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Bij een bezoek aan de Gouverneur van Curaçao de heer 

Goedgedrag, heeft hij gezegd dat er meerdere mensen op dit 

eiland zouden moeten gaan signaleren en rapporteren. Als het 

hoogste gezag dat tegen je zegt mag je dat toch wel als bijzonder 

aannemen. Deze woorden waren dan ook een eer om te horen uit 

de monde van deze man in deze functie. 

Vele jaren heb ik mijn nek uitgestoken en vele zaken onder 

ogen gebracht bij vele mensen en instanties. De samenwerking 

die ik heb met verschillende vertrouwensmensen maakte dat er 

veel aan de kaak gesteld werd en tot voor kort nog wordt gesteld. 

Enkele malen werd ik door mijn naaste vertrouwenspersoon er op 

geattendeerd dat het misschien verstandiger was om gas terug te 

nemen. Mijn laatste contact met deze persoon was zeer duidelijk. 

‘John stop en ga eens kijken bij welke groepen we steeds uitko-

men. Ik kan je honderden zaken voorzetten waar we niet verder 

mee komen omdat er zeer machtige groepen, mensen tot zelfs in 

de justitie toe weten te onderdrukken en af te persen. We komen 

niet verder en ik stop ermee’.
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Met deze woorden zijn we direct vele zaken op een 

rijtje gaan zetten en wat bleek, deze persoon had gelijk. We 

bleven stuiten op enkele groepen die alsmaar naar boven kwa-

men en die absoluut niet aangepakt werden, noch door justitie,                              

noch de politiek, noch door Nederland! 

- Waar zijn we mee bezig en wat haalt het uit als het 

  recht krom is? 

- Want waren de woorden van de Gouverneur dan 

  niets anders dan zand in de ogen strooien? 

Bij het verder analyseren van de vele zaken bleek dat er 

wel degelijk wat gaande is op dit eiland. We worden niet geregeerd 

door de politiek maar door de maffia! En dat ons rechtssysteem 

een middel is om mensen het zwijgen op te leggen. En zo komen 

we hier in dit boek aan een gedeeltelijke opsomming waarom 

we mede dankzij een ex-informant tot deze conclusie kwamen. 

Deze persoon heeft onze ogen geopend en ondanks de vele waar-

schuwingen om ons heen wordt het nu pas duidelijk wat Curaçao 

werkelijk is en waar de naam voor staat.
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Verscheidene malen heb ik al in diverse boeken laten val-

len dat het niet pluis is op ons eiland. Vreemde dingen gebeuren 

en dagelijks spelen er vreemde zaken.

Nu heet dit boekje ‘Curaçao maffia eiland’ en dat is een 

conclusie die u allen kunt trekken als u werkelijk betrokken bent 

op een van de eilanden in de voormalige Antillen. Vele zaken 

hebben we al naar buiten gebracht en vele artikelen zijn wel en 

niet verschenen in de lokale dagbladen en verdere pers. De laat-

ste tijd minder omdat de lokale pers duidelijk een opdracht heeft 

gekregen van ‘hogerhand’. Namelijk dat onderhand die mond 

gesnoerd moet worden van Baselmans. Hij wordt te lastig en de 

mensen gaan hem langzaam maar zeker geloven. 

Net voor het schrijven van dit boek had ik contact met 

een van mijn mensen waar ik mee samenwerk. Iemand die ik al 

25 jaren ken en werkelijk in het diepste van het diepste zit voor 

wat betreft wat hier speelt op dit eiland. Een persoon die niet 

politiek gebonden is en ook gewoon voor gerechtigheid opkomt. 

We waren weer over een bepaalde zaak aan het praten en voor de 

zoveelste maal werd me afgeraden om deze zaak op te rakelen. 

‘John, het is afgesloten en dat heeft een reden’. Hij vertelde me 

wat details in een gebrekkig verhaal, want onze beide telefoons 

werden afgeluisterd. Goed, na dat verhaal was duidelijk dat we 
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weer op hetzelfde uitkwamen en dat was de vaste maffiagroep 

op dit eiland.

In het boek ‘Pech gehad’ had ik hier al ruim over geschre-

ven, zo ook in het ‘Zwartboek’ en ‘Slavernij in het systeem’. Er is 

me regelmatig duidelijk gemaakt dat er honderden zaken zijn die 

niet aangekaart worden. Zaken van zeer zware delicten die nooit 

werden uitgezocht of aan gewerkt puur omdat een zeer machtige 

groep (lees maffia) alle touwtjes in handen heeft. In de vele zaken 

die we als MKK (Movementu Kontra Korupshon) binnen krijgen 

blijkt alsmaar dat de eilanden niet door de politiek worden gere-

geerd maar door de maffia die heel stilletjes maar zeer krachtig 

opereert.

Er zal nu wel een glimlach op uw gezicht verschij-

nen, maar ik raad u aan de boeken hieronder die door mij 

geschreven en gratis te downloaden zijn eens te lezen.                                                                    

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Freebooks_frame.

htm

Kijk wat er om u heen gebeurt en dat met het gegeven 

maffiapraktijken op een eiland. Ik wens u daarbij een goede reis.

Dit boek zal dieper in verschillende zaken ingaan en dat 

op verzoek van mensen die me in het verleden geholpen hebben 

en nog steeds helpen. De reden om dit boek nu te lanceren is 

omdat ik in enkele maanden regelmatig er op geattendeerd werd 
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dat we in een te gevaarlijke hoek bezig zijn en niet weet hoelang 

ik nog te leven heb. ‘Schrijf alles op John’ is wat ik nu steeds 

regelmatiger hoor. 

Na het ‘Zwartboek’ merkte ik dat er wat los gekomen 

was onder de mensen en politici. Verschillende woorden werden 

aangehaald en de politiek ging zich voordoen als dat ze het beter 

voorhadden met de burger. Wat bleek, de schijnheiligheid droop 

ervan af en dat er steeds meer communistische neigingen naar 

buiten kwamen en nog komen. We worden dagelijks met goed 

voorhebbende preken overdonderd of anders wel met promotie-

filmpjes hoe we ons moeten gaan gedragen in het leven. Alles 

wordt zelfs in een soort positieve sfeer gegoten zodat juist die 

mensen die nu nog aanmerkingen maken negatief bezig zijn. Het is 

een omgekeerde wereld die de mensen veel zand in de ogen strooit 

en probeert zo elke criticus de mond te snoeren. Duidelijker is te 

zien dat het maffialijnen zijn die doorspeelt van de hoogste tot de 

laagste lagen van de bevolking. Maar we gaan hier allemaal op 

terugkomen want eerst wil ik starten met die ingezonden stukken 

en brieven die geschreven zijn en veelal niet geplaatst zijn en/of 

beantwoord. Ook weer een van de duidelijke tekenen dat er meer 

gaande is dan dat wij, burgers, mogen weten. Geen wonder als de 

leermeesters wel Cubanen, Colombianen, Italianen en Venezola-

nen zijn! Maar zeker niet te vergeten de Nederlanders.
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In het verleden ben ik al voor vele zaken uitgemaakt en 

in diverse hoeken gedrukt. Doch ik bleef doorgaan en de pers 

had er genoeg van al die verhalen. Ik zoog ze uit mijn duim, ze 

waren niet te achterhalen en verder was ik op dit eiland een Don 

Quichot die waanbeelde zag. De dreigementen waren niet mis en 

de mails en opmerkingen via internet evenmin. Maar je hoorde 

na verloop van tijd niemand meer als de zaken langzaam maar 

zeker uitkwamen. Politici hebben vaak mijn woorden gebruikt, 

ook zo mijn informatie. Onze hardroepers van dit moment maken 

er nog gebruik van. De grootste schreeuwers gebruikten wel mijn 

informatie, dat werd steeds duidelijker. Natuurlijk willen zij niets 

te maken hebben met die ‘dwaas’ die vele zaken aangehaald heeft. 

De vele jaren dat ik in stilte signaleerde en rapporteerde, 

snapten mensen niet waarom er bepaalde zaken gebeurden. 

Vreemde verdwijningen, vreemde beslissingen en vele vreemde 

handelingen. 7 jaren geleden ben ik naar buiten gaan treden en 

een prominentere rol gaan aannemen. Dat omdat ik meende dat 

het volk meer mocht weten. En wat blijkt, dat mag en kan niet van 

een systeem wat zeer veel te verbergen heeft. In eerste instantie 

werd ik belachelijk gemaakt maar ik stopte niet. Zelfs niet toen 

de vele bedreigingen, rare voorvallen en vreemde bezoeken zich 

gingen voordoen. Ook dat weerhield me niet te stoppen, evenzo 

de rechtszaken of de zware bedreigingen tot de dood toe. Al 

geruime tijd zijn er velen op dit eiland op een andere toer bezig 



18 - MAFFIA -

en dat is mij stil te zwijgen. Ik besta niet meer en praten met een 

dwaas was en is verloren tijd. Wat al meerdere malen is gebeurd 

in het verleden maar ook door mij af te schilderen als een Don 

Quichot. Een dwaas die vecht tegen zaken die niet bestaan. Een 

journalist durfde me dat in mijn gezicht te zeggen en wist later niet 

dat hij zelf wat dwaas gezegd had. Ze weten allemaal dat er nog 

nooit één zaak, van wat ik beweerde, niet klopte of niet bestond. 

Maar al deze gasten staan onder een zware druk van boven, wor-

den omgekocht en in de tang van de zware macht gehouden. Ze 

komen met bosjes en verdwijnen weer net zo snel. Dat allemaal 

zijn onze zogenaamd onbekenden en wat werkelijk inhoudt de 

maffia op dit eiland.

In het juridische systeem is er zoiets als ‘superinjunction’, 

wat inhoudt dat je voor grote sommen geld de rechter bepaalde 

zaken kunt verbieden om die naar buiten te brengen. Dat kun je 

aanvragen als je een bekende persoonlijkheid bent of een multina-

tional. Het is een soort van klasse justitie waar de schuldige zich 

vrijkoopt bij justitie die bijvoorbeeld giflozingen, radioactieve 

lozingen maar ook het vreemdgaan van bekende personen of 

buitenechtelijke relaties, absoluut geheim worden gehouden. In 

Engeland is dat nu aan het licht gekomen maar geloof me, deze 

zaken spelen zich ook hier af. Je ziet het bij het niet geoorloofd 

bouwen. Maar ook bij drugstransporten, in de gokwereld, met 

wapen- en mensenhandel. Zelfs de misstappen in de medische 

wereld die niet veel verder komen dan achter gesloten deuren 

waar de veroorzaker/dader er vanaf komt met niets. We  zien dat 
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ook in de vreemde handel en wandel van de casino’s op ons eiland 

die zelfs opgezet zijn met illegale gokkasten. Als dan daarover 

meldingen zijn gemaakt wordt er het zwijgen opgelegd! 

In de laatste maanden van mijn betrokkenheid om onrecht 

en corruptie aan te pakken is een ding duidelijk geworden; Het 

moet blijven en mag niet verdwijnen of aangepakt worden. Dat 

heb ik lang vreemd gevonden want zelfs de Gouverneur pleitte 

voor recht. Maar na vele gesprekken en vele voorbeelden, bedrei-

gingen en waarschuwingen is het me duidelijk geworden dat de 

economie op ons landje niet op een ISLA (raffinaderij) of toerisme 

draait, maar draait op de illegale praktijken zoals kinderhandel, 

porno, mensenhandel, gokken, wapen- en drugssmokkel en de daar 

aangekoppelde criminele zaken zoals het witwassen van veel geld 

en de vele projecten die uit de grond gestampt worden. Want veel 

bloedgeld wordt gebruikt om het onroerend goed gouden tijden 

te laten beleven op dit eiland. We kijken er niet van op, op een 

huisje van 10 miljoen. Iets wat ik al eens eerder schreef en waar 

ik belachelijk gemaakt werd door een zogenaamde makelaar. Er 

bestaan geen huizen van 10 miljoen, beweerde hij. Kort daarna 

verscheen er huizen in een lokaal blad die te koop waren tot en 

met 13 miljoen! En zo schreeuwen velen dat het niet waar is wat 

ik dan schrijf of zeg maar ze moeten alsmaar ervaren dat de in-

formatie die ik naar buiten draag toch wel waar is! 

Don Quichot, zo ga ik door de wereld en zaken worden 

niet meer als vol aangezien. Een manier zoals een maatschappij 
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werkt en handelt wanneer er te vele waarheden naar buiten ko-

men. Zeker zullen vele zaken, ook van dit boekje, ontkend gaan 

worden en als fantasie afgedaan worden. Maar ik schrijf het neer 

zoals in mijn vorige boeken en als u die na gaat lezen zijn er geen 

zaken die nog niet uitgekomen zijn. Die zaken die nog openstaan 

is een kwestie van tijd en tijd heb ik genoeg, zeker op papier. 

Daar waar het nu voor eeuwig vaststaat en wat later zal blijken 

dat dit de ware geschiedenis is van dit eiland. Vele zaken worden 

verzwegen omdat ze het daglicht niet mogen zien. Zelfs mensen 

die in het begin pretendeerden dat ze voor het recht bezig waren 

bleken midden in de stroom van dwarsliggers te staan om zo de 

werkelijkheid niet vrij te geven.

Met de contacten die ik heb en de vele mensen die achter 

de schermen mij bijstaan, bleek dat er de laatste maanden een vaste 

lijn te bespeuren is. En dan denk ik gewoon aan al het kinderleed 

op dit eiland. Ik heb aan al die weldoeners, stichtingen en clubjes 

één vraag; Waarom is het kinderleed hier op het eiland op hetzelfde 

peil of zelfs nog erger dan vroeger? Dat met al uw zogenaamd 

goede werk? Op deze vraag heb ik nog nooit één antwoord mo-

gen ontvangen. Puur omdat het antwoord is dat de maatschappij 

leeft van dat leed, net zoals die stichtingen, clubjes enzovoorts 

die veel geld verspillen, wegsluizen en weten te ontfutselen van 

de gemeenschap. Kinderleed moet in stand gehouden worden en 

is er niet om opgelost te worden.
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Zo kun je zien dat ook de criminaliteit en vele smerige 

zaken bewust in leven worden gehouden. Als men simpel de top 

aan zou pakken waren er veel minder problemen. Maar het spel 

van de top is om de mensen ‘spelen en brood’ te geven en te zor-

gen dat er een grote verdeeldheid blijft onder de bevolking. Zo 

kunnen zij doorgaan met hun handel en wandel. En wij, burgers, 

hebben het te druk met elkaar en het zogenaamde onrecht. Toen 

ons dat duidelijk werd, snapten we waarom we met alle goede 

bedoelingen niet verder komen. Tijdens een rechtszaak werd ik 

als een crimineel afgeschilderd terwijl het in deze zaak erom 

ging waar 18 mensen verklaard hadden wat er mis was met de 

tegenpartij. Een omgekeerde wereld waar de mensen die het goed 

voorhebben worden veroordeeld, vernederd en gekleineerd. Een 

omgekeerde wereld waar ik later door een van mijn informanten 

de ogen geopend werd ‘John, we vechten tegen een grote macht 

die met geld recht kan kopen’. Recht is op dit eiland te koop en 

je kunt met vele advocaten, dure rapporten en vele artikelen, wat 

natuurlijk allemaal geld kost, je vrijheid kopen. We zagen dat 

gegeven steeds meer opkomen en het werd duidelijker dat recht 

werkelijk krom is. Door zaken verder uit te diepen zie je dat er 

vreemde uitspraken zijn in grote zaken en alsmaar zie je dat de 

‘machtigen’ van het eiland het rechte eind hebben. Het gaat diep 

en ver en ik kan duidelijk stellen dat ons rechtssysteem gebaseerd 

is op macht en geld, niet op een eerlijkheid en een oprecht oor-

deel. We hebben dat aan den levende lijve enkele malen mogen 

meemaken en het is triest hoe op die manier geprobeerd wordt 

om de burger in de tang te houden.
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Rechtszaken vliegen hier als zoete broodjes over de 

toonbank. Mensen kunnen niets meer zelf oplossen en mogen 

zelf ook niets meer oplossen. Bij het minste of geringste en na 

vele leugens sta je alweer voor een rechter om zo jou compleet te 

laten vernederen en uit te kleden. De rechter kan niets anders dan 

meegaan in dit geheel puur omdat hij totaal gebonden is aan wat 

door hogerhand wordt opgelegd. We horen er nog maar weinig 

over maar enkele geluiden hebben we hierover mogen vernemen 

van ex rechters en ex-juristen die niet meer gebonden zijn met dit 

eiland. Een oude Procureur Generaal en enkele juristen kwamen 

met verhalen waar we de bevestigingen kregen waar we werkelijk 

tegen aan het vechten zijn. Het was niet voor het recht maar uitein-

delijk waren we tegen het recht bezig. Mijn laatste gesprek over 

dit alles werd me bij één van deze mensen duidelijk; We vechten 

tegen een systeem wat in handen is van de maffia. Als dat dan uit 

de monden komt van oud rechters en mensen die in deze wereld 

gezeten hebben, dan kunt u nagaan onder welke druk deze mensen 

gezeten hebben en nu nog zitten. 

We zijn in het maffiaverleden gaan duiken want zelfs na 

dat laatste gesprek over ons werk waren we benieuwd waar de link 

dan werkelijk ligt. We kwamen achter informatie dat inderdaad 

zeer machtige maffiamensen achter de meest grote projecten zitten 

op dit eiland. Toen sloot ik dat boek en zat te huilen als een klein 

kind. Want wetende dat wij op dit eiland bestuurd worden door de 

maffia en waar we dagelijks mensen vergiftigen, uitmoorden en 
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kinderen vertrappen is hard om te accepteren en pijnlijk te weten. 

Ook dat je eigen leven niet meer veilig is zoals de laatste persoon 

me ook waarschuwde. ‘John, je staat op de lijst en het is niet voor 

niets dat jij stilgehouden wordt en zelfs met politici mocht komen 

praten. Watch out, you are on their list, believe me!’

Bang ben ik niet uitgevallen en ik zal om die reden zeker 

niet mijn mond houden. Maar wel werd me wat anders duidelijk. 

Bepaalde gedragingen van mensen, maar ook vanuit het publiek 

werden herkenbaar. Waarom kwamen we niet verder? Waarom 

werd er geprobeerd mij te isoleren en waarom waren er mensen 

die steeds afvielen zonder een duidelijke reden? De antwoorden op 

deze vragen werden duidelijk na dat ene gesprek. Die persoon liet 

me weten om mijn tijd niet meer te spenderen aan het signaleren 

en rapporteren, maar puur om alle gegevens die wereldwijd op 

vele plaatsen staan, te gaan vastleggen in boeken en in documenten 

die ooit een keer naar buiten gaan komen.

Met dat gegeven heb ik dagen lopen spoken. Stoppen met 

mensen te helpen en alleen maar gegevens op een rijtje zetten voor 

later, was voor mij een vreemd uitgangspunt. Net in die dagen 

kreeg ik van een andere persoon een vrijwel identiek verhaal te 

horen waar het me duidelijk werd dat er echt iets gaande was. Een 

kleine korte discussie met heer Schotte, onze huidige minister 

president, bevestigde wat deze mensen me al aangaven. We leven 

met de maffia. Dat zult u later lezen in dit boek.
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De gegevens in dit boek zijn maar een deeltje van wat nog 

eens komen gaat. De rest staat in mijn laatste boek dat zal uitkomen 

na mijn dood en waar er bijna dagelijks aangewekt wordt, namelijk 

‘Dagboek van een eilandsgek’. Daarin ben ik bezig om alle namen, 

alle gevallen en alles te publiceren wat dan gaat opengooien wie 

de werkelijke machthebbers zijn van dit eilandje. Helaas zal ik 

dat pas na mijn dood uit gaan brengen via buitenlandse kanalen, 

daar ik geen zin heb in nog meer doodsbedreigingen vanuit diverse 

hoeken. Het heeft ook geen nut om dit nu naar buiten te brengen 

daar vele van deze ‘machtshebbers’ nu nog de touwtjes in handen 

hebben en het huidige juridisch systeem weten te onderdrukken. 

Momenteel verdwijnen en worden vele zaken verzwegen via veel 

geld en macht. Tijd is geduldig en er zou nu niets veranderen als 

dat alles nu naar buiten zou komen. Wel is het belangrijk dit boek 

goed te lezen want een persoon die zaken werkelijk op een rijtje 

kan zetten zal kunnen achterhalen waar onze ellende vandaan 

komt. In het verleden hebben we vele zaken al aangekaart. De 

burger en de maatschappij zijn er nog niet klaar voor om de grote 

veranderingen aan te durven en aan te gaan. Zo zullen vele mensen 

blijven zwoegen tegen het onrecht en vele kinderen nog verloren 

gaan totdat we bewust worden wat er werkelijk met hen gebeurt. 

Na dat bewustzijn zal er zeker een ommekeer komen. Als dat is 

gebeurd, lees dan mijn allerlaatste boek maar.

Zoals ik al eerder aanhaalde, er zijn mensen die als een stier 

op een rode doek reageren op zaken die we naar buiten brengen. 

Mensen zijn hier geen tegenspraak gewend en zeker geen ideeën 
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en zaken die niet te pakken zijn. Mensen die menen midden in de 

wereld te staan maar ook denken de wereld te zijn. Wel met hun 

zienswijze die sterk aan een maatschappij gekoppeld is. Het is 

triest dat men lokaal zo kortzichtig is en zeker voor weinig zaken 

open staat. Laatst ontaarde een discussie over de 80/20 regeling 

die men aan wil nemen. De discussie ontpopte zich weer in per-

soonlijke aanvallen en ik wil een deel daaruit met u delen:

Jacob Gelt Dekker 
Beste John, ben je alweer stoned, of een zonnensteek vandaag?

Jeroen Verdonk 
Het was een zeer leerzame discussie tot dat ene Baselmans 
zich er mee moest bemoeien. Die ‘djis pa hode’ drang kunnen 
we maar niet uit onze samenleving krijgen. Jammer want het zijn 
wel interessante topics. Misschien het nieuwe credo op onze evt. 
nieuwe landsvlag ‘ DJIS PA HODE !’

Els Langenfeld
“Ik werk als vrijwilliger bij de Mongui Maduro bibliotheek en heb 
diverse van je boeken in handen gehad en stukjes uit gelezen, 
maar het is steeds hetzelfde refrein: een hoop vage beschuldi-
gingen links en rechts, complottheorien en vooral veel galspuiten. 
je snijdt jezelf daarmee in de vingers, steeds hetzelfde refrein 
zingen doet mensen afstompen en steeds minder naar je luiste-
ren of serieus nemen. dat leidt natuurlijk weer tot meer frustratie 
van jouw kant waardoor het refrein nog vaker en luider en valser 
wordt herhaald en er nog meer mensen afhaken...”
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(Dit stuk werd snel van Facebook afgehaald nadat ik me-

vrouw Dankmeijer van de bibliotheek had geschreven).

Het is duidelijk dat diverse mensen geen mening dulden 

of zelf geen raad mee weten. Ze zien elke passage die je schrijft 

als een persoonlijke aanval. Juist omdat er mensen een spiegel 

voorgehouden wordt ontploffen er nog wel eens wat mensen en 

dan is er op een eiland een zwarte bladzijde waar je dan voorgoed 

in vernoemd staat. 

Het is onderhand dagelijks dat er wel weer een of ander 

door het lint gaat en dan weer ontploft als die spiegel weer voor 

hem gehouden wordt. Toch is het tekenend voor dit eilandje waar 

mensen zich hebben verheven tot goden en waar geld en macht 

wonderen moeten doen. Dan is er een simpele ziel die alsmaar 

boeken schrijft en documentaires maakt en zo in de wereld die 

mensen weet te bereiken die nodig zijn, of dat het de Paus, politieke 

spelers of internationale organisatie zijn. Zo maak je Kamervragen 

mee en bezoek je personen waar men niet weet wat er allemaal 

naar boven komt. 
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Don Quichot blijft zich nu concentreren op de opdracht die 

er door meerdere mensen duidelijk is gemaakt. Wel merk ik dat 

eerlijkheid, openheid en een spiegel veel problemen geven in de 

huidige maatschappij. Nogmaals, de bittere waarheid is pijnlijk en 

zeker niet het beeld waar vele mensen op dit eiland in leven. In dit 

boek zullen aardig wat gordijnen verschoven worden en spiegels 

getoond worden en dat zal zeker niet allemaal in dank afgenomen 

worden. Maar wil men een werkelijke geschiedenis schrijven van 

een land dan moeten wel alle kaarten op tafel liggen. 
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Hierbij wil ik, John.H.Baselmans, aangeven dat de namen 

vernoemd in deze ingezonden stukken, niet altijd een connectie 

hebben met de maffia. Desalniettemin heb ik met deze stukken wel 

aan willen tonen dat er vele mensen handelen naar de gebruiken 

van een maffia, gewild of ongewild, bewust of onbewust. 

Lees deze stukken met de eventuele aanvullingen en ik laat 

aan u over waar u bepaalde situaties en personen wilt plaatsen.

Verder staan deze stukken niet op datum maar op zaak of 

voorval.
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Inleidend  commentaar

Het volgende stuk plaatste ik om de frustratie van een van 

onze politici op ons eiland vast te leggen. Later heeft de partij deze 

heer Rosalia langs de kant gezet want buiten de frustratie dat hij 

meende dat alles donker moest zijn was het blijkbaar ook dat hij 

nog andere kwaliteiten bezit die het vrouwelijke personeel niet 

erg op prijs stelde. 10 dames verklaarden zijn handel en wandel 

naar vrouwen toe. Doch dit alles werd ontkend omdat op een later 

tijdstip de dames niet voor de rechtbank durfden te getuigen. U 

mag raden wat er met deze dames gebeurd is in die tussentijd. 

Buiten dat was je kennelijk of vriendje van hem als een ‘yu di 

Kòrsou’ (kind van het eiland) of vijand wat merendeels blanke en 

zogenaamd niet ‘yu di Kòrsou’ (lees makamba) waren. 

Nederlandse namen moesten verdwijnen van gebouwen 

en plaatsen op het eiland maar werkelijke problemen werden 

door hem niet aangepakt. Trouwens is dat een huidig tendens in 

de politiek. Men verandert een naam van een instituut naar een 

naam die meer lokaal klinkt en het instituut draait dan ook meteen 

veel beter! Een waanidee wat veelal vanuit de hoek van heer Wiels 
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en zijn aanhangers komt. Deze heer Wiels (zelf van Belgische 

komaf volgens zijn stamboom) en zijn partij veranderen verder 

niets aan de corruptie en vele misstanden wat vele instanties mee 

te maken hebben. Het bleef bij een lokale naam en dan moest al-

les opgelost zijn! We zien wel dat er ook massaal mensen aan de 

kant worden gezet. Zodra dat is gebeurd komen er ‘vriendjes’ uit 

eigen gelederen en natuurlijk rasechte ‘yu di Kòrsou’ voor in de 

plaats. Er werd me eens gevraagd of we niet kijken naar opleiding 

en kwaliteiten? Nee, er wordt gekeken wie je bent en welke con-

nectie je hebt met de huidige regeerders. We zien dat ook gebeuren 

onder zijn ministers dat het een ware komen en gaan is. Ieder maal 

wordt er een andere minister op de post gezet van bijvoorbeeld 

sociale ontwikkeling, arbeid en welzijn en alsmaar verdwijnt die 

omdat hij/zij niet naar de pijpen danst van heer Wiels en ook niet 

de werkelijke know-how heeft om minister te zijn.

We zien dat ook op andere plaatsen zoals de commissaris-

sen of directeurschappen. Opvallend is dat het dan weer mensen 

zijn die wel connectie/familie zijn van een of andere minister. Even 

gekeken naar de naam Asjes, van der Dijs, Dos Santos, Correga, 

Wiels? Familienamen die door mevrouw Leeflang zo mooi één 

voor één belicht werden. We vragen ons niet af en we praten niet 

over de kwaliteiten van de personen, laat staan hun opleidingen of 

achtergronden! Wat zijn kwaliteiten, opleiding of achtergronden? 

Het gaat erom hoe kunnen we het kartel vormen? Een werkelijk 

probleem van de huidige regering Schotte is ‘know-how’ en kunde. 

Trouwens dat speelde niet alleen bij deze regering maar ook bij 
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de vorige regeringen waar er vele mensen waren die zich via vuile 

praktijken wisten te nestelen in de partijen en op de hoge plaatsen. 

Daarom zien we nu de grote verschuivingen bij het wisselen van 

de macht bij 10-10-10.

Op dit eiland wordt niet gekeken wat het volk heeft geko-

zen. Dat blijkt uit een minister die met weinig stemmen heerlijk op 

een plaats kan blijven zitten. Ook een minister zonder kwaliteiten 

of geen inzicht kan gemakkelijk op zo’n stoel zitten. Iets wat we 

zien in de gezondheid of cultuur, maar ook in de financiën waar 

kennis ver te zoeken is. We rommelen maar raak en duidelijk is te 

zien dat er een ’hogere macht’ is die deze piassen bestuurt. Onze 

minister van economie met, naar verluidt een verleden, kan wel 

een slimme zakenman zijn maar politiek voeren is een andere zaak. 

En ook hij vervalt van de ene naar de andere fout. Dat omdat zijn 

opdracht van boven niet te rijmen is met het politieke geheel en 

de manier waarop misschien nog met vele Nederlandse invloeden 

geregeerd zou moeten worden. 

We zitten nu met een minister van financiën, ook al met 

een verleden, die niet weet zijn antwoorden te geven op wat 

kennelijk te moeilijke vragen voor hem. Kennis van zaken en 

interesse noemen ze dat. Er blijkt tot op heden geen adviseurs te 

zijn met kwaliteiten maar ook niet met kennis van zaken! Alles 

moet alsmaar uitgesteld worden, want simpel gezegd, ze weten 

niet waar het over gaat. 
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Hetzelfde overkwam onze premier, een man ook met een 

duidelijk verleden wat hij zelf aangaf, die met de mond vol tan-

den kwam te zitten want ook hij had niet die kundige adviseurs 

achter hem staan die hem konden ondersteunen. Allemaal tekenen 

en aanwijzingen dat het geheel door hogerhand bestuurd wordt 

en dat deze ministers niet kunnen werken zonder de input van de 

werkelijke gasten die dit land besturen. 

Je kunt een snelle babbel hebben en meent ‘het’ te zijn. 

Maar wil je politiek voeren zul je medewerkers om je heen moeten 

hebben die ook weten wat politiek voeren is en kennis van zaken 

hebben! Helaas, we missen dat tot op de dag van vandaag en dat is 

al vele jaren gaande. Kennis van zaken is hier een vreemd woord. 

Woorden verdwijnen hier als sneeuw voor de zon. Maar woorden 

hebben totaal geen betekenis hier omdat de politiek zoveel praat 

maar totaal niet handelt. Een probleem wat we al ruim 25 jaren 

kennen en waaruit je kunt concluderen dat de maffia dus steeds 

sterker in het zadel is komen te zitten. Zelfs toen we stuurloos 

waren met Mirna Godeth, die totaal geen weet had van wat ze deed, 

geen talen beheerste laat staan enig opleiding had gehad, bleek 

dat alles doorging. Toen was het duidelijk dat alles in handen was 

van personen achter de schermen. Maar hetzelfde zagen we tot de 

dag van vandaag ook vanuit de PAR hoek die na heer Pourier ook 

totaal stuurloos is en duidelijk gedreven en geleid wordt, zoals men 

regelmatig aanhaalt, door een andere zeer machtige maffiagroep.
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We zien dus zeer duidelijk dat de huidige regering totaal 

niets verschilt met de vorige regeringen. Even ging ik twijfe-

len toen er zelfs contacten waren tussen de regering en mij.                       

Overigens veelal tussen heer Schotte en mij, want de andere 

regeerders durfden geen confrontatie aan daar ze wisten welke 

informatie en onderwerpen naar boven gehaald zouden worden. 

Heer Schotte kwam met beloften, toezeggingen en zelfs een soort 

samenwerking die er zou komen. Al snel bleken deze loze belof-

ten te zijn die ook met andere zogenaamde instanties of mensen 

werden gedaan om zo  ons stil te houden. Gelukkig kregen we het 

snel door en na een gesprek met die instantie die voor de bevolking 

op gaat komen, bleek duidelijk wat er achter zat. Mond snoeren 

en inbinden. Zelfs de projectleider durfde me al niet meer onder 

ogen te zien omdat hij ook wist dat er een vuil spel gespeeld wordt. 

Een zaak namen ze wel van me aan en dat kennelijk vanuit een al 

eerder ingeleverd rapport en dat was de naam van het project ‘kas 

di bario’. Die naam zie je nu overal, al hadden die onze centrale 

wijkpunten moeten worden die er nooit zullen komen omdat men 

niet werkelijk voor het volk is.

Er worden nu buurten omgekocht, sociaal economisch plan 

noemen we dat, om wat lantaarnpalen te zetten, een speeltuin en 

wat asfalt. Misschien een likje verf voor een gebouw en dan is 

het weer over en een werkelijke structuur en reorganisatie in de 

totale organisatie is er niet omdat dat te moeilijke zaken zijn. In het 

rapport ‘Kinderleed verleden tijd’ wat ik presenteerde, was alles 

ingedekt om de minderbedeelden en de vele kinderen te helpen. 
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Dat, door te signaleren en eraan te gaan werken. Maar ook bij dit 

zogenaamd vooruitstrevende kabinet blijkt dat de bevolking alleen 

een politieke speelbal is om zo te manipuleren en om te kopen via 

overheidsgelden om zo weer stemmen veilig te stellen.

Hier dan even de kortzichtige definitie waaraan een wer-

kelijk ‘yu di Kòrsou’ aan moet voldoen. 

Vertaling in het Nederlands van dat cultureelbeleids- en 

actieplan van dr. Rosalia:

 

  Yu di Kòrsou is diegene die op of buiten Curaçao woon

  achtig is en voldoet aan de volgende criteria: 

- Hij/zij spreekt of verstaat de Papiamentse taal

- Hij/zij is bereidt zich in te zetten voor de vooruitgang 

   van Curaçao

- Hij/zij kan tegen de buitenwereld verkondigen een yu  

       di Kòrsou te zijn en accepteert haar cultuur en historie  

    zonder enig schaamte

- Hij/zij accepteert en weet te leven met de multicultura 

   liteit van Curaçao en accepteert de culturele diversiteit

- Hij/zij beschouwt de culturele elementen van zijn/haar  

     eigen etnische groepering niet als de cultuur van Cura-

  çao, maar als een onderdeel van de cultuur van Curaçao
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- Hij/zij accepteert dat afro-Curaçaose elementen het 

  meest dominant aanwezig zijn in de Curaçaose cultuur  

   en nieuwe culturele politiek van Curaçao heeft als doel  

   om te komen tot een nieuwe yu di Kòrsou. Deze yu 

  di Kòrsou moet de volgende karakteristieken bezitten.  

   Hij/zij moet:

- Het leven van mensen respecteren

- Respect hebben voor personen met een andere religie,  

    andere afkomst, ander ras of met andere levensvormen 

   als dan die van hem-/haarzelf

- Culturele diversiteit zien als een rijkdom en bron om 

   eenheid te smeden

- De belangrijkheid inzien om in harmonie te leven met 

  de natuur en milieu

- Waardering hebben voor familie en familierelaties

- Waarden als respect en samenwerking adopteren als 

  centrale waarden in zijn familieleven, in groepsverband, 

  in de wijken en  in organisaties

- Respect en waardering hebben voor ouderen als degenen 

  die over historische wijsheid beschikken

- Ouderen zien als degenen die vandaag de dag nog steeds 

   een bijdrage kunnen leveren op basis van hun kennis en 

  ervaring om tot een betere samenleving te komen

- Respect hebben voor culturele erfgoederen en natuur, 

  geloofsovertuigingen en gewoontes

- Een kritische, analytische en open geest hebben

- Zich bewust zijn van zijn Curaçaos-Caribische identiteit
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- Over eigenwaarde beschikken

- Vertrouwen hebben in zichzelf, zijn land en zijn toekomst

Aanvullend  commentaar

Het  enige  wat  men  niet  durfde  te  schrijven  is  dat  je,  als  
je   blank  bent   veel   geld  moet   schuiven  wil   je  maatschappelijk  
geaccepteerd  worden   anders   ben   je   als   blanke   geen   ‘yu   di  
Kòrsou’!  Men  praat   over   respect,   iets  wat  ook  al   niet   in  deze  
regels   tot  uiting  komt!  Een  vreemde  zaak  dat  een  regering  dit  
naar  buiten  durft  te  brengen.

Als  verder  commentaar  wil  ik  de  laatste  zin  even  aanhalen:  
‘Vertrouwen  hebben  in  zichzelf,  zijn  land  en  zijn  toekomst‘.  Mijn  
vraag   is   hoe   kunnen  we   vertrouwen   in   een   land  hebben  wat  
bewust  door  de  politiek  en  de  ‘hogere  macht’  afgebroken  wordt  
en  totaal  vernietigd?  Deze  laatste  zin  is  werkelijk  het  toppunt  van  
hypocritisme  want:

-  Ik  heb  geen  vertrouwen  in  een  land  als  deze  bewust    
       afgebroken  wordt!  

-  Ik  kan  geen  vertrouwen  hebben  in  mensen  die  dage-
    lijks  andere  mensen  onrecht  aandoen  en  een  vuil  
    systeem  hanteren.  
-  Ik  kan  geen  vertrouwen  hebben  in  mensen  die  zeggen    

       een  zogenaamd  nieuwe  weg  te  gaan  terwijl  ze  
    dezelfde  weg  bewandelen  als  hun  voorgangers.  
-  Hoe  kun  je  vertrouwen  hebben  als  je  ziet  dat  je  bela-
    zerd  wordt  en  zelfs  de  neigingen  laat  zien  van  een  
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    communistisch  systeem  en  dat  alles,  samenhangend  
    met  indoctrinaties  en  hersenspoelen.

Vertrouwen  kun  je  niet  opleggen,  dat  verdien  je  en  moet  
je  zien  te  winnen!  Vertrouwen  verspeel  je  als  je  er  zelf  niet  achter  
staat  en  kan  nooit  in  een  artikel  staan  dat  bepaalt  hoe  een  ‘yu  
di  Kòrsou’   te  zijn.  Zo   is  het  bovenstaande  artikel  een  duidelijk  
voorbeeld  wie  hier  achter  zit.

Het   frappante  was  dat  dit  ook  ter  sprake  kwam  bij  een  
gesprek  wat  ik  had  met  onze  minister  president  de  heer  Schotte.  

vertelde  ons;;  

Een  yu  di  Kòrsou  is  iemand  die  zijn  belastingverplichtingen  

voldoet  jegens  het  land  en  zich  inzet  voor  dat  land!  http://www.

johnbaselmans.com/Downloads/Interview/Yu_di_korsou.mp3

Toch  even  een  andere   beschrijving   van  de   term   yu  di  
Kòrsou.  We  hebben  hem  dit  nooit  meer  verder  horen  zeggen  
omdat  heer  Schotte  duidelijk  heer  Wiels  blijft  volgen  om  maar  
op  de  stoel  te  mogen  blijven  zitten.

Het bewijs dat al onze politici corrupt zijn en ons burgers 

bestelen is nu wel geleverd.
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Kort voordat het corrupte zooitje gaat verdwijnen, gaan 

onze politici voor de derde maal proberen om voor henzelf een 

riant pensioen toe te bedelen. De Gouverneur heeft al tot twee 

maal toe zich hiermee bemoeid en deze beslissing nietig verklaard 

maar nu weer gaat dit stelen van de oude garde op de valreep door!

Lees even goed want de volgende partijen scharen zich 

achter deze corrupte handeling. PAR, MAN, FOL, PNP, NPA, PS, 

FK en heer George als onafhankelijk lid! Mensen die in het verle-

den al eens voor deze regeling waren! Gaan ze dat nu weer doen?

Allemaal stuk voor stuk zich een goed pensioen aanmetend 

terwijl de bevolking alsmaar in de diepe ellende zit van geen goede 

scholing, geen fatsoenlijke zieken- en bejaardenzorg heeft, waar 

kinderen misbruikt worden en geen eten op de plank voor velen.

Het is triest dat beslissingen van een Gouverneur naast zich 

wordt neergelegd en dit snel in het geheim voor de derde maal er 

doorheen gedrukt wordt. Maar triester is, dat niet EEN partij zich 

tot op heden hierover uitspreekt en/of het pensioen zich aanmeet 

volgens de manier zoals ook wij, burgers, behandeld worden. Nee, 

ALLE parijen scharen zich achter het geld en zelfs hardroepers 

als heer Wiels en George en een MAN (inclusief heer Schotte in 

het verleden MAN, nu MKF) die nu zich voordoen voor het volk 

te zijn, hebben tot op heden meegedaan aan deze corruptie.
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De bewijzen zijn er, Curaçao wordt geregeerd door een 

grote corrupte bende die één doel voor ogen heeft ‘Het volk arm 

en dom houden en zelf alles inpikken wat in een korte tijd mo-

gelijk is’.

Schandelijk, terwijl er zoveel leed en pijn is op dit eiland. 

Wat kan een ego ver gaan.

   TRIEST.

Aanvullend  commentaar

Het  was   triest   te  zien  dat  de   toenmalige  PAR   regering  
weer  probeerde  voor  zichzelf  nog  snel  een  riant  pensioen   toe  
te  eigenen.  Meteen  na  de  bekendmaking  heb  ik  wederom  een  
verzoek   ingediend   bij   de  Gouverneur   tot   vernietiging   van   dit  
besluit  (zie  brief  hieronder  geplaatst).  

Wel  bleek  later  dat  de  heer  George  zich  teruggetrokken  
en   tegengestemd  had.  De  andere  politici  waren  het  wederom  
allemaal  met   elkaar   eens.  De   politiek   blijft   zich   verrijken   en  
ondanks  dat  we  een  totaal  nieuwe  opzet  hebben  van  het  politieke  
klimaat  na  10-10-10,  is  er  duidelijk  niets  veranderd.  

Aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

De Heer mr. F.M. de los Santos Goedgedrag
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Fort Amsterdam 2

Curaçao, Nederlandse Antillen

Betreft: Eilandsraad goedgekeurde salaris- en pensioen-

regeling voor Eilandsraadsleden en Gedeputeerden

Zijne Excellentie

Als burgers van de Nederlandse Antillen nemen onderge-

tekenden mevrouw E. L. en heer J.H.Baselmans, beiden wonende 

op Curaçao, de vrijheid om een verzoek in te dienen, dat u als 

Gouverneur de door de Eilandsraad goedgekeurde salaris- en 

pensioenregeling voor Eilandsraadsleden en Gedeputeerden (d.d. 

3 september 2010) wil toetsen op grond van het overtreden van 

de normale regels van deugdelijkheid van bestuur. Wat vreemd 

voor ons burgers is dat u als Gouverneur reeds eerder eenmaal 

deze regeling vernietigd heeft verklaard (2007). Daarna was er 

een onderzoek wat uitwees dat de regeling er wel moest komen 

maar niet zo buitensporig en passend in de huidige fiscale- ar-

beidswetgeving die voor iedere burger geldt. De tweede poging 

om dit pensioen door te drukken werd niet bekrachtigd door de 

gezaghebber en dat door uw tussenkomst (2008). Maar dit maal 

hebben de oude eilandsraadsleden zich nog beter bedeeld en zelfs 

een salaris voor langere tijd (t/m Aug 2011) toegemeten tegen 

zowel de wettelijke- als de fiscale regels in!
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Wij verzoeken u hierover de juiste juridische adviezen aan 

te vragen en ons te beschermen voor deze wanpraktijken. Ons 

rechtsgevoel is in ieder geval duidelijk aangetast en het blijkt wel 

dat recht niet meer van toepassing is in de Nederlandse Antillen. 

We vragen ons dan nu ook af of wij burgers ook dit fiscaal en 

arbeidstechnisch deze voordelen mogen aanmeten?

In onze ogen valt deze buitensporige verhogingen niet 

te rijmen met de armoede van vele burgers en de zeer slechte 

omstandigheden waar kinderen onderwijs in moeten volgen. De 

vele scheve verhoudingen tussen de lokale arme bevolking en 

deze zelfverrijking door deze politici zijn niet te tolereren door 

ons burgers!

In de hoop dat u als onze vertegenwoordiger en toezicht-

houder op dit soort onwettige handelingen maatregelen zal en kan 

nemen, tekenen wij met de meeste hoogachting;

 

J.H.Baselmans

Aanvullend  commentaar

Zoals  we   al   in   het   vorige   stuk   hebben   kunnen   lezen  
hadden  onze  oude  regeerders  nog  snel  bekonkeld  dat  er  een  

De  anderen  hadden  dit  al  en  ook  zij  hadden  er  recht  op.  In  het  
verleden  had  ik  al  op  de  eerdere  beslissingen  over  dit  onderwerp  
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een  protest  ingediend  en  zo  ook  nu.  De  Gouverneur  greep  in  en  
ook  ditmaal  ging  het  feest  niet  door  voor  onze  zakkenvullers.  Zou  
er  dan  toch  gerechtigheid  zijn  op  het  eiland?  

Ik   heb   hierboven   de   brief   geplaatst   zoals   hij   naar   de  
Gouverneur  gegaan  is  en  kreeg  kort  daarna  een  nette  bevestiging  
binnen  dat  hij  in  behandeling  was  genomen.  Ook  een  vorm  van  
respect   naar   de  burgers   toe   die  we  niet   kennen   van  de   vele  
regeringen  en  politici.  Vanuit   die   hoek   zul   je   zeer   zelden  een  
bevestiging  ontvangen  laat  staan  een  antwoord!  Een  uitzondering  
bij  deze  regering  lijkt  de  heer  Wilsoe  te  zijn  die  zijn  zaken  doet  
maar  kennelijk  ook  nog  fatsoen  naar  andere  mensen  toe  heeft  
meegekregen  van  zijn  ouders.  De  rest  van  de  regering  is  gewoon  
niet  beter  en  is  te  zien  waar  hun  komaf  is.  Ze  laten  duidelijk  zien  
hoe  het  niet  moet   in  een  maatschappij  waar  de   jongeren  zich  
spiegelen  aan  de  ouderen.  Het  is  schandalig  hoe  de  politiek  met  
zijn  burgers  omgaat  en   laat  alsmaar  zien  dat  ze  geen  respect  
hebben  voor  hun  burgers  en  medemensen.  

tekend  en  wel,   niets   terug  ontvangt.  Ook  het   huidige   kabinet  
Schotte  weet  zich  daar  zeker  niet  in  te  gedragen.  We  hebben  een  
minster  Constantia  die  ik  al  eerder  aanhaalde  en  die  zelfs  een  
stap  verder  durfde  te  gaan  en  keihard  beweerde  niets  ontvangen  
te  hebben  terwijl  een  volledig  rapport  persoonlijk  in  haar  handen  
gegeven  is.  Zo’n  leugen  deed  ze  later  ook  met  het  zogenaamd  
niet  ontvangen  van  een  brief  van  een  protestmars.  Later  praatte  
ze  daar  overheen  en  wilde  ze  van  die  mars  geen  politieke  issue  
maken  terwijl  zij  aan  alle  kanten  tot  de  dag  van  vandaag  faalde  
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in  haar  beleid  ten  opzichte  van  de  vervuiling  van  de  ISLA.  Liegen  
schijnt   al   zeer   vroeg  bij   haar   een  probleem   te   zijn   gezien  de  
vervalsingen  waar  ze  op  gepakt  is  in  het  verleden.

Daar  zult  u  later  ook  nog  meer  over  lezen  want  dat  is  al  
een  hoofdstuk  apart  om  over  te  schrijven.

Het   is   in  en  in  triest  dat   je  alsmaar  de  meldingen  moet  
maken  bij  de  Gouverneur  omdat  de  lokale  politiek  en  instanties  
niet  het  fatsoen  hebben  om  mensen  als  mensen  te  behandelen.  
Laat  staan  te  handelen,  wat  zeker  op  dit  eiland  niet  het  geval  is.  
De  politiek  is  in  mijn  ogen  niets  anders  dan  een  bende  mensen  

Ook  het  gaan  naar  een  Openbaar  Ministerie  heeft  geen  nut  want  
ook  daar  is  kennelijk  de  ‘la  der  verdwijningen’  nog  niet  gevuld.  
We  zullen  ook  hier  later  nog  verder  op  terugkomen.

Ondertussen  kwam  in  deze  wrange  en  oneerlijke  strijd  het  
volgende  verhaaltje  in  me  op  want  kinderen  en  minderbedeelden  
hebben  nog  steeds  een  speciale  plaats  in  mijn  hart.

Alles   is   geld,   alles   is  materialisme   en  we   vergeten   al  
geruime  tijd  dat  we  als  mensen  afgedaald  zijn  naar  het  niveau  van  
dieren  en  zelfs  nog  lager.  Want  wat  er  dan  ook  in  de  dierenwereld  
gebeurt,  er  is  nog  steeds  respect  naar  elkaar  toe.  Iets  wat  helaas  
niet   te   vinden   is   in   onze  huidige  politiek   en   zijn   leiders  maar  
jammer  genoeg  ook  steeds  meer  onderling.
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Mama, yùfrou a pidi mi pa kumpra un pen i skref.

Mi yu, nos no tin sèn.

Mama, un hòmber a dal mi pa mi duna e sèn, e ta mi 

tata el a bisa mi.

Mi yu, bisa bo tata, nos no tin sèn.

Mama, mi ta malu, mi kabes i barika ta hopi doló.

Mi yu nos no tin sèn pa paga doktor di kas.

Mama, mi tin hamber.

Mi yu nos no tin sèn pa kumpra kuminda.

Mama, pakiko nos no tin sèn?

Mi yu, mi ta paga hopi sèn na gobièrnu i 

polítikonan, pasobra nan ta hopi goloso.
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Beste redaktie 

Vanmorgen kreeg ik het bericht vanuit de tweede kamer 

in Nederland dat de brief die ik gestuurd heb (zie hier beneden) 

naar de ruim 125 kamer leden vandaag  behandeld gaat worden 

in de procedurevergadering. Er zullen vele vragen gesteld worden 

over het kinderleed op al onze zes de eilanden. Laten we hopen 

voor de kinderen dat Nederland eens gaat ontwaken.

Helaas slaapt de pers en slapen alle instanties op ons eiland 

en worden we misleid door een ‘Plan Nashonal’ (PNdB) wat alleen 

maar naar buiten komt met wat materialistische zaken! Helaas 

blijkt dat NIET EEN sociale probleem aan bod komt en ook niet 

aangepakt zal worden. Helaas waren de gesprekken die ik had met 

heer Schotte en de PNdB puur misleidend. Het is duidelijk dat 

ook deze regering materialisme ver boven het menselijke plaatst.

Betreft: verantwoordelijkheid van Nederland ten opzichte 

van onze kinderen.
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Geachte heer/mevrouw

Langs deze weg wil ondergetekende John H. Baselmans 

u het volgende onder ogen brengen.

Ondergetekende leeft samen met zijn vrouw vanaf 1982 

op het eiland Curaçao en heeft tot de sterfdag van zijn vrouw 

(2004) over de 50 kinderen opgevangen die in acute nood waren. 

Dit alles zonder enige geldelijke bijdrage of subsidies. Na het 

wegvallen van zijn vrouw is ondergetekende doorgegaan in het 

signaleren van onrecht wat lokale kinderen dagelijks meemaken 

door toedoen van volwassenen. Incest, kinderhandel, kinderporno 

en kinderleed zijn de normaalste zaken op dit eiland.

Nu weet ondergetekende uit het verleden dat als hij de 

politici aanschreef in Nederland er al te gemakkelijk een briefje ge-

stuurd wordt met als conclusie ‘dat het een interne aangelegenheid 

is’. Uit meerdere bronnen uit het Europese Parlement, Europees 

Hof en de organisatie Unicef blijkt dat het juist Nederland is die 

al deze overeenkomsten getekend heeft, ook namens de toen-

malige Antillen, nu de afzonderlijke eilanden! Het is Nederland 

die de eindverantwoordelijkheid heeft volgens een statuut waar 

duidelijk in paraaf 1 maar ook paraaf 43 staat dat wij als burgers 

maar ook onze kinderen bescherming genieten van de staat der 

Nederlanden en onze Koningin. Helaas merken onze kinderen 

daar niets van en blijft Nederland angstvallig ver weg van deze 

verantwoordelijkheid. 
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Door enkele miljoenen te deponeren bij USONA /AMFO/

Samenwerkende fondsen en Prins Bernhard Fonds meent Neder-

land zich aan de verplichtingen te kunnen ontdoen. Met wat hand-

jes schudden en mooie woorden moeten onze kinderen het maar 

verder uitzoeken. Helaas, het geld verdwijnt bij vele vechtende 

stichtingen die er een spel van gemaakt hebben hoeveel geld ze 

van deze fondsen kunnen ontfutselen. Er is nauwelijks controle 

en het is algemeen bekend op dit eiland dat het geld verdwijnt, 

maar niet naar de kinderen en gezinnen in nood, maar op de vele 

bankrekeningen ver van alles weg. Er is gewoonweg geen adequate 

controle door instanties en subsidie verstrekkers en het maakt 

kennelijk niets uit als het geld maar verdeeld is.

Het is vreemd dat Nederland niet durft in te grijpen. 

‘Durft’, schrijft ondergetekende omdat we dat weer afgelopen 

week zagen waarbij weer ruim 1000 kinderen geen school konden 

volgen omdat Nederland niet durft in te grijpen in het geval ISLA. 

Nederland stuurt wat geld en daar is de kous mee afgedaan! Verder 

bestaan er complete netwerken van kinderporno op de verschil-

lende free zones en is kinderhandel ook normaal. Praten we nog 

niet over het dagelijks mishandelen en gebruiken van zeer jonge 

kinderen op dit eiland.

Ondergetekende voegt hierbij de file van een Nederlands-

talig boekje ‘Geboren voor één cent’ door hem geschreven met 

persoonlijke ervaringen samen met zijn vrouw. Het boekje is ook 

uitgebracht in zowel Papiaments als Engels en is gratis de down-
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loaden en gaat zo de wereld rond. Verder stuurt hij hierbij een 

korte video opname als noodroep vanuit ons eiland betreffende 

onze kinderen waarvan Nederland meent dat alles een interne 

aangelegenheid is! Gelukkig denken internationale organisaties 

anders over dit geval en zal er eens ingegrepen worden.

Hopende dat u even tijd kunt en wil maken voor onze 

kinderen in nood om het gestuurde boekje en de video door te 

nemen en te luisteren. Wij, kinderen in nood, hopen dat u eens in 

gaat zien dat het aan de andere kant van die grote plas goed mis 

is. Wij burgers wonend onder de vlag van Nederland op enkele 

eilanden die geen rechten hebben laat staan een humaan leven.

Met een zonnige groet,

Aanvullend  commentaar

Door   deze   brief   is   er   veel   losgekomen   in  Den  Haag.  
Politiek  Den  Haag  heeft  eindelijk  door  dat  het  goed  mis  is.  Niet  
dat  de  antwoorden  van  heer  Donner  iets  betekenden  want  deze  
man  is  een  kei  in  het  afschuiven  van  verantwoordelijkheid.  Maar  
het  begin  is  gemaakt.  Leden  van  de  Kamer  zagen  en  hoorden  
wat  er  gaande  is  hier  op  dit  eiland.  Naast  de  boekjes  was  er  ook  
een  video  over  kinderleed  op  Curaçao  gelanceerd.  Titel;;  Child  
Abuse:  http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm      Hiermee  
werd  de  wereld  duidelijk  gemaakt  dat  er  wel  degelijk  wat  gaande  

in  het  Nederlands  als  in  het  Engels  hebben  gelanceerd  was  het  
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niet  alleen  lokaal  en  uit  Nederland  vanwaar  de  reacties  via  mails  

te   begrijpen  dat   ze   toch   in   ‘the   picture’   stonden.  Kort   daarna  
kwam  VN  ook  met  een  verpletterend  rapport  naar  Nederland  toe.  
Een  oordeel  wat  heer  Donner  afschoof  naar  deze  eilanden  en  
het  daarbij  liet  maar  waar  hij  later  toch  kennelijk  antwoorden  op  
moest  geven.  Ook  Unicef  is  begonnen  met  cijfermateriaal  en  zo  
was  er  de  grote  doorbraak  dat  Nederland  in  moest  zien  dat  het  
hier  mis  is,  zeker  onder  onze  kinderen.

Op  een  later  tijdstip  zou  er  ook  nog  meer  vragen  gesteld  
gaan  worden  over  Curaçao  en  die  kun  je  lezen  verder  in  dit  boek.

Ik heb een vraag aan jullie. Waar kunnen wij als burgers 

van Curaçao terecht om een drugs (coke) test voor onze politici 

aan te vragen? Want we houden toch niet van duistere verhalen 

en valse beschuldigingen naar wie dan ook.

Aanvullend  commentaar

Dit  stukje  wat  op  enkele  plaatsen  later  opdook  op  internet  
maakte  wel  wat   los  maar  vele  mensen  waren  erg  voorzichtig.  
Het   vermoeden   is   er   al   zeer   lang   dat   drugs   iets   normaals   is  
in   de   politiek.  Ook   nu   zijn   er  meldingen   en   verklaringen   die  
ten  ronde  gaan  op  het  eiland  over  drugs  bij  de  huidige  politici.                                                              
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Drugs  is  normaal   in  deze  tak  van  de  maatschappij,  zo  ook  de  
drugs  bij  hoog  geplaatsten  en  zakenlui.  Vele  kunnen  niet  zonder  
om  die  prestatie  te  kunnen  leveren  die  verwacht  wordt  en  zo  zijn  er  
pillen,  alcohol  maar  ook  pepmiddelen  en  zwaardere  drugssoorten  
zoals  cocaïne  en  andere  middelen  om  door  te  kunnen  gaan.

Om  zaken  uit  te  sluiten  zou  de  politiek  zich  goed  aan  doen  
om  allemaal  een  test  te  laten  doen  dat  ze  clean  zijn.  Natuurlijk  zijn  
er  dan  die  afvallen  en  je  zou  hen  nu  al  zo  kunnen  aanwijzen.  Want  
verbergen  van  een  automatisme,  van  bijvoorbeeld  snuiven  is  niet  
mogelijk.  Maar  als  hoog  geplaatste  ben  je  wel  een  voorbeeld  en  
je  bent  wel  diegene  die  een  land  vertegenwoordigt.  Zelf  denk  ik  
dat  een  volk  het  recht  heeft  om  niet  het  voorbeeld  aan  te  moeten  
zien  van  zware  drugsgebruikers  die  wereldwijd  hun  mannetjes  
meenemen  om  garantie  te  hebben  dat  zij  aan  hun  trekken  komen.

In   de   hogere   kringen   is   door   elkaar   het   meeste  
drugsgebruik   en   zoals   ik   al   schreef   daar   behoren   alcohol,  
medicijnen,  peppillen  ook  onder.  Ergens  moet  een  grens  zijn  en  
als  je  te  zware  middelen  moet  nemen  om  te  kunnen  functioneren  
moet  je  wel  inzien  dat  het  niet  jouw  werk  is  en  dat  je  niet  met  het  
juiste  bezig  bent.  Vreemde  uitlatingen,   vreemde  gedragingen,  
opvliegen,  wegvallen,  uitstraling  en  de  manier  van  overkomen  zijn  
de  duidelijke  symptomen  en  je  ziet  deze  en  hoort  deze  dagelijks  
lokaal  op  radio  en  TV.  

We  zullen  zeker  vele  zaken  nu  meemaken  waarbij  je  denkt  
hoe  kunnen  deze  mensen  deze  uitspraken  doen  en  geloof  me,  
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er  zit  altijd  dan  een  middel  achter  die  deze  verstandsverbijstering  
teweeg  heeft  gebracht.  

Tijdelijke  afsluiting  van  dit  gedeelte  politiek

Politiek  is  dus  een  werkelijk  ziekelijke  manier  om  mensen  
te  manipuleren,  wil  op  te  leggen  en  te  domineren.  We  hadden  
het  even  over  de  verrijking  van  de  vorige  regeringen.  Regeringen  
met  nog  vele  oud  corrupte  leden  die  snel  wel  weer  ergens  een  
heerlijk  baantje  wisten  te  bemachtigen   in  de  nieuwe  structuur.  
Het   is   alsmaar   een   verschuiving   geweest   van  macht   van   de  
ene  naar   de  andere  partij  maar   verbeteringen  waren  er   nooit  
duidelijk  te  zien,  ook  niet  met  de  nieuwe  regering  die  nu  met  de  
botte  bijl  hakt  om  weer  hun  eigen  mensen  te  kunnen  plaatsen.  
We  hebben  alsmaar  vechtende  en  niet  werkende  politici.  Bij  elke  
machtswisseling  worden  vele  mensen  ontslagen  onder  de  vele  
hoofden  van  diensten,  directeuren  en  overheidspersoneel.  Die  
gasten  die  allemaal  zichzelf  een  goede  baan  hadden  toegemeten  
moeten  weer  vertrekken  maar  wat  kwam  er  voor  in  de  plaats?  
Een  oude  garde  die  ook  al  zijn  strepen  heeft  verdiend  in  corruptie  
land.  Dan  weer  een  die  het  personeel   intimideert  en  gebruikt,  
dan  een  schijnheilige  die  op  kosten  van  de  staat  naar  Nederland  
gaat  met  Jan  en  alleman  om  haar  heen.  Buiten  dat  zien  we  nu  
duidelijk  dat  er  een  blokvorming  is  van  enkele  families  die  alle  
touwtjes  in  handen  hebben.
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Maar  ook  een  bedenkelijke   groep   is  wel   die   gasten   in  
de  gezondheid  waar  werkelijk  het  intellect  vanaf  druipt.  Ik  vraag  
me  wel  eens  af  of  er  met  opzet  juist  deze  onkundige  gasten  op  
deze  posten  gezet  worden?  Want  ook  nu  weer  is  het  een  dame  
die  zelfs  liegt  tegen  haar  eigen  minister  president  maar  ook  niet  
weet  te  onderhandelen  met  de  zware  partijen  die  werkelijk  haar  
overal  in  weten  om  te  praten.  Dat  was  duidelijk  te  zien  aan  het  
reisje  Cuba  met   heer  Schotte  waar   ze  met   een  medicijnpotje  

ook  de  duistere   reis  waarbij  medische  gouden  eieren  beloofd  
worden,  omgekocht  door  de  farmaceutische  wereld.  Bij  dat  alles  
zet  je  toch  wel  vraagtekens  als  je  als  minister  een  presentatie  
meemaakt   van  een  multinational   en  dan  als  minister   dat   een  
geweldig  product  vindt!  Kennelijk  was  deze  minister  de  expert  
en  daarom  laten  we  die  gifrommel  maar  binnen  komen  want  ze  
heeft  zoveel  beloften  gekregen  dat  het  zo  goed  werkt!

Nog  niet   veel   later   ging  deze  minister  weer   in   de   fout  
en  gaan  we  ook  onze  kinderen  nog  extra  vergiftigen  door  nog  
eens  meer   rommel   in   de   standaard   prikken   te   zetten.  Onze  
kinderen  worden  extra  vergiftigd  door  de  onkunde  en  slecht  laten  
informeren  door  experts.  Dan  zie  je  werkelijk  de  kortzichtigheid  
van  deze  mensen.   Je  bent  minister  maar  dat  wil   niet   zeggen  
dat  je  ergens  iets  vanaf  weet  en  beslissingen  kunt  nemen.  We  
hebben  experts  en  er  moeten  onderzoeken  komen  en  dan  pas  
mag  een  pias  wat  de  politiek  is  een  handtekening  zetten.  Maar  

van  een  dom  en  ziek  volk  om  zo  wel  werkvolk  te  hebben  wat  zelf  
niet  meer  kan  denken.
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het  drinkwater  zal  ik  nog  zeer  uitgebreid  op  terugkomen  en  waar  
ook  de  ministers  duidelijk  een  rol  innemen  om  mensen  bewust  
in  gevaar  te  brengen  en  bewust  ziekten  in  hun  lichamen  te  laten  

De  corruptie  in  de  politiek  blijft,  welke  partij  we  ook  aan  de  
macht  hebben.  Dat  is  ook  alsmaar  duidelijk  omdat  bijvoorbeeld  
heer  Wiels  maar  geen  mensen  geplaatst  krijgt  die  naar  zijn  pijpen  
dansen.  Geen  wonder,  want  de  meeste  mensen  waar  deze  man  
mee  komt  hebben  veelal  stuk  voor  stuk,  naar  verluidt,  wel  een  
verleden.  Zelfs  zijn  er  gasten  bij  waarvan  men  mogelijk  al  van  
weet  dat  het  niet  pluis  was.  Maar  die  gouden  stoel   is  heerlijk,  
zeker  het  salaris  en  alle  extra  faciliteiten  om  deze  heerlijke  stoel.  

Het  is  frappant  te  zien  hoe  drie  groepen  elkaar  weten  te  
verdragen  en  niemand  die  echt  weet  wat  deze  drie  verschillende  
groepen  nu  werkelijk   bindt.  Nu   kan   ik   dat   hier   al   naar   buiten  
brengen,  maar  dan  zal   het   toch  niet   aangenomen  worden  en  
daarom  gaan  we  eerst  even  door  met  onze  ingezonden  stukken  
en  zult  u  later  begrijpen  waarom  de  drie  ‘vriendjes’  van  elkaar  er  
alles  aan  doen  om  door  te  gaan  in  deze  vorm.

De  corruptie  in  de  oude  politiek  maar  ook  in  de  huidige  
politiek   is   alsmaar   duidelijk   naar   buiten   aan   het   komen.  De  
vreemde  besluitvormingen,   de   vele   rechtszaken  maar   ook  de  
vreemde  omkopen  door  die  persoon  een  baan  te  bieden  in  een  
of   andere   commissie   of   groep  blijkt   effecten   te   hebben.  Vele  
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familieleden   krijgen   duistere   plaatsen   aangeboden  en   er   zijn  
belangrijke  blokvormingen  gaande.  Kijk  maar  eens  in  die  wereld  
waar  een  familie  wel  erg  veel  in  voorkomt!  Zelfs  politiek  Den  Haag  
begint  in  te  zien  dat  er  wel  veel  overheids  nv’s  komen  te  vallen  
onder  maar  een  klein  groepje  mensen.  Mogelijke  blokvorming?  
Nou,  mijn  vermoeden  is  dat  deze  blokvorming  al  lang  bestaat  en  
alleen  van  eigenaren  aan  het  veranderen  zijn.

Maar   ze   gaan   verder   in   hun   ‘gezamenlijk’   doel.   Een  
zogenaamde  schreeuwer  voor  het  volk,  zoals  bijvoorbeeld  heer  
George  is  na  zijn  aangeboden  posten  bij  deze  regering    poeslief  
en  hoor  je  nauwelijks  nog  iets  van.  Het  volk  is  kennelijk  vergeten  
en  kan  geen  kwaad  woord  meer  zeggen  over  zijn  superieuren.  
Oppervlakkige  meningen  zijn  nu  de  thema’s  die  nog  aangesneden  
worden  door  de  verschillende  ex  ‘goed  voor  hebbers’.  Zijn  eigen  
mening  is  ingedamd  en  zo  zijn  zogenaamde  wilde  haren.  En  zo  
worden  stuk  voor  stuk  de  hardschreeuwers  of  misschien  politieke  

huidige  politiek  die  dan  deze  mensen  monddood  maakt  en  hen  
zo  in  de  tang  heeft.  Heer  George  is  niet  de  enige,  velen  werden  
al  voor  hem  maar  ook  na  hem  ingedamd.  

Wat  denk   je  van  alle   journalisten,  pers  en  vele  andere  
misschien   ‘lastige  mensen’?  Ook   zij  worden  gewoon  gekocht  
met  een  baantje  om  zo  verplicht  hun  mond  te  houden.  Maar  ook  
auto’s,  Black  Berries  en  vele  vrijkaartjes  worden  gegeven  als  de  
pers  maar  positief  blijft  schrijven  over  bepaalde  zaken.  Voor  wat  
hoort  wat  toch?  
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Vele   hardschreeuwers   verdwenen,   afgekocht,   in   een  
vergeethoekje.  Eindeloze   commissies   duiken  op  en   iedereen  
heeft  onderhand  wel  een  of  ander  baantje  aangeboden  gekregen.  
De  een  valt  onder  de  ander  en  als  je  vraagt  wat  ze  nu  precies  
doen  hoor  je  dat  ze  nog  niet  eens  werkelijk  weten  wat  hun  functie  
is.  Maar  dat  geeft  niet  want  ze  krijgen  in  ieder  geval  een  ruime  
vergoeding.

Het  gaat  ver  momenteel
.
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Waarom is er kinderleed?

- Alleenstaande moeders

- Weinig vaders

- Incest

- Drugs

- Kind is status

- Te weinig verantwoordelijkheid van de ouders

- Maatschappij geeft onvoldoende mogelijkheden

- Naast kinderopvang ook oorzaak oppakken.

Mogelijke oplossingen

- Controle door overheid op zowel overheidsorganen 

  maar ook stichtingen.

- Duidelijke straffen en consequenties voor de dader

Overdracht

- Symposia

- Kennis overdracht onder de professionele mensen

- Stichtingen, instanties, wijkverpleging en organisa-

  ties samen werken door bovengenoemde activiteiten.
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- Gezamenlijke kennis – gezamenlijk doel.

  Daarnaast

- Bijscholing in signaleren en handelen.

- Juiste omgang bieden

- Zorg over juiste overdracht van dossier en vastleggingen

Grootste probleem

- Mensen niet aanspreken in het openbaar omdat ze 

  zich dan schamen. Mensen zullen persoonlijk aange-

  sproken moeten worden (vertrouwensrelatie).

Uitgaan van

- Een overkoepelend orgaan dat zowel de rapportage 

  als gevallen onder ogen krijgen en dat er dan binnen 

  2 maal 24 uur of zelfs sneller gehandeld kan worden. 

- Dit orgaan krijgt de bevoegdheid om ook te handelen   

  naar die organisatie die niet voldoet aan de nationale 

  eisen ter bescherming van het kind/de burger.

- Dit orgaan moet ook maatschappelijke gelden kunnen 

  terugvorderen en/of stopzetten als er twijfelachtige 

  besteding is van gemeenschapsgelden.

Daarin verweven een maatschappelijke werkster of zelfs 

2 om zo ten aller tijde professionele hulp op die plaats te hebben 

waar het nodig is. 
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- Meldingen, signaleren en ingrijpen, moeten direct 

  mogelijk zijn.

- Deze personen gaan de wijken in, praten, maken c

   ontacten en signaleren wat en waar de problemen liggen. 

- Gezinnen met tieners waar ma /pa geen vat meer 

  op hebben

- Signaleren van sociale maar ook financiële en mentale 

  problemen van de buurtbewoners.

- Signaleren van onvrede met de daaraan gekoppelde 

  mogelijkheid van stress en criminele acties.

Kortom deze personen zijn de ‘lifeline’ van elke buurt 

tussen openbare instanties en burgers. 

Een protocol voor alle instanties die met de wijk te maken 

hebben in welke vorm dan ook

* Bij het opstellen van prioriteiten in elke buurt laat de 

buurtbewoner kiezen wat probleem nummer 1-2-3 is. Zo moti-

veren SAMEN wat en waarom we met die zaken beginnen in die 

buurt. Dit kan in de voorlichtingsdagen dan per buurt duidelijk 

vastgesteld worden.

* Opknappen van buurthuizen:

  Samen = goed

  Samen het buurthuis behouden = nog beter 

 * Start het project
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- Bij het de wijk in gaan wacht niet te lang met actie. 

- Mensen vergeten en worden ongeduldig. 

- Als men de bepaalde wijk in gaat zorg voor een snelle 

  start en snelle beslissingen. Burgers hebben al veel 

  plannen als sneeuw zien smelten.

- Betrek de mensen in de plannen en zo geef je hen het 

   gevoel dat ze voor hun wijk, hun kinderen en hun 

   gezin iets betekenen.

- Zien werken doet werken en ze gaan het zien als 

  hun eigendom, hun kindje en zijn er dan zuiniger op 

  als er wat mis is. Dat voorkomt dat het geen aandacht 

  meer krijgt omdat de staat het maar als geschenken  

  plaatst! 

Aanvullend  commentaar

Het  nationale  wijkplan   is  een  vernieuwde  opzet   van  al  
een  bestaand  wijkplan  wat   klakkeloos  overgenomen  werd   uit  
Nederland  en  niet  werkte.  De  mensen  in  de  eerste  wijken  raakten  
verloren  en  onbelangrijke  zaken  werden  aangesneden  en  veelal  
zonder  samenwerking.  

Het  nieuwe  wijkplan  klonk  te  mooi  om  waar  te  zijn  en  er  
zou  zelfs  aandacht  voor  de  kinderen  komen.  Daar  zou  ons  rapport  
‘Kinderleed  verleden  tijd’  in  verweven  worden.  Maar  wat  bleek,  
het  rapport  verdween  in  de  la  en  de  mensen  leken  afgescheept  
te  worden  met  een  lantaarnpaal  en  een  speeltuintje.  Zo  kwam  
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heer  Schotte  weer  om  de  hoek  kijken  toen  de  eerste  ‘schenkingen’  
gedaan  werden.  Daar   stonden  dan   enkele   kinderen  met  wat  
moeders  te  kijken  naar  een  schommel  en  een  wipwap!  

Dat  was  zo’n  grote  teleurstelling  want  wat  blijkt,  dit  alles  
is   een  politieke   stunt   om  stemmen   te  winnen.  Dat  werd   later  
bevestigd  in  een  gesprek  waar  duidelijk  werd  dat  er  niet  van  alle  
departementen  mensen  aan  het  project  mee  deden!  2  mensen  
stonden  er  alleen  voor.  Later  kwamen  er  wat  mensen  bij  maar  
het  was   ongeïnteresseerd   en   zo   te   zien   de   onkunde   van   de  
projectleider  die  het  project  zeker  niet  tot  slagen  kon  brengen.  
Hij  met  de  enkele  medewerkers  schenen  te  weten  dat  zij  een  
verlengde  reclame  campagne  zijn  om  stemmen  te  winnen  voor  
heer  Schotte  en  de  lieden  om  hem  heen.

Dat  bleek  ook  toen  we  zagen  dat  er  niets  was  meegenomen  
in  het  gehele  project  om  kinderleed  aan  te  pakken.  Terwijl  heer  
Schotte  zelf  in  2  gesprekken  ons  duidelijk  vertelde  dat  het  wel  
mooi  zou  zijn  om  ons  rapport  te  integreren  met  zijn  zogenaamde  
plannen!  Niets  werd  er  vermeld  en  pas   later   toen   ik  daarover  
aanmerkingen  plaatste,  werd  alleen  in  het  plan  van  onze  wijk,  
uit  ons  rapport  enkele  punten  genomen!

De  politiek  heeft  duidelijk  met  dit  plan  laten  zien  dat  ze  
geen  goede  bedoelingen  hebben  met  de  bevolking.  Komen  we  
later  daarop  terug.
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Even geleden was ik in discussie met een van onze grootste 

projectontwikkelaars van ons eiland. Een man die geweldig weet 

te toveren met cijfers en vertelde dat volgens de vele projecten er 

13.500 mensen extra werk hebben gekregen op dit eiland. Loze 

gemanipuleerde cijfers want de bevolking is niet toegenomen en 

we hebben in al die jaren van de vele projecten nog steeds een 

hoge werkeloosheid. Maar tja, wie kijkt op een nulletje? De werke-

loosheid is er zeker onder de jongeren. Je weet wel; die personen, 

die nietsnutten die niet te vertrouwen en zwak zijn. Jongeren die 

niet willen werken en liever lui zijn. Maar ook die jongeren die 

nergens voor deugen! 

Maar als ik alleen kijk wat in onze omgeving van Bandabou 

gaande is dan trek je, je tenen krom. Vele van deze jongeren krijgen 

geen eerlijke kans. Ze moeten naar bouwvallen van scholen en 

de lessen zijn van voor de oorlog met oud versleten lesmateriaal. 

Kinderen die veelal thuis in moeilijke omstandigheden moeten 

zien te overleven waar in een compleet gezin, regelmaat en eten 

een zeldzaamheid zijn. Buiten deze beslommeringen proberen ze 

in deze omgeving de zeldzame cursussen te volgen die aangeboden 

worden om een plaats te krijgen in de maatschappij. Tijdens de 

cursus worden er gouden bergen beloofd en zelfs werk, maar als 

ze hun certificaat hebben is er geen plaatsing mogelijk en geen 

bedrijf die hen aanneemt. Weer volgen ze een cursus en blijven 

ze hopen om eens ergens aan de slag te kunnen.
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Met veel doorzettingsvermogen krijgen deze jongeren een 

kans. Maar de achterstand van het belabberde onderwijs wat op 

Bandabou heerst en met de sociale achterstand die ze hebben is 

het zwaar om dan eindelijk bij een baas te kunnen gaan werken. 

Ze deugen niet voor een maatschappij en het zijn nietsnutten! 

Uitspraken die we veel horen uit die snelle, beter wetende, hoog 

opgeleide betweters van bazen/ projectontwikkelaars en inves-

teerders. Eruit! Ze kosten ons alleen geld. 

Als ik ga kijken hoe onzeker ik was toen ik van school 

kwam, dan heb ik respect voor die bazen die ik gehad heb. Mensen 

die het geduld hadden om mij de weg in de maatschappij te wijzen. 

Het geduld dat ik de eerste tijd bij hen kreeg en dat ik hen geld 

kostte en geen geld opleverde. De tijd dat ze over hadden om me 

wegwijs te maken in een systeem wat ze hanteerden en ga zo maar 

door. Ik kreeg de kans ondanks dat ik hen geld kostte en zelfs een 

salaris kreeg voor wat klungelen als een tiener. 

Vele van onze projectleiders, ondernemers en snelle men-

sen willen geen geld verliezen en worden er veelal buitenlandse 

krachten binnengehaald met een minimum aan loon die meteen 

geld opleveren. Er is geen geduld meer, geen aanleren en een in-

werken en uitleggen. Nee, daar is je werk en zoek het uit als het 

maar voor je baas geld opbrengt, is de mentaliteit op dit eiland. 

Onze onervaren jongeren met al een valse start en moeilijke weg, 

worden dagelijks verstoten en krijgen geen eerlijke kans. Nee, zij 
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maken nog niet het grote geld en er is geen geduld om hen dat 

bij te brengen. 

Ik erger me als er dan weer een van die zweverige projecten 

gelanceerd wordt die dan zegt dat er weer zoveel banen vrijkomen, 

zoveel inkomsten en de gouden koetsen die gaan rijden! Ja, ja, 

niet voor onze lokale mensen maar wel voor diegenen die meteen 

geld op kunnen leveren. Ga simpel in welk hotel, project dan ook 

zitten en pak een servetje en turf af; lokaal/buitenlander en u zult 

verschieten wat voor waanideeën alsmaar onze projectleiders, 

zakenmensen met misleidende cijfers komen om zo hun bloed 

miljoenen veilig te stellen. Onze burgers hebben geen eerlijke 

kansen maar onze jongeren hier op Bandabou zijn al bij voorbaat 

veroordeeld en hebben geen eerlijke kans om te bewijzen dat ze 

wel willen werken. Ze hebben daarbij wel gewoon wat extra aan-

dacht en begeleiding nodig. Maar geld, veel geld, daar draait het 

om! Er worden heus geen honderden miljoenen hier op dit eiland 

neergezet om enkele lokalen op weg te helpen. Een eerlijke kans? 

Nee, en daarom blijft de werkeloosheid stijgen en wordt het steeds 

onzekerder in deze lokale maatschappij.

Aanvullend  commentaar

Eigenlijk  is  bij  dit  stuk  weinig  aan  toe  te  voegen  daar  het  
duidelijk  past  in  een  bedorven  maatschappij  die  beheerd  wordt  

ziek  te  houden.
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Neem  dit   stuk  wel  goed   in   je  op  want  we  zullen  zeker  

gaat.

Wijkplan Bandabou, district 3 (2005)

Stichting:

“Mi baranka i salbashon”

Leden:

Heer H. Melfor Voorzitter

Mevrouw C. Melfor Penningmeester

Mevrouw V. Monte Secretaresse

Voorzitter oprichter heer H. Melfor kwam terug naar Cu-

raçao in 2005 nadat hij vanaf 1993 woonachtig was in Nederland. 

Zijn opzet was om hier een totaal wijkplan op te zetten voor het 

derde district wat in de volksmond Bandabou heet.

Het totale masterplan werd in 2009 gepresenteerd en om-

vatte de volgende doelen:

- Een klein ziekenhuis voor deze regio

- Bejaardentehuis
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- Kinderopvang

- Multifunctioneel wijkgebouw

- Sport accommodaties

Bandabou omvat zeker de helft van het gehele eiland Cu-

raçao wat zeer landelijk is met diverse dorpjes en enkele gesloten 

woongemeenschappen. Vanaf het begin was Bandabou een ach-

tergesteld gebied. De kinderen zijn gedoemd tot mislukken want 

de scholen zijn ver beneden peil. Afgelopen jaar was er niet één 

kind dat de Mavo/Havo haalde laat staan hoger, uitgaande van het 

systeem wat in Nederland gehanteerd wordt en hier wat aange-

past is. Er is een corrupte politie die zelf in de drugs zitten en de 

vele drugsbendes beschermen. We hebben zelfs een drugsbus die 

dagelijks de nodige drugs komt afleveren aan huis! Drug is bij de 

Chinees te halen maar ook onder de boom bij Soto. Ben je ernstig 

ziek dan is de rit met de ziekenwagen al verschillende malen te lang 

gebleken en zijn er verschillende burgers gestorven tijdens deze 

rit. Er is geen fatsoenlijke apotheek, geen goede dokters en alleen 

Aqualectra (water/electra) heeft een klein kantoortje in Barber. 

Alle handelingen moeten in de stad gebeuren. Voor alles moeten 

de mensen de bus nemen naar de stad en dat wil zeggen minimaal 

een gehele morgen of middag kwijt voor enkele simpele zaken.

Vele malen zijn er in het verleden door de politiek sport-

velden, zwembaden, wijkgebouwen en sociale voorzieningen 
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beloofd. Na de verkiezingsstrijd was er niet één politicus die zich 

nog iets kon herinneren! Nooit is er een belofte naar dit district 

nagekomen! 

De bewoners hebben geen wijkgebouwen, geen goedge-

keurde sportvelden, geen accommodaties om te leren, ontspannen 

of waar levensmiddelen gekocht kunnen worden voor de prijs zoals 

ze in Willemstad gelden. Zelfs de gezondheidszorg is op een zeer 

laag peil. En de vorige regeringen en de huidige regering willen 

geen cent steken in dit district.

Het project even nader belicht:

- Klein ziekenhuis: Dit zou in Tera Cora komen en was 

  er al met Stichting Thuiszorg Bandabou een overeenkomst 

  afgesloten dat zij het terrein ter beschikking zouden stel

  len en al in bezit hebben met ook als doel een eerste 

  hulp/ klein ziekenhuis. De toenmalige politiek had dit 

  terrein deze bestemming reeds gegeven! Daar is het bij 

  gebleven en is er nooit iets gebeurd.

- Bejaardentehuis: Hebben we niet één in deze regio.

- Kinderopvang: Ook deze is niet werkelijk te vinden in 

  deze regio en die er zijn, zijn particuliere kleine initia

  tieven.

- Multifunctioneel wijkgebouw: Deze zou alle overheids

  kantoren bevatten, utillities kantoren (Aqualectra-UTS-

  Selikor-Giro), vergaderzalen, theater, wijkclubjes en 
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  mogelijke kantoren waar zowel jong als oud zich kan 

  vermaken en bijeenkomen. Daarnaast zouden om finan-  

  cieel het gebouw te bekostigen, bepaalde winkels zich 

  kunnen vestigen. Ook is het mogelijk daar een muziek

  school te starten waar men de lokale instrumenten maar 

  ook andere instrumenten kan leren bespelen.

- Sport accommodaties: Deze zouden goedgekeurde sport

  velden moeten bevatten, een sporthal, stadion en zwem

  bad. Een plaats waar de jeugd zich kan uitleven. Nu heb

  ben we nauwelijks iets waar de jeugd bijeen kan komen.

Daarnaast was er sprake van een project waar jongeren 

kunnen komen om meer met landbouw vertrouwd te raken en 

waar jongeren de kneepjes geleerd worden van landbouw daar 

we wel in een landbouwgebied wonen en vele grond hebben die 

daar voor geschikt is. 

Het verloop

- Er werd contact opgenomen met Sedreko  (Mevrouw 

  Elhage) maar die konden niets doen.

- Er werd contact opgenomen met USONA en die be

  weerde dat het eiland Curaçao alleen maar gemachtigd is 

  om bij hen subsidie aan te vragen, wat niet waar is daar 

  USONA vele particuliere projecten bijstaat.

- Er werd contact opgenomen met AMFO en het project 

  zou in 2011 als eerste op de lijst staan! Helaas heeft 
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   AMFO geen gelden meer ontvangen van Nederland voor 

  “Algemene ontwikkeling”. Dat werd als reden gegeven 

  waarom er maar niets loskwam.

In 2003 was er al een goedkeuring voor het project ge-

geven door stichting GMA groep door de heer R.M. Krykofsky 

die voor minimaal 200 miljoen dit project wilde voorschieten 

en financieren. Met deze goedkeuring ging heer H. Melfor naar 

mevrouw Alkala -Wallé de toenmalige gedeputeerde en zij stond 

zeer positief tegenover het project. Door de verkiezingen was er 

een wisseling van de wacht en werd zij opgevolgd

door heer H. Koeiman. Deze hoorde het project aan en 

beloofde nog contact op te nemen wat tot heden niet is gebeurd. 

Het ging erom dat er een handtekening nodig was en goedkeu-

ring van het toenmalige bestuurscollege wat nu de regering van 

Curaçao is. Helaas is die handtekening er nooit gekomen en staat 

het gehele project ‘on hold’! 

Conclusie

Door het niet akkoord gaan van het grote project staan 

we totaal stil op Bandabou, al is stichting GMA groep willend 

zelfs meer te financieren als de regering maar achter het project 

staat. Zelf heb ik een sterk vermoeden dat, zoals het in de stadse 

projecten eraan toe gaat, er niet genoeg geld blijft hangen bij be-

paalde personen! Misschien niet mooi dat dit hier staat maar zo 

werkt het hier wel. Uit ervaring vanuit het verleden weet ik dat 
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die personen die moeten tekenen meestal veelal 5% vragen van 

de kosten van het project. Dat gaat naar eigen bankrekeningen. 

Het is duidelijk dat aan deze zaken niet meegedaan wordt en zo 

krijgt Bandabou geen goedkeuring.

Bandabou is duidelijk een sterk achtergesteld gebied. Wat 

er ook opvalt is dat Bandabou zelden ergens bij betrokken wordt en 

dat buitenlandse regeerders of belangrijke mensen weggehouden 

worden van dit gebied. Dagelijks gebeurt er hier zeer veel daar 

er geen politie is die ingrijpt maar ook sterven hier meer mensen 

dan in de stad door nalatigheid van de vele instanties. Laatst is 

een jongeman die verslaafd was aan drugs en aids had, gestorven 

achter in een schuur op wat kartonnen dozen omdat het ziekenhuis 

hem niet wilde hebben en ook de Capriles kliniek (kliniek voor 

geestelijke gestoorden) weigerde hem op te nemen. Zo zijn de 

verkrachtingen van kinderen hier normaal en zijn de drop-outs 

aantallen verontrustend hoog. Helaas zijn de mensen hier veelal 

passief en houden al hun ellende binnenshuis. Zowel de lokale als 

internationale politiek laat zich hier bewust niet zien. 

Bij dit project, wat ondertussen ook op de tekentafel ligt, 

heeft de huidige politiek geen oor naar omdat zij het niet zijn die 

dit hebben gelanceerd. Ondertussen weten onze kinderen niet waar 

heen te gaan, hebben niets anders te doen dan hangen op een straat 

en maar wat drugs nemen. Hun ouders werken de gehele dag in de 

stad. Ze zijn genoodzaakt om ‘s morgens 5 uur te vertrekken en 
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komen ‘s avonds 8 uur thuis. Dat is de toekomst van onze kinderen 

hier in dit district, Bandabou genaamd.

Eindconclusie

Het is duidelijk dat het derde district genaamd Bandabou 

nauwelijks valt onder de hoede van de politiek in Willemstad. 

Zelfs het huidige ‘Plan nashonal pa desaroyá’ wordt gebruikt om 

politiek te bedrijven waar de heer Koeiman 15 minuten van de 2 

uren, die de bewoners hadden, afnam om een politieke toespraak 

te houden. Bandabou ligt ruim 50 jaren achter in ontwikkeling. 

Zelden worden subsidiegelden, uit het verleden gestuurd vanuit 

Nederland, besteed in dit derde district! Nederland zwijgt en 

stemt toe. Maar de vraag is; Zijn er dan geen mensenrechten in 

dit district? 

Aanvullend  commentaar

Dit  was  een  verslag  wat  naar  vele  mensen  is  gegaan  en  
waar  enkele  mensen  hard  voor  gewerkt  hebben  en  tegengehouden  
worden  door  de  oude  en  de  nieuwe  politiek.  Het  mag  niet  zo  zijn  
dat  je  met  goede  bedoelingen  mensen  wilt  gaan  helpen.  Het  is  
altijd  een  regel  dat  je  er  beter  van  moet  worden.

Ook  dit  plan,  waarbij  het  over  meer  dan  200  miljoen  gaat,  

waren  besproken,  kon  niet  doorgaan  omdat  het  kennelijk  gaat  om  
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de  bewuste  15%  regeling  voor  diegenen  die  de  handtekeningen  
moeten  zetten.

In   het   verleden  weet   ik   via  mijn   zaken   dat,  wil   je   iets  
bereiken  dat  er  geld  onder  de  tafel  gegeven  moet  worden.  Zelf  
maakte  ik  mee  in  presentaties  van  mijn  werk  dat  het  veelal  gaat  
om  15  %  van  het  bedrag  wat  het  project  kost.  Dat  word  je  veelal  
gevraagd  in  een  klein  kamertje  hoe  je  dat  over  moet  maken  of  hoe  
dat  te  regelen.  Zelf  kreeg  ik  toen  te  horen  dat  ik  dat  geld  gewoon  
boven  op  het  totale  bedrag  moest  zetten  als  zijnde  ‘extra  kosten’  
of  ‘onvoorziene  posten’!  Niets  nieuws  en  kennelijk  een  gewone  
algemene  regel  in  dit  eiland.  Het  is  nu  eenmaal  zo  en  je  hoort  
daaraan  mee  te  doen!  NEE  dus,  en  zo  viel  ik  regelmatig  buiten  de  
selectie  en  dus  ook  deze  mensen  met  hun  goede  bedoelingen.  

Behalve  dat  is  het  ook  nog  de  naam  die  belangrijk  is  want  
het  moet  wel  minister  zus  of  zo  zijn  die  dit  project  bedacht  en  
begeleid  heeft.  Doe  je  dat  niet,  vergeet  het  maar.  Zo  moesten  
nog  snel  enkele  namen  veranderd  worden  in  de  aanvraag  voor  
een  sporthal  op  Barber  zodat  niet  die  oude  politicus  weg  gaat  
lopen  met  de  eer!  

Omkopen  en  delen  is  een  vaste  regel  en  je  kunt  ongeveer  
uitrekenen  per  project  wat  er  aan  de  strijkstok  blijft  hangen.  Het  
wordt  ook  allemaal  goedgekeurd  door  de  geldschieters  want  ook  
zij  zullen  daar  nog  aan  verdienen.  Doe  je  niet  mee,  nogmaals,  
heb  je  pech  en  zal  het  altijd  een  waardeloos  vodje  papier  blijven  
en  niets  zal  er  uitkomen  zoals  in  dit  geval.
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Later  bleek  uit  een  brief  die  ik  ontvangen  heb  vanuit  de  
Tweedek  Kamer  in  Nederland  dat  er  in  september  van  2011  in  
een  procedurevergadering  in  de  kamer  deze  brief  besproken  is.  

Na veel speurwerk zijn we in de MCB Barber enkele fol-

dertjes tegengekomen van de vergadering as woensdag op Barber. 

Ze lagen verscholen en niemand keek ernaar. Toen we er enkele 

uitdeelden op de bank werd ons al meteen gezegd; ‘O gobiernu, 

nan ta priminti hopi i no ta hasi nada.’ Daar sta je dan. Toen zijn 

we enkele winkels nagelopen met de vraag aan de eigenaren of 

ze de folder gehad hadden. ‘Ja, hebben we uitgedeeld maar wat 

moeten we ermee?’ waren de antwoorden!

Mensen, wie is jullie PR man? Is dat eentje die niet weet 

een bevolking warm te maken voor hun land? Of is het toch zo 

dat het maar een geldverkwistende hobby is van enkele politici? 

Met wat folders dumpen bij wat winkels en een bank bereik je niet 

de mensen van Bandabou. Je zult uit je luie stoel moeten komen 

en persoonlijk de folders rond moeten gaan brengen! Zelfs met 

af en toe een praatje.

De meest trieste opmerking was, ‘Zodadelijk gaat de 

gobiernu wel zeggen, zie je, de mensen hebben geen interesse in 

hun wijk’.
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Wat een farce deze campagne.

Aanvullend  commentaar

Het  was  triest   te  zien  die  enkele   folders  verscholen  op  
wat  plaatsen  bij  de  bank  en  de  2  toko’s  die  we  rijk  zijn  op  Barber.  
Klaar,  weg   folders  en  de  mensen  moeten  maar  weten  dat   ze  
opgeroepen  worden.  Een  PR  daar  waar  zelfs  een  eersteklasser  

had.  Dat  bleek  ook  wel  toen  mijn  vrouw  enkele  folders  pakte  en  
mensen  aansprak.  Het  was  duidelijk  niet  de  bedoeling  dat  de  
bevolking  massaal  op  zou  komen  dagen.  Een  bevolking  die  toch  
al  niet  geloofde  dat  er  iets  gaat  gebeuren.  Iets  wat  ook  bleek  bij  
de  bijeenkomst,  er  was  al  zoveel  beloofd  en  nooit  werd  werkelijk  
iets  ondernomen.  

Het  was  werkelijk  een  farce  en  dat  bleek  later  wel  toen  
de  dag  naderde.

Enkele vragen betreffende de wijk Barber op Banda bou

- Waarom zijn onze scholen krotten waar onze kinderen 

  moeten leren?

- Waarom staan op die scholen veelal afgedankte onder

  wijskrachten waar de stad niets meer van wil weten?
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- Waarom zijn er niet voldoende leermiddelen voor onze 

  kinderen?

- Waarom wordt er bij een Ban Bario Bek mensen geplaatst 

  die durven te vragen; “Mevrouw waarom bent u gesche

  den. Waarom gaat u niet terug naar uw man dan heeft u 

  weer een inkomen”!

- Waar kunnen onze kinderen terecht met hun problemen 

  als ze verkracht worden of mishandeld?

- Waar kunnen onze ouderen terecht als zij met zware 

   problemen zitten en niemand wil hen aanhoren of helpen?

- Waar kunnen onze oudjes terecht als ze aan hun lot wor-

  den overgelaten door familie en maar moeten zien te  

  overleven in veelal een bouwval?

- Waar zijn onze winkels waar we onze eerste levensbe

  hoefte, bouwmaterialen en zaken kunnen bemachtigen 

  als we geen vervoer hebben?

- Waarom is het eten duurder dan in de stad terwijl veelal 

  de mensen het met veel minder moeten doen in deze 

  omgeving?

- Waarom is er geen UTS op Bandabou waar we als oudjes 

  niet alsmaar naar de stad moeten om zaken te regelen?

- Waar kunnen wij terecht bij overvallen of meldingen als 

  de politie Barber nauwelijks iets onderneemt omdat het 

  meestal familieleden zijn die zulke zaken uitspoken.

- Waarom wordt er niets gedaan bij mensen die eindeloos

  in de rook zitten van een ander?

- Waarom is er geen controle op geluidsoverlast?
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- Waarom wordt er niets gedaan van het alsmaar dumpen 

  van autowrakken in onze omgeving?

- Waarom hebben wij geen recht op druk op onze water

  kraan en zelfs zeer regelmatig zonder water zitten?

- Waarom hebben we bij elke bliksemschicht uitval van 

  elektra?

- Waarom zegt een politie niet waar je moet zijn als voor  

  de zoveelste keer een kind verkracht wordt?

- Waar is de informatie en meldpunten voor onze wijk als 

  er werkelijk iets mis is?

- Waar is onze “shelter” bij orkanen?

- Waarom is er nooit vervoer geregeld als we moeten uit

  wijken bij een orkaan naar Tera Cora?

- Waarom krijgen onze boeren geen water van de LVV 

  of van een waterzuivering en moeten we dat zelf maar 

  met privé tankwagens zien te regelen?

- Waarom hebben wij een gouvernement medisch centrum 

  dat van de vuiligheid aan elkaar hangt en bemand is door 

  enkele buitenlandse artsen die ons nauwelijks verstaan?

- Waarom hebben wij een apotheek die een bouwval is en 

  waar vele zaken niet te krijgen zijn?

- Waarom hebben wij een pompstation dat een gevaar is 

  om onder te staan en te tanken?

- Waarom liegt onze minister van verkeer over dat hij 

  toentertijd illegaal drempels heeft laten leggen in Bou

  Barber (Brief DOW in mijn bezit)?
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- Waarom verkiest onze minister van vervoer voor de be-

  scherming van mensen die 100km per uur op een land-  

   weggetje rijden tegenover de kinderen en vele mensen die 

  over dat weggetje dagelijks moeten lopen? (Brief ook in 

  mijn bezit)

- Waar is de politieke steun na de vele beloftes voor ons 

  deel van dit eiland?

- Waar zijn onze regeerders als het misgaat op Bandabou 

  en wanneer beantwoorden ze eens brieven als we zaken 

  aankaarten bij deze politici?

- Wanneer krijgen we het beloofde sportcomplex en zwem-

  bad van heer Godeth?

- Wanneer worden ook wij verlost van de smerige stank 

  en rook van de ISLA?

- Wanneer wordt Banda Bou als een volwaardig deel van 

  het eiland Curaçao gezien?

- Wanneer hebben de mensen op Banda Bou dezelfde rech-

  ten als die mensen in de stad en die in zwaar bewaakte 

  projecten wonen. Ook wij betalen belasting.

Gewoon maar enkele vragen waar wij allemaal mee te 

maken hebben in ons wijkje op het eiland Curaçao.

Aanvullend  commentaar

De   commissie   is   een  werkelijke   farce.   Er   zijn  weinig  
mensen  die  werkelijk  geïnteresseerd  zijn  wat  er  nu  uit  komt  en  
wat  er  moet  gebeuren.  Steeds  lijkt  het  erop  om  maar  wat  te  doen,  
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omdat  het  ons  opgedragen  wordt.  Een  trieste  vertoning  waar  we  
zelfs  buiten  stonden  voor  een  dichte  deur  en  waar  niemand  wist  
wat  en  hoe.  Toch  waren  er  mensen  die  hun  mondje   roerden.  
Zelfs  kregen  we  hoog  bezoek  van  die  man  die  alles  belooft  maar  
nooit  iets  nakomt,  de  man  die  geweldig  past  in  deze  bende,  heer  
Koeiman  himself.   ’Ik  maak  snel  een  afspraak  met  u’  waren  de  
woorden  tegen  mij.  Nu  maanden  daarna,  niets,  geen  afspraak  
en  kennelijk  is  hij  de  zoveelste  belofte  over  een  afspraak  weer  
vergeten.  

Ja,  vele  politici  hebben  veelal  acuut  geheugenverlies  en  
je  krijgt  zelfs  het  idee  dat  er  geen  hersenen  in  zitten!  

Na  wat  napraten  met  de  2  commissieleden  gingen  we  
naar  huis  en  werd  het  zeer  stil.

De vlag van maffia bloed, angstzweet en tranen van te-

leurstellingen en pijnen.

Morgen staan vele schijnheiligen naar een vlag te turen 

die veel ellende vertegenwoordigt. Een vlag waaronder veel kin-

derleed, mensenleed, mensenhandel en veel gebeurt wat niet meer 

thuishoort anno 2011. Zal er één persoon zijn die denkt aan deze 

mensen? Zal er één persoon zijn die opkomt voor hen?
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We vergeten vlug en vele zaken willen we niet weten. We 

spelen het spel mee en hopen er zelf ook beter van te worden. Dat 

allemaal onder onze Curaçaose vlag waar we onder staan en ook 

nog uit volle borst het volkslied doen klinken.

Volkslied, welk volk? Het onderdrukte volk wat niet zijn 

mond open mag doen? Die kinderen die geen rechten hebben? 

Mensen in grote nood en waar geen mensenrechten voor gelden? 

Is daar het volkslied voor geschreven?

Maar het is weer een vrije dag, dus feest en iedereen die 

maar mee deelt uit de pot is vrolijk en denkt dat het een hemel 

op aarde is. De Curaçaose vlag, een vlag die bloed, mensen en 

kinderleed vertegenwoordigt.

- Geen werk 

- Geen eten

- Geen huis

- Geen fatsoenlijke gezondheidszorg

- Geen eerlijke rechtspraak

- Klasse justitie

- Geen rechtszekerheid

- Corrupte politie

- Geen eerlijke kansen voor iedereen
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- Leven in vervuilde lucht en vervuilde omgeving

- Voor corruptie

- Angst Creëren

- Verkrachtingen van kinderen en ouderen

- Slechte gezondheid

- Slechte scholing

- Slechte werkomstandigheden

- Maffia

- Zwart geld wassen

- Afpersingen

- Moorden

- Bedreigingen

- Samenkomst van de grootste criminelen van de wereld

- Kinderhandel

- Mensenhandel

- Drugshandel

- Wapenhandel

- Handel in vastgoed

- Porno via E-commerce

- Gokverslaving

- Totaal geen leiding

- Onkunde in het bestuur

- Onderling vechten

- Onderlinge haat

- Angst

- Veel pijn, leed en vele tranen
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Maar waar bevindt u zich vandaag?

Bij die vlag die dit allemaal vertegenwoordigt?

Morgen hebt u weer de grootste mond op Facebook of op 

een ander publiek netwerk.

Aanvullend  commentaar

Daar  staan  ze  dan  allemaal  in  een  strak  pak  en  de  dames  
met   alles  wat   je   op   een   hoofd   kan   plakken   en   de   heren   als  
pinguïns  met  een  speldje  bij  een  lap  van  blauw  met  wat  sterren  
en  een  streep.  De  streep  die  doorgaat  in  de  bevolking  van  ons  
eiland  en  die  aangeeft  dat  wij  nergens  voor  dienen  en  nergens  
op  hoeven  te  rekenen.  Geen  toekomst,  zekerheid  en  zeker  geen  
menselijkheid.  De  vlag  die  voor  verderf  staat  maar  zeker  voor  veel  
ellende  en  duidelijk  de  verdeeldheid  aangeeft  onder  de  bevolking.  

Hoever  kan  een  volk  dalen  om  te  geloven  in  de  goedheid  
van  deze  vlag?  Hoever  pikt  de  bevolking  deze  ellende  zonder  dat  
ze  inzien  dat  zij  nog  steeds  de  moderne  slaven  zijn  van  de  huidige  

die  groten  die  menen  dat  zij  mensen  kunnen  onderdrukken.  We  
hebben  hier  onze  mond  vol  van  de  oude  tijd  van  de  slaven,  maar  
ze  begrijpen  en  zien  niet  in  dat  ze  nu  nog  slaven  zijn!  Wat  moet  
en  zal  er  moeten  gebeuren  om  dat  de  mensen  in  te  laten  zien?

en  ze  zijn  rustig’.  Het  klopt  want  wat  Cesar  al  verkondigde  is  nu  
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nog  van  toepassing  op  onze  eilanden.  We  hebben  onderhand  
geen  week  of  er  is  wel  een  feest,  nationale  feestdag  of  een  groot  
evenement.  Je  mag  lenen  om  dat  feest  te  bezoeken  en  je  mag  
dagen  ziek  thuis  blijven  als  je  maar  gaat  feesten.  Alles  is  mogelijk  
om  een  volk  om  te  kopen  en  te  zorgen  dat  zij  hun  mond  niet  open  
doen.  Zijn  er  dan  toch  nog  lastposten  dan  gaan  we  met  meer  
geweld  te  werk  en  bedreigen  we  deze  personen  of  zorgen  dat  
ze  geen  bestaan  meer  hebben.

Deze  blauwe  vlag  is  werkelijk  een  vlag  van  bloed,  honger  
en  veel  pijn.  Maar  ze  staan  daar  om  te  laten  zien  dat  wij  zo  één  
zijn  en  dat  wij  een  eigen  land  hebben.  Een  land  wat  afzakt  in  de  

waar  alles  mag  en  alles  kan  want  justitie,  die  hebben  we  onder  
de  knie  en  zo  niet  dan  hebben  we  wel  wat  in  petto.  Die  blauwe  
vlag,  de  pijn  van  het  Caribische  gedeelte  van  deze  wereld.

De kranten, radio en TV hebben dagelijks wel berichten 

over delicten of ongeregeldheden. Sinds kort hebben we een mi-

nister van justitie die precies weet waar dat allemaal aan ligt. Het 

zijn die ouders en de scholen. Het zijn die anderen die alles naar 

beneden halen, niet opvoeden en tekort schieten. Zo weet deze 

man dat met een heilig gezicht te verkondigen. Af en toe hoor je, 

dat hij intern wat zaakjes op wil gaan lossen. Maar beste mensen 

de rest moeten jullie zelf doen, is zijn algemene boodschap.
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Maar hoe is het gekomen?

Er is sinds langere tijden geen capabele leiding geweest. 

Zeer zwakke of geen werkelijke politieke leiders met een visie 

en menselijkheid. Ook hebben de politie en justitie laten zien dat 

ze lak hebben aan de burgers. We hebben geen tijd voor huishou-

delijke wissewasjes. Wij doen wereldse zaken en pakken grote 

boeven! Aangiften verdwijnen en zeer veel dubieuze zaken werden 

en worden nog beslist. Daarnaast hebben we ook regeringen gehad 

die absoluut nooit naar de bevolking luisterden. De bevolking is 

nodig om eens in de vier jaren te laten stemmen. Daarna laten 

ze de burger creperen. We hebben het te druk met belangrijkere 

(eigen) zaken.

Nu hebben we een frisse wind, een nieuwe regering en 

een team dat het aan gaat pakken. Wij burgers staan centraal en 

wij gaan mee praten in wijkplannen. Maar ook wat wij willen met 

bijvoorbeeld ISLA of ons land. Wij burgers zijn belangrijk en wij 

worden gehoord. Toch heb ik een klein voorbeeldje hoe wij als 

burger staan in ons huidig landje.

Heer Schotte: 7 maal aangeschreven, niet één antwoord 

gekregen op de diverse onderwerpen.

Heer Wilsoe: 4 maal contact gezocht, scheept me af met 

een leugen en krijg hem niet te spreken.
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Mevr Constantia: Neemt rapporten aan, laat meldingen van 

gestorven kinderen links liggen. Het is een instituut dat o zo goed 

werk doet. 5 maal benaderd, nooit enig gesprek/antwoord gehad.

Heer Koeiman: De man die het sociale wijkplan aanpakt 

maar zelf zo asociaal is! Hij is de man die na verschillende ver-

zoeken me op mijn schouders klopte en beloofde ‘komende week 

gaan we praten’.

Heer Hakim: Kun je benaderen zoveel je wilt over de 

prijzen op Bandabou maar heer Hakim heeft het te druk met zijn 

eigen handel en wandel.

Heer Cooper: Een zeer goede man, alleen hij laat je in 

de kou staan en wil liever wegpiraten beschermen dan dat hij de 

moeite neemt om te komen kijken waarom er regelmatig kinderen 

in de rooi belanden.

Heer Jansen: Enkele malen aangeschreven over het onder-

wijs maar kennelijk kan hij de brieven niet lezen. Deze man heeft 

nooit een antwoord gegeven op mijn brieven.

Heer Jamoolodin: Zou ik enkele keren spreken, alleen 

heeft heer Jamaloodin niet eenmaal zijn belofte nagekomen. Hij 

is kennelijk bang om de gegevens van de kerk vrij te geven.
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Heer Osepa: Kun je schrijven maar zoals de andere minis-

ters; Er zal NOOIT een antwoord komen op je brieven.

Heer Wiels: Een grote schreeuwer en zou zelfs mijn huis 

beschermen als ze me weer zouden bedreigen. Heer Wiels weet 

alleen niet waar ik woon!

Is het dan nog vreemd dat onze bevolking en onze jeugd 

zegt:

Wat zij kunnen, kunnen wij ook! Dit is toch het voorbeeld 

wat we krijgen?

Aanvullend  commentaar

Met   dit   stuk   werd   veel   losgemaakt   en   verschillende  
mensen   reageerden   veelal   via  mail  maar   ook   via   de   lokale  
kranten.

  Ook  heer  Osepa  reageerde  met  een  stuk  en  een  mail  
maar  toen  ik  hem  de  nodige  brieven  via  die  mail  stuurde  (zoals  
hij  zelf  aangaf)  kreeg  ik  wederom  GEEN  antwoord.  Deze  man  is  
kennelijk  in  hetzelfde  rijtje  te  plaatsen  van  mevrouw  Constantia  
en  leeft  van  leugens.  

De  enige  politicus  die  ik  ken  die  het  goed  deed  was  heer  
Pourier  die  een  man  is  van  mijn  hart  en  waar  ik  zeer  graag  mee  
samen  had  gewerkt  als  ik  ooit  eens  de  politiek  had  in  willen  gaan.  
Hij  is  integer  en  hij  was  die  man  die  me  netjes  terug  schreef  of  
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als  hij  erg  kwaad  was  mij  persoonlijk  belde.  Maar  we  konden  
samen  praten  en  we  kwamen  eruit.  Verder  is  er  nooit  werkelijk  
een  politicus  geweest  van  zo’n  kaliber  en  met  zulke  kwaliteiten  
en  ik  zal  hem  dan  ook  altijd  blijven  bewonderen.  

Even  terugkomen  op  de  vele  wantoestanden  op  dit  eiland  
en  zeker  om  op  een  fatsoenlijke  manier   je  grieven  te  uiten  bij  
zo’n  politiek  vaststaande  instantie.  Welke  instantie  ik  ook  in  het  
verleden  wereldwijd  aanschreef  of  op  dit  eiland  bijvoorbeeld  de  
Gouverneur,  krijg  ik  op  zijn  minst  een  briefje  terug  voor  ontvangst  
en  veelal  ook  nog  een  antwoord.  Iets  wat  we  op  Curaçao  niet  veel  
kennen  en  waar  je  dan  van  weet  dat  de  brieven  in  de  scradder  
belanden!  Het  onbeschofte  en  het  niet  respectvol  zijn  naar  de  
mensen  toe,  heeft  Curaçao  gebracht  wat  het  nu  is.  

Ik   hoorde   eens   de   uitspraak   van   heer  Hollander:  De  
brieven  moesten  volgens  een  standaard  geschreven  zijn  anders  
werden   ze  weggegooid!  De  mensen  moesten  eerst  maar   les  
nemen  in  brieven  schrijven!  Ziet  u  dat  al  voor  u?  O,  ik  wil  heer  
Schotte   schrijven.  Eerst   4   jaren  op   cursus   ‘hoe   schrijf   ik   een  
brief’!  Dan   kun   je   eindelijk   een   brief   schrijven,  weg  politicus!  
Nou,  toen  brak  mijn  klomp  want  een  brief  respectvol  geschreven  
moet  antwoord  krijgen  al   is  het  dan  niet  volgens  alle  etiketten  
geschreven.  Trouwens   iets  wat   al   tientallen   jaren  gehanteerd  
wordt   internationaal,   gezien   de   antwoorden   die   ik   van   vele  
mensen  uit  de  wereld  kreeg  en  nog  ontvang.  Het  vernietigen  van  
brieven  zou  crimineel  moeten  worden  opgepakt  maar  het  niet  
beantwoorden  getuigt  dat  er  geen  respect  is  naar  de  burger  toe.  
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Ondertussen   waren   al   enkele   stukken   verschenen.  
Normaal  reageer  ik  niet  meer  maar  op  eentje  vond  ik  dat  er  toch  
een  antwoord  op  gegeven  moest  worden.  Wegens  copy  rights  kan  
ik  dat  stuk  niet  plaatsen.  U  kunt  de  gehele  discussie  teruglezen  in  
het  Antilliaans  Dagblad  en  Amigoe  op  de  data  21-22-23  juli  2011

Heer Pasman, als men brieven schrijft volgens de regels 

naar de diverse ministers, managers of belanghebbenden over 

diverse zaken dan is het niets anders dan normaal dat men een 

bericht van ontvangst krijgt. En als men een beetje fatsoen heeft, 

krijg je een antwoord terug. Dat is mijn enige punt.

Als onze Gouverneur, vele politieke vertegenwoordigers 

wereldwijd, organisaties en mensen die ik wereldwijd verder 

schrijf wel kunnen bevestigen en beantwoorden, is dat een vorm 

van respect naar de persoon toe. Tekenend voor de lokale politiek 

is hoe zij met hun kiezers omspringen door hen alsmaar te negeren. 

Als minister Monk zo graag wil weten wat in zijn beleid fout is, 

weet hij me zeker te vinden. Ook hij bezit brieven van mij uit het 

verleden als zijnde ter kennisgeving. Heer Josepa kan schrijven 

wat hij wil en het zo goed menen, maar ook zijn mail die ik meteen 

netjes beantwoord heb, werd wederom niet bevestigd.
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Dat is lokaal ons probleem heer Pasman, de politiek meent 

boven de kiezers te staan en toont absoluut geen respect naar hen 

toe. Overigens een probleem dat al heel veel jaren speelt en is niets 

nieuws. Alleen de huidige regeerders pretenderen nu dichter bij het 

volk te staan, wat absoluut niet waar is. Het heeft zelfs nog ergere 

onbeschofte vormen aangenomen door mensen te bedreigen via 

een Facebook, Twitter of andere internet media. “Wat zij kunnen, 

kunnen wij toch ook”.

Hierbij is mijn punt overduidelijk toegelicht en verklaard 

en stop hierna dan ook met deze discussie.

Aanvullend  commentaar

Dit   stuk  maakte   nog  meer   los   en   zelfs   na  6  maanden  
kwamen  er  nog  reacties  van  de  vele  mensen  die  het  met  me  eens  
waren  maar  ook  die  meenden  anderen  te  moeten  beschermen.  

Mensen   krijgen   veelal   geen  antwoord  en  ook  wordt   er  
alsmaar  beweerd  dat  er  geen  brieven  ontvangen  zijn.  Dat  ondanks  
je  stempels  hebt  van  afgeven  aan  de  desbetreffende  instanties.
Dat   getuigt   ook  de   in  mijn   ogen   criminele   uitspraak   van  heer  
Hollander  van  de  PAR  en  bevestigt  dat  deze  criteria  gehanteerd  
worden  door  de  zittende  machtshebbers.

Hoe   kan   het   zijn   dat   de   bevolking   geen   brieven   kan  
schrijven?  Elke  burger  mag   zijn   ongenoegen   kenbaar  maken  
zolang  het  op  een  respectvolle  manier  gebeurt.  Maar  we  zien  hier  
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duidelijk  dat  er  dus  geen  respect   is  van  hogerop.  Wat  jammer  
is,  is  dat  er  weinig  eenheid  is  op  het  eiland  en  dat  in  plaats  van  
samenwerken  veel  tegen  elkaar  gewerkt  wordt.  Dat  maakt  dat  
de  politiek  steeds  sterker  wordt  en  dat  de  politiek  kan  doen  wat  
ze  willen.  De  mensen  onderling  hebben  het  te  druk  om  elkaar  
alsmaar  in  de  haren  te  vliegen.  

Je   kunt   niet   geloven   dat   er   nauwelijks   nog   te   praten  
valt.  Elke  mening   is  meteen  oorlog  en  elke  stap  die   je  neemt  
is  altijd  net  die  verkeerde  stap.  Bij  het  minste  geringste  word  je  
voor  het  gerecht  gedaagd  gewoon  omdat  mensen  niet  meer  als  
verstandelijk  volwassenen  samen  kunnen  uitkomen.

Dat  alles  maakt  de  huidige  politiek  zeer  sterk.  Niet  alleen  
de  huidige  politiek  maar  al  vele  jaren  is  de  politiek  de  uitbater  van  
de  verdeeldheid  onder  de  lokale  bevolking.  Als  er  toch  eentje  uit  
wil  schieten  dan  gaat  men  dreigen.

Zo  ziet  men  duidelijk  dat  er  een  angstcultuur  is  gecrieerd  
in  de  vele  jaren  op  het  eiland  onder  de  vele  mensen.

Al vele jaren horen we om ons heen dat we vertrouwen 

moeten hebben in de toekomst. Vele jaren hoorden we dat de da-

tum met de vele tienen magisch zou zijn en dat wij als een nieuw 

land een goede toekomst tegemoet zouden gaan. ‘Heb vertrouwen, 

het gaat allemaal goed komen’. Na het magische getal kwam er 
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een ‘jong team’ door een niet al te zuivere zet aan de macht. Een 

team dat totaal geen kaas gegeten heeft van wat een landbesturen 

inhoudt.  Maar we moesten vertrouwen hebben in hen. Ze reizen 

wat af en we hebben nog nooit zoveel bestuurders, directeuren, 

experts en denkvolk bij elkaar gezet als onder hun bewind,. ‘Heb 

vertrouwen alles komt wel goed’. We gingen door in vertrouwen 

want er is een nationaal bario plan wat ons uit de diepe ellende 

moet halen. Er werden wat lantaarnpalen gezet en een speeltuin, 

velen hebben geen fatsoenlijke huizen, geen eten, zitten zonder 

water, licht of voedsel, maar ……. heb vertrouwen. De witte 

poeder vliegt je letterlijk om je oren via de normaal blauwe lucht, 

maar ook via containers. Heb vertrouwen, want het witte poeder 

is goed voor ons (lees hun geldbuidel). Ondertussen hebben we 

een goede handel in wapens en drugs. De criminaliteit is nog 

nooit zo hoog geweest en vele mensen zijn bang. Ook hebben we 

een rijkelijke handel in porno, illegale gokkasten en zeker niet te 

vergeten alles wat in zee gevonden wordt. Ook wassen we zwart 

geld hier onder de Curaçaosche stralende zon die daar uitermate 

geschikt voor is. Heb vertrouwen want alles zal onze economie 

ten goede komen. Ondertussen wordt alles wat Nederlands is ge-

delete en wordt zonder respect neergehaald. Wel vergetend dat het 

de geschiedenis is van dit eiland. Het spel rond de ISLA waarvan 

contracten getekend zijn dat deze over 7 jaren afgebroken gaat 

worden, maar het ISLA personeel heeft vertrouwen. De farce rond 

het ziekenhuis wat werkelijk een tijdelijke oplossing is omdat er 

een mega ziekenhuis gebouwd gaat worden en vele zaken al rond 

zijn. Verder zitten op vele plaatsen zeer oncapabele mensen, ook 
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nog op diverse posten om zo een monopolie te creëren en we ner-

gens meer iets over te zeggen hebben, maar we hebben vertrouwen.

Ondertussen is onze benzine, brood, water, gas en etenswa-

ren, nog nooit zo hoog geweest en is het voor Jantje alleman niet 

meer te betalen, maar we hebben vertrouwen. Winkels staan leger 

dan ooit tevoren. We hebben geen investeerders en vele buitenlan-

ders worden geweerd want ze maken ons geld op en zien teveel. 

Verzekeringsbanken, onze pensioenen, onze ziekteverzekeringen, 

ze staan op springen. We worden internationaal afgesloten en we 

komen steeds meer negatief naar buiten door de handelswijze 

van onze leiders, maar we hebben vertrouwen. We zitten nu met 

leiders die zich te hoog voelen en zelfs publiekelijk verklaren dat 

ze niet meer in contact willen komen met het ‘gewone volk’! Wel 

vergetend uit welk nest ze zelf komen en wie hen op die plaats 

heeft gezet. Lokale krachten die teruggehaald zijn vanuit het bui-

tenland en die in enkele maanden het leven zo moeilijk gemaakt 

worden dat ze weer snel huilend en schreeuwend vluchten, maar 

we hebben vertrouwen.

We vertrouwen op wat? Op wie? Wanneer mogen we ons 

vertrouwen laten varen en mogen we zeggen: Leiders verhef je 

van jullie zetel, jullie vertrouwen is verspeeld, we nemen dit niet 

meer langer? Vertrouwen? Nee, er is geen vertrouwen in de huidige 

groep die ons, bewoners van Curaçao, zo in de nesten werkt. Nee, 

er is geen vertrouwen meer, stap op en laat de werkelijke leiders 

werken voor ons land.
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Aanvullend  commentaar

De  huidige  regering  Schotte  is  een  kei  in  loze  leuze  de  
wereld  in  te  sturen  zolang  als  hij  zijn  zaakjes  maar  kan  voortzetten.  
Hij  heeft  zijn  mond  vol  met  mooie  woorden  en  die  termen  die  nu  
overal  gebruikt  worden.  Helaas,  de  uitvoering  of  wat  zijn  lichaam  
uitstraalt   is  totaal  anders.  Zijn  lichaamstaal  zegt  mij  dat  hij  het  
liefst  met  een  zwaar  geweer  alles  neer  zou  willen  schieten  maar  
bij  het  openen  van  zijn  mond  komt  er  weer  een  stortvloed  van  
beloften  en  mooie  woorden  over  je  heen.  Vele  mensen  weet  hij  
daarmee  onder  de  tafel  te  kletsen.  Iets  wat  we  duidelijk  zagen  
toen  een  comité  van  mensen  (Basta)  over  het  poeder  incident,  
zijn  beklag  ging  doen  bij  deze  man.  Ze  kwamen  geheel  onder  de  
indruk  naar  buiten  en  de  eerste  reactie  voor  radio  en  tv  was  dat  
de  heer  Schotte  alles  zou  regelen  en  overal  begrip  voor  had.  Toen  
ik  hen  enkele  woorden  voorhield  draaide  ‘s  avonds  iedereen  om,  
het  gesprek  had  weinig  opgeleverd  en  er  was  weinig  vertrouwen  
in  de  mooie  woorden  (waar  ook  zij  intrapten)  die  hij  gesproken  
had.  Het  was  mooi  de  twee  uitspraken  van  deze  mensen  naast  
elkaar   te   leggen  die  met   een   tussenpose  en  bezinning   totaal  
anders  waren!  Hetzelfde  zagen  we  toen  SMOC  eens  ging  praten  
en  ook  vol  lof  naar  buiten  stapte  en  binnen  een  dag  al  omdraaide  
en  merkte  dat  ze  beet  waren  genomen.

Vertrouwen   is  niet  op   te   leggen  en  vertrouwen  moet   je  
winnen  en  zien  te  bemachtigen.  Als  mensen  je  niet  vertrouwen  
houden  vele  zaken  op  en  kun  je  niet  doorgaan  op  die  voet  als  
dat  jij  meent  door  te  moeten  gaan.  Maar  hier  is  het  even  anders  
want  we  weten  allemaal  dat  er  nog  wat  boven  de  regeringen  is  
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waar  deze  marionetten  zich  aan  moeten  voldoen.  Deze  mensen  
in  hun  gladde  pakkies  en  speldjes  zijn  niets  meer  dan  poppetjes  
die  gezet  zijn  om  mensen  te  manipuleren  en  om  te  praten.  En  
daar  lijkt  heer  Schotte  aardig  in  te  slagen.  Vele  mensen  vallen  
voor  zijn  gladde  praatjes  en  zijn  zogenaamd  goed  uiterlijk  wat  
uitstraalt  alsof  hij  je  grootste  vriend  is.  Maar  van  origine  en  de  
werkelijke  uitstraling  van  veel  van  deze  mensen  is  totaal  anders  
en  zet  mijn  gevoel  en  mijn  antennes  op  scherp.

Vertrouwen,   nee   dat   kan   ik   nauwelijks   in   de   politiek  
hebben.  Niet  vroeger  en  niet  nu.  Want  het  gaat  er  niet  om  de  
burger  maar  allemaal  om  een  eigen  ego  en  dat  in  dienst  van  de  

merk  je  dat  de  zeer  hogen  tot  de  helpers  toe  allemaal  met  een  
zwaar  ego  probleem  zitten.  De  gedragingen  maar  ook  aan  de  
manier  van  hun  werken  merk  je  dat  het  veelal  gaat  om  hun  eigen  
ik.  Die  ik  wat  weer  omgezet  wordt  in  wat  ze  allemaal  durven  en  
bereikt  hebben.

Wij als Curaçaose bevolking hebben vele jaren vele praat-

jes aan moeten horen. We hebben vele beloften te horen gekregen 

maar helaas is nooit iets van de grond gekomen. Jarenlang zijn we 

aan het lijntje gehouden en jarenlang worden wij burgers misbruikt 

als het om stemmen gaat. Het volk wordt niet gerespecteerd en 

het volk is ondergeschikt.
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Als ‘Korsou UNI’ willen wij het praten doorbreken en zal 

er actie komen.

- We gaan als één volk eisen dat ons land Curaçao gere-   

  geerd gaat worden niet door clowns maar door capabele  

  regeerders.

- Wij, het volk van Curaçao, pikken het niet langer dat we 

  voor de gek worden gehouden.

- Wij, het volk van Curaçao, willen betaalbare prijzen in de 

  winkels maar willen ook een keuze hebben in diverse 

  goederen.

- We willen een deugdelijk onderwijs en niet het amateu-

  ristisch gekeuvel in lager en hoger onderwijs.

- We willen schone lucht en we willen een deugdelijke 

  gezondheidszorg.

- Als burgers van Curaçao willen we een justitie die niet 

  naar rangen en klassen kijkt maar naar de gevallen die 

  zich voordoen veroordelen zoals het voor iedereen zou 

  moeten doen gelden.

- Ook onze kinderen moeten een toekomst gegarandeerd 

  krijgen.

Wij burgers zijn het zat!

Wij burgers willen regeerders die weten wat ze doen maar 

dan in dienst van de bevolking en ons land Curaçao.
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Schoonschip en deugdelijk bestuur!

We zijn één, we zijn één volk! Laten we onze regeerders 

duidelijk maken: “Wij pikken het niet langer. De emmer is vol en 

loopt zelfs over. We eisen een deugdelijke regering en deugdelijke 

leiders.”

Het volk van Curaçao.

Aanvullend  commentaar

Gewoon  wat  punten  op  een  rijtje.  Soms  word  je  er  werkelijk  
mismoedig  van  en  lijkt  het  net  of  iedereen  achter  feesten  en  drank  
wil  verschuilen.  Twee  zaken  die  zeker  hier  spelen  op  dit  eiland  
maar  erger  nog  de  achterliggende  gedachte  die  er  zit.  We  menen  
in  een  paradijs  te  wonen  en  zolang  als  we  maar  feesten  en  de  
ellende  wegdrinken   lijkt   ook  alles  een  waar  paradijs.  Toen  dit  
stuk  uitkwam  was  het  weer  eens  raak.  Ik  was  opruiend  bezig  en  

bekrompen  gedachte.  Dat   terwijl   de  ware  gevaarlijke  mensen  
dagelijks  lopen  te  schreeuwen  op  radio  en  TV  en  mensen  alsmaar  
valse  informatie  in  hun  hersenen  prenten.  Ik  en  opstand,  wat  een  
bekrompen  inzicht.

Het   is   duidelijk   dat   het   gemakkelijk  wijzen   is   naar   een  
ander  terwijl  de  spiegel  wel  voor  je  neus  staat.  Maar  we  zien  het  
maar  als  een  beperkt  denken  en  zeker  een  bekrompen  manier  
van  de  schuld  wegwimpelen.  De  punten  waren  wel  overgekomen  
en  daar  ging  het  om.
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In een forum op internet werd de volgende vraag gesteld: 

Je ziet ze wel eens, 3 puntjes in een driehoek geplaatst op  de huid 

tussen duim en wijsvinger. 

De antwoorden waren:

-  Als ze in een piramidevorm zijn . . is het “haat de politie”, 

  worden meestal in gevangenissen gezet. 

- Betekent naar mijn weten SCHIJT aan ORDE en 

  GEZAG...

- Dus als drugsdealers, Franse politie of criminelen mij 

  ineens aanspreken weet ik in ieder geval waar dat 

  aan ligt...

- Herman van de Berg is hulpverlener in Utrecht, hij geeft 

  computercursussen aan daklozen. Hij komt de stipjes-  

  tatoeage regelmatig tegen. ,,Je ziet het bij drugsgebrui-

  kers. Die gebruiken de tatoeage als ze heroïne kopen.’’ 

  Volgens Van de Berg laat een gebruiker de stipjes aan een 

  dealer zien bij wijze van bestelling: ,,Doe mij maar 

  heroïne.’’ Dat is onopvallender dan mondeling bestellen.

- Das een waarschuwing voor gevangen onder elkaar

- “ik heb “AIDS

- Voor hem betekende het fuck het systeem
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- De betekenis hiervan is ‘mi vida loca‘ oftewel ‘mijn 

  vreemde/gekke leven’.

- Deze simpele tattoo is werkelijk wereldwijd in gebruik. 

  Soms met een kruisje erin (Pachuco kruis) waardoor het 

  een gang-tattoo wordt bij Latijns-Amerikaanse mensen. 

  De tattoo met het Pachuco kruis is er in 2 varianten.

- In Vietnam is de betekenis iets anders: “Toi khong can 

  gi ca” (ik geef nergens om).

- In Duitsland lieten veroordeelden deze tattoo net als 

  bijvoorbeeld de traan en het spinnenweb plaatsen om aan 

  te geven dat ze achter de tralies gezeten hadden.

- Vroeger was het een protectiesymbool voor vrijmetse-  

  laars, zwervers, zeelui en veroordeelden. De puntjes staan 

  ook bekend als hobo-dots (zwerverspuntjes) en zouden in 

  dit geval Geloof, Hoop & Liefde betekenen.

- In het Zuidoosten van Turkije werden deze stipjes van-

  ouds gedragen door mensen die bij een stam hoorden. 

Dit symbool stond daar voor “Gormem, Duymam, Soyle-

mem” wat betekent als ‘ik hoor niets, ik zie niets en ik 

zeg niets’. Het dragen van dit teken werd gezien als een 

eed. Het vergde een grote verantwoordelijkheid. Er werd 

van de drager verwacht dat deze zich zou opofferen ter 

wille van zijn omgeving.

Waar zag ik dat ook al weer?
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Aanvullend  commentaar
Via  facebook  was  er  deze  conversatie:

William  Anthony  
John,  het  symboliseert  in  ieder  geval  geen  geluk  en    

   voorspoed!

John  Baselmans  
Dat  klopt  William.  En  Als  je  weet  in  Frankrijk  is  deze    

   tatoeage   verboden!!   Ik   ben  benieuwd  hoe  dat   opgelost    
   wordt  als  men  op  reis  gaat  in  Europa.

William  Anthony  
Het  zal  net  als  de  boerka  worden,  maar  dan  
omgekeerd.  Handschoenen  op  straat.

John  Baselmans  
Wat  ik  begreep  dat  er  landen  zijn  waar  werkelijk
  moeilijk  gedaan  wordt  over  deze  tatoeage!  En  dat  bij  onze
  volksvertegenwoordigers  is  wel  beschamend  internationaal
  hoe  veel  je  ook  handjes  schud  en  lobbyend!

John  Baselmans  
Het  zijn  wel  deze  betekenissen  die  achter  deze  puntjes
  zitten  INTERNATIONAAL.

Gerrit  Schotte  is  geen  volksvertenwoordiger.  Hij  is
  bestuurder,  dat  maakt  het  veel  erger.  Want  hij
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  vertegenwoordigt  het  Land  in  en  buiten  rechten.  Dus  met
  hem  worden  afspraken  gemaakt  en  overeenkomsten
  gesloten.

John  Baselmans  

  op  deze  manier  vertegenwoordigd  wordt  bij  bv  een  VN  en
  bij  andere  landen.  Want  hoe  je  het  ook  ziet  die  drie  punten
  het  is  niet  veel  goeds  wat  de  betekenissen  zijn.  Maar  ja
  ook  ons  land  belooft  niet  veel  goeds  en  vraag  ik  me  af
  wanneer  het  volk  eens  zich  gaat  roeren.  Want  hoe  kan  je
  deze  onderwereld  praktijken  blijven  doorvoeren  en  voor  
hoe  lang?

John  Baselmans  
Uiteindelijk  dragen  we  een  duidelijk  signaal  naar  buiten
  als  land  Curaçao.  Door  onze  minister  president  de  wereld
  rond  te  sturen  laten  we  duidelijk  weten:  “Don’t  f...  with  us
  or  you  get  troubles  with  us  criminals”

Michael  J  Palk  
Wordt  iemand  krimineel  omdat  hij  een  tattoo  heeft??  ik  
ben  geen  voorstander  van  tattoo’s,maar  dit  gaat  te
  ver,hoeveel  jongeren  hebben  later  spijt  ,en  dat  is
t’probleem,t’is  moeilijk  te  verwijderen.

John  Baselmans
Michael  heb  je  de  betekenissen  achter  deze  tatoeage
  gelezen?  Waarom  dan  een  ophef  bij  een  tatoeage  van  een  
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hakenkruis  bijvoorbeeld?  Als  het  maar  een  tatoeage  is!!!  
Deze  tatoeage  van  de  drie  punten  is  een  duidelijke  uiting
  van  een  crimineel  verleden  of  nog  heden  (dat  laat  ik  in  het
  midden).  Maar  hoe  kan  iemand  met  deze  boodschap
  gegroefd  op  zijn  hand  ons  wereldwijd  vertegenwoordigen?

Wat  ik  me  eigenlijk  af  vraag  is:  hoe  is  het  mogelijk  dat  deze
  persoon  de  hand  kan  schudden  van  de  Koningin  of  leden
  van  het  Koninklijk  huis?  Praten  we  nog  niet  over  de
  wereldleiders.  Er  zijn  toch  zgn  zo’n  zware  screeningseisen!

En...btw  deze  tatoeage  is  redelijk  simpel  weg  te  lezeren
  als  je  even  verder  op  onderzoek  uit  gaat!  Dus  je  mag
  concluderen  dat  men  nog  achter  deze  uiting  (boodschap)  
staat.

Triest  en  zo  worden  wij  als  burgers  van  Curaçao  
meegetrokken  in  een  wereld  waar  ik  in  ieder  geval  niet
  achter  sta.
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- Alle kinderen van de wereld moeten behandeld worden, 

  zoals dat staat in de verklaring van de Verenigde Naties.

- Alle kinderen moeten op kunnen groeien in vrolijkheid 

  en gezelligheid.

- Alle kinderen moeten een naam krijgen. Ze hebben ook 

  recht op een nationaliteit, een volk waar ze bij horen.

- Alle kinderen van de wereld moeten goed verzorgd 

  worden. Ze hebben een huis nodig om te wonen, een 

  plaats om te spelen en eten dat goed voor hen is. En als 

  ze ziek zijn, moeten ze naar de dokter kunnen. 

- Alle kinderen van de wereld, die zwak zijn of anders dan 

  anderen, moeten extra goed verzorgd worden. Op school 

  hebben ze bijzondere hulp nodig, om toch van alles te 

  kunnen leren.

- Alle kinderen van de wereld hebben liefde nodig van de 

  mensen die hun opvoeden.

- Kinderen moeten gratis naar school kunnen gaan en ze 

  moeten de kans krijgen om de vakken te leren waar ze 

  aanleg voor hebben.
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- In tijd van nood en gevaar moeten kinderen zo vlug en 

  zo goed mogelijk geholpen worden.

- Geen enkel kind mag werk doen, waardoor het veel te 

  moe of zelfs te ziek wordt.

- Kinderen mogen nooit geplaagd worden omdat ze een 

  andere huidskleur of godsdienst hebben.

Aanvullend  commentaar

De  rechten  van  het  kind  even  kort  en  simpel  omschreven  
die  vervolgens  over  de  gehele  wereld  geldend  is,  BEHALVE  hier  
op  Curaçao!  Op  diverse  punten  scheelt  er  wat  aan  hier  bij  ons  op  
dit  eiland  en  dat  gaat  u  lezen  in  de  komende  ingezonden  stukken  
en  de  commentaren  daarop.

Inleidend  commentaar

Pats  boem  vanuit  een  heldere  blauwe  hemel,  we  konden  
verschijnen  bij  heer  Schotte.  Uit  het  niets  waren  we  in  zijn  kantoor.  
Eindeloos  het  woord,  mooie   verhalen  en  grootse  plannen  die  
zelfs  een  kind  doorziet!  Een  enkel  maal  onderbrak  ik  hem  want  
alsmaar  hetzelfde  aan  te  horen  hadden  we  ook  een  CD  van  hem  
op  kunnen  zetten.  Hij  had  het  over  een  nationaal  sociaal  plan  en  
het  rapport  zou  daar  mooi  in  passen.  Positief,  waren  m’n  eerste  
gedachte,  eindelijk  was  er  in  ieder  geval  één  politicus  die  oren  



103- MAFFIA -

had  naar  wat  zaken  aangedragen  door  een  burger.  Het  leek  even  
veel  belovend  en  er  zou  een  vervolg  gesprek  komen!  Niet  gek  en  
eindelijk  zouden  we  het  probleem  aan  kunnen  pakken.  

Nou,  de  waarheid  was  pijnlijk  en  had  dat  op  dat  moment  
nog  niet  door.  Bij  mij  is  er  altijd  een  geloof  in  het  goede  en  ga  ervan  
uit  dat  het  goede  een  overmacht  heeft  op  de  wereld.  Dat  werd  
kenbaar  gemaakt  in  dit  persbericht  en  hoopte  op  een  doorbraak.

Afgelopen vrijdag, 29 oktober 2010, heeft John Baselmans 

het rapport “Kinderleed verleden tijd” aangeboden aan onze mi-

nister president de heer G. Schotte. Een rapport, wat niet eerder 

aangenomen werd door een van zijn vorige verantwoordelijke 

politici. 

Het kinderleed is met al zijn instanties/stichtingen en al 

het geld wat erin gepompt wordt, nog steeds in vreselijk vorm 

aanwezig in ons nieuwe land Curaçao. Schrikbarende cijfers en 

veel leed wat nog steeds niet opgelost is ondanks het geld en de 

vele instanties/stichtingen die pretenderen te helpen. In het rap-

port komt dan ook duidelijk naar voren dat de huidige instanties 

en stichtingen maar ook het systeem falen. Ze dweilen met de 

kraan open maar pakken het werkelijke probleem niet aan. Teveel 

kapiteins en teveel betweters maken het dat we nog steeds met 

schrikbarende cijfers alsmaar wakker geschud worden. 
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In het rapport staan oplossingen en staan wegen die be-

wandeld kunnen worden om het kinderleed verleden tijd te maken. 

Heer Schotte was de eerste politicus die deze stap durfde te nemen 

en gaat kijken hoe het rapport meegenomen kan worden in zijn 

visie om kinderenleed verleden tijd te maken.

Als wij volwassenen ons niet kunnen gedragen en als wij 

geen voorbeeldfunctie kunnen geven dan zijn wij niet die personen 

die het waard zijn om op deze plaatsten te zitten. 

Het is triest dat onze jeugd niets anders ziet dan; liegende, 

vechtende en rel schoppende politici en ouders. En dan vinden 

wij nog gek dat de jeugd ontspoord is en zich aan geen wetten 

en regels meer houdt? Wat doen onze bestuurders zelf? Wat doen 

onze wetbewakers? Wat doen wij ouders? We hebben lak aan een 

protocol, lak aan wetten, lak aan regels en lak aan wat het voor-

beeld voor onze jeugd zou moeten zijn.

Als onze huidige bestuurders, wetbewakers en ouders zich 

niet weten te gedragen lijkt het beter dat we onze monden gaan 

houden als onze kinderen dat gedrag naspelen in hun eigen wereld; 

Lak aan gezag, lak aan regels en lak aan ouders!

Waar zijn de volwassenen gebleven in deze tijd?
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Aanvullend  commentaar

We   zitten   op   ons   eilandje  werkelijk   in   een   negatieve  
spiraal.  Op   sommige  momenten  werden  we   daar   zelfs   voor  
verantwoordelijk   gesteld.   Ik  weet   alleen  maar   over   rottigheid  
te  schrijven,  is  een  veelvoorkomende  uitspraak.  Maar  door  het  
wegdrukken  van  de  werkelijkheid  kun   je  niet  zeggen  dat  alles  
goed  gaat  terwijl  er  zoveel  leed  en  pijn  is.  Door  dure  projecten  
en  vele  ‘happy  hours’  te  organiseren,  feesten  en  vrije  dagen  in  
te  lassen  wil  niet  zeggen  dat  je  dan  een  geweldige  samenleving  
hebt.  Als  men  niet  om  elkaar  geeft  en  als  men  zaken  niet  durft  
aan  te  pakken  zal  er  niets  veranderen  of  zelfs  beter  worden  voor  
de  bevolking.  

Steeds  meer  merkte  je  dat  de  loze  woorden  van  de  vorige  
politieke  partijen  ook  gehanteerd  werden  door  de  huidige  politiek.  
Er  veranderde  niets  en  het  was  onder  valse  voorwendsels  dat  men  
vele  mensen  opriepen  om  zogenaamd  in  regeringsprogramma’s  
aandacht  aan   te  besteden,   ‘zoet  houden’  en   ‘mee  kletsen’  en  
ondertussen  je  eigen  wil  doordrijven.  Steeds  meer  wordt  duidelijk  
dat  men  eerst  de  grootste  raddraaiers  van  het  verleden  wil  paaien  
en  daarna  als  deze  niet   happen  de  nek  omdraaien.  Bekende  
mensen  zie  je  nu  opgeslokt  worden  door  een  politiek  die  zeker  
niet  bezig  zijn  vanuit  hun  hart  en  ziel.  Kan  ook  niet  omdat  de  
politiek  wel  moet  doen  wat  er  van  hogerhand  opgelegd  wordt.  

Vluchten   heeft   geen   zin   en   overal   ter  wereld  worden  
dezelfde   spelen   gespeeld.  Al   kan   het   hier  wel   als   een  waar  
paradijs   gezien   worden.  Want   buiten   de   blauwe   zee   (met  
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radioactief  afval),  lucht  (met  een  geurtje)  en  witte  stranden  (met  
een  olievlekje)  is  het  hier  een  absoluut  paradijs  waar  alles  kan,  
mag  en  toegelaten  wordt.  ‘Ons  kent  ons’  en  ‘ik  weet  van  jou  meer  
als  van  geen  ander’.  Lijfspreuken  van  vele  mensen  op  dit  eiland.  

Documentaire over kinderleed te zien op de link:

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm

Onder de titel “Child abuse”

Onze kinderen worden: verkracht, incest, verstoten, ge-

slagen, geschopt, verhandeld, gebruikt door een kerk en gebruikt 

voor kinderporno. Al jaren lopen we dit te aan te kaarten en te 

signaleren, maar helaas durven er weinigen dit onderwerp op te 

pakken. 

Uit ervaringen die mijn vrouw en ik samen met 54 kinderen 

in ons huis hebben gehad, bleek alsmaar dat het dweilen was met 

de kraan open. We hebben uitgebracht het boekje “Geboren voor 

één cent” (2010) ISBN  978-1-4452-6787-6 , en de vertaling “Mi 

bida no bal niun sèn” (2011) ISBN  978-1-4467-2954-0 .

Er werd zelfs voor kort nog ontkend dat het mis is op onze 

eilanden! Wetten zijn niet toereikend omdat ze niet gehanteerd 

worden en de politici hebben het te druk in het verleden en nu nog 
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met hun eigen ego. Stichtingen en organisaties verrijken zich aan 

subsidiegelden en donaties. Het werkelijke leed wordt niet daad-

werkelijk aangepakt maar onze toekomst, onze kinderen worden 

verstoten en hen worden veelal geen kansen geboden. Kansen 

die in vele internationale wetten en regels zijn vastgelegd. In de 

30 jaren dat wij op het eiland Curaçao leven is er niets veranderd 

voor deze kinderen. Hoe lang laat de wereld dit nog toe?

Aanvullend  commentaar

Het  werd  teveel  want  we  merkten  dat  er  meer  was  wat  
kinderleed  in  stand  hield.  Deze  noodroep  werd  dan  ook  naar  de  
Nederlandse  politici   gestuurd  met   een  bijgeleidend   schrijven.  
Want  wat  doet  Nederland  aan  deze  zaken?  Niets,  want  Nederland  
trekt  zich  terug  als  het  hierom  gaat  omdat  Nederland  zelf  zwaar  
in  deze  vuile  zaken  zit.  Later  zult  u  antwoorden  zien  van  heer  
Donner  en  zult  u  zien  hoe  Nederland  zijn  eigen  vuilnisbelt  blijft  
beschermen.

 

- Hoeveel geven we werkelijk om onze kinderen? 

- Willen we wel werkelijk het leed aanpakken? 

- Hoort kinderleed gewoon bij de maatschappij? 

Eindeloze vragen als ik weer een huilend mishandeld 

kind zie. Momenteel komen verschillende meldingen binnen 
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van kindermisbruik en kindermishandelingen in de internaten/

tehuizen/stichtingen. Wat moet ik ermee? Want er is werkelijk 

geen een instantie die grote gevestigde orde wil of durft aan te 

pakken. Onze nieuwe regering pakt alles aan wat op te leggen is 

maar onze kern, de kinderen, onze toekomst bengelt nog wat erbij 

en hebben noch rechten noch bescherming. We hebben inderdaad 

een leger aan internaten/tehuizen/stichtingen die allemaal zieltjes 

winnen en o zo’n goed werk doen maar dan heb ik een vraag aan 

al deze instanties op dit eiland: Hoe is het mogelijk dat met al uw 

zogenaamde goede bedoelingen en inzet, het kinderleed steeds 

meer ernstigere vormen aanneemt? Is er niet iets wat u mist? Is 

er misschien een grote dwaling? Of zet u zich niet werkelijk in 

voor het leed van deze kinderen?

 

Als alle stichtingen, tehuizen en goede zielen zich werke-

lijk hadden ingezet voor het kind dan garandeer ik u dat dit leed 

er niet meer was in deze vorm. Maar ook als er vanuit de bevol-

king meer gesignaleerd werd en ook acties werd ondernomen als 

bepaalde zaken niet goed gaan zoals mishandeling en misbruik, 

dan hadden onze kinderen een menswaardig leven op dit moment. 

Maar als er anno 2011 meldingen binnenkomen van misbruik 

van kinderen en mishandeling van kinderen in kinderoorden en 

tehuizen dan zet dat mij wel aan het denken. Wie controleert deze 

instanties, wie is verantwoordelijk voor al dit leed? Helaas niet één 

minister neemt deze verantwoordelijkheid op zich want ook zij 

weten dat ze mede verantwoordelijk zijn aan dit leed. Ga je met 

deze meldingen naar de verschillende instanties dan verdwijnen 
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ze in een lade en zien nooit het daglicht meer. 

 

Daarom deze noodkreet; Laat elke burger signaleren wat 

er met de kinderen misgaat. Medewerkers, ex medewerkers van 

welke instantie dan ook, stichting, internaten en tehuizen, doe 

melding van onrechtmatigheden tegen het kind. Niet bij uw meer-

dere want deze weet en mag veelal niets met deze melding doen. 

Wij zijn bereid deze meldingen verder te verwerken (uiteraard 

met bescherming persoonsgegevens) en dat aan te kaarten bij de 

diverse instanties. Iets wat we overigens al jaren doen. Alles zal 

uitgezocht worden en dan via aangiften, niet via de gewone ka-

nalen daar dan ook weer zaken verdwijnen, direct bij die persoon 

gemeld worden. 

 

Het moet stoppen, het leed onder de kinderen! Waarom 

is het leed nu nog zo schreiend? Puur omdat men niet durft naar 

buiten te komen. Bang voor represailles, bang voor wat dan ook 

en ondertussen toelatend dat een kind mishandeld of gebruikt 

wordt door ziekelijke mensen en hun instanties. Laten we dat 

leed stoppen en hoe meer meldingen en zaken, des te sterker die 

aangepakt gaan worden. Onrecht in het recht

Als we ergens niet mee eens zijn gaan we naar het gerecht. 

Als men wat men niet volgens de wet leeft, komt men voor het 

gerecht. Maar als je veel geld hebt huur je een leger advocaten 

en laat je ladingen vol rapporten schrijven zodat de rechter niet 

weet dat zijn recht krom is. In het huidige rechtssysteem is een 
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gouden regel; wie het meeste geld bezit kan het meeste procederen 

en rapporten laten maken om zo onschuldig verklaard worden. 

Als men niet het nodige geld heeft wil zeggen, geen leger 

advocaten en geen lading rapporten. De file zal klein zijn en de 

verdediging wordt gedaan door een advocaat die maar enkele uren 

zich verdiept heeft in de zaak. Oordeel rechter; schuldig met als 

gevolg en een groot deel van je leven in de cel.

Geld is waar alles om draait, geld zorgt dat je buiten schot 

blijft en geld maakt dat je door kan gaan met je duistere zaken. 

Onderzoeken zijn onmogelijk te doen zonder geld. Nu zijn we 

bezig met een zaak waar eigenlijk een groot onderzoek nodig is 

maar dat kost geld. Experts doen niet alles voor niets. En zo zijn 

we weer op het punt van klasse justitie en het woordje geld.

De rechter vraagt naar bewijzen maar bewijzen kost geld 

en een dure rapport!  Laten we eerlijk zijn, wie zal nu geld spen-

deren aan een stel zogenaamde criminelen? Ons systeem stinkt en 

is zeker niet recht. Ons rechtssysteem is geld! En wie het meeste 

geld steekt in zijn zaak krijgt te horen ‘onschuldig’. Zelfs in het 

rechtssysteem is er geen recht meer en dat maakt de maatschappij 

zoals hij nu is. Recht is geld en geld is krom en zo zijn we goed 

recht krom aan het gaan.
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Aanvullend  commentaar

Het   probleem   op   dit   eiland   is   dat   er   geen  werkelijk  
professionele  hulp  is,  over  samenwerking  maar  niet  te  spreken.  
Kinderen   kunnen   nauwelijks   ergens   terecht   en   werkelijk  
opvang  van  kinderen  in  nood  is  moeilijk  te  vinden.  We  pakken  
de  kinderen  maar  op  en  zetten  hen  ergens  anders  neer.  Maar  
werkelijke  begeleiding  is  er  niet.  Je  ziet  dan  dat  vele  kinderen  
na   een   aantal   jaren   doldraaien   en   alsnog   ontsporen.  Er   zijn  
zelfs  zeer  grote  stichtingen  als  bijvoorbeeld  een  stichting  tegen  
kindermishandeling  die  het  wel  goed  voor  heeft  en  volop  in  de  
‘picture’  staat  en  mooie  acties  organiseert  maar  weinig  of  niets  
voor   de   kinderen   kan  doen.  Uit   eigen  ervaring   zagen  we  dat  
zij   afhankelijk   zijn   van  bijvoorbeeld  een  kinderbescherming  of  
voogdijraad,   beide   overheidsgroepen   die   zo   traag   zijn   dat   je  
daar  weinig  mee  kunt  bereiken!  En  zo  wordt  tot  op  de  dag  van  
vandaag  gesold  met  de  kinderen  en  hun  leed.  

Kinder-   en   zedenpolitie   hebben   het   druk  maar   lopen  
ook   tegen   veel   loden   deuren!  Het   is   allemaal   bij   elkaar   een  
ongeorganiseerd   zooitje  wat   niets  wil   weten   van   elkaar.   Ze  
vallen  elkaar  liever  af  dan  samen  te  werken.  Vandaar  dat  we  ook  
voorgesteld  hebben  alle  stichtingen  die  werken  met  kinderen  door  

een  gezamenlijke  oplossing  van  het  probleem  kinderen.

Helaas,  Curaçao  heeft  andere  doelen  voor  ogen  en  veel  
geld  verdwijnt,  niet  naar  de  kinderen  maar  naar  de  mensen  die  
alsmaar  voorop  lopen  en  in  de  ‘picture’  willen  staan.  Het  is  triest  
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te  zien  de  vele  kinderen  die  niet  weten  waar  naar  toe  te  gaan.  
Maar  het  is  ook  triest  het  gesol  te  zien  van  de  vele  instanties  die  
maar  wat  aanrommelen.  

Het  ergste  was  de  rechterlijke  macht.  Hoe  die  de  kinderen  
die  bijvoorbeeld  verkracht  waren  behandelt,  het  is  niet  werkelijk  
kindvriendelijk  en  durf  te  zeggen  crimineel!  Er  is  kennelijk  geen  
manier  om  deze  gevallen  diskreet  te  behandelen.  We  maakten  
mee  waar  een  oude  rechter  letterlijk  het  kind  door  een  hel   liet  
gaan  en  het  geval  nog  erger  maakte  dan  wat  het  al  was.  Ook  
nu  blijkt  er  nog  steeds  niet  werkelijk  een  oplossing   te  zijn  om  
getuigenverklaringen   voldoende   te   laten   gelden   tegen   die  
personen  in  dit  soort  gevallen.  Een  reden  dat  wij  geen  kind  meer  
voor  de  rechter  laten  verschijnen  wat  er  ook  gaande  is.  We  lopen  
te  ver  achter  in  kinderrecht  en  er  is  veel  te  doen  in  dit  veld  van  
kinderleed.

Door een brief en een documentaire “Child abuse” die op 

You tube en mijn website site: http://www.johnbaselmans.com/

Films/Film2.htm inclusief het boekje “Geboren voor een cent” te 

sturen naar ALLE Nederlandse kamer leden om in te grijpen tegen 

kindermishandeling ontving ik de volgende brieven:
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29 maart 2011

Geachte heer Baselmans,

Ik wil u laten weten dat morgen tijdens de procedureverga-

dering waar uw brief behandeld wordt, D66 en de Christen Unie 

de minister zullen vragen om opheldering over de stand van zaken 

wat betreft de jeugdzorg op alle zes eilanden. Indien dit voldoende 

gesteund wordt, laat ik u dit weten.

30 maart2011

Geachte heer Baselmans,

In de procedurevergadering Koninkrijksrelaties is besloten 

dat minister Donner (BZK) met een brief komt over de stavaza 

betreffende de jeugd(zorg) op Curaçao en minister Schippers 

(VWS) met eenzelfde brief voor de BES-eilanden. Als deze brie-

ven er zijn, kunnen we vervolgstappen ondernemen.

Aanvullend  commentaar

besteed  gaat  worden  aan  het  leed  op  onze  eilanden.  Je  kunt  niet  
veel  verwachten  van  heer  Donner  die  alles  weet  af  te  schuiven.  
Maar  de  Kamerleden  en  de  regering  in  Nederland  kunnen  nooit  
meer  zeggen  “We  wisten  het  niet”.  Het  antwoord  van  heer  Donner  
zal  niets  anders  zijn  dan  zoals  altijd  en  bij  hem  is  alles  een  ‘interne  
aangelegenheid’.  Deze  man  is  een  kei  in  ontkennen  en  afschuiven  
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al  begint  internationaal  politiek  zich  af  te  vragen  waar  Nederland  
dan  wel  verantwoordelijk  voor   is.  Dat  gaat   later  nog  gevraagd  
worden  en  dan  zie  je  dat  Nederland  wel  verantwoordelijk  is  maar  
deze   verantwoordelijkheid   niet   durft   te   nemen  omdat   het   dan  
bemoeienissen  zijn.  Ze  zijn  bang  voor  een  opstand  en  dat  werd  
me  in  diverse  mails  duidelijk  gemaakt.  Maar  je  laat  kinderen  en  
minderbedeelden  wel  in  de  steek  met  loze  wetten  die  onder  de  wil  

van  heer  Donner.

28 apr 2011

Antwoord heer Donner

“De Vaste Kamercommissie heeft mij gevraagd of ik naar 

aanleiding van de brief van de heer Baselmans van 15 maart 2011 

aan de Tweede Kamer voornemens ben de waarborgfunctie toe te 

passen zoals genoemd in artikel 43, tweede lid, van het Statuut in 

verband met de waarborging van de mensenrechten.

Naar aanleiding van dit verzoek kan ik u berichten dat 

de onderwerpen kindermisbruik en kinderleed behoren tot de 

landsaangelegenheden van Curaçao. De regering van Curaçao 

is daarmee primair verantwoordelijk voor het voorkomen en be-

strijden van kindermisbruik. Als er sprake is van misstanden, zijn 

daarvoor binnen het land zelf voldoende correctiemechanismen. 

Alleen om die reden zie ik geen grond voor toepassing van de 

waarborgfunctie.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

laties,

J.P.H. Donner”

Aanvullend  commentaar

Zoals  we  dus  al  wisten,  heer  Donner  ziet  weer  geen  reden.  
Maar  de   reden  gaat  komen  want  VN  heeft  ook  al   zijn  vragen  
gesteld   en   andere   organisaties   vragen   zich   ook   al   af   hoever  
Nederland  wil  gaan  eer  dat  zij  mensen  gaan  beschermen.  Gaat  
dit   een   tweede  Suriname  worden  waar   toen  Nederland      haar  
hoofd  in  het  zand  stak?  Of  heeft  Nederland  geleerd.  OF……….  
zijn  ze  bang,  voor  wat?

Heer Schotte

Terwijl u mooi weer loopt te spelen bij een Koningin en 

bij diverse politici in Nederland zijn onze kinderen geen snars 

verder opgeschoten met uw loze beloftes.

Blijkbaar is de bevolking wakker aan het worden en stro-

men de reacties binnen sinds er maandelijks daaraan aandacht 

wordt besteed in de Extra
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http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_
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en afgelopen zaterdag in de Amigoe (Napa).

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/

Assets_Curricul/28-05-2011na.pdf

In twee dagen tijd waren er over de 3000 downloads van 

mensen die wilden weten wat er WERKELIJK speelt op Curaçao 

en vreemd genoeg krijg ik de laatste dagen ook mailtjes vanuit de 

tweede kamer die om meer gegevens vragen.

U kunt leed niet recht praten en leed ook niet verbergen;

- Zoals er kinderen zijn zonder water,

- kinderen verkracht,

- kinderen in de drugs,

- kinderen die te koop worden aangeboden,

- kinderen zwervend op straat

- kinderen zonder ouders die hen opvoeden.
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Als u werkelijk goed voorhad met onze kinderen was er al 

lang wat gebeurd en was u nu niet uw zaakjes  aan het verdedigen. 

Wees werkelijk eens een politicus die opkomt voor onze toekomst, 

onze kinderen, zonder vlotte gladde praatjes maar met DOEN.

Dat u eens voor onze kinderen op gaat komen en niet al-

leen maar belooft.

Aanvullend  commentaar

Heer  Schotte,  de  marionet  van  het  huidige  land  Curaçao.  

Over  die  mensen  zult  u  nog  verderop  gaan  lezen.

Terugkomend  op  de  huidige  situatie  is  het  triest  dat  we  
nu  een  minister  president  hebben  die  pretendeert  voor  het  volk  
en  in  het  bijzonder  de  kinderen  te  zijn  maar  wel  deze  mensen  
misbruikt  om  vele  ongure  praktijken  te  dekken.  De  connecties  
met  Colombia,   Venezuela   en  Cuba   zeggen   al   genoeg  maar  
ook  de  connecties  met  Zuid-Amerikaanse  landen  en  Arabische  
landen  zijn  wel  te  sterk  om  aan  te  nemen  dat  het  allemaal  gaat  
om  tomaten,  gas  en  eieren.  De  Arabische  landen  waren  al  in  het  
verleden  machtig  op  het  eiland  en  dan  praten  we  over  goederen  
zoals  wapensmokkel.  Dat,  via  onze  free  zone.

Het   trieste   blijft   dat   onze   kinderen  de   rekening   blijven  
krijgen  en  dat  ook  weer  heer  Schotte,  net  zoals  zijn  voorgangers,  
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geen  tijd,  geld  en  energie  wil  steken  in  de  toekomst  van  ons  land.  

lastig  en  schreeuwen  teveel  en  kinderen  voelen  wat  menens  is  
en  wat  niet.  Dat  hij  dan  met  een  bus  komt  met  wat  spelletjes  is  
een  vorm  van  omkopen  en  lijmen  maar  is  niet  om  de  kinderen  een  
toekomst  te  geven.  Na  de  2  gesprekken  met  heer  Schotte  bleek  
dat  het  een  zoethoudertje  zou  zijn.  Heer  Schotte  geeft  kennelijk  
weinig   om   kinderen   laat   staan   hun   problemen.  Een   duidelijk  
rapport  werd  blijkbaar  in  de  shredder  gegooid  en  is  kennelijk  niet  
eens  doorgenomen.  Want  wat  doen  we  met  al  die  lastige  zaken  
die  niets  opbrengen  voor  deze  groep?

Wat  nog  triester  was,  ‘Extra’  stopte  met  deze  publicaties  
en  het  vermoeden  is  en  lijkt  duidelijk,  dat  deze  open  brief  er  aan  
meegeholpen  heeft.  Wel  was  veel  later  het  Antilliaans  Dagblad  
met  het  eerste  werkelijke  open  verklaring  van  een  meisje  GS  dat  
vele  malen  verkracht  werd  door  vader  die  ook  daarvoor  5  jaren  
gevangenisstraf   heeft   gekregen.  Het  meisje   vertelde  op   twee  
volle  pagina’s  haar  verhaal  en  we  waren  blij  dat  het  stilzwijgen  
doorbroken  was.  ‘Extra’  heeft  daarna  de  vertaling  hiervan  ook  in  
hun  zaterdageditie  geplaatst.  Wat  een  grote  vooruitgang  is  in  het  
geheel.  Eindelijk  gaan  slachtoffers  praten.
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U weet ik heb niets te doen en verveelde me zo dat ik 

eens ging uitzoeken hoe onze kinderen het afgelopen jaar hebben 

gedaan op onze lagere scholen (nu Funderend Onderwijs).

Ik nam contact op met vele schoolhoofden die ik nog alle-

maal ken vanuit de tijd dat mijn overleden vrouw schoolhoofd was 

en kwam er al snel achter dat ze angstvallig stil waren. Strategie 

veranderen was mijn ingeving en ik ging op zoek naar leerkrach-

ten / schoolhoofden die hun pensioengerechtigde leeftijd hadden 

gehaald en kwam tot een schokkende conclusie.

- We hebben scholen grotendeels Nederlandstalig.

- Scholen gemengd Nederlands /Papiaments. 

- Scholen op district Bandabou, veelal Papiaments 

  sprekend en lerend.

- Op scholen veelal Nederlandstalig bleek dat de meeste 

   kinderen allemaal doorstromen naar een Havo en 

   ook aardig wat naar VWO.

- Scholen Nederlands/ Papiamentu; Kinderen naar 

  de Havo, verschillende naar de VSBO, zeer weinig VWO.

- Scholen Bandabou Papiamentu; Zover ik kon achterhalen 

  niet één kind gaat naar Havo of VWO en alle kinderen 

  verdwijnen in een VSBO.
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Nu ga je nadenken waarom die laatste groep er zo belab-

berd vanaf  komt. Je gaat vragen aan ex leerkrachten die nu einde-

lijk hun mond open kunnen doen omdat ze niet meer onder druk 

staan van het RK Schoolbestuur. We hebben al, van horen zeggen, 

vele verhalen mogen vernemen en ook mijn overleden vrouw heeft 

menig uurtjes vechtend doorgebracht met deze instantie. Mensen 

gingen praten en er kwam een vloedgolf aan informatie naar 

buiten. Ik noem enkele meest uitspringende zaken uit hun mond;

- Op Bandabou worden veelal de minder geschikte onder

   wijskrachten gedumpt die niet mee kunnen doen op de  

   scholen in de stad. 

- Op Bandabou worden leerkrachten gedumpt die te lastig 

   zijn of te veel steken hebben laten vallen in de stad.

- Op Bandabou staan ook onderwijsassistenten, dus niet 

   bevoegd, voor zeer lange tijd alleen voor de klas.

- Op Bandabou wordt zelden geld gestoken in deugdelijk 

   lesmateriaal laat staan deugdelijke gebouwen..

- Wij leerkrachten mochten onze monden niet open doen 

   en mochten ook geen informatie naar buiten brengen 

   over deze praktijken!

Enkel punten die uit de monden kwamen van vele ex leer-

krachten. Kwalijke punten want het RK neemt het niet zo nauw 

op Bandabou. Dan ga je wat rondrijden en je ziet de ene bouwval 

na de ander en je kunt niet geloven dat je in die krotten kinderen 

moet gaan motiveren om te leren, laat staan mee te gaan draaien 

in een maatschappij. Bewijzen? Ik raad iedere ouder, iedere burger 
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aan de resultaten te vergelijken van de kinderen op Bandabou met 

die van de stad. Word dan niet opstandig maar huil even uit. Want 

het is overduidelijk dat onze kinderen op Bandabou geen eerlijke 

kansen krijgen van een RK Schoolbestuur wat volgens horen 

zeggen elke leerkracht en hoofd van school een spreekverbod 

heeft opgelegd! Kennelijk met de gedachte: Het zijn toch verloren 

kinderen en deugen nergens voor! Dat horen deze kinderen dag 

in dag uit! Gelijke rechten, gelijke kansen? Waar is de overheid 

die eens in gaat grijpen? Waarom is er niet een Openbare school 

op Bandabou? Waarom worden onze kinderen overgeleverd aan 

een dictatoriaal RK schoolbestuur die geen controle krijgt vanuit 

ons land Curaçao? Zijn onze kinderen geen burgers van Curaçao?

Aanvullend  commentaar

Het  maakte  wat  los,  zeker  op  een  later  tijdstip.  Dit  stuk  was  
teveel  de  ware  beelden  die  spelen  tussen  Bandabou  en  de  stad.  
Duidelijk  was  te  zien  dat  er  steeds  meer  over  Bandabou  gepraat  
werd  en  zelfs  politici  wilden  daarna  nog  wel  eens  deze  kant  op  
komen.  Op  een  gegeven  moment  werd   ik  aangehouden  door  
de  directrice  van  het  Rooms  Katholiek  schoolbestuur  mevrouw  
Garmes.  Ze  wilde  met  me  praten  want  het  bestuur  vond  dat  mijn  
uitspraken  rechtgezet  moesten  worden.  Praten  kan  altijd  en  vele  
punten  passeerden  de  revue.  Langzaam  maar  zeker  bleek  dat  
het   geschreven   stuk   toch   aardig   de  werkelijkheid   beschreef.  
Duidelijk  werd  dat  de  politiek  hen  parten  speelde.  Er  kwamen  
verhalen  los  die  zeker  nog  ter  sprake  komen  en  waar  u  van  gaat  
geloven  dat  ze  gefantaseerd  zijn.  Maar  het  was  triest  te  horen,  al  
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kregen  we  hier  de  bevestiging,  dat  de  politiek  bewust  de  kinderen  
dom  wil  houden!  Iets  wat  we  al  vele  jaren  over  bezig  zijn  maar  
nu  stilzwijgend  bevestigd  werd  door  de  directrice  van  de  grootste  
scholengemeenschap  hier  op  Curaçao.  Kinderen  worden  door  
alsmaar  vreemde  wetten  maar  ook  tegenwerking,  geen  geld  en  
egotrippen  achtergesteld  in  de  maatschappij.  Stel  dat  je  kinderen  
gaat  krijgen  die  meer  weten  dan  de  schooljuf  in  de  politiek!  

De   standaard  wordt   steeds   lager   gelegd   en   dat   is   al  
tientallen  jaren  gaande.  Mijn  vrouw  die  hoofd  taalcommissie  was  
klaagde  hier  alsmaar  over.  De  verschillende  proefwerken  liggen  
qua  niveau  zo  laag  dat  aansluiting  op  de  hogere  scholen  steeds  
moeilijker  wordt.  Er  zijn  nu  al  ‘tussenklassen’  bij  diverse  scholen  
waar  de  kinderen  eerst  bij  moeten  leren  om  later  aan  het  normale  
niveau  mee  te  kunnen  doen.  Maar  dan  nog,  ook  weer  de  hogere  
scholen  sluiten  internationaal  nauwelijks  aan.  Vele  kinderen  die  
in  het  buitenland  gaan  studeren  vallen  af  of  moeten  noodgrepen  
uithalen  om  nog  mee  te  kunnen  doen.  Extra  klassen,  lessen  en  
bijscholing  zijn  nodig  om  internationaal  mee  te  kunnen.

Na  het   invoeren   van  de   lokale   taal  Papiamentu   is   het  
duidelijk  dat  de  kinderen  NIET  mogen  studeren  in  het  buitenland.  
Ze  moeten  het  hier  doen  met  de  belabberde  niveaus  van  een  
hogere  school  zoals  de  UNA.  Een  UNA  waar  dagelijks  onder  de  
hoogleraren  gevochten  wordt  omdat  hun  niveau  blijkbaar  onder  
elk  peil  ligt.  De  kinderen  van  nu  zijn  afhankelijk  van  privé  scholen  
die  wel  aan  de  internationale  normen  voldoen  maar  die  kosten  
per  maand  kapitalen.
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Dat   alles   verklaart   ook   dat   met   ingang   van   2012  
Papiaments  verplicht  is  als  examenvak  op  alle  scholen,  zelfs  privé  
scholen!  Een  kolder  die  aangeeft  dat  je  de  kinderen  onnodig  in  
problemen  brengt  met  een  examentaal  waarmee  je  uiteindelijk  
maar  met  hooguit  150  duizend  mensen  mee  kunt  praten,  leren  
en   je  ontwikkelen!  Een  duidelijker  voorbeeld  van  dom  houden  
kan  men  niet  hebben.

Het   bewust   dom   houden   van   een   volk   en   zeker   hun  

mensen.   Ze  moeten   schapen   hebben   die   doen  wat   hen   van  
hogerhand  wordt  opgedragen!  Het  onderwijs   is  onder  elk  peil  
en  we  kunnen  duidelijk  stellen  dat  het  niet  hoger  ligt  dan  in  de  
rimboe  midden  in  Afrika!  Daar  zijn  tenminste  nog  leraren  die  met  
overgave  kinderen  iets  willen  leren.  Hier  staan  ze  voor  de  klas  
hun  lessen  te  draaien  en  kijken  op  de  klok  wanneer  de  ‘ellende’  
weer  voorbij  is.

Kinderen   zijn  werkelijk   in   het   verval   aan   het   geraken.  
Kinderen  zijn  al  lang  het  kind  van  de  rekening.  We  zien  duidelijk  
dat  de  huidige  komende  generaties  niets  meer  te  zeggen  hebben  
en   lammetjes   zijn   zoals  heer  Wiels  en  heer  Schotte  het   al   te  
graag  hebben.  Ja  meneer,  nee  meneer,  is  wat  er  moet  komen  
en   je  mag   zeker   niet  met   vragen   komen  of   stukken   zoals   nu  
geschreven  worden.  

Het  overduidelijk  dat  het  de  politiek  is  die  er  alles  aan  doet  
om  onze  kinderen  dom  te  houden  en  die  bevestiging  kregen  we  
uit  verschillende  hoeken.
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De volgende voorbeelden gaan over de jongeren hier op 

Bandabou. Kinderen die van jongs af aan schoppen ontvangen 

en geen werkelijke kansen hebben en volgens de maatschappij 

nergens voor dienen. Ze maken veel geld, niet door elke dag te 

ploeteren voor enkele guldens op lokale plaatsen maar door de 

drugs te dealen die van hogerhand zoals de politie in Barber be-

schermd wordt. Je praat met hen over wat kan en niet kan en wat 

hoor je veelal. Waarom zou ik ploeteren als ik met veel meer geld 

mijn “vrijheid” kan verdienen. 

Toch hebben we hier op Barber een project om jongeren te 

laten zien dat er wel werkelijke kansen zijn in de maatschappij. Een 

project waar de jongeren normen en waarden worden bijgebracht. 

Na vele maanden praten, leren en aantonen dat de maatschappij 

wel een toekomst heeft en dan wil je hen gaan plaatsen bij de 

bedrijven die toegezegd hadden. Van de 12 bedrijven vielen er 10 

af en zo stonden 10 jongens en meisjes weer op straat met loze 

beloften van een stinkende maatschappij. Uiteindelijk zijn er nog 

7 elders geplaatst en doen nog steeds hun werk eerlijk en naar hun 

kunnen. 3 zijn vervallen in hun oude patroon en de maatschappij 

is hun vijand. 

Naast dit project is er nog een oudere aannemer. Een man 

die iedereen helpt met klusjes maar ook in huizen bouwen. Kortom 

alles wat constructie is. Deze man werkt met 2 vaste mensen maar 
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zijn ploeg verschilt dagelijks en kan oplopen tot 35 man. Allemaal 

jongeren die hij ‘s morgens van hun bed licht of van de straat pikt 

en aan het werk zet. Jongens die nergens voor dienen en lui zijn 

voor de maatschappij. Dagelijks maakt deze man lange uren omdat 

hij hen leert, aanmoedigt en zorgt dat ze deze dag weer te eten 

hebben thuis. De jobs worden goed gedaan en deze man rijdt van 

plaats naar plaats om alles alsmaar te blijven controleren. We ken-

nen hem hier allemaal als de godfather van Bandabou en of jullie 

het geloven of niet, zijn jobs worden allemaal goed afgeleverd en 

niets verdwijnt of gaat werkelijk mis. Als je deze man bezig ziet 

met zijn ploegen is het een genot en de jongens die nergens voor 

deugen zwoegen bij hem van 7 tot 6 trots op hun job en trots dat 

ze geld verdiend hebben op een goede eerlijke manier. Geen steen 

zul je missen, geen stuk hout zal verdwijnen want ze zijn trots dat 

ze eens geaccepteerd worden zoals ze zijn. Vele kettingen om hun 

nek, rasta haar en veel lachen maar de job wordt wel goed gedaan.

Sorry mensen, het is hoe je met je medemens omgaat, 

respecteert en wat jouw voorbeeld is en wat voor gedachte je 

uitstraalt. Het bewijs wordt dagelijks door diverse mensen gele-

verd. Zeker geen gemakkelijke job maar het wordt wel gedaan 

door mensen die niet de gehele dag zeggen dat onze mensen een 

rotzooi, lui en niet willend zijn. Begeleiding en met wat geduld 

zijn het gouden jongens en meisjes die wel willen maar nooit een 

eerlijke kans hebben gekregen. Denk hier maar eens over na. Een 

fijne avond.
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Aanvullend  commentaar

Steeds  wordt  er  zeker  vanuit  de  zakenwereld  en  de  wereld  
van  de   zogenaamde   ‘self  made  personen’   uitspraken  gedaan  
waarbij  je,  je  tenen  bij  elkaar  trekt.  Zo  ook  de  uitspraak  van  heer  
Gelt  Dekker  die  meende  op  een  gegeven  moment  in  een  discussie  
op  FB  dat  de  mensen  op  Bandabou  nergens  voor  deugen,  lui  zijn  
en  niet  willen  werken.  Een  zware  uitspraak  omdat  hij  wel  weer  aan  
de  andere  kant  beweert  dat  er  over  de  90%  lokale  mensen  zijn  
die  bij  hem  werken.  Met  de  weet  wat  er  allemaal  gedaan  wordt  
om  kinderen  en  jongeren  te  activeren  op  dit  deel  van  het  eiland,  
schreef  ik  dus  het  bovenstaande  artikel.

Daarnaast   heb   ik   heer   Gelt   Dekker   uitgenodigd   en  
gevraagd  om  enkele  uren  van  zijn  tijd  te  kopen  zodat  we  hem  
op   plaatsen   zouden   brengen  waar   hij   zelf   kon   zien   in  welke  
omstandigheden  deze  jongeren  dan  toch  nog  moeten  presteren.  
Ook  vertelde  ik  hem  dat  er  veel  gedaan  wordt  maar  dat  het  juist  
de  maatschappij  is  die  alsmaar  deze  kinderen  een  trap  geven.  

Nooit   heeft   hij   antwoord   gegeven  en   is   hij  mij   daarna  
alsmaar  in  het  belachelijke  gaan  trekken.  Wat  dan  een  duidelijk  
voorbeeld   is  dat  deze  man  zeer  veel   tekort  komt   in  zijn  eigen  
leven.  Als  men  zo  over  mensen  denkt,  kijkt  men  duidelijk  in  de  
spiegel  en  ziet  wat  er  mis  is  met  jezelf.
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Daarop heb ik een vraag gesteld en die gepost naar paleis 

Noordeinde.

   Curaçao 26-september 2011

Hare Majesteit de Koningin

Paleis Noordeinde (Postbus 30412)  

2500 GK ’s-Gravenhage

Betreft: Vraag aan Hare Majesteit de Koningin 

Majesteit

Mijn excuus omdat ondergetekende John H. Baselmans 

zich direct wendt tot u.

Ondergetekende heeft begrepen dat u in november 2011 

ons eiland Curaçao zult bezoeken en dat u zelfs in ons dorp Barber 

zult komen om persoonlijke gesprekken aan te gaan met ons, de 

bewoners.

De vraag van ondergetekende, die al 30 jaren opkomt voor 

de rechten van het kind op het eiland Curaçao, is de volgende:
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Majesteit

Op dit eiland hebben we kinderen die geen eten hebben, 

in een krot wonen, geen normaal gezin om zich heen hebben, 

verkracht en mishandeld worden en als ze werkelijk pech hebben 

verhandeld worden. Wat kunt u als allerhoogste persoon van ons 

Koninkrijk hier aan doen? Daar onze regering en die van Neder-

land zeer weinig aan dit probleem doen en alle verantwoordelijk-

heid afschuiven naar anderen.

In de hoop het antwoord van u te mogen vernemen tijdens 

het gesprek wat u met ons burgers gaat houden in het dorpje Barber, 

tekent ondergetekende met de meeste hoogachting;

John H. Baselmans

Aanvullend  commentaar

Onze  Koningin  komt!  Hiep,  hiep  hoera!  Nu  gaat  ze  zien  
wat  er  allemaal  mis  is  op  dit  eiland  want  ze  komt  zelfs  onderhand  
door  onze  straat!  Och  wat  een  droom,  al  komt  ze  en  ook  wel  in  
onze  buurt  maar  wat  hebben  we  aan  een  persoon  die  niets  te  
zeggen  heeft  en  alleen  maar  handjes  komt  schudden  en  kijken  
hoe  de  opgepoetste  kindertjes  langs  de  weg  staan.  

Al  geruime  tijd  schrijf  ik  het  Koninklijk  huis  dat  we  bereid  
zijn  hen  de  ware  wereld  te  laten  zien.  Maar  ja,  als  naar  verluidt  

en  de  prins  privé  contacten  heeft  en  die  personen  uitnodigt  bij  
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recepties,   ja  dan  kunt  u  wel  nagaan  dat  de  Koninklijke   familie  
daar  niet  op  zit  te  wachten.

Toen  er   klaarblijkelijk   eens   foto’s  gemaakt  werden  van  
de  prins  terwijl  hij  vissen  had  geschoten,  wat  ook  tegen  de  wet  
hier   is,   is   die  man  wel   naar   een  praktisch  onbewoond  eiland  
overgeplaatst!  Zijn  foto’s  zijn  natuurlijk  vernietigd  en  zijn  leven  
kapot  gemaakt.

gaat,  want  buiten  de  foto’s  met  de  geschoten  vissen  stond  de  
prins  wel  naast  een  van  onze  beroemde  mensen,  die  zelfs  groot  
erop  gaat  dat  hij  mensen  heeft  doodgeschoten  en  dat  zelfs  trots  
voor  de  tv  zat  te  vertellen  (Zie  programma  De  stoel  Nederland).

Als  dus  een  Koninklijk  huis  deze  contacten  heeft  dan  weet  
je  heel  snel  dat  je  als  burgertje  weinig  kansen  hebt  en  dat  dit  dus  

wat  een  screening  inhoudt  en  dat  werd  duidelijk  in  een  debat  wat  
ik  zag  met  heer  Donner.  

-  Je  mag  geld  stelen.  
-  Je  mag  een  verleden  hebben  als  bijvoorbeeld,  
      personen  doodrijden  en  proberen  dat  te  verzwijgen.  
-  Je  mag  vele  louche  zaken  op  je  naam  hebben.  
-  Je  mag  contacten  wereldwijd  hebben  die  niet  zuiver  zijn.
  
Maar  bij  een  screening  gaat  het  er  kennelijk  om  dat   je  

geheime  informatie  weet  te  beschermen.  Geen  probleem  lijkt  me  
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te  zien  en  doet  er  niet  toe.  Maar  dan  als  deze  mensen  zitten  en  
geheime  informatie  komt  naar  buiten  dan  wordt  er  geroepen  ‘hoe  
kan  dat  nou’!  

Zolang  als  de  kern  niet  aangepakt  wordt  zal  het  dweilen  
met  de  kraan  open  zijn.  

Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden en die-

naar van uw rijk wil ik de vrijheid nemen om u alvast te bedanken 

voor de voornemens ons eilandje Curaçao te bezoeken. Daarom 

worden op dit moment:

- De wegen geasfalteerd. 

- De perkjes allemaal gemaaid en geharkt. 

- Uw privé pleintje in Emmastad omgebouwd. 

- De huizen geschilderd. 

- De lantaarnpalen rechtgezet. 

- De schilderijen gehangen in ons fort. 

- Onze vlaggen uitgedeeld aan een ieder die langs de 

  weg wil gaan staan. 

- Bij scholen die u gaat bezoeken al het nog goed meubilair 

  bij elkaar geraapt.

- De kindertjes die u mag zien in nieuwe kleren gestoken.
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Maar Majesteit mocht u plotsklaps moeten uitwijken en 

door o.a. onze buurt rijden, verschiet niet van de autowrakken, 

olievlekken, kapotte straten, stinkende rook, vervallen huizen, 

schreeuwende kinderen, vervuilde bermen en de diepe ellende 

die overal rond ons hangt.

Ik hoop als dienaar en onderdaan dat u een vrolijke en 

feestelijke dagen heeft op ons eiland waarna wij kunnen zeggen; 

och we hebben nu tenminste weer eens enkele wegen en plaatsen 

die opgeknapt zijn. Nu gaan we in onze vuilnisbelt en ellende 

verder tot uw volgende bezoek. En dan hopen we dat u dan ook 

eens door o.a. onze straat gaat rijden.

Uw dienaar, uw onderdaan,

John Baselmans

Aanvullend  commentaar

Een   stuk   als   satire   geschreven   maar   gezien   de  
commentaren   bleek   dat   vele  mensen   op   dit   eiland   dat   niet  
begrijpen.  Al  het  geld  wat  gewoon  verspeeld  wordt  om  een  show  
te  draaien  zou  beter  besteed  zijn  aan  projecten  voor  de  lokale  
mensen  en  de  kinderen.  Hier  zien  we  duidelijk  dat  het  Koninklijk  
huis  een   farce   is  en  een  niet  gemeend  opgeprikte  show.  Niet  
betrokken  zijnde  met  de  bevolking  maar  alles  op  een  afstand  
van  een  hoogmoed  die  niet  geschonden  mag  worden.  Of  dat  het  
recht  geeft  dat  dan  dit  huis  zulke  praktijken  ten  toon  kan  stellen  
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is  voor  mij  een  belangrijke  vraag  die  ik  internationaal  graag  eens  
beantwoord  zou  zien.  En  dat  dan  in  het  kader  van  mensen-  en  
kinderrechten.
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Waar gaan we naar toe vragen we ons wel eens af. Ook 

met de huisartsen hier op het eiland lijkt het wel of ze niet meer 

bestaan.

Weekeinde, iemand had een ongelukje en je belt dan je 

huisarts op. Krijg je een bandje te horen dat absoluut niet te ver-

staan is. Zo’n slechte kwaliteit van opname. Je belt een andere 

arts op en daar wordt zo snel taki taki gesproken en met nummers 

getoverd dat je met een zenuwaanval meteen de hoorn op de haak 

gooit. Derde arts en jawel we kregen netjes een nummer die we 

belden. We konden meteen langs komen en gelukkig viel het al-

lemaal wel mee. 

Maar wat hoor je meer hier onder de mensen op Bandabou. 

Huisartsen die dienst hebben en niet opnemen. Huisartsen die al 

aan je kop kunnen zien welke ziekte je hebt onder je leden. Huis-

artsen die absoluut geen service verlenen en je een formuliertje 

laat ophalen in de stad en dat je dan hem even laat tekenen. Wel 

kassa hoor, want je betaalt wel het volle pond! Bij vele huisartsen 

liggen deze formulieren gewoon op hun praktijk. Maar het is die 

heerlijke macht dat jij als huisarts kan zeggen dat je geen formu-
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lierenhandelaar bent! Wat vertaald betekent dat je niets voor hem 

betekent alleen je geld! Vele huisartsen spreken absoluut geen 

Nederlands meer en ook het Papiaments is ook van dien aard dat 

je, je afvraagt hoe hij diagnoses kan stellen! 

Ik vraag mij af wie deze huisartsen controleren maar ook 

leren, via bijscholingen, hoe ze met patiënten om moeten gaan. 

Het is triest gesteld en het lijkt erop dat de oude medicijnmannen 

weer gouden tijden tegemoet gaan hier op Bandabou. Overigens 

gezonder, goedkoper en veel minder ergernis. Deze mensen deden 

het met een overgave voor de mens en naar de mens toe. Maar 

de huidige huisarts zit er maar voor geld, geld en nog meer geld. 

Helaas, die nieuwerwetse huisarts.

Aanvullend  commentaar

Artsen  doen  wat  ze  willen  en  chirurgen  zijn  de  goden  op  
dit  eiland.  Alles  mag  en  alles  kan  omdat  er  geen  controles  zijn  
en  die  controles  die  uitgevoerd  worden,  worden  door  hen  zelf  
gedaan.  Over  de  manier  van  werken  zullen  we  nog  uitgebreid  
over  schrijven  en  ook  zij  vallen  net  zoals  de  farmaceutische  wereld  

Zeer  pijnlijk  is  dat  door  het  toedoen  van  deze  artsen  er  al  
vele  mensen  onnodig  gestorven  zijn.  Een  oude  gepensioneerde  
chirurg  vertrouwde  me  eens   toe  dat  het  goed  experimenteren  
was  op  de  mensen  op  dit  eiland!  Een  trieste  uitspraak  maar  hij  
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niet  beschermd  en  kun  je  wel  een  klacht  indienen  maar  die  komt  
veelal  niet  verder  dan  de  scradder.  Geld,  daar  gaat  het  om  en  met  
geld  koop  je  werkelijk  alles,  daarom  het  volgende  stuk.  

Woensdag 16 maart. Wat zie je? Onze medici, inclusief 

verdere medisch gerelateerde instellingen sluiten hun deuren. 

Waarom? Omdat deze mensen op deze datum duidelijk laten zien 

waarom ze dat beroep gekozen hebben. Geld en macht!

Het pretenderen dat ze voor de mensen zijn en om men-

sen beter te maken maar ook om ze bij te staan, is nu duidelijk 

geworden: Het gaat om het grote geld. Al jaren is er dreigen en 

afpersen van deze groep naar onze samenleving toe en alsmaar 

moeten de premies omhoog om zo de hoge lasten van deze heren 

en dames te dekken.

Toch is het vreemd dat een ander gedeelte van deze groep 

wel kan werken voor een lagere vergoeding en dat die wel voor de 

mensen klaarstaan, voor ons burgers in nood. Maar onze geves-

tigde groep, die met hun weelde niet meer weten wat ze nu nog 

moeten doen, hebben het lef om de deuren te sluiten voor zieke 

hulpbehoevende mensen. Simpel, omdat ze het er niet mee eens 

zijn met de nieuwe structuur. Natuurlijk niet, hun vetmesterij wordt 

niet meer vergoed en er komt nu een systeem dat naargelang men 
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werkelijk opkomt voor de zieken, betaald gaat worden!

Ik hoop dat onze huidige beleidsmakers hun poot stijf 

houden en dat die medici die het lef hadden hun deuren te sluiten 

ook hun praktijken sluiten en kijken of ze elders op de wereld 

deze arrogante houding aan kunnen nemen. Wij burgers zijn het 

zat alsmaar uitgebuit te worden door woekerpremies te moeten 

betalen om deze arrogante groep te blijven onderhouden. Laat 

diegenen die wel willen werken hun werk doen en misschien is 

dit alles een mooi moment om het gehele medische rommeltje 

eens voorgoed op te schonen.

Papiamentstalige versie.

Djarason 16 di mart. Kiko bo ta mira? Nos médikonan, 

inkluso institushonnan relatá na médiko ta sera nan porta. Pakiko?  

Pasobra riba e fecha aki e hendenan aki ta mustra bon kla ta pakiko 

nan a skohe e profeshon ei. Esta pa plaka i poder.

E pretenshon di ta pa hende i pa kura hende pero tambe pa 

sostené nan a sali awor bon kla: Ta trata di e gran plaka. Pa añas 

kaba e grupo aki ta menasá i chantaheá nos komunidat i kontinu-

amente e premio mester subi pa asina por  kubri e gastunan haltu 

di e kabayero i damanan aki.
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Tòg ta straño ku tin un parti di e grupo aki ku si kier traha 

pa ménos pago i ku anan si ta kla pa yuda nos, siudadano den 

nesesidat. Nos grupo establesé, kendenan no sa mas kiko pa hasi 

ku nan rikesa, tin e kurashi di sera nan porta pa enfermonan ku 

ta den nesesidat. Djis pasobra nan no ta di akuerdo ku e struktura 

nobo. Naturalmente ku no, komo ku nan engordamentu no ta ser 

pagá i ta bin un sistema ku nan lo keda pagá konforme e tempu 

real ku na t’ei pa e enfermonan.

Mi ta spera ku nos polítikonan aktual ta keda para riba 

nan strepi i ku e médikonan ku tin e gùts di sera nan porta pa sera 

tambe e ora nan praktèik i bai wak si nan por tuma nan aktitut 

arogante aki na un otro parti den mundu. Nos ku ta siudadano 

ta hartá di paga premio eksorbitante pa asina mantené e grupo 

arogante aki. Laga esnan ku si kier traha hasi nan trabou i kisas 

awor ta un bon momentu pa hasi un ‘ruim op de boel’ pa semper 

den e mundu di médiko.

Aanvullend  commentaar

De  medische  wereld  is  een  van  de  machtige  werelden  op  
de  aarde  ze  staan  ver  boven  oorlogsindustrie  en  drugs  en  het  zal  
wel  even  gaan  duren  eer  de  mensen  door  gaan  hebben  dat  deze  
industrie  die  industrie  is  die  mensen  laat  sterven  en  vergiftigen.  
In  ieder  geval  onze  artsen  doen  er  hard  aan  mee  al  spelen  ze  
dat  ze  god  himself  zijn.
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Dit  eiland  is  een  waar  paradijs  als  men  wil  rommelen  in  
de  medische  wereld.  
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Curacao 18-04-2011

Bisdom Willemstad

Aan: Monseigneur Luigi Antonio Secco

Breedestraat (O) 31

Monseigneur Secco

Langs deze weg wil ondergetekende Johannes Henricus 

Baselmans geboren 20 mei 1954 u vragen zowel zijn geboortena-

men als de status van Rooms Katholiek terug te nemen.

De reden hiervoor is het hypocriete optreden van u en uw 

Rooms Katholieke kerk ten aanzien van kinderleed -porno en 

-handel op het eiland Curaçao. Het misbruik van kinderen van uw 

volgelingen, oud fraters, pastoors en nonnen probeert u nog steeds 

te verloochenen, ontkennen en te onderdrukken. Ondanks dat er 

tot op de dag van vandaag nog steeds kinderen slachtoffer zijn 

onder uw kerk. Op internaten, tehuizen, stichtingen die allemaal 

zogenaamd onder God en een Jezus Christus opereren is nog veel 

kinderleed. Als Rooms Katholiek werkelijk nu nog vertegenwoor-

digt wat Jezus Christus voor stond en gepredikt heeft dan was u 
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nu niet zo laf om uw ogen te sluiten en zelfs te ontkennen wat er 

geweest is en wat er NU nog speelt. 

In de oude geschriften heeft Jezus Christus gestaan achter 

zijn woord en handelen. Hij is daarvoor gestraft en gestorven 

maar is achter zijn woorden blijven staan. Nu staat de Rooms 

Katholieke kerk niet meer in voor hun daden en hun woorden en 

weet dit geloof niet hoe misselijkmakende praktijken nog recht te 

praten. Rooms Katholiek staat nu voor lafaards, heidenen en voor 

mensen die niet meer achter hun woorden en daden staan. Rooms 

Katholiek staat voor slijmen, imponeren en het verloochenen van 

de mensheid. Bang voor represailles, bang voor hun eigen hachje. 

Als uw geloof werkelijk voor de mensheid was opgekomen 

dan had u nu ook toegegeven dat er wat goed mis is gegaan en 

nog gaat. Helaas meent de kerk boven alles te staan terwijl Jezus 

Christus juist TUSSEN de mensen stond. De Rooms Katholieke 

kerk is niets meer dan een politieke partij die wel overal van mee 

wil pikken maar geen consequenties durft te dragen.

Omdat het Rooms Katholieke geloof nu staat voor lafaards, 

verraders van hun eigen mensheid meent ondergetekende zich 

terug te moeten trekken van dit ziekelijk geloof. Rooms Katholiek 

staat niet voor menselijkheid maar Rooms Katholiek staat voor 

veel leed, onderdrukking, hersenspoelen en kindermisbruik en dat 

alles nu nog anno 2010.
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Bij deze levert ondergetekende zijn doopnamen Johannes 

Henricus in en wil hij geen deel meer uitmaken van uw Rooms 

Katholieke geloof noch kerk. Hij wil niet langer deel uit maken 

van de laffe daden en houdingen die dit geloof en zijn kerk naar 

buiten dragen. 

In de hoop dat u als predikers en gelovigen van deze kerk 

nog eens de durf gaan tonen wat Jezus Christus zo hard voor ge-

vochten heeft en ook voor gestorven is.

Aanvullend  commentaar

Het   was   genoeg   geweest,   de   kerk   die   voor   vele  
verkrachtingen  staat,  maar  ook  vele  ongure  praktijken  waar  geld  
alsmaar  een  rol  speelt  maar  ook  de  dood  die  uitgebuit  wordt  door  
een  kerk.  Ook  bleek  dat  de  kerk  dik  geld  maakt  via  een  subsidie  
op   deze   eilanden.  Een   subsidie  wat   al   enkele   jaren   geleden  
afgeschaft  was  in  Nederland.  Maar  bijvoorbeeld  Duitsland  heeft  
zelfs  nog  een  kerkbelasting!  Ja,  hoe  belachelijk  kun  je  het  maken?    
Een  geloof  dat  dus  draait  op  gelden  van  de  gemeenschap  terwijl  
zij  vrolijk  ongure  praktijken  uitoefenen.   Ik  heb  kort  daarna  het  
volgende  stuk  geplaatst.

Momenteel staat de Rooms-katholieke kerk zeer negatief 

in het daglicht. Een bisschop in België die openlijk toegegeven 
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heeft met kinderen te hebben “gespeeld”, mag aanblijven als bis-

schop. Een pastoor die de politiek in gaat voor de gemeenschap 

op Aruba moet zijn biezen pakken. 

Maar hebt u wel eens stilgestaan waar de kerk zijn geld 

vandaan haalt? Er zijn gegevens daarover en blijkt dat de Rooms-

katholieke kerk meerdere boekhoudingen er op na houdt. Maar 

even wat gegevens die ik gevonden heb. In België wordt er jaarlijks 

580 miljoen Euro betaald aan de kerk. Nederland is wat onduide-

lijker maar daar vind je nog bedragen van 250 miljoen! Nu ben ik 

gaan kijken wat Bisdom Willemstad onze gemeenschap kost en 

dan stuit je op een kluis die beter bewaakt wordt dan onze nationale 

bank. Goed, dan vraag je het aan onze premier heer Schotte. Geen 

antwoord want kennelijk is daar nog nooit over nagedacht, dat 

blijkt wel uit een klein berichtje van heer Jamaloodin dat hij het 

gaat uitzoeken. Wel blijkt volgens oude berichten dat er jaarlijks 

aardig wat geld gestort wordt op de rekening van de kerk want 

sinds 10-10-10 zijn de BES eilanden niet meer in deze regeling 

en schreeuwt de kerk moord en brand.

Nu vraag ik me af, je bent lid van een kerk en jouw lidmaat-

schap geeft de kerk recht om van de staat geld te krijgen! Een staat 

die toch niet gebonden zou moeten zijn aan een of ander geloof! 

Want, is er dan op ons eiland, zoals in Nederland, een algehele pot 

voor de meeste voorkomende geloven? Hoe kan een staat “land 

Curaçao” geld pompen in een organisatie die openlijk toe geeft 

dat die kinderen gebruikt, misbruikt, volwassenen onderdrukt en 
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zich boven de mens denkt te kunnen verheven? Hoe kan het zijn 

dat ons belastingssysteem deze activiteiten dekt en ondersteunt? 

Hoe kan het zijn dat ons geld verdwijnt aan organisaties waar 

zeer veel mis is?

Ik kan niet geloven dat een volk zijn eigen onderdrukking 

en leed betaalt. Zolang we als lid ingeschreven staan bij het RK 

vangen zij gewoon geld voor hun acties. Is dat wat we willen?

Aanvullend  commentaar

Hier  staat  dus  duidelijk  waar  de  kerk  voor  staat  en  wat  de  
kerk  inhoudt.  Maar  Bisdom  Willemstad  bleef  alles  ontkennen  en  
zelfs  verklaren  dat  uitschrijven  niet  mogelijk  was.  Ik  heb  me  uit  
laten  schrijven  in  mijn  geboorteparochie  in  Nederland  en  kreeg  
een  nette  brief  van  deze  pastoor  terug.  Daarna  hebben  we  nog  
enkele   keren  naar   elkaar   gemaild.  Hij   begreep  de   situatie   en  
maakte  zijn  excuus.  Hetzelfde  kreeg  ik  ook  vanuit  het  Vaticaan  
die  ik  er  op  attendeerde  dat  Bisdom  Willemstad  vertikte  mensen  
uit  te  schrijven.  Mensen  hier  namen  dit  gewoon  aan  en  vielen  mij  
aan  waarom  ik  tegen  dit  geloof  was.

Ik  schreef  het  volgende  stuk:
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De Rooms-katholieke kerk krijgt jaarlijks van de staat 

veel geld gestort op hun rekening voor elke “lid” “gelovige” die 

ze in hun boeken hebben staan. U kunt misschien niet meer actief 

gelovige zijn, wel vangt de Rooms-katholieke kerk elk jaar een 

bedrag voor uw lidmaatschap. Om dit te stoppen en dus niet mee 

betalen en onderhouden van het vele onrecht wat vele jaren lang 

door de Rooms-katholieke kerk in stand is gehouden, moet u het 

volgende doen.

Maak een simpele brief met de volgende gegevens en 

verstuur die naar de parochie waar u gedoopt bent. Mocht deze 

parochie opgeheven zijn stuurt u de brief naar die Rooms-katho-

lieke kerk die in de omgeving staat en veelal deze parochies heeft 

overgenomen.

Vermeld in de brief:

Dat u zich uit wil schrijven uit het register van de Rooms-

katholieke kerk

- Uw geboorte namen en achternaam

- Uw geboorte datum



145- MAFFIA -

Daarna

- Geboorte namen en achternaam van BEIDE ouders

- Geboorte datum van BEIDE ouders.

Tekenen en dateren de brief. U ontvangt netjes een beves-

tiging van uitschrijving. Wat ook het beste gedaan kan worden is 

een kopie sturen naar uw bisdom zodat ook zij weten dat u niet 

langer meer tot hun kerk behoort.

Als u werkelijk van uw kinderen houdt en werkelijk geen 

deel uit wil maken meer van de Rooms-katholieke kerk dan is dit 

de optie om dit aan deze kerk kenbaar te maken. Zolang u zich 

niet uitschrijft neemt de Rooms-katholieke kerk aan dat u achter 

hun praktijken staat.

Aanvullend  commentaar

De  mails  waren  niet  meer  aan  te  halen  en  de  aanvallen  
waren  soms  buiten  alle  proporties.  Zelfs  Bisdom  Willemstad  wist  
me  te  vinden  maar  ik  mocht  niet  komen  praten  over  de  voorvallen.  
Ik   kreeg  geen  gesprek  met   het   bisdom  welke   brieven   ik   ook  
schreef  of  mails  verstuurde.  
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Enkele weken geleden maakte ik bericht over het uitschrij-

ven bij de Rooms Katholieke kerk. Alles ging in een versneld 

tempo want vanuit Nederland bleek dat een eenvoudige brief naar 

de parochie waar je gedoopt bent je kunt laten uitschrijven als 

lid van de Rooms Katholieke kerk. Deze procedure is in Europa 

normaal en alleen in Duitsland moet je een klein bedrag betalen, 

daar het geloof gekoppeld is aan een belasting en er zo adminis-

tratieve kosten zijn.

Toen ik netjes een bevestiging kreeg van mijn oude paro-

chie viel kort na dat bericht de tegenstrijdige brief van Bisdom 

Willemstad in de bus. Er was geen ledenregistratie en uitschrijven 

was daarom onmogelijk. Even later in de brief werd er melding 

gemaakt van een registratie, wat de eerste tegenstrijdigheid was. 

Met wat zoeken en bellen met de nuntius kwam ik wel in het bezit 

van een weldegelijke ‘statistieken van het Bisdom Willemstad’. 

Dus kan men er vanuit gaan dat er wel een registratie is terwijl 

het Bisdom Willemstad dit ontkent.

 

Verder stelde de brief dat o.a. een doop niet ongedaan 

kan worden gemaakt. Maar is een doop en eerste communie niet 

opgelegd door ouders en hun kerk? Er is totaal geen sprake van 

een vrije wil! Concluderend; Het geloof wordt opgedrongen door 

deels ouders, deels de kerk. 



147- MAFFIA -

Bij het uitschrijven van mijn vrouw, gedoopt op Aruba, 

kreeg ze eerst een tirade te horen en iets later bleek de pastoor 

ook nog eens te beweren dat de namen eenmaal gegeven niet 

veranderd kunnen worden. Ook dat is een valse voorlichting daar 

dit op een vrij eenvoudige manier niet bij de kerk gebeurt maar 

bij het bevolkingsbureau via de legale weg.

Dan blijkt dat, in het geval bij uitschrijving van mijn vrouw 

op Aruba, de pastoor uit gaat vallen tegenover mijn vrouw en 

zelfs met dreigementen komt en ze Christus verloochent! Terwijl 

diezelfde Christus wel stierf voor zijn eerlijkheid en zijn geloof. 

Wat dezelfde eerlijkheid is zoals wij ons netjes distantiëren van 

de gang van zaken zoals het RK zich aan het manifesteren is. Als 

straf wilde deze pastoor haar uitschrijving (aantekening in het 

doopboek) die wel gedaan is door hem niet schriftelijk bevestigen 

wat aantoont waar RK momenteel voor staat.

Aanvullend  commentaar

Wat  blijkt,  wij  geloven  in  een  geloof  dat  draait  op  kinderen  
verkrachten,  geld  en  vele  misstanden.  Toen  ik  dat  besefte  en  er  
nog  achterkwam  dat  het  RK  geloof  ook  nog  geld  krijgt  van  de  
staat,  was  het  voor  mij  duidelijk  dat  ik  daar  niet  aan  mee  wilde  
doen  en  bij  behoren.  Hoe  kunnen  we  voor  kinderen  opkomen  
als  kinderen   in  kerken  maar  ook   instituten  verkracht,  gebruikt,  
misbruikt  en  zelfs  vermoord  worden?
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veelal   te   vinden   vooraan   in   de   kerk   en  dat   zien  we  hier   ook.  
Mensen  met  veroordelingen  of  waar  men  van  weet  dat  ze  in  de  
grootste  drab  zitten  zie  je  veelal  ‘s  zondags  vooraan  in  die  kerk.  
Alles  draait  om  de  kerk  maar  ook  om  gezien  te  worden  hoe  ze  
geloven.  Kijk  naar  een  heer  Godeth  toen  hij  uit  de  gevangenis  
kwam  na  zijn  veroordeling.  Hij  liep  alle  kerken  af  en  de  pastoors  
lieten  hem  nog  toe  terwijl  vele  mensen  in  pijn,  door  hem,  aan  de  
kant  stonden.  

Het  geloof  en  hun  kerken  zijn  de  schuilkelders  van  de  

Arabische  landen  waar  alles  schuilt  achter  een  of  ander  geloof.

Men  weerde  me  weldegelijk   en  dat  was  de  aanleiding  
om  wederom  het  Vaticaan  aan  te  schrijven  waarvan  ik  een  brief  
kreeg  van  Secretaria  Statvs  (De  Paus)  Mgr.Peter  B.  Wells  dat  
het  bisdom  wel  wilde  spreken!  Wederom  werd  mijn  verzoek  door  
het  bisdom  afgewezen  en  ook  dat  gaf  ik  door  aan  Rome.  Toen  
sloeg  alles  meteen  om  en  kreeg  ik  een  mail  dat  ik  welkom  was  
bij  bisdom  Willemstad  op  het  Julianaplein.  Ik  ben  daar  naar  toe  
gegaan  en  heb  het  volgende  pleidooi  gehouden:
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Monseigneur Secco

De reden voor dit onderhoud is dat ik u persoonlijk wil 

laten weten waarom ik me terugtrek uit het katholiek geloof. De 

ervaringen met dit geloof waren zeker niet prettig en tot zelfs zeer 

ernstig te noemen.

De hoofdreden is dat u als Bisdom Willemstad zaken 

probeert te ontkennen en zelfs weg probeert te stoppen inzake 

misbruik kinderen in het verleden en nu. Zaken die ik bevestigd 

heb gekregen van mijn schoonvader heer W die hoofd kinder- en 

zedenpolitie was en persoonlijk verschillende fraters weg heeft 

gestuurd omdat zij hun handen niet thuis konden houden van 

jongere kinderen. Deze zaken worden dan nog eens bevestigd 

door een ex frater wonend op dit eiland wat al zeer moeilijk was 

voor mij te accepteren. Terwijl lokaal een Rooms Katholieke kerk 

niets met dit verleden doet en dit zelfs alsmaar werd verzwegen 

en zelfs ontkend. Dat ontkennen bleek ook nog eens toen er 

door diverse personen aangifte gedaan hebben van misbruik bij 

uw ingestelde commissie op dit eiland. Een commissie die later 

glashard beweerde dat er geen meldingen zijn geweest of dat ze 

verjaard zijn. Deze namen en data van meldingen zijn allemaal 

in bezit van een vriend van mij.
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Naast deze manier van afhandelen van deze zeer kwalijke 

zaken heb ik zelf ook wat zaken meegemaakt met pastoor Mon-

toya. Deze pastoor die in 2004 met het voltallig bestuur van het 

Bisdom aanwezig was in mijn huis op Gosieweg en mij in dat 

bezoek een aanzoek deed om met hem naar bed te gaan. Ik heb 

toen erom gelachen maar kon huilen toen ik hoorde dat daarna 

2 jongens deze zaken niet meer wisten te verkroppen en nu als 

schuldigen gezien worden van een moord op deze pastoor.

Door het weigeren om met deze pastoor in bed te kruipen 

werd op een later tijdstip langzaam maar zeker mijn huis afgeno-

men. Het huis waar mijn vrouw en ik, mijn schoonvader en vele 

kinderen met veel liefde gewoond hebben.

Wat nog pijnlijker was, was dat mijn vrouw en ik toestem-

ming hadden van Bisschop Ellis en het toenmalig Bisdom, waar we 

overigens regelmatig contact mee hadden, om een kindertehuis te 

starten op het stuk grond naast ons huis. Na een zwaar ziektebed en 

het overlijden van mijn vrouw zweeg het bisdom onder uw bewind 

in alle talen. Het bisdom heeft mij zelfs nog niet de kans gegeven 

om mijn eigen gebouwde huis te behouden. Terwijl toenmalige 

frater Piet ons meerdere malen beloofde, in mijn eigen huis bij 

diverse bezoeken, dat er een geschikte regeling zou komen van 

Bisdom Willemstad.
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Verder naast deze voorvallen bleek in mijn missie om 

onrecht te bestrijden op dit eiland als MKK, zeer regelmatig de 

kerk ter sprake kwam. Maar nooit en te nimmer heeft het bisdom 

een van mijn brieven beantwoord.

Pas toen ik mij uit wilde schrijven kreeg ik een brief van 

het bisdom die niet juist was. Dat weet ik omdat ik vanuit het Va-

ticaan wel te horen kreeg dat ik me wel degelijk uit kon schrijven. 

Niet juist was de bewering dat er geen register is waar de aantal 

gelovigen bijgehouden worden. Overigens tegenstrijdige uitspraak 

omdat juist in onder andere op Aruba duidelijk bewezen is dat er 

een registratie is! Ik bezit overigens een klein uittreksel vanuit een 

register uit het Vaticaan dat er weldegelijk registratie bestaat op 

de voormalige Antillen en Curacao. Ook heb ik via contacten in 

de politiek begrepen dat de kerk nog steeds aardig wat geld krijgt 

van de eilandelijke Curacaose staat. Iets wat overigens bevestigd 

werd door de berichtgevingen rond de 10-10 waaruit blijkt dat nu 

de BES eilanden buiten deze regeling vallen en moord en brand 

schreeuwen om extra financiele steun.

Dat een doop en eventuele sacrament terug gedraaid kan 

worden heb ik ook nooit beweerd en gevraagd. Maar het zou uw 

bisdom sieren als het bisdom gewoon de lokale mensen ook de 

kans geven om zich uit te laten schrijven. Het uitschrijven zoals 

ik het heb kunnen doen bij mijn parochie in Aalst Nederland. 

Waar zeer netjes de pastoor me belde en ik een zeer goed gesprek 
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mee had. Na dat gesprek begreep hij waarom ik weg wilde uit de 

kerk en verontschuldigde zich zelfs voor uw gedrag. Hij stuurde 

me netjes een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat in mijn 

doopregister een aantekening is geplaatst dat ik niet langer meer 

RK ben en heeft mijn brief daarbij gevoegd. Maar als ik dan kijk 

naar uw pastoor in Aruba die tegen mijn wouw uitvalt, bang pro-

beerde te maken, zelfs haar bedreigde dat dan het kwade haar zal 

overkomen. En dat zij,later als ze dood is, geen mooie begrafenis 

mag meemaken in een kerk is zeer kwalijk te noemen. Dat alles 

omdat ook mijn wouw uit de kerk wil treden. Het is kennelijk de 

manier van afhandelen van dit bisdom waar het niet mogelijk is 

zonder vernederingen uit te schrijven. Maar ook gezien de brief 

van het bisdom naar mij toe. Dan vraag ik me af waar is het wer-

kelijke christendom gebleven. Dan moet ik helaas stellen dat de 

heer Jezus Christus met zijn preken en met zijn goede wil bij het 

huidige RK in deze regio niet veel achter gelaten heeft. Ik zeg 

nadrukkelijk deze regio, als ik zie hoe respectvol ik behandeld 

ben door m’n voormalige parochie, maar ook door het Vaticaan. 

Dan snap ik niet dat ook u dat niet lokaal verder door voert, maar 

blijft vasthouden aan een RK schrikbewind.

Wat ik ook vreemd vind is dat een RK schoolbestuur, 

wat weldegelijk nog zeer vergaande connecties heeft met de 

RK kerk, kinderen op Bandabou aan hun lot overlaten en hen 

in krotten van scholen onderbrengen, met weinig lesmateriaal, 

zonder toekomst, zonder enige hoop. Wel staat op al deze scholen 
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geschreven ‘Rooms Katholiek”. Maar waar moet dat dan voor 

staan in uw ogen?

Monseigneur Secco, ik heb teveel meegemaakt met uw 

kerk, uw bisdom. Ik heb me gelukkig in kunnen houden en geen 

moorden gepleegd, zoals de jongens. Maar geloof me, zoals uw 

bisdom mensen behandelt is zeer zeker niet menselijk en zeker niet 

christelijk. Ik heb het Vaticaan beloofd mijn betoog aan hen op te 

sturen en ook daarbij uw reactie bij te voegen. Want ik zou alleen 

graag willen hebben dat u wat menselijker over gaat komen. En dat 

u de mensen de vrijheid geeft om te geloven waarin zij werkelijk 

zelf in willen geloven. Een RK geloof dat tot voor kort door onze 

ouders opgedrongen is en waar wij kinderen geen keuze hadden.

Het zou de kerk sieren als we gezamenlijk als goede vrien-

den (zoals mijn oude parochie pastoor nu van me is) doorgaan met 

een doel: De mensen een menswaardig leven te geven en hen te 

begeleiden in de moeilijke wegen die zij hebben te gaan.

Ik dank u voor deze tijd en hoop werkelijk dat we nog 

eens gewoon als twee gelijkwaardige mensen over dit voorval 

kunnen praten.

Ik dank u
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Aanvullend  commentaar

Het   werd   een   uiteindelijk   lang   gesprek   en   Bisschop  
Secco  herinnerde  zich  dat  ik  me  in  het  verleden  voor  hem  wat  
werk  had  gedaan.  Er  werden  beloften  gemaakt  en  het  uitzetten  
uit  mijn  huis  en  aanzoek  van  heer  Montoya  en  het  niet  willen  
uitschrijven  zou  nader  onderzocht  worden.  Tot  5  maanden  hierna  
is  er  nog  niets  meer  van  vernomen  en  is  dus  wederom  een  brief  
naar  de  secretaris  op  het  Vaticaan  gestuurd  over  deze  zaken.  
Hoe  kan  een  geloof  menselijkheid  prediken  als  ze  zelf  de  duivel  
vertegenwoordigen?  Hoe  is  het  mogelijk  dat  onschuldige  mensen  
vastzitten  omdat  men  niet  eerlijk  naar  buiten  kan  komen?  Hoe  kan  
het  zijn  dat  zware  kindermisbruik  in  de  ogen  van  een  bisschop  
verjaren   terwijl   het  Vaticaan  en  de  vele   landelijke  wetten   juist  
anders  beweren  en  er  geen  verjaring  bestaat?  Is  onze  bisschop  
Secco  dan  een  eigen  paus  op  deze  eilanden?

Het   laatste  woord   is  hier  nog  niet   over  geschreven  en  
het  is  afwachten  wat  de  secretaris  van  de  paus  heer  Wells  gaat  
doen.  Wordt  vervolgd.
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Inleidend  commentaar

Het   volgende   artikel   werd   door   geen   één   lokale   of  
internationale  krant  geplaatst  en  verscheen  alleen  op  internet  op  
mijn  facebook.  Later  had  Nobo  het  nog  wel  gezet  in  hun  krant  en  
in  een  keer  bleek  dat  de  stichting  Mai  zich  werkelijk  aangesproken  
voelde  en  me  voor  de   rechter  daagde.  Dit  was  niet  omdat  ze  
de  zaken  werkelijk  ontkende  zoals  ze  het  speelde  maar  om  de  
14  getuigen  te  achterhalen  die  ik  toen  had  en  ondertussen  18  
getuigen  zijn  geworden.  

Ik  maakte  de  rechter  duidelijk,  in  mijn  eigen  verdediging  
(zie  verweer),  dat  ik  deze  namen  niet  vrij  kon  geven  omdat  alles  
bij  de  Gouverneur  heer  Goedgedrag  was  die  me  net  daarvoor  
per  brief  liet  weten  dat  voor  nader  onderzoek  alles  via  de  minister  
van  justitie  heer  Wilsoe  bij  de  Procureur  Generaal    heer  Piar  was  
gedeponeerd.  

Niet  één  krant  of  nieuwsmedia  durfde  dat  naar  buiten  te  
brengen  en  zo  het  volk  dat  te  laten  weten.  De  kranten  en  de  pers  
waren  angstvallig  stil  omdat  ze  wederom  bang  waren  dat  ook  zij  
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Wie is stichting Mai en wat doet Mai?

Na het een geruime tijd aangezien te hebben moeten toch 

wat zaken naar buiten. Nu net voor Sint en Kerst heeft de stich-

ting Mai geld nodig voor een begrafenis. Maar meer geld is ook 

welkom voor die familie die achterblijft. Een triest verhaal waar 

je bij denkt, kom we bellen op en gaan helpen. 

Zo ook iemand die probeerde te helpen om de oproep 

verder op internet te verspreiden. Ze wilde niet in de publiciteit of 

in kranten. Maar hulp was niet meer nodig. Volgens de stichting 

waren er teveel negatieve berichten! 

Bij MKK (Movementu Kontra Korupshon) waren al enkele 

meldingen binnengekomen over deze stichting. 

- Ze besteden geld aan alsmaar gebouwen en aankopen.

- Er werden namen geronseld op Bandabou om zo per 

  kind geld te krijgen voor naschoolse opvang. Maar het  

  frappante is dat je geen kind ziet bij de luxe huizen van 

  de stichting Mai! 

- Mensen die er gewerkt hebben gingen praten en wat bleek 

  dat er veel minder gebeurde dan wat de stichting preten

  deert te zijn!

Na het bellen met USONA bleek dat de subsidie al stop 

gezet was na een jaar (2006) en dat er ‘wat problemen waren’. 
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Bij de AMFO is de stichting 3 maal aan gaan kloppen, overigens 

zonder succes want vele cijfers klopten niet! 

Nu vraag je je af, hoe is het mogelijk dat een stichting nog 

geld los kan krijgen uit de gemeenschap als ze hun zaken niet in 

orde hebben en over de ruggen van ‘fake’ namen van kinderen 

alsmaar blijven schooien om geld? Waar is de controle? Waar zijn 

die mensen die stichtingen en hun cijfers moeten controleren?

Deze stichting Mai is een schoolvoorbeeld hoe mensen 

belazerd worden in een gevoelige sint en kersttijd om zo geld los 

te krijgen, voor wat? Niet voor de kinderen dat is duidelijk! Kunt 

u ons vertellen wat u meegemaakt heeft met deze stichting?

Wie en waar zijn onze controleurs?

Edelachtbare

Gedaagde heeft samen met zijn vrouw 25 jaren lang op dit 

eiland over de 50 kinderen in huis gehad, verzorgd en geprobeerd 

hen weer op de goede weg te helpen. Alsmaar bleek dat deze 

kinderen zich vastklampten aan de slechte voorbeelden van de 

‘grote’ mensen om hen heen.
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Gedaagde kan absoluut niet tegen het onrecht om zich 

heen, vooral als het om kinderen gaat.

Dat was de reden om MKK op te starten. We signaleren 

en rapporteren als burger de vele misstanden op ons eiland. In de 

afgelopen 6 jaren stroomden de meldingen binnen en zo ook over 

de stichting Mai. Gedaagde heeft deze meldingen en bewijzen 

vergaard en overgedragen aan de Gouverneur als zijnde mede Ko-

ninkrijksorgaan, met het verzoek voor een diepgaand onderzoek, 

daar ook Nederland hierbij betrokken is. Deze brief met stempel, 

kan ik u edelachtbare nu laten zien. Het bestaan van deze rappor-

tage is als antwoord op verzoekster brief ook doorgegeven via een 

aangetekende brief aan mrs Lasten op 5 jan 2011. 

Voor alle duidelijkheid. Gedaagde werkt al 57 jaren via 

zijn gevoel en met de positieve energie wat zijn geloof is. Volgens 

dit principe kan gedaagde alleen maar zeggen dat hij geen leugens 

zal verkondigen daar dit tegen zijn geloof is. Ook in dit geval heeft 

gedaagde gehandeld zoals zijn gevoel het aangaf. 

Het ziet er naar uit dat er nu naarstig handelingen worden 

verricht om namen en verklaringen los te krijgen. Gedaagde heeft 

duidelijk kenbaar gemaakt dat alles in handen is van de Gouver-

neur en zal om die reden de namen en verklaringen niet vrijgeven, 

zich beroepend op de privacy en ter bescherming van deze mensen. 
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Verder heeft gedaagde toenadering gezocht, via telefoon 

en internet naar mevrouw Torres toe. Helaas zonder resultaat.

Verder stelt gedaagde vast de vreemde bewijslast.

De internet bewijslast is niet onderbouwd met IP adres-

sen, data en verklaringen van zowel de webmaster (host) als 

provider. Nergens kan gedaagde, in de stukken die als bewijslast 

zijn aangedragen, deze nummers en verklaringen van zowel host 

als provider vinden. Iedereen op de wereld kan de naam John 

Baselmans gebruiken om op websites of op internet commentaren/

meningen te geven of te plaatsen. Iets wat overigens op internet 

zeer veel gedaan wordt. 

Verder zijn het veelal redactionele stukken die niet in die 

vorm van de hand van gedaagde komen. De discussie op Facebook 

is geweest onder zijn gesloten vriendenkring wat een mening is 

naar elkander toe en niet publiekelijk afspeelde. Wat er verder 

op het internet gebeurt heeft gedaagde totaal geen zeggingschap 

nog controle over. 

Ook is het vreemd dat verzoekster rectificatie eist in alle 

kranten terwijl er  in geen één krant, het stuk ‘Fake Mai’ versche-

nen is van de hand van gedaagde. Het stuk in Nobo is geplaatst 

als een  stuk van de eigen redactie en is dus onder verantwoorde-

lijkheid van deze krant. Verder zou gedaagde niet weten wat hij 

moet rectificeren daar het gehele rapport ligt bij de Gouverneur 

als zijnde mede koninkrijksorgaan. Laatstgenoemde heeft dit rap-
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port doorgestuurd naar de PG met tussenkomst van de Minister 

van Justitie. Ook heeft gedaagde in een publicatie aangegeven in 

diverse kranten dat hij niet de namen noch gevallen kan vrijgeven 

daar deze zaak al in onderzoek is.

 

Gedaagde gaat niet in op de strijd van het materialisme 

waar mevrouw Torres blijkbaar in verstrengeld is. Gedaagde 

leeft van een klein weduwen pensioen, heeft geen bezittingen en 

kan zich ook geen advocaten veroorloven. Gedaagde zal blijven 

handelen via zijn gevoel, eer en geweten en dat is het geloof en 

de manier zoals hij al 57 jaren zijn levensweg bewandelt.

Mijn dank.

Aanvullend  commentaar

Na  de  rechtszaak  en  de  veroordeling  een  week  later  heb  

van  de  tegenpartij.  Maar  zelfs  in  de  wandelgangen  na  het  proces  
en   in   het   proces   zelf  werd  er   al   gesproken  en  gedreigd  over  

zouden  laten  voelen.  Dreigementen  die  de  stichting  ook  in  een  
groot  artikel  in  de  Amigoe  en  andere  kranten  naar  buiten  bracht.  
Voor  mij  was  het  duidelijk  dat  er  degelijk  iets  mis  was,  gezien  de  
reacties  en  powerplay  die  er  gespeeld  werd  door  deze  stichting.  
Zelf  had  ik  totaal  geen  publiciteit  gegeven  aan  deze  vreemde  actie  
van  deze  stichting  en  waren  het  de  kranten  en  nieuwsmedia  die  
ik  niet  te  woord  stond.  Dat  omdat  het  een  belachelijke  vertoning  
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was  om  op  die  manier  alleen  maar  namen   te  achterhalen  die  
belastende  zaken  tegen  hen  hadden  gegeven.  Het  vermoeden  
wat  we  hadden  werd  duidelijk,  het  niet  ging  om  wat  ik  geschreven  
had  maar  wat  er  te  verdienen  viel!  Gelukkig  hadden  verschillende  
lezers  van  kranten  en  mensen  verder  op  internet  dat  ook  door  en  
gingen  hier  over  schrijven.

Op 27 november 2010 is onder de kop ‘Fake Mai’ een 

door mij geschreven artikel op deze site geplaatst, waarin ik kort 

gezegd stichting MAI ervan beschuldig dat zij de geldgevers be-

driegt door via fake namen van kinderen geld op te halen en dat 

geld vervolgens niet aan kinderen te besteden, maar aan gebou-

wen en aankopen. Ook heb ik daarin gesteld dat de financiën van 

de stichting MAI niet kloppen. Bij vonnis van 28 februari 2011 

heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao geoordeeld dat 

ik de in dat artikel geuite beschuldigingen niet aannemelijk heb 

kunnen maken en dat dit artikel dan ook onrechtmatig is jegens 

stichting MAI.

   John Baselmans

Aanvullend  commentaar

2  dagen  na  de  uitspraak   van  het   vonnis  was   ik   bij   de  
heer  Piar  en  kreeg  te  horen  dat  de  Gouverneur  een  dik  rapport  
had   laten   afgeven   en   kennelijk   al   het   nodige   vooronderzoek  
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gedaan   had   in   deze   zaak.  Ook   liet   heer  Piar  me  weten   dat  
Openbaar  Ministerie  de  zaak  door  zou  nemen.  Er  was  veel  naar  
buiten  gekomen  hoorde  ik  van  hem  en  kennelijk  vonden  zowel  
de  Gouverneur  als  heer  Wilsoe  het  genoeg  om  verder  te  laten  
onderzoeken.  Dit  onderzoek  is  bij  het  schrijven  van  dit  boek,  wat  
ik  ter  informatie  kreeg,  nog  steeds  gaande.  

Als  burger  hoor  je  hier  niets  meer  van,  maar  merkte  wel  
op  dat  er  zaken  gaande  waren.  De  18  getuigen  zullen,   indien  
nodig,  zeker  verhoord  worden  verzekerde  heer  Piar  me  en  ook  
de  diverse  uitspraken  uit  de  rechtszaak  van  deze  stichting  zouden  
zeker  van  dienst  kunnen  zijn  daar  er  verschillende  zaken  uit  hun  
monden  kwamen.

Het  is  jammer  dat  de  stichting  zelf  alsmaar  de  publiciteit  op  
zocht.  Dat  bleek  ook  in  de  rechtszaak  waar  buiten  valse  internet  
artikelen  geen  grote  lastercampagnes  waren  geweest.  Als  MKK  
werken  we  niet  zo  en  was  het  ene  artikel  meer  als  een  oproep  voor  
meer  gegevens  dan  een  lastercampagne  bedoeld.  Maar  het  ging  
steeds  meer  op  lijken  dat  het  dus  om  de  namen,  geld  en  wat  ook  
vele  andere  burgers  schreven  werd  het  ‘een  machtsvertoon  eerste  
klas’.  Triest  dat  een  stichting  die  pretendeert  voor  minderbedeelde  
volwassenen  en  kinderen  op  te  komen  vermoedelijk  zo  achter  
geld  aan   is  en  zich  mee   laat   slepen   in  de  negativiteit   van  de  
maatschappij.  Wat  trouwens  ook  bleek  uit  hun  pleidooi  en  dat  

duidelijk  voorbeeld  van  macht  en  geld.
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Geld  is  er  niet  en  ook  dat  liet  ik  in  de  rechtszaak  als  bij  
heer  Piar  weten.  Want  na  het  overlijden  van  mijn  vrouw  bezit  ik  
werkelijk  niets  dan  een  laptopje  en  wat  kleren!  Maar  goed,  daarom  

zodat  u  zelf  kunt  oordelen.  Voor  ons  was  het  even  een  storm  in  
een  glas  water.  Gelukkig  hadden  de  rechter  en  de  heer  Piar  dat  
door  en  ging  het    bij  deze  stichting  zeker  niet  om  het  welzijn  van  
kinderen  en  mensen.

In  deze  zaak  werd  er  veel  duidelijk.  
Het  rijtje;;  Gouverneur  –  Openbaar  Ministerie  –  Procureur  

Generaal  –  Minister  van  Justitie  –  Burgers.

Het  was   duidelijk   een   ‘hogere  macht’   die   het   geheel  
beïnvloedde  en  dat  zagen  we  later  veelal  in  andere  zaken.  Bij  
informatie,   verkregen   van   vele  mensen,   blijkt   dat   die   ‘hogere  
macht’  bepaalt  wie  wat  mag  doorzetten.
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Inleidend  commentaar

Nieuwe  Post  nv  is  een  deel  van  wat  een  totaal  rot  ei  is  
in   de  overheidsinstanties.  Het   is   in   en   in   triest   hoe  dit   bedrijf  
compleet  onder  een  Nederlandse  postzegelboer  staat  en  hij  de  
dienst  uitmaakt  wat  en  hoe  het  hier  op  de  eilanden  verder  moet  
in  de  postzegelhandel.  Rechten  zijn  verkocht  en  allemaal  onder  
het  mom  dat  het  goedkoper   is  dan   lokaal   te   laten   tekenen  en  
daarnaast  te  laten  drukken  bij  Joh  Enschede.  Het  volgende  stuk  
is  een  opsomming  wat  er  gedrukt  werd  van  lokale  ontwerpers  en  
door  het  bewuste  Nederlands  bedrijf  die  zogenaamd  alles  voor  
een  koopje  doet!  Oordeel  zelf  en  verder  geen  commentaar.  De  
tijd  zal  het  leren.

Een geruime tijd geleden heb ik melding gemaakt van een 

stinkende zaak bij de Nieuwe Post nv. We praten over het ontwer-

pen van de postzegels. Even dit lijstje van ontworpen postzegels 

2009 tot heden:
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Studio La Branda, Nederland 100 zegels ontworpen

Heer Willems, Curaçao 7 zegels ontworpen

Mevrouw Mezas, Curaçao 4 zegels ontworpen

Mevrouw, Faries 3 zegels ontworpen

Heer Gijsbertha, Curaçao 3 zegels ontworpen

Heer Baselmans, Curaçao 2 zegels ontworpen

In een gesprek met toenmalige minister Adriaans bleek dat 

er toch wel wat scheef was. Hoe kunnen Antilliaanse ontwerpers 

gepasseerd worden om een Nederlands bedrijf voor te trekken en 

zo goed als alle zegels te laten ontwerpen (in 2010 maar 3 zegels)? 

De Nieuwe Post nv. sprong in de pen en het Nederlands bureau was 

goedkoper en economischer! Nu kunnen we daar lang en breed 

over discussiëren maar duidelijk is dat er iets niet pluis is. We heb-

ben als ontwerpers nooit te horen gekregen dat we plotsklaps te 

duur waren. Let wel, de vergoeding die wij ontvingen is 35 maal 

lager dan onze Nederlandse collega’s! Eén plus één is kennelijk 

één! Er zou een commissie komen die dat uit ging zoeken. U 

raadt het al, de commissie is er nooit gekomen en enkele maanden 

daarna ondertekende heer Adriaans snel een contract dat de hele 

postzegelhandel in handen kwam van een Nederlandse handelaar.

Is het niet in en in triest dat een land wat Curaçao heet 

en zich zo nationalistisch voordoet, de lokale ontwerpers aan de 

kant zet om zo kennelijk geld weg te sluizen via de postzegels 

naar Nederland?
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Wij hebben al tientallen jaren bewezen als ontwerpers dat 

we de job altijd goed geklaard hebben en we hoogwaardige zegels 

leverden. Iets wat mij in Nederland door de drukker Joh. Enschede 

en zn. verteld werd. En nu, op de vooravond van een nieuw land, 

staan wij lokale kunstenaars/ontwerpers langs de kant omdat er 

een niet zo zuiver spel is geleverd door Nieuwe Post nv.

Misschien eens de moeite waard om dit te laten toetsen 

bij de Gouverneur. Want ik kan mij niet aan de gedachten onttrek-

ken dat dit een stinkende beerput is waar geld een belangrijke rol 

speelt. Eén plus één is dus werkelijk één!

Aanvullend  commentaar

Al  eerder  was  er  al  melding  gemaakt  bij  heer  Adriaans  
die   toen   de   verantwoordelijke  minister  was   en  me   in   eerste  
instantie   ook   nog  gelijk   gaf.   Later   bleek   dat   er   kennelijk   veel  
aan  de  strijkstok  bleef  hangen  want  heer  Adriaans  draaide  180  
graden  om  en  keurde  alle  buitenlandse  zegels  goed  en  Nieuwe  
Post  nv  tekende  het  contract  met  deze  man.  Zo  konden  de  lokale  
ontwerpers  het  doen  met  een  aalmoes.  We  waren  niet  meer  nodig  
puur  door  een  vieze  politiek  in  de  posterijen  zelf.  

Uit  het  verleden  was  deze  man,  die  nu  het  beheer  heeft,  
al  in  opspraak  omdat  hij  grote  partijen  postzegels  opkocht.  De  
waarde  daalde  vreselijk  en  de  Antilliaanse  zegels  zijn  nu  nog  
steeds  niet  veel  waard.  Puur  omdat  deze  praktijken  werden  en  
worden  gehanteerd  in  en  rond  de  posterijen.  Ook  werden  partijen  
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op  aanvraag  van  deze  man  in  de  herdruk  gegooid  om  zo  bepaalde  
zegels  waardeloos  te  maken.  Nu  is  de  stand  momenteel  zo  dat  
deze  man  alles  kan  zetten  naar  zijn  hand.  Verschillende  malen  
zijn  er  meldingen  gemaakt.  En  zoals  al  eerder  geschreven,  heer  
Adriaans  bevestigde  deze  vreemde  manier  van  zaken  doen  toen  
ook  nog   in  een  persoonlijk  gesprek.  Noch  de  politiek  noch  de  
posterijen  lieten  een  kik  en  deden  of  hun  neuzen  bloedden.  Doch  
eens  zal  er  uit  gaan  komen  dat  er  veel  geld  op  vreemde  wijze  
gespendeerd  wordt  bij  de  postzegelhandel.  Want  een  persoon  
in  Nederland  bepaalt  en  de  overheid  van  Curaçao  betaalt.  Een  
normaal  gegeven  kennelijk  op  dit  eiland  want  dat  hebben  we  bij  
andere  overheidsinstanties  ook  mee  mogen  maken.
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Maandag vuil ophalen: Geen Selikor

Dinsdag: Geen Selikor 

Woensdag even bellen. 

Bij het bellen van 46LIMPI word je aan de lijn gehouden 

met een eindeloos ring, ring en een mededeling dat alle medewer-

kers bezet zijn. Nu heb ik toch een vaste prijs bij UTS voor mijn 

huislijn dus ik wilde eens weten hoe lang dit zou gaan duren. Na 1 

uur dacht ik, ik ga via mijn portable de directie bellen en houd de 

andere lijn gewoon open. Na twee maal niet opgenomen te worden 

op het centrale nummer 4341300 ontwaakte er een juffrouw bij 

Selikor die me vertelde dat ik 46LIMPI moest bellen. Ik vertelde 

haar dat ik al ruim een uur wachtte op een van de personeelsleden 

aldaar. Geef me de directeur maar, vertelde ik. Pats boem, ik werd 

doorverbonden. Na drie maal overgaan kreeg ik een bandje dat er 

geen boodschap achtergelaten kon worden. Een stuurloos schip 

leek het wel op! Geen secretaresse, geen directeur en niemand die 

een telefoon op neemt. Ondertussen waren we ruim anderhalf uur 

verder op de andere lijn! Ik heb zeggen en schrijven twee uren en 

veertig minuten naar een gering zitten luisteren en toen werd mij 

verteld dat ze gesloten waren en dat de openingstijden waren van 

8 tot 12 en van 2 tot 5. Ik keek op de klok en het was 11:40 uur! 
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Zelfs de klok werkt dus niet bij Selikor. Ik wil voorstellen om het 

telefoonnummer te veranderen in 46SUSHOU. Wat een service! 

Uiteindelijk woensdag rond 3 uur werd het vuil alsnog opgehaald. 

Kijk dat is nog service. Danki Selikor pa bo mal trabou!

Aanvullend  commentaar

Overheids  NV’s  hebben  werkelijk  weinig  gehoord  van  wat  
service  is,  laat  staan  mensen  wegwijs  maken  in  de  doffe  ellende  
van  hun  afdeling.  Er  is  geen  leiding  te  vinden.  Een  voorval,  wat  
vele   jaren  terug  speelde  toen  we  nog  woonden   in  Emmastad,  
was  duidelijk  hoe  deze  instanties  werken.

We  hadden  in  Emmastad  riolering  en  die   is  zo  oud  als  
de  huizen  zijn  en  na  het  wegtrekken  van  de  Shell  nooit  meer  
werkelijk  onderhouden  door  Selikor  die  dat  over  moest  nemen.  
Het  was  te  lastig  al  die  putten  en  pijpen  in  de  grond!  Ons  huis  had  
een  toilet  dat  begon  over  te  lopen  als  er  weer  eens  een  stortbui  
was  geweest,   veel   zand  kwam  op  die  manier   in  de  pijpen  en  
verstopte  zo  de  gehele  riolering.  Alsmaar  was  het  dan  Selikor  
bellen  en  dan  hopen  dat  ze  de  opvolgende  dagen  de  pijpen  door  
zouden  spoelen  en  misschien  zelfs  de  gaten  gaan  zoeken  waar  
het  zand  binnenkomt.

Dat   laatste   gebeurde   niet  maar  met   het   doorspoelen  
hadden  we   nog  wel   eens   succes.  Totdat   Selikor   ons   dagen  
lang  met  verstopte  toiletten  liet  zitten  en  niet  reageerde  op  de  
telefoontjes  van  mijn  kant.  Ik  belde,  na  3  dagen  onophoudelijk  
bellen,  via  mijn  vrouw  weer  het  kantoor  en  vroeg  naar  de  directeur.  
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Na  lang  aanhouden  kreeg  ik  deze  man  aan  de  lijn.  Ik  nam  meteen  
het  woord  en  vertelde  hem  het  volgende.  Heer,  ik  kom  nu  met  
twee  emmers  ontlasting  naar  u  toe  en  zal  die  over  uw  bureau  

uitgooien!    Deze  man  werd  kwaad  en  dat  ik  dat  niet  kon  doen  en  
dat  hij  me  tegen  zou  houden  aan  de  ingang.  Daarop  vertelde  ik  
hem  dat  een  dolle  makamba  niet  tegen  te  houden  is,  zelfs  niet  met  
een  leger  bewakers!  Hij  draaide  meteen  zijn  toon  om  en  binnen  
10  minuten  stond  een   leger  wagens  en  personeel  van  Selikor  
op  straat  en  werd  er  met  man  en  macht  de  pijp  gezocht  die  al  
het  zand  doorliet  en  de  putten  hersteld  die  geen  deksels  meer  
hadden.  Tot  de  dag  dat  we  daar  weggingen  was  het  probleem  
toilet  opgelost!

Het   is   een  waar   gebeurd   verslag   en   de   directeur   van  
toen  zal  zeker  mijn  naam  nog  goed  kunnen  herinneren.  Helaas  
is  deze  nv  niet  veel  beter  geworden  dan  het  verslag  hierboven  
vanuit  de  begin  90  jaren.
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Nu zult u zich afvragen waar is Aqua gebleven? Nu die is al 

voor jaren verdwenen in de buurt waar wij wonen. Al 6 jaar maken 

we met 12 huizen meldingen dat er nauwelijks stromend water uit 

de leidingen komt en al verschillende klachten zijn ingediend bij 

het klachtenbureau van Aqualectra. Wij zijn zelfs trotse bezitters 

van een vast klachtennummer “Decos-Krs-28” en we kunnen any 

time een nummer bellen! Nu dat nummer neemt mooi op onder 

kantoor uren maar daarna kunnen we met onze lege waterleidingen 

het uitzoeken. Een zekere heer Sosa krijgen we dan aan de lijn en 

we horen keer op keer dat het een structureel probleem is en dat 

Aqualectra er aan het werken is (6 jaren lang!). Zelfs flessen water 

worden er beloofd maar nooit hebben we die mogen ontvangen! 

Via de achterdeur horen we dat Aqualectra geen geld wil uitgeven 

om een pomp te plaatsen in onze wijk om ons van normale druk 

te voorzien. Wij zijn maar enkele Bandabousche boeren die ken-

nelijk wel mogen betalen voor water maar geen water hoeven te 

ontvangen! 12 huizen met grote gezinnen en vele kinderen moeten 

soms gaan baden en eten op andere plaatsen. Of snel wat wassen 

als er eens wat water door de leiding gaat. Afgelopen week heb-

ben we weer tot op heden zonder water gezeten en wederom de 
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beloofde flessen water van afgelopen vrijdag hebben we weer niet 

mogen ontvangen! Er kwamen enkele mensen kijken en konden 

het probleem niet oplossen. Ze waren weer weg zonder een extra 

druppel water te leveren. “We kunnen niets doen” en “Ik weet 

het niet” waren de uitspraken van een “expert” die deze zaak zou 

moeten oplossen en in zijn pakkie wat stond te bellen. Het is in 

en in triest dat twaalf huizen met vele kleine kinderen en soms 

meerdere gezinnen in een huis zonder water moeten zitten omdat 

Aqualectra vertikt één cent uit te geven aan onze buurt! Erger nog 

was de opmerking van een van deze gasten die vroeg of we geen 

putwater hadden? Nee, Aqualectra,onze putten zijn net zo droog 

als jullie waterleiding! Triest is dat wij afgescheept worden met 

eindeloze smoezen en leugens, bang om een probleem op te los-

sen! Wij Buurtbewoners van Seru Kabaje hebben geen recht op 

levensbehoefte nummer één, stromend WATER.

Aanvullend  commentaar

6  jaren  wonen  we  vrij  hoog  op  een  heuvel  en  zitten  we  
met  een  druppende  waterleiding.  Stromend  water   is  een   luxe  
en   hadden  we   alleen   als   iedereen   beneden   in   het   dorp   hun  
kraan  dicht  hield.  Maar  er  kwamen  ergere  tijden  en  zo  zaten  we  
ruim  2  dagen  zonder  water.  Watertekort  was  de  eerste  smoes.  
Problemen  met  de  leiding  en  zo  bleven  de  smoezen  zich  ophopen.  
We  hadden  al   brieven  geschreven  en  hadden   zelfs   een   vast  
klantennummer  maar  het  probleem  was  structureel  en  moeilijk  
te  verhelpen!
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Het  werd  me  te  bont  en  ik  zette  al  mijn  registers  open.  
Het  stuk  werd  geschreven  en  naar  iedereen  die  ik  kende  gemaild  
en  ook  werd  de  pers  ontwaakt  vanuit  hun  winterslaap.  CBA  tv  
nam  de  story  op  en  ik  werd  geïnterviewd  maar  ook  de  politiek  
was  aangeschreven  en  dat  lag  gevoelig  want  Aqualectra  stond  
al  op  de  lijst  der  slachtoffers  van  de  politiek.  Heer  Schotte  pakte  
het  op  en  maande  Aqualectra  wat  te  doen.  De  ene  expert  na  de  

douche  water.  De  druk  werd  opgevoerd  en  warempel,  er  kwam  
wat  water  uit  de  kraan.  

6 jaren geleden kwamen mijn vrouw en ik wonen tegen een 

heuvel te Bandabou, Seru Kabaje geheten. 6 jaren lang waren er 

wekelijks dagen zonder stromend water en de dagen dat er water 

uit de kraan kwam was dit een zielig straaltje.

De aanhouder wint al kan dat 6 jaren duren! Sinds kort 

heeft Aqualectra ingegrepen en heeft onze straat, met zo’n onge-

veer 40 huizen tegen een heuvel aan gelegen, stromend water en 

dat zelfs met een hoge druk.

Langs deze weg willen wij de directie en vele medewerkers 

bij Aqualectra bedanken voor hun inzet en het geduld wat ze had-

den met de zeker 150 telefoontjes, 10 brieven /faxen die richting 
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hoofdkantoor zijn gegaan. Namens de bewoners van Seru Kabaje 

bedankt voor het stromend water.

Aanvullend  commentaar

Nu  nog  het  structurele  probleem.  Na  een  voorlichtingsmorgen  
werden  de  plannen  verteld.  We  zouden  druk  gaan  krijgen  op  onze  
leidingen.  De  pomp  plaatsen  duurde  langer  dan  aangegeven  en  
dus  ik  belde  weer.  Een  directeur  kwam,  heer  Jonis,  en  die  vertelde  
ons  dat  we  als  buurt  een  eigen  pomp  gingen  krijgen.  Binnen  één  
dag  stond  er  een  container  met  een  pomp.  Niet  dat  het  allemaal  
werkte  maar  de  bedoeling  was  goed.  De  pomp  was  te  klein  en  er  
moest  een  andere  pomp  komen  wat  ook  weer  even  duurde.  Na  
nog  enkele  bezoeken  van  hoge  mensen  van  Aqualectra  bleek  dat  
nu  alles  goed  werkt  en  warempel  we  hebben  nu  een  kraan  waar  
stromend  water  uit  komt.  Na  6  jaren  zeuren  en  toen  dreigen  werd  
zelfs  de  directie  gemobiliseerd  om  een  wijk  van  water  te  voorzien.  

Het  kan  dus  wel  Aqualectra?

Schriftelijke vragen van het lid Hachchi (D66) aan de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het 

bericht dat inwoners van Curaçao ziek zijn door vervuild water
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15 juni 2011

Vraag 1.

Wat is uw reactie op het bericht “Water van Aqualectra 

zorgt voor buikpijn en diarree”?

Vraag 2.

Heeft de regering van Curaçao volgens u adequaat gerea-

geerd naar haar burgers, betreffende voorlichting en het treffen van 

noodzakelijke voorzieningen? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, 

ziet u aanleiding om Curaçaose regering hier op aan te spreken?

Vraag 3.

Bent u bereid capaciteit beschikbaar te stellen om Curaçao 

te ondersteunen bij het analyseren van drinkwatermonsters, het 

achterhalen van de oorzaken van dit voorval en bij het voorkomen 

van toekomstige ongeregeldheden betreffende het drinkwater? Zo 

nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dit kenbaar maken 

aan uw Curaçaose collega’s?

1) http://www.rnw.nl/caribiana/article/water-van-aqualec-

tra-zorgt-voor-buikpijn-en-diarree
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Aanvullend  commentaar

Vervuild  en  chemisch  water  zijn  verschillende  zaken  die  
nu  nog  spelen.

De  vervuiling  door  oude  leidingen  en  de  vreemde  zaken  

als  gevolg  hebben  dat  je  eindeloos  bruin  water  hebt  of  stinkend  
water.  Maar  je  hebt  ook  de  chemische  vervuiling  met  een  te  hoog  
gehalte  aan  chemische  stoffen  in  het  water.

Beide  zijn  erg  maar  de  chemische  kant  willen  we  even  
in  het  bijzonder  belichten  omdat  in  de  tijd  dat  er  weinig  water  is,  
hebben  we  nog  wel  eens  wit  water  of  water  wat  lijkt  naar  petroleum  
of   benzine   te   ruiken!  Maar   ook  water  wat   je  mond  uitbrandt!  
Vandaar  het  volgende  stuk  wat  geschreven  is  om  u  te  laten  zien  
wat  we  momenteel  drinken.

Toen er regelmatig een leger werknemers waren in onze 

buurt werd ons verteld om bepaalde tijden het water niet te drin-

ken. Er werd zelfs gesproken van zware en zeer hoge concentratie 

chemische stoffen. Buiten dus de giftige substantie fluor, bekenden 

werknemers dat er regelmatig veel chemicaliën in ons drinkwater 

zit. Later kreeg ik te horen dat werknemers bij Aqualectra elkaar 



177- MAFFIA -

opbellen als ook in de stad de concentratie chemisch gif te hoog 

is, wat wekelijks nog het geval schijnt te zijn.

We waren nog niet lang geleden een kop koffie gaan drin-

ken in een van onze koffie shops. Ik nam een slok koffie en mijn 

mond, keel en luchtwegen begonnen vreselijk te branden. Ik dacht 

eerst dat het aan mij lag maar na navraag bij de koffie juffrouw 

werd ons gezegd dat dit wekelijks voorvalt! Normaal word ik door 

mijn man gewaarschuwd, vertelde ze me. Want ze geven elkaar 

door wanneer er weer teveel chemicaliën zijn toegevoegd aan het 

water! Ik ben er niet verder op ingegaan want ik wilde deze dame 

en haar man niet in gevaar brengen. Maar het was de zoveelste 

uitspraak van het personeel van Aqualectra dat ons vertelde niet 

het water te drinken uit de kraan! 

Het witte water werd in eerste instantie afgedaan als lucht 

in het water maar lucht geeft belletjes en niet dat het water eruit 

ziet alsof je, je witkwast hebt schoongemaakt in het drinkwater! 

Uit diverse hoeken hebben we dus mogen vernemen om het water 

niet te drinken omdat het water giftig is door kennelijk teveel aan 

chloor en dat het zeker niet te vertrouwen is door o.a. de fluor 

die erin zit.

Lees het volgende stukje maar eens wat fluor voorstaat en 

wat jij dagelijks drinkt en waar je dagelijks mee wast.
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In Fluor zit de volgende twee stoffen:

- Hexafluorkiezelzuur

- Sodium silicofluoride

Hexafluorkiezelzuur en zijn aluminium- en magnesium-

zouten worden gebruikt als houtconserveringsmiddelen.

Ook wordt het bij de reiniging van koperen en messing 

ketels in bierbrouwerijen en het reinigen van kristalglas gebruikt. 

Een andere toepassing is de behandeling van het oppervlak van be-

ton. Het maakt het oppervlak harder en beter bestand tegen water.

Veiligheid

Hexafluorkiezelzuur vormt waterstoffluoride bij ver-

damping. Het is corrosief en kan tot fluoridevergiftiging leiden. 

Inademing van de dampen kan longoedeem veroorzaken. Net als 

waterstoffluoride tast de stof glas en aardewerk aan, met vorming 

van het gasvormige siliciumtetrafluoride.

Sodium silicofluoride

Potential Effects of exposure:
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Inhalation:

life-threatening lowering of serumcalcium) with nervous problems 

(tetany) and cardiac arrhythmia (heart irregularity).

throat, nose bleeds, chronic bronchitis.

Eyes: Severe eye irritation, watering, and redness.

Skin contact:

Ingestion:

  tinal tract accompanied by shock.

  rhea (bloody).

  of serum calcium) with nervous

  problems (tetany) and cardiac rhythm disorders.

  and cardiopulmonary arrest.
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Goed, dus dat is wat Aqualectra DAGELIJKS in ons 

drinkwater gooit!

Maar we zijn er nog niet want ook worden onze leidingen 

en bacteriën gedood door Chloor en wat is en doet Chloor?

Chloor is een scheikundig element met symbool Cl en 

atoomnummer 17. Het behoort tot de groep van de halogenen. 

Chloor komt bij kamertemperatuur voor als een geel/groen en 

zeer giftig gas dichloor (Cl2).

Wacht even, we zijn er nog niet.

De naam Chloor is afkomstig van het Griekse (chloros), 

dat is te vertalen als geelgroenig. Chloor is een gas dat makkelijk 

zouten vormt (halogeen), chloorgas komt door zijn hoge reacti-

viteit niet in de atmosfeer voor.

Natriumhypochloriet wordt veel gebruikt bij het zuiveren 

van water, en als ontsmettingsmiddel. Daarnaast is chloorgas een 

veelgebruikte grondstof in de chemische industrie voor de pro-

ductie van een breed scala aan producten. Enkele toepassingen 

van chloor en zijn verbindingen zijn:

- Bleken van papier (NaClO)

- Doden van schadelijke bacteriën.

- Zuiveren van kraanwater en zwembad (NaClO)
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- Insecticiden, verf, petroleumindustrie, kunststof, medi-

  cijnen, textiel en zeer veel (andere) consumentenpro-   

   ducten.

- Kaliumchloraat (KClO3) en Kaliumperchloraat (KClO4) 

  of andere chloraten en perchloraten zijn goede oxidatoren 

  en worden daarom dikwijls in de pyrotechniek gebruikt.

- In de organische chemie worden chloorverbindingen veel 

  toegepast als oxidator en in substitutiereacties.

- Huishoudbleek, in het dagelijks leven “chloor” genoemd, 

  bevat een oplossing van natriumhypochloriet(NaClO) of 

  calciumhypochloriet (Ca(ClO)2)

- Keukenzout, natriumchloride wordt gebruikt als smaak-

  maker in de keuken.

- Zoutzuur, een oplossing van waterstofchloride(gas)(HCl).

- Polyvinylchloride (PVC), zoals in vloerzeil en (vroeger) 

  LP’s.

- Mosterdgas is ook een chloorverbinding.

Nog zin in een glaasje water van onze Aqualectra? 

Ik schreef zojuist over een brandende mond en pijnen in 

keel en luchtwegen. Maar ook dat het Aqualectra personeel elkaar 

waarschuwt als het weer de wekelijkse chloorbeurt is! Kijk op het 

lijstje want chloor is ook zoutzuur! En als je dat teveel gebruikt, 

nou geloof me dan brandt het. Uit ervaring met een zwembad 

wat ik had doet chloor het water ook wit maken en dan hebben 
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we meteen de verklaring voor het witte water wat we regelmatig 

hebben!

Zo zien we dus dat heertje Aqualectra het niet zo nauw 

neemt met ons drinkwater en dat zelfs testen die je lokaal laat 

uitvoeren er wel zogenaamd goed vanaf komen maar als deze 

naar het buitenland gaan zijn er al meteen gemengde gevoelens 

over dit water.

Drinken we ons helder water of moeten we eerst de hotline 

bellen van Aqualectra? 

Aanvullend  commentaar

Dit   stuk   zegt  werkelijk   alles  wat   een   overheidsbedrijf  
kan  doen  met  de  bevolking.  Word  je  niet  ziek  van  de  rook  van  
de  ISLA  is  het  wel  van  het  water  van  Aqualectra.  Vele  vreemde  

rijzen  werkelijk  de  pan  uit.  Maar  dat  is  wat  onze  regering  en  zijn  
systeem  net  willen.  Mensen  moeten  zwak  en  ziek  zijn  want  zo  
zijn  ze  gemakkelijk  te  domineren  en  in  de  tang  te  houden.  

Volgens  velen  zal  het  te  ver  gezocht  zijn  maar  in  de  lijn  
waarop  wij  de  vele  zaken  hebben  uitgezocht  werd  deze  zaak  zeer  

zijn  systeem  werken.  
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Al  deze  kleine  beetjes  in  het  allerdaagse  systeem  verraden  
wat  werkelijk   speelt   op   het   eiland.  Om   te   komen  met   zware  
gevallen,  rapporten  en  namen  zal  niet  erkend  worden  maar  dit  
is  ook  wat  in  uw  huis  speelt!
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- Goede morgen met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Een momentje

- Goede morgen met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna2 maanden op twee gascilinders 

- Ik verbind u door

- Goede morgen met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Ja meneer Baselmans ik zie dat u nog niet op de lijst staat, 

  bel morgen middag even terug

- Volgende dag

- Goede middag met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Een momentje

- Goede middag met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Ik verbind u door

- Goede middag met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 
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- Ja meneer Baselmans ik zie dat u nog niet op de lijst 

  staat maar van de week krijgt u zeker uw gas. Dan komen 

  we bij u in de buurt.

Dit herhaalde zich 3 weken lang en ondertussen hebben 

we nog geen gas na de volle twee maanden. Elke maal wordt het 

deze week geleverd! Helaas de service en afhandeling is nog geen 

WC papier waard want het is niet te hopen dat dit bedrijf eens 

voor een ISO certificaat gaat werken. 

De ironie van het verhaal is dat 3 huizen verder in onze 

straat een werknemer (onze buurman) van Curgas woont en elke 

dag met een truck vol gascilinders langs ons huis komt! Helaas 

kan/mag hij niets doen want ik sta domweg niet op zijn lijst! Ook 

dat haalde ik aan afgelopen week bij Curgas maar het had  totaal 

geen nut, het antwoord luidde “Er zijn geen werknemers van Cur-

gas die op Banda Bou wonen”! Blijkt dus dat deze man elke dag 

een truck vol gascilinders van Curgas steelt inclusief een blouse 

met het logo van Curgas! Zelfs de leugens zijn al niet sterk en 

betrouwbaar van dit bedrijf.

U spreekt met mevrouw Bernardus en ik wil u vragen wat 

het probleem is? Na deze zin viel ik van mijn stoel. Curgas belt 

me zelf op en vraagt ook nog wat het probleem is. Na een korte 
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uiteenzetting van de vele telefoontjes, leugens, beloftes en slechte 

voorlichting kreeg ik te horen wat het werkelijke probleem was/

is. Achterstand door het alsmaar uitvallen van de ISLA. Goed, dat 

wisten we ook maar dan vroeg ik me nog af waarom heeft Curgas 

niet gezorgd dat er een continuïteit is in hun leveren? Want het 

leveren heeft reeds voor al die uitvallen van de ISLA een chronisch 

opgelopen achterstand! Ik kan me herinneren dat een jaar geleden 

ook al maanden gewacht moest worden op gas! Is het zo moeilijk 

om een planning te maken van de betalingen, welke wijk en het 

leveren? Is het misschien dat Curgas zelf een beetje de mist in 

is gegaan door het uit de hand te laten lopen en dat het plannen 

en leveren niet meer in de hand had en kennelijk nog niet heeft? 

Plannen was in het verleden bij Curgas geen probleem. Verder, 

gas is ook overal op de wereld te bestellen mocht ISLA weer 

eens sputteren of plat liggen. Even een bestelling en Curgas heeft 

een voorraad voor een jaar. Dat kan toch niet moeilijk zijn. Maar 

gewoon mensen dagelijks aan een lijntje houden, tot 5 maal toe 

terug laten bellen en leugens verkondigen van wel geleverde gas 

en zogenaamd niet thuis zijn, is een onvermogen van de organisatie 

in en rond Curgas en niet bij de ISLA. 

Maar goed, ik werd met het heugelijk bericht vereerd dat 

voor de zoveelste maal morgen de gasbommen geleverd zouden 

worden. Die volgende morgen 11 uur stond inderdaad de wagen 

van Curgas aan de deur (niet mijn buurman overigens) en werd 

er netjes 2 flessen geleverd door deze mensen. Een verlichting 

want eindelijk konden we weer koken op ons fornuis. Mevrouw 
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Bernardus, mijn hartelijke dank voor het leveren en aanhoren van 

mijn verhaal en ik hoop echt dat Curgas weer gaat draaien zoals 

vroeger het geval was. Namelijk, met een vriendelijke service, 

een lach en eerlijke informatie naar de klanten toe.

Aanvullend  commentaar

Even  wat  luchters  tussendoor.  Wel  een  tekenend  beeld  
van  een  eilandelijke  mentaliteit  en  een  overheids  nv’s  die  absoluut  
niet  weet  wat  klantenservice  is.

Toch  verwacht  je  het  niet  van  dit  bedrijf  dat  in  het  verleden,  
onder  betere  leiding,  het  wel  aardig  deed.  Maar  het  verval  van  het  
eiland  is  ook  dit  bedrijf  ingeslopen  en  is  de  service  maar  zeker  
ook  de  planning  niet  zoals  je  zou  verwachten  als  klant.

dag  dat  de  juffrouw  bij  betaling  had  aangegeven.  Toch  snap  je  
niet  hoe  zo’n  planning  dan  in  elkaar  zit  als  de  mensen  binnen  
niet  weten  welke  dag  je  op  de  lijst  van  leveren  staat.

nu  bij  een  groter  probleem.
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Inleidend  commentaar

Het   komend   stuk   is   een   voorval   wat   ik  meemaakte  
vele   jaren   geleden  met   de   toenmalige  man   van  de  MCB  die  
mij   persoonlijk   uit   een  expositie   gooide  omdat  mijn  werk   niet  
Antilliaans  genoeg  was!  Wat  gebeurde  er  en  waarom  ik  pas  nu  
ermee  naar  buiten  kom?

Wijlen  Mevrouw  Blok  van  Gallery  86  was  bezig  met  een  
internationale  expositie  en  ik  was  een  van  de  eerste  kunstenaars  
die  mee  mocht  doen.  Op  een  gegeven  moment  moest  er  een  
catalogus  gemaakt  worden  van  al  het  werk  wat  op  reis  ging  en  
werd   er   verzocht   om  de  4   tekeningen   te   brengen  naar  Kode  
Advertising.  Een  dag  later  werd  er  gebeld  door  een  medewerker  
om  de  werken  op  te  komen  halen  want  ze  hadden  ze  niet  meer  
nodig!  Vreemd  dat  ze  al  klaar  waren  en  op  de  opmerking  dat  ze  
snel  waren  was  het  antwoord  dat   ik  niet   in  het  boek  voor  zou  
komen.  ‘Weet  je  hier  niets  vanaf?’  vroegen  ze  me.  Er  waren  vier  
speciale   tekeningen  gemaakt  voor  deze  groepsexpositie.  Mijn  
exposities  waren  tot  dan  altijd  geheel  uitverkocht  en  was  werkelijk  
druk  bezig  voor  het  eiland.  Ik  belde  meteen  mevrouw  Blok  en  
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ze   reageerde  verward.  Er  kwam  een  verward  verhaal  met  de  
conclusie  dat  ik  helaas  niet  meer  mee  kon  doen.  

Pas   veel   later   toen  mevrouw  Blok   kennelijk   niet  meer  
afhankelijk  was  van  bepaalde  mensen,  kwam  het  ware  verhaal  
naar  boven.  In  een  ontspannen  sfeer  kwam  het  volgende  eruit  
kwam:  ‘John,  de  MCB  was  de  sponsor  van  het  project  en  heer  
Capriles  sr  had  persoonlijk  doorgegeven  dat  jij  niet  mee  mocht  

doen  omdat   je  werk  niet  Antilliaans  genoeg  was’!   Ik  moest  er  
hartelijk  om  lachen  en  heb  het  zo  gelaten  omdat  dit  werkelijk  een  
kortzichtige  uitspraak  was  met  een  zielige  beledigende  beslissing.  
Mevrouw  Blok  verontschuldigde  zich  toen  nog  want  ze  was  ervan  
overtuigd  dat  ik  zeker  mee  had  moeten  doen.  Je  hebt  je  strepen  
duidelijk  verdiend  al  die  jaren  op  het  eiland,  was  nog  een  regel  
die  ze  toevoegde.  Na  dat  gesprek  kreeg  ik  van  haar  zelfs  nog  
een  extra  expositie,  die  wederom  overweldigend  liep.  Het  was  
duidelijk  dat  ze  afhankelijk  was  van  de  sponsor,  wat  deze  bank  
met  het  grote  geld  kennelijk  was.  

Later  bleek  ook  dat  ik  niet  afhankelijk  was  van  deze  bank  
en  kon  deze  bank  niet  genoeg  op  mij  verdienen.  Het  was  duidelijk  
dat   een   sponsor   die   alles   betaalt   ook  de  dienst   uitmaakt  wat  
kunst  is  op  dit  eiland!  Iets  wat  we  duidelijk  nu  nog  zien  aan  de  
kwaliteit  die  nu  naar  buiten  komt  op  dit  eiland.  Men  ziet  nu  vele  
werken  met  bedenkelijke  kwaliteit  die  dan  als  Curaçaosche  kunst  
worden  bestempeld!  Geen  overgave,  geen  hart  en  geen  ziel  zie  
je,  maar  het  is  wel  lokaal  genoeg  zullen  we  maar  zeggen  en  zit  
vol  kleuren  en  maskertjes!
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Toen  er  niet  zolang  geleden  een  stuk  in  de  krant  verscheen  
over  Antilliaan/Nederlander  zijn  heb  ik  heer  Caprilles  sr  gevraagd  
of  hij  mijn  voorval  nog  herinnerde.  Zoals  het  altijd  gaat  op  Curaçao  
krijg  je  als  gewone  jongen  en  als  een  kunstenaar  geen  bericht  
terug.  Wat  een  bevestiging  was  dat  je  als  makamba  niet  veel  kan  
zijn  en  zeker  niet  als  je  dan  ook  nog  eens  tegen  wil  stribbelen  
en  ‘te  lastig’  bent.

Ik  kan  het  niemand  kwalijk  nemen  en  zo  ook  niet  deze  
man  en  zijn  bedrijf  die  duidelijk  hun  macht  gebruiken  om  mensen  
onder  zich  te  hebben.  Iets  wat  hen  bij  mij  niet  gelukt  is,  helaas.  
Heel  triest  maar  een  schoolvoorbeeld  hoe  zaken  hier  gaan.  Ben  

plaats   in  een  expositie.  Al  woon   je  al  vanaf  1982  als  geboren  
Nederlander  op  dit  eiland,  moet   je  alsmaar  ervaren  dat   je  niet  
Antilliaans   genoeg   bent.  Buiten   dan   voor   de   belastingdienst,  
leningen  van  banken  en  hypotheken,  want  die  weten  je  jaarlijks  
te  vinden  en  dan  stinkt  het  geld  van  een  makamba  niet!  

Wat  ook  erg  opviel  was  dat  ik  nog,  in  die  periode,  tot  drie  
keer  benaderd  werd  door  deze  bank  toen  er  bedrijven  waren  waar  
ze  me  voor  wilden  strikken  en  me  aangeboden  werd  of  ik  geen  
bedrijfscredit  wilde  hebben.  Toen  ik  die  tot  drie  keer  toe  afsloeg  
bleek  ook  dat  je  dan  nooit  in  aanmerking  kunt  komen  voor  een  
of  andere  opdracht  van  deze  bank.  Ook  net  in  die  tijd  werd  mijn  
complete  rekening/creditcards  die  ik  had  lopen,  gewist  wat  een  
zogenaamde  computerfout  was!  Het  was  wel  gedaan  door  die  
persoon  die  me  geen  credit  kon  aansmeren.  Vergeldingsactie?  
Een  mogelijke   rassenhaat?  Met   twee  maten  meten?   Niet  
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vrij  mogen   zijn?   Lees   de   brief  maar   die   dus   overigens   nooit  
beantwoord  werd  om  zo  zaken  in  de  doofpot  te  laten  belanden.  
Maar  wat  wel  duidelijk  maakt  hoe  bepaalde  mensen  spelen  met  
hun  medemens  en  waar  geld  in  hun  ogen  macht  betekent.

Geachte Heer L. Capriles sr.

Met grote verwondering heeft ondergetekende John. H. 

Baselmans uw oproep in de lokale kranten dd 22-09-2010 gelezen.

Met alle respect maar u stelt in uw stuk “Dit is zeer ge-

vaarlijk” dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen 

geboorteplaats en afkomst.

Heer Capriles, deze uitspraak doet me denken in de jaren 

tachtig toen ik als jonge succesvolle lokale kunstenaar een van 

diegenen zou zijn die met de eerste Caribische internationale ten-

toonstelling mee zou gaan doen en daar drie werken ingeleverd 

had bij “Kode advertising” in opdracht van mevrouw Blok van 

“Gallery 86” in Punda. Toen mijn werken gefotografeerd voor 

het boek (catalogus) werden, kreeg ik een telefoontje van “Kode 

advertising” wat er gaande was. Ik was namelijk uit de expositie 

gezet. Ik belde mevrouw Blok die duister was in haar formulering 

maar er bleken hoger krachten die mij er uitgezet hadden. Later 
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na jaren, vertelde ze met voor haar overlijden dat de geldschieter 

(MCB Bank) mij niet daarbij wilde hebben! Ik was niet Antilliaans 

genoeg heer Capriles!

Kunt u nu begrijpen waarom uw uitspraken nu in mijn 

oren tegenstrijdig klinken?

Maar sans rancune want ik heb veel geleerd en ik heb wel 

geleerd dat ook door zeer belangrijke mensen op dit eiland met 

twee maten gemeten wordt en wel degelijk een verschil is tussen 

“buitenlander” en lokale.

Ik wens u nog verder vele gezondheid toe en ik denk overi-

gens nog veel terug aan mijn overleden vrouw Paulie Wauben die 

wel een rasechte Antilliaanse was volgens de MCB bank (moeder 

Nederlandse, vader mix Antilliaan) en mij vertelde; “John; laat 

maar gaan, ze weten niet beter, we komen er wel”.

En ze had gelijk. Mijn werken als tekenaar maar ook als 

schrijver, van 40 boeken, zijn wereldwijd bekend en dat zonder 

geldelijke steun en steun van de lokale bevolking.

Met een vriendelijke Bandabousche groet.
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Na wat surfen bleek dat we rond de wereld duizenden pers-

agentschappen hebben. Enkele bekende zijn: AP, UPI, Bloomberg, 

DJN, VK, Reuters, AFP, ANP, GPD, Novum Nieuws, BNO, News 

Belga,  Agencia Internacional, Xinhua, Interfaks, ITAR-TASS 

ANSA DPA, IPS, Zenit, ANTARA om er maar enkele te noemen.

 

Nu betalen we een aardige duit om het Antilliaans Dagblad 

dagelijks te mogen lezen. En dan denk je dat je van het laatste 

wereld en lokaal nieuws wel op de hoogte bent. Wat blijkt, dat 

al een geruime tijd het Antilliaans Dagblad een verlengstuk van 

Facebook is geworden! Persoonlijke lokale vetes worden in deze 

krant uitgevochten en met de regelmaat van de klok zie je als 

bronvermelding Facebook staan!

 

Mijn vraag is dan: Heeft voortaan het Antilliaans Dagblad 

de status “roddelblad”  en proberen ze hun krant te vullen met de 

vele Facebook soap opera’s? Staat het Antilliaans Dagblad niet 

voor juiste en objectieve berichtgeving?

 

Het zou, als betalende abonnee, fijn zijn als we nieuws 

krijgen dat bewezen is en nieuws wat internationaal en lokaal 
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bevestigd is. Als wij als Antilliaans Dagblad abonnees roddels en 

veronderstellingen willen lezen dan gaan we wel naar Facebook, 

Twitter, Msn of al die ander roddel sites!

Aanvullend  commentaar

In  eerste  instantie  was  het  alsmaar  vreemd  dat  de  pers  
op  dit  eiland  weinig  of  eigenlijk  geen  werkelijk  nieuws  brengt.  
Mijn  opa  zette  me  vroeger  altijd  ertoe  om  kranten  te  lezen  om  
zo  te  weten  wat  er  in  de  wereld  gebeurde.  Hebt  u  wel  eens  een  
Antilliaanse  krant  gezien,  lezen  is  bijna  onmogelijk.  15  pagina’s  
reclame,  4  pagina’s  lokale  soap  en  1  pagina  wat  er  in  de  wereld  
gebeurt.  Wat  bleek  ook  nog,  dat   veel   lokaal  en   internationaal  
nieuws  lui  vanuit  een  airco  kamer  via  twitter,  facebook,  nu.nl  en  
andere  websites  gehaald  worden.  Dat  is  dan  het  nieuws  wat  wij  als  
betalende  burgers  van  een  krant  voorgehouden  wordt  als  het  ware  
nieuws!  Berichten  die  ook  nog  wel  eens  aan  waarheden  misten  
of  zelfs  gewoon  verzonnen  waren.  Daarom  heb  ik  het  Antilliaans  
dagblad  daarover  eens  geschreven  en  u  raadt  het  al,  dan  krijg  
je  geen  antwoord  of  enige  reactie.  Onze  heiligen  onder  de  pers  
weten  beter.  Maar  wij  burgers  worden  van  elk  werkelijk  nieuws  
onthouden.  Het  zou  schadelijk  kunnen  zijn  voor  de  hogeren  boven  
ons  en  misschien  zelfs  eigenaar  zijn  van  zo’n  stuk  papier.  

Kranten  zijn  in  het  bezit  van  enkele  personen  die  weer  ook  
afhankelijk  zijn  van  een  hogere  macht.  Die  bepaalt  welke  partij  je  
belicht,  aanhaalt  of  z’n  gang  laat  gaan.  Het  zijn  die  mensen  die  
de  trend  zetten  in  de  politiek.  Iets  wat  we  ook  zien  op  de  lokale  
TV  waar  duidelijk  te  zien  is  wie  daar  de  touwtjes  in  handen  heeft.  
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In  een  kleine  discussie  met  een  van  de  voormalige  marionetten  
van  bijvoorbeeld  CBA  (TV  11)  heer  Cooper,  was  deze  niet  zo  blij  
dat  hij  zo  afgeschilderd  werd.  Maar  toen  hij  me  eens  uitnodigde  
voor  een  interview  was  hij  nergens  te  vinden  en  liet  hij  ons  ruim  
2  ½  uur  zitten  wachten.  Op  het  moment  dat  hij  wist  dat  we  weg  
waren,  kregen  we  van  hem  een  berichtje  dat  hij  nu  tijd  had!  Tijd  
op  zijn  eigen  uitnodiging?  Of  was  hij  bang  en  wist  hij  dat  hij  zijn  
mond  voorbij  had  gepraat?    Mmm,  verder  geen  commentaar  want  
het  was  duidelijk  dat  er  geen  plaats  voor  me  was  op  de  TV.  Wie  
was  dan  werkelijk  uw  baas  heer  Cooper?  

Men  ziet  dat  ook  op  de  lokale  radiozenders,  die  zeker  geen  
werkelijke  informatie  naar  buiten  brengen,  enkel  en  alleen  roddels  
en  vele  onwaarheden.  Maar  dat  kan  ook  niet  anders  omdat  je  
ziet  dat  de  politiek  overal  wel  hun  eigen  programma’s  hebben  en  
eindeloos  kletsen  over  zaken  die  niet  opgelost  mogen  worden.  
Wordt  de  waarheid  te  duidelijk,  ontslaan  we  de  presentator  (trice)  
of  sluiten  we  zelfs  het  station!

Reeds jaren schrijf ik stukken in diverse kranten en valt 

een ding alsmaar op. Het Antilliaans Dagblad is werkelijk een 

bekrompen krant. Zo plaatsen ze alles op stel en sprong en zo sta 

je op de zwarte lijst. Wederom ben ik, volgens welingelichte bron-

nen, beland op deze zwarte lijst. Ditmaal omdat ik geen gegevens 

vrijgaf in verband met een kortgeding. De krant meent namelijk 



196 - MAFFIA -

dat een pleitnota een vonnis is en zo rechter te kunnen spelen. 

Door het weigeren van deze informatie is het weer zover bij het 

Antilliaans Dagblad. Geen van mijn stukken en persberichten, 

afkomstig van mijn hand worden geplaatst. 

Heerlijk is te zien dat er wel kranten zijn op dit eiland die 

nog werkelijk nieuws willen brengen en dat niet laten afhangen 

van een blijkbare ordinaire afpersing om zo documenten te krijgen 

van mensen. Triest dat een krant zo te werk gaat, triest dat dit de 

pers anno 2011 is op Curaçao.

Gelukkig werd zeker het laatste stukje door de politiek 

maar ook bevolking werkelijk gewaardeerd en besproken. We-

derom een goede misser van een krant die Antilliaans Dagblad 

heet en duidelijk laat blijken waar ze voor staan.

Aanvullend  commentaar

Het  mooie  is  dat  het  Antilliaans  Dagblad  en  de  Amigoe  
elkaar   alsmaar   aflossen.   Ik   sta   duidelijk   als   een   fantast  
geregistreerd   en  mijn   fantasie   verhalen  worden   niet   serieus  
genomen  puur   omdat   de   pers   in   zijn   totaliteit   bang   is   dat   ze  
adverteerders  missen  en  op  hun  donder  krijgen  van  de  grote  heren  
boven  hen.  Vergeet  niet  dat  alle  kranten,  radio  en  TV  stations  
niet  onder  de  politiek  vallen  maar  onder  enkele  machtige  heren.  
Zelfs  de  zogenaamd  Nederlandse  vrije  nieuwsmedia  (RNW)  valt  
weer  via  de  Nederlandse  politiek  (die  hen  betaalt)  onder  enkele  
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media  bazen.  En  zo  is  pers  in  het  algemeen  afhankelijk  van  wat  
de  groten  hen  opdragen.  En  die  mededelingen  komen  regelmatig  
binnen  bij  een  Antilliaans  Dagblad,  Amigoe,  Extra,  Ultimo  Notisia,  
Nobo,  Bala  enz.  Even  is  er  weer  een  opening  en  dan  pats  boem,  
je  wordt  weer  afgesloten.

Het  eeuwige  spelletje  wat  u  al  meer  in  mijn  andere  boeken  
heeft  kunnen  lezen.  Maar  het  is  nu  werkelijk  duidelijk  waar  en  uit  
welke  hoek  het  komt  en  dat  zijn  die  enkele  heren  die  hier  alles  
te  zeggen  hebben.
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We worden vervuild via lucht, op het land en in zee en 

we pretenderen een toeristisch eiland te zijn. We gaan trots op 

ons eiland over onze vegetatie op land maar in het bijzonder in 

zee. Maar wat zien we, we worden vervuild overal waar we maar 

kijken. De zee waar ik al jaren geleden melding over maakte om-

dat er radioactief afval (nog steeds) in gedumpt wordt maar ook 

allerlei chemicaliën geloosd worden. SMOC maakte al melding 

over de lozingen in het Schottegat en gisteren kwamen er zelfs 

surfers uit het water bij Playa Canoa met bultjes en plekken over 

hun gehele lijf. Bij Brievengat wordt letterlijk alles geloosd en als 

een regelmatige bezoeker van Playa Canoa, kan ik dat bevestigen. 

Helaas zie je geen controle op dit eiland op wat er werkelijk al-

lemaal de zee in gaat. We hebben toeristen die samen met onze 

eigen kinderen zwemmen in deze vervuilde zee die er o zo ver-

raderlijk blauw uitziet. Maar alsmaar wordt verzwegen in wat 

voor chemische baden en afval wij de toeristen laten zwemmen, 

duiken en surfen. 

Waar gaan we naar toe? Moet nu werkelijk alles vernietigd 

worden, ook ons toerisme? 
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Aanvullend  commentaar

Een  stuk  waar  geen  reactie  op  kwam  en  zelfs  nauwelijks  
geplaatst  werd.  Geen  wonder  want  wie  wil  geconfronteerd  worden  
met   deze  gegevens.  Dat  we  ons  eiland  dagelijks   vervuilen   is  
overal   links   en   rechts  wel   te   zien.  Maar   er   over   schrijven   en  

vervuiling,  praten  we  niet  over.  

We   zwemmen,   duiken   en   drinken   water   waar   de  

daar   durft  werkelijk   niemand   zijn   vingers  aan   te   branden,   dat  
bleek  duidelijk  bij  dit  stuk.

We lezen en horen momenteel regelmatig in de pers “kin-

deren/volwassenen doe uw oordopjes in”. Nu vraag ik me af, is 

dit niet de omgekeerde wereld? Is het niet zo dat autoriteiten en 

politici diegenen moeten zijn die ons burgers moeten beschermen 

tegen terreuracties  richting ons leven? We naderen nu het karnaval 

en de volumeknop staat al regelmatig op het hoogste niveau. “Cul-

tuur” noemen we dat en “Zo doen we dat namelijk altijd hier”. 

Maar is het niet dat het vermogen van vele geluidsinstallaties 

ruimschoots de gevarengrens overschrijden. 
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Is het ook Cultuur dat we onze kinderen maar ook onze 

burgers bewust schade toebrengen aan hun gezondheid? Helaas 

is het antwoord ja, want wij burgers lopen al met: oogkleppen, 

neusklemmen, oordopjes en worden ook onze monden gesnoerd 

dankzij onze beschermers en wetsbepalers die helaas nergens te 

vinden zijn om regels ten behoeve van het welzijn van de burger 

na te leven of te handhaven.

Aanvullend  commentaar

We  kennen  maar  een  stand  bij  onze  geluidsinstallaties  en  
dat  is  HARD  oftewel  op  10!

Het  is  pas  gezellig  als  men  elkaar  niet  meer  kan  verstaan  
laat  staan  dat  je  weet  waar  iemand  het  over  heeft.  Met  wat  ja  en  
nee  knikken  moet  je,  je  avond  vullen  of  je  door  het  feest  heen  
worstelen.  Want   gezelligheid   is   volgens   onze   cultuur   harde  
muziek,  veel  drinken,  dansen  en  eten!

Dan  hebben  we  een  karnaval  en  meer  van  die  straatfeesten  
waar  je  weet  dat  vele  kinderen  en  ouderen  langs  de  weg  staan  
en  niet  om  vragen  om  de  dag  daarna  bij  de  dokter  te  belanden  
om  een  gehoortest  te  doen.  In  reclames  laat  men  zien  dat  vele  
mensen  doof  worden  met  deze  feesten!  Vele  jonge  kinderen  die  
bijvoorbeeld  in  een  brassband  spelen  horen  hun  eigen  stem  niet  
meer!  Maar  het  is  cultuur  en  hoe  harder  hoe  gezelliger!  Ze  gaan  
door  ondanks  de  vele  gehoorschade  die  er  bij  elk  feest  is.  Je  moet  
maar  oordopjes  dragen!  De  omgekeerde  wereld  want  is  het  niet  
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zo  dat  je  in  het  openbaar  niet  je  mede  mens  opzettelijk  schade  
mag  toebrengen?  Je  mag  niet  vechten  volgens  de  wet  maar  je  
mag  wel  mensen  hun  oren  opblazen!

De  regels  zijn  er  niet  en  de  politie  staat  erbij  en  kijkt  ernaar.  
Want  wat  doe  je  als  ‘yu  di  Kòrsou’?  Ga  jij  zeggen  dat  de  muziek  

je  blaast  je  gasten  weg  en  zorg  dat  ze  niet  te  dicht  bij  je  komen!  Wij  
leven  buiten  de  wijken  van  Barber  tussen  de  heuvels  maar  elke  
zondag  is  het  net  of  er  een  radio  staat  te  blazen  in  onze  huiskamer  
met  lokale  ‘muziek’  en  een  soort  bingo!  Tientallen  kilometers  ver  
en  toch  is  het  net  of  het  in  je  eigen  huis  afspeelt.  Je  kunt  niets  
doen  want  het  is  al  jaren  zo  en  het  hoort  bij  de  plaatselijke  cultuur  
en  BBQ!  En  zo  verzieken  we  onze  eigen  mensen  en  zorgen  we  
ervoor  dat  ze  je  niet  meer  verstaan.  Je  nodigt  hen  gewoon  uit  bij  
zo’n  feest  en  laat  hen  dan  bij  een  van  de  luidsprekerboxen  staan!  
Probleem  opgelost  en  dan  hopelijk  niet  de  oordopjes  vergeten  
voor  je  zelf,  wil  ook  jij  niet  doof  worden.  

Je   vraagt   je   toch   af   als   er   eens   een  watervloed   komt  
of  dan  deze  mensen  op  het  eiland  ook  met  de  mop  hun  tuintje  
vrij  maken  van  water.  De  volumeknop  op  5  zou  al  een  simpele  
oplossing  kunnen  zijn  voor  het  geluidsoverlast  en  de  vele  dove  
mensen  die  het  treft  maar  we  geven  liever  geld  uit  aan  oordopjes  
en  staan  dan  ja  en  nee  te  knikken  op  dingen  die  we  niet  weten  
waar  ze  over  gaan.  

Wat  zegt  u?  Ik  u  niet  verstaan.  Tot  een  volgende  keer.
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Mevrouw Constantia 

Dank u voor uw reactie.

Ik steek dagelijks al mijn tijd in kinderleed en opkomen 

voor hun rechten en heb gesprekken gehad met heer Schotte over 

wat er gedaan kan worden.

En wat lees ik in de kranten? Het PNdB is niets anders 

al burgers omkopen! Helaas en pijnlijk en iets waar ik in eerste 

instantie niet durfde te geloven.

Maar als dit plan jaren moet duren dan zullen onze kinde-

ren in al die jaren wel het kind worden van deze omkoop politiek. 

Iets wat ze al vele tientallen jaren zijn gezien de ellende die er 

NU is.

Zolang als er corrupte stichtingen zijn, stichtingen die 

alleen vechten en niet werkelijk opkomen voor de kinderen en 

minderbedeelden en stichtingen die geld boven hulp stellen zal 

ik door moeten gaan met mijn rapporteren. Zolang als er geen 

nationale aanpak is van het leed onder de kinderen en minderbe-

deelden is de politiek niet oprecht bezig.
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Helaas heb ik de laatste maanden vele loze beloftes aan 

moeten horen en ik had al vele contacten met de Nederlandse 

politiek. Maar eindelijk zijn er nu al minimaal 45 kamerleden 

die me gecontact hebben om in ieder geval het leed aandacht te 

geven op deze eilanden.

Getuigen het uitmoorden, via bijvoorbeeld de ISLA, van 

onze burgers en kinderen en dat een regering niets kan doen omdat 

deze bang is van een Venezuela en onder diplomatieke druk staat 

is in en in triest. 

Mevrouw Constantia, ik vecht totaal niet voor eigen ge-

win erger nog mijn laatste centen van mijn pensioen gaan op aan 

de vele zaken die ik aan vecht. Helaas geheel alleen omdat er 

kennelijk weinig of geen mensen op dit eiland zijn die het leed 

WERKELIJK aan willen en durven te pakken.

Gesprekken worden geweigerd en lokaal word ik reeds 

vele maanden monddood gemaakt. Valse beschuldigen, rechtsza-

ken en weren uit kranten en TV zijn gewoon geworden voor mij. 

Vandaar de gang de wereld in en naar de Nederlandse politiek en 

Europese politiek. Als Curaçao het probleem niet KAN of WIL 

oplossen dan moet ik dat wel doen en ik zal dan tot mijn laatste 

adem vechten voor deze kinderen en mensen. Helaas zoals ik al 

schreef alleen maar dat wil niet zeggen kansloos.

M.vr.gr.



204 - MAFFIA -

Aanvullend  commentaar

Zoals  goede  politici  doen  op  dit  eiland,  je  reageert  niet  en  
laat  de  boel  de  boel.  Deze  minister  is  een  minister  die  alles  op  
zijn  beloop  laat  net  zoals  de  aangifte  bij  haar  van  twee  overleden  
kinderen  bij  een  kerkelijke  organisatie  door  verwaarlozing.

Deze  minister   wil   alleen  maar   gemakkelijke   zaken  
oplossen  en  gaat  al  het  moeilijke  uit  de  weg  of  geeft  het  over  
aan  heer  Schotte.  Dat  zien  we  bij  de   ISLA  problematiek  waar  
je  nauwelijks  iets  van  haar  hoort  enkel  en  alleen  dat  ze  bang  is  
dat  stichting  Smoc  met  het  grote  geld  ervandoor  gaat!  Wordt  het  
te  moeilijk  dan  sturen  we  een  brief  naar  een  verkeerd  adres  of  
spannen  we  voor  de  zoveelste  keer  weer  een  zaak  aan.

Ze   is  werkelijk   zeer   zwak   in   haar   beleid   en   ze  weet  
nauwelijks  zaken  aan  te  pakken.  Ze  zit  er  ook  duidelijk  altijd  heel  
onwennig  en  onzeker  bij,  iets  wat  je  in  mijn  ogen  als  minister  niet  
moet  zijn.  Je  moet  het  volk  kunnen  overtuigen  maar  nog  beter  is  te  
staan  voor  het  volk.  Maar  dat  zijn  dromen  die  niet  uit  gaan  komen  
omdat  politiek  niet  voor  het  volk  is!  Bij  deze  minister  zie  je  dat  ze  
zwaar  onder  druk  staat.  Ze  kan  het  wel  goed  voor  hebben  maar  
ze  kan  niet  de  vuist  maken  om  zelf  boven  de  machtige  mensen  te  
staan.  De  enige  die  dat  tot  dusver  kan  en  doet  is  minister  Wilsoe.  
Deze  weet  een  vuist  te  maken  en  daardoor  veel  te  winnen.  Hoe  
lang  hij  nog  mag  leven  en  wanneer  hij  door  schandalen  zal  vallen  
is  een  kwestie  van  tijd.  Of  ze  zetten  iedereen  aan  blok  af.  
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Even  op  die  schandalen  terugkomen.  Het  wil  niet  zeggen  

Komproe  en  Wathey.  Buiten  de  mensen  die  we  niet   zo  direct  

We  zagen  dat  bij  vele  voorgangers  in  de  justitie  waar  de  
ene  na  de  andere  minister  het  bijltje  plotsklaps  erbij  neergooide.  
Duidelijker  voorbeeld  van  afpersing  is  niet  te  geven.  Zo  zaten  ze  
er  en  zo  waren  ze  binnen  enkele  dagen  weer  verdwenen.  Die  

hoek  justitie,  hielden  het  vol.  Daarin  was  blijkbaar  een  minister  
Jacoba  die  geen  confrontatie  aandurfde  en  alsmaar  overal  voor  
schuilde  en  waar  werkelijk  niets  uitkwam  dan  wat  haar  opgelegd  
werd.  Nu  bij  heer  Wilsoe  zie  je  duidelijk  een  andere  lijn  en  deze  
man  heeft  kennelijk  de  macht  en  kennis  om  zaken  aan  te  pakken  

Minister  Constantie  is  een  perfect  voorbeeld  van  onder  
druk  staan,  net  zoals  Jacoba,  trouwens  een  uitstraling  die  heer  
Schotte  ook  laat  zien  en  als  een  dwaas  soms  voor  zich  uit  zit  te  
kijken  omdat  er  van  alle  kanten  zware  druk  wordt  gezet  op  vele  
zaken.  Zijn  opdracht  is  duidelijk  te  zien  ‘doordrukken  wat  wij  jou  
opleggen’.  In  de  conclusie  en  verdere  aanwijzingen  later  in  het  
boek  zal  dit  nog  uitvoerig  beschreven  worden.
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Geachte heer Schotte

Het is in en in triest dat uw regering de burgers die opko-

men voor een zuivere lucht in de kou laat staan. Ook uw afschui-

ven van een zeer zwaar probleem, namelijk dat u wacht op een 

antwoord van de PDVSA, is een triest beeld van een regering die 

wel de verantwoordelijkheid heeft maar hem niet durft te dragen. 

Dat alles maakt dat de regering Schotte duidelijk een teken geeft 

dat u en uw ministers niet werkelijk iets om de burgers geven. 

Zeer triest dat wij als land Curaçao nu in de internationale pers 

afgeschilderd gaan worden als een land waar de politiek hun volk 

laat vallen ten behoeve van geld! Een simpele vertegenwoordiger 

vanuit de regering had in ieder geval kunnen laten zien dat u achter 

uw volk staat en werkelijk iets wil doen voor de gezondheid en 

toekomst voor ons burgers en kinderen. Helaas kabinet Schotte zal 

nu de geschiedenis ingaan, snakkend naar macht en lopend achter 

een heer Chavez zonder een duidelijke mening en daadkracht.

Een teleurgestelde burger
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Een  deel  van  een  briefwisseling  via  Facebook  met  heer  
Schotte

Gerrit  Schotte
U  vergist  zich,  maar  in  ieder  geval  dit  is  uw  opinie  en  u  

mag  het  uiten,  maar  sorry  u  vergist  zich.

John  Baselmans
Heer  Schotte  ik  wil  alleen  aangeven  hoe  uw  kabinet  naar  

buiten  komt.  U  en  het  kabinet  schuiven  duidelijk  af  en  hebben  
geen  respect  naar  het  volk  toe.  Mensen  die  opkomen  voor  een  
schoner  eiland.  Zoals  ik  al  aangaf  een  enkele  politicus  die  ons  te  

dat  ik  me  vergis  maar  ben  benieuwd  hoe  u  dit  dan  gaat  verklaren  
naar  de  mensen  toe.

Gerrit  Schotte
Jullie  mogen  elke  dag  klachen  ik  doe  mijn  werk  en  dat  

hoef  niet  elke  dag   in  de  kranten   te  staan  want  voor  mij   is  het  
geen  show  maar  mijn  werk.  Ik  ben  36  jaar  oud  en  de  schuldigen  
van  onze  toekomst  vandaag  zijn  die  van  uw  leeftijd  die  hebben  
alle   soorten   beloftes   gedaan   jaren   lang   en   hebben   vandaag  
ons  dit  overgedragen  in  de  slechtste  situatie  die  wij  ooit  konden  
bedenken.  Verder  ook  iedereen  die  heeft  mee  gedaan  en  stilte  
heeft   gehouden   voor   jaren   en   jaren   lang   zijn  medeplichtig   in  
deze  erfenis.

John  Baselmans
Heer  Schotte  met  alle  respect  ik  weet  ook  dat  er  in  het  
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verleden  veel  mis   is  gegaan  en  dat  er  veel  puin   te   ruimen   is.  
Maar  als  heer  Leito  netjes  aangegeven  heeft  tijdig  in  een  brief  
aan  mevrouw  Constantia  dat  we  een  petitie  willen  aanbieden  en  
dat  we  wel  bezig  zijn  VOOR  HET  VOLK  dan  is  het  vreemd  dat  
NIEMAND  maar  ook  niemand  zich  toont  om  deze  petitie  aan  te  
nemen.  Het   toont  het  disrespect  ook  van  uw  kabinet  naar  de  
burger  toe.

Gerrit  Schotte
*  klagen

Gerrit  Schotte
Sorry  we  hebben  een  planning  naar  Cuba  al  vanaf  februari  

en  onze  kantoor  zijn  niet  voor  de  deur  van  de  Post  7  en  ook  niet  
Post  5  of  wilt  u  in  het  licht  van  30  Mei  de  gevoelens  van  een  volk  
manipuleren?

John  Baselmans
Het  is  geen  klagen  heer  Schotte  het  is  smeken  op  zuivere  

lucht  om  te  ademen  en  een  LEVEN  voor  onze  kinderen.  Ik  klaag  
niet  want  ik  weet  me  te  weren.  Maar  de  vele  mensen  die  onder  
druk   staan   van  wanbeleid   van   vroeger   en  nu   tot   de   dag   van  
vandaag  hebben  wel  een  reden  om  te  klagen  maar  worden  niet  
gehoord.  Net  zoals  uw  regering  ons  vandaag  in  de  kou  liet  staan.  
Ik  zal  de  laatste  zijn  die  manipuleert  maar  kennelijk  wordt  dat  wel  
gedaan  uit  de  kant  van  de  ISLA  en  de  politiek.

Gerrit  Schotte
We  hebben  een  10%  van  diabeten  op  Curacao  al  jaren  
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en  hebben  de  nodige  planning  gemaakt  maanden  geleden  met  
BZ  van  Cuba,  http://heberprot-p.cigb.edu.cu/

Gerrit  Schotte
Ze   heeft   jullie   brief   niet   ontvangen   heeft   ze  me   net  

bevestigt   van  mij  moeten   ze   iedereen   horen   en   ik   herhaal   u  
nogmaals  u  vergist  zich.

Gerrit  Schotte
Ik  werk  aan  oplossingen  u  kunt  kiezen  voor  opstand  en  

opwinding   zonder   enkele   coordinatie  met   de  Minister   door   in  
de  media  te  schreeuwen  via  de  voormalige  hoofd  milieu  dienst  
van  de  Shell,  ik  kiez  voor  een  ander  approach.  En  we  hoeven  
echt  niet  akkoord  te  zijn  met  elkaar  als  u  denkt  dat  uw  bijdrage  
zo  van  dienst  kan  zijn  mag  u  dit  echt  blijven  doen,  ik  verwachte  
persoonlijk  na  u  te  hebben  gekent  een  meer  pro-aktieve  manier.

John  Baselmans
Als   allerlaatste   heer   Schotte   en   duidelijkheid.   Ik   ben  

absoluut  tegen  geweld  en  heb  nog  NOOIT  geweld  uitgelokt.  Ook  
vandaag  heb   ik  gewoon  vreedzaam  meegelopen  ondanks  het  
gooien  van  eieren  en  stenen  naar  mijn  kant.  Ik  draai  om  en  loop  
weg.  Het  gaat  simpel  om  een  ding  en  daar  draait  u  om  heen:  
waarom  niet  als  regering  even  een  brief  aan  nemen  en  kenbaar  
maken  dat  u  er  aan  werkt.  Dan  was  kennelijk  het  ISLA  personeel  
niet  zo  opstandig  en  bang  voor  hun  werk.  We  willen  hun  het  werk  
niet  afnemen  maar  we  willen  een  oplossing  en  die  wil  er  maar  
niet  komen.  Weer  gaan  er  rechtszaken  komen  en  we  schieten  
daar  niets  mee  op.  Het  is  de  verantwoordelijke  partij  en  dat  is  de  
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huidige  regering  die  eens  op  moet  gaat  komen  voor  al  het  volk,  
zowel  de  werknemers  als  de  bewoners.  En  dat  heer  Schotte  mis  
ik  duidelijk  in  het  huidige  beleid.  Nogmaals  laat  mij  me  vergissen  
maar  ook  u  maakt  vergissingen  door  te  denken  dat  juist  ik  op  een  
opstand  uit  ben.

John  Baselmans
Even  nog  over  uw  plannen  ivm  diabetes.  Heel  mooi  heer  

Schotte  maar  het  volk  hoort  al  25  jaren  over  plannen  en  wanneer  
gaan  die  uitgevoerd  worden  en  belangrijker  nog  gecontroleerd  
worden?  Want  heer  Schotte  we  hebben  dikke  boeken  vol  wetten,  
regels  en  plannen  maar  helaas  merkt  Jantje  burger  NIETS  van  
al   die   boeken  en   geklets   over  wat   allemaal   eens  moet   gaan  
komen.  Aktie  willen  we  zien  en  hulp  voor  vele  zaken  en  helaas  
is  het  plannen,  rapporten,  een  kleuterklas  die  niet  verder  komt  
als  vechten  onder  elkaar.  Laten  we  eens  een  zijn  en  helaas  ook  
vandaag  merkte  ik  dat  ik  op  het  meest  verdeelde  eiland  woon  
dat  ik  ken.  Geen  trots  volk  maar  een  verdeeld  volk.

Aanvullend  commentaar

Na  deze  discussie  was  heer  Schotte  stil.  Vele   reacties  
kwamen  binnen  op  de  regel  dat  ik  uit  was  op  een  opstand.  Verder  
de  leugen  van  mevrouw  Constantia  was  zeer  kwalijk  omdat  heer  
Leito  haar  de  brief  persoonlijk  overhandigd  heeft!  Maar  dat  is  een  
normale  weg  van  deze  dame.  Ze  liegt  dat  ze  zelf  in  gelooft.  We  
komen  dat  nu  nog  regelmatig  tegen.  
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Een  rapport  ‘Kinderleed  verleden  tijd’  was  ook,  in  een  lift,  
persoonlijk   in  haar  handen  gegeven.  Een  rapport  waar  ze  zelf  
om  vroeg.  Later  vertelde  ze  me  dat  ze  het  nooit  heeft  ontvangen!  
Maar  gelukkig  heeft  deze  man  geleerd  en  heeft  de  bewijzen  ook  
in  handen.

Deze  mevrouw  Constantia   is   al   eerder   in   opspraak  
geweest   in  dit  boek,  geen  wonder  want  deze  vrouw  heeft  een  
probleem,  namelijk  ze  onthoudt  haar  leugens  niet!  Wil  je  goed  
liegen  als  minister  moet  je  wel  goed  kunnen  onthouden!  Het  is  
als  minister  niet  aan  te  bevelen  dat  je,  je  op  die  weg  begeeft.

Heer  Schotte  was  kennelijk  geschrokken  van  zijn  eigen  
reactie  en  taalfouten  in  de  antwoorden  en  sindsdien  heeft  deze  
man  me  overal  veelal  gemeden.  Het  opbouwen  van  een  land  is  

van  een  van  hun  diensten.  Het  is  duidelijk  dat  deze  eilanden  nu  

Nu ga ik het niet hebben over het verschil van huizen, 

inkomens en mogelijke verschillende culturen. Maar ik wil het 

voorbeeld aanhalen wat er afgelopen week gebeurde. 

De ISLA maakte van Julianadorp een werkelijk winters-

dorpje en iedereen was in kerstsfeer. De bellen, ballen en lichtjes 
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werden voor de dag gehaald totdat de mensen eens op de kalender 

gingen kijken en beseften dat het de maand was dat de vogels 

eieren moesten gaan leggen! Het witte poeder, wat blijkbaar ook 

nog giftig is, was overal te vinden en de bewoners werden kwaad, 

ziek en radeloos. Ze pikken dit niet, dreigde met  naar de rechter 

gaan en sloegen massaal aan het bellen en schrijven. Dit gaat te 

ver en de mensen waren gewoon laaiend. Er kwamen hoge pieten 

kijken en er werd een professioneel schoonmaakbedrijf ingescha-

keld om het witte goedje op te ruimen. Ondanks dat, eisen enkele 

bewoners schadevergoeding en zijn ze de stank en ongezonde 

leefomstandigheden beu.

Nu gebeurde hetzelfde ‘ongelukje’ in 2009 in de wijken 

Marchena en Wichi. “Och, we kunnen niets doen”. “Het is altijd zo 

geweest”. “We durven niet want anders worden anderen kwaad”. 

Dat waren merendeels de reacties van de mensen die bijna da-

gelijks in de stank en vuil van de ISLA moeten leven. Ze zijn te 

neer geslagen, een enkele schreeuwt nog maar wordt veelal als een 

achterlijke uitgemaakt en komt als alleen roepend in een woestijn 

niet verder. Stichting SMOC spande en spant nog rechtszaken 

aan en er zouden veranderingen moeten komen. Helaas, de lokale 

bevolking is het moe en wil/kan niet meer vechten.

Toch blijkt het vechten zin te hebben in Julianadorp. Dan 

vraag ik me af; Waarom eisen alle bewoners in de rook van de 

ISLA geen schadevergoeding en trekken ze aan de bel als ze da-

gelijks met tassen vol medicijnen van hun dokters afkomen? Het 
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haalt WEL wat uit als mensen zich laten horen! Meer mensen 

gaan eisen dat er vergoedingen moeten komen . Ze moeten laten 

horen dat hun als bewoners het zat zijn, het genoeg is en dat de 

ISLA ons leven verkort en vergiftigt met hun spelletjes! Dan zal 

zowel de politiek als de gehele PDVSA/ISLA top eieren voor hun 

geld moeten kiezen.

De bewoners van Julianadorp hebben laten zien dat de 

ISLA WEL vergoedt en wel komt opdraven als er maar genoeg 

gedreigd en geschreeuwd wordt! Laten we hopen dat de wijken 

in de rook van de ISLA dit voorbeeld gaan overnemen en volgen. 

WE PIKKEN HET NIET LANGER MEER.

Aanvullend  commentaar

vormen  aan  en  de  gezondheid  wordt  steeds  verder  aangetast  
door  spelletjes  van  deze  Venezolanen.  Want  sinds  dat  de  hitte  
oploopt  via  rechtszaken  en  via  demonstreren  zijn  de  pesterijen  

in   de   30   jaren   dat   ik   nu   hier  woon,   de   laatste   jaren   duidelijk  
toegenomen.  Alsmaar  als  er  een  proces  verloren  werd  door  deze  

gevaarlijke  uitstoot.

Begin  2011  was  er  zelfs  poeder  vrij  gekomen  en  dat  werd  
bij   enkele  huizen  na  protest   snel  weggespoten.  Verschillende  
mensen  werden   ziek   en   kregen   last   van   deze   giftige   stof   uit  
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de  lucht.  Niets  aan  de  hand  volgens  de  ISLA  maar  de  mensen  
werden  wel  ziek.  

De  pech  voor  de  ISLA  was  dat  de  stof  in  Julianadorp  viel  
en  die  mensen  waren  wel  wat  mondiger  dan  die  van  Marchena  
of  Wishi.  Ze  stapten  naar  de  regering  en  zijn  al  met  vele  zaken  
bezig.  De  mensen  nemen  het  niet  maar  waarom  nemen  het  dan  
de  mensen  in  de  minder  bedeelde  wijken  WEL?  Niet  vreemd  als  
men  weet  dat  de  meest  betaalkrachtige  personen  smijten  met  
geld  en  zo  met   rechtszaken.  Ze  zijn  mondiger  want   zo   is  het  
hen  geleerd.  In  de  mindere  wijken  zijn  de  mensen  slaafs  want  
anders  wordt  hun  werk  afgepakt  en  dat  zie  je  niet  bij  de  meestal  
zelfstandigen  die  in  de  duurdere  wijken  wonen.  

En  zo  wordt  er  dus  misbruik  gemaakt  van  die  mensen  die  
geen  vuist  durven  te  maken.  We  kopen  hen  af  met  wat  airco’s,  
een  sportveldje  en  wat  extra  geld  voor  medicijnen.  Er  werd  zelfs  
eens  aangehaald  dat  ze  dan  maar  daar  niet  hadden  moeten  gaan  
wonen!  Een  oliemagnaat  vanuit  Venezuela  maakt  duidelijk  uit  
van  wie  het  eiland  is.  

Mensen  worden  mondiger  maar  zal  dat  helpen?

Vele zaken mogen wij als burger niet weten. Kan onrust 

veroorzaken en kan diplomatieke betrekkingen verstoren. Dat daar 

mensenlevens mee gemoeid zijn is geen probleem. Ook maakt 
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het ook niets uit dat je, je in alle bochten moet wringen om het 

nationaal belang te dienen.

Leugens over en weer en zo ook op ons eiland.

De ISLA gaat weg dat is duidelijk en we hebben een pro-

bleem; Ons asfaltmeer produceert dagelijks vele zware giftige 

gassen die zeer gevaarlijk zijn voor onze gezondheid! Blijkt dat 

deze erger zijn dan wat de ISLA momenteel dagelijks uitstoot. 

Dan praten we nog niet over het chemisch meer wat letterlijk een 

plaats is dat vol zou moeten staan met doodshoofden.

Wat is de planning en afgesproken?

Binnen 5 jaren is het asfaltmeer leeg, dan kan daar met 

verdere schoonmaak een begin gemaakt worden. Dan is het che-

misch meer aan de beurt en daar is 2 jaren voor uitgetrokken. En 

als laatste zijn de zaakjes al geregeld om de ISLA te ontmantelen! 

Contracten zijn daar al over getekend en het gehele draaiboek is al 

in gang gezet. Maar we zitten met zogenaamd 900 man personeel, 

wat momenteel daar werkzaam is. Ja, die hebben pech gehad en 

mogen zeker nu niet weten dat ze later op straat staan! Dan zou-

den ze nu niet meer productief zijn. Dus svp niet verder vertellen.

Wat gaat er komen? Mensen, maak je niet lekker want 

deze verdeling is ook al zo goed als rond. Wij burgers zullen 

weinig genot gaan krijgen van dat vrijgekomen stuk grond. Wat 



216 - MAFFIA -

wel interessant is, is dat er onder andere een totaal nieuw super 

de luxe ziekenhuis gepland staat! Is het nu te bouwen ziekenhuis 

dan een tijdelijke oplossing?

Uit de duim gezogen? Voor u misschien wel maar de con-

tracten en handelingen liegen er niet om. Je bent blind als je nog 

denkt dat de politiek het goed voor heeft, schuilend achter de vele 

loze beloftes die dagelijks rondgestuurd worden. Het niet naleven 

van vonnissen. En een Venezuela die niet hun kostbare tijd gaan 

verspelen aan een al vastgesteld plan (reeds in uitvoering) waar 

wij burgers niets van mogen weten.

Aanvullend  commentaar

Dit  stuk  wat  een  zwijgend  effect  had  en  zelfs  doodgezwegen  
werd  door  SMOC  en  andere  zo  goed  voor  hebbende  activisten.  

de  huidige  werknemers  die  drukdoende  zijn  om  nu  al  aan  het  
teermeer   te  werken.  Het  beeld  wat  hier  geschetst  werd  paste  
precies  in  de  manier  zoals  de  regering  en  de  ISLA  samenwerken  
en  alles  blokkeren  wat  maar  iets  in  de  weg  zou  kunnen  leggen  

de  werknemers  voor  dichte  poorten  staan  is  ook  een  vaststaand  
feit.  Alleen  kan  dat  nog  niet  vrijgegeven  worden  anders  krijg  je  
ongemotiveerde  mensen  en  dat  is  ten  nadele  van  Venezuela  die  

Het   grote   plaatje   is   duidelijk,   alleen   er   zijn   heel   veel  
belangen.  Uit  zeer  goede  bronnen  kregen  we  te  horen  dat  zelfs  
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de  verdeling  van  het  land  al  besproken  is.  Dat  maakt  het  project  
van   heer  Casimiri   gewoon   een   lachertje   die   Jan   en   alleman  

een  of  ander  ‘space  stad’  vol  beton  loopt  te  pronken.  Het  slijmen  
druipt  eraf  en  dat  allemaal  maar  voor  aandacht.  Dat  zien  we  ook  
bij  de  diverse  actiegroepen  die  het  allemaal  weten  en  alsmaar  met  

hun  manier.  Natuurlijk,  want  hun  overeenkomsten  met  de  piassen  
van  vorige  regeringen  en  huidige  regeringen  die  tellen  en  niet  de  
wetten  waar  er  alsmaar  mee  gesmeten  wordt.  Het  ISLA  terrein  
wordt  tot  de  laatste  dag  gezien  als  Venezolaans  grondgebied  en  
daar  heersen  andere  wetten  en  andere  regels.  

Maar   o  wat   doet   het   pijn   als   die   eenvoudige   zwever  
alsmaar   komt  met   zaken  waar   de   zogenaamde   experts   en  
academici   niet   op   gelet   hadden  of   niet  willen   zien.  Want   het  
bewust  zaken  interessant  maken  is  wel  mooi  voor  de  show  maar  
zet  niets  bij  aan  waar  we  tegen  vechten  op  dit  eiland.  Waar  we  
tegen  vechten  zijn  zeer  sterke  groepen  die  werkelijk  delen  van  

alsmaar  op.

Maar  SMOC  had  succes,  dat  menen  ze.  De  brief  was  
verzonden  maar  wat  voor  een  brief!  De  brief  die  een  vrijwaring  is  
voor  de  ISLA  waar  netjes  wordt  aangegeven  wat  ze  aan  redenen  
op  kunnen  geven  als  ze  weer  eens  eindeloos  aan  het  uitstoten  
zijn.
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De laatste regels

Iedereen is in de zevende hemel, de regering heeft DE 

brief gestuurd naar de ISLA, dat alles conform zoals de rechter 

bevolen heeft. Maar wat staat er WERKELIJK in die brief? Lees 

deze passage svp twee of meerdere malen:

“Fakkelen van gassen kan gebeuren bij het opstarten en 

stopzetten van installaties, bij onregelmatigheden in het proces, 

en om de drukvariaties van procesgassen tijdens normaal proces 

te regelen.”

Enkele slimme juristen hebben met deze brief de ISLA de 

vrijwaring gegeven dat ze onbeperkt kunnen fakkelen!

O, wacht er is nog een regel:

“Onder overmatig affakkelen wordt voortaan verstaan fak-

kelen, dat niet onder voornoemde omstandigheden plaatsvindt.”

Hallo mensen, dit is een vrijbrief om de lucht vol te gooien 

met vergif! Want is het niet het opstarten dan is het wel stopzetten. 

Is het niet de druk dan is het wel het proces regelen! Ik feliciteer 

die jurist die dit handig in elkaar heeft gezet want weinig men-

sen willen kennelijk zien dat er geen cent betaald gaat worden 
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nu met deze vrijbrief van onze regering. Het zal weer rechtbank 

worden, want voorlopig is deze brief wel een leidraad voor onze 

raffinaderij.

Aanvullend  commentaar

De  ene  ontkenning  na  de  andere  maar  milieu  juristen  die  
mij  erop  attendeerden  vanuit  het  buitenland  lieten  me  lachend  
weten  dat  het  een  zeer  slimme  zet  was  van  de  juristen  hier  uit  
naam  van  de  minister.  De  laatste  regels  houden  duidelijk  in  dat  

maakt,  om  alle  vuiligheid  uit  te  stoten.  

Later  bleek  dat  de  brief  wel  of  niet  is  verstuurd.  Het  was  
een  over  en  weer  tussen  de  ISLA  en  SMOC  maar  duidelijkheid  
werd  niet   gekregen.  Totdat   ISLA   in  een  keer   via  de  advocaat  

spelletje  wat   door   ISLA   gespeeld  wordt.  Duidelijk   zoals   een  
multinational  werkt  en  dat  dan  de  experts  niet  doorhebben  dat  
dit  een  eindeloze  weg  is  die  dood  zal  gaan  lopen.  Jammer  is  de  
arrogantie  die  bij  de  vele  actievoerders  aanwezig  is.  Zij  weten  het  
en  wij  als  gewone  man  kunnen  niet  weten  hoe  dit  spel  gespeeld  
wordt.  Voor  een  aardigheidje  hebben  we  het  verloop  op  papier  
gezet,  beginnende  enkele  jaren  geleden.  Het  is  heerlijk  te  zien  
hoe  dan  een  ‘niet  academicus’  tot  de  dag  van  vandaag  alle  zaken  
ziet  uitkomen  die  hij  toen  op  papier  heeft  gezet.

Wat   mij   ook   opviel   was   dat   er   iemand   van   deze  
actievoerders  sinds  kort  in  de  rook  van  de  ISLA  is  gaat  wonen!  
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Voorkennis?  Maar  ik  lach  en  wacht  weer  af  tot  u  mijn  volgende  
bladzijde  in  deze  zaak  na  kunt  lezen.  

Mensen  zullen  vergiftigd  worden  tot  de  dag  dat  de  poorten  
zonder  voorkennis  gesloten  worden.  Geld  binnen,  boeltje  pakken!  
Maar  we  lachen  (huilen)  door  want  het   is   jammer  dat  er  geen  
samenwerking  is  en  dat  de  ene  bang  is  dat  hij  niet  die  aandacht  
krijgt  die  zijn  ego  aanspreekt.  Dat   is  de  reden  dat  de  ISLA  zo  
sterk  blijft  en  ook  door  kan  gaan.  Eenheid  is  er  niet  en  ego  speelt  
dus  over  en  weer  bij  veel  mensen.  Vandaar  ook  de  explosie  die  

kansen  zien  in  vele  takken  van  de  maatschappij.
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Al lang was er sprake van een nieuwe wereldoorlog en al 

lang was er ook sprake van dat deze niet meer uitgevochten zou 

worden met wapens en raketjes.

De derde wereldoorlog is gestart zonder dat zeer vele 

mensen er erg in hebben.

Wat is er gebeurd? Begin vorige maand werd door Julian 

Assange (eigenaar WikiLeaks) bekend gemaakt dat er honderden 

duizenden geheime documenten op zijn website WikiLeaks ge-

plaatst gaan worden. Niets nieuws, want deze man heeft al vele 

geheime films en geheime informatie in het openbaar gebracht. 

Doch ditmaal was het informatie vanuit vele Amerikaanse am-

bassades rond de wereld en komen wij als Curaçao en Aruba ook 

netjes voor in de lijst van de vele documenten.

De Amerikaanse staat ging in de aanval en liet de website 

stoppen. Dat lukte niet omdat er ondertussen duizenden “mirror 

sites” bestaan waardoor de voortzetting van WikiLeaks gegaran-

deerd werd. Een andere manier werd gevonden door Amerika; We 

beschuldigen de eigenaar van de website van seksuele intimida-
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ties. Niets nieuws, wordt al jaren gedaan! Dus kwam er een derde 

aanval en dat was om alle betalingsmiddelen stop te zetten naar 

deze Julian Assange. Paypall, Visa en Master stopten om geld aan 

te nemen voor deze website. Ook Google, Facebook en Amazon.

com gingen mee, onder druk van Amerika.

De bom barstte omdat vele internet gebruikers menen dat 

hiermee de vrijheid van meningsuiting en het vrije internet ver-

keer in gevaar is gekomen. Begin december 2010 was de aanval 

beklonken door de groep “Anonymous”. Ditmaal niet door solda-

ten maar door een leger hackers die met de dag meer worden en 

massaal zijn begonnen om zowel de Amerikaanse staat als vele 

internet sites zoals Paypall, Visa en Master regelmatig plat te leg-

gen. Massale DDos aanvallen op die sites leggen nu regelmatig 

deze sites voor enkele uren plat. Ook zal dit gaan gebeuren met 

Google, Facebook en Amazon. Zo zal langzaam maar zeker het 

internet dood gaan vallen. 

Al lang werd er gepraat over een derde wereldoorlog en 

dat deze uit een totaal andere hoek zou komen en in de hackers 

wereld waren ze al geruime tijd paraat om daar op in te springen. 

We merken nu nog niet veel en alleen zijn enkele sites moeilijk 

of niet meer te bereiken maar het gaat zeer zeker nog veel grotere 

vormen aannemen. Want vergeet niet, banken, financiële instel-

lingen maar ook vele landelijk diensten werken met internet en 

als ze onbereikbaar zijn, kunt u na gaan hoeveel verlies er geleden 

wordt. Praten we nog niet om in de banksystemen te rommelen 
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of vreemde zaken te lanceren in een netwerk van ambassades. 

U weet het nog niet maar de derde wereldoorlog is gestart. 

Succes allemaal op cyberspace.

Aanvullend  commentaar

Even  leek  het  erop  dat  er  inderdaad  een  derde  wereld-
oorlog  zou  uitbreken  maar  dan  via  cyberwereld.  We  praten  er  al  
lang  over  en  we  weten  allemaal  dat  we  gecontroleerd  worden  via  
het  internet.  Er  is  geen  een  elektronisch  apparaat  wat  niet  een  
connectie  heeft  en  zo   ten  aller   tijde  nagetrokken  kan  worden.  
We  zijn  werkelijke  slaven  geworden  van  het   systeem  die  ons  
elektronisch  monitoren  dag  in  dag  uit.  Zodra  je  het  te  bont  maakt  
staan  ze  bij  je  aan  de  deur  en  ben  je  ‘staatsgevaarlijk’.  Nu  pas  
beginnen  geluiden  op  te  komen  tot  hoeverre  de  staat  mag  gaan  
en  wat  is  nog  de  vrijheid  van  de  mens.  Mooi  is  het  te  zien  dat  
mensen  dagelijks  achter  de  sociale  netwerken  zitten  en  waar  
werkelijk  je  gehele  leven  in  de  gaten  wordt  gehouden.  

Zelf  ben  ik  ook  al  enkele  keren  in  een  vreemde  situatie  
gekomen  doordat   bijvoorbeeld  een  gek  uit  New  York   zich  als  
John  Baselmans  uitgaf.  Ook  in  het  geval  stichting  Mai  bleek  dat  
mensen  onder  mijn   naam  actief  waren  en  Facebook   is   zover  
gegaan  dat  eentje  alles  werkelijk  heeft  gedelete  en  omgooide.  
Nu  zijn  deze  nog  relatief  onschuldige  zaken  en  zal  dat  nog  niet  
veel  effect  hebben.  Maar  toen  ik  eens  een  stuk  schreef  over  Joran  
van  der  Sloot  en  Nathaly  Holoway  en  het  geval  Hogan  werd  ik  
bij  Amerikaanse  netwerken  als  snel  gespot  en  werd  er  rijkelijk  
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gespeculeerd  welke  gek  zulke  zaken  kon  beweren.  Dat  stuk  zal  
ik  later  plaatsen  dan  weet  u  waarmee  ze  in  het  buitenland  wakker  
te  schudden  vallen.

Tot mijn grote verbazing ben ik John Baselmans postings 

tegengekomen die niet door mij zijn geplaatst. Met die reden haal 

ik vele van mijn postings weg. Bij nader onderzoek en na trekken 

van de data blijkt dat zeer regelmatig ingebroken wordt in mijn 

computer via op dat moment open “poorten” en zo verschijnen 

op verschillende publieke sites als Facebook, Hyves, You Tube 

en Twitter berichten die niet door mij persoonlijk zijn geplaatst. 

Mijn excuus hiervoor en er wordt hard aan gewerkt om de dader(s) 

te tracen.

John H Baselmans

Aanvullend  commentaar

Wat  bleek?  Valse  berichten  in  naam  van  John  Baselmans  
verschijnen  regelmatig  op   internet.  Er  was  duidelijk  een   lek   in  
onder  andere  mijn  Facebook  account  en  heb  daarom  toen  alle  
5000  mensen  weggehaald  als  zogenaamde  vriendjes.  Van  de  
5000  man  bleven  er  120  over  die   ik  werkelijk  kende.  Nu  blijkt  
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het  redelijk  rustig  te  zijn  maar  toch  nog  verschijnen  nu  nog  ooit  
stukjes  dat  ik  me  wel  afvraag  waar  dat  vandaan  komt.

     Internet  is  een  ‘free  for  all’.

Ik werd uitgenodigd om op een expositie te komen van 

kunstwerken die gemaakt zijn door leerlingen van het PSC. Het 

was een initiatief van 4 leerlingen die in een zeer korte tijd een 

geweldig stukje vakwerk hebben geleverd. Het werk van de diverse 

leerlingen waren van hoge kwaliteit en je voelde gewoon de passie 

waar deze jongeren mee bezig waren. Het was gewoonweg goed 

te zien dat er zoveel talent is onder de jeugd. Maar wat gaat er 

met dat talent gebeuren? De materie op de scholen wordt steeds 

zwaarder en de tijd voor creatieve vakken wordt steeds kleiner. 

Veelal worden die uren weer afgepakt om achterstand in uren of 

in lessen recht te trekken.

Ik vroeg waar het leslokaal was waar handenarbeid/tekenen 

gegeven werd en werd gestuurd naar het hoogste lokaal van het 

complex. Op zich de bewuste plaats waar veelal creatieve vak-

ken gegeven worden. Zelf heb ik meerdere malen les gehad op 

de zolder van een school. Dus, al de trappen op naar dat lokaal. 

Aangekomen zonk mij de moed in de schoenen. Ik weet uit er-

varing dat alle handenarbeid lokalen op een lagere- middelbare- 



226 - MAFFIA -

grafische school of academie rommeliger is dan normaal. Kan 

niet anders, je bent immers aan het creëren. Maar dit lokaal was 

de schrik van mijn leven. Een zwijnenstal waar je ook nog crea-

tief moet zijn. De lessenaar vertelde al genoeg maar ook hoe de 

klas (niet) onderhouden is vertelde boekdelen. Als ik in zo’n klas 

creatief moest zijn dan was ik zeker nooit doorgegaan in de kunst. 

Ik kreeg nog meer bewondering voor die leerlingen die beneden 

geweldig werk toonden. 

Ik vraag me af waar is de leiding? Want hoe kun je kinde-

ren onderwijzen in een zwijnenstal? Maar we zien de kranten wel 

gevuld met het probleem over een naamsverandering! Triest dat 

onze minister niet eens bij stilstaat dat leren in een school met een 

lokale naam niets zal uithalen als men de leerlingen respectloos 

in een zwijnenstal propt!

Initiatiefnemers en jonge kunstenaars van het PSC mijn 

petje af wat jullie afgelopen zaterdag lieten zien. Ik hoop dat, wat 

jullie ook gaan studeren, jullie de creatieve kant niet laten vallen. 

Blijf in jezelf geloven en blijf creëren.

Aanvullend  commentaar

Het  vreemde  bij  dit  stuk  is  dat  er  nauwelijks  aandacht  aan  
besteed  werd  en  zelfs  nauwelijks  geplaatst!  
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Juist  dit  moment  was  het  goede  moment  voor  de  school  
om  naar  buiten  te  komen  maar  zelfs  de  brief  naar  de  directeur  
leverde  niets  op.  Geen  antwoord  van  de  heer  J.  W.  Hanssen.  Wel  
iets  normaals  zoals  we  altijd  mee  maken  op  dit  eiland.  Kennelijk  
had  ik  deze  man  tegen  zijn  schenen  geschopt  in  het  werk  wat  hij  
niet  deed!  Dat  bleek  ook  wel  door  dus  niet  te  beantwoorden,  laat  
staan  contact  te  zoeken  om  er  eens  over  te  praten  of  de  zaken  
politiek  aan  te  pakken.  Nee,  deze  man  en  zijn  school  zwegen.  
En  dat  zijn  dan  die  mensen  die  onze  kinderen  een  opvoeding  
moeten  geven.  

We  zien  steeds  meer  dat  het  onderwijs  zeer  sterk  achteruit  
aan  het  gaan  is.  In  plaats  van  dat  de  kinderen  normen  en  waarden  
worden  geleerd  stoppen  we  ze  in  krotten  van  lokalen  en  geven  
zelf  het  slechte  voorbeeld.  Dat  is  niet  alleen  op  deze  school.  We  
praten  hier  over  het  onderwijs  in  zijn  geheel  op  dit  eiland.  

Kolegio  Alejandro  Profèsor  Dòkter  Jandi  Paula  met  deze  
naam  gaan  ze  nu  verder  en  het  gebouw  inclusief  de  leerkrachten  
en  hun  leiding  zal  niets  veranderen  in  de  opvoeding  en  lessen  
van  deze  school.  Veel  geld  verspeeld,  veel  energie  verloren  en  
de  kinderen  alleen  een  extra  trap  nagegeven  door  de  politiek  en  
hun  leiding.  Inspraak  bestaat  niet  en  respect  naar  de  leerlingen  
toe  is  net  zo  belabberd  als  in  de  maatschappij.  Misschien  is  dat  
wat  deze  kinderen  moeten  leren;;  Heb  lak  aan  wat  er  gebeurt  en  
drijf  je  zin  door  al  is  die  nog  zo  ondemocratisch.

Curaçao  anno  2011!
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Eendracht maakt macht (Frans: L’union fait la force. La-

tijn: Concordia res parvae crescunt). Een uitspraak die nog steeds 

gegriefd staat in mijn hersenen. Ik ben geboren na het einde van 

de tweede wereldoorlog en mijn ouders en familie waren herstel-

lende van de ellende die de tweede wereldoorlog veroorzaakt had. 

Een totaal verwoest land met mensen in nood en veel pijn. In 

mijn eerste levensjaren zijn er beelden die ik nooit vergeten ben. 

Een groots persoon, dominant op een poster met daarachter een 

verwoeste stad en de woorden heel groot geschreven “Eendracht 

maakt macht”. De beelden herkende ik al snel maar de betekenis 

leerde ik pas later te begrijpen toen ik kon lezen.

“Eendracht maakt macht”, een alles zeggende uitspraak 

die vele landen al gebruikt hebben en bij mij nog steeds indruk 

maakt. Want, kijken we even hoe het met ons vergaat op dit ei-

land. We leven met ongeveer 140 duizend mensen op een rots en 

we kunnen met trots zeggen dat we een van de meest verdeelde 

groepen mensen zijn op deze wereld. We hebben de verschillende 

nationaliteiten maar ook de haat tegen alles wat niet zogenaamd yu 

di Korsou is. We hebben vele instanties die tegen elkaar werken in 

plaats van met elkaar. Vele stichtingen, organisaties en groepjes die 

het alsmaar beter weten of  “anders” doen! We vechten allemaal 

in kleine groepjes voor ons zelf en vergeten het doel. Dagelijks 

zien we de versplintering van een klein groepje mensen wat op 

een stukje grond leven. We zijn verdeeld en gunnen elkaar het licht 
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niet in de ogen. Als grote voorbeeld hebben we een verdeelde laag 

bij de grondsvechtende politiek die vergeet dat zij een trekker en 

voorbeeld zouden kunnen zijn om samen iets te gaan bereiken. Een 

doel, een beter leven, een socialer leven en een leven met respect 

naar elkaar toe. Maar wat doen we? We vechten en zijn vergeten 

hoe we met elkaar moeten leven. We zijn verdeeld en niets komt 

werkelijk van de grond. We gunnen elkaar niets en zorgen ervoor 

dat het een ander zeker niet gaat lukken. 

Dan denk ik terug aan mijn ouders en de burgers net na 

de oorlog die samen heel hard werkten aan één doel. Samen weer 

een bestaan opbouwen en de zaken aan elkaar lappen om weer 

een menselijk bestaan te hebben. Het kan en dat hebben we ook 

gezien toen West Duitsland in een keer opgescheept werd met 

een failliet vies vuil Oost Duitsland. Ze gingen er aan werken, 

alle Duitsers, west en oost en nu hebben ze een land wat weer 

helemaal meedraait in een wereldeconomie. 

En wat hebben wij? Bij elkaar een verdeelde, vechtende, 

jaloers volkje niet beseffend dat we SAMEN een land zouden 

kunnen creëren wat een voorbeeld zou kunnen zijn voor onze 

kinderen. Helaas, we zijn verdeeld en misschien moet ik de poster 

“Eendracht maakt macht” eens op dit eiland gaan hangen en men-

sen laten zien dat we SAMEN wel alles aankunnen, veranderen 

en aanpakken of de politiek nu wil of niet. 

 “Eendracht maakt macht”
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Aanvullend  commentaar

Het  eiland  is  verdeeld  en  de  mensen  worden  tegen  elkaar  
opgezet.  Het  is  een  van  de  meest  bekende  methoden  die  een  

lokale  bevolking  tegen  elkaar  op  te  zetten  krijg  je  dat  de  mensen  
het  te  druk  hebben  met  elkaar  in  de  haren  te  vliegen,  het  leven  
moeilijk  te  maken  en  elkaar,  als  het  even  kan,  het  leven  onmogelijk  
te  maken.  Dat   is   goed  om  ongure   zaken   te   regelen  want   de  
aandacht  is  dan  afgeleid  van  het  geheel.  We  zien  het  overduidelijk  
zoals  de  huidige  regering  te  werk  gaat.  Een  schreeuwerige  heer  
Wiels,  een  stille  heer  Cooper  en  een  heer  Schotte  die  de  goede  
peer   uithangt  maar   zorgt   dat   er   zeker   geen   rust   komt.   Liefst  
handjesschuddend  ver  van  dit  eiland.  De  zware  tekenen  van  de  

praktijken  verraden  en  getuigt  van  een  nog  zeer  jonge  onervaren  
groep.  Al  zijn  ze  onervaren  in  de  politiek,  ze  weten  wel  hun  zaken  
al  snel  te  regelen  en  uit  te  zetten.  

Om  hier  wat  tegenwicht  te  geven  schreef  ik  bovengeplaatst  
stuk   en   helaas   begrepen  maar  weinigen  wat   er   zou  moeten  
gebeuren.  De   criminele   acties   kunnen   niet   doorgaan   als  we  
samen  zouden  verenigen.  Maar  door  elkaar  in  de  haren  te  vliegen  
zijn  we  nu  al  beland  in  een  eiland  dat  sterk  achteruit  gaat  en  nog  
weinig  om  de  lokale  mensen  geeft.  Het  was  een  aanzet  maar  
het  zal  nog  lang  duren  eer  de  mensen  hier  doorhebben  dat  ze  
opzettelijk  tegen  elkaar  opgezet  worden.
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Met simpel een dak te laten spuiten is het mogelijk om je 

klanten op te lichten en zelfs af te persen.

Het was hard nodig dat het dak eens een goede beurt moest 

krijgen. We lieten de firma Paula komen want die was volgens 

enkele mensen goed en goedkoop. 

We gingen naar de zaak en we zouden die week nog een 

taxatie krijgen. Mooi niet dus want na enkele keren bellen en vele 

weken later kregen we van de eigenaar de smoes te horen dat het 

o zo druk was. Zaterdag kom ik de opgave doen en warempel za-

terdag stond deze man op het dak. Met wat meten wist hij me te 

zeggen dat het 280 m2 meter was (werkelijk oppervlakte 262m2 

meter) maar goed wie kijkt nu zo nauwkeurig en wie valt er nu 

over enkele vierkante meters?

We moeten wel eerst de zaak schoon spuiten want er is een 

aanslag! Jip, natuurlijk alles is aangeslagen op dit eiland. En… u 

heeft enkele lekkages! Met de stormvloed van afgelopen maanden 

was er geen druppel binnengedrongen maar ons dak had volgens 

hem zes lekkages. 

We kunnen aanstaande maandag beginnen met schoonspui-

ten, dinsdag lekkages maken, woensdag eerste laag, donderdag 
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tweede laag. Er werden 35 gallon aan verf opgeschreven volgens 

een hoge prijs want 2 keer spuiten was zeker nodig. Doch alles 

bij elkaar was het een redelijke prijs en we deden de aanbetaling 

voor verf aankoop zodat ze maandag kunnen beginnen.

Maandagmorgen vroeg kom ik persoonlijk met een ploeg. 

Nou dat vroeg bleek later rond 3 uren ‘s middags en van de baas 

geen spoor te bekennen. Maar schoonspuiten kan iedereen. Be-

halve… deze jongen die letterlijk de hogedrukspuit op de naden 

zette, met gevolg dat het water met bakken op ons plafond kwam. 

Na bellen met de baas hield de plaatselijke regen op en werd het 

dak normaal schoongespoten zonder waterschade.

Dinsdag zaten we als Jan met de korte naam te wachten 

want de baas zou met een jongen komen om persoonlijk alle lek-

kages/scheurtjes aan te wijzen en te maken. Na laat op de mid-

dag gebeld te hebben kregen we te horen dat hij niet meer kwam 

omdat hij ergens op het eiland een drup regen had gevoeld en alle 

werkzaamheden had afgeblazen. Als klant hoef je dat natuurlijk 

niet te weten!

Woensdag zouden de baas en plakker komen, ook weer 

vroeg maar vroeg was 2 uren ’s middags, zonder baas. De jongen 

heeft over het dak moeten kruipen om de zogenaamde lekkages/

scheurtjes te vinden en heeft maar op enkele mogelijke plaatsen 

wat afgestreken met een compount.
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Donderdag zouden ze vroeg komen om de eerste laag op te 

brengen en om twee uren stonden ze in de regen anderhalf uur te 

wachten of er toch nog gespoten kon worden! Niets werd gedaan 

en ze gingen naar huis.

Vrijdagmorgen, dat werd dus 3 uren in de middag, kreeg 

ik als verrassing te horen dat het dak vandaag klaar zou zijn. Bij 

navraag hoe ze twee lagen tegelijk zouden spuiten was het ant-

woord eerst links om en dan rechtsom! Ik vertelde hen dat ik laag 

één wilde en die van bovenaf en geen een links of rechtsom. Dat 

werd gedaan zonder de randen want dat doen we morgen wel! 

Ik stuurde hen terug het dak op om alle randen te doen wat later 

bleek dat het gedeeltelijk was gedaan. Wanneer komen jullie voor 

laag twee? Daar was geen antwoord op, later kregen we te horen 

dat het maandag zou worden.

Maandag stonden ze om 9 uren in de morgen JAWEL! Aan 

de deur en de tweede laag werd netjes opgebracht door een andere 

groep en ook de afwerking was okay. Toen kwam het waar meneer 

de baas geld op verdient. Van de 35 galon was nog 11 galon over! 

Ik hield zelf de twee open emmertjes en 9 werden in de wagen 

geladen samen met de lege emmers! Ik vroeg de lege emmers terug 

en vertelde hen dat ik de 9 emmers af zou trekken van het reste-

rende bedrag. Twee dagen later kreeg ik een onbeschofte baas aan 

de telefoon dat de 5 jaren garantie niet meer door gingen! Die 11 

emmers moesten alsnog op het dak gespoten worden! Ik vertelde 

hem dat er al 2 lagen op zaten en dat de jongens echt niet zuinig 
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gespoten hadden en het dak er perfect uitzag! Ik werd voor het 

blok gezet, of alle 11 de emmers alsnog spuiten of geen garantie! 

Het laatste heb ik genomen met de mededeling dat aangifte zou 

volgen daar deze man mensen bewust oplicht en bedreigt met dan 

geen garantie.

Deze man pakt dus mensen op teveel aan verf laten betalen 

en 2 maal spuiten houdt werkelijk in, eenmaal linksom eenmaal 

rechtsom spuiten op één dag! Zo zou hij dus vele honderden gul-

dens besparen en de mensen oplichten onder bedreiging dat er geen 

garantie is als je de verf niet opmaakt! Het mooie is dat als je de 

cijfers neemt op de emmer hoeveel oppervlakte er gespoten kan 

worden, is dat 25 tot 35 vierkante meter maal 12 is wel mooi 300 

vierkante meter wat dus wel kan kloppen. Bewust zijn er dus 11 

emmers bijgeteld of om die later ongemerkt terug te nemen of af 

te dwingen alsnog als een 3de laag op te brengen! En zo worden 

mensen rijk en rijden in grote SUV zoals heer Paula in dit geval. 

Duister zaakje en dit is nog maar een kleine mier in het geheel.

We zetten een hightech gebouw onder de kokende tropen-

zon! Diegenen die dit waanidee gelanceerd hebben lijken alleen 

maar te denken aan het grote geld! Waarom? Als men rond de 

wereld kijkt worden vele computercentra geplaatst op plaatsen van 

de wereld waar het koud is. Dat wordt gedaan omdat de warmte 
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wat zo’n computerpark aflevert, bijvoorbeeld in Stockholm, aan 

een groot gedeelte van de stad verwarming levert. Bij andere 

hightech parken worden ook veel warmte energie geleverd naar 

de gemeenschap toe.

Nu hebben wij een Ctex sprookje wat veel geld gaat kosten 

hier op Curaçao. Enkele slimme jongens willen een computercen-

trum gaan plaatsen onder de hete tropenzon. Natuurlijk, we hebben 

airco’s die dit alles moeten koelen, maar wat voor energie wordt 

er niet verspeeld door dit waanidee? Een waanidee wat, technisch 

gezien, werkelijk geen kans van slagen heeft.

Alle hitte van de vele servers staan hier onder de kokende 

tropenzon terwijl op de meeste plaatsen van de wereld juist deze 

gebouwen op koele plaatsen staan en tot zelfs diep in de aarde 

gebouwd worden. Maar hier gaan enkele fantasten veel andermans 

geld verkwisten aan dit waanidee.

Technici lachen zich een deuk hoe slimme gasten warme 

lucht proberen te verkopen in de tropen.

Aanvullend  commentaar

Het   plan   van  een  datacenter   leek  me  al   een   vreemde  
gedachte  omdat  we  in  het  verleden  al  verschillende  documentaires  
hadden  gezien  waarbij  het  alsmaar  ging  over  koeling  en  dat  ze  
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koude  plaatsen  zoeken  op  de  wereld  om  deze  mega  centra  neer  
te  zetten.  

Uit   gesprekken   die  we   hadden  met  mensen   uit   deze  
technische  wereld  bleek  het  verhaal  van  mij  hierboven  te  kloppen  
zoals   het   geschetst  was.  Technisch   is   een  datacenter   op  dat  
niveau  mogelijk  maar  praktisch  en  economisch  gezien  is  het  een  
lachertje.  2  buitenlandse  gasten  werkzaam  in  een  van  de  grotere  
centra  op  de  wereld,  waren  op  het  eiland  aanwezig  om  deze  

er  een  datacenter  van  deze  omvang  in  de  tropen  geplaatst  gaat  
worden.  Ze  bestempelden  het  zelfs  als  een  waanidee  en  dat  hier  
meer  achter  moet  zitten.  Nou,  dat  meer  achter  zitten  is  duidelijk  
want  het  gehele  plan  Hato  wordt  van  alle  kanten  getrokken  door  
naar  horen  zeggen  één  grote  man  die  al  op  meerdere  plaatsen  

praktijken   in  de  gokwereld  en  volgens  het  boek   ‘bloedsporen’  

geheel.  Wat  blijkt  nu  dat  ook  hij  achter  een  energiecentrale  zit,  
een  viskwekerij,  spacelab  en  zo  ook  dit  datacenter!  Er  is  zelfs  
alleenrecht   op  bepaalde   zaken  gezet   zoals   de   viskwekerij   en  
de  energiecentrale  die  door  enkele  fantasten  uit  Nederland  zijn  
bedacht!  Ze  zijn  berekend  op  de  golven  van  niet  Curaçao  en  
ook  niet  de  stromingen  en…  wind.  Maar  wie  kniest  daar  nu  om,  
het  geld  moet  rollen  en  wat  we  er  neerzetten  maakt  niet  uit,  ook  
niet  hoelang  het  gaat  werken!  Het  past  allemaal  precies  in  de  lijn  
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van  de  louche  zaken  die  al  gaande  zijn  in  de  freezone  aldaar  en  
dus  goed  van  pas  komen  aan  de  andere  kant  van  deze  airport.  

Via  onze  buitenlandse  kanalen  kwamen  we  in  discussies  
met  mensen  van  een  buitenlands  datacenter  over  deze  plannen  
en  die  moesten  hartelijk  lachen.  Want  nogmaals  met  een  airco  is  
alles  te  koelen  maar  voor  een  datacenter  van  deze  omvang  is  wel  
wat  meer  nodig  dan  een  aircootje  zoals  we  ze  in  de  datacentra  
nu  hebben  op  dit  eiland.  Namelijk  ze  zijn  niet  meer  dan  een  hok  
met  wat  servers  die  wat  berekeningen  moeten  maken!  

Maar  goed,  het  was  dus  weer  lokaal  een  aanleiding  om  me  
achterlijk  te  verklaren.  Doch  de  verdere  gedachte  achter  dit  totale  
project  is  angstaanjagender.  Want  complexen  bij  een  luchthaven,  
vrij  van  alles  en  waar  de  wereld  hun  data  toe  moet  vertrouwen,  

pakken.  Zeker  omdat  cybercrime  steeds  meer  op  gaat  komen,  is  

gaan  worden  in  de  cyberwereld.  Buiten  het  gokken,  bouwen  en  
porno,  wat  hier  al  gaande  is,  is  dan  een  dataverkeer  van  banken  
enzovoorts  zeer  gemakkelijk  te  onderscheppen  en  mee  aan  de  
slag  te  gaan.  

Gewoon  even  doordenken  en  het  kwartje  gaat  dan  in  zijn  
geheel  vallen.  
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Dinsdagmorgen was John Baselmans op de Bibliotheek 

om zijn laatste 3 boeken te doneren aan de Bibliotheka Públiko 

Kòrsou. Het Zwartboek van Curaçao, Mi bida no bal niun sèn en 

Makamba zijn vanaf vandaag ook te lenen en te lezen bij onze 

Bibliotheek.

John Baselmans ta regalá su delaster bukinan na Biblio-

theka Públiko Kòrsou.

Djamars mainta John Baselmans tabata di bishita na Bi-

blioteka pa asina regalá su 3 último buki na Biblioteka Públiko 

Kòrsou. Esta; Zwartboek van Curaçao, Mi bida no bal niun sèn i 

Makamba. Desde awe bo por haña e bukinan aki pa fia i lesa na 

nos Biblioteka.

Riba e potrèt; Señor Alton Gorden di Biblioteka Públiko 

Kòrsou  risibiendo e bukinan di John Baselmans
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Aanvullend  commentaar

Door  het  aanbieden  was  er  weer  even  aandacht  aan  het  
Zwartboek  gevestigd  wat  duidelijk  vermeden  werd.  Nu  dat  ik  het  
als  gratis  te  download  heb  staan  op  mijn  website  wordt  het  boek  
heel  goed  binnengehaald  en  heeft  de  volle  aandacht.  Gezien  de  
vele  vragen  en  mails  over  dit  boek.

Titel:  Zwartboek  van  Curaçao  ISBN    978-1-4461-8058-7
Link:  http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/  

   Zwartboek_download.pdf

Het  boek  is  als  een  van  de  best  gedownloaded  boeken  
van  de  afgelopen   tijd.  Mooi   is  dat   lokaal  alsmaar  de  geluiden  
opkomen  van  dat  het  verzonnen  verhalen  zijn  en  dat  ik  een  fantast  

veelal  uit  de  hoek  van  de  pers  en  politiek  omdat  zij  niet  begrijpen  
waar  al  deze  informaties  vandaan  komen.  Op  alsmaar  dezelfde  
vraag  van  mijn  kant  om  een  passage  te  noemen  die  niet  waar  
is  of  niet  uit  is  gekomen  wordt  het  stil.  Niemand  heeft  tot  de  dag  
van  vandaag  mij  kunnen  zeggen  welke  passages  in  de  diverse  
boeken  niet  waar  zijn  of  niet  uitgekomen  zijn.

Over   dit   onderwerp   zullen  we  nog   ruimschoots   verder  

de  pers  in  handen  heeft  en  bepaalt  wat  er  wel  en  niet  naar  buiten  
mag  komen.  Dat  beperkt  zich  niet  tot  alleen  dit  eiland  maar  ook  
verder  in  de  wereld.
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Sinds kort ligt het nieuwe boek ‘Onze cultuur / Nos Kul-

tura’ van John Baselmans in de lokale boekhandels. Zijn 42 ste 

boek is daarmee een feit geworden. Onze cultuur / Nos Kultura is 

een boekje wat de vele gebruiken en vele manieren van het leven 

op Curaçao vast legt. Verder is het, het derde boekje in een reeks 

inburgeringcursussen. 

Daarnaast heeft deze editie nog een andere dimensie ge-

kregen. Namelijk dat na dit boekje geen boeken meer van John 

Baselmans zullen verschijnen in de lokale boekhandels. De reden 

hiervoor is dat zijn sponsors het wel voor gezien houden om nog 

langer geld te steken in de lokale markt. De boeken die voor een 

lage prijs aangeboden werden was mogelijk door de sponsors 

die meenden dat de boeken ook lokaal onder de mensen moesten 

komen. Verder werd er op de gratis aangeboden boeken, op een 

school na, niet gereageerd. 

Zijn allernieuwste en 43ste boek geheten: ‘Dood is dood’ 

zult u om die redenen niet tegenkomen in de lokale boekhandels. 

Zijn uitgever en de diverse internet aanbieders zullen zorg dragen 

dat ook zijn toekomstige boeken de wereld blijven ingaan. Buiten 

de gedrukte vorm van zijn boeken is er ook een elektronische file 

voorhanden en is er een begin gemaakt om alle boeken om te zet-
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ten naar de diverse E readers. Daarmee is voor hem een tijdperk 

afgesloten op dit eiland.

 

Gezien de gratis downloads blijkt dat er internationaal wel 

veel vraag is naar de vele titels. Zo zijn er tot op heden al meer dan 

honderdduizend boeken in het totaal van internet geplukt. Er zullen 

in de toekomst meerdere boeken vrij via internet te downloaden 

zijn buiten de 13 boeken die nu al voorhanden zijn. 

Onze cultuur en de 42 andere boeken zijn, zolang de 

voorraad strekt, nog te koop voor 30 gulden bij de boekhandels 

Mensings, Bruna en Avila. Zelfs de vierkleuren tekencursussen 

zijn nu voor deze prijs te koop. 

Dit als een afsluiting van een sponsorship wat zo lokale 

mensen meer informatie had moeten verschaffen. John wil via 

deze weg zijn sponsors danken en hij zal doorgaan met schrijven. 

Aanvullend  commentaar

De  sponsor  hield  op  en  het  geld,  wat  deze  mensen   in  
me  gestoken  hadden  om  boeken  uit   te   brengen  op  de   lokale  
markt,  was  besteed.  Het  was  genoeg  geweest  en  42  boeken  
uitbrengen  was  al  meer  dan  we  ooit  gedacht  hadden.  De  laatste  
boeken  werden  voor  een  giftprijs  zwaar  onder  de  prijs  verkocht,  
want  winst  mag  en  kan  er  niet  gemaakt  worden  omdat  we  niet  in  
geld  geloven.  Het  totale  plaatje  was  bevredigend  en  de  mensen  
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hebben  duidelijk  deze  boeken  verslonden.  Het  gratis  downloaden  
neemt  steeds  grotere  vormen  aan  en  er  gaan  maandelijks  vele  
duizenden  downloads  naar  de  mensen  toe.  De  link  http://www.
johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm  wordt   zeer   druk  
bezocht.

Je  ziet  mensen  kijken  van,  o  hij  is  het  of  ze  spreken  je  aan  
en  komen  met  vragen  en  zaken  waar  ze  mee  zitten.  De  dagelijkse  
mails  bewijzen  dat  er  maar  een  kleine  groep  is  die  zo  jaloers  is  
en  zegt  dat  mijn  boeken  nergens  voor  deugen.  Maar  de  grote  
groep  heeft  veelal  opmerkingen  van  ‘ga  door  met  schrijven’  of  ‘we  
verslinden  je  boeken  soms  in  een  dag’.  Een  beter  compliment  kun  
je  niet  krijgen  en  dat  maakt  de  haatacties  van  de  pers  en  politiek  
maar  ook  van  een  mevrouw  die  meent  namens  een  bibliotheek  
te  moeten  schrijven  gewoon  teniet.  Je  merkt  zeker  in  de  literaire  
hoek  dat  er  een  zware  jaloezie  is  want  hoe  je  het  ook  wendt  of  
keert,  er  zijn  er  maar  weinig  lokale  schrijvers  die  al  ruim  een  kwart  
miljoen  boeken  onder  de  mensen  hebben  gekregen!  

Dit  eiland  druipt  van  de   jaloezie  wat  ook  duidelijk  werd  
bij  een  interview  bij  Anna  van  Leeuwen  die  me  meteen  wist  te  
vertellen  dat  ze  dochter  van  Boeli  van  leeuwen  was  en  dat  mijn  
boeken  geen  literaire  waarden  hadden!  

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Interview/  
   Anna.mp3  

Ik  lachte  want  dan  weet  je  dat  er  iets  geraakt  is  in  deze  
persoon.  Dat  een  eenvoudige  niet  literaire  hooggeschoolde  met  
zoveel  boeken  kan  komen  en  ook  nog  gelezen  worden  zonder  
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dat  hij  mensen,  uitgevers  en  winkels  moet  pleasen,  komt  zeer  
hard  aan.  Door  simpel  voor  de  mensen  te  schrijven  en  dan  ook  
nog  geen  air  hebben  dat  je  meer  bent  dan  een  ander  en  dan  zo  
gelezen  en  over  je  gesproken  wordt  is  een  groot  compliment!  

Kennelijk  weten  mijn  boeken  de  mensen  te  boeien  en  zien  
ze  veel  terug  van  wat  ze  lezen.  Helaas,  dat  heb  je  niet  snel  met  
wat  verhaaltjes  schrijven  of  een  romannetje  wat  dan  van  hoog  
literair  niveau  is  en  waar  mensen  een  aardige  duit  voor  moeten  
neertellen  om  dan  te  concluderen  dat  het  een  van  de  vele  is.  Of  
dat  het  totaal  de  boodschap  mist  door  de  vele  woordspelingen  
die  niet  door  iedereen  begrepen  worden.

Heerlijk  geen  drang,  geen  moeten  en  vrij  te  schrijven  wat  
ik  weet  en  wil  delen  met  jullie.

 

John Baselmans doneerde zijn nieuwste boek Onze cultuur 

/ Nos kultura aan onze bibliotheken te weten:

- Biblioteka Públiko Kòrsou

- Bibliotheek van de UNA

- Mongui Maduro foundation

Het boekje ‘Onze cultuur’ is de laatste in de reeks inburge-

ringcursussen voor diegene die wil genieten, wonen en misschien 

werken op ons heerlijk eiland Curaçao. Als buitenlander wil je al 
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snel zaken aanpakken, veranderen of zelfs opleggen. En dan ben 

je werkelijk op het verkeerde eiland beland. We hebben onze eigen 

cultuur en onze eigen gebruiken. Als deze gerespecteerd worden 

is het hier zeer goed te vertoeven. Nu zult u al snel begrijpen dat 

onder het woordje cultuur (nos kultura) veel valt en dat is nu net 

wat in dit boekje besproken wordt.

Het boekje is vanaf vandaag in de drie bibliotheken te 

lenen of te lezen.

Onze cultuur / Nos kultura

ISBN 978-1-4475-2701-5

Uitgever: Loba productions

Drukkerij: LULU.com

Aanvullend  commentaar

In  de  kranten  werd  er  wel  aandacht  aan  besteed  maar  
wat  vreemd  was  dat  de  foto  van  Mongui  Maduro  foundation  niet  
geplaatst  is.  Wel  de  Openbare  Bibliotheek  en  ook  de  UNA  maar  
juist  onze  meest  nieuwe  en  zeer  modern  en  high  tech  bibliotheek  
werd  nergens  aangehaald.  Dat  kunnen  we  zien  aan  de  geweldige  
foto’s  die  geplaatst  zijn  op  mijn  website:

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Curricul_  
   Monguiframe.htm
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Je  weet  het  nooit  op  dit  eiland  en  het  is  soms  jammer  dat  
je  niet  als  een  geest  onzichtbaar  aanwezig  kunt  zijn  bij  besluiten  
van  anderen.

WILLEMSTAD — Het nieuwste boek van John Basel-

mans is sinds kort op de markt en draagt de titel ‘Dood is dood’. 

Dit is het 43e boek van Baselmans en gaat over de dood en wat 

dat werkelijk inhoudt.

“De dood is duidelijk een onderwerp dat voor vele mensen 

taboe is, en er wordt zeer veel geld direct en indirect verdiend met 

de dood. Niet alleen door de vele geloven en de maatschappij, maar 

ook al die spannende verhalen die alsmaar opduiken. Verhalen 

die zich afspelen in vreemde werelden en vreemde situaties”, zo 

zegt de auteur.

Baselmans heeft in zijn nieuwste boek diverse overden-

kingen en de zaken op een rijtje gezet. “In de vele culturen wordt 

de dood verschillend gezien en beleefd. Doch in de meeste geval-

len zien we dood als een einde. Dat is veelal de reden dat de één 

probeert te vergaren wat er te vergaren valt en de ander er alles 

aan doet om maar niet dood te gaan. De dood, misschien een niet 

al te opgewekt onderwerp, maar misschien dat men na het lezen 
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van dit boekje, er anders tegenover gaat staan. Dood is dood. Is 

dood wel dood?”

Het boek verkrijgbaar bij de uitgever www.lulu.com, maar 

ook via www.amazon.com, www.priceminister.co.uk, www.po-

wells.com of www.alibris.co.uk.

Het boek is ook vrij te downloaden via onderstaande link:

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/  

 Dood_download.pdf

Aanvullend  commentaar

Weinig  aan  toe  te  voegen  dan  alleen  dat  de  kranten  het  
netjes  geplaatst  hebben  en  dat  de  downloads  erg  hard  gaan.  
Verbazend  zeker  omdat  er  op  de  dood  een  taboe  rust,  zeker  op  
deze  eilanden.  Maar  het  was  wel  goed  te  zien  dat  mensen  dus  
volop  interesse  hebben  wat  de  dood  dan  wel  werkelijk  is.

Maar  er  gebeurde  een  vreemd  voorval  wat  tekenend  is  
voor   de  bekrompenheid  en  de   jaloezie  op  dit   eiland.  Zoals   ik  
reeds  eerder  stelde,  onder  de  journalisten  en  de  zogenaamde  
taalkundigen  ben  ik  niet  zo  geliefd.  Zelfs  gehaat  werd  me  door  
Dick  Drayer  eens  verteld.  Mensen  kunnen  niet  velen  dat  ik  met  
mijn  simpel  Nederlands  geschrijf  er  al  over  een  kwart  miljoen  
boeken   in  de  wereld  heb  en  dat  er  dagelijks  zeker  duizenden  
downloads   zijn.   Dan   praten   we   nog   niet   over   die  mensen  



247- MAFFIA -

hoeveel  de  boeken  werkelijk  gelezen  worden  omdat  er  dus  geen  
verkoopcijfers  zijn  en  omdat  het  gratis  van  het  internet  te  halen  is.

Maar  de  jaloezie  is  verschrikkelijk.  Lees  hier  maar.

Door  een  opmerking  die  ik  maakte  naar  Gelt  Dekker  toe  
ontketende  het  tot  persoonlijke  aanvallen  waaronder  deze  van  
Els  Langefeld.

“Ik  werk  als  vrijwilliger  bij  de  Mongui  Maduro  bibliotheek  
en  heb  diverse  van   je  boeken   in  handen  gehad  en  stukjes  uit  
gelezen,  maar  het   is   steeds  hetzelfde   refrein:  een  hoop  vage  
beschuldigingen  links  en  rechts,  complottheorien  en  vooral  veel  
galspuiten.  je  snijdt  jezelf  daarmee  in  de  vingers,  steeds  hetzelfde  
refrein  zingen  doet  mensen  afstompen  en  steeds  minder  naar  
je  luisteren  of  serieus  nemen.  dat  leidt  natuurlijk  weer  tot  meer  
frustratie  van  jouw  kant  waardoor  het  refrein  nog  vaker  en  luider  
en  valser  wordt  herhaald  en  er  nog  meer  mensen  afhaken...”

Dank  u  voor  deze  recentie  van  uw  bibliotheek  die  u  snel  
weghaalde  van  Jacob  Gelt  Dekkers  wall.

De  reacties  werden  heviger  en  een  Dick  Drayer  en  een  
zekere  Jeroen  Verdonk  bleken  problemen  te  hebben  met  het  terug  
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lezen  van  de  discussie.  Wel  distantieerde  de  Mongui  Maduro  
bibliotheekzich  van  de  beweringen  van  Els  Langefeld  in  een  mail.

Beste  heer  Baselmans,

Met   verbazing   hebben  we   kennis   genomen   dat   onze  
bibliotheek  genoemd  werd  op  internet.

Aan  de  hand  van  uw  citaat  willen  wij  u  informeren  dat  de  
bibliotheek  zich  distantieert  van  meningen  van  personen  die  onze  
collectie  raadplegen.

We  worden  onterecht  beschuldigd  van  iets  waar  we  niet  
verantwoordelijk  voor  zijn.

De  selectieprocedure  om  publicaties  voor  onze  bibliotheek  
aan  te  schaffen  houdt  in:

-  alle  publicaties  van  de  hand  van  Antilliaanse  schrijvers
-  alle  publicaties  over  de  Antillen  en  over  de  Sephardische  

Joden
ONGEACHT  DE  INHOUD!
...........

Met  vriendelijke  groet,

Ena  Dankmeijer-Maduro
Managing  Director
S.A.L.  (Mongui)  Maduro  Foundation



249- MAFFIA -

Ook  werd   de   gewraakte   uitspraken   verwijderd   van   de  
discussie  door  Langefeld  zelf.  

Aanvullend  commentaar

Een  zielige   vertoning  waarbij   je  dus  een  bibliotheek   in  
diskrediet  brengt  omdat  je  duidelijk  niet  kunt  hebben  wat  er  met  
mijn  werk,  mijn  boeken  allemaal  gebeurt.  Het  ‘Zwartboek’,  ‘Pech  
gehad’   en   ‘Geboren   voor   een   cent’   zijn  werkelijke   download-  
toppers.  Mensen  willen  weten  waar  ze  in  leven  en  hoe  het  eiland  
werkelijk  is.  Ook  zoals  nu,  mijn  stukken  bij  elkaar  gezet  en  de  

lezen  dus  wat  er  mogelijk   is  als  een  simpele  burger  en  wat   je  
kunt   betekenen   in   een  geheel  wat   op  een  dun   lijntje   aan  het  
balanceren  is.

Ook   nu  met   deze   hevige   discussie   hoeft   er   niet   veel  
meer  geschreven  worden  door  mij.  Mensen  schrijven  nu  brieven  
en   laten  van  zich  horen  via  sociale  netwerken  en   ingezonden  
stukken.  En  dat   is  wat  er  moet  gebeuren,  de  mensen  moeten  
mondiger  worden  en  ja,  ook  u  kunt  iets  doen  voor  uw  omgeving,  
uw  land  of  de  wereld.
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Wat kan daar nu allemaal aan dierenleed zijn. Het is geen 

uitzonderlijke straat en je kunt dit overal projecteren op dit gedeelte 

van ons hoekje van het eiland.

Een huis met een 103 jarige en haar hulp, een klein hondje 

net gekomen en ze zijn er blij mee. Slapend in een houten kist mag 

het dicht bij het huis blijven. De vorige oude hond is nooit meer 

gevonden. Vergiftigd blijkbaar. Net zoals bij haar overburen die 3 

honden missen. Wel ondertussen verderop nieuwe gehaald want 

er moet toch een hond lopen in je koraal. Gaan we verder. Twee 

oudere mensen, geen honden wel wat kinderen. Niet vreemd want 

hun zoon die langs hen woont heeft een hekel aan alles wat het 

naam dier heeft. Hij is al niet helemaal stabiel wat we ook regel-

matig mee maken als hij over de honden rijdt die hij kan pakken 

met zijn wagen. Snel stoppen, in zijn achter uit en dan weer eens 

over die honden. Mocht een hond te dicht bij zijn huisje komen 

snijdt hij de hond in stukken met zijn machete. Dan het volgende 

huis. Een gezin waar tussen de 8 tot 12 mensen wonen in een 

klein huisje. Nauwelijks zelf te eten maar altijd jonge hondjes die 

het maar kort maken. Geen eten, geen verzorging. Iets verder een 
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huis waar de eigenaren de gehele dag weg zijn en rond 9 uur eens 

thuiskomen, twee honden zeer mager en onder de schurft want ze 

liggen alsmaar in het witte zand van het huis waar ze al 25 jaren aan 

het bouwen zijn. Dan een huis waar de honden verzorgd worden. 

Weer wat verder, een houtskoolbrander die een wit (zwart van de 

houtskool) hond op een klein stukje grond heeft, ziet er niet uit en 

mager maar moet zijn handel beschermen. Een loslopende zwarte 

hond hoor je dagelijks vreselijk schreeuwen als hij weer een trap 

krijgt als hij om eten schooit. Aan de overkant hebben we politie 

agenten wonen en ze fokken met honden. Hokjes van nog geen 1 

vierkante meter waar de honden leven, poepen, plassen en eten. 

Eén hond mag ‘s avonds alles bewaken en loopt dan los. Die is zo 

bang dat hij de gehele nacht loopt te blaffen om zijn eigen scha-

duw! Dan gaan we nog even achter naar de knoek waar een hond 

al jaren aan een ketting onder een dakje leeft en waar niemand bij 

kan komen zo vals. Hij moet de oogst bewaken en ziet er niet uit. 

Als laatste van die 500 meter een huisje met een gezin van 8 met 

een hondje in een ton zonder water en we weten ook niet meer of 

deze leeft! We zien nu een kleine puppie vastgebonden aan een 

stoel op de porche maar als die daar vanaf valt kan deze niet meer 

terug en hangt half van de porche af. Dan hebben we onze oprui-

mingsbrigade die zorgt dat er geen werkelijke loslopende honden 

zijn. Zij geven elke loslopende hond de bolletjes ‘dos pasitos’ (2 

stappen) waar de hond na enkele stappen trillend doodgaat.



252 - MAFFIA -

Een straat op Bandabou en het is geen bijzondere straat. 

We kunnen deze overal plaatsen met verschillende mensen, maar 

dit is een stukje straat waar ik leef.

Aanvullend  commentaar

Onzin,  niet  waar,  overtrokken  en  verzonnen.  Commentaren  
van  mensen   die   duidelijk   blind   zijn.   Triester   was   dat   noch  
Dierenbescherming  of  welke  organisatie  dan  ook  reageerde!  Het  
maakt  wel  duidelijk  dat  deze  organisaties  niet  uitmaakt  wat  er  
werkelijk  met  de  dieren  gebeurt.  Het  zijn  veelal  ‘salon’  stichtingen  
die  menen  door  op  een  radio  en  tv  geld  te  schooien  het  probleem  
dierenleed  wel  opgelost  zal  worden.  Later  kwam  het  volgende  
stuk  waar  er  wel  reactie  op  kwam  en  wat  schokkend  zal  zijn  voor  
de  ware  dierenliefhebber.

Vooropgesteld dat er na de wervelwind, in het asiel en de 

dierenbescherming, die er gewaaid heeft is er zeer veel positief 

veranderd. Het bestuur is drukdoende met dieren te beschermen 

en het asiel straalt eindelijk weer gezelligheid en diervriendelijk-

heid uit. De sfeer is goed en de mensen en dieren lijken tevreden 

te zijn. Ik wil daarom de mensen en dieren feliciteren met deze 

grote vooruitgang.
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Toch doet me een ding nog vreselijk pijn en dat is dat de 

dierenbescherming voor 98% alleen maar opkomt voor honden 

en katten. Met af en toe een verdwaalde geit of een ander dier 

wat toevallig op hun pad komt. Maar hebben we dan alleen maar 

honden en katten op dit eiland? Wat als we het eens over de ge-

schoten leguanen hebben? De schilpadden die met bosjes gegeten 

worden? De vogels die uit de lucht gehaald worden want elke 

parkiet brengt wel wat aardig op. En dan maar niet te praten over 

de dieren in bakkies zoals de dolfijnen! We praten ook niet over 

het vangen van konijnen, duiven en alles wat maar in de pan kan 

belanden. De kanasters in zee en netten die nog geen eitje van een 

vis onberoerd laat! Ook die enkele white eagle die we nog hebben 

en alsmaar naar gejaagd wordt moet eens uit de lucht vallen! Maar 

dan nog niet te praten over de flamingo’s die in de pan belanden. 

En zo zou ik een krant kunnen vullen.

Vallen deze wezens niet onder dieren? Hebben deze we-

zens ook geen rechten die wel mooi op papier beschermd zijn 

maar niets tegen gedaan wordt omdat het onze cultuur is of een 

machtige zakenman daarachter zit. Helaas, dierendag heeft voor 

mij een wrange nasmaak want er zijn maar weinig dieren die 

werkelijk beschermd worden en dat getuigt ook het mooie blad 

‘petstalk’ waar helaas buiten de hond en de kat weinig of geen 

aandacht is voor alle andere geweldige dieren die ons eiland (nog) 

rijk is. Kom op mensen van de dierenbescherming, bescherm deze 

dieren ook al zal dat misschien een iets moeilijkere opdracht zijn 
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dan een hondje en katje in de arm nemen. Succes met uw verdere 

goede werk.

Respons  Dierenbescherming

Meta  Fahrenfort
Als   Commissaris  Asiel   binnen   het   bestuur   van   de  

Dierenbescherming  ben  ik  uiteraard  blij  met  het  compliment  dat  
het  Dierenasiel  in  dit  stuk  krijgt.  En  inderdaad:  het  werd  tijd.

Voor  wat  betreft  de  andere  dieren  die  hard  bescherming  
nodig  hebben  (daarover  geen  enkele  discussie!)  moet  ik  helaas  
melden  dat  we  binnen  onze  organisatie  heel  eenvoudig  de  kennis  
(!!!),  mankracht  en  middelen  niet  hebben  om  ons  in  te  zetten  voor  

Dit  is  een  grote  zorg  voor  ons,  maar  we  hebben  moeten  
besluiten  om  wat  we  doen  te  beperken  en  zo  goed  mogelijk  te  
doen,  in  plaats  van,  met  het  kleine  ploegje  mensen  dat  we  zijn,  
en  in  concurentie  of  samenwerking  met  andere  organisaties  die  

Care,  Carmabi,  Amigu  di  Terra,  …),  onszelf  ‘dun  uit  te  smeren’  
en  geen  enkel  resultaat  te  boeken.

Wellicht   kan   de   auteur   van   dit   stuk   daar   met   zijn  
persoonlijke  inzet  iets  aan  doen.  Ik  moet  hem  waarschuwen:  er  
is  veel  en  veel  meer  te  doen  dan  1  persoon  teweeg  kan  brengen,  
dus  er  moeten  meer  mensen  gemobiliseerd  worden,  en  ook  de  
fondsenwerving  hoort  erbij.
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Aanvullend  commentaar

Ik   heb   hierop   te   emotionele   antwoorden   gegeven   en  
daarna  ook  daarvoor  mijn  excuus  aangeboden  maar:

-  Hoe  kan  een  dierenbescherming  alleen  voor  honden    
       en  katten  zijn?

-  Hoe  is  het  mogelijk  dat  de  dierenbescherming  met    
       stichtingen  komt  waar  je  naar  toe  moet  gaan  en  die  

    niet  er  meer  zijn  en  niets  met  dieren  te  maken  hebben?
-  Hoe  is  het  mogelijk  dat  een  dierenbescherming  nu  al
      tegen  bankroet  aan  zit  terwijl  ze  naar  eigen  zeggen  deze
    stichting  overnamen  met  ruim  6  ton  aan  alleen  al
    beleggingen?
-  Hoe  is  het  mogelijk  dat  gemeenschapsgeld  gebruikt  
    wordt  alleen  in  een  stad  waar  het  ware  leed  veel  minder  
    is?

En  zo  kan  er  een  waslijst  gemaakt  worden  dat  aantoont  dat  
deze  stichting  toch  weer  een  salon  stichting  is  van  theekransjes  
en  publiciteit.  Helaas  zijn  de  dieren  er  niet  beter  op  geworden  
en  was  de  oprichtster  mevrouw  Els  Groenenvelt  en  het  vorige  
bestuur  ook  bezig,  indien  mogelijk,  met  andere  dieren  dan  alleen  
stadse  honden  en  katten!

bakkies,  vogels  in  kooitjes  en  dieren  die  beschermd  zijn  te  eten.
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Deze vraag stelde ik aan Stichting Dierenbescherming 

Curaçao. Het antwoord van een bestuurslid was, ik citeer: Wij heb-

ben de keus moeten maken om ons te beperken, met onze kleine 

organisatie, wij willen wat we doen goed doen. Wij hebben de 

kennis en de mogelijkheden niet om ons te richten op alle dieren, 

en wij weten dat er verschillende organisaties actief zijn zoals 

Reef Care, en Amigoe di Terra die opkomen voor de belangen van 

andere dieren en die weer minder doen voor de honden en poezen.

Ja, u leest het goed. Stichting Dierenbescherming Curaçao 

is niet in staat om onze geiten, schapen, koeien, paarden, legua-

nen, hertjes, parkieten enz. te beschermen! Onze speciale agenten 

gaan dus niet achter het dierenleed aan. Zij gaan niet verder dan 

honden en katten! Alle andere dieren op Curaçao kunnen onbe-

perkt gemarteld worden. Want de organisatie die altijd gestaan 

heeft voor het beschermen van alle dieren, wat zelfs in hun eigen 

statuten staat en wat de naam zegt, is een doodgewone honden- en 

kattenclub geworden! Buiten de subsidie die zij jaarlijks krijgen 

voor dieren te beschermen en het geld wat binnen komt als zijnde 

voor Stichting Dierenbescherming komen ze dus niet verder dan 

wat honden en katten te op te nemen tot rotonde Zegu! Tenminste 

als ik dit, kennelijk zeer belangrijk, bestuurslid mag geloven.

Maar wat dan die internationale organisaties ter bescher-

ming van ALLE dieren die dan aan deze stichting zijn verbonden? 
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Zijn zij ook allemaal honden en kattenclubjes geworden? Geluk-

kig zijn er wat privé clubjes en personen als Team Care die in 

ieder geval het leed verzachten en vele dieren opvangen zonder 

de valse subsidie verlening die een ex Dierenbescherming nog 

steeds geniet, inclusief de vele donaties onder het mom voor onze 

dieren! Wanneer gaan onze speciale agenten de honden- en hanen-

gevechten verder aanpakken, onze dierentuin, struisvogelpark en 

de vele parkieten vangsten weer uitzoeken en controleren? Wie 

gaat het paardje bevrijden in een dichtgetimmerde stal en wie 

heeft eens het lef op noordkant alle ellende aan te pakken met de 

vele dieren aldaar? 

Na de machtsovername van Stichting Dierenbescherming 

Curaçao is er voor de honden en katten veel veranderd maar heeft 

het bestuur dus duidelijk alle andere dieren gedumpt ter wille van 

geld en lef. Dames heren bestuur, u voldoet niet aan uw eigen 

statuten en u neemt geld van de gemeenschap aan waar het niet 

voor bestemd is. U bent een Dierenbescherming, het woord zegt 

het duidelijk, zoals ook uw statuten. U staat voor het beschermen 

van onze dieren! U heeft zelfs nog het lef om deze verantwoorde-

lijkheid af te schuiven naar organisaties (verschillende non actief 

trouwens) die niet staan als zijnde dierenbescherming en ook niet 

daarvoor hun subsidies ontvangen.

U bent Stichting Dierenbescherming Curaçao, heel simpel, 

bescherm dan ook onze dieren of verander uw naam en statuten.
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Aanvullend  commentaar

Stil,  zeer  stil  want  het  is  dus  duidelijk  dat  deze  stichting  
ten   onrechte   subsidiegelden   aanneemt   en   zelfs   tegen   haar  
eigen  statuten  werkt.  Ook  is  het  dan  niet  mogelijk  dat  je,  je  eigen  
dierenbescherming  noemt  omdat   je  de  dieren  niet  beschermt!  
Het  gaat  zeker  nog  een  staart  krijgen  want  hier  is  duidelijk  iets  
niet  pluis.  Pijnlijk  zeker  omdat  de  dieren  wederom  niet  kunnen  
rekenen  op  bescherming.

Update:

Na  een   telefoongesprek  met  een  bestuurslid  bleek  dat  
mevrouw  M  Fahrenfort  puur  haar  eigen  mening  had  gegeven.  
Het  bleek  niet  de  mening  van  de  Dierenbescherming  zoals  zij  
aanhaalde.

Er  is  weldegelijk  een  alarmnummer  voor  alle  dagen,  24  
uren  per  dag  en  ook  geldend  voor  alle  dieren  op  het  eiland.

We  zullen  dit  alles  blijven  volgen  want  tussen  woorden  en  
daden  zit  nog  een  groot  verschil.  Ook  is  er  nooit  meer  iets  van  
het  bestuur  vernomen  ondanks  het  aanbieden  van  diensten.  Het  
blijkt  dat  ze  mensen  genoeg  hebben.
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Inleidend  commentaar

Er  gebeurde  meer   in   die   tijd   en  buiten  het   vissen   van  
namen  bleek  ook  dat  in  de  zaak  Spelonk  nog  steeds  de  persoon  
die  hier  in  de  gevangenis  zit  naar  Bonaire  terug  zou  gaan  volgens  
de  Gouverneur  heer  Goedgedrag  en  de  heer  de  Wind.  Deze  man  
krijgt  nauwelijks  zijn  kinderen  te  zien  en  zijn  familie  moet  af  en  toe  
geld  inzamelen  om  zo  de  kinderen  hun  vader  te  laten  bezoeken.  
Maar  wat   bleek   na   geruime   tijd,   dat   alles   om  geld   draait!  Bij  
het   uitzoeken  waarom   de   Boneriaanse   gedetineerden   niet  
teruggestuurd  werden  bleek  dat  de  Gouverneur  zaken  verkeerd  
had  aangenomen.  Door  onze  minister  van  justitie  te  bellen  heer  
Wilsoe  werden  we  verwezen  naar  de  Procureur  Generaal  heer  
Piar.  Die  was   net   uitlandig   en   kreeg   ik   een   gesprek  met   de  
Advocaat  Generaal  die  me  netjes  uitlegde  dat  het  een  complexe  
zaak  was.  Het  was  niet  de  Procureur  Generaal  die  besliste  zoals  
heer  Wilsoe  me  afscheepte  maar  het  was  heer  Wilsoe  die  een  
besluit  moet  nemen  of  er  onkosten  gemaakt  gaan  worden  om  
de  gedetineerden  terug  te  sturen  naar  hun  land.  De  Procureur  
Generaal  kan  alleen  een  indicatie  geven  maar  zodra  een  persoon  
veroordeeld  is,  komt  hij  bij  de  minister  van  justitie  terecht  en  die  
bepaalt  wie  wat  waar  in  zekering  wordt  gesteld.
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Het  was  dus  een  lage  streek  van  onze  minister  van  justitie  
om  net  te  doen  dat  hij  niet  de  verantwoordelijke  man  was.  Maar  
het  zegt  genoeg  hoe  dus  justitie  werkt  en  waar  geld  dus  weer  
het  bekende  plaatje  is.  Dat  geldt  ook  weer  in  het  recht.  Blijkbaar  
is  hetdat  als  je  geld  hebt  en  macht  naar  zo’n  minister  toe,  dan  
worden  er  wel  zaken  gevonden  dat  je  wel  overgeplaatst  wordt.  
Want  het  gebeurt  wel  bij  bepaalde  gevangenen  en  werden  er,  
nog  geen  week  geleden  voor  het  gesprek  met  de  minister,  wel  
gedetineerden  verstuurd  naar  Sint  Maarten.  Maar  ja,  daar  is  wat  
meer  aan  te  verdienen  kennelijk.  

Het  is  erg  dat  dus  een  vader  van  2  kinderen  die  overigens  
niet   schuldig   is,   gebleken   door   een   onderzoek   van  Mr.  Prof.  
Knoops  in  Nederland  en  die  een  herziening  aangevraagd  heeft,  
als  pesterij  daarom  deze  persoon  niet  overgeplaatst  wordt.  En  
dat  je  als  burger  van  het  kastje  naar  de  muur  gestuurd  wordt.  Of  
is  het  misschien  zo  dat  heer  Wilsoe  niet  de  werkelijke  regels  wil  
kennen  om  zo  af  te  kunnen  blijven  schuiven?

Als  update  wat  tijdens  het  schrijven  van  dit  boek  gebeurde  
was   het   volgende:  Na   verloop   van   tijd   had   heer  Melaan   er  
genoeg  van  de  vele  loze  beloften  en  kwam  zelf  in  actie.  Hij  ging  
in  hongerstaking  en  belde  de  pers  op.  Die  namen  zijn  verhaal  
op  en  heer  Wilsoe  werd  onder  druk  gezet.  Die  kwam  met  een  
verhaal  dat  al  een  maand  geleden  Nederland  verzocht  was  om  
22  gevangenen  terug  te  nemen.  Nederland  reageert  niet  en  ik  ga  
de  gevangenen  enkele  reis  Nederland  sturen,  waren  de  woorden  
van  heer  Wilsoe.  2  weken  na  deze  uitspraak  kwam  Nederland  
met  dat  alle  22  gevangenen  overgeplaatst  zouden  worden  voor  
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de  maand  december   2011  en   de   eerste   5  werden   per   direct  
al  overgevlogen.  Heer  Melaan  was  daar  nog  niet  bij  maar  de  
brieven  aan  de  Gouverneur  en  de  telefoontjes  naar  heer  Wilsoe  
en  heer  Piar  hadden  dus  vruchten  afgeworpen.  Dat  samen  met  
de  actie  die  heer  Melaan  ondernam.  Inmiddels  is  heer  Melaan  
overgeplaatst  naar  Bonaire.

De  zaak  spelonk  zal  binnenkort  opengetrokken  worden  
volgens  de  laatste  gegevens  van  Mr.  Prof.  Knoops  en  dan  hopen  
we  voor  beide  jongens  dat  ze  gevrijwaard  worden  en  de  kans  
krijgen  de  verantwoordelijke,  inclusief  de  minister  zonder  enige  
verantwoordelijkheid  zogenaamd,  voor  het  gerecht  te  dagen.  Dat  
zou  gerechtigheid  zijn.  Want  dan  komen  we  weer  op  het  voorbeeld  
naar  de  bevolking  toe.  Als   je  als  gezag  en  als  politicus  dus   je  
verantwoordelijkheid   alsmaar   afschuift   en   je   daaraan  ontrekt,  
terwijl  je  wel  een  voorbeeldfunctie  hebt  die  je  dus  niet  vervult.  

Je bent een vader van 2 kinderen samen met de vrouw die 

je liefhebt. Dan word je veroordeeld tot 24 jaren voor een zaak 

die jij niet begaan hebt en dan, dan word je opgesloten in een 

gevangenis in een ander land.

Wat is er gaande? Een jonge man wordt ten onrechte ver-

oordeeld voor een moord die nu blijkt en wat hij al die jaren al 

beweerde, niet gedaan te hebben. Vele bewijzen wijzen nu op een 
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dwaling en een dwaling met kwalijke zaken zoals; vervalsingen 

en verdwenen bewijzen. Deze jongen zit vast in onze SDKK ge-

vangenis maar is een bewoner van Bonaire. Het bezoekrecht van 

zijn vrouw, kinderen en familieleden is sterk ingedamd omdat de 

staat wel een persoon in een ander land zijn straf uit laat zitten 

maar diezelfde staat niet de familie een tot twee maal per jaar een 

ticket geeft om deze vader/man te bezoeken. Dit jaar is er geen 

bezoek geweest van familie want ze moeten rondkomen met een 

minimum. Even vader/man bezoeken kost een reis Curaçao plus 

de extra kosten van vervoer en verblijf voor die ene dag! 

Niemand die zich druk maakt want een veroordeelde moet 

zijn straf maar uitzitten. Nu dan het volgende; Sinds dat Bonaire 

losstaat van Curaçao werd door de Gouverneur van de toenmalige 

Antillen bevestigd dat alle gevangenen van Bonaire teruggeplaatst 

gaan worden op Bonaire. Maar weer is er geen haast en is noch bij 

onze gevangenis noch bij die op Bonaire bekend welke gevangenen 

teruggeplaatst worden. Geen haast want het zijn toch criminelen. 

Nu zijn de feestdagen op komst en onze onterecht veroordeelde zit 

te wachten om zijn kinderen te mogen zien samen met zijn vrouw. 

Even dat menselijke van weer als een mens behandeld te worden. 

Helaas er is geen geld, geen instantie en geen verantwoordelijke 

minister die deze zaken aanpakt en afhandelt zoals onze eigen 

wetten het voorschrijven! 
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Menselijkheid, we zitten er vol van. Maar hoe menselijk 

bent u als u het toelaat dat een vader weggeplaatst wordt naar een 

ander land en zijn kinderen en vrouw niet kan zien en bovendien 

als onschuldige als een beest behandeld wordt. Hij is helaas niet 

de enige en het lijkt erop ook niet de laatste! Menselijkheid, ken-

nen we dat op deze eilanden?

Terwijl verschillende sectoren in onze gemeenschap en op 

onze zustereilanden niet kunnen herstellen van de verbazing en 

verontwaardiging veroorzaakt door de beslissing van Openbare 

Ministerie om de zaak tegen R.Booi en B. Elhage uit te stellen, 

moeten we wel uw aandacht vragen voor de zaak dubbele moord 

Spelonk anno 2005. In al de consternatie die er nu heerst komt 

deze zaak bij ons weer op, daar deze een strafzaak is waar, zonder 

bewijslast, met argumenten die later werkelijke verzinsels bleken 

te zijn, en dat OM deze zaak voor het gerecht heeft gebracht en 

het hen gelukt is om 4 personen te veroordelen. Alleen maar één 

van deze personen heeft pas op het laatst toegegeven dat hij wer-

kelijk iets met de moorden te maken heeft en waar hij zelfs ook 

nog bekende dat hij dat alleen gedaan heeft, en hoe en waarom 

hij de twee broers Martis heeft vermoord. Het wapen dat hij 

daarvoor gebruikt heeft was van een van de andere verdachten. 
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Maar twee personen zijn in deze zaak ten onrechte beschuldigd 

en veroordeeld, ondanks hun alibi’s. Deze twee hadden niks met 

het misdrijf te maken en daarvan zijn er ook bewijzen. 

Het resultaat van het onderzoek gedaan door personen die 

voor het recht vechten voor wat deze zaak betreft, laat er geen 

twijfel over gaan dat er in deze zaak een enorme justitiële dwa-

ling is met als gevolg dat Andy Melaan nog steeds zijn straf van 

24 jaar uitzit wat bekrachtigd werd in een cassatie in Den Haag. 

Onze redactie heeft een paar maanden geleden het team 

dat zaken zoals die van Spelonk analyseert, gepubliceerd: Waar-

heidsbevinding in Nederland werd benaderd met het verzoek om 

een minutieus onderzoek van het strafrechtelijke onderdeel van 

deze zaak. 

Onze redactie veronderstelt dat hun rapport ook geen 

enkele twijfels open laat.

Duidelijk spreken ze van een “gerechtelijke dwaling” en 

ze hebben nu contact met een advocaat die bekend staat om zijn 

ruime ervaring wat dit soort zaken betreft, om het aankomende 

proces te begeleiden.

Onze redactie herinnert zich duidelijk alle geschreeuw 

voor aandacht rond de zaak Spelonk. Geschreeuw dat deze zaak 

een val is, een samenzwering, dat er geen enkele ontvoering plaats 



265- MAFFIA -

heeft gevonden in deze zaak en dat de gebroeders niet in Bolivia 

zijn vermoord. 

Totdat onze redactie bepaalde documenten in handen 

kreeg, wisten we dat al dit geschreeuw goed gegrond is. Nog-

maals, bij dezen laten we u zien hoe moeilijk het is om bewijzen 

te overleggen tegen de grote man, maar die wel met groot gemak 

de kleine man beschuldigt en laat opsluiten. En als blijkt, zoals 

sommigen pretenderen, dat de zaak Spelonk niet de enige is met 

juridisch falen in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk Ne-

derland, dan zijn we wat ze in Nederland noemen een “justitiële 

bananenrepubliek”.

Aanvullend  commentaar

De  zaak  Spelonk  waar  we  al  geruime  tijd  mee  bezig  zijn.  
Het  is  een  zaak  die  aan  toont  dat  wij  burgers  te  pas  en  te  onpas  
opgesloten  kunnen  worden  en  dat  justitie  niets  meer  is  dan  een  

Ondertussen  gaan  we  door  met  het  dwalen  van  de  justitie  
maar  ook  met  de  vreemde  uitspraken  van  rechters  in  dit  systeem.  
Want  buiten  de  zaak  Spelonk  bleken  nog  veel  meer  zaken  niet  
pluis   te  zijn.  Enkele  zijn  ook  al  naar  boven  gekomen  zoals  de  
zaak  Kucho.  Wel  blijkt  dat  als  je  grotere  rechtszaken  gaat  bekijken  
dat  er  ‘vreemde’  uitspraken  en  soms  werkelijk  rare  kronkels  zijn  
uitgehaald  om  anderen  te  beschermen.  Die  andere  gaan  we  later  
nog  uitgebreid  op  in.
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De zaken Holoway (Aruba) en Hogan (Curaçao) 

Het  stuk  in  Energieniale  leven  en  aardse  zaken  ‘in  de  praktijk’

Er blijft geschreven worden over onze vriend Joran, de 

ware crimineel uit onze maatschappij. Maar is hij zoals hij afge-

schilderd wordt? Is hij die moordenaar? Is hij die bruut?

Joran was bewust uitgekozen door een select groepje uit 

Amerika. Hij was een losbol, rijke ouders, drugs- en alcohol- en 

ook nog een gokverslaafde. Een geweldig doel om een grote set-

up te doen waar vele miljoenen mee gemoeid zijn. Aruba is het 

speelpleintje en kwam goed uit want Amerika had zeker nog een 

appeltje te schillen met de maffia die op Aruba zijn werk doet.

Nathaly verdween, was vermoord en Joran had het gedaan. 

Amerikaans recht, je wijst maar een schuldige aan. Hij moet maar 

het tegendeel bewijzen. Maar wat bleek? We hebben andere wet-

ten, andere regels en dus een klein foutje in de inschatting van het 

geheel. Joran bleef vrij en Joran werd letterlijk in zijn al turbulente 

leven onmogelijk gemaakt. Iets moest er gedaan worden en zo 

werd hij alsmaar uit zijn tent gelokt. Als tiener/jonge volwassene 

met een turbulent verleden is dat een kwestie van tijd. Joran heeft 

een tweede moord gepleegd! De zaak rammelt aan alle kanten 

maar hij is diegene die het heeft gedaan. Nu speelt het zich af in 

een land waar politieke druk gezet kan worden en waar het rechts-
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systeem gemanipuleerd kan worden. Aruba was sterk tegen dit 

Amerikaans geweld maar Peru blijkbaar niet.

Hogan, die man met kinderporno en alsmaar hoeren 

bezoekend. Die man werkte op het consulaat op Curaçao. Zijn 

kleren netjes opgevouwen en zogenaamd gaan zwemmen op de 

meest veilige uithoek van ons eiland! De man die o zo veel heeft 

uitgespookt, een man die hier met een missie was en die missie 

voltooide. Gedeeltelijk voor de Amerikaanse overheid, maar meer 

voor select groepje.

Nu schrijf ik dit, niet omdat ik in deze aardse zaken ge-

interesseerd ben of me verder er mee wil bemoeien maar door 

ons werk in het kinderleed kwam een organisatie die CID heet 

om de hoek kijken. Vreemde documenten van verdwijningen, 

manipulaties van kinderporno en seks. Zelfs bekende Antillianen 

verschenen op die papieren. Antillianen die ook op een vreemde 

manier hun einde hebben gevonden. Wathey, Komproe en enkele 

burgers kwamen daar ook voor. Mensen die niet met de CID samen 

wilden werken toen hen dit verzocht werden. Vele verdwijningen 

en seksuele aantijgingen komen via deze organisaties naar buiten. 

Let wel, ze zijn er over de gehele wereld. Ze werken veelal tegen 

grote machtige mensen die op den duur hun eigen weg zijn gegaan.

Ook hier is deze organisatie actief en let wel, zowel bij 

Nathaly als Hogan zit deze organisatie in verweven. Beide perso-

nen leven nog en de een woont in en rond Mexico (nu Argentinië) 
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en de andere zit nu in Canada. Beiden onder een nieuwe identiteit! 

Het is een spel van het systeem. Daar werden mijn vrouw en ik 

ook voor gewaarschuwd door 3 slachtoffers. Met de nodige do-

cumentatie maar ook met de nodige bewijzen. 

Wij hebben alles zeker gesteld met wat we bezig zijn en 

we weten ook dat het met iedereen kan gebeuren. Als we zien op 

een forum vaan ‘Scared Monkey’ dat de overheid er alles aan doet 

om mensen te misleiden dan weten we dat ze over lijken gaan en 

dat gaan ze.

Joran is geen killer en zijn energie verraadt dat (energie 

waar ik al 57 jaren mee werk en 100% zeker van ben). Hogan is 

niet overleden. Zo zijn vele zaken opgeblazen door deze myste-

rieuze organisatie en er wordt eindeloos en zeer veel publiciteit 

aan besteed aan dit soort zaken. Allemaal gevoed uit deze hoek en 

zorgvuldig worden de bewijzen tegengehouden en mensen onder 

druk gezet of ze zijn verdwenen.

Ik schrijf dit omdat ik hiermee, als eerste keer, iets op pa-

pier zet wat lijkt op helderziend zijn of mysterieus, zeker vanuit 

een huidige maatschappij. Maar als ik mensen genees, vreemde 

zaken aan kan pakken en vele zaken vooruit weet, moet er toch 

iets zijn. Vele zaken zijn al aangekaart door mij en zijn vreemd 

genoeg voor de buitenwereld uitgekomen. Ik zet dit nu op papier 

zodat als dit document eens geopend gaat worden men nog weet 

wat deze organisatie uitspookte. Ook zullen er vele personen 
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ondertussen opgedoken zijn onder een totaal andere nationaliteit 

en identiteit. Weer anderen totaal verdwenen, vermoord en als 

criminelen bestempeld, zoals die mensen die ons waarschuwden. 

Het is de tijd die dit zal bewijzen en ik heb jaren de tijd! Tijd 

bestaat niet en alleen een pure energie waar geen geheimen zijn 

en alles te doorzien is, mits men die gave heeft en die connectie.

Laat mij maar een fantast zijn en zogenaamd geen bewijzen 

hebben. Bewijzen zijn in mijn bezit, bewijzen die zeggen wat er 

werkelijk gaande is op deze wereld.  Nee mensen, de energiewereld 

is veel verder en daar is alles mogelijk. Al zou ik nu verdwijnen, 

zal dit doorgaan. Eens zullen deze aardse zaken als hierboven 

opgelost worden, een oplossing die er nu al is maar bewust wordt 

tegengehouden.

Aanvullend  commentaar

Dit  internet  stuk  maakte  veel  los  en  werd  kennelijk  door  
spybots   uitgepikt   en   het   ging   de  mensen   opvallen.  Maar  we  
hadden  het  hier  terug  over  de  derde  wereldoorlog  en  die  zal  zeker  
gaan  komen  vanuit  de  elektronica  hoek.  Vergeet  niet  dat  de  mens  
steeds  meer  afhankelijker  is  van  het  internet  maar  ook  van  de  
elektronica.  Een  dag  zonder  deze  verslaving  is  een  weggegooide  
dag.  Het  is  een  vreselijke  gewaarwording  als  u  merkt  dat  ook  u  er  
aan  verslaafd  bent  en  dat  u  toch  even  moet  komen  op  bepaalde  
plaatsen  op  het  net.  We  zijn  afhankelijk  gemaakt  maar  ook  zo  
kunnen  we  gemakkelijk   gecontroleerd  worden.  Wat  we  doen,  
welke   contacten   en  wat   onze   gewoonten   zijn.  Controle   van  
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hogerhand  was  nooit  zo  gemakkelijk  geweest  als  nu.  We  zien  
dan  ook  regelmatig  mensen  verdwijnen  die  iets  hebben  losgelaten  
wat  het  systeem  niet  zint.  Maar  het  kan  verder  gaan,  want  het  
systeem  kan  je  ook  gaan  sturen  en  uitlokken.  Iets  wat  we  ook  
al  eens  hebben  mogen  meemaken  in  een  geval  waar  we  mee  
bezig  waren.  Gerichte  vragen  en  gerichte  zaken  werden  je  als  
zogenaamd  vriend  zijnde  verteld.  Na  de  nodige   informatie   lag  
er  wel  een  brief  in  naam  der  koningin  in  de  bus.  Ook  zo  werden  
me  in  het  verleden  al  vele  interviews  ontnomen.  En  zelfs  in  een  
interview,  wat   op   de  Nederlandse   televisie   uitgezonden   zou  
worden,  werd  er  enkele  uren  voor  de  uitzending  van  ‘hogerhand’  
opgedragen,  om  mij  uit  het  totaal  te  knippen.  

Deze   ‘hogerhand’  moesten   we   later   horen,   was   de  
veiligheidsdienst   in  Nederland   in   opdracht   van   het  Koninklijk  
huis.  Bleek  dat  net  in  die  tijd  enkele  jonge  mensen  contact  met  
ons  gezocht  hadden  want  we  deden  zo’n  geweldig  werk  voor  de  
kinderen  op  dit  eiland  en  we  zouden  zelfs  een  bezoek  krijgen  
van  het  Koninklijk  huis.  Maar  ik  moest  me  wel  koest  houden  en  
daar  paste  een  interview  over  de  lokale  politiek  en  kinderen  niet  
in  thuis.  Nieuwszenders  als  KRO,  NCRV  en  TROS  benaderden  
me  allemaal  maar  tot  ware  opnames  kwam  het  bij  hen  niet  toen  
ook  bij  hen  werd  ingegrepen.  

Na  de  Koninklijke  belofte  die  niet  doorging,  waren  deze  
mensen  ook  weer  op  de  achtergrond  en  deden  afstandelijk  als  je  
hen  toevallig  op  een  Facebook  of  waar  dan  ook  tegenkwam.  We  
waren  na  dit  geval  duidelijk  geen  echte  ‘vriendjes’  meer.
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Zo  hebben  dus  velen  geprobeerd  ons  monddood  te  maken  
en  dat  was   in   een   van  de  eerste   gesprekken  met   de   gasten  
vernoemd  hierboven  duidelijk.  Een  van  de  vragen  was;;  ‘Je  stopt  
zeker  als  je  boekje  ‘Geboren  voor  één  cent’  in  het  Papiaments  

verschijnt?’  Mijn  antwoord  was;;  ‘Nee,  we  stoppen  als  geen  één  
kind  meer  pijn  heeft  door   toedoen  van  het  systeem.’  Dat  was  
dus  geen  goed  antwoord.  En  zoals  ik  al  schreef,  er  kwam  geen  
bezoek,  geen  interviews,  geen  kranten  en  geen  verdere  aandacht  
over   dit   onderwerp.  Want   Baselmans  was   niet   zijn  mond   te  
snoeren  en  had  de  test  via  Brandpunt  niet  doorstaan.

Cyberoorlog,  daar  hadden  we  het  over  en  dat  zal  zeker  
in  een  niet  al  te  lange  tijd  gaan  komen.  Het  Wikileaks  oorlogje  
was  maar  een  voorproefje.  Maar  door  vele   technische   foefjes  
is  de  waarheid  niet  werkelijk  meer  te  onderdrukken  en  dat  zal  
het   systeem  doen   laten  wankelen.  Ondertussen   zijn   zelfs   de  
ongecensureerde  stukken  (cables)  verschenen  waar  namen  en  
toenamen  genoemd  worden  van  de  vele  onderwereldoorlogen  
op  deze  wereld.  We  weten  nu  teveel  en  zelfs  onderdrukken  is  
moeilijk.  En  we  kunnen  niet  elke  lastpost  laten  verdwijnen.  De  
moderne  oorlog  zal  uitgevochten  worden  via  een  cyberaanval  
waarbij  een   totaal  systeem  platgelegd  gaat  worden.  Daardoor  
zullen  systemen  niet  meer  werken,  banken  zonder  geld  komen  
te  zitten  en  mensen  niet  meer  weten  waar  en  hoe  nog  verder  

Voorlopig   zijn   kleine  oorlogen  al   lang  bezig  en  ben  benieuwd  
hoe  een  systeem  en  zijn  maatschappij  daarop  zullen  reageren.  
Hoe  dan  ook,  er  zijn  geen  wetten,  geen  regels  en  onbeperkte  
mogelijkheden.



272 - MAFFIA -

Dit  stuk  is  geplaatst  op  mijn  website:
http://www.world-of-positive-energy.com/Energie/
Hoofdstukken/Hoofdstuk163_frame.htm

Wat  bleek  de  Amerikanen  zijn  werkelijk  op  alle   fronten  
bezig  om  mensen  te  onderdrukken  en  monddood  te  maken  om  
alleen  maar  te  scoren  en  te  laten  zien  hoe  goed  ze  zijn.  Ze  wijzen  
iemand  aan  en  dat  is  dan  de  schuldige.

Het  Amerikaans  systeem  laat  dit  toe  en  is  duidelijk  niet  
mensvriendelijk.  Trouwens,  het  Amerikaans  systeem  is  juist  tegen  
de  mensheid  en  denkt  alleen  aan  macht  en  bezit.  Dat  is  de  reden  
dat  het  steeds  slechter  gaat  in  die  hoek  van  de  wereld.  Want  op  
macht,  geld  en  bezit  is  geen  menselijk  leven  te  bouwen.

Wat!! Baselmans als drugssmokkelaar? Nu, wees gerust 

ik heb de volgende twee zaken voor u.

Via Nederland werd een lokaal veiligheidsbedrijf op Hato 

aangesproken want in een KLM machine was in een container 

van de KLM boven in tegen deze container 14 kilo pure cocaïne 

geplakt. Het lokale bedrijf vroeg voor meerdere gegevens maar 

die werden niet gegeven. Het bleek dat het om een machine ging 

vanuit sint Maarten met een tussenstop op ons eiland. Op Schip-

hol aangekomen was dus de bewuste lading gevonden. Nu zou je 
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denken dat gaan ze uitzoeken. Mooi mis! Want wat gebeurt er? 

De lokale beveiliging krijgt geen gegevens en… er wordt geen 

aangifte gedaan bij OM, noch politie in Nederland of op ons 

eiland!  Het stinkt en het stinkt werkelijk zeker als je weet dat 

Nederland stad en land beweegt om een paar bolletjesslikkers te 

pakken maar 14 kilo pure cocaïne BEWUST in de doofpot stopt! 

Geen onderzoek, geen aangifte en dus ook geen cocaïne! 

Maar wij kunnen dat ook. Hato en flatscreens! Zo verdwe-

nen 5 flatscreens op het platvorm van elk ruim 40 inch! Echt iets 

om in je binnenzak mee te nemen, niet waar?

Wat gebeurde er? Er kwam een melding dat 5 flatscreens 

niet aangekomen waren op de plaats van bestemming! Kan ge-

beuren en zo werd er onderzoek ingesteld. Filmbeelden van Hato 

toonden aan dat een man de screens wegbracht op een tijd dat er 

GEEN vliegtuig was om te laden. De flatscreens bleken na een 

tip verdwenen te zijn maar nog op het terrein aanwezig te zijn. 2 

werden er gevonden en er werd aangifte gedaan en de naam en 

beelden doorgegeven wie de dader was! Tot de dag van vandaag 

is de aangifte niet behandeld geworden en zijn de gevonden flats-

creens (met vingerafdrukken van de dader) nog in het bezit van 

het verantwoordelijke bedrijf op Hato.

Je vraagt je af wat er gaande is bij justitie, zowel hier als 

in Nederland maar een ding is duidelijk; Crimineel zijn loont!



274 - MAFFIA -

Aanvullend  commentaar

Dit   stuk   gaf   totaal   geen   reactie   en   zelfs   nauwelijks  
geplaatst   omdat   landelijk   bekend   is   dat  Hato,   ons   vliegveld,  
een  van  de  grote  doorvoerhaven  is  van  drugs  en  personen.  Ja,  
buitenlandse  personen  die  verhandeld  worden  in  de  sekswereld  
en  als  publieke  vrouwen  moeten  gaan  werken  anders  worden  ze  
gedumpt  in  de  ruimste  zin  des  woords.  We  weten  ook  dat  er  veel  
gestolen  wordt  en  dat  de  hallen  bij  Hato  ‘s  nachts  meer  bezocht  
worden  dan  overdag!

Een  kennis  van  mij  bestelde  regelmatig  vele  computers  
en  regelmatig  waren  zijn  duurste  computers  gestolen  als  ze  via  
Hato  binnenkwamen.  Hij  ging  op  onderzoek  uit  en  wat  bleek.  ‘s  
Nachts  kon  je  aan  het  gaas  bij  Hato  op  bepaalde  plaatsen  deze  

Intern  werd  gekeken  op  de  paklijsten  wat  werkelijk  waarde  had  
en  te  verkopen  was  en  werd  er  verhandeld  over  het  gaas!  De  
lege  dozen  waren  voor  de  kopers  want  die  waren  veelal   toch  
verzekerd!

onderschept  zijn  maar  dat  er  dan  geen  politie  en  justitie  is  die  
dan  ingrijpen.  Natuurlijk  niet  want  de  ene  dekt  de  ander.
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- UTS 8642166

- 6 maal over laten gaan, geen gehoor

- UTS 8642166

- Na 5 maal overgaan antwoord

- Barber

- Ja u spreekt met John Baselmans, Dokterstuin 237, tel…

  ik zou het volgende geval aangifte van willen doen.

- Okay

- Op nummer .... adres ... is dit en dat gaande

- Okay

- Kunt u svp zo vlug mogelijk komen want het lijkt 

  niet goed te gaan aldaar.

- Doei en de telefoon werd opgegooid.

- Geen politie gezien en na enige tijd was het drama 

  vanzelf wel opgelost.

Dat is onze politie die netjes doei zegt en de haak op de 

telefoon gooit.

Heer Wilsoe, wat denkt u aan deze bende te doen?

Wanneer krijgen wij een politie die op meldingen ingaan 

en geen doei roepen en de haak neer gooien?
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Aanvullend  commentaar

Ik   schreef   de   volgende  brief   naar   heer  Wilsoe  waarop  
enkele  weken  daarna  de  politie  ons  kwam  bezoeken.

    Curaçao; 11 juli 2011

Aan de heer E R Wilsoe    

 

Wilhelminaplein z/n

Curaçao

Betreft; criminaliteit

Geachte heer Wilsoe

Mijn naam is John H Baselmans en ik ben die raddraaier, 

herrie schopper, negatieveling en die persoon die al 10 maanden 

bezig is om u te spreken te krijgen. Maar dat even terzijde. 

Ik wil daarom via fax u het volgende onder de aandacht 

brengen; U was afgelopen maandag volop in het nieuws ivm de 

vele criminele acties en tegen acties. En ik moet zeggen, u had 

een zeer goed punt, wij bevolking moet ook wat doen. Wij ouders 

moeten weer gaan opvoeden en dat zo ook bij de scholen en alle 

instanties die met kinderen te maken hebben.

Maar… maar heer Wilsoe, dit alles heeft wel een verle-

den en dan denk ik aan mijn schoonvader de heer W. W. en zijn 
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half broer heer J. O. die beiden alsmaar tegen me zeiden dat de 

politie en de justitie vreselijk corrupt zijn. “Met boeven vang je 

boeven” vertelden zij mij. Al 30 jaren woon ik hier op dit eiland 

heer Wilsoe en helaas, ik moet mijn schoonvader en zijn halfbroer 

gelijk geven. Ik heb persoonlijk droppings mee gemaakt waar de 

rotzooi opgehaald werd door politiewagens. Mijn schoonvader 

hield me tegen. Doe geen aangifte want ze zetten jou vast voor 

drugs, was zijn raad.

Later hadden we Colombianen wonen in het hofje waar 

we woonden. En wie kwamen hoofdzakelijk de rotzooi kopen. U 

raadt het al, de politie en hoge politieke figuren. Ik had een schriftje 

met alle autonummers, dat werd dus mooi in beslag genomen en 

vernietigd. Dat hoorde ik later van de heer W.W.

Maar goed dat is verleden en in het heden wonen we op 

Dokterstuin. Heerlijk Bandabou. Maar ook daar is het ongelooflijk. 

De politie beschermt hier elke drugs dealer en crimineel. Dagelijks 

is er ‘s avonds bij twee verschillende Chinezen volop handel te 

koop. De politie beschermt hen als je daar iets over laat vallen. Dan 

hebben we een Portugees die dagelijks luid claxonnerend brood 

en eieren komt verkopen aan huis. Maar dat is niet zijn werkelijke 

handel. Ook bij hem zijn alle waren te koop. 

Als je de politie Barber belt nemen ze of niet op of ze zeg-

gen, nadat je aangifte hebt gedaan, doei en gooien de telefoon op 

de haak en je ziet ze nooit meer! Doei, meneer Wilsoe! Iedereen 
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weet wie de inbrekers zijn die dagelijks vele huizen/ bedrijven 

en hotels leeghalen en heer G. D. of heer O. kunnen hen zo voor 

u aanwijzen. Maar een rit naar Soto was ook al genoeg geweest 

met uw busje. Want ze zitten daar onder de boom hun waren te 

verkopen, beschermd door de politie! 

Bij aangifte van gestolen wagens die vlak bij ons in de 

knoek werden gedumpt, kwam de politie van Barber mij vertellen 

dat ik niets moest doen en naar binnen moest gaan, want anders zou 

ik hier geen leven meer hebben! Het was namelijk die groep die 

de hele dorp Barber terroriseren en op vele plaatsen autowrakken 

hebben staan, drugs verkopen en wapens verhandelen!

Heer Wilsoe, u kunt wel zeggen dat we de kinderen op 

moeten voeden. Maar wat krijgen zij als voorbeeld van uw korps? 

Ik heb zelf bij uw voorgaande collega’s de Bon Futuro aangekaart. 

45 aangiftes had ik in mijn hand die door heer W. waren ingediend. 

Niets is ermee gedaan en de heren Piar en Dick wisten er vanaf 

maar de corrupte bewaarders werden beschermd door de bond, 

werd mij door hen verteld. Kennelijk nu nog lopen er van deze 

mensen in de gevangenis en is de corruptie er nog steeds. Alles is 

kennelijk nog steeds te koop, zo ver ik te horen krijg!

En zo heer Wilsoe, ben ik al jaren bezig en heb gemerkt 

dat zowel politie als OM niet veel doet met aangiftes en bescher-

ming van burgers. Erger nog, de burgers worden geïntimideerd 

door deze instanties. En zo durft niemand meer echt iets naar 
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buiten te brengen. Met de gesprekken bij heer Piar werd me dat 

bevestigd . En dat is de reden dat ik al enkele jaren aangiftes doe 

via de Gouverneur. Dan weet ik in ieder geval dat er iemand iets 

serieus neemt.

U kunt alles afschuiven op vroeger en naar opvoeding heer 

Wilsoe, maar helaas is dat niet helemaal fair. Nogmaals, het is een 

klein deel van wat speelt. Helaas is het voorbeeld van uw teams 

niets beter. En dat maakt dat de jeugd hier in onze dorpen roept 

“wat zij mogen, mogen wij ook” en dan wijzend naar die snelle 

wagens van onze politie. Bandabou is een roversnest en er is niet 

één politieagent die durft in te grijpen en de stad slaapt. 

En daarom heer Wilsoe had ik eens graag met u hierover 

willen praten, maar op een opbouwende manier. Helaas, kritiek is 

niet altijd leuk en kritiek wordt hier niet als opbouwend ervaren. 

Toch hoop ik dat u eens burgers de politie hier laat testen op Bar-

ber (Bandabou) en dan zult u verschieten wat er onder uw hoede 

allemaal gaande is. U ruimt meteen een zeer groot drugsnetwerk 

op. Dat garandeer ik u.

Met een warme Bandabousche groet, en u veel succes toe-

wensend in deze zeer moeilijke tijd hoop ik dat ik iets bijgedragen 

heb aan de opbouw van ook mijn land Curaçao.

John H Baselmans
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Aanvullend  commentaar
  
Zoals   ik   in   de   inleiding   schreef,  we   kregen  bezoek  en  

namen  alleen  het  gedeelte  rook  met  hen  door.  De  politie  is  bang  
omdat  ze  veelal  zelf  ook  in  deze  zaken  mee  doen  en  ook  zorgen  
dat  alles  netjes  verdwijnen,  mocht  toch  iemand  gaan  schreeuwen.  

Inleidend  commentaar

We  kregen  via  via  deze  lezing  te  lezen  van  heer  Wit  die  
voor  een  tijd  oud-rechter  was  op  Curaçao.  Een  man  die  velen  nog  
kunnen  herinneren  met  zijn  uitspraken  die  nog  wel  eens  anders  
waren  dan  menig  rechter  toentertijd  deed  op  dit  eiland.

Ik   zet   hier   de   gehele   lezing   omdat   later   er   zich   een  
discussie  ontplooide  die  werkelijk  veel  vertelde  en  laat  zien  de  
bekrompenheid,  zelfs  van  wereldse  mensen.

Zeer recentelijk, nog maar enkele weken geleden, ver-

scheen van de hand van Oberon Nauta een proefschrift getiteld  

GOED BESTUUR IN DE WEST – Institutionele en maatschap-

pelijke beperkingen voor goed bestuur in de Caribische rijksdelen 

(juni 2011):
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Vooral de slotopmerking van de dissertatie heeft veel 

aandacht in de pers gekregen. Deze luidt als volgt:

“Nederland is altijd terughoudend geweest in te grijpen 

in het lokale bestuur van de Caribische rijksdelen uit angst de 

koloniale kaart toegespeeld te krijgen. De tijd is rijp dat zij deze 

kaart overtroeft met het argument dat zij niet alleen de volkssoe-

vereiniteit heeft te eerbiedigen maar ook eindverantwoordelijk is 

voor het waarborgen van goed bestuur in de West ...

Nauta constateert dat het op Nederlandse leest geschoeide 

systeem van checks and balances hier op Curaçao niet behoorlijk 

werkt gelet op het feit dat de politiek hier “particularistisch is 

georienteerd” hetgeen in gewoon nederlands betekent dat per-

soonlijke motieven in sterke mate in de besluitvorming meewegen.

Diverse  factoren spelen hierbij volgens Nauta een rol.

- Kleinschaligheid: de bevolking is te klein – er is te wei-

nig critical mass - waardoor er te weinig lokale personen zijn met 

voldoende opleiding en ervaring om bepaalde veeleisende functies 

uit te oefenen. Teveel personen in hoge functies zijn eigenlijk te 

licht voor de zware functie die ze bekleden; ze zijn, zoals we dat 

wel noemen, omhoog gevallen. Daarnaast is er een overlap van 

sociale en professionele rollen van ambtsdragers. Zij staan te dicht 

op de bevolking.
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- Sociale acceptatie van machtsongelijkheid: relatief groot 

ontzag voor politieke (maar ook andere) autoriteiten waardoor ac-

countability en transparantie, de belangrijkste voorwaarden voor 

goed bestuur, niet goed uit de verf komen.

- Wijdverbreide armoede die voor afhankelijkheid zorgt, 

welke door politici wordt uitgebuit en die de politieke oriëntatie 

van de bevolking beïnvloedt (te zeer gericht op materiële zaken 

en in het geheel niet of veel te weinig op ‘het algemeen belang’ 

dat te abstract is voor de meeste mensen).

- Het lage opleidingsniveau van de bevolking hetgeen 

belemmerend werkt voor een goed bestuur omdat het democra-

tisch gedachtegoed een complexe materie is die een voldoende 

opleidingsniveau van het electoraat vereist.

Nauta meent dat het politieke proces op Curaçao zich in 

een vicieuze cirkel bevindt. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de 

“politieke en bestuurlijke elite in de West” op eigen initiatief de 

nodige veranderingen in het systeem zal aanbrengen aangezien 

deze elite volgens hem nu juist zijn machtspositie te danken heeft 

aan de politiek-patronalistische relaties die zij met haar achter-

ban onderhoudt. Hij spreekt in dit verband van een “patstelling 

waarbinnen electoraat en politiek elkaar gijzelen.” En daarom, zo 

zegt hij, is Nederland de aangewezen partij om de vicieuze cirkel 

te doorbreken.

Ik veroorloof het mij om het op een aantal punten niet eens 

te zijn met de jonge doctor.
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Het is de laatste tijd in bepaalde kringen weer mode om 

de rol van wat wel genoemd wordt  het moederland te idealiseren: 

“Nederland moet ingrijpen” roepen vooral vertegenwoordigers van 

de Nederlandse Tweede Kamer maar ook sommige groepen op 

Curaçao. Thans voegt zich ook een Nederlandse wetenschapper 

bij deze gelederen.

Ingrijpen klinkt heel goed in de oren. Het veronderstelt een 

ferme houding en een zekere mate van goedertierenheid van het 

moederland. Het invokeert ook de gedachte dat “mother knows 

best” en dat wanneer zij eenmaal het heft weer in handen heeft 

genomen “alles sal reg kom.”

Maar het valt sterk te betwijfelen of alles wel goed zal 

komen wanneer Nederland “ingrijpt”. Uit de Toelichting op het 

Statuut (artt 43 en 51) blijkt overigens zonneklaar dat dit ingrijpen 

alleen dan zou moeten plaatsvinden wanneer het land zich als het 

ware aan de rand van de afgrond bevindt. Daarvoor zijn verschil-

lende goede redenen aan te voeren.

In de eerste plaats bevindt Curaçao zich thans in een 

groeiproces, weliswaar de puberteit voorbij, maar niettemin in een 

stormachtige fase van zijn jonge bestaan. Het land kan alleen maar 

politieke volwassenheid bereiken indien het zich op eigen kracht 

door deze moeilijke jaren heen worstelt. Dat is wellicht niet al te 

hoopgevend of geruststellend op dit moment maar er valt niet aan 

te ontkomen.  In dit verband is het tekenend dat de uitdrukking 
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“alles  zal recht kom” vervolgt met de meestal vergeten woorden 

“als ons allemaal ons plicht doen.” Met andere woorden, het komt 

allemaal niet vanzelf goed, er zal gewerkt moeten worden en 

daarbij zal een ieder van ons zijn plicht moeten doen.

Een tweede reden om niet te snel aan “ingrijpen” te denken 

is principieel. Te vaak wordt het “mother knows best” vertaald als 

“nos no por.” Dat is een mentaliteit die helaas zeer diep verankerd 

is in de ziel van de Caribische mens. Het is een mentaliteit die 

zelfs in Caribische staten die reeds decenia lang onafhankelijk 

zijn nog steeds niet geheel is verdwenen.  Het is een verkeerde 

mentaliteit aangezien het het zicht ontneemt op wat wij wel kun-

nen (en dat is erg veel) en op wat wij beter in samenwerking met 

anderen kunnen doen.

Een derde reden om bedenkingen te hebben tegen een al 

te snel ingrijpen is dat Nederland er deep down niet om staat te 

springen. Aan het overnemen van verantwoordelijkheden  van 

een Caribisch rijksdeel kunnen namelijk grote financiële lasten 

verbonden zijn welke Nederland (vermomd als het Koninkrijk der 

Nederlanden) niet dan tegen heug en meug zal willen aanvaarden.

En in de vierde plaats is het nog maar de vraag of ingrijpen 

inderdaad tot verbeteringen in het bestuur zal leiden. De situatie 

op de BES eilanden doet vermoeden dat dat zeer twijfelachtig 

is, nog afgezien van de reële mogelijkheid dat een Nederlands 

ingrijpen onder brede lagen van de Curaçaose bevolking aversie 
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zal opwekken, hetgeen een zodanig ingrijpen contra-productief 

zal doen zijn.

Maar, zult u zich afvragen, heeft Nauta dan niet gelijk dat 

er sprake is van een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden 

en dat het de hoogste tijd is dat Nederland zijn verantwoordelijk-

heid neemt?

Ik erken dat het Koninkrijk (lees Nederland) onder meer 

goed, of liever gezegd  behoorlijk, bestuur in de landen overzee 

dient te waarborgen. Nederland had een unieke gelegenheid om 

dat te doen maar heeft die gelegenheid aan zijn neus voorbij laten 

gaan. Die gelegenheid deed zich voor in de jaren vóór het staats-

rechtelijk delirium van 10-10-10.

Dat was de ideale periode geweest waarin Nederland 

drastische wijzigingen in het staatkundig bestel van Curaçao had 

kunnen doordrukken, niet zoals het deed door het uitsluitend 

aandringen op externe controle mechanismen voor het Koninkrijk 

(financieel toezicht, een gezamenlijke procureur generaal voor 

Curaçao., St Maarten en de BES eilanden en de zeer omstreden 

en uiteindelijk niet doorgegane aanwijzingsbevoegdheid van de 

minister van justitie van Nederland), maar door het aandringen 

op en regieseren van de totstandkoming van een effectieve en 

adequate staatsregeling met bijbehorende organieke wetten.
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Deze mogelijkheid heeft Nederland evenwel niet benut. 

Het heeft met name  Curaçao kritiekloos zijn gang laten gaan bij 

het ontwerpen van zijn staatsregeling en daarmee de nog steeds 

erg Nederlandse checks and balances die, naar ook Nauta con-

stateert, hier niet optimaal werken, in stand gelaten. Sterker nog, 

de Sint Maartenaren die een totale constitutionele toetsing van 

formele wetten wilden invoeren en daarmee de wetsproducten 

van hun parlement aan rechterlijke toetsing wilden onderwerpen, 

ondervonden daarbij aanvankelijk grote tegenstand van Nederland 

omdat een dergelijke vergaande toetsing in Nederland zelf nog 

in discussie is. Het was uiteindelijk met de grootste moeite en 

met enorme volharding dat de politici van St Maarten de door 

hen wenselijk geachte constitutionele toetsing – nota bene een 

zware beperking  van hun eigen macht – konden opnemen in hun 

staatsregeling, zij het op aandringen van Nederland in een hier en 

daar wat afgezwakte vorm.

Het zou Nederland in die periode niet al te moeilijk heb-

ben gevallen om een dergelijke versterking van de Curaçaose 

democratische rechtsstaat bij de lokale politice te bepleiten. De 

toentertijd tot de oppositie en thans tot de regering behorende 

politieke partijen waren in ieder geval geheel bereid om mee te 

denken over en te werken aan stevige waarborgen voor een ge-

zonde financiele huishouding en de rechtshandhaving, mits die 

waarborgen geinternaliseerd zou worden in de lokale staatsrech-

telijke setting. Daarbij werden zware concessies gedaan in termen 

van controle op de politieke procesvorming zelve. Ik breng in 
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herinnering de robuuste voorstellen in het adviesrapport van de 

Commissie Financiele Perspectieven Land Curaçao onder voorzit-

terschap van Caryl Monte. Daarin werd een zeer zwaar contole-

systeem geintroduceerd dat zelfs de rol van het parlement ernstig 

beperkte. Nieuwe organen werden voorgesteld (Overheidsbank, 

Begrotingskamer), terwijl bestaande organen drastisch werden 

versterkt. Een belangrijke rol werd toebedeeld aan de Algemene 

Rekenkamer. Er werd zelf voorgesteld om deze  de mogelijkheid 

te geven om geheel zelfstandig en op eigen gezag een “inbreuk-

procedure’ te entameren bij de rechter. Voorgesteld werd om in 

de Staatsregeling de volgende bepaling op te nemen:

Indien de Algemene Rekenkamer van mening is dat een 

minister, bestuur of directie een krachtens de wet op hem berus-

tende verplichting niet nakomt c.q. niet is nagekomen, brengt zij 

hierover verslag uit aan de regering met de nodige aanbevelingen. 

In het geval van een minister wordt het verslag tevens aan de Staten 

aangeboden. Indien de betrokkenen de aanbevelingen niet binnen 

een door de Kamer vastgestelde termijn opvolgen, kan de Kamer 

een inbreukprocedure instellen, waarbij de zaak door haar bij het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt. 

Een en ander is van overeenkomstige toepassing op het toezicht 

vanwege de Begrotingskamer.    

Ik meen mij te herinneren dat dit rapport indertijd met 

gejuich door de toenmalige oppositiepartijen werd ontvangen en 

van harte werd omarmd.
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Ik breng ook in herinnering de Ontwerp Staatsregeling 

van Pueblo Soberano, een van de huidige coalitiepartijen, waarin 

diverse extra waarborgen voor behoorlijk bestuur zijn opgenomen, 

zoals de  rechterlijke toetsing van onder meer formele wetten en 

rechtshandelingen aan de Staatsregeling, die, eenmaal in strijd ge-

oordeeld met die Staatsregeling, geen rechtsgevolg zullen hebben 

danwel nietig moeten worden verklaard, en de introductie van een 

vierde staatmacht: het Onafhankelijk Toezicht, dat gezamenlijk 

dan wel afzonderlijk zou worden uitgeoefend door de procureur 

generaal, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman.  Tevens 

bevat dat Ontwerp bepalingen die de financiële speelruimte van 

regering en parlement aan banden leggen. Overschrijding van die 

speeluimte valt, zo lees ik dit ontwerp, weer onder de rechterlijke 

constitutionele toetsing en kan derhalve door iedere burger of 

wellicht door het Onafhankelijk Toezicht via een procedure een 

halt worden toegeroepen.     

Dit is niet de plaats om in te gaan op de merites van deze 

voorstellen. Duidelijk is evenwel dat de politieke partijen die thans 

in de regering zitten bereid waren en, naar ik moet aannemen, nog 

steeds zijn om waarlijk effectieve en betekenisvolle checks and 

balances te introduceren. Hoe beter en effectiever die waarborgen 

zijn, hoe sterker de rechtsstaat.

Ik heb nimmer onder stoelen of banken gestoken, en zal 

dat ook zeker vanavond niet doen, dat de huidige staatsregeling 

wat mij betreft een dikke onvoldoende krijgt.  Het kan mij niet 
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schelen dat sommige Nederlandse staatsrechtgeleerden een gun-

stiger oordeel hebben of dat sommige lokale juristen daar boos 

over zijn. Dat moeten zij voor zichzelf weten. Ik kijk niet zozeer 

naar de staatsregeling zoals die op papier staat, maar meer naar 

hoe effectief de staatsregeling en de daarbij behorende organieke 

wetten de burger beschermen tegen met name gezagsdragers die 

in de fout gaan of dreigen te gaan.

Een groot deel van de bestuurlijke moeilijkheden waar-

mee het nieuwe land Curaçao op dit moment kampt is naar mijn 

mening terug te voeren op de gebrekkige juridische fundering van 

de staatsregeling. Als ik mij enigszins dramatisch mag uitdrukken, 

zou ik zeggen dat het land Curaçao is gebouwd op staatsrechtelijk 

drijfzand. 

Ik geef u een voorbeeld.

Als we het ergens over eens zouden moeten kunnen zijn, 

dan is het wel dat de staat, de regering, zijn macht en zijn rechten 

en bevoegdheden dient uit te oefenen ten dienste van het volk dat 

per slot van rekening de uiteindelijke bron is voor die macht, rech-

ten en bevoegdheden. In de woorden van John Adams, één van de 

Founding Fathers en de tweede President van de Verenigde Staten:

“Government is instituted for the common good; for the 

protection, safety, prosperity, and happiness of the people; and 
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not for profit, honor or private interest for any one man, family, 

or class of men.”

Ministers en andere gezagdragers hebben, zoals dat wel 

gezegd wordt,  fiduciaire verplichtingen: zij dienen uitsluitend in 

het belang van de gemeenschap en niet in dat van zichzelf, hun 

familie of belangengroep te handelen. Dit noemen wij ook wel 

integriteit.

Ministers en andere gezagdragers dienen integer te zijn. 

Zijn ze dat niet, dan behoren ze ook geen minister te zijn. Dat is 

duidelijk. Aan hun benoeming dient derhalve een screening vooraf 

te gaan waaruit redelijkerwijze kan blijken dat de kandidaat-

minister uit het goede hout is gesneden. In de praktijk bestond 

daar voorheen een methode voor, waarbij met name gebruik werd 

gemaakt van de diensten van de procureur generaal en van de 

Veiligheidsdienst. Er zijn verschillende gevallen bekend waarbij 

kandidaten niet door de screening kwamen. Zij werden dan ook 

niet benoemd.

Bij de benoeming van de huidige ministersploeg onstond 

er verwarring. Wat ontbrak was een bepaling in de staatsregeling 

– deze ontbreekt nog steeds – en een daarop gebaseerde, dege-

lijke en moeilijk te wijzigen, wet waarin zowel de verplichting 

tot screening zelf als de inhoud en de methode van die screening 

al pie de la letra geregeld is.
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Dat dit alles geleid heeft tot veel bululu hoef ik u, denk 

ik, niet uit te leggen. Het punt is dat, naar mijn ervaring, staats-

rechtelijke conventies of gebruiken in dit deel van de wereld (en 

ik bedoel hier het gehele Caribisch gebied) over het algemeen 

geen juridische houvast geven aangezien de grondhouding van 

de meeste politici is dat wat niet in de wet staat hen ook niet kan 

binden. Wil men dus een stevige staatsrechtelijke ondergrond voor 

“good governance” dan zal men, helaas, vrijwel alles tot achter de 

komma in de staatsregeling en de daarmee verbonden organieke 

wetten moeten vastleggen. Dat geeft zekerheid en dat geeft rust. 

Die ontbreken nu.

Een ander voorbeeld.

De rechter mag volgens de huidige staatsregeling formele 

wetten toetsen aan de in de staatsregeling opgenomen klassieke 

grondrechten (artt 1 tot en met 19 van de staatsregeling). Is een 

wet daarmee in strijd, dan mag de rechter die wet buiten toepassing 

laten. Toegegeven, het is een stap vooruit maar de stap, hoewel 

op papier wellicht indrukwekkend, is in de praktijk van weinig 

betekenis.

In de eerste plaats zijn vrijwel al deze grondrechten in een 

veel meer uitgewerkte vorm in mensenrechtenverdragen te vinden 

waaraan al lang mag worden getoetst. De ervaring met Aruba en 

Suriname waarin een dergelijke beperkte toetsing op grond van 

de staatsregeling van Aruba resp. de Grondwet van Suriname al 
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sedert jaren mag plaatsvinden, leert ons dat de advocaten en de 

rechters doorgaans voorbijgaan aan die meer summier gefor-

muleerde grondrechten en rechtstreeks een beroep doen op de 

verdragsrechten.

In de tweede plaats blinkt de staatsregeling van Curaçao, 

net zoals de Nederlandse Grondwet uit door een zeer onvolledige 

en summiere beschrijving van de gronden waarop een grondrecht 

mag worden ingeperkt. Zo bepaalt artikel 11: “Ieder heeft, behou-

dens bij of krachtens landsverordening te stellen beperkingen, 

recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Maar dat betekent 

natuurlijk niet dat dat fundamentele recht steeds kan worden ge-

schonden zolang er maar een bij of krachtens landsverordening 

in het leven geroepen regeling bestaat. Het spreekt, zou ik menen, 

vanzelf dat de kern van een dergelijk grondrecht  niet mag worden 

aangetast en dat een beperking van het grondrecht niet verder 

mag gaan dan het doel van de beperking vereist. Dit is reeds zo 

op grond van verdragsverplichtingen waaraan de staat gebonden 

is, maar gelet op de soms sterk legistische benadering van over-

heden in onze regio (niet beperkt tot de Dutch Caribbean) is het 

goed om daarover specifieke bepalingen in de staatsregeling zelf 

op te nemen.

In de derde plaats kan geen van de in de artikelen 20 tot 

en met 25 vermelde grondrechten door de burger worden afge-

dwongen. Zo bepaalt artikel 20, derde lid, dat “het recht van iedere 

Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de 
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beperkingen bij of krachtens landsverordening gesteld.” Dit recht 

kan evenwel door geen enkele burger worden afgedwongen tegen 

de overheid aangezien de rechter geen enkele landsverordening 

mag toetsen aan dit grondrecht. Zo is er ook de veelgeprezen 

bepaling van artikel 26, waarin bijvoorbeeld, in lid 1, “het gezin 

wordt erkend en beschermd door de overheid” en in lid 3, wordt 

bepaald dat “ieder kind heeft recht op wettelijke bescherming door 

de overheid.” Maar ook deze bepaling kan op geen enkele wijze 

door de burger worden afgedwongen bij de rechter.

In de vierde plaats kan geen enkele andere bepaling van de 

huidige staatsregeling door de burger of wie ook worden ingeroe-

pen. Artikel 81, lid 5, bepaalt heel streng dat de regering jaarlijks 

een sluitende meerjarenbegroting aan de Staten aanbiedt. Dat is 

heel mooi maar wat kan er gedaan worden indien de regering 

besluit dat niet meer jaarlijks te doen of indien de meerjarenbe-

groting  niet sluitend is. Wat zou er gebeuren indien de Staten, any 

Staten niet specifiek de huidige, wetgeving aanneemt welke de 

onafhankelijkheid van, bijvoorbeeld, de Algemene Rekenkamer of 

de Raad van Advies ernstig zou ondermijnen omdat dat de door de 

meerderheid van de Staten gesteunde regering beter uitkomt. Het 

antwoord op deze vragen is dat daartegen op grond van de huidige 

staatsregeling niets kan worden gedaan omdat het parlement in 

de “beste” staatkundige traditie van het moederland aan gene 

zijde van de Oceaan uiteindelijk zelf (bij gewone meerderheid) 

bepaalt of een door haar aangenomen  landsverordening in strijd 

is met de staatsregeling of niet. Dit is dus een goed voorbeeld 
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van een parlement dat optreedt als rechter in eigen zaak. Dat is 

mijns inziens per definitie verkeerd maar ook al zou het een goede 

regeling zijn voor Nederland, in het Caribisch gebied werkt dat 

niet. Het klassieke voorbeeld is te vinden in de ons omringende 

onafhankelijke landen van de Commonwealth Caribbean: al 

deze, voormalige Britse koloniën hebben hun onafhankelijkheid 

gekregen op voorwaarde dat zij een geschreven grondwet zouden 

hebben die de supreme law van het land zou zijn waarbij, zoals 

de Grondwet van Trinidad en Tobago stelt, “any other law that is 

inconsistent with this Constitution is void to the extent of the in-

consistencey.” Dit is met name zo opmerkelijk omdat het Verenigd 

Koninkrijk zelf geen geschreven grondwet heeft. Maar de Britten 

kenden hun pappenheimers en, eerlijk gezegd, de pappenheimers 

kenden elkaar. De Written Constitution as the Supreme law of 

the Land en de daarmee samenhangende mogelijkheid voor de 

burger om zelfs formele wetten ter toetsing aan de rechter voor 

te leggen wordt thans in de ons omringende Commonwealth als 

één van de  belangrijkste staatsrechtelijke verworvenheden gezien 

en als de expressie bij uitstek van de scheiding der machten of, 

zoals wij dat hier aanduiden, de trias politica. Waarom wordt dit 

alles zo gewaardeerd door onze buren? Omdat het werkt! En daar 

gaat het om!  

Ik kom nu aan het thema van mijn voordracht: hoe kunnen 

wij de democratie en de rechtsstaat op Curaçao verbeteren.



295- MAFFIA -

Uit hetgeen ik reeds heb uitgesproken, zult u begrijpen in 

welke richting die vraag door mij beantwoord zal worden.

Het land Curaçao kan alleen dan een volwaardige demo-

cratische rechtsstaat worden indien wij een gedegen, realistische, 

evenwichtige en effectieve juridische fundering kunnen neerzet-

ten waarop “good governance” kan floreren. Daarbij gaat het in 

de eerste plaats om de inhoud van de staatsregeling en de daarbij 

behorende organieke wetten. Maar ook en niet in de laatste plaats 

gaat het om de wijze waarop en door wie die staatsrechtelijke 

fundering wordt opgetrokken.

Ik zou menen dat daarbij als leidraad kunnen dienen de 

recente ontstaansgeschiedenis van de huidige staatsregeling, die 

ons vooral leert hoe het niet moet, alsmede de grondwetten van 

de ons omringende eilanden die eveneens kampen met de door 

Nauta beschreven beperkingen van kleinschaligheid,  armoede 

etc. en waarvan de bevolkingen in cultureel opzicht niet wezenlijk 

verschillen van de onze.  Daarbij dient het niet alleen te gaan om 

the law in the books maar vooral ook the law in reality.

Zoals ik al opmerkte, de ontstaansgeschiedenis van onze 

huidige staatsregeling heeft ons geleerd hoe het niet moet. Het 

ontwerp voor die staatsregeling was gemaakt door een ambtelijke 

werkgroep die, naar ik begrepen heb, vooral niet te veel uit de 

bres wilde springen in verband met het feit dat de constitutionele 

rechtsorde van Curaçao een zekere homogeniteit moest vertonen 
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met die van de de andere landen van het Koninkrijk. Met respect, 

dit argument snijdt geen hout al was het maar omdat het Statuut 

op het gebied van het constitutionele recht geen eenvormigheid of 

concordantie  vereist. Waar het om gaat is dat de constitutionele 

rechtsorde van elk der landen de idealen van de democratische 

rechtsstaat zal moeten realiseren. In welke vorm de landen dat 

gieten is hun eigen zaak.

Mag ik hier overigens even een zijweg inslaan nu wij het 

toch over homogeniteit van constitutioneel recht binnen het Ko-

ninkrijk der Nederlanden hebben. Ik heb al vaker betoogd dat het 

Koninkrijk zelf op geen enkele wijze een democratische rechtsstaat 

kan worden genoemd. Het Koninkrijk heeft geen rechtspersoon-

lijkheid, het heeft geen zetel en het heeft geen geld. Het heeft 

een regering maar dat is de Nederlandse regering aangevuld met 

thans drie gevolmachtigde ministers uit de Caribische rijksdelen, 

een duidelijke minderheid binnen die regering. Het heeft verder 

geen parlement en kent geen democratie van enige betekenis. De 

regering van het Koninkrijk kan ingrijpen in de landen behalve in 

het land Nederland natuurlijk. Beslissingen van de regering van 

het Koninkrijk, lees Nederland,  kunnen niet ter discussie worden 

gesteld bij de rechter, zelfs niet indien ze berusten op eenzijdige 

en incorrecte interpretatie van het Statuut. Dus laten we zwijgen 

over homogeniteit van constitutioneel recht binnen het Koninkrijk, 

zo stel ik voor.
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Terug naar de wordingsgeschiedenis van de huidige staats-

regeling. Het was niet minder dan onfortuinlijk, dat het product 

van de ambtelijke Commisie vrijwel direct een “political foot-

ball” werd in het toen in de ja en nee kampen verdeelde Curaçao. 

Daardoor, en door het minimale verschil in zetels en stemmen 

in de referenda, bleek elke discussie over de staatsregeling in 

de kruitdampen van het politieke debat onmogelijk te zijn. Een 

dergelijke aanpak is not the way to go.

In plaats van een ambtelijke commissie zou ik eerder den-

ken aan een commissie van vertegenwoordigers van alle politieke 

partijen van Curaçao met ambtelijke en deskundige ondersteuning. 

Het is namelijk van belang om minimaal alle politieke geledingen 

van Curaçao vanaf de aanvang bij een dergelijk project te betrek-

ken.

Daarbij zouden de volgende uitgangspunten als leidraad 

kunnen dienen:

- Beseft moet worden dat de regeringspartij van vandaag 

de oppositiepartij van morgen is. Dat dwingt de politici die het 

tijdelijk voor het zeggen hebben oog te hebben voor de positie 

van de oppositie en vice versa.

- Beseft moet worden dat “we are all in this together” en 

dat politieke tegenstanders opponenten zijn en geen vijanden.

- Beseft moet worden dat een deugdelijk juridisch funda-

ment ontontbeerlijk is voor het voortbestaan en de ontwikkeling 
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van het land Curaçao, in welke vorm dan ook.

- Beseft moet worden dat een rechtsstreeks in een verkie-

zing door het volk gekozen gezagsdrager niet per definitie hoger 

is dan een benoemde gezagsdrager omdat beiden hun gezag uit-

eindelijk ontlenen aan dezelfde bevolking, de een op basis van de 

staatsregeling en de verkiezingsuitslag, de ander op basis van de 

staatsregeling en zijn deskundigheid.

- Beseft moet worden dat politieke gezagsdragers om be-

hoorlijk te kunnen functioneren zich verre dienen te houden van 

de hen naar de oren pratende half-intellectuele lakeien maar dat zij 

zich, zoals de Prime Minister van Barbados dat onlangs uitdrukte, 

moeten omringen met “a broad range of thinkers not tied to any 

agenda and not afraid to speak truth to power.” Voorbeelden van 

zulke “thinkers” zijn wellicht de leden van de Raad van Advies, 

de Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en onafhankelijke 

organen zoals de Inspectie Volksgezondheid.

- Beseft moet worden democratie meer is dan verkiezingen 

en verkiezingsuitslagen maar dat het als “government by discus-

sion and public reasoning” alleen behoorlijk kan functioneren 

als er tegelijkertijd sprake is van de vrijheid van meningsuiting, 

persvrijheid, vrijheid van vereniging en vergadering, toegang 

tot informatie en de vrijheid van tegenspraak, hetgeen ook be-

tekent dat een machtswoord niet volstaat maar dat er alleen met 

argumenten kan worden gewerkt. Zeker, een advies hoeft niet te 

worden opgevolgd door de regering maar niet “omdat het maar 

een advies is” maar op grond van betere argumenten dan in het 

advies verwoord staan.
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- Beseft moet worden, tenslotte, dat oprecht gezocht moet 

worden naar wat ons allen bindt als “Yu di Korsou” en waarover 

wij het eens kunnen worden. Dat is meer dan menigeen denkt.

Wat dit laatste betreft, is enige inventiviteit soms noodza-

kelijk. Zo zijn er de laatste tijd de nodige debatten over het al dan 

niet volledig onafhankelijk worden van Curaçao. Deze debatten 

zijn vaak zwaar aangezet en dramatisch van aard. De meningen 

varieren van “onafhankelijkheid nu” tot “God beware mij, dat 

nooit!”  Het is duidelijk dat over dit onderwerp op dit moment geen 

overeenstemming mogelijk is. So be it! Maar ik denk dat we het 

er wel over eens kunnen zijn dat Curaçao zoveel mogelijk, maar 

het liefst geheel, op eigen benen moet kunnen staan. Dat doel is 

nastrevenswaardig voor iedere Curaçaoenaar aangezien een op 

eigen benen staand en derhalve goed functionerend Curaçao in het 

belang is van iedereen of het zich nu in of buiten het Koninkrijk 

der Nederlanden bevindt. 

En kunnen we het er ook niet over eens zijn dat armoede 

en de lage opleidingsgraad van een te groot deel van de bevolking 

problemen zijn die moeten worden aangepakt zodanig dat deze 

aanpak een plaats verdient in de staatsregeling?

Bij het formuleren van de nieuwe staatsregeling zal ook 

gekeken moeten worden, zoals ik al zei, naar de constitutions van 

de ons omringende ministaten en de daarin neergelegde oplos-

singen voor “het depolitiseren van de politiek.”
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Te denken valt aan de volgende onderwerpen:

- de independent Speaker of the House in stede van een 

President van de Staten, die tevens lid van de Staten is (vlg een 

van de rollen van de vroegere gezaghebber);

- Standing Orders (Reglement van Orde voor de Staten);

- Een Leader of the Opposition;

- Districtenstelsel;

- Integrity Commission;

- Salaries Review Commission;

- de onafhankelijke Director of Public Prosecutions 

  (vlg de PG);

- Public Service Commissions, en tenslotte

- The Constitution as the Supreme law.

Tevens verdienen onze aandacht de reeds door mij ge-

noemde documenten van de Commissie Monte en Pueblo So-

berano, waarin ideëen staan die de moeite waard lijken om in 

overweging te nemen, evenals de recente afstudeerscriptie van 

Gregory Damoen met betrekking tot het internaliseren van de 

Commissie Financieel Toezicht. Alle ideeen, door wie dan ook 

gelanceerd, dienen welkom te zijn aangezien de totstandkoming 

van een waarlijk functionele staatsregeling het product dient te 

zijn van brede participatie en niet van elitaire of eenzijdig politieke 

beraadslagingen.
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Maar dan: de final question. Zal de politieke en bestuurlijke 

elite van Curaçao, zoals Nauta het noemt, wel in staat blijken om 

een dergelijk project tot stand te brengen. Zullen  ze in staat zijn 

om eigenmachtig de staatsrechtelijk hand in eigen boezem  te 

steken. Nauta denkt van niet. Ik denk van wel.

De regeringspartijen hebben vorig jaar de belofte gedaan 

dat ze direct zullen gaan werken aan een herziening van de staats-

regeling. Nou is direct in de politiek altijd een rekbaar begrip 

maar veel meer rek zit er niet in. De tijd is niet rijp, zoals Nauta 

denkt, dat Nederland ingrijpt. De tijd is rijp dat de regering van 

Curaçao een proces in werking zet om een waarlijk Curacaose en 

doeltreffende staatsregeling tot stand te brengen.

Ik dank u.

    Jacob Th. Wit

Aanvullend  commentaar

Na  het  lezen  van  deze  lezing  stelde  ik  in  een  discussie  
de  volgende  vraag:  

Mijn  vraag  is  aan  de  heer  Wit:  Komt  u  wel  eens  uit  uw  
kantoor  en  heeft  u  wel  contact  met  de  werkelijke  bevolking?  Het  

hoe  en  wat.  Ondertussen   is  er  geen  fatsoenlijk  onderwijs,  wel  
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slavenhandel,  kinderhandel,  incest,  gokken,  witwassen,  porno  en  
diepe  ellende  onder  de  bevolking,  uitmoorden  via  een  ISLA  en  
zeer  grote  angst  onder  de  mensen.  Heer  Wit  schijnt  het  allemaal  
goed  te  weten  als  je  de  kranten  leest  met  al  zijn  uitspraken.  Maar  
overduidelijk  is  dat  hij  dit  allemaal  uit  een  pakje  papieren  haalt  
wat  door  de  huidige  regering  netjes  in  zijn  airco  kamer  is  bezorgd.  

Ik  nodig  de  heer  Wit  uit  om  eens  met  mij  wat  zaken  af  
te  lopen  en  dan  zal  ik  u  laten  zien  dat  we  al  in  de  afgrond  zijn  
beland  en  dat  Nederland  alleen  denkt  aan  haar  gasvoorraden  
en   het   afschepen   van   internationale   verdragen   als   interne  
aangelegenheid.  U  bent  bij  deze  uitgenodigd  heer  Wit.

Jacob  Gelt  Dekker  
Wie  zijn  werkelijke  en  onwerkelijke  bevolking??

John  Baselmans
Ja  Jacob  is  moeilijk  te  begrijpen  als  je  alsmaar  in  een  
kamer  zit  en  blijkbaar  geen  contact  hebt  met  de  bevolking  
op  ons  eiland.  Dat  probleem  heeft  heer  Wit  ook  hij  valt  
kennelijk  onder  die  mensen  die  rapporten  doornemen,  
cijfers  langs  elkaar  zetten  en  dan  zeggen  wat  het  leven  
is  op  dit  eiland.  Heer  Nauta  is  duidelijk  betrokken  bij  de  
lokale  bevolking  en  dat  was  uit  zijn  proefschrift  duidelijk  
te  zien.  Dat  bedoelde  ik  met  ‘werkelijke  bevolking’.  Jouw  
‘onwerkelijke  bevolking’  zijn  al  die  mensen  die  vanuit  hun  

uit  alles  te  slaan  en  alsmaar  alles  precies  weten  maar  
nooit  uit  hun  bunkers  komen.
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Jacob  Gelt  Dekker  
Dus  dat  trek  je  conclusies  dat  ze  van  de  wereld  vervreemd  
zijn,  zonder  de  werkelijke  feiten  te  kennen.  Als  je  niet  in  
staat  ben  om  zonder  verdachtmakingen,  die  je  uit  je  duim  
zuigt,  een  tegenargument  te  geven,  kun  je  beter  je  mond  
houden.

John  Baselmans
Dat  vind  ik  ook  Jacob.  Want  al  die  mensen  die  puur  op  
cijfers  vertrouwen,  die  veel  al  gemanipuleerd  zijn  en  niet  
weten  wat  onder  het  volk  speelt  kunnen  beter  in  hun  
glazen  kooien  blijven  en  eens  gaan  leren  hoe  met  mensen  
in  praktijk  om  te  gaan.  Vervreemd  van  de  mensheid  en  
slaafs  lopend  achter  cijfers  en  wat  geld.  Dus  je  slaat  de  
spijker  op  z’n  kop.  Dit  soort  mensen  kunnen  beter  hun  
mond  houden!  Zo’n  lezingen  en  vele  uitspraken  zijn  
gewoon  tegen  de  mensen  die  ook  een  bestaan  proberen  
op  te  bouwen  op  een  eiland  vechtend  veelal  voor  hun  
leven.  En  dat  is  voor  die  wittenboorden  garde  in  hun  
glazen  kooien  en  airco’s  zeer  moeilijk  te  pakken  en  te  
begrijpen.  Er  zijn  namelijk  geen  woorden  voor  laat  staan  
cijfers.

Jacob  Gelt  Dekker  
John,  probeer  eens  voor  1  man  werkgelegenhied  te  
creeeren  voor  laten  we  zeggen  een  jaar.

John  Baselmans  
Jacob  hoef  ik  niet  te  proberen  want  vele  mensen  hebben  
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werk  al  voor  jaren  door  mijn  toedoen.  Ik  zal  je  een  mail  
sturen  want  dit  hoeft  echt  niet  via  FB  te  gaan.  Maar  ik  kan  
hier  wel  schrijven  dat  je  kennelijk  inderdaad  in  een  
afgesloten  ivoren  toren  zit  en  niet  weet  wat  er  achter  deze  
eilandsgek  werkelijk  zit  en  gaande  is.

Jacob  Gelt  Dekker
John,  Ik  ervaar  je  opmerkingen  als  diep  beledigend  
en  oliedom.  We  hebben  200  man  in  dienst  al  meer  dan  
12  jaar  en  weten  wat  er  in  de  gezinnen  afspeelt.  We  
hebben  152  onerwijsprogrammas  ook  al  weer  meer  dan  10  
jaar  en  weten  wat  er  op  de  scholen  gebeurt,  enz.  enz  
We  hebben  3  klinieken  en  duizenden  patienten  en  weten  
wat  er  met  de  zieken  en  stervende  gebeurt.  Jij  zit  in  een  
gouden  glazen  kanukuhut

John  Baselmans
Oei  oei  Jacob  al  heb  je  1000  man  personeel  en  enkele  
fabrieken  aan  extra  mannetjes  het  is  een  hart  en  ziel  die  
je  laat  zien  wat  werkelijk  speelt  onder  de  mensen.  Oliedom!  
Och,  lach  ik  om  want  juist  die  mensen  die  dat  alsmaar  
schreeuwen  weten  niet  beter  en  laten  hun  tekortkomingen  
dus  openlijk  zien.  Jacob  ik  werk  vanuit  mijn  hart  en  ziel  en  
ben  dagelijks  onder  de  lokale  mensen,  met  de  mensen  
en  jank  dagelijks  van  het  leed  wat  al  onze  kapitalisten  hun  
aan  doen.  Beledigend  is  het  omdat  je  kennelijk  niet  mijn  
mail  hebt  gelezen  en  weer  begint  te  smijten  met  wat  je  
allemaal  doet  en  hebt.  Jammer  dat  je  dat  alsmaar  nodig  
hebt.  Ik  proef  een  beetje  jalousie  want  mijn  knukuhut  
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is  wel  waar  lokale  mensen  graag  komen  hier  op  curaçao.  
Leef  Jacob  Leef

Rene  Offermans
John,  was  je  afgelopen  maandag  zelf  aanwezig  bij  de  
lezing  en  de  discussie  die  hierop  volgde?  Ik  vind  dat  je  
altijd  snel  een  oordeel  over  alles  klaar  hebt.  Dat  is  
natuurlijk  je  goed  recht,  maar  ik  vind  je  daarin  vaak  
negatief  en  normerend;;  “jullie  zijn  fout,  ik  weet  het  beter”.

Ik  vind  dat  Mr  de  Wit  een  erg  goede  analyse  heeft  gegeven  
over  de  situatie  op  Curacao.  Hij  was  kritisch,  maar  ook  
positief;;  Curaçao  kan  zeker  op  eigen  benen  staan,  maar  
dat  moet  er  hard  gewerkt  worden.  De  fundering  moet  
eerst  in  orde  gemaakt  worden,  voordat  er  verder  gebouwd  
kan  worden.  Onderwijsniveau  op  Curaçao  was  een  van  
de  dingen  die  hij  genoemd  heeft  waaraan  gewerkt  moet  
worden.

In  tegendeel  tot  heel  veel  andere  mensen,  binnen  en  
buiten  Curaçao,  voert  Mr  de  Wit  de  discussie  op  
argumenten  en  niet  alleen  vanuit  (valse)  emoties,  zoals  
dat  te  veel  gebeurd  in  de  hedendaagse  politiek  en  media.  
Het  verwijt  dat  Mr  de  Wit  deze  toesprak  heeft  geschreven  
vanuit  een  ivoren  toren,  vind  ik  onterecht,  goedkoop  en  
erg  gemakkelijk  geschreven  vanuit  je  eigen  ivoren  toren  
waaruit  je  elke  dag  je  vuur  spuugt  over  Curaçao.
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John  Baselmans  
Dank  je  Rene  voor  het  compliment

John  Baselmans
Klopt  Rene  Ivoren  toren  zoals  je  afsloot,  al  noemde  Jacob  
het  een  Kunukuhutje  maar  dan  wel  een  plaats  met  een  hart  
en  ziel  die  dagelijks  de  misstanden  aan  het  ligt  brengt  
die  onze  zogenaamde  intellectuelen  allemaal  zo  goed  
weten  te  bewoorden.  Nee,  ik  was  niet  op  die  avond  omdat  
ik  niet  welkom  was  Rene!  De  informatie  is  van  mensen  
die  wel  mochten  komen  en  vanuit  de  diverse  ochtendkranten  
inclusief  dit  stuk.

Ik  pretendeer  het  niet  beter  te  weten  omdat  ik  het  niet  beter  
weet  en  omdat  het  mij  geen  snars  scheelt  wie  wat  weet.  
Ik  kijk  dagelijks  wat  ik  krijg  aan  briefjes  in  de  bus,  
telefoontjes,  faxen  en  mails  van  mensen  die  in  nood  zijn  
en  ons  contacten.  Er  worden  vele  zaken  verzameld  

werkgever,  sta  ze  bij  als  ze  onterecht  veroordeeld  zijn  
door  een  corrupte  justitie  en  zijn  er  s  nachts  als  een  kind  
aan  de  poort  staat  te  janken  omdat  pa  ma  in  elkaar  
geslagen  heeft!  Verder  doe  ik  niet  veel  en  zit  ik  inderdaad  
24  minuten  per  dag  in  mijn  ivoren  toren  om  even  te  
mediteren  om  door  te  kunnen  gaan.

Laat  mij  maar  negatief  in  jullie  ogen  zijn  maar  gelukkig  
ben  ik  voor  de  lokale  bevolking  positief  bezig  en  zijn  er  
velen  die  weten  wat  wij  verzetten  zonder  het  dagelijks  
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allemaal  aan  de  grote  klok  te  hangen,  hoeveel  mensen  
we  werk  verschaffen  en  hoeveel  er  aan  geld  weer  
geïnvesteerd  is.  (Overigens  Jacob  hoe  staan  de  aandelen  
van  Phillips).  Wij  investeren  dagelijks  miljarden  met  onze  
hart  en  zielen  en  er  komen  miljarden  terug  als  ik  de  blikken  
zie  op  deze  mensen  en  kinderen  hun  ogen.

Daar  vechten  we  voor  en  daar  zal  ik  mee  naar  buiten  
komen  zolang  ik  nog  adem  heb  om  te  leven.

Doreen  Vlietstra  
John,  iedereen  mocht  komen  naar  de  lezing  van  Dhr  de  
Wit.  Dat  klopt  dus  niet.  

Doreen  Vlietstra  
Verder  ben  ik  ook  teleurgesteld  dat  hij  niet  Oberon  
aanhangt  in  zijn  conclusie.  Maar  ja,  de  Wit  is  ook  niet  een  
lichtgewicht  en  trekt  zijn  eigen  conclusies  op  zijn  
bestuurders  ervaring.

ook  hoe  het  werkt.  Zoek  het  anders  eens  op.  Ik  lees  alleen  
nog  maar  uiterst  negatieve  dingen  van  je;;  daar  ga  je  /  gaan  
wij  het  niet  mee  redden.  Positieve  energie,  dáár  gaat  het  
om.  Positief  denken.  Dat  is  niet  altijd  gemakkelijk,  wel  
noodzakelijk  om  steeds  na  te  blijven  streven.  Hoe  moeilijk  
soms  ook,  het  is  de  enige  manier  om  verder  te  komen.
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John  Baselmans
Doreen  kennelijk  woon  jij  in  mijn  huis  of  tap  je  mijn  
telefoon  af  want  je  weet  het  allemaal  zo  mooi  te  vertellen.  
Ik  werd  gebeld  met  de  mededeling  dat  ik  beter  niet  naar  
die  avond  kon  gaan.  De  reden,  ik  heb  een  te  grote  bek.  
Over  de  rode  stippen  Doreen  je  hebt  dus  verder  de  
discussie  niet  gevolgd  en  kom  nu  zelf  met  een  belachelijk  
deel  uit  die  discussie.  Maar  dat  is  jouw  wel  toevertrouwt.  
Mensen  mogen  denken  van  me  willen  zo  ook  jij  als  ik  
ongeloofwaardig  ben  is  okay  geweldig  want  dat  is  juist  
een  teken  dat  ik  het  dus  bij  het  rechte  einde  heb.  Verder  
geloof  wat  je  wil  geloven  want  dit  eiland  hangt  van  valse  
informatie  aan  elkaar  en  zo  beschuldigd  men  elkaar  over  
en  weer.  Heer  Wit  weet  inderdaad  veel  maar  en  is  met  
handen  en  voeten  gebonden.

Marijke  positief  naar  negatief  kijken  maakt  negatief  en  is  
jezelf  voor  de  gek  houden.  Dat  ik  de  laatste  tijden  vele  
negatieve  zaken  naar  buiten  breng  is  omdat  ze  me  
dagelijks  op  mijn  pad  komen.  Met  het  bario  plan  zie  je  
dagelijks  jankende,  radeloze  mensen  die  mishandeld  
worden  door  de  politiek.  Ik  geloof  niet  in  geweld  maar  als  
ik  nu  een  tank  had  ramde  ik  door  het  fort  heen  om  ze  daar  
wakker  te  schudden.  Ik  lees,  hoor  en  zie  dagelijks  veel  
ellende  en  als  bv  een  kind  jankend  aan  mijn  deur  staat  kan  
ik  niet  gaan  zeggen  dat  ze  lachend  me  stond  te  groeten.  
Je  kan  alles  wel  positief  zien  maar  dan  belazer  je  jezelf  
en  je  omgeving.  
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Helaas  maak  ik  deze  tijd  zeer  veel  ellende  mee  en  gelukkig  
heb  ik  steun  van  mensen  die  wel  inzien  wat  hier  
WERKELIJK  gaande  is.  Hun  zitten  niet  eindeloos  te  
zwammen  en  spijkers  op  laag  water  te  zoeken  via  cijfers  
en  rapporten.  Daar  heeft  de  bevolking  niets  aan.  Ik  ben  
zelf  die  het  boek  “The  world  of  positive  energy”  geschreven  
heb  en  als  je  goed  zou  lezen  dan  weet  je  wat  positieve  
energie  is.  Dat  is  doen  en  niet  eindeloos  zitten  kwakkelen  
over  rapporten  en  cijfers!  Gewoon  doen  NU  en  dat  doe  ik  
24  uur  per  dag  dag  in  dag  uit  zolang  ik  nog  het  vol  kan  
houden  en  mij  de  positieve  energie  de  kracht  geeft.

Rene  Offermans
John,  ik  merk  uit  je  reactie  dat  je  erg  begaan  bent  met  
Curaçao;;  Die  passie  en  vechtlust  voor  het  land  is  mooi  om  
te  zien!  Serieus!  Je  ziet  veel  misstanden,  probeert  zelf  
dingen  te  verbeteren,  je  wordt  daarin  niet  gesteund  en  
begrepen.  Ik  kan  me  je  frustratie  dan  ook  zeer  goed  
voorstellen.  Maar  ik  merk  dat  je  vanuit  die  frustratie  de  

prophecy  werken;;  je  ziet  alleen  wat  je  wil  zien  en  
onderbouwd  dat  met  argumenten  die  uit  een  emotie  
komen  en  op  zo’n  manier  die  alle  discussie  dood  slaat.  
Maar  dat  is  niet  alleen  bij  jou,  maar  bij  veel  mensen  binnen  
en  buiten  Curaçao.  Mr  Wit  ging  hier  in  zijn  rede  ook  op  in  
en  gaf  als  voorbeeld  de  discussie  over  wel/niet  
onafhankelijkheid.  De  tijd  is  absoluut  niet  rijp  voor  zo  een  
discussie,  omdat  het  nu  alleen  gevoerd  wordt  vanuit  
emoties  en  daardoor  juist  alleen  maar  polariserend  werkt.  
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Die  discussie  moet  je  daarom  nu  NU  niet  voeren,  want  het  
leidt  af  van  andere  dingen  en  kost  erg  veel  negatieve  
energie.  Versterk  de  dingen  waarin  je  als  land  goed  bent  
en  bouw  die  uit  tot  een  solide  basis.  Zorg  dat  die  fundering  
goed  wordt;;  dat  doe  je  alleen  met  cement  en  niet  met  
los  zand,  dus  zorg  voor  meer  verbondenheid  en  
betrokkenheid  tussen  mensen.  Zorg  eerst  dat  je  op  
eigen  benen  kunt  staan  en  kijk  vervolgens  vanuit  die  
positie  waar  je  dat  wilt  doen  (wel  of  niet  onafhankelijk).  
Zeker,  er  is  veel  armoede,  en  is  veel  misdaad  en  agressie,  
zeker  is  het  geld  niet  goed  verdeeld  tussen  arm  en  rijk,  
zeker  werden  nieuwe  partijen  tijdens  de  verkiezingen  

verwachten,  zeker  probeert  het  CDA  (lees  Nederland)  

en  te  steunen.  Tuurlijk...  dat  moet  allemaal  aangepakt  
worden.  Dat  is  ook  allemaal  duidelijk  en  daar  hoeft  verder  
ook  geen  discussie  over  te  zijn.  Curaçao  is  in  een  
noodvaart  (gedwongen  door  de  absurde  deadline  10-10-
10)  gedwongen  te  hervormen,  er  moest  in  hele  korte  tijd  
heel  gebeuren  en  daar  is  hard  aan  gewerkt.  Niet  alles  
is  goed  gegaan,  maar  veel  ook  wel!  Het  bestuurlijke  
apparaat,  daar  heeft  Mr  Wit  het  over,  moet  goed  en  
sluitend  zijn  om  juist  die  armoede  en  andere  misstanden  
tegen  te  gaan.  Zonder  goede  grondwet,  kunnen  onze  
basisrechten  niet  (goed)  afgedwongen  worden.  
Intellectuelen  als  Mr  Wit  zijn  waarschijnlijk  net  zo  begaand  
met  Curaçao  als  jou  en  werken  net  zo  hard  voor  een  goed  
curaçao,  alleen  ligt  hun  manier  op  een  ander  niveau.  
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Op  dat  punt  heb  ik  moeite  met  je  redenatie  “Mr  Wit  bepaald  
zijn  mening  vanuit  zijn  kantoor”.  Daar  zit  voor  mijn  gevoel  
iets  minderwaardigs/normerends  in,  of  zijn  strijd  minder  
goed  zou  zijn  dan  de  strijd  die  jij  aan  het  voeren  bent  voor  
een  beter  Curaçao.  Beide  zijn  nodig.  Dat  je  schrijft  dat  
je  niet  naar  de  meeting  mocht  komen  verbaasd  me  heel  
erg...

John  Baselmans
Kijk  Rene  dit  zijn  nu  de  reacties  die  nodig  zijn  en  ben  blij  
dat  je  het  zo  hebt  neergezet.  Curaçao  is  te  kleinschalig  en  
ik  ga  me  verder  niet  inmengen  of  het  wel  of  niet  op  eigen  
benen  kan  staan.  De  manier  ik  altijd  geleefd  heb  is  dat  ik  
werk  aan  de  zaken  die  zich  nu  voor  doen.  Ik  schrijf  werken  

totaal  geen  nut.  We  worden  op  radio  en  TV  overspoeld  met  
praatprogramma’s  en  als  ik  dan  wel  eens  vraag  aan  
mensen  waar  het  over  ging  weten  ze  niets  anders  
te  zeggen  dat  het  nergens  op  sloeg  of  dat  het  een  geweldig  
persoon  was.  De  inhoud  weet  niemand  en  dat  interesseert  
ook  weinig  mensen  want  het  is  niet  hun  zorg.  Zo  heeft  dus  
elle  lange  discussies  totaal  geen  nut.  Ik  ben  bezig  wat  
nu  op  mijn  pad  kom,  zoek  het  uit  en  confronteer  dan  de  
mensen  waarom  het  draait.  Laat  dat  zijn  werk  doen  laat  
los  en  ga  door.  Vandaag  is  een  nieuwe  dag  en  de  eerste  
mailtjes  zijn  weer  binnen.

Heer  Wit  weet  beter  en  is  met  handen  en  voeten  gebonden  
schreef  ik  al  eerder.  Het  rechtssysteem  stinkt  en  is  een  
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klasse  justitie  en  hij  weet  dat  ook  heer  Piar  en  de  
Gouverneur.  Zij  weten  het  en  gaven  het  allen  toe  in  de  
gesprekken  die  ik  met  hun  had.  Maar  er  is  meer  het  
rechtssysteem  kan  en  mag  niet  anders  want  het  wordt  
hun  opgelegd.  Het  rechtssysteem  weet  heer  Wit  ook  is  
niet  om  te  buigen.  Verder  de  bemoeienissen  van  
Nederland  zijn  duidelijk  Nederland  heeft  zijn  gas  gekocht  
en  wil  dat  veilig  stellen.

Met  de  uitspraak  over  vanuit  zijn  kantoor  beredeneren  i
s  duidelijk  gesteld  dat  je  niet  via  cijfers  en  vervalste  
rapporten  conclusies  kan  trekken  hoe  een  land  moet  
gaan  besturen  heer  Nauta  was  duidelijk  tussen  de  
bevolking  gaan  kijken  en  ook  daar  zijn  bevindingen  aan  
gekoppeld.  Helaas  hebben  we  teveel  allemaal  van  die  
witten  boorden  mensen  die  absoluut  niet  weten  wat  er  
werkelijk  gaande  is  op  de  straat  en  in  de  vele  huizen.  
Daar  gaat  het  me  om  Rene.  Kijk  ik  heb  in  de  30  jaren  dat  
ik  vecht  niet  één  zaak  voor  mezelf  gedaan.  Nergens  is  
eigen  belang  bij  en  ik  vecht  voor  die  mensen  die  niet  
kunnen  en  mogen  vechten  anders  vervallen  ze  in  een  
grotere  ellende.  Daar  vecht  ik  voor  en  wat  ik  zie  en  lees  
hier  ook  in  deze  discussie  dat  het  alsmaar  gaat  om  
eigenbelangen  en  een  eigen  ik.  Daarnaast  weet  ik  dat  
men  me  alsmaar  belachelijk  maakt  en  dat  is  de  reden  dat  
ik  al  mijn  uitspraken  in  boeken  plaats.  Om  dan  op  een  
later  tijdstip  te  kunnen  aantonen  dat  het  gezwam  van  nu  
wel  een  waarheid  was.  Dat  zie  je  nu  met  de  Olie/gas  en  
bon  futuro.  Rechterlijke  uitspraken  en  handelen  van  oude  
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politici.  Alles  wat  ik  heb  gezegd  of  geschreven  komt  uit  
en  berust  op  waarheid.  Ik  hoef  niet  te  liegen  want  daar  
heb  ik  geen  belang  bij  en  ook  niet  de  mensen  waar  ik  
voor  vecht.  Zoals  de  Gouverneur  me  vertelde  ik  zou  willen  
dat  meer  mensen  signaleerde  en  rapporteerde  dan  zaten  
we  nu  niet  in  zoveel  ellende.

Over  de  lezing:  Ik  werd  gebeld  door  2  mensen  een  uit  de  
politiek  en  een  ander  die  me  al  eens  eerder  bedreigde.  Ik  
heb  geen  zin  om  alsmaar  op  het  scherpe  van  het  mes  te  
lopen  en  heb  gezellig  met  mijn  vrouw  een  heerlijke  avond  
gehad  zonder  weer  op  mijn  hoede  te  zijn.  Ik  heb  de  gehele  
lezing  later  netjes  toegestuurd  gekregen  van  mensen  die  
wel  achter  mijn  werk  staan.

Aanvullend  commentaar

Heer  Gelt  Dekker   heeft   daarna   nog   diverse  malen   in  
andere   discussies  mij   belachelijk   gemaakt  maar   is   ook   nooit  
ingegaan  op  het  aanbod  zoals   ik  al  eerder   schreef,  om   in  de  
werkelijke  wereld  te  komen.  Verder  was  dit  een  discussie  waar  ik  
het  gevoel  heb  dat  mensen  erg  bekrompen  zijn  en  snel  vallen  voor  
woorden  gesproken  door  zogenaamd  hoog  opgeleide  personen.  
Zogenaamd,  omdat  de  werkelijke  levensopleiding  niet  kijkt  naar  
studies  en  papiertjes  maar  naar  de  mens  en  zijn  energie.  Zijn  
handelen  en  zijn,  zijn!  Maar  dat  is  een  ander  boek  en  doet  hier  
niet  ter  zake.  
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Wat  jammer  is,  is  dat  men  slijmt,  mee  praat  en  zelfs  goed  
praat.  Het  trieste  is  dat  er  wel  geoordeeld  wordt  op  zaken  die  in  
mijn  ogen  niet  juist  zijn.  Nu  schrijf  ik  ‘mijn  ogen’  want  ik  kan  niet  
door  andermans  ogen  kijken  en  zo  is  alles  wat  geschreven  is  door  
mij  puur  mijn  mening.  Mij  een  mening  opdringen  of  me  misleiden  
door  cijfers  of  experts  die  menen  het  beter  te  weten  is  geen  optie.  
Daarom  is  mijn  schrijven  in  discussies  vanuit  mijn  hart  en  ziel.

Helaas,  vele  mensen  pakken  het  niet,  willen  het  niet  zien,  
zien  het  als  aanvallend  of  zelfs  agressief.  Ja  en  daar  kan  ik  dan  
niets  aan  doen  en  is  het  aan  hen  te  leren  leven  dat  er  ook  mensen  
zijn  die  tegenspraak  geven.  En  juist  dat,  ja  dat  mag  en  kan  niet,  
want  dan  heb  je  in  een  keer  geen  respect  meer.  Een  woord  wat  
graag  hier  gebruikt  wordt  maar  weinigen  weten  wat  de  werkelijke  
betekenis  daarvan  is.



315- MAFFIA -



316 - MAFFIA -

INLEIDING

Bij   deze   plaats   ik   hier   de   2   cables   van  Wikileaks   van  
de  Amerikaanse  ambassade  die   laat  weten  wat  er  mis   is  met  
mensenhandel  en  smokkel,  drug  enzovoorts.

Tip:  Lees  en  zie  de  voorzichtigheid  en  het  indekken  van  
henzelf.

Commentaar  volgt.

Viewing cable 09STATE61229, NETHERLANDS AND 

NETHERLANDS ANTILLES -- 2009 TIP

If you are new to these pages, please read an introduction 

on the structure of a cable as well as how to discuss them with 

others. See also the FAQs Reference ID Created Released Clas-

sification Origin

09STATE61229  2009-06-13 00:19  2011-08-30 

01:44  UNCLASSIFIED  Secretary of State

VZCZCXRO7975

OO RUEHAO

DE RUEHC #1229/01 1640044

ZNR UUUUU ZZH

O 130019Z JUN 09

FM SECSTATE WASHDC
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TO RUEHTC/AMEMBASSY THE HAGUE 

IMMEDIATE 5483

RUEHAO/AMCONSUL CURACAO IMMEDIATE 5932

UNCLAS SECTION 01 OF 07 STATE 061229 

 

SIPDIS 

 

E.O. 12958: N/A 

TAGS: KTIP ELAB KCRM KPAO KWMN PGOV PHUM 

PREL SMIG NL NT

SUBJECT: NETHERLANDS AND NETHERLANDS 

ANTILLES -- 2009 TIP 

REPORT: PRESS GUIDANCE AND DEMARCHE 

 

REF: A. (A) STATE 59732 

B. (B) STATE 005577 

 

1. This is an action cable; see paras 5 through 7 and 10. 

 

2. On June 16, 2009, at 10:00 a.m. EDT, the Secretary will 

release the 2009 Trafficking in Persons (TIP) Report at a press 

conference in the Department’s press briefing room. This release 

will receive substantial coverage in domestic and foreign news 

outlets.  Until the time of the Secretary’s June 16 press conference, 

any public release of the Report or country narratives contained 

therein is prohibited. 
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 3. The Department is hereby providing Post with advance 

press guidance to be used on June 16 or thereafter.  Also provided 

is demarche language to be used in informing the Governments 

of the Netherlands and the Netherlands Antilles of their tier rank-

ings and the TIP Report’s imminent release.  The text of the TIP 

Report country narrative is provided, both for use in informing 

the Governments of the Netherlands and the Netherlands Antilles 

and in any local media release by Post’s public affairs section on 

June 16 or thereafter.  Drawing on information provided below 

in paras 8 and 9, Post may provide the host government with the 

text of the TIP Report narrative no earlier than 1200 noon local 

time Monday June 15 for WHA, AF, EUR, and NEA countries 

and OOB local time Tuesday June 16 for SCA and EAP posts.  

Please note, however, that any public release of the Report’s in-

formation should not/not precede the Secretary’s release at 10:00 

am EDT on June 16. 

 

4. The entire TIP Report will be available on-line at www.

state.gov/g/tip shortly after the Secretary’s June 16 release.  Hard 

copies of the Report will be pouched to posts in all countries ap-

pearing on the Report.  The Secretary’s statement at the June 16 

press event, and the statement of and fielding of media questions by 

G/TIP,s Director and Senior Advisor to the Secretary, Ambassador-

at-Large Luis CdeBaca, will be available on the Department’s 

website shortly after the June 16 event.  Ambassador de Baca will 

also hold a general briefing for officials of foreign embassies in 

Washington DC on June 17 at 3:30 pm EDT. 
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 5. Action Request: No earlier than 12 noon local time on 

Monday June 15 for WHA, AF, EUR, and NEA posts and OOB lo-

cal time on Tuesday June 16 for SCA and EAP posts, please inform 

the appropriate official in the Governments of the Netherlands 

and the Netherlands Antilles of the June 16 release of the 2009 

TIP Report, drawing on the points in para 9 (at Post’s discretion) 

and including the text of the country narrative provided in para 

8.  For countries where the State Department has lowered the tier 

ranking, it is particularly important to advise governments prior 

to the Report being released in Washington on June 16. 

 

6. Action Request continued:  Please note that, for those 

countries which will not receive an “action plan” with specific 

recommendations for improvement, posts should draw host gov-

ernments’ attention to the areas for improvement identified in the 

2009 Report, especially highlighted in the “Recommendations” 

section of the second paragraph of the narrative text.  This en-

gagement is important to establishing the framework in which the 

government’s performance will be judged for the 2010 Report.  

If posts have questions about which governments will receive an 

action plan, or how they may follow up on the recommendations 

in the 2009 Report, please contact G/TIP and the appropriate 

regional bureau. 

 

7. Action Request continued: On June 16, please be pre-

pared to answer media inquiries on the Report’s release using the 

press guidance provided in para 11.  If Post wishes, a local press 
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statement may be released on or after 10:30 am EDT June 16, 

drawing on the press guidance and the text of the TIP Report’s 

country narrative provided in para 8. 

 

8. Begin Final Text of the Netherlands and the Netherlands 

Antilles,s country narratives in the 2009 TIP Report: 

 

THE NETHERLANDS(TIER 1) 

The Netherlands is a source, transit, and destination coun-

try for men, women, and children trafficked for the purposes of 

commercial sexual exploitation and forced labor.  During 2008, 

most female victims were exploited in forced prostitution, and 

the majority of identified sex trafficking victims were from the 

Netherlands.  Within the Netherlands, victims are trafficked by so 

called &pimp boys8 or &lover boys8*men who seduce vulnerable 

young women and girls and 
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force them into prostitution. During the reporting period, 

women were also trafficked from Asia, Africa, other parts of Eu-

rope, and the Western Hemisphere; the most common countries of 

origin for foreign female trafficking victims were China, Nigeria, 

Hungary, and Sierra Leone.  Males were trafficked into commercial 

sexual exploitation as well as forced labor in the catering, cleaning, 

agriculture and construction sectors. The main countries of origin 

for male victims were China, India, Nigeria, Sierra Leone, and 
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the Netherlands. According to the Dutch National Rapporteur for 

Trafficking in Persons, the highest risk sectors for labor traffick-

ing are domestic employment, temporary employment agencies, 

agriculture and horticulture, restaurants, hotels, and construction.  

Groups vulnerable to trafficking include single underage asylum 

seekers, women with dependent residence status obtained through 

fraudulent marriages, and women recruited in Africa, China, 

and Thailand for work in massage parlors. The Government of 

the Netherlands fully complies with the minimum standards for 

the elimination of trafficking.  The government sustained strong 

anti-sex trafficking law enforcement efforts, sustained protections 

provided to female trafficking victims, and improved services 

available to male trafficking victims.  It also expanded preven-

tion activities, including a program targeted at raising trafficking 

awareness among clients of the sex trade. Recommendations for 

the Netherlands:  Vigorously investigate and prosecute, and convict 

and punish labor trafficking offenders; enhance forced labor aware-

ness training for prosecutors and judges; continue anti-trafficking 

awareness initiatives aimed at educating clients of the commercial 

sex trade as well as beneficiaries of forced labor about the causes 

and consequences of trafficking; continue efforts to proactively 

identify trafficking victims in the prostitution and relevant labor 

sectors of the Netherlands. 

Prosecution 

The government demonstrated progress in investigating 

and prosecuting sex trafficking offenses, though its prosecutions 
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of labor trafficking offenses diminished.  Since January 2005, the 

Netherlands has prohibited all forms of trafficking through Crimi-

nal Code Article 273, which prescribes penalties for any form of 

trafficking of six to 15 years, imprisonment, with fines of up to 

$58,000. These penalties are sufficiently stringent and commen-

surate with those prescribed for other grave crimes.  There were 

no new labor trafficking prosecutions or convictions during the 

reporting period, compared with five during the previous reporting 

period.  The government prosecuted 221 persons for human traf-

ficking offences in 2007, the last year for which comprehensive 

statistics are available, compared to 216 during the previous year.  

In 2007, verdicts were handed down in 120 cases, 81 percent of 

which resulted in convictions, 12 percent resulted in acquittals, 

and 7 percent were dismissed. According to the National Rap-

porteur’s office, average prison sentences imposed in 2007 ranged 

from 20 to 23 months, down from 27 months in 2006.  The police 

included a module on trafficking as part of standard police train-

ing curriculum. The Netherlands, Netherlands Antilles, and Aruba 

signed a memorandum of understanding on increasing cooperation 

in combating human trafficking. 

 

Protection 

The Dutch government made increased efforts to protect 

trafficking victims during the reporting period.  Dutch authorities 

provided a temporary residence mechanism to allow foreign traf-

ficking victims and witnesses to stay in the Netherlands during 

a reflection period of three months and, separately, during the 
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investigation and prosecution of their traffickers.  During these 

periods, the government provided victims with legal, financial, and 

psychological assistance, including shelter (in facilities that also 

serve victims of domestic violence), medical care, social security 

benefits, and education financing.  Child victims had access to a 

full range of specialized services.  The government opened four 

new shelters specifically equipped to assist male victims of human 

trafficking during the reporting period.  The government provided 

permanent residence status to some victims, based on particular 

conditions.  The government encouraged victims to press charges 

against traffickers and to assist in prosecutions.  Nevertheless, vic-

tims were often reluctant to assist law enforcement personnel, due 

to fear of reprisals from traffickers.  In 2008, the national victim 

registration center identified and registered 826 trafficking victims, 

including 46 males, compared with 716 identified victims in 2007.  

The Justice Ministry took measures to prevent victims from being 

punished for unlawful acts committed as a direct result of being 

trafficked, including through training of prison staff on proactive 

victim identification.  Police and prosecutors provided specialized 

training to help judges, labor inspectors, and immigration officers 

identify and assist trafficking victims during the reporting period.  

Local governments were responsible for 
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regulating legalized prostitution sectors and for conduct-

ing anti-trafficking inspections of brothels in these sectors. The 
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Hague,s vice squad checked sex establishments at least six times 

during the reporting period; the Amsterdam vice squad inspected 

brothels at least four times.  The inspections included observation 

for any signals of trafficking, informal interviews with persons in 

prostitution, and the review of residence and work permits. 

 

Prevention 

The government demonstrated some progress in prevent-

ing trafficking during the year.  In February 2009, the government 

introduced an information card entitled “exploitation at the work-

place” that was made available to all municipalities and social 

welfare agencies during the reporting period.   The card provides 

examples of labor exploitation, information on where to seek help, 

and details on victims’ rights in several languages.  The Justice 

Ministry funded the “Meld M” multimedia campaign, targeted 

at clients of the sex trade and persons in prostitution, as well as 

residents, shopkeepers and taxi-drivers in areas where prostitution 

occurs.  The campaign encouraged people to report suspicions 

of trafficking to an anonymous hotline.  In December 2008, the 

Interior and Justice Ministers released a draft act containing new 

regulations for legalized prostitution; the regulations reportedly 

would boost efforts to counter sex trafficking.  The Ministry of 

Foreign Affairs funded $2.5 million for anti-trafficking programs 

in trafficking source countries in Europe, the Caribbean, Asia, 

and Africa.  The National Rapporteur for Trafficking in Persons 

in July 2008 published its sixth report, which is available on the 

Justice Ministry,s website.  Since January 2008, the government 
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provided single underage asylum seekers with intensive counseling 

in secured shelters to protect them against traffickers.  The For-

eign Ministry website includes travel information warning Dutch 

travelers that sex with children is prosecutable in the country of 

destination as well as in the Netherlands.  The government funds 

several initiatives to prevent child sex tourism including a project 

to assist tour operators in Cambodia, Thailand, and Philippines 

to adopt and implement a code of conduct aimed at preventing 

child sex tourism.  The Justice Ministry estimates several dozen 

convictions annually in the Netherlands of Dutch residents found 

guilty of child sex tourism offenses abroad.  The Dutch military 

provided training to all military personnel on the prevention of traf-

ficking and additional training on recognizing trafficking victims 

for Dutch troops being deployed abroad for duty as international 

peacekeepers. 

The Netherlands Antilles (Tier 2 Watch List)* 

* *Footnote: The Netherlands Antilles is a semi-autono-

mous entity within the Kingdom of the Netherlands.  The Kingdom 

Charter divides responsibility among the three co-equal parts of 

the Kingdom based on jurisdiction and matter.  For the purpose of 

this report, the Netherlands Antilles is not a &country8 to which 

the minimum standards for the elimination of trafficking in the 

Trafficking Victims Protection Act apply.  This narrative reflects 

how the Antilles would be assessed if it were a separate, indepen-

dent country. The five islands of the current Netherlands Antil-

les are a transit and destination point for men and women from 
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Colombia, Venezuela, Suriname, Cuba, the Dominican Republic 

and other parts of South America and the Caribbean, trafficked for 

the purposes of commercial sexual exploitation and forced labor.  

The women in prostitution in the Netherlands Antilles, regulated 

and illegal sex trades are highly vulnerable to human trafficking.  

Credible reports have alleged the trafficking of over 100 Cuban 

construction workers employed by the Curacao Dry Dock Com-

pany in 2006*a case that garnered significant international press 

during the reporting period as a result of a related civil case in a 

U.S. court.  Local authorities believe that men and women have 

also been trafficked into local domestic servitude as well as into 

the agriculture and construction industries. Groups vulnerable 

to labor trafficking include Haitian males in the agriculture and 

gardening sectors and Latin American and Caribbean males in 

construction. There is anecdotal evidence that some Middle East-

ern and Asian migrants in restaurants and local businesses may be 

vulnerable to debt bondage. The Government of the Netherlands 

Antilles does not fully comply with the minimum standards for 

the elimination of trafficking; however, it is making significant 

efforts to do so.  Despite these overall efforts, the government is 

placed on Tier 2 Watch List.  The government has not enacted 

anti-trafficking legislation, although during the reporting period 

legislation was introduced, processed and awaits final action.  

The government also did not develop and fund victim assistance 

policies and programs or raise awareness among clients of the 

sex trade and beneficiaries of forced labor about the causes and 

consequences of human trafficking.   As STATE 00061229  004 
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OF 007 noted above in the Netherlands narrative, in January 2009 

the justice ministers of the Netherlands Antilles, the Netherlands, 

and Aruba signed a memorandum of understanding to promote 

increased anti-trafficking cooperation. Recommendations for the 

Netherlands Antilles:  Enact legislation criminalizing all forms 

of human trafficking; vigorously prosecute and convict sex and 

labor trafficking offenders throughout the Netherlands Antilles; 

establish formal procedures to guide officials in the proactive 

identification of trafficking victims and referral of these victims 

to service providers; consider ways to educate clients of the sex 

trade and beneficiaries of forced labor about the causes and con-

sequences of trafficking. 

Prosecution 

The Netherlands Antilles, anti-trafficking law enforcement 

efforts were greatly hindered by the absence of specific anti- 

trafficking legislation.   A draft amendment to the Netherlands 

Antilles penal code prohibiting trafficking for sexual exploitation 

and forced labor remained pending in the Antillean Parliament 

during the reporting period.  There were two likely cases of hu-

man trafficking that officials in St. Maarten prosecuted using 

statutes prohibiting other non-trafficking offenses.  In May 2008, 

a man who had held three women in a brothel against their will 

was convicted and sentenced to 36 months in prison for human 

smuggling and ill-treatment.  Another man was detained briefly 

on allegations of keeping a household servant locked in his house.  

A court required the man to pay the domestic servant,s outstand-
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ing wages and the costs associated with the servant,s repatriation.  

Antillean authorities cooperated with Suriname,s request that the 

Dutch extradite several traffickers who fled to Curacao during 

a trafficking-related law enforcement action.   Funding for and 

staffing of police and judicial offices remained a chronic problem 

in the Netherlands Antilles.  Local media reported on corruption 

related to the issuance of immigration and work permits, though 

these did not involve specific trafficking allegations.  The govern-

ment provided training to individual prosecutors and members of 

the islands, police departments and has systematic anti-trafficking 

training in place for law enforcement authorities. 

 

Protection 

The government,s victim protection efforts were mostly 

ad hoc during the reporting period.  Trafficking victims received 

limited assistance through a combination of government agencies 

and NGOs that receive some government subsidies in the Nether-

lands Antilles, including the Bureau for Aid to Victims in Curacao 

and the Women,s Desk in St. Maarten.  There were no specific 

trafficking victim health care facilities in the Netherlands Antilles, 

but government health care providers were available to assist traf-

ficking victims.  The legal system allows witnesses to trafficking 

crimes to provide anonymous testimony or testimony from abroad.  

Island governors had the authority to issue temporary residency 

status for trafficking victims; it is unknown if any were issued.  The 

government does provide long-term shelter for trafficking victims.  

In practice, consulates representing source countries often handled 
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assistance to and repatriation of their citizens. The government 

does not employ formal procedures to guide officials in proactive 

victim identification among vulnerable groups, such as women in 

government-regulated prostitution zones, and to guide officials in 

referring victims to available service providers.  Curacao has one 

legal, government regulated brothel compound with approximately 

90 foreign women in prostitution.  International organizations 

have expressed strong concern about the working conditions -- 

including possible involuntary servitude at this brothel. The gov-

ernment did not train health officials charged with regulating the 

Curacao brothel on identifying trafficking indicators and referring 

suspected victims for assistance. The justice ministry reiterated a 

directive in 2008 prohibiting immigration officials from holding 

the passports of foreign women entering the islands for the pur-

pose of legal prostitution. One official in Curacao reported that 

some officials practiced proactive identification measures within 

detention facilities.  There were no reported cases of victims being 

penalized during the reporting period for crimes that were a direct 

result of being trafficked.  The government espoused a policy of 

encouraging trafficking victims to participate in investigations and 

prosecutions of trafficking offenders, but officials acknowledged 

that many victims were reluctant to participate. 

 

Prevention 

The government made some efforts to raise awareness of 

human trafficking during the reporting period but did not under-

take any measures to reduce the demand for commercial sex acts. 
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Formal interagency anti-trafficking working groups operated in 

Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, and St. Maarten during the 

reporting period.  The anti-trafficking STATE 00061229  005 OF 

007 coordinator based in Curacao spoke out about the problem 

of human trafficking in the region and continued to promote an 

IOM-developed public awareness campaign.  The anti-trafficking 

coordinator in Curacao also arranged for a short awareness rais-

ing documentary video to be aired on local television stations.   

Netherlands Antilles officials issued a contract for an outside 

evaluation of their anti-trafficking strategy in 2008.  The govern-

ment provided in-kind support for two human trafficking hotlines 

in the Netherlands Antilles. There were no awareness campaigns 

specifically targeting potential clients of the sex trade or benefi-

ciaries of forced labor in the Netherlands Antilles. 

 

9. Post may wish to deliver the following points, which 

offer technical and legal background on the TIP Report process, 

to the host government as a non-paper with the above TIP Report 

country narrative: 

 

(begin non-paper) 

 -- The U.S. Congress, through its passage of the 2000 Traf-

ficking Victims Protection Act, as amended (TVPA), requires the 

Secretary of State to submit an annual Report to Congress.  The 

goal of this Report is to stimulate action and create partnerships 

around the world in the fight against modern-day slavery.  The 

USG approach to combating human trafficking follows the TVPA 
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and the standards set forth in the Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transna-

tional Organized Crime (commonly known as the “Palermo Pro-

tocol”).  The TVPA and the Palermo Protocol recognize that this 

is a crime in which the victims, labor or services (including in the 

“sex industry”) are obtained or maintained through force, fraud, 

or coercion, whether overt or through psychological manipulation.  

While much attention has focused on international flows, both the 

TVPA and the Palermo Protocol focus on the exploitation of the 

victim, and do not require a showing that the victim was moved. 

 

-- Recent amendments to the TVPA removed the require-

ment that only countries with a “significant number” of trafficking 

victims be included in the Report. Beginning with the 2009 TIP 

Report, countries determined to be a country of origin, transit, or 

destination for victims of severe forms of trafficking are included 

in the Report and assigned to one of three tiers.  Countries assessed 

as meeting the “minimum standards for the elimination of severe 

forms of trafficking” set forth in the TVPA are classified as Tier 

1.  Countries assessed as not fully complying with the minimum 

standards, but making significant efforts to meet those minimum 

standards are classified as Tier 2.  Countries assessed as neither 

complying with the minimum standards nor making significant 

efforts to do so are classified as Tier 3. 
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-- The TVPA also requires the Secretary of State to pro-

vide a “Special Watch List” to Congress later in the year. Anti-

trafficking efforts of the countries on this list are to be evaluated 

again in an Interim Assessment that the Secretary of State must 

provide to Congress by February 1 of each year.  Countries are 

included on the “Special Watch List” if they move up in “tier” 

rankings in the annual TIP Report -- from 3 to 2 or from 2 to 1 ) 

or if they have been placed on the Tier 2 Watch List. 

 

-- Tier 2 Watch List consists of Tier 2 countries determined: 

(1) not to have made “increasing efforts” to combat human 

trafficking over the past year; (2) to be making significant efforts 

based on commitments of anti-trafficking reforms over the next 

year, or (3) to have a very significant number of trafficking victims 

or a significantly increasing victim population.  As indicated in 

reftel B, the TVPRA of 2008 contains a provision requiring that 

a country that has been included on Tier 2 Watch List for two 

consecutive years after the date of enactment of the TVPRA of 

2008 be ranked as Tier 

3.  Thus, any automatic downgrade to Tier 3 pursuant to 

this provision would take place, at the earliest, in the 2011 TIP 

Report (i.e., a country would have to be ranked Tier 2 Watch List 

in the 2009 and 2010 Reports before being subject to Tier 3 in 

the 2011 Report).  The new law allows for a waiver of this provi-

sion for up to two additional years upon a determination by the 

President that the country has developed and devoted sufficient 
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resources to a written plan to make significant efforts to bring 

itself into compliance with the minimum standards. 

  

-- Countries classified as Tier 3 may be subject to statutory 

restrictions for the subsequent fiscal year on non-humanitarian 

and non-trade-related foreign assistance STATE 00061229  006 

OF 007  and, in some circumstances, withholding of funding for 

participation by government officials or employees in educational 

and cultural exchange programs.   In addition, the President could 

instruct the U.S. executive directors to international financial 

institutions to oppose loans or other utilization of funds (other 

than for humanitarian, trade-related or certain types of develop-

ment assistance) with respect to countries on Tier 3.  Countries 

classified as Tier 3 that take strong action within 90 days of the 

Report’s release to show significant efforts against trafficking in 

persons, and thereby warrant a reassessment of their Tier classi-

fication, would avoid such sanctions.  Guidelines for such actions 

are in the DOS-crafted action plans to be shared by Posts with 

host governments. 

 

-- The 2009 TIP Report, issuing as it does in the midst of 

the global financial crisis, highlights high levels of trafficking for 

forced labor in many parts of the world and systemic contributing 

factors to this phenomenon:  fraudulent recruitment practices and 

excessive recruiting fees in workers, home countries; the lack of 

adequate labor protections in both sending and receiving countries; 

and the flawed design of some destination countries, “sponsorship 
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systems” that do not give foreign workers adequate legal recourse 

when faced with conditions of forced labor.  As the May 2009 ILO 

Global Report on Forced Labor concluded, forced labor victims 

suffer approximately $20 billion in losses, and traffickers, profits 

are estimated at $31 billion.  The current global financial crisis 

threatens to increase the number of victims of forced labor and 

increase the associated “cost of coercion.” 

 

-- The text of the TVPA and amendments can be found on 

website www.state.gov/g/tip. 

 

-- On June 16, 2009, the Secretary of State will release 

the ninth annual TIP Report in a public event at the State Depart-

ment.  We are providing you an advance copy of your country’s 

narrative in that report.  Please keep this information embargoed 

until 10:00 am Washington DC time June 

16.  The State Department will also hold a general brief-

ing for officials of foreign embassies in Washington DC on June 

17 at 3:30 pm EDT. 

 

(end non-paper) 

 

10. Posts should make sure that the relevant country nar-

rative is readily available on or though the Mission’s web page 

in English and appropriate local language(s) as soon as possible 

after the TIP Report is released.  Funding for translation costs will 

be handled as it was for the Human Rights Report.  Posts need-
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ing financial assistance for translation costs should contact their 

regional bureau,s EX office. 

 

11. The following is press guidance provided for Posts to 

use with local media. 

 

Q1: Why was the Netherlands given a ranking of Tier 1? 

 

A:  The Government of the Netherlands fully complies 

with the minimum standards for the elimination of trafficking. 

 

Q2: What progress has the Netherlands made in the past 

year? 

A: The government sustained strong anti-sex trafficking 

law enforcement efforts, sustained protections provided to female 

trafficking victims, and improved services available to male traf-

ficking victims.  It also expanded prevention activities, including 

a program targeted at raising trafficking awareness among clients 

of the sex trade. 

Q3: What can the Netherlands do to improve its fight 

against trafficking in persons? 

A:  To improve its anti-trafficking performance, the Dutch 

government could: vigorously investigate and prosecute, and 

convict and punish labor trafficking offenders; enhance forced 

labor awareness training for prosecutors and judges; continue 

anti-trafficking awareness initiatives aimed at educating clients of 

the commercial sex trade as well as beneficiaries of forced labor 
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about the causes and consequences of trafficking; continue efforts 

to proactively identify trafficking victims in the prostitution and 

relevant labor sectors of the Netherlands. Netherlands Antilles 

(Tier 2 WL) 

Last Year Not Ranked 

 

Q1: What is Netherlands Antilles status in the TIP Report? 

 

A:  The Netherlands Antilles is a semi-autonomous entity 

within the Kingdom of the Netherlands.  The Kingdom Charter 

divides responsibility among the three co-equal parts of the King-

dom based on jurisdiction and matter.  For the purpose of this 

report, the Netherlands Antilles is not by definition a 

 

STATE 00061229  007 OF 007 

 

&country8 to which the minimum standards for the 

elimination of trafficking in the Trafficking Victims Protection 

Act apply.  The Report narrative reflects how the Antilles would 

be assessed if it were a separate, independent country. 

 

Q2: Why is the Netherlands Antilles assessed at Tier 2 

Watch List? 

 

A:  The Government of the Netherlands Antilles does not 

fully comply with the minimum standards for the elimination of 

trafficking; however it is making significant efforts to do so.  The 
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government has not enacted anti-trafficking legislation, although 

during the reporting period legislation was introduced, processed 

and awaits final action.  The government also did not develop and 

fund victim assistance policies and programs or raise awareness 

among clients of the sex trade and beneficiaries of forced labor 

about the causes and consequences of human trafficking. 

 

Q3: What progress did the Netherlands Antilles make in 

the last year? 

 

A: The government made some efforts to raise aware-

ness of human trafficking during the reporting period.  Formal 

interagency anti-trafficking working groups operated in Bonaire, 

Curacao, Saba, St. Eustatius, and St. Maarten during the reporting 

period.  The anti-trafficking coordinator based in Curacao spoke 

out about the problem of human trafficking in the region and 

continued to promote an IOM-developed public awareness cam-

paign.  The anti-trafficking coordinator in Curacao also arranged 

for a short awareness raising documentary video to be aired on 

local television stations. 

 

Q4: What can the Netherlands Antilles do to further the 

fight against trafficking in persons? 

 

A: To improve its anti-trafficking performance, the govern-

ment should: enact legislation criminalizing all forms of human 

trafficking; vigorously prosecute and convict sex and labor traf-
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ficking offenders throughout the Netherlands Antilles; establish 

formal procedures to guide officials in the proactive identifica-

tion of trafficking victims and referral of these victims to service 

providers; consider ways to educate clients of the sex trade and 

beneficiaries of forced labor about the causes and consequences 

of trafficking. 

 

Q5:  What sources does the State Department use for 

information? 

 

A: The Department of State prepared this Report using 

information from U.S. embassies, foreign government officials, 

NGOs and international organizations, published reports, research 

trips to every region, and information submitted to tipreport@

state.gov. 

 

12. The Department appreciates posts, assistance with the 

preceding action requests. 

CLINTON

Viewing cable 09CURACAO13, TRAFFICKING IN 

PERSONS (TIP) REPORT 2009 NETHERLANDS

If you are new to these pages, please read an introduction 

on the structure of a cable as well as how to discuss them with 

others. See also the FAQs Reference ID Created Released Clas-

sification Origin
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09CURACAO13  2009-02-25 15:35  2011-08-30 

01:44  UNCLASSIFIED  Consulate Curacao

R 251535Z FEB 09

FM AMCONSUL CURACAO

TO SECSTATE WASHDC 2228

INFO AMEMBASSY THE HAGUE 

AMCONSUL CURACAO

UNCLAS CURACAO 000013 

 

 FOR G/TIP; WHA/EX AND EUR/EX 

 

E.O. 12958: N/A 

TAGS: AA NA KTIP ELAB KCRM KFRD KWMN 

PGOV PHUM PREF SMIG, NL 

SUBJECT: TRAFFICKING IN PERSONS (TIP) RE

PORT 2009 NETHERLANDS 

ANTILLES AND ARUBA-CORRECTED COPY 

 

REF: 2008 STATE 132759 

 

1 . (U) Post is cancelling Curacao 000009 and submitting 

this corrected TIP response.   Post hereby submits the answers 

to the 2009 annual Trafficking In Persons (TIP) Report questions 

for the Netherlands Antilles and Aruba:  

--------------------------------------- 
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REPORTING QUESTIONS 

--------------------------------------- 

 

2. (U) THE COUNTRY’S TIP SITUATION: 

 

-- A. What is (are) the source(s) of available information 

on trafficking in persons? What plans are in place (if any) to un-

dertake further documentation of human trafficking? How reliable 

are these sources? 

 

The Police Departments (which include the immigration 

departments), the security services of both jurisdictions, the Dutch/

Antillean/Aruban joint Dutch-Antillean police cooperation team 

(RST), Public Prosecutor’s Office (PPO), Foreign Offices, De-

partment of Social Development, Women’s Desk, and the Coast 

Guard of the Netherlands Antilles and Aruba (CGNAA) are  the 

enforcement agencies/sources for information on trafficking in 

persons. In addition, in Aruba the IASA (Alarm and Security 

Department) and Guarda nos Costa (Department of Coastal Se-

curity) are also sources. 

 

In the Antilles, the Directorate of Social Development, 

based on an IOM survey, has continued initiatives for both a 

national and regional approach to TIP. There is also a Working 

Group on Law Enforcement Programs consisting of the Director-

ate of Judicial Affairs, the PPO, and Department for Development 

Cooperation and Internal Affairs (all sub-Ministerial) to apply 
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Dutch funding to TIP/alien smuggling policy development and 

administration. 

 

The Bureau of Women’s Affairs of the Curagao Island 

Government has strengthened the victim-assistance component of 

the anti-trafficking working group, providing the necessary bal-

ance to ensure increased possibilities for successful prosecution 

of perpetrators of human trafficking. 

 

-- B. Is the country a country of origin, transit, and/or des-

tination for internationally trafficked men, women, or children? 

Does trafficking occur within the country’s borders? If so, does 

internal trafficking occur in territory outside of the government’s 

control (e.g. in a civil war situation)? To where are people traf-

ficked? For what purposes are they trafficked? Provide, where 

possible, numbers or estimates for each group of trafficking vic-

tims. Have there been any changes in the TIP situation since the 

last TIP Report (e.g. changes in destinations)? 

 

Aruba and the Netherlands Antilles are constituent parts 

within the Kingdom of the Netherlands.  Both  Aruba and the 

Netherlands Antilles are semi-autonomous and have separate 

jurisdictions. Official condoning of the sex industry in the Nether-

lands Antilles has given rise to individual instances of trafficking, 

although hard numbers are still difficult to obtain. There are no 

concrete indications of human trafficking in Aruba. 
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 Local authorities believe it is likely that both females 

and males are sometimes trafficked into local domestic servitude 

as well as into the construction and agricultural (landscaping) 

industries. 

 

To get a better grasp of the extent of human trafficking in 

the Netherlands Antilles, the Public Prosecutor’s Office has initi-

ated a process to arrive at an analysis of trafficking as a crime, 

and has continued the development of this process in ¶2008. It 

is expected that this will enable the Netherlands Antilles to deal 

better with the problem of human trafficking. 

 

In Aruba, there are no concrete indications of human traf-

ficking. Up to now the Aruba Public Prosecutor’s Office has not 

brought to trial any cases of human trafficking, nor have there been 

any complaints submitted in this regard.  The Aruba Department 

of Labor and Research (DLR) has no registered cases of traf-

ficking of persons into domestic servitude, in the construction or 

agriculture industries. 

 

-- C. What kind of conditions are the victims trafficked 

into? 

 

Netherlands Antilles authorities believe it is likely that 

both females and males are trafficked into local domestic servitude 

as well as into the construction and agricultural (landscaping) 
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industries, with inadequate housing and remunerations that are 

significantly lower than the legally required minimum. 

 

-- D. Vulnerability to TIP: Are certain groups of persons 

more at risk of being trafficked (e.g. women and children, boys 

versus girls, certain ethnic groups, refugees, IDPs, etc.)? 

 

Adult males and females of Latin American/Caribbean 

origins are probably the most likely groups of persons of being 

trafficked. There are no indications of minors or specific ethnic 

groups being trafficked. There are no concrete indications of hu-

man trafficking in Aruba. 

 

-- E. Traffickers and Their Methods: Who are the traffick-

ers/exploiters? Are they independent business people? Small or 

family-based crime groups? Large international organized crime 

syndicates? What methods are used to approach victims? For 

example, are they offered lucrative jobs, sold by their families, 

or approached by friends of friends? What methods are used to 

move the victims (e.g., are false documents being used?). Are 

employment, travel, and tourism agencies or marriage brokers 

involved with or fronting for traffickers or crime groups to traffic 

individuals? 

 

The Netherlands Antilles are destination points for Colom-

bian and Dominican women, numbering probably 500 or more 

throughout the five islands of the Netherlands Antilles during any 
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quarter, who come to work as prostitutes. Solicitation of prosti-

tution is illegal, but condoned in certain places, so most activity 

is confined to brothels. St. Maarten attracts prostitutes from the 

northern part of the Caribbean, especially from the Dominican 

Republic. We believe that the overwhelming majority come freely, 

attracted by the relatively high earning potential. However, there 

could well be some degree of misrepresentation for some. For 

example, they may be hired to dance or work in a bar, but are 

told they will be expected to dance nude, perhaps at extra salary. 

Some are just underpaid and seek alternatives to earn extra money. 

Those in the Antilles experiencing this type of misrepresentation  is 

probably limited to 50-75 women. Aruba values its family-oriented 

tourism destination reputation and closely monitors conditions 

for prostitution. 

 

The local governments of NA and Aruba are aware that 

many “dancers” end up working in prostitution. In the past, these 

“dancers” were allowed to enter Curagao and Aruba on a tourist 

visa, but that is no longer the case. Post also believes that some 

Middle Eastern, Asian or South Asian migrants, if the Netherlands 

Antilles or Aruba is their destination, may pay off their transport 

through lower wages in ethnic restaurants or businesses. It is 

very difficult to investigate these suspicions without extensive 

interviews with reluctant subjects and very limited resources. 

Observers agree that the imposition of a visa requirement for 

Colombians has sharply curtailed all Colombian travel, including 

unregulated prostitutes. Dominicans also need visas to the NA 



345- MAFFIA -

and Aruba.  In 2004, visa restrictions were increased further and 

virtually all persons except those from the EU, North America 

and other highly developed countries require visas to enter NA 

and Aruba. Venezuelans also do not require visas for entry and 

there is some information indicating that some illegal migrants, 

particularly from Colombia, are using fraudulent Venezuelan 

passports. Visa applications received abroad are vetted in Curagao 

by foreign department officials trained to recognize potential traf-

ficking indicators. 

 

The Dutch Caribbean has no extensive manufacturing or 

agriculture sector. Both Aruba and the Netherlands Antilles have 

an active and vigilant trade union sector that closely monitors 

employment conditions and the employment of immigrants, to 

preserve employment opportunities for its members. Post does 

believe there are some cases of men working to pay off passage 

via labor performed in restaurants, furniture or jewelry stores. 

In addition, host government officials suspect there are 

Haitian males employed illegally in the agriculture/gardening 

sector and there may be several males from throughout Latin 

America and the Caribbean trafficked into the construction indus-

try.  However, these suspicions are based on anecdotal evidence 

and there are no numbers to back up the claims. 

 

In Aruba a number of migrants work illegally in the con-

struction sector. However, they do so on their own accord and 
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there is no concrete indication that they are trafficked into the 

construction industry. The IASA (Alarm and Security Depart-

ment in Aruba, also in charge of the procedures regarding illegal 

migrants) regularly visits construction sites to inspect the work 

and the residency permits of the workers and to remove illegal 

workers from the island. 

 

3. (U) SETTING THE SCENE FOR THE GOVERN-

MENT’S ANTI-TIP EFFORTS: 

 

-- A. Does the government acknowledge that trafficking 

is a problem in the country? If not, why not? 

 

While the Governments of the Netherlands Antilles and 

Aruba admit that illegal immigration and TIP are serious issues 

and are concerned about trafficking, government officials do not 

fully recognize trafficking as a major problem in the Dutch Ca-

ribbean. Nonetheless a special instruction has been adopted by 

the Netherlands Antilles Council of Ministers. In Aruba a labor 

shortage exists, which attracts migrant workers. 

 

-- B. Which government agencies are involved in anti-

trafficking efforts and which agency, if any, has the lead? 

 

The Police Departments (which include the immigra-

tion departments), the security services of both jurisdictions, the 

Dutch/Antillean/Aruban joint Dutch-Antillean police cooperation 
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team (RST), Public Prosecutor’s Office (PPO), Foreign Offices, 

Department of Social Development, Women’s Desk, and the 

Coast Guard of the Netherlands Antilles and Aruba (CGNAA) 

are the enforcement agencies involved in anti-trafficking efforts. 

In addition, in Aruba the IASA (Alarm and Security Department) 

and Guarda nos Costa (Department of Coastal Security) are also 

involved in anti-trafficking efforts. In both jurisdictions, the PPO 

has the lead in these efforts. 

 

-- C. What are the limitations on the government’s ability 

to address this problem in practice? For example, is funding for 

police or other institutions inadequate? Is overall corruption a 

problem? Does the government lack the resources to aid victims? 

 

Funding and staffing for police and judicial offices re-

mains a chronic problem throughout the Netherlands Antilles 

and Aruba. Allegations and proven instances of corruption in the 

realm of immigration and work permits exist in both Aruba and 

the Netherlands Antilles. Various reliable sources tell us that a few 

government officials have cooperated with those who organize 

smuggling rings. Moderate wages, inadequate staffing and low 

morale are the reasons cited for accepting bribes and are the same 

factors that will hamper aggressive investigatioQto allegations 

of smuggling or trafficking. Corrupt officials in the Netherlands 

Antilles are prosecuted by an aggressive, independent Public 

Prosecutor’s Office. 
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In Aruba, DIMAS (Directorate of Alien Policy, Admission 

and Integration) has been tasked with streamlining the issuance of 

residency and work permits and naturalization procedures there. 

The Minister of Public Health, Environment, Administrative and 

Aliens Affairs has overall responsibility for DIMAS. The 

Cabinet of the Governor of Aruba receives the requests for Dutch 

naturalization. These requests are submitted to the Immigration 

and Naturalization Service of the Netherlands (IND), which 

then processes them. If additional information about a person’s 

legally allowed period of stay in Aruba is needed, the Cabinet of 

the Governor of Aruba requests DIMAS to provide the necessary 

information in order to inform the IND. 

 

Also in Aruba, the Public Prosecutor’s Office, in coopera-

tion with the National Investigative Division, which investigates 

allegations of crimes committed by government officials (“Land-

srecherche”), actively investigates and prosecutes corrupt govern-

ment officials. In past years, most court cases involved persons 

convicted of attempting to bring illegal immigrants into the island 

by boat. Four Venezuelan citizens were arrested for human smug-

gling in 2007; they were convicted in March 2008. There were no 

cases of human trafficking, neither have there been any complaints 

submitted in this regard. 

 

-- D. To what extent does the government systematically 

monitor its anti-trafficking efforts (on all fronts -- prosecution, 
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victim protection, and prevention) and periodically make available, 

publicly or privately and directly or through regional/international 

organizations, its assessments of these anti-trafficking efforts? 

 

Although both jurisdictions are still in the early phases of 

their anti-TIP efforts, the government of the Netherlands Antilles 

has taken a more active role in increasing awareness of the issue. 

Both jurisdictions are coping with inadequate funding and rising 

expectations for social spending on their extensive and costly 

social welfare systems. Both jurisdictions are attempting to ra-

tionalize and reform different, but related, funding relationships 

with the Netherlands and the shortfalls contribute to inadequate 

staffing and training and heavy workloads for officials. Still, both 

governments are committed to creating and maintaining conditions 

to deter TIP. Aruba has improved data collection and analytical 

capacity to detect possible violations relating to TIP, sex tourism 

and pornography. The Netherlands Antilles has been a very active 

participant in IOM TIP training programs over the last few years. 

 

While both the Antillean and Aruba governments strive 

to better monitor local instances of TIP, consciousness-raising 

is still the primary focus in both countries. Post expects to see a 

continuation of such seminars or discussions aimed at wider audi-

ences in coming years. In Aruba the Ministry of Social Affairs has 

an office that could provide assistance, such as shelter and care, 

to victims of trafficking. Curacao and St Maarten also offer the 

opportunity for shelter and care. 
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 4. (U) INVESTIGATION AND PROSECUTION OF 

TRAFFICKERS: 

 

For questions A-D, posts should highlight in particular 

whether or not the country has enacted any new legislation since 

the last TIP report. 

 

-- A. Existing Laws against TIP: Does the country have a 

law or laws specifically prohibiting trafficking in persons -- both 

for sexual exploitation and labor? If so, please specifically cite 

the name of the law(s) and its date of enactment and provide the 

exact language [actual copies preferable] of the TIP provisions. 

Please provide a full inventory of trafficking laws, including 

non-criminal statutes that allow for civil penalties against alleged 

trafficking crimes (e.g., civil forfeiture laws and laws against il-

legal debt). Does the law(s) cover both internal and transnational 

forms of trafficking? If not, under what other laws can traffickers 

be prosecuted? For example, are there laws against slavery or the 

exploitation of prostitution by means of force, fraud, or coercion? 

Are these other laws being used in trafficking cases? 

 

Netherlands Antilles 

 

The Netherlands Antilles Government Advisory Council 

received instructions to review the new penal code in late 2008; the 

majority of changes relate to treaties that have been signed. Special 

provisions concerning trafficking are planned to be delivered to 
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the Antillean Parliament in 2009. The Advisory Council’s work 

is expected to take approximately six months and to be finished 

in mid-2009. 

 

Existing provisions of the Netherlands Antilles Penal Code 

include (NAPC): 

 

Article 203 a The smuggling of  persons (P.B. 2003, nr. 65) 

1). He who, for profit purposes, helps another to acquire 

access to, in the sojourning in or departure from the Netherlands 

Antilles, or who, for profit reasons, gives him the opportunity, 

resources or information to acquire access to, sojourn, depart from 

the Netherlands Antilles, knowing or having serious reasons to 

suspect that the access or stay is illegal, will be punished with a 

prison sentence up to 4 years or a fine up to NAF. 75.000. 

 

2). He who, for profit purposes, for his own account or 

for an alien account, directly or indirectly helps a person in ac-

quiring access to, in the sojourning in a country, which is not the 

Netherlands Antilles, whereby the Netherlands Antilles is used as 

a transit country, knowing or seriously suspecting that the access 

to or the stay in that country is illegal, will be guilty of trading in 

persons and will therefore be punished with a prison sentence up 

to 4 years or a fine up to NAF.75.000. 

 

3). If this act is committed during the execution of one’s 

function or career the prison sentence will be up to 6 years or 
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the fine up to NAF. 1000000,- and the person concerned can be 

deprived of his right to fulfill this function or career. The judge 

can order his verdict to be made publicly known. 

 

4). If more persons commit the act a prison sentence of up 

to 8 years will be imposed. 

 

Article 260 Trade in women and male minors. Trade in 

women and male minors will be punished with a prison sentence 

of up to five years. 

Explanation: 

According to the explanation and jurisprudence, this en-

tails the following: `All acts of which the immediate purpose is 

to bring a woman into a state of being dependent on others, who 

want her to be in their power in order to use her for vice with third 

parties.’ These acts entail, amongst others, psychological pressure 

by e.g. taking away someone’s passport, bringing someone into 

a threatening circumstance by locking him/her up or by illegal 

authority due to the fact that e.g. the prostitute finds himself/

herself in a situation or will find himself/herself in a situation in 

which he/she does not have his/her own financial means or has 

high debts because of the trip to Curacao. Prostitution comprises 

making oneself available to perform sexual acts with third parties 

for money; strip tease dancing in a nightclub does not fall under 

prostitution. 



353- MAFFIA -

 Jurisprudence interpretation of acts: 

Jurisprudence 1986, 737: every act of which the purpose is 

to hand over a woman into prostitution; Jurisprudence 1992, 716: 

such an act includes every behavior aimed against a woman, who 

has voluntarily bound herself into prostitution, with the purpose 

of hindering her in her freedom to stop with prostitution. 

 

Article 297 Coercion. 

A prison sentence of up to two years will be imposed on: 

1). A person who, with the use of violence or by means 

of a violent threat, aimed at another person or a third party, il-

legally forces the person or third party to do something, not to do 

something or to tolerate something; 

2). A person who, under the threat of defamation, libel 

or false witness forces another person to do something, not to do 

something or to tolerate something; 

3). In the case of the clause defined under nr.2 the criminal 

act will not be prosecuted unless the victim demands it. 

 

Explanation: 

The statement under the traffic in women, which comprises 

unpunishable strip tease dancing, can be punishable. In this case, it 

must be proven that the person has been forced illegally to do this 

(if the person has, for instance, signed a contract to do strip tease 

and afterwards wants to revoke it, the contract itself is not illegal). 
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If minors are involved: 

 Article 256 Vice. 

1). A person who, by means of gifts or promises of money 

or goods, the misuse of the authority resulting from an illegal 

relationship or deception of a minor of unblemished behavior, 

whose minor age is known to him or he must reasonably suspect, 

deliberately persuades this minor to commit lewd acts with him 

or to tolerate such acts from this person, will be punished with a 

prison sentence of up to eight years. 

2). The second, third and fourth clause of article 251 ap-

ply accordingly. 

 

Article 257 Vice. 

1). The person who commits lewd acts with his minor 

child, step child, his student, a minor entrusted to his care, educa-

tion or vigilance or his servant or subordinate of minor age, will 

be punished with a prison sentence of up to twelve years. 

2). This prison sentence includes: 

            A). The civil servant who commits lewd acts with 

a person who is under his authority or who is recommended to be 

entrusted under his vigilance. 

            B). The director, doctor, teacher, official, supervi-

sor or servant in a prison, reform school, orphanage, hospital, 

mental institution, charity institution, who commits lewd acts 

with a member thereof. 

            C). The person who, employed in health or social 

care, commits lewd acts with someone, who is his client or patient. 
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 Article 258 Vice. 

The following persons will receive a prison sentence: 

1). of up to eight years: the person who deliberately causes 

or encourages the committing of lewd acts by his minor child, step 

child, student, a minor entrusted to his care, education or vigilance, 

his minor servant or subordinate with a third party; 

2). of up to six years: the person who, outside of the cases 

stated under nr. 1, deliberately causes or encourages the commit-

ting of lewd acts by a minor, whose minor ages this person knows 

or must reasonably suspect, with a third party. 

3). If the guilty person makes the committing of the illegal 

act a career or habit, the prison sentences can increase by one third. 

 

Article 23  National Ordinance on Admittance and Expul-

sion. 

Third clause: 

The person, who hires another person or lets this person 

perform work activities, and the worker thereby violates this na-

tional ordinance, the hirer will be punished with a prison sentence 

of up to three months or a fine of up to one hundred thousand 

guilders. 

 

Netherlands Antilles Penal Code Title XVII Crimes against 

personal freedom (revised penal Code, to be delivered to the Antil-

lean Parliament at the end of 2008. 
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Article 2.17a  Trafficking in persons. 

1). The penalty for trafficking in persons is a prison sen-

tence of nine years maximally or a fine in the fifth category. 

2). the person who - by means of coercion, violence, 

the threat of violence, blackmail, fraud, deception, the misuse 

of authority resulting from violent relationships, the misuse of 

a vulnerable position, the giving and receiving of payments or 

profits in order to gain another person’s approval and by means 

of authority over this person - acquires, transports, and gives the 

person housing, with the aim of exploiting him/her or removing 

his/her organs; 

3). the person who acquires, transports or houses another 

person with the aim of exploiting this person or removing his/her 

organs, while this other person is not yet eighteen; 

4). the person, who acquires another person, who takes 

this person along with him or abducts this person with the aim 

of persuading this person to make himself/herself available for 

performing sexual acts with or for a third party at a charge; 

5). the person who, by means of one of methods stated 

under nr. 1., coerces or persuades another person to make himself/

herself available to perform labor, services or to make his/her 

organs available or the person, who performs a certain act under 

the circumstances mentioned under 1 of which he knows or must 

suspect that the other person will thereby make himself/herself 

available to perform labor/services or will make his/her organs 

available; 

6). the person who persuades another person to make 
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himself/herself available to perform sexual acts with or for a third 

party at a charge or to make his/her organs available at a charge, 

or the person who, with regard to another person, takes certain 

actions, of which he knows or must suspect that this other person 

will thereby make himself/herself available to perform sexual acts 

or will make his/her organs available at a  charge, while this other 

person is not yet eighteen; 

7). the person who profits from exploiting another person; 

8). the person, who profits from the removal of another 

person’s organs, while the former person knows or must suspect 

that the latter person’s organs have been removed under the cir-

cumstances stated under 1; 

9). the person, who profits intentionally from sexual acts 

by another person with or for a third party at a charge or from the 

removal of the other person’s organs at a charge, while the other 

person is not yet eighteen. 

10). the person, who forces another person with one of 

methods stated under 1 or who persuades the other person to ben-

efit from the earnings of the other person’s sexual performances 

with or for a third party or from the removal of the other person’s 

organs. 

11). Exploitation comprises at least the exploitation of 

another person in prostitution, other forms of sexual exploitation, 

forced or compelled labor or services, slavery or practices to be 

compared to slavery or servitude. 

12). The guilty person will be punished with a prison 

sentence of up to twelve years or a fine in the fifth category, if: 
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  A). The crimes defined in the first clause are committed 

by two or more associated persons; 

  B). The person, on whom the crimes described in the first 

clause are committed, has not yet turned sixteen. 

  C). The crimes, which are described in the first clause and 

which are committed by two or more associated persons under the 

circumstances stated in the third clause, section 2, entail a prison 

sentence of up to fourteen years or a fine in the fifth category. 

  D). If one of the crimes described in the first clause 

results in serious physical injury or if the life of another person 

is feared because of these injuries, the perpetrator can receive a 

prison sentence of up to sixteen years or a fine in the fifth category. 

  E). If one of the crimes described in the first clause results 

in death, the perpetrator can receive a prison sentence of up to 

twenty-four years or a fine in the fifth category 

260NAPC(old);273a NAPC. 

 

Aruba 

 

The Aruban Parliament approved a proposed amendment 

to the Aruba Penal Code and other existing laws to comply with 

international treaties. The amendments are based on various UN 

protocols: the facultative protocol on child trade; child prostitu-

tion and child pornography, the International Treaty of Children’s 

Rights; the Treaty against transnational Organized Crime; the 

Protocol that handles prevention, fight against, and punishment 

of human trafficking, especially women and children. 
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 In 2003 the Minister of Justice installed a task force to 

completely revise and update the Aruba Penal Code.  Human 

smuggling is a crime and punishable with minimum 4 years im-

prisonment or 100,000 florins fine, which can increase to 15 years 

imprisonment in cases of death under Article 203a (new) of the 

Penal Code. Human trafficking is a crime and punishable with 

minimum 6 years imprisonment or 100,000 florins fine, which 

can increase to 15 years imprisonment in cases of death, under 

Article 286a (new) of the Penal Code. 

 

The Aruba Parliament approved a proposed amendment to 

the Aruba Penal Code (APC) and other existing laws to comply 

with international treaties, which amendments entered into force 

in May, 2006 (AB 2006, no. 11). The amendments are based on 

various UN protocols: the optional protocol tot the Convention 

on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitu-

tion, and child pornography, the Convention against Transnational 

Organized Crime; the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish 

Trafficking in Persons, especially Women and Children, supple-

menting the Convention against Transnational Organized Crime; 

and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, 

Sea and Air, supplementing the Convention against Transnational 

Organized Crime. These amendments made human smuggling a 

criminal offense, and further amplified the scope of the article 

about human trafficking (i.e. incorporating forced labor and organ 

removal). 
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The above- mentioned Conventions and Protocols entered 

into force for Aruba in 2006 and 2007. 

 

The smuggling of migrants is a crime and punishable with 

maximum 4 years imprisonment or 100,000 florins fine, which can 

increase to 6 years imprisonment if the crime is committed while 

in office or exercising any profession, to 8 years imprisonment if 

the crime is committed as a profession or a custom or if it is com-

mitted jointly by two or more persons, to 12 years imprisonment if 

the crime results in serious physical injury or if the life of another 

person is feared or 15 years imprisonment in cases of death under 

Article 203a (new) of the Aruban Penal Code. Human trafficking 

is a crime and punishable with maximum 6 years imprisonment or 

100,000 florins fine, which can increase to 8 years imprisonment if 

the crime is committed by two or more associated persons or the 

victim has not yet reached the age of sixteen, to 10 years imprison-

ment if the crime is committed by two or more associated persons 

and the victim has not yet reached the age of sixteen, to 12 years 

imprisonment if the crime results in serious physical injury or if 

the life of another person is feared, or to 15 years imprisonment 

in cases of death, under Article 286a (new) APC. 

 

-- A. Punishment of Sex Trafficking Offenses: What are 

the prescribed and imposed penalties for trafficking people for 

sexual exploitation? 
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Article 2.17a of the Netherlands Antilles Penal Code makes 

human trafficking a felony with a maximum prison sentence of 

nine years or a fine in the fifth category. 

 

Aruba approved an amendment of the Aruba Criminal 

Code, based on various international protocols including human 

trafficking and human smuggling. Article 203a of the Aruba 

Criminal Code makes human smuggling a felony and punishable 

with a maximum of four years prison and a maximum fine of 

USD 56,000. Article 286a of  the same Code makes human traf-

ficking a felony with a maximum of six years prison or a fine of 

USD 56,000. 

 

-- B. Punishment of Labor Trafficking Offenses: What 

are the prescribed and imposed penalties for trafficking for labor 

exploitation, such as forced or bonded labor? If your country is a 

source country for labor migrants, do the government’s laws pro-

vide for criminal punishment -- i.e. jail time -- for labor recruiters 

who engage in recruitment of workers using knowingly fraudulent 

or deceptive offers with the purpose of subjecting workers to traf-

ficking in the destination country? If your country is a destination 

for labor migrants, are there laws punishing employers or labor 

agents who confiscate workers’ passports or travel documents for 

the purpose of trafficking, switch contracts without the worker’s 

consent as a means to keep the worker in a state of service, or 

withhold payment of salaries as means of keeping the worker in 

a state of service? 
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 On 27 April 1953, the Netherlands Antilles declared the 

ILO Treaty 29 (ban on forced or compulsory labor, 1930) co-

applicable. The ILO treaties do not have immediate effect, how-

ever, the European Social Charter (enforced for the Netherlands 

Antilles on May 22, 1980) does. Article 1, clause 2 of the ESC 

also comprises a ban on compulsory labor. Jurisprudence of the 

European Commission for the Social Rights concerning this matter 

is geared towards merchant ships and aviation. ILO Conventions 

29 and 105 and the European Social Charter, article 1 paragraph 

2, are also applicable to Aruba. 

 

With regard to penal law reference is made to article 297 

NAPC. There are no special provisions for recruiters but since they 

would be collaborating with a criminal act they are punishable too. 

 

Netherlands Antilles law does not have special provisions 

on the issues mentioned in the second paragraph. There is a provi-

sion in the NAPC, however that punishes persons who withhold 

travel documents of others and who do not make these documents 

available to the local authorities when requested to do so. There 

is no information whether this provision is actually enforced or 

if persons have been convicted based on these provisions but the 

Minister of Justice in 2007 gave special instructions to immigra-

tion authorities not to withhold travel documents provided they 

are genuine. 
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In Aruba the applicable provision regarding labor traffick-

ing offenses is article 286 APC and more specifically paragraph 1, 

under f and paragraph 2. Until now there haven’t been any criminal 

cases in Aruba as regards violation of article 286 APC, neither 

have there been any complaints submitted in this regard. Labor 

trafficking is also punishable with maximum 6 years imprisonment 

or 100,000 florins fine. There are additional penalties for other ag-

gravating circumstances (see paragraphs 3-6 of article 286 APC). 

 

-- C. What are the prescribed penalties for rape or forcible 

sexual assault? (NOTE: This is necessary to evaluate a foreign 

government’s compliance with TVPA Minimum Standard 2, which 

reads: “For the knowing commission of any act of sex trafficking 

. . . the government of the country should prescribe punishment 

commensurate with that for grave crimes, such as forcible sexual 

assault (rape).” END NOTE) 

 

In the Netherlands Antilles, the maximum penalty for rape 

is 12 years while the maximum penalty for forcible sexual assault 

is eight years. Rape and sexual assault are considered serious 

crimes. In December 2003 Parliament passed a new law authoriz-

ing teachers to report suspected sexual abuse of children 12-16 

years of age. Teachers now join parents and guardians in monitor-

ing treatment of children. There is no record of a prosecution of a 

case of sex or debt-bondage trafficking. In Aruba, the maximum 

penalty for rape is also 12 years and the maximum penalty for forc-

ible sexual assault is subject to eight years imprisonment. There 
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is no record of any prosecution of a case of sex or debt-bondage 

trafficking, neither have there been any complaints submitted in 

this regard.  In both jurisdictions, there are additional penalties 

for other aggravating circumstances, for example, assault of an 

incapacitated person. 

 

-- D. Law Enforcement Statistics: Did the government 

prosecute any cases against human trafficking offenders during 

the reporting period? If so, provide numbers of investigations, 

prosecutions, convictions, and sentences imposed, including de-

tails on plea bargains and fines, if relevant and available. Please 

note the number of convicted traffickers who received suspended 

sentences and the number who received only a fine as punishment. 

Please indicate which laws were used to investigate, prosecute, 

convict, and sentence traffickers. Also, if possible, please disag-

gregate numbers of cases by type of TIP (labor vs. commercial 

sexual exploitation) and victims (children under 18 years of age vs. 

adults). If in a labor source country, did the government criminally 

prosecute labor recruiters who recruit workers using knowingly 

fraudulent or deceptive offers or by imposing fees or commissions 

for the purpose of subjecting the worker to debt bondage? Did the 

government in a labor destination country criminally prosecute 

employers or labor agents who confiscate workers’ passports/

travel documents for the purpose of trafficking, switch contracts 

or terms of employment without the worker’s consent to keep 

workers in a state of service, use physical or sexual abuse or the 

threat of such abuse to keep workers in a state of service, or with-
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hold payment of salaries as a means to keep workers in a state of 

service? What were the actual punishments imposed on persons 

convicted of these offenses? Are the traffickers serving the time 

sentenced?  If not, why not? 

 

In St. Maarten, the local Chief of Police and another 

high-ranking police officer were detained on February 5, 2008 

on charges of immigration violations. The case is still ongoing. 

In the same month, a businessman of Indian origins was briefly 

detained on charges of keeping a household servant locked in their 

house. The servant did not have an employment permit and was 

paid below the legally required minimum wage standards. In June 

the businessman was convicted and required to pay the servant’s 

outstanding wages. In May, a brothel owner was convicted to 36 

months prison for having held three women who worked in the 

brothel against their will, of human smuggling and ill-treatment. 

 

There were no cases of prosecution for human trafficking 

in Aruba during 2008. 

 

-- E. Does the government provide any specialized train-

ing for government officials in how to recognize, investigate, 

and prosecute instances of trafficking?  Specify whether NGOs, 

international organizations, and/or the USG provide specialized 

training for host government officials. 
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The government of the Netherlands Antilles has hosted 

several workshops for those sectors in government involved with 

the issue. In January 2008, representatives of the U.S. Bureau 

of Immigration and Customs Enforcement have also hosted a 

anti-TIP seminar which was attended by a large number of law 

enforcement officers from various branches. Representatives of 

the Public Prosecutor’s Office and police officers have attended 

IOM workshops and local officials agree that there should be 

more emphasis on trafficking and smuggling awareness among 

police officers. Because of the small population, limited resources 

and small police departments, there are no specially-trained units 

dedicated solely to these issues. 

 

Aruba is still in the beginning phases of its anti-TIP ef-

forts. An interdepartmental and interdisciplinary working group 

against the trafficking and smuggling of persons was established 

in early 2007, which is working on a plan for counter trafficking 

and smuggling activities. One of the proposals the working group 

is to provide training to the relevant departments and to increase 

awareness. 

 

Representatives of the Aruban government have attended 

IOM/UNHCR Joint Regional Seminars in the past. 

 --F. Does the government cooperate with other govern-

ments in the investigation and prosecution of trafficking cases? If 

possible, provide the number of cooperative international investi-

gations on trafficking during the reporting period. 
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 We know of no active investigations being pursued in 

either jurisdiction or requests for cooperation in either investiga-

tions or extraditions from other jurisdictions on the anti-trafficking 

issue. 

 

The Netherlands Antilles have a cooperation agreement 

with Suriname 

 

Cooperation with the International Organization for Mi-

gration exists as well as formal contacts with the Human Traf-

ficking Coordination Center COMENSHA (“Covrdinatiecentrum 

Mensenhandel”), formerly called the Dutch Foundation Against 

Trafficking of Women (“Stichting Tegen Vrouwenhandel”) which 

deals with victims in the Netherlands and a position has been cre-

ated for a specialized lawyer who represents victims of trafficking 

in the Netherlands. 

 

-- G. Does the government extradite persons who are 

charged with trafficking in other countries? If so, please provide 

the number of traffickers extradited during the reporting period, 

and the number of trafficking extraditions pending. In particular, 

please report on any pending or concluded extraditions of traf-

ficking offenders to the United States. 

 No evidence available - not applicable. 
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-- H. Is there evidence of government involvement in or 

tolerance of trafficking, on a local or institutional level? If so, 

please explain in detail. 

 

In St. Maarten, the local Chief of Police and another 

high-ranking police officer were detained on February 5, 2008 

on charges of immigration violations, but not specifically human 

trafficking. The case is still ongoing. 

 

As yet no human trafficking cases have been brought to 

trial in Aruba. 

 

-- I. If government officials are involved in trafficking, 

what steps has the government taken to end such participation? 

Please indicate the number of government officials investigated 

and prosecuted for involvement in trafficking or trafficking-related 

corruption during the reporting period. Have any been convicted? 

What sentence(s) was imposed? Please specify if officials received 

suspended sentences, or were given a fine, fired, or reassigned to 

another position within the government as punishment. Please 

indicate the number of convicted officials that received suspended 

sentences or received only a fine as punishment. 

 

In St. Maarten, the local Chief of Police and another 

high-ranking police officer were detained on February 5, 2008 

on charges of immigration violations, but not specifically human 

trafficking. The case is still ongoing. 
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 As yet no human trafficking cases have been brought to 

trial in Aruba. 

 

-- J. Is prostitution legalized or decriminalized? Specifi-

cally, are the activities of the prostitute criminalized? Are the ac-

tivities of the brothel owner/operator, clients, pimps, and enforcers 

criminalized? Are these laws enforced? If prostitution is legal and 

regulated, what is the legal minimum age for this activity? Note 

that in countries with federalist systems, prostitution laws may be 

under state or local jurisdiction and may differ among jurisdictions. 

 

In the Netherlands Antilles prostitution is condoned in only 

one brothel in Curacao which receives regular medical inspections 

from the Department of Health. Elsewhere prostitution and brothel 

activities are criminalized in the Netherlands Antilles, although 

often a blind eye is turned towards them. 

 

In Aruba, prostitution in itself is not a criminal offense. 

However, the General Police Act (Algemene Politieverordening) 

contains the following provision (article 49) for the protection 

of public order and morals: “Women who are standing or sitting 

on the public highway or moving back and forth along it and at-

tract the attention of passers-by by any pose, act, or display, and 

women who are found sitting on pavements or steps between 9 

p.m. and dawn shall, if ordered by the police from doing so or to 

move on, immediately comply with such an order.” This article 
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enables the police to act against women who offer their sexual 

services on public streets. 

 

Although prostitution itself is not criminalized, intention-

ally causing or encouraging prostitution is a criminal offense under 

article 259 APC (AB 2003, no. 47). This article provides that an 

offender is liable to a prison sentence not exceeding one year or 

a fine not exceeding one thousand florins. No one was convicted 

of this offence in the period under review. 

 

In Aruba, the women concerned may only work in a num-

ber of approved premises (bars) in the town of San Nicolas. The 

employer must posses a permit allowing him to bring over and 

employ a limited number of women as prostitutes. The women 

working at these bars receive a temporary work permit of 3 months 

and are subject to regular medical examinations and counseling by 

the Department of Health. The work permits refer to the women as 

“bartenders” or “hostesses” (“animeerdames”). Since 2007 only 

Colombian women were granted such work permits. 

 

-- K. For countries that contribute troops to international 

peacekeeping efforts, please indicate whether the government 

vigorously investigated, prosecuted, convicted and sentenced 

nationals of the country deployed abroad as part of a peacekeep-

ing or other similar mission who engaged in or facilitated severe 

forms of trafficking or who exploited victims of such trafficking. 
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The Netherlands Antilles and Aruba do not have nationals 

deployed abroad as part of peacekeeping or other missions. 

 

-- L. If the country has an identified problem of child sex 

tourists coming to the country, what are the countries of origin for 

sex tourists? How many foreign pedophiles did the government 

prosecute or deport/extradite to their country of origin? If your 

host country’s nationals are perpetrators of child sex tourism, do 

the country’s child sexual abuse laws have extraterritorial cover-

age (similar to the U.S. PROTECT Act) to allow the prosecution 

of suspected sex tourists for crimes committed abroad? If so, how 

many of the country’s nationals were prosecuted and/or convicted 

during the reporting period under the extraterritorial provision(s) 

for traveling to other countries to engage in child sex tourism? 

 

The Netherlands Antilles and Aruba are not known as child 

sex tourism sources or destinations. To date, no foreign pedophiles 

have been prosecuted or deported/ extradited. 

 

5. (U) PROTECTION AND ASSISTANCE TO VICTIMS: 

 

-- A.  What kind of protection is the government able under 

existing law to provide for victims and witnesses? Does it provide 

these protections in practice? 

 Under the legal system, witnesses would be able to provide 

anonymous testimony in certain limited cases, which is a form of 
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protection. Or, the victims may be allowed to give testimony or 

statements from abroad, i.e. from their home countries or another 

safe location. On a case-by-case basis, discretionary safe haven 

can be provided. 

 

-- B.  Does the country have victim care facilities (shelters 

or drop-in centers) which are accessible to trafficking victims? 

Do foreign victims have the same access to care as domestic 

trafficking victims? Where are child victims placed (e.g., in shel-

ters, foster care, or juvenile justice detention centers)? Does the 

country have specialized care for adults in addition to children? 

Does the country have specialized care for male victims as well 

as female? Does the country have specialized facilities dedicated 

to helping victims of trafficking? Are these facilities operated by 

the government or by NGOs? What is the funding source of these 

facilities? Please estimate the amount the government spent (in 

U.S. dollar equivalent) on these specialized facilities dedicated to 

helping trafficking victims during the reporting period. 

 

Victims receive some assistance through a combination 

of government agencies and NGOs in the Netherlands Antilles, 

among others the Bureau for Aid to Victims in Curacao and the 

Women’s Desk in St. Maarten. If the assisting organization learns 

about a victim of trafficking, it will attempt to assist this person and 

provide the pertinent information to the Netherlands Antilles TIP 

Commission. The assisting organizations will provide guidance, 

if necessary in cooperation with a consular representative of the 
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victim’s country of origin or with the Directorate of Foreign Rela-

tions, for the victim’s voluntary return to his country of origin. In 

2007, the Netherlands Antilles TIP Commission was established. 

It consists of representatives of the Ministry of Justice, the Po-

lice Department, NGOs, the Health Department, the Council of 

Churches, and the Foundation for Child Protection. 

 

There are no specific victim health care facilities in the 

Netherlands Antilles but health care providers employed by the 

government are used when their specific expertise is needed. 

 

-- C.  Does the government provide trafficking victims 

with access to legal, medical and psychological services? If so, 

please specify the kind of assistance provided. Does the govern-

ment provide funding or other forms of support to foreign or 

domestic NGOs and/or international organizations for providing 

these services to trafficking victims? Please explain and provide 

any funding amounts in U.S. dollar equivalent. If assistance pro-

vided was in-kind, please specify exact assistance. Please specify 

if funding for assistance comes from a federal budget or from 

regional or local governments. 

 Some NGOs receive government subsidies in general to 

fulfill their tasks. The working group and the TIP Commission 

receive assistance of those government agencies that in general 

provide assistance to victims of other crimes, such as for example 

battered women. 
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 -- D. Does the government assist foreign trafficking vic-

tims, for example, by providing temporary to permanent residency 

status, or other relief from deportation? If so, please explain. 

 

Victims receive some assistance through a combination 

of government agencies and NGOs in the Netherlands Antilles, 

among others the Bureau for Aid to Victims in Curacao and the 

Women’s Desk in St. Maarten. The assisting organizations will 

provide guidance, if necessary in cooperation with a consular 

representative of the victim’s country of origin or with the Direc-

torate of Foreign Relations, for the victim’s voluntary return to 

his country of origin. 

 

-- E. Does the government provide longer-term shelter or 

housing benefits to victims or other resources to aid the victims 

in rebuilding their lives? 

 

Victims receive some assistance through a combination 

of government agencies and NGOs in the Netherlands Antilles, 

among others the Bureau for Aid to Victims in Curacao and the 

Women’s Desk in St. Maarten. The assisting organizations will 

provide guidance but there are no long-term shelter or housing 

benefits. 

 

-- F. Does the government have a referral process to trans-

fer victims detained, arrested or placed in protective custody by 

law enforcement authorities to institutions that provide short- or 
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long-term care (either government or NGO-run)? 

 

With regard to a victim’s legal protection in the Nether-

lands Antilles, the island governors are the local heads of the police 

departments. They have the authority to issue temporary residency 

status for humanitarian considerations and, depending on the vic-

tim’s mental condition, an exemption of the possession of a work 

permit applies (article 3 under c of the National Ordinance Aliens 

Labor, Publication 2001, no. 82).  The Public Prosecutor’s Office 

and the Netherlands Antilles Police Department give consideration 

to the extent to which criminal acts committed during the phase 

of misuse/victim of trafficking in persons can be dismissed. 

 

-- G. What is the total number of trafficking victims identi-

fied during the reporting period? Of these, how many victims were 

referred to care facilities for assistance by law enforcement au-

thorities during the reporting period? By social services officials? 

What is the number of victims assisted by government-funded 

assistance programs and those not funded by the government 

during the reporting period? 

 

There are no numbers with regard to trafficking victims. 

 

-- H. Do the government’s law enforcement, immigration, 

and social services personnel have a formal system of proactively 

identifying victims of trafficking among high-risk persons with 

whom they come in contact (e.g., foreign persons arrested for 
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prostitution or immigration violations)? For countries with le-

galized prostitution, does the government have a mechanism for 

screening for trafficking victims among persons involved in the 

legal/regulated commercial sex trade? 

 

Reports of trafficking victims originate almost always from 

the victims themselves. In such cases, social services personnel as 

well as NGOs will investigate these cases and their circumstances. 

In the Netherlands Antilles prostitution is condoned in only one 

brothel in Curacao; post in not aware of any mechanisms for 

screening for trafficking victims. 

 

-- I. Are the rights of victims respected? Are trafficking 

victims detained or jailed? If so, for how long? Are victims fined? 

Are victims prosecuted for violations of other laws, such as those 

governing immigration or prostitution? 

 

The social climate and Dutch-based legal cultures here 

would work to prevent victims from being treated as criminals. We 

know of no case in which a victim of actual trafficking has been 

detained, jailed, or deported, although deportation is common in 

illegal immigration and employment round-ups. Illegal immigrants 

and those found without work permits, including U.S. citizens, 

are often detained until there is space on a flight to their point of 

origin. Illegal migrants often come to the attention of authorities 

through violations of other laws such as narcotics smuggling. 

Although authorities are working to increase the sensitivity of 
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police officers to the difference between illegal immigrants and 

possible victims of trafficking, honoring the distinction is a work 

in progress. 

 

-- J. Does the government encourage victims to assist in the 

investigation and prosecution of trafficking? How many victims 

assisted in the investigation and prosecution of traffickers during 

the reporting period? May victims file civil suits or seek legal 

action against traffickers? Does anyone impede victim access to 

such legal redress? If a victim is a material witness in a court case 

against a former employer, is the victim permitted to obtain other 

employment or to leave the country pending trial proceedings? 

Are there means by which a victim may obtain restitution? 

 

Victims are encouraged to come forward, but government 

officials acknowledge that because most victims of trafficking 

are present in the respective countries illegally, they are reluctant 

to make complaints. Victims are permitted to leave the country. 

 

-- K. Does the government provide any specialized train-

ing for government officials in identifying trafficking victims and 

in the provision of assistance to trafficked victims, including the 

special needs of trafficked children? Does the government provide 

training on protections and assistance to its embassies and consul-

ates in foreign countries that are destination or transit countries? 

What is the number of trafficking victims assisted by the host 

country’s embassies or consulates abroad during the reporting 
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period? Please explain the type of assistance provided (travel docu-

ments, referrals to assistance, payment for transportation home). 

 

The Netherlands Antilles government has provided train-

ing to individual prosecutors and members of the islands’ police 

departments, but awareness is still in the early stages and there 

is no systematic training program in place. As both the Nether-

lands Antilles and Aruba are represented abroad by Embassies 

and Consulates of the Kingdom of the Netherlands, we defer to 

the Kingdom Embassies regarding the training provided to Dutch 

diplomats in identifying the problem abroad. 

 

-- L. Does the government provide assistance, such as 

medical aid, shelter, or financial help, to its nationals who are 

repatriated as victims of trafficking? 

 

We know of no cases in which nationals of either jurisdic-

tion have been victims of trafficking who have been repatriated. 

 

-- M. Which international organizations or NGOs, if any, 

work with trafficking victims? What type of services do they 

provide? What sort of cooperation do they receive from local 

authorities? 

 Close cooperation exists with the International Organi-

zation for Migration with the Netherlands Antilles in terms of 

training, but this organization does not work directly with traffick-

ing victims in the Netherlands Antilles and Aruba. Services are 
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provided by a combination of government agencies and NGOs. 

 

Aruba is still in the beginning phases of its anti-TIP ef-

forts. The interdepartmental and interdisciplinary working group 

against the trafficking and smuggling of persons is working on a 

plan for counter trafficking and smuggling activities, and will also 

look into these issues. Direct assistance to trafficking victims will 

probably have to be provided by a combination of government 

departments and relevant NGOs. 

 

6. (U) PREVENTION: 

 

-- A. Did the government conduct anti-trafficking informa-

tion or education campaigns during the reporting period? If so, 

briefly describe the campaign(s), including their objectives and 

effectiveness. Please provide the number of people reached by 

such awareness efforts, if available. Do these campaigns target 

potential trafficking victims and/or the demand for trafficking (e.g. 

“clients” of prostitutes or beneficiaries of forced labor)? (Note: 

This can be an especially noteworthy effort where prostitution is 

legal. End Note.) 

Netherlands Antilles Minister of Justice David Dick 

continued to be firmly committed to combat human smuggling 

throughout the Netherlands Antilles. In 2008, his office contin-

ued a publicity campaign started in 2007, aimed at prevention to 

deal with the issue. The International Organization on Migration 
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(IOM), through its work worldwide with migrants, noticed that 

human smuggling is an issue in the Netherlands Antilles and came 

to the same conclusion in its investigation “Exploratory assessment 

of trafficking in persons in the Caribbean region” of June 2005. 

 

The Dutch Ministry of Justice made funds available for 

the Netherlands Antilles to participate in the IOM’s publicity cam-

paign. Throughout the year, counter-trafficking working groups 

have been distributing counter-trafficking posters and brochures 

provided by IOM as part of a regional information campaign to 

raise public awareness.  Within Curagao and St. Maarten, specifi-

cally, the posters and brochures are being distributed in Dutch, 

English, Papiamento, and Spanish.  The working group established 

in 2007 continued to provide information on human smuggling 

and human trafficking throughout all media channels. 

 

Aruba is still in the beginning phases of its anti-TIP efforts. 

An interdepartmental and interdisciplinary working group against 

the trafficking and smuggling of persons was established in early 

2007, and continues to work on a plan for counter-trafficking and 

smuggling activities, including anti-trafficking information or 

education campaigns. 

 -- B. Does the government monitor immigration and 

emigration patterns for evidence of trafficking? 

 

The Antillean and Aruban Governments admit to an im-

migration problem and clearly have difficulty policing the borders, 
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but do not conclude that this problem extends to sex trafficking or 

debt bondage. Neither government is in total control of its borders, 

given complaints about illegal migration and narcotics smuggling, 

but improvements continue. It is difficult to guard the perimeter 

of the five islands of the Netherlands Antilles and the island of 

Aruba. Curacao alone has more than thirty secluded beaches with 

gentle, warm Caribbean waters, allowing undocumented aliens to 

swim ashore if they chose. St. Maarten, located 550 miles from 

Curacao and much closer to Puerto Rico and the U.S. Virgin Is-

lands, is particularly attractive to US-bound migrants. Together, 

the six islands equal an extensive coastline and local authorities 

do not have sufficient equipment or manpower to prevent illegal 

entry. A new radar system with sophisticated software to detect 

smuggling has been set up and is operational for Curacao, Bonaire, 

and Aruba and is operated by the Coast Guard of the Netherlands 

and Aruba (and the IASA in Aruba). The Netherlands Antilles and 

Aruba have set up inter-agency task forces to coordinate compre-

hensive post-9/11 security reforms, some of which will improve 

the monitoring of migrants and borders. 

 

As a matter of policy, the Netherlands Antilles continues 

to use the visa process to impose increased control, limits and 

requirements on certain employment categories subject to abuse. 

For example, ‘dancers’ are no longer considered to be in short 

supply and pre-certified, but are now required to present labor 

permits, requiring contractual, insurance and salary commitments, 
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at the pre-arrival visa interview. Increasing resources are being 

dedicated to alien smuggling that may develop leads in the future. 

 

Aruba is reportedly assessing the difference between regu-

lar and irregular migration patterns and the implications of both. 

Some measures for managing migration are currently underway, 

including legislative changes, an anti-corruption initiative and a 

strategic assessment of its system. 

 

-- C. Is there a mechanism for coordination and commu-

nication between various agencies, internal, international, and 

multilateral on trafficking-related matters, such as a multi-agency 

working group or a task force? 

 

In the Netherlands Antilles, the Working Group on the 

Trafficking of Women, consisting of representatives from the Di-

rectorate of Foreign Relations, Public Prosecutor’s Office (PPO), 

Cabinet of the Island Governor, Police Department (including Im-

migration), Bureau for Victim Support, and the NGO Contrasida 

(AIDS awareness), coordinates trafficking-related matters. The 

Working Group, which developed out of the Antilles participation 

in the December 2003 Conference of Mixed Migratory Flows in 

the Caribbean Region, discovered that TIP awareness and victim 

outreach is best executed in conjunction with the NGO Contra-

sida’s regular outreach to brothels regarding anti-AIDS education. 

One problem identified and being addressed, with support from 

the PPO, is to provide temporary protected legal status to those 
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prostitutes who might wish to pursue a charge of abuse against 

their employers. The Bureau for Victim Support (“Slachtoffer-

Hulp”) provides assistance to victims of all criminal acts and is 

developing a TIP-specific policy. 

 

In St Maarten, the PPO resurrected a dormant law that 

encourages female victims of abuse to recover damages (physical 

or mental) from perpetrators and opened a Bureau of Victim’s Aid. 

A Judge can order a defendant to deposit funds in a bank account 

established for the victim. Brochures are available at medical 

clinics, drug stores and other shops, NGOs and police stations. 

On a case-by-case basis, the authorities are prepared to provide 

safe-haven to established victims of TIP. St. Maarten has an ac-

tive domestic/sexual violence center that offers shelter, treatment, 

judicial assistance and a 24/7 call center. There is an active NGO 

and grass-roots community structure in the Dutch St. Maarten, but 

such has not identified the need for a dedicated anti-TIP campaign. 

Domestic violence is by far the more immediate issue. 

 

By the end of 2006, formal interagency working groups 

were operating in Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, and St. 

Maarten. In addition to conducting awareness-raising activities, 

these groups are comprised of key stakeholders from government 

agencies, NGOs, and law enforcement agencies and are essential 

to creating a well-balanced victim assistance network and are the 

point of first contact in the referral system. The working groups in 

Curacao and St. Maarten received resources through IOM small 
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grants in 2006 to support year-long strategies for building victim 

assistance networks and outreach. 

 

Aruba is still in the beginning phases of its anti-TIP efforts. 

An interdepartmental and interdisciplinary working group against 

the trafficking and smuggling of persons has been established, 

which is working on a plan for counter trafficking and smuggling 

activities. 

 

-- D. Does the government have a national plan of action 

to address trafficking in persons? If the plan was developed during 

the reporting period, which agencies were involved in develop-

ing it? Were NGOs consulted in the process? What steps has the 

government taken to implement the action plan? 

 

There was no national plan of action in 2008, but in Janu-

ary 2009 a Memorandum of Understanding was signed by the 

Justice Ministers of the Netherlands and Netherlands Antilles on 

“Human Trafficking, Human Smuggling and Illegal Immigration 

in the Netherlands, Netherlands Antilles and Aruba.” The Justice 

Minister of Aruba still has to sign this MOU. 

 

-- E: What measures has the government taken during the 

reporting period to reduce the demand for commercial sex acts? 

(see ref B, para. 9(3) for examples) 

 

No data available - not applicable. 
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 -- F. Required of all Posts: What measures has the govern-

ment taken during the reporting period to reduce the participation 

in international child sex tourism by nationals of the country? 

 

Not applicable. 

DUNN

Aanvullend  commentaar

Een  lang  hoofdstuk  met  zeer  veel  gegevens  hoe  Amerika  
zaken  van  een  land  doorspeelt  naar  haar  inlichtingendienst.  De  
reden  om  deze  in  zijn  geheel  te  plaatsten  is  om  aan  te  tonen  dat  
internationaal  zaken  wel  bekend  zijn  maar  als  zeer  diplomatiek  
omschreven  worden  en  er  duidelijk  om  de  hete  brei  gedraaid  
wordt  om  er  zelf  ook  goed  vanaf  te  komen.  Kan  ook  niet  anders  
want  een  land  als  Amerika  gaat  op  alle  fronten  zwaar  de  fout  in  
en  meent  werkelijk  overal  het  vingertje  omhoog  te  moeten  steken.
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Met een speciale dank aan die instanties, media die dit 
naar buiten hebben durven brengen.

Bron: Van onze correspondent Algemeen dagblad 

14 juli 2011

Willemstad/Amsterdam 

- Het Openbaar Ministerie in Willemstad weigerde hem 

aan te pakken maar nu zit zakenman Dick Peschar dan eindelijk 

toch achter de tralies. 

Voor het gehele artikel kunt u gaan naar:

http://www.ad.nl/

Bron; Antilliaans Dagblad  27 sept 2011

Van onze correspondent

Willemstad/Haarlem - Zijn riante landhuis op Oostpunt had 

nu ongeveer klaar moeten zijn. Maar in plaats van te rentenieren 

op Curacao, zal de Nederlandse zakenman van Vlijmen vandaag 

voor de rechtbank in Haarlem horen dat het Openbaar Ministerie 
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hem voor een paar jaar in een Hollandse celwil opbergen. 

Voor het gehele artikel kunt u gaan naar:

http://www.antilliaansdagblad.com/

Bron: Telegraaf  27 sept 2011

HAARLEM -  Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dins-

dag 7 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen hoofdverdachte 

Jan van V. in het omvangrijke vastgoedfraudeproces rond Philips 

Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds). 

Voor het gehele artikel kunt u gaan naar:

http://www.telegraaf.nl/

Bron:  Versgeperst 

Dos Santos heeft hoogstwaarschijnlijk ook een zakelijke 

relatie met Francesco Corallo, eigenaar van de Atlantis World 

Group.
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Bron: http://sottoosservazione.wordpress.com/2010/08/05/

an-in-paradiso/

In each Monte Carlo is a professional who does business 

with the slot machines in Italy 

In: For the apartment on Boulevard Princesse Charlotte, 

consists of lounge, two bedrooms, kitchen, bathroom and balcony, 

according to Il Giornale, a tenant of the building had offered half 

a million euros. An prefer to sell to 300 thousand euros to the 

company represented by Walfenzao Marco Lillo for “ The Fact “ 

The key figure in the yellow house in Monte Carlo by An 

end to the availability of the brother of Gianfranco Fini, going 

for a couple of off-shore companies, named James Walfenzao. 

This professional Caribbean specializing in the creation of trusts, 

trusts and other exotic boxes to put money sheltered from taxes 

as a representative figure in the company that bought the property 

occupied by Giancarlo Tulliani, brother of the wife of Fini. Wal-

fenzao however, is not a “professional Monaco” as written by The 

Journal. It is the representative of the island of Saint Lucia Corpag, 

a service company of the Netherlands Antilles and has offices in 

many tax havens. But above all Walfenzao is the consultant, the 

administrator and the nominee of a friend of An who made his 

fortune in the warm seas: Francesco Corallo, who was born in 

Catania in 1960, the multinational owner of the game Atlantis 

World based in West Indies. 
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Man of the West Indies 

Walfenzao appears in two transactions taking place at 

a distance of thousands of miles that have nothing in common 

except the presence of members of An. On the one hand man-

ages the company buys in Monte Carlo (for a price) the house of 

An. Other controls on behalf of the Coral capital of Atlantis, the 

company close to the summit of An in a few years has collected 

billions of euros with its slot machines in Italy. The Atlantis team 

is controlled (in part through Walfenzao) by Francesco Corallo, 

a criminal record but has a surname heavy is the son of Gaetano 

Corallo, 73, sentenced to 7 years (discounted) for criminal con-

spiracy, a fugitive years in America after he escaped the dragnet of 

1983 to climb the friends of the boss of Catania, Nitto Santapaola, 

the casinos Italian. In those tumultuous years Santapaola went on 

vacation in Saint Maarten, where Coral senior ran a casino. Today 

the same area and on that island’s son is the king of gambling 

legal but he swears: “I do not see Dad for 20 years and my casino 

I made them myself.” 

For years, investigators have suspected otherwise. But no 

prosecutor ever asked him for a trial even though the information 

on Finance and the Police we assumed relationships between 

Francesco Corallo, his father Gaetano, Santapaola clan and even 

one of the fugitives most wanted by the Bush administration: the 

former paratrooper Italian, son of then president of Bolivia and 

bosses in that country of drug trafficking, Marco Marino Dio-
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dato. Francis Coral was investigated twice by the prosecutor in 

Rome for trafficking drugs and money laundering but has always 

been stored. The son of Don Gaetano is now estimated that an 

entrepreneur turns to Rome on his Smart, meet with politicians 

and bankers who points to the stock market listing in London and 

Toronto. The presence of his adviser and nominee in the company 

that buys the house of the National Alliance in fact is not surpris-

ing. The question is: who represents Walfenzao? Coral Probably 

not: with a billion of the slot as he does not need to buy a small 

apartment in Monaco granted. We are talking about the king of 

gambling across the Atlantic Ocean. Atlantis owns three casinos 

in St. Maarten, two in Santo Domingo and one in Panama. The 

track could be another. 

The friend italianodi Walfenzao 

When lands in Italy, Coral chooses as his representative on 

old friend Amedeo Laboccetta, eighties Neapolitan column of the 

MSI and then An. Maybe just Laboccetta is the man who knows 

the secret of Walfenzao. Maybe it was the deputy of the PDL, 

which each year goes on vacation to the Caribbean and want to be 

buried there, to suggest to contact the consultant in the corporate 

structure of Francesco Corallo screens. 

However one thing is certain: the 11 July 2008, left the 

house nine years earlier by Countess Colleoni in Gianfranco Fini 

to go on because “the good fight” is over the Caribbean. Before 

the notary Auregli of Monaco, the National Alliance, represented 
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by the treasurer Derrick Francis, sells the home Printemps Ltd, 

based in Manoel Street, 10, Castries, Saint Lucia. The property 

of the acquiring company (as the company’s website proclaims 

Walfenzao between the benefits offered by the structures made in 

Saint Lucia) is not transparent. Printemps was founded just over 

a month earlier, May 30, 2008, in Saint Lucia. For the apartment 

on Boulevard Princesse Charlotte, consists of lounge, two bed-

rooms, kitchen, bathroom and balcony, according to Il Giornale, 

a tenant of the building had offered half a million euros. An pre-

fer to sell to 300 thousand euros to the company represented by 

Walfenzao. Three months later, sells Printemps to 330 thousand 

euros to Timara Ltdanche her with the home office of James Cor-

pag Walfenzao in Saint Lucia. The other two directors, Tony and 

Suzi Izel Beach, are the corresponding Corpag in Monaco. So to 

understand the ‘affaire Monaco must start from the West Indies. 

The newspaper publishes Done here a schema that de-

scribes the ownership structure of the group. At the top of the 

holding company that controls a market share of London’s own 

James Walfenzao of Atlantis, but acts in the name and on behalf 

of Francis Coral. Besides we also publish a photo of Gianfranco 

Fini and Amedeo Laboccetta with their wives (can be seen below 

that Daniela was still Mrs. Fini) shot in Saint Maarten in August 

2004 in the restaurant of the Coral Casino. A few weeks before 

July 15, 2004, the Atlantis had signed the concession with the state 

monopolies and four months later, in December, will Laboccetta 

(until the election to the House in 2008) the company’s attorney in 
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Italy. Fini Laboccetta then defended by claiming that the leaders 

had followed him just to dive in search of sharks, “Fini did not 

know that Atlantis had just won the concession in Italy,” he swore. 

Even in light of the presence of Walfenzao in the sale, Fini 

should now explain why he decided to sell at such a low price to 

a company headed by a consultant of the Caribbean Coral. And 

maybe it could also explain the in-law pays for rent. Also because 

soon someone else could start talking. Maybe not his most faithful 

treasurers Laboccetta but just that in 2008 he was a man of today 

is fine but with Berlusconi. 

http://www.5rb.com/case/Atlantis-World-Group-of-

Companies-NV--Another-v-Gruppo-

Editoriale-L%27Espresso-SpA

Atlantis World Group of Companies NV & Another v 

Gruppo Editoriale L’Espresso SpA

Case Reference [2008] EWHC 1323 (QB); 

[2009] EMLR 15

Court Queen’s Bench Division

Judge Sir Charles Gray (Sitting as a Judge of the 

High Court)

Date of Judgment 16 May 2008

Summary

Libel - foreign magazine - English publication - small 
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circulation - foreign claimant - corporate claims - proof of reputa-

tion - reference - “Jameel” abuse of process

Facts

C1 & C2 sued for alleged libel published by D in England 

in an Italian magazine, L’Espresso, of which some 219 copies 

were published in the UK. C1 was a Dutch Antilles company with 

a base in Rome whose only business at the time of publication 

was collecting gaming taxes in Italy. C2 was a related English 

company, formed to take over the Italian tax collecting business, 

but carrying on no trade. C1 & C2 complained of meanings that 

they were controlled, or reasonably suspected of being controlled 

by the mafia, or lesser meanings involving links to the mafia. C2 

alleged the publication had caused actual damage. D disputed 

the Cs’ right to sue, reference, meaning and damage and alleged 

that the claims were an abuse of process. These questions were 

all determined at the trial of the action.

Issue

(1) Had C1 made out the elements of a valid claim? (2) 

Had C2 made out the necessary elements? (3) Was C2’s claim to 

have suffered actual damage made out? (4) Was either claim an 

abuse of process?

Held

(1) C1’s claim failed because although the words referred 

to it, and bore defamatory meanings which linked it with the mafia, 
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C1 had not shown it had any trading or business reputation in this 

jurisdiction. (2) C2’s claim failed because it was dormant, lacking 

any proven reputation, and not referred to in the article. (3) C2’s 

actual damage claim was misconceived. (4) The claims would 

also have been struck out as an abuse. They had all the hallmarks 

of forum-shopping, and given the very limited publication here, 

any damages would have been minimal: the game would not have 

been worth the candle. (5) Although abuse of process is more com-

monly a ground for striking out a claim before trial, it was open to 

the court to strike out a claim for abuse at the trial of the action.

________________________________________

Comment

A warning to foreign companies thinking of bringing 

claims here over minimal publication of foreign language me-

dia: proof that they have some reputation that can be damaged 

is essential. The Judge also accepted that abuse of process of 

the Jameel variety could be established at trial, and would have 

dismissed the claims on that ground had he found them otherwise 

sustainable. The judgment contains a useful succinct summary of 

the relevant principles.

Instructing Solicitors

Davenport Lyons for the Claimant
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Bron: Telegraaf 1 aug 2011

AMSTERDAM -  Italiaanse misdaadorganisaties krijgen 

steeds meer voet aan de grond in Nederland. 

Voor het gehele artikel kunt u gaan naar:

http://www.telegraaf.nl/

Inleidend  commentaar

Het  volgende  stuk  belandde  via  een  grote  omweg  in  mijn  
mailbox.  Zaken  die  hier  gesteld  worden  zijn  zeker  waard  eens  
over  na  te  denken.  Let  wel,  het  is  een  mail  die  anoniem  binnen  
kwam  en  waarvan  wij  niet  de  verantwoordelijkheid  nemen.

Return-path: <XX-X@hotmail.com>

Envelope-to: john@johnbaselmans.com

Delivery-date: Mon, 17 Oct 2011 10:32:55 -0700

Received: from blu3-omc4-s9.blu3.hotmail.com 

([65.55.116.84]) by hoderi.lunarmania.com with esmtp (Exim 

4.69)(envelope-from <XX-X@hotmail.com>)

Hoe gaat dit aflopen? 

 

Het gaat niet goed.

Interessant om dit te lezen.
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Ik weet bij god niet wie dit heeft geschreven.

Lees maar heel nauwkeurig!!   

Wat op Curaçao gebeurt is buitengewoon ernstig.

Enerzijds omdat deze oorlogstaal überhaupt (om maar in 

de NAZI taal te blijven) kan worden geuit, zonder dat de stem van 

de Rede daaraan een halt toeroept.

Anderzijds omdat dit de aandacht afleidt van het ECHTE 

probleem, d.w.z. dat Nederland heeft toegelaten dat de internati-

onale maffia de eilanden in zijn greep heeft gekregen.

Eergisteren hoorde ik weer dat Francesco Corallo (pri-

maire financier van de MFK, voor wie co-sponsor Roberto dos 

Santos met zijn Robbie’s Lottery maar een hulpmiddeltje is bij 

het witwassen van de drugs- en wapenhandel miljarden) Schotte 

aanspreekt als zijn `neefje`, niet in het Papiaments maar in het 

Italiaans. Iemand uit Corallo´s familie (van wie de meerderheid al 

veroordeeld is diverse maffia processen in Italie) schijnt Schotte 

als kind geadopteerd te hebben. Hoe dit afloopt durf ik niet te 

zeggen. Ik weet wel dat ik een half jaar geleden toen Donner 

de commissie Rosenmoller instelde, erg teleurgesteld was. Niet 

zozeer omdat Rosenmoller een flapdrol is (en ook niet omdat hij 

multmiljonair is, als telg van de Brenninkmeier C&A familie die 

is rijk geworden van het naaien van Duitse uniformen in WO II, 

waardoor Rosenmoller geen enkel recht van spreken had toen 

hij aanvoerder was van de pogingen om papa Zorreguieta weg te 
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houden van het huwelijk van Maxima), maar omdat die commissie 

een uiterst slappe taakstelling meekreeg.

Als je mij kort daarvoor had gevraagd welke Nederlandse 

politicus bereid was om de Antilliaanse maffia connectie aan 

te pakken, had ik gezegd `alleen Donner`. Ik ken de man (heb 

met hem gewerkt) en met zijn steile, rechtlijnige gereformeerde 

opvoeding (wij gereformeerden zijn het tweede door God uit-

verkoren volk, na de joden) houding is hij gepreoccupeerd om 

dit soort rotzooi aan te pakken. Ik was dus teleurgesteld dat hij, 

om maar in Bijbelse termen te blijven, `deze gifbeker aan zich 

voorbij liet gaan`. Mijn verklaring daarvoor was dat Donner toen 

werd genoemd als DE kandidaat door de opvolging van Tjeenk 

Willink die eind dit jaar met pensioen gaat als Vicepresident van 

de Raad van State (dus als de degene die Willem Alexander mag 

gaan coachen als Koning).

In dat opzicht is er nu wel iets veranderd. Drie weken 

geleden had het NRC een uitgebreid artikel in de zaterdagbijlage 

over die opvolging. Daaruit bleek overduidelijk dat de meerderheid 

van de leden van de Raad van State Donner niet wil als nieuwe 

Vicepresident. Dit is ongekend, want tot dan was er absoluut nog 

NOOIT gelekt vanuit de Raad van State. Hiermee is de kans dat 

Nederland iets aan de rotzooi gaat doen, naar mijn inschatting 

een stuk groter geworden. De `oorlogsverklaringen` die Wiels 

c.s. afgeeft en de reacties van het Nederlandse Parlement daarop 

maken die kans nog groter. Maar of Donner kan en wil doorzetten 
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durf ik nog niet te voorspellen. Zijn reguliere ambtenaren hebben 

geen idee wat er echt aan de hand is en wat er op het spel staat 

(trust me, I know them). De inlichtingendiensten zouden dat wel 

moeten weten, maar hun inbreng kan ik niet beoordelen. Ik weet 

wel dat het probleem “far bigger than us” is.  Nederland kan dit 

niet alleen aanpakken, maar alleen samen met de USA, Italië en 

Frankrijk. Let wel, in die volgorde. De USA omdat de gedood-

verfde tegenstander van Corallo om de strijd op de macht over 

de eilanden, Husang Ansary (die zijn omvangrijke startkapitaal 

gestolen heeft van de Centrale Bank van Perzië en nu eigenaar 

is van NIB, Banco di Caribe, Ennia en La Prensa op Curaçao en 

Mullet Bay Resort en de Daily Herald op St. Maarten) zeer hoog 

zit in de Republikeinse partij (Ansary is de prime fundraiser van 

de GOP, golft met Cheney en Bush senior en Henry Kissinger is 

de Supervisory Board Chairman van zijn Parman Group). Ansary 

“owns” Ensley Tromp. Zijn zoon die alleen maar studeert in Flo-

rida en verder niets uitvoert staat op de loonlijst van Ansary, net 

als Andy Wescott, de zoon van de PM van St. Maarten, maar die 

zit tenminste nog achter een bureautje bij de Banco di Caribe.

In de Amerikaanse beleving, althans van de GOP, is Ansary 

degene die Curaçao uit de klauwen van Chavez heeft gehouden. 

Wees niet verbaasd al Ansary/ Parman Group een bod uitbrengt op 

de ISLA zodra Schotte het veld heeft geruimd.  Italië omdat het 

merendeel van de maffia familie van Corallo uit Catania (inclusief 

zijn vader) daar al veroordeeld is en omdat Corallo 20% aandeel-

houder is in de onderneming die de exclusieve concessie heeft op 
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alle slotmachines die je in elk Italiaans café en postkantoor vindt. 

Voor deze concessie is nog nooit een cent aan de Italiaanse staat 

afgedragen: de schuld zou nu in de 90 miljard belopen. Google 

maar eens op Walfenzao die de juridische structuur heeft bedacht, 

die voorlopig eindigt in St. Lucia, en je krijgt duizenden pagina’s 

over je heen. Desondanks vierde Franco Fini, voorzitter van het 

Italiaanse parlement, 2 jaar geleden nog vakantie in de villa van 

Corallo op St. Maarten (foto’s op het internet). Ten derde Frankrijk 

dat net het niveau van zijn Direction Centrale de la Police Judici-

aire op St. Maarten aanzienlijk heeft verhoogd. Dit voorjaar sprak 

ik tijdens een receptie met de nieuwe chef van die dienst en die 

maakte er geen enkel geheim van dat Parijs zich buitengewoon 

veel zorgen maakt over wat er in Nederlands St. Maarten gebeurt. 

Of Nederland dit gaat aanpakken weet ik niet. Ik weet wel dat ik 

zaterdagmiddag een eiland verliet, waar ik tenminste 3 politici heb 

gezien die in de loop van mijn verblijf van 8 dagen bij Corallo te 

eten zijn geweest in zijn La Gondola restaurant in zijn Atlantis 

Casino. Niks bijzonders want ze worden er elke week wel een 

keer ontboden om instructies in ontvangst te nemen.

Aanvullend  Commentaar

Dit  stuk,  wat  via  een  lange  weg  belandde  in  mijn  mailbox  
en  met  de  vraag  om  het  aandachtig  te  lezen.  Het  was  te  belangrijk  
en   het   geeft   duidelijk   aan   dat   het   goed  mis   is.   Het   is   een  
persoon  die  kennelijk  heer  Donner  goed  kent  en  blijkbaar  mee  
samengewerkt  heeft.  Het  is  eigenlijk  meer  een  bevestiging  uit  de  
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praktijk  van  wat  we  al  lazen  in  die  daaraan  voorgaande  stukken  
en  rechterlijke  uitspraken.  Vele  bekende  namen  komen  er  in  voor  
en  van  zowel  de  heer  Ansary  en  zijn  groep  weten  we  dat  deze  de  
gehele  oliezaken  in  handen  hebben  op  dit  eiland.  Heer  Ansary  is  
de  enige  die  zich  kan  bewegen  in  Venezuela  en  dat  er  contracten  
zijn  was  al  lang  bekend.  Iets  wat  we  ook  aanhaalden  enkele  jaren  
geleden  met  het  stukje  ‘Olie  dom  geheim’.  Samen  met  heer  IJs  
en  heer  Tromp  zijn  vele  zaken  geregeld  en  al  werd  het  toen  in  
pagina’s  grote  stukken  ontkend,  de  stukken  die  verschenen  met  
de  nodige  handtekeningen  en  die  ons  ter  inzage  werden  getoond  
spraken  voor  zich.  

vele  vingers  in  de  pap  heeft  op  dit  eiland  en  de  vele  lijnen  willen  
zich   nog  wel   eens   kruisen  op  dit   eiland.  We  hebben  dat   ook  
gezien  in  st  Maarten  maar  ook  Aruba  die  werkelijk  door  enkele  
families   totaal   in  bezit   is  genomen.  Dat  het  gekenmerkt  wordt  
door  de  extra  inzet  van  agenten  in  het  Frans  st  Maartense  deel  
is  wel  een  bewijs.  

De  vreemde  besluitvormingen  in  de  politiek  zeggen  ook  
genoeg  en  getuigen  van  het  opleggen  van  hogerhand.  Maar  het  
is  ook  duidelijk  dat  de  wet  niet  bestand  is  tegen  deze  mensen  
want  ze  gaan  gewoon  door  ondanks  de  vele  uitspraken.  Maar  over  
het  intimideren  van  het  gerecht  komen  we  zeker  nog  op  terug.  
Let  wel,  dit  is  maar  een  klein  deel  van  het  geheel  want  er  leven  

ze  wel  allemaal  via  hier  heel  wat  zaken  wereldwijd  kunnen  doen.  
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kunnen  we  duidelijk  stellen  dat,  dat  de  reden  is  waarom  de  Parman  
Group  en  heer  Ansary  op  dit  eiland  zo  duidelijk  aanwezig  zijn.  
Uit  Nederland  is  duidelijk  gebleken  dat  er  iets  ‘vreemds’  gaande  
is  als  het  om  de  olie  gaat  en  Nederland  zelf  praat  veelal  alleen  
over  gas.  Dat  dit  onder  deze  eilanden  zit  was  duidelijk  te  zien  in  
meetgegevens  die  we  konden  inzien  en  zelfs  even  op  internet  
openbaar  gemaakt  werden  en  er  al  op  beursen  gespeculeerd  
werd  over  olie  en  gas  in  deze  omgeving.  Ook  als  men  bij  de  kamer  
van  koophandel  kijkt  zul  je  zien  dat  er  aardig  wat  bedrijven  zijn  die  
met  de  oliewinning  te  maken  hebben.  De  miljarden  die  Nederland  
in  deze  eilanden  gepompt  heeft   is  niet  omdat   ze  de  eilanden  
willen  helpen.  Maar  het  was  allemaal  te  doen  om  aan  te  tonen  
dat  zij  de  rechten  hebben  over  de  eigendommen  in  deze  grond!  
Met  de  eilanden  zo  te  binden  inclusief  Aruba,  is  het  Nederland  
die  gas  zal  gaan  winnen.  De  olie  is  naar  verluidt  al  in  handen  van  
de  Parman  Group  en  het  is  gewoon  wachten  wanneer  ze  deze  
reserves  gaan  aanspreken.  

in  Nederland,   even   iets   terug,   getuigt   dat   er   van   alle   kanten  

is,  dat  het  alleen  de  toeristen  sector  is,  is  wel  heel  erg  voorzichtig  
gesteld  maar  dat  zal  wel  komen  omdat  zeker  niet  alles  naar  buiten  
mag  komen  voor  het  publiek.  Tot  zover  deze  analyse.

Er   dook   nog   een   ander   interessant   stuk   op  waar   ook  
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van  onze  ministers.  Dat  bleek  uit  wat  nota’s  die  kennelijk  naar  
mevrouw  Dindial  waren  gestuurd.

Bron: Facebook

Orginele Bron: maandag, 17 oktober 2011 10:04 

RNW Aworaki

WILLEMSTAD — De leden van de zittende regering 

van Curaçao Gerrit Schotte, Abdul Nasser El Hakim en Jacinta 

Constancia (allen MFK), Charles Cooper (MAN) en René Rosalia 

(PS) zouden niet ministeriabel zijn. Tot deze conclusie kwam een 

rapporteur in een vertrouwelijke memo van 27 oktober vorig jaar 

aan onder meer de toenmalige interim-directeur van de Veilig-

heidsdienst Curaçao (VDC), oud-gezaghebber Lisa Dindial. De 

bewuste rapporteur kreeg indertijd de opdracht om de ministers 

Schotte, El Hakim, Constancia, Cooper en Rosalia te screenen. De 

memo is ongetwijfeld een van de verschillende memo’s die door 

rapporteurs zijn opgesteld in het kader van het screeningsproces 

van de eerste ministers van het land Curaçao. In deze memo staat 

bijvoorbeeld niets vermeld van minister George Jamaloodin, 

Hensley Koeiman, Elmer ‘Kadè’ Wilsoe en Norbert Girigorie. De 

informatie uit deze memo’s werd uiteindelijk meegenomen in een 

definitief screeningsrapport van de leden van het kabinet-Schotte. 

De premier verklaarde over dit rapport in de Staten dat punten 
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die in het rapport naar voren waren gekomen, weersproken en 

rechtgezet konden worden.

De betrokken ministers werden conform drie criteria 

gescreend. Het gaat hierbij onder meer of de kandidaten in het 

verleden een strafbaar feit hebben gepleegd, of zij deelnemen 

aan anti-democratische groeperingen of organisaties die een 

gevaar vormen voor de staatsveiligheid, terwijl ook onderzoek 

is gedaan naar het financiële en ‘heimelijk persoonlijke’ gedrag 

van de betrokken ministers. Het onderzoek heeft “feiten en om-

standigheden” opgeleverd die mogelijke “veiligheidsrisico’s” 

met zich meebrengen. Daarom zijn de ministers niet positief uit 

de screening gekomen.

Over Schotte meldt de memo dat hij bij tal van activiteiten 

is betrokken, die ‘veiligheidsrisico’s met zich meebrengen’. Zo 

wordt er melding gemaakt van ‘buitenechtelijke relaties’, dat hij 

‘heimelijke afspraken zou hebben met diverse geldschieters zowel 

lokaal, als in het buitenland, die nauwe banden zouden onderhou-

den met figuren als Francesco Corallo op St. Maarten’, en dat hij 

nauwe banden zou hebben met partijgenoot El Hakim die lid is 

van in Libanon gevestigde Amel-beweging die banden heeft met 

de terroristische groep Hezbollah. In de memo wordt ook terug-

gekeken naar de periode dat Schotte namens de MPK van Rignald 

Lak belast was met de portefeuille van Toerisme en Economische 

Ontwikkeling. In deze periode zou hij volgens de memo, onder 

meer hand- en spandiensten voor derden hebben verricht door te 
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bewerkstelligen dat een verzoek met spoed werd behandeld. Het 

gaat hierbij om een verzoek voor Stichting Particulier Fonds (SPF) 

Cori, waarin onder meer zijn huidige collega-minister Charles 

Cooper zou zitten. Ook zou Schotte volgens de memo illegale 

activiteiten hebben verricht gedurende zijn gedeputeerdenschap 

door 2 miljoen gulden van de in opspraak geraakte zakenman 

Robby Dos Santos te hebben aangenomen in ruil voor een groot 

terrein te Playa Abou. Ook een ‘geval van valsheid in geschrifte 

in verband met een verzekeringsclaim bij Fatum’ in verband met 

een inbraak komt in de memo aan bod. 

Over minister El Hakim wordt in de memo gesteld dat hij 

grote schulden bij lokale banken zou hebben, dat hij nauwe ban-

den zou onderhouden met ‘dubieuze figuren’ op St. Maarten, dat 

hij een actief lid is van de in Libanon gevestigde Amel-beweging 

die een coalitie vormt met de Future Movement Libanon en de 

terroristische groep Hezbollah. 

Charles Cooper zou volgens de memo die in bezit is van 

de Amigoe, hand- en spandiensten hebben verricht voor de lokale 

investeerder Boy Luckert en tevens zijn zakenpartner zijn, maar 

zijn naam zou niet op de officiële stukken te vinden zijn. Ook zou 

Cooper ten tijde van het gedeputeerdenschap van Schotte ook 

een geldbedrag van Robby Dos Santos hebben ontvangen. Het 

zou gaan om een bedrag van vier ton voor het verkrijgen van een 

groot terrein te Playa Abou. 
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Over Rosalia wordt gesteld dat hij een ‘fervent voorstan-

der van het communisme’ is, een ‘rokkenjager, zou zijn, dat hij 

gedurende zijn directeurschap van cultuurstichting Kas di Kultura 

bepaalde groepen een voorkeursbehandeling zou hebben gegeven 

en gevoelens van ‘afkeer en wrok’ zou hebben tegenover Neder-

landers. Ook wordt hij in de vertrouwelijke memo beschuldigd 

van ‘financieel gesjoemel bij de Kas di Kultura’. 

Over Constancia staat in de memo vermeld dat zij in 2005 

veroordeeld zou zijn tot een voorwaardelijke straf met een proeftijd 

van twee jaar voor valsheid in geschrifte, dat zij moeite heeft om 

het subsidiegeld van haar stichting te kunnen verantwoorden en 

‘dat zij een diploma heeft vervalst om zodoende de hbo-opleiding 

Juridisch Assistent te kunnen volgen.’ De vervalsing is aan het 

licht gekomen toen ze telkens zware onvoldoendes haalde voor 

haar opdrachten en examens.

Aanvullend  Commentaar

De  zaken  gaan  wel  erg  snel  ten  ronde  en  Radio  Nederland  
Wereldomroep   kwam   ook   snel  met   dit   stuk.   Een   stuk  waar  
kennelijk  vertrouwelijke  gegevens  van  de  screening  naar  buiten  
zijn  gekomen  wat  heel  duidelijk  een  politieke  zet  is.  De  oppositie  
blijft  hun  vuile  spelletjes  spelen.  Maar  aan  de  andere  kant  als  
men  niets  te  verbergen  heeft  maakt  het  niet  uit  wat  er  naar  buiten  
komt.  We  vragen  ons  wel  af  wat  er  gaat  gebeuren  als  van  die  
personen  de  nodige  gegevens  naar  buiten  komen.
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Voor  zover  dan  de  stukken  en  aanhalingen  in  dit  boek.  
Duidelijk   is   dat   zeker   de   laatste   tijd  meer   en  meer   stukken  
verschijnen  links  en  rechts  op  internet,  kranten  en  verdere  pers.  
Stukken  die  aangeven  dat  het  wel  goed  mis  aan  het  gaan   is.  
Stukken  ver  uitgezocht  en  geprobeerd  hebbende  om  de  bron  
aan  te  geven.  Datzelfde  gebeurde  in  het  boek  ‘Bloedsporen’  en  
dat  heeft  gemaakt  dat  veel  van  deze  mensen  onder  zware  druk  

op  die  plaatsen  gezet  moeten  worden.  Wel  natuurlijk  anderen  
uit  dezelfde  familie  want  de  zaken  gaan  wel  gewoon  door.  Die  
hoge  mensen  zijn  dan  even  uit  het  vizier.  De  mail  die  als  laatste  
geplaatst   werd  was   duidelijk   een   bevestiging  wat   al   eerder  
aangehaald  werd  in  die  stukken.  

Wat   ons   opvalt   is   dat  we   op   dit   eiland   verschillende  
gasten  hebben  die  vreselijk  stil  zijn  maar  wel  de  bron  zijn  van  de  
vele  ongure  zaken.  Hoge  Don’s  die  als  gepensioneerde  gasten  
zogenaamd  hun  laatste  dagen  hier  slijten.  Maar  we  hebben  nu  
ook  de  jonge  kern  die  nog  duidelijk  aanwezig  is.  Een  kleine  kern  
die  zich  nog  moet  bewijzen.  En  zoals  we  konden  zien  in  de  laatste  
artikelen  hier  geplaatst,  zijn  er  ook  van  die  gasten  die  graag  groot  
spelen.  Die  vallen  dan  op  een  of  andere  manier   toch  door  de  
mand.  Hoe  je  het  ook  draait  en  wat  je  ook  doet  in  je  leven  maar  

er  zal  zeker  wat  gevonden  worden  om  jouw  imperium  te  laten  
doen  wankelen.  Op  die  manier  onvoorzichtig  worden  krijgt  men  
dus  wat  u  hier  voorgaande  gelezen  hebt.  
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Wel  zeggen  deze  uitermate  interessante  artikelen  dat  we  
met  vele  soorten  criminele  zaken  worden  geconfronteerd.  En  dan  
nog,  de  groten  der  groten  zijn  nog  steeds  niet  in  het  vizier.  Die  zijn  
ver  verscholen  en  liggen  achter  vele  kanalen  te  bepalen  wat  er  
moet  gaan  gebeuren.  Opdrachtgevend  vanuit  een  onbereikbaar  
eiland  en  laat  dat  eiland  onder  andere  Curaçao  zijn.

eiland’   genaamd   om   zo   de   verschillende   artikelen   die   nog  
onbespreekbaar  zijn  geweest  op  een  rijtje  te  zetten  om  aan  te  
tonen  wat  voor  een  eiland  Curaçao  is.
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Definitie van het woord maffia (Even de dikke boeken 

bij halen).

Maffia (Italiaans: Mafia, met één f) is de naam van een 

geheel van geheime criminele organisaties, georganiseerd in af-

delingen. Om aan de term ‘maffia’ te voldoen, moet een criminele 

organisatie over vier verschillende segmenten beschikken: een 

criminele, culturele, politieke en economische. 

Een persoon die tot de maffia behoort wordt een maffioso 

(meervoud maffiosi) genoemd.

De term, afgeleid van het Arabische manf y, wordt te-

genwoordig ook gebruikt voor georganiseerde misdaad in het 

algemeen.

Drugshandel

De Siciliaanse maffia is een belangrijke speler in de inter-

nationale drugshandel. In 2003 heeft de Siciliaanse maffia naar 

schatting ruim  8 miljard omgezet met de handel in drugs.

Wapenhandel

In 2003 is door de Siciliaanse maffia naar schatting een 

omzet geboekt van ruim  1,5 miljard door wapenhandel.



411- MAFFIA -

Woekerleningen

Een publicatie uit 2007 van Confesercenti (een Italiaanse 

vereniging van kleine bedrijven) meldde dat ongeveer 25,2% van 

alle Siciliaanse bedrijven geld verschuldigd zijn en een bedrag 

van rond de 1,4 miljard per jaar betalen aan maffiose woekeraars. 

Dit gebeurt onder bedreigingen en met exorbitante winstmarges.

Tot zover de verklaringen vanuit de dikke boeken.

De maffia heeft zich ondertussen volgens vele bronnen ver-

der zijn vleugels uitgeslagen op dit eiland. Want buiten de drugs, 

wapens en woekerwinsten opereren ze ook in de porno, gokken 

en onroerend goed. Het laatste is zeer sterk opgekomen, zeker 

de laatste tientallen jaren omdat het vele geld op steeds mindere 

andere plaatsen gewassen kon worden. Ook dat laatste is wat op 

onze eilanden veel speelt. 

Ook is de maffia internationaal niet meer beperkt tot alleen 

de Italiaanse kant. Deze hebben wereldwijd nog wel een groot 

aandeel maar vergeet niet de nieuwere landen die van een strak 

regiem losgebroken zijn en waar nog geen werkelijke grenzen zijn. 

Zo kwamen we na de vele meldingen en veelal logisch op een 

rij zetten van voorvallen op de volgende groepen die we hebben 

kunnen achterhalen alleen al op het eiland Curaçao.
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- Welke maffiagroepen

De Italiaanse

De Palestijnse

De Hindoestaanse

De Joodse

De Nederlandse

De Libanese 

De Chinese 

De Amerikaanse

- Welke maffiapraktijken

Drugs (In en doorvoer)

Porno (Op het eiland en Internet)

Gokken (Internet en Casino’s)

Real estate (Hotels en resorts)

Witwassen geld (Mega transacties, Dubieuze aankopen)

Wapens (Doorvoer via containers)

Mensen/Kinderhandel (Via valse paspoorten en lokaal  

 bij personen)

Electronica (Data centra en in verkoop van goederen)

Paspoort (Vervalsingen)

Offshore (Vele bedrijven op één naam en vreemde con- 

 structies)

Banken (Vele transacties die door de vingers worden 

gezien en vele inmengingen bij zaken)
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Verzekeringen (Zeer hoge verzekeringen op louche zaken) 

Olie en gas (Vele contracten die we als land niet mogen 

weten)

Justitie (Afpersing, onder druk zetten van personen en 

justitie afdwingen tot bepaalde uitspraken)

Daar gaan we het nu over hebben na dit korte stukje wat 

via een oproep op Facebook veel los maakte.

Bon Dia FB vriend en vijanden

Ik heb een vraag aan jullie. Waar kunnen wij als burgers 

van Curaçao terecht om een drugs (coke) test voor onze politici 

aan te vragen? Want we houden toch niet van duistere verhalen 

en valse beschuldigingen naar wie dan ook.

Een discussie die hoog opliep. Er kwamen zelfs beschul-

digingen die de politici betichtten van cokegebruik. Nou daar hoef 

je daar niet veel voor te doen om daar het bewijs voor te krijgen. 

Niet dat, dat mijn bedoeling was met dit stukje. Je haalt namelijk 

deze gasten er vrij snel uit. Je ziet het aan hun gedrag, handelen 

en hun lichaamstaal. Een gebruiker is zo te herkennen, zeker in 

de coke of heroïne (die een nog duidelijker symptoom laat zien). 

Uit de ruime ervaring die we ongewild mee hebben moeten maken 

met diverse kinderen en jongeren is zo te herkennen wie waar mee 
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bezig is. Zelfs tablettengebruik maar ook andere verslavingen 

hebben zo allemaal hun kenmerken.

Maar het ging erom in hoeverre denken de mensen dat 

de huidige regeerders clean zijn. Want vergist u zich niet, buiten 

cokegebruik zijn stimulerende tabletten, die in alle kleuren en 

maten gemaakt worden, veel gebruikt bij die mensen die onder 

hoge belasting staan. We zien dit gebruik werkelijk zeer veel in de 

top van de maatschappij. Kan ook niet anders want dan zouden ze 

niet dat kunnen presteren wat de maatschappij van hen verlangt. 

Het is een wereld waar je ziet dat ruim 90% van deze mensen in 

zit en dat zien we weer aan de zeer luxe klinieken die als zoete 

broodjes uit de grond schieten (ook op Curaçao) waar zeer rijken 

kunnen afkicken!

Wel valt alsmaar duidelijk op dat enkele personen in de 

politiek zich vastklampen aan een of andere secretaresse of foto-

graaf die dan de gehele wereld hem/haar moet volgen. ‘Vertrou-

wenspersoon’ noemen ze dat en dat in de ruimste zin des woords. 

Want het vertrouwen dat op tijd de toelevering is, moet er wel zijn. 

Op tijd je drank, pil of poeder, het moet er zijn anders komen er 

uitvallen, vreemde gedragingen (als onder andere het snuiven bij 

cokegebruik) en vreemde uitspraken uit deze mensen.

Goed, het was duidelijk dat mensen zeer naïef zijn en 

geloven in het goede. Dat doen wij ook maar we zien kennelijk 
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teveel en weet kennelijk teveel wat dan beelden en situaties samen 

brengt en een totaal beeld gaat vormen.

We hebben in de vele stukken, hiervoor geplaatst, gezien 

dat er vele zaken gaande zijn op dit eiland. Dit zijn dan nog veelal 

de ‘gewone’ huis-, tuin- en keukenzaken die naar buiten gekomen 

zijn. Zaken waar we van weten dat ze niet pluis zijn. We praten 

dus nog niet over de zogenaamde ‘geheime rapporten’ en ‘ge-

heime zaken’ waar wij als burger het niet over mogen hebben of 

waarvan we moeten doen alsof we dat niet weten. Maar mooi is 

dat de politiek op dit eiland en de voormalige Antillen een open 

boek is waar de onkunde laat zien dat ze geheimen niet weten te 

bewaren laat staan verzwijgen.

Als we bijvoorbeeld heer Donner zien, die kan iedereen 

van alles beloven en hij is het overal mee eens maar zijn doel 

bereikt hij. Door veel te zeggen heft hij het ene woord met het 

andere op. Zo laatst bij een filmpje wat MFK plaatste als bewijs 

wat Donner had gezegd in het geval rapport Rosenmöller. Maar 

door even verder te luisteren vertelde hij precies wat men niet 

besefte dat hij het voorgaande ophief. In het Engels heb je dat als 

men zegt ‘how ever’ wat in het Nederlands onder andere kan zijn 

‘desalniettemin’. Heer Donner is daar een kei in en de regeringen 

hier trappen er met open ogen in. 

Voor we verder gaan wil ik enkele zaken nog verder be-

lichten van de stukken die u eerder heeft kunnen lezen.
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De zeer voorzichtige cables hebben duidelijk gemaakt 

dat er veel gaande is waar zelfs in het diepste geheim niet over 

geschreven wordt. Zoals al eerder aangehaald, mensen zijn bang 

want wat weet die persoon die deze informatie leest? De reden 

daarvoor is algemeen bekend. Iedereen is bang en niemand weet 

precies wat diegene aan de andere kant al weet en in hoeverre 

deze al in deze materie zit. Zeker in Amerika is dat duidelijk 

te bespeuren omdat we weten dat Amerika wereldwijd mensen 

vermoordt en alle presidenten van dat land verzwijgen de manipu-

laties, indoctrinaties maar ook het uitmoorden van mensen zowel 

via geweld als via de medische wereld. Amerika is werkelijk de 

grootste massamoordenaar op deze aarde maar helaas wil, mag en 

durft niemand echt zaken naar buiten te brengen. Amerika neemt 

het recht landen binnen te vallen als ze de olie nodig hebben of als 

een regiem hen niet aanstaat en niet naar hun pijpen danst. Maar 

Amerika meent ook een heilige te moeten spelen en zogenaamd 

het voorbeeld te moeten geven wat een dubbelzinnige betekenis 

heeft. Amerika is een ‘tweede tijdperk’ zoals Hitler, Stalin of als 

een Mao die als opperhoofd in de vorm van hun president funge-

ren. Nee, we weten allemaal waar Amerika op uit is en we weten 

al te goed dat Amerika zijn langste tijd gehad heeft. De steeds 

zwakkere dollar zal niet lang meer stand kunnen houden maar 

ook zijn er tekenen dat steeds meer mensen doorhebben waar de 

naam ‘Amerika’ werkelijk voor staat, namelijk voor bloed, dood 

en verderf en lak aan de mensheid.
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Maar terug op wat er geschreven werd in de ‘cables’. We 

staan als Antillen op een ‘watch list’ en we worden nog getolereerd 

omdat we geen los eiland zijn op de wereld. Doordat we nog steeds 

onder Nederland vallen tolereert Amerika onze fratsen. Maar het 

mooie is dat hun inlichtingen en hun meldingen zeer summier 

zijn. De handel in kinderen is te vinden op internet. Kinderporno 

zie je ook regelmatig opduiken vanuit de Antillen. Ze praten over 

Campo maar we weten allemaal dat de meeste seksslaven in vele 

huizen en gelegenheden hun werk verrichten. Dure clubs maar 

ook armzalige krotten waar vrouwen gedwongen en omgekocht 

worden om seks te hebben met elk mannelijk beest op dit eiland. 

Marchena is zo’n plaats maar Seru Fortuna is ook zo’n plaats. 

Het is eigenlijk over het gehele eiland verspreid en is het niet 

meer die Campo alleen waar vrouwen uitgebuit en verhandeld 

worden. Maar vergist u zich niet in de buurten zoals Julianadorp, 

Jan Thiel, Brakkeput en de vele resorts waar seks en drugs zeer 

goed samen gaan en dat ook veel onder dwang! Want er gaat veel 

geld om in deze wereld! Niets voor niets is de eigenaar van Campo 

op klaarlichte dag vermoord. Niet door Colombianen maar een 

eilandelijke groep die in het nauw zat. We hebben als burger nooit 

meer iets van die zaak vernomen maar dat er zeer bekenden daar 

achter zaten was heel duidelijk. We hebben het vermoeden dat er 

internationaal wat te verdelen viel en deze persoon teveel eiste.

Niet de eerste keer, want ook bij de zaak Watthey, Kom-

proe en Hogan was het duidelijk vanuit welke hoek deze acties 

kwamen. Er wordt zeer veel gerommeld internationaal en mensen 
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die niet mee werken of de regels of wetten van Amerika niet aan-

nemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Er gebeurt veel, net 

zoals de valse beschuldigen naar een toen lokale bankdirecteur toe 

die later zogenaamd in de kinderporno zat. Een man die er achter 

kwam waar Amerika voor stond. Zijn leven werd geruïneerd en 

zijn familie kapot gemaakt. Allemaal om de vuile werkwijze van 

Amerika te beschermen.

De FOL basis, wat werkelijk een spionnennetwerk is en 

meent alle rechten te hebben. Chávez weet het en laat daar ook 

geen gras over groeien. Ondertussen trappen wij als piepklein ei-

landje erin. We worden gebruikt, misbruikt en letterlijk verkracht 

door Amerika. 

Maar het gaat dieper, want de zogenaamde strijd tegen 

mensenhandel, drugs maar ook verder onrechtmatigheden worden 

opgezet door onder andere Amerika die zelf hun zaakjes uitspoken 

maar die dan zo willen verzwijgen en omzeilen. Wij als eiland 

zitten midden in een Amerikaanse terreur die expres zorgt dat zij 

o zo heilig zijn en via de achterdeur de maffia steunen voor deze 

acties. Geld, macht en dat via wapens, drugs en afpersing is waar 

vele landen van leven.

Een voorbeeld:

Bij een van onze nieuwe hotels kwam men er achter dat 

er illegale gokkasten staan komende vanuit Las Vegas. Het bedrijf 

dat deze kasten geleverd had in Amerika bevestigde dat deze 
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kasten voor Las Vegas bestemd waren en begreep maar niet hoe 

dat kon dat deze op Curaçao beland waren. Bestemd voor Ame-

rika maar wel allemaal aanwezig op dit eiland. Blijkbaar totaal 

anders afgesteld dan wat normaal was. Dat, volgens uitspraken 

van deze fabriek. Dat bemerkten ze toen ze enkele histories van 

een der machines controleerden. De weg die deze kasten waren 

gegaan was duidelijk en toen dat eenmaal bekend was, was nergens 

meer iemand te vinden die verdere actie ondernam. Geen wonder 

want het was wel van een van de maffialijnen via Aruba die al 

zijn strepen verdiend hadden en ook in Amerika zeer invloedrijk 

zijn. Wie maakt zich dan nog druk over illegale gokkasten? Alles 

ging in de doofpot en bij die mensen die hier van wisten werd de 

mond gesnoerd. 

Een manier van mondsnoeren zoals alsmaar gedaan wordt: 

- We doden de honden.

- Bedreigen eventueel moeder de vrouw en zo ook de 

  kinderen.

- Steken een huis in brand.

- Rijden in op je wagen of je wagen heeft ineens vreemde 

  mankementen.

- Als je dat dan nog niet doorhebt staan ze met een geweer 

  aan je bed.

- Als toetje valse beschuldigingen en troep geplaatst op 

  je computer. 

- Ben je daar immuun voor zul je verdwijnen zoals eerder 

  beschreven in dit boek.
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Amerika is totaal in de ban van de maffia maar doet net of 

de tijd el Capone verleden tijd is. Drug is een van de grote inko-

mens maar ook wapens, geld en mensenhandel. Want het mooie is 

dat wanneer je in Amerika bent en je ogen opent zie je dat dagelijks 

buitenlanders gekocht worden op de straat om klusjes te doen die 

Amerikanen zelf niet willen doen. Dan zijn illegalen welkom maar 

dan is verhandelen in mensen ook niet ter sprake. Hetzelfde met 

drugs waar in de zeer dure wijken van bijvoorbeeld Jupiter of Los 

Angeles zware ‘drugsparties’ worden gehouden. Geen sheriff te 

zien en melding maken heeft weinig zin. Die klasse mag en kan 

alles en zijn gevrijwaard zolang er maar wat tegenover staat. Dat is 

niet moeilijk als je in de jetset woont, werkt en leeft en is iedereen 

in Amerika voor welke gunst dan ook om te kopen.

De cables de we eerder lieten zien laten duidelijk een 

terughoudendheid zien omdat ook deze mensen veel meer weten 

maar niet op papier durven te zetten. Ze weten niet in hoeverre 

hun meerderen in de zaken zitten en ze rapporteren niets meer dan 

wat de vragen inhouden. Een blinde persoon op deze eilanden ziet 

meer dan wat hier beschreven wordt maar nogmaals wat weet je 

meerdere?

Mensenhandel is normaal en wordt veel gedaan door 

juist die lokalen die het hardst roepen over de slaventijd. Vreemd 

genoeg ziet en hoort men de grootste ellende bij de lokale Antil-

liaanse, Joodse, Pakistaanse en Hindoestaanse gemeenschappen. 

Juist die machtige gemeenschappen zetten al hun macht in om 
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alles te doen zwijgen (uper injunction) maar de vele werknemers, 

hulp in de huishoudens enz. laten toch nog wel eens wat los. Dan 

vraag je, je af in welke eeuw we leven en hoe het mogelijk is en 

dan stuit je weer op een machtige groep die zich duidelijk afscheidt 

van het eiland en een wereld in een wereld is.

Amerika, dat heilig land verder weg op de grote oceaan, is 

juist dat land wat veel verderf gezaaid heeft en nog zaait. Maar het 

land doet veel meer want het leeft van verderf en zal zorgen dat 

die zaken niet naar buiten komen. Let op president Obama die o 

zo idealistisch naar buiten kwam in zijn verkiezingstijd en nu een 

man is in het duister gehuld omdat hij niet de baas is maar geplaatst 

is door zeer machtige wereldheersers die menen dat moeder aarde 

van hen is. Obama is een schoolvoorbeeld hoe een man in een 

korte tijd geïndoctrineerd en gemanipuleerd kan worden maar ook 

zwaar onder druk wordt gezet als men teveel ideologische ideeën 

heeft.  Hij laat zien wat en waar Amerika voor staat. Zo hebben 

verschillende presidenten moeten wijken en hebben onder andere 

de Kennedy’s het met de dood moeten bekopen. Het waren geen 

eenling acties, het waren acties uitgevoerd door de regering zelf net 

zoals Bush te werk ging van ‘enjoy or destroy’. Door deze cables 

heen zien we duidelijk dat vele zaken verzwegen worden ter wille 

van. De ware bronnen worden vermeden en de ware toedachten 

praat men niet over. Het kan en mag allemaal want we vallen nog 

onder Nederland en Nederland weet teveel en is een grote spil in 

de macht die Amerika uitstraalt naar de wereld toe. 
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Na de ‘cables’ meerdere keren gelezen te hebben blijken 

de fakenamen Clinton en Dunn duidelijk niet veel te zeggen maar 

veel schrijven om het idee te geven dat er iets gebeurt. Want zou 

dat gebeuren  dan zou Amerika zelf aardig in verlegenheid worden 

gebracht denkende aan drugs, wapens, geld wassen en mensen-

handel maar daarnaast nog veel meer praktijken zoals terrorisme 

gestuurd vanuit en door Amerika! Pratende over de terreuraan-

slagen, zoals bijvoorbeeld september 11, dat compleet opgezet is 

door heer Bush! Het ergste is dat de aanslagen niet gedaan zijn 

door buitenlanders maar in opdracht van heer Bush zelf! Bij vele 

onderzoeken is gebleken dat het ‘implosies’ waren en geen ‘ex-

plosies’! Ook is er geen vliegtuig in het Pentagon terechtgekomen 

maar een projectiel. Beelden zijn overal nu op te vragen. Zelfs 

de beelden van doorgesneden hoofdbalken van de Twin Towers.

Zo vermoordde heer Bush vele eigen mensen. Erger nog, 

maar waar het hem werkelijk om ging; Er werd paniek gezaaid 

over de gehele wereld. Met deze paniek kon hij oorlogen starten 

wat weer goed was voor zijn eigen inkomen. De heer Bush en 

zijn familie zijn een deel van die mensen die veel geld verdienen 

met oorlogsmateriaal.

Door deze moordactie van heer Bush is Amerika we-

reldwijd zwaar gedaald in achting want een land dat zelf geweld 

uitlokt en hun eigen mensen vermoordt om zo te doen lijken dat 

er terroristische acties zijn uitgevoerd, begaat een zeer laffe daad 

tegen de mensheid. We zien dan ook dat grotere machten aan het 
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opkomen zijn en zeker uit de hoek van China waar duidelijk is 

dat zij geen pardon meer hebben voor Amerika. Amerika moet 

het nemen omdat de financiële markt wel in handen is van China 

en dat brengt met zich mee dat Amerika zich alsmaar in bochten 

moet wringen als de beurzen weer drastisch dalen.

Met de actie van heer Bush is een nieuw tijdperk ingegaan 

wat zal zijn dat vele mensen moeten sterven omdat we letterlijk 

overbevolkt zijn. Ook omdat we met vele mensen die volgens de 

financiële markt nergens voor dienen en alleen geld kosten. Na 

de terroristische acties van heer Bush was er ook nog de oorlog 

gestart via de medische weg. Virussen kwamen naar boven die 

gemaakt waren om mensen te vernietigen. Het N1H1 virus is er zo 

een maar bleek later niet te werken. Waardoor wederom Amerika 

in de knel kwam. Miljarden was al aan antiserum gemaakt maar 

er werden te weinig mensen ziek om paniek te laten uitbreken. 

De pers deed nog wel zijn best maar de mensen doorzagen wat 

er gaande was. 

Maar niet alleen virussen of oorlogen (terroristische acties) 

vanuit Amerika waren de laatste tijd veel in opspraak maar ook de 

gezondheid van vele mensen en wederom de grote hongersnoden 

die weer de kop opsteken. Haïti, Afrika, allemaal ellende en men-

sen in nood. Alsmaar verdwijnen er miljoenen dollars die niet bij 

de mensen in nood zijn gekomen. Bewust worden mensen in het 

leed gehouden en zijn vele kinderen de dupe. Kinderen die volgens 

de machtigen op deze wereld nergens voor dienen en een last zijn. 
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Datzelfde speelt ook op ons eiland waar je ziet dat een 

kabinet Schotte zeer veel belooft en dan enkele laptopjes uitdeelt 

en een speeltuintje neerzet. Maar de kinderen niet de verzorging, 

eten en scholing biedt die een kind nodig zou moeten hebben. 

Bewust worden achterstandswijken afgedaan als ‘hopeloze geval-

len’ en de ware oplossing wordt niet geboden. Een probleem wat 

verschillende honderden miljoenen zou kosten wordt afgekocht 

met 28 miljoen! Net genoeg om zelf alsmaar op de foto te staan 

als er wat geschilderd is of er een speeltuintje, lantaarnpaal of 

weggetje gezet is. Die 28 miljoen worden gebruikt om dit kabinet 

zijn ego op te vijzelen en overal te laten zien. 

Niets blijkt beter te gaan dan bij de vorige regeringen, 

want deze gaven totaal niets uit aan armoede of aan hulp aan 

kinderen en minderbedeelden. Hier was zeer duidelijk te zien de 

zienswijze van de maffia die letterlijk uitgevoerd werd. Arme en 

nutteloze mensen laten omkomen in hun eigen vuil en honger. 

Een methode die we over de gehele wereld zien en ook zagen bij 

heer Bush en ook nu weer bij heer Obama in Amerika. De maffia 

heeft werkelijk overal een vinger in de pap. Op een klein eiland 

als Curaçao is het wel duidelijk te zien en te voelen dat alles draait 

om de ongure praktijken van de maffia.

Veelal gesteund door vele mensen die hangen aan de drugs 

en zelf duidelijk cokegebruikers zijn. Want dat hoort als je eenmaal 

in de hogere lagen beland bent. Dit gaat door tot de politici maar 

ook de zogenaamd belangrijke ‘self made’ mensen op dit eiland. 
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De cokefeesten zijn nog steeds geen verleden tijd. Was het vroeger 

dat Jan Sofat, Barbarabeach en Jan Thiel waar deze feesten werden 

gehouden nu zijn ze verspreid over het hele eiland en bij de vele 

resorts en dure wijken en zijn zeer regelmatig gaande.

Het kan ook niet anders dat je aan dit witte goud verslaafd 

bent als je zo onder druk staat van de maffia. Je zult zaken moeten 

uitvoeren waarvan een geweten zou zeggen dat je een crimineel 

bent. En om het geweten te sussen en het allemaal zo positief 

mogelijk te zien snuiven we maar weer wat. Dat gemaakte positi-

visme is werkelijk een farce op dit eiland. Alles hangt van ellende 

aan elkaar en veel is tegen de mensheid maar dan denken we met 

een muziekshow, karnaval of een kerst ons weer o zo positief te 

zien. Juist veelal de ‘grote’ mensen die de wet het meest negeren 

staan dan vooraan in beeld bij een of andere service club of als een 

politieke partij of groep. Want iedereen moet zien hoe sociaal en 

positief ze zijn. Wel veelal snuivend, pillen slikkend en moordend 

achter de schermen.

Moordend, ja want op dit eiland verdwijnen velen en zien 

we nog wel eens levenloze lichamen. Ook spoelen er met de regel-

maat van de klok menselijke beenderen aan. Allemaal zelfmoord 

en mensen die de wereld niet aan kunnen! Mmmmm. Buiten dat, 

niemand praat over de vele mensen die zogenaamd naar het bui-

tenland zijn verhuisd maar dan het buitenland dat wel diep op de 

oceaanbodem is. Verder zitten we met een politieke janboel die 

dagelijks toelaat dat mensen worden vermoord, vergiftigd en ziek 
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gemaakt door onder andere ISLA, een raffinaderij die zich totaal 

niet aan waarden en normen houdt. Dat allemaal voor het vele geld 

maar ook wat de lokale politiek toelaat omdat zeer invloedrijke 

mensen veel geld onderhands maken zolang Venezuela vele ongure 

praktijken kan uithalen via deze raffinaderij. 

Het is niet alleen olie waar het hier om gaat. En vergeet 

niet, Venezuela heeft ook WTC, verzekeringsmaatschappij, loterij 

kantoren, NIB, La Prensa, Banco di Caribe en hotels met casino’s 

in bezit. Men vergeet dat enkele zeer machtige Venezolanen via via 

wel het eiland onder controle hebben en dat zelfs Nederland niets 

kan doen. Venezuela bezit de ‘Antillen’ (Curaçao) niet op papier 

maar in bezittingen en strategische punten die vorige regeerders, 

door zeer veel geld privé, naar horen zeggen, aangenomen te 

hebben. 

Voor de maffia komt deze constructie zeer goed uit want 

het is Nederland en Venezuela die grotendeels alles in handen 

hebben. Althans dat denken we als we niet kijken naar wat de 

werkelijke maffia bezit. Wat is niet mooier als zowel Amerika als 

de wereld nergens een vinger naar kan verwijzen. We krijgen nu 

meldingen te lezen van duikboten en containers vol met drugs, 

vanuit de gokwereld maar ook de wapenhandel en niet te vergeten 

de financiële sector ook zij zijn zo een open wereld. 

We vergeten even de handel die via vliegtuigjes gaat en 

nog steeds via open zee. Boven en onder water. Want je kunt wel 
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een radar hebben maar op bepaalde momenten kijk je wel eens 

links of rechts, niet waar?

Het is belangrijk om deze stukken goed te lezen. De ene 

over de financiële wandel van een Atlantis World Goup liegt er 

niet om maar ook over die gladde heren die een half eiland willen 

verbouwen en zeer luxe huizen willen zetten waar een Barbara 

resort nog niets bij is! Mensen die gladde en glibberige construc-

ties hebben bedacht en zo groot doen met andermans geld. We 

zien dat in de meest luxe resorts waar je de meest fantastische 

verhalen te horen krijgt van de meest gladde mensen die overal 

restaurants bouwen, kroegen openen maar ook vreemde bedrijven 

openen en oprichten waar je bij denkt; ‘Ja daar zit Curaçao dus 

mooi niet op te wachten.’ Veelal maar voor enkele jaren en dan 

zijn ze weggegleden naar een andere plaats op de wereld. Het 

beleggen in grond maar vooral huizen, liefst zo duur mogelijk, 

is een lange tijd een rage geweest. Complete landhuizen werden 

verbouwd en complete bouwwerken verschenen daar nog naast 

en dat allemaal gedaan door mensen die zelf geen cent staken in 

dit land. Het gebruik maken van de vele mogelijkheden maar ook 

het laten verwerken van veel zwart geld in deze projecten, daar 

waren deze mensen een meester in. Eigenlijk niet waren, want het 

speelt nu nog al heeft heer Schotte en zijn team andere plannen 

met dit eiland en die zijn nu niet zo voordelig in de bouwsector. 
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Investeren in veel beton is een duidelijke maffia aangelegenheid 

en er wordt rond de wereld gretig gebruik van gemaakt. Het hoeft 

niet mooi te zijn maar het moet imposant zijn en na enkele jaren, 

als het geld verwerkt is, gemakkelijk te verkopen zijn. Dat zien 

we in de kroegenbusiness, maar ook de hotels en de zeer vele 

winkelcentra op de eilanden.

Wat duidelijk is, is dat de huizenhandel goede zaken 

deed tot voorheen. Nu zijn het de technische sectoren en de oude 

drugs en wapens die weer goed lokaal in de markt liggen. In de 

technische sector zien we een over activiteit in zogenaamde ener-

giesparende zaken zoals licht, water en wind. Duidelijk is nu dat 

daar veel geld in te verliezen is voor de burger en te winnen door 

die zakenlui die weten te verkondigen dat een led lamp, 8 keer 

duurder dan een gewone lamp, goedkoper is in het totaal plaatje. 

En niet bijzeggen dat onze stroom nog steeds onstabiel is en deze 

vele energielampen een kortere levenstijd geven dan de ouderwetse 

lampen. Eens de reclames gezien over zonne energie? 25 jaar ga-

rantie op wat? Want al geef je 20.000 gulden uit, na enkele jaren 

kun je, je hele handel op de vuilnisbelt gooien omdat hij de sterkte 

van deze zon niet aankan en er geen rekening is gehouden met 

de extreme hitte en zout. De windmolens van ettelijke miljoenen 

guldens subsidiegelden, rotten na het neerzetten binnen enkele 

jaren weg en zijn totaal onbruikbaar! De wind is te hard en de 

generatoren en hun remmen kunnen het niet aan. De computers 

branden door en zo weg miljoenen en ook die fabrikant die de 

jaren garanties geeft!
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Oplichterij, nee het is gebruik maken van de onkunde van 

een volk wat niet wil leren. Elke iets slimme man kan hier goud 

maken en komt met een mooi plan en de regering trapt daar in. 

En dat in opdracht van die maffiagast die er zelf beter van wordt. 

We zien dat bij het belachelijke space project waar heer Adriaans 

voor gevallen is en met hand en tand verdedigt. Maar van horen 

zeggen en in een gesprek met een gedupeerde wist deze duidelijk 

te maken dat dit project opgezet is door niet zuivere mensen. We 

zijn hier nog niet verder op ingesprongen maar even natrekken 

bleek wel dat er wat tegenstrijdigheden waren en dat er meerdere 

mensen in het verleden niet zo enthousiast waren met deze space 

mensen. Over het datacenter is al uitvoeriger geschreven en is 

duidelijk dat er een digitale controle moet komen in een land 

wat geen controle kan doen bij degenen die deze centra beheren! 

Simpel, zo dadelijk gaat zeer vertrouwelijke informatie zoals per-

sonengegevens maar ook bankgegevens in een kwestie van enkele 

minuten naar de maffia die kan inspringen waar het dan nodig is. 

We hebben zo een zee aan voorbeelden: 

- Een ziekenhuis wat afgeblazen werd omdat het te 

  Hollands was maar later wel weer goed is maar dan 

  ingevuld met de huidige zittende regeringsmensen.

- Een nieuw gebouw voor UTS waar nu anderen zich 

  mee bemoeien.

- Een Aqualectra gebouw dat doorgang zou vinden 

  en daarom daardoor even de gehele leiding op non 

  actief gezet wordt omdat zij niet toegeven en zo dus 
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  geen namen toe wilden voegen. 

- Dat zagen we ook bij het sportcomplex Barber wat 

  eindelijk gaat komen volgens berichten maar waar 

  wel even wat andere namen ingevuld moesten 

  worden voordat het voor de zoveelste keer goed-

  keuring kreeg! Waarom die namen en veranderingen? 

  Refereer ik naar de eerder genoemde standaard 15% 

  regeling.

Kortom, dagelijks wordt er wel ergens gesjoemeld en dat 

zijn veelal nog de kruimel dieven want het zeer grote geld wordt 

gemaakt in de porno op internet, maar ook het gokken en de lokale 

casino’s. Casino’s worden nog steeds niet gecontroleerd en alle 

wetten worden alsmaar uitgesteld. Als lokale mag je volgens de 

huidige wet maar één of twee keer per maand naar een casino, 

maar wie vraagt of je lokaal bent? En we weten allemaal dat als 

we dat doorvoeren dan hebben nog weinig casino’s cashflow en 

zo kan er te weinig gewassen worden. Geen een regering pakt 

het aan en pakken ze het aan dan nog is het na verloop van tijd 

stil en blijft alles bij het oude. De loterijen legaal en illegaal zijn 

nog steeds de grootste boosdoeners van de goklust bij de lokale 

mensen. Mensen die al weinig hebben maar gek gemaakt worden 

met vele loze beloften en zogenaamde duizenden die gewonnen 

kunnen worden. De gokwereld is enorm en voor de grote heren 

achter deze casino’s is het al te goed dat lokaal geld gesluisd wordt 

met geld uit de wereld die zwart is. 
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Het begon allemaal met kinderleed en de stukken en de 

contacten die alsmaar heftiger, dieper en gevaarlijker werden. 

Door die contacten bleek het kinderleed een deel te zijn van de 

lokale corruptie en richtten we Movementu Kontra Korupshon op. 

Een groepje mensen dat de corruptie in kaart brengt en er is voor 

mensen in nood. Nu, dat werd een levensklus waar meldingen 

binnenstroomden en van vele nachten doorwerken.

Ondertussen was het genoeg met kinderleed en kregen 

we lokaal vele tegenstribbelingen. Bedreigingen en tegenwerking 

waren werkelijk die de emmer lieten overlopen. In ons eigen 

huis werd ons in geuren en kleuren verteld, door 3 afzonderlijke 

wildvreemden op verschillende dagen, hoe we internationaal 

aangepakt zouden worden. Want vergeet niet, kinderleed is een 

goede handel wereldwijd. 

We zouden beschuldigd gaan worden van seks met kin-

deren en er zou ook ongemerkt porno op onze computers gezet 

worden. Verder werd ons verteld dat we afgeluisterd werden en dat 

onze gehele handel en wandel in de gaten zou worden gehouden. 

Dit werd verteld door drie verschillende mensen die deze cyclus 

al meegemaakt hadden.

3 verschillende personen die in nog geen enkele maanden 

ons dit verhaal wisten te vertellen. Eentje ging veel verder en 
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noemde ook enkele slachtoffers op die ook van dezelfde zaken 

beschuldigd zijn omdat zij met hun zaken doorgingen. Wathey, 

Komproe, Hogan, Joran waren wel de meest uitspringende namen 

maar er werden ook nog namen genoemd die midden in deze el-

lende zaten en totaal kapot gemaakt worden omdat ze te veel in 

de vuile wereld zaten te wroeten. Zaken verklaarden zich waarom 

aangiften van mij over onder andere op ons inrijden door een 

wagen, bedreigen met een wapen boven ons bed en vele andere 

‘vreemde zaken’ die niet aan werden genomen of dat me verteld 

werd dat er toch niets gedaan kon worden! Onverklaarbare za-

ken die in een keer duidelijk werden zoals alsmaar uitvallende 

telefoonlijnen maar ook interviews en zelfs radiostations die 

uitvielen tijdens de interviews met mij. Een interview werd eens 

26 maal afgebroken. Kort daarna moest dat radiostation op het 

matje komen bij de minister! Een ander station viel tijdens een 

interview geheel uit (stroom afgezet). Enkele maanden later werd 

het ‘verkocht’! En zo stapelden zich vreemde zaken op rond onze 

acties en kinderleed waar we nog steeds voor vechten. 

Inderdaad gebeuren er nu nog vreemde dingen en ook 

honden vergiftigen schijnt een hobby te zijn. De waarschuwingen 

van deze 3 verschillende mensen komen steeds verder uit en ook 

zo dat er regelmatig ingebroken wordt op mijn zwaar beveiligde 

computer. Toch weten ze binnen te komen en is mijn computer 

weer onbruikbaar voor even. En zo gaat het leven van mensen die 

vechten voor gerechtigheid alsmaar door. 



433- MAFFIA -

Ook de film die gemaakt is over kinderleed werd op een 

gegeven moment geboycot en hebben we onder bedreiging foto’s 

moeten veranderen van onder andere onze eigen kinderen die 

onder druk gezet zijn. 

Toen ik het stuk geschreven had over de kinderen van Bar-

ber en hoe alles in ons dorp ging wat duidelijk een afspiegeling 

is van geheel Bandabou, kwamen we mevrouw Lamoen-Garmers 

tegen.

In het gesprek wat ik had met deze directrice van het 

Rooms Katholiek schoolbestuur, mevrouw Lamoen-Garmers, was 

het duidelijk dat vele zaken niet meer in de hand te houden zijn. 

De kwaliteit is gewoon gekoppeld aan de chronische tekorten in 

het onderwijs. Met dat kunnen de kinderen het doen want buiten 

alsmaar het gerommel in lesmethoden en het gezanik over taal, 

weten we onderhand heel duidelijk dat de vele afvallers onder de 

jeugd wel zitten bij die scholen die niet veel voor hun kinderen 

overhebben. Lessen draaien en naar huis is veelal het motto. Waar 

je dan met je Papiaments blijft is zeer duidelijk. Namelijk onder 

de boom en drugs verkopen en als jonge vrouw snel een snelle 

boy aan de haak slaan waar heel vlug kinderen van moeten komen 

want dan is haar toekomst veilig gesteld!
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Het onderwijs en zijn leerkrachten hebben hier een dui-

delijk aandeel in. Uit ervaring die ik heb, als echtgenoot van een 

hoofd der school, zag ik veel en kon ik lang niet veel zeggen omdat 

dat dan afgereageerd zou worden naar mijn ondertussen overleden 

vrouw. Maar bij het nu nog wel eens een school bezoeken, dan zie 

je dat er niet veel veranderd is. Zeker niet als je om je heen ziet hoe 

de jeugd zich aan het ontpoppen is. Want waar is de opvoeding? 

Thuis wordt het nauwelijks gegeven en op school is het te druk 

onder de leerkrachten om met zo min mogelijk energie het geld 

maandelijks te kunnen ontvangen. 

Het ingrijpen bij voorvallen is een ander punt. Er wordt 

niet geluisterd naar de kinderen en ze moeten het zelf uitzoeken. 

Dat uitzoeken ligt dan op straat en daar komen dan de oplossin-

gen vandaan zoals ze op straat opgelost worden. Maar als je dan 

de troep ziet bij een opendag en de interesse als er over die troep 

geschreven wordt, dan weet je meteen met wat voor een school je 

te maken hebt. Je zou denken als er iets over je school naar buiten 

komt dat je dan op zijn minst het aanpakt. Nu, heer Hanssen van 

het voormalige Peter Stuyvesant College heeft kennelijk net zoveel 

interesse in zijn school als voor zijn kinderen. 

Ook zie je nu het verloop bij de naamsverandering van 

deze school want politiek Curaçao wil van die koloniale namen af! 

Alles wat Nederlands is of gekoppeld met Nederland moet weg. 

Snap ik heer Wiels niet die alles via Nederland speelt als zijnde 

van origine van Belgische komaf! Maar dat even tussendoor. Het 
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Peter Stuyvesant College heet voortaan naar een man die nota 

bene nog leeft, Jandi Paula! Ja, dat is iets waar vele mensen ook 

al over gevallen zijn want hoe kun je iemand de dood wijzen en 

alvast gaan eren in zijn leven! Je weet op Curaçao kan alles en het 

getuigt dat er maar weinig ‘yu di Kòrsou’ in aanmerking kunnen 

komen voor een schoolnaam of plein! De zielige vertoning en in 

het pakket waar deze levende man in gebracht is, is ongelooflijk. 

Nee, kon hij niet zeggen. Hij hield het toen maar op zijn eer. 

Het is triest dat ondanks dat de leerlingen op een demo-

cratische weg tegen stemden zonder werkelijke steun van hun 

leerkrachten en bestuur, de naam van een school toch veranderd 

werd! Wat ga je de jeugd nu zeggen? 

- Je hebt zeggingsschap! 

- Je mag mee beslissen! 

- Je telt mee in deze maatschappij! 

Maar ondertussen duwt de politiek zijn wil door, door 

enkele zwaar gefrustreerde lokale mensen die niets meer weten 

te verzinnen om andermans leven onmogelijk te maken. Zwaar 

gefrustreerd staan ze daar in hun pinquinpakken en hun speldje 

maar wel hun eigen volk en hun eigen ras verloochenend.

Onze maatschappij geeft niet direct het goede voorbeeld en 

dat is duidelijk waarom dat gebeurt. Het achterhouden van ware 

informatie’s, leugens verkopen en ook vele misstappen die totaal 

niet te rechtvaardigen zijn is wat wij als burger tegenkomen. Wat 

duidelijk daden zijn vanuit een maffiawereld. En wat ziet onze 
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jeugd? Juist, hoe het dus mooi niet moet gaan! Zo kunnen wij 

als ouderen nooit meer bij de jeugd aankomen wat nog goed en 

fout is, als alleen het negatieve beeld als voorbeeld wordt gege-

ven door onze zogenaamd hoog geplaatsten in de maatschappij. 

Voorbeeld heeft iedereen nodig en is de leidraad van elke bescha-

ving, alleen ons voorbeeld is precies zoals hogerhand wil en dat 

is chaos, vechten en ruziën om onzinnige zaken zodat zij door 

kunnen gaan met die zaken die niet door de beugel kunnen. Een 

afleidingsmanoeuvre wat zeer duidelijk waarneembaar is op dit 

eiland. De vele rechtszaken over futiliteiten zijn er een school-

voorbeeld van maar ook de onenigheden onderling zijn tekenen 

die goed uitkomen voor diegenen die net alles willen doen buiten 

de wet om. Dan met veel geld, koop je een leger advocaten en 

verbied je de pers er werkelijk aandacht aan te besteden en dan 

zijn zaken zo beklonken.

Wel eens opgevallen hoeveel zaken door de pers na enkele 

dagen in de vergetelheid terechtkomen? Hoeveel bla, bla zaken 

in de krant waarvan je nooit meer te weten komt wat en hoe het 

verder is gegaan? Zaken die allemaal een crimineel tot zwaar 

crimineel karakter hadden en hebben. Denk ik aan de oorlog die 

er heerste tussen twee groepen op onze vrijzone. Vele artikelen, 

zelfs arrestaties en hoe is het afgelopen? Nou, uiteindelijk heb-

ben de verzekeringen alle schade uitbetaald, zelfs het extra geld 

wat zogenaamd aan goederen stond in de hangars. Er waren zelfs 

zoveel goederen opgegeven dat het onmogelijk was dat die in die 

gebouwen gepropt zouden kunnen worden. Personen die deze 
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ontdekking deden en zelfs aangiften over deden, werden de mond 

gesnoerd en mochten er absoluut niet over praten! Aangiften ver-

dwenen en alles werd uitbetaald. 

Bij toevallige controles in de haven op de kade werden de 

verkeerde containers opengetrokken en de zware wapens vielen 

spontaan eruit! De containers werden snel vergrendeld en er is 

nooit wat aan het licht gekomen. En zo worden zaken verzwegen 

en gaat de criminaliteit door omdat deze nodig is om zaken te 

verdoezelen. Af en toe een kleine oorlog, wat moorden of wat vuur 

en dan is alles weer stil en is het bij de pers al lang verzwegen en 

doen alsof er niets gebeurd is.

Net zoals de aangifte van landsverraad van heer Wiels bij 

de Gouverneur. Heer Wiels, een man die samenwerkt met PVV 

Nederland met de opdracht zoveel mogelijk onrust te zaaien zodat 

PVV in de Nederlandse politiek kan aantonen dat de lokale bevol-

king niet meer bij Nederland wil horen! Dat het nog steeds een zeer 

klein groepje is, is niet belangrijk maar als men hard schreeuwt 

volgt de rest van de bevolking wel. En dat harde schreeuwen kun 

je gerust overlaten aan heer Wiels die gezien zijn strategie zijn 

lessen gehad heeft vanuit PVV gelederen.

Maar het gaat verder want wat ziet onze jeugd meer? Ze 

zien ouders vechten, maar ook ouders kinderen verkrachten of 

gokken en verslaafd zijn aan allerlei soorten drugs. Het voorbeeld 

gaat verder want als land staan we bekend om de pornowebsites 
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en de gokwebsites. Dan nog niet te praten over de vele zaken die 

verdiend worden in witwassen en ombuigen naar het toelaatbare 

in de financiële markt. Af en toe valt er eentje zoals we zagen in 

de zaak van Robby’s lottery. En in de stukken die we hebben kun-

nen lezen over bijvoorbeeld van heer Vlijmen met heer Godeth en 

heer Maal en Atlantis World Group.

Niet dat deze mensen zich druk zullen maken om al die 

ophef en uitspraken want het is veelal veilig gesteld met sleutels 

die de meest goede rekenwonderen ook niet achter kunnen komen. 

Het eiland is een waar paradijs om duistere zaken te wassen. Dat 

kunnen we zien aan al die financiële administratie kantoren die 

als paddenstoelen uit de grond schieten. Van vele grote duistere 

mensen zul je daar de namen en vele bedrijven terug kunnen 

vinden. Het is een constructie die al heel lang bestaat en waar het 

om gaat dat je voor elke stoel een nv hebt. Maar ook hier leggen 

bijvoorbeeld accountantskantoren zakenlui zaken op die niet 

geheel zuiver zijn. Zo zijn er ook van deze kantoren die gewoon 

zaken doen via deze particuliere zaken. Grote bureaus die indirect 

vele zaken bezitten die zeker niet op hun naam staan. 

Maar wat denk je van de beursnotering of eigen index die 

we nu bezitten? Minder controle en gemakkelijker voor de maffia 

om door te dringen in de financiële markt. Met spoed hebben we 

nu ook een organisatie die zich met goud bezig houdt. Ook weer 

handig omdat ook hier zeker minder controle zal zijn. Wat weten 
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we nu werkelijk als land wat er speelt in die financiële hoek? En 

zo kan de maffia via dit eiland toch mooi internationaal infiltreren.

Het vele bezitten van nv’s was bijvoorbeeld ook het geval 

bij restaurant Taverne. Die had alles onder gebracht in kennelijk 

45 nv’s. Elke nv bezat enkele stoelen, pannen en wat bestek. Zo 

kon je deze firma nooit aansprakelijk stellen en een faillissement 

had geen zin. Bij een rechterlijke uitspraak zat de rechter werke-

lijk beteuterd te kijken en betreurde het dat dit soort constructies 

bestaan. Want ze bestaan nog steeds en vele bedrijven hebben 

zo hun zaken veilig gesteld. Je verklaart de ene failliet waar veel 

schulden op zit en de ander met de nodige fondsen zijn verdwe-

nen. De maffia heeft zo zijn wegen en dit is er een van. Er zijn 

veel zogenaamde bedrijven die niet te achterhalen zijn. De een 

betaalt de ander voor diensten en niemand weet onderhand wat 

die diensten nog zijn. Voorbeelden ten overvloede en het eiland 

druipt van deze ongure zaken. 

Drug is nog steeds de meest populaire onder de jeugd om 

snel wat zakcenten te verwerven. Maar grote lijnen via containers, 

onderzeeboten en luxe schepen zijn al zeer lang actief. Antwerpen 

en Rotterdam doen goede zaken en noch Nederland noch de rest 

van de wereld vragen zich af wat er in deze containers naar de 

oosterse landen zitten. Ze komen ook door elke scan en er is zelden 

een zogenaamde vangst! Containers die hier niet geopend mogen 

worden maar waarvan men weet dat één zo’n container veel geld 

waard is. Waar komen bijvoorbeeld onze wapens vandaan? En 
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hoe kan dit hier gebeuren, is het de schijnheiligheid die gespeeld 

wordt onder die mensen die ermee werken. 

De allergrootsten op dit eiland weten van niets en alleen 

in internationale papieren duikt af en toe hun namen op. Als je die 

dan na gaat trekken val je in een leger aan zaken en een compleet 

park aan bedrijven die overal voorkomen. Uiteindelijk duikt de 

naam op via familie in Libanon, Palestina, Italië, China, Nederland 

en ook Amerika. Allemaal gelinkt naar beruchte families die hun 

mensen hier hebben zitten in dienst van de absoluut machtigen 

der machtigen in die groep.

De machtigen der machtigen zijn meestal die mensen van 

wie we lokaal nauwelijks iets van horen of zien. Veelal blijkt bij 

natrekken dat ze af en toe hun geweten rein kopen door sommen 

geld te doneren aan een of ander stichting. Het zijn die mensen die 

niet vooraan zitten maar als een goed persoon wel veel in kerken 

te vinden zijn. We komen ze af en toe tegen, zeer gesloten, erg 

betrokken en zeer meelevend. Een verdere omschrijving laat ik 

aan u over. Ik denk dat het zelf wel verder in te vullen is.

Steeds meer wordt het duidelijk dat niet de eerlijke burger 

maar die burger beschermd wordt die zich overal tussendoor weet 

te wringen. De maatschappij is dusdanig aan het verpauperen dat 

de mens gedegenereerd is naar lager dan de dierenwereld. Klinkt 

niet werkelijk prettig maar helaas is het niet anders. Als je bewij-

zen hebt van drugssmokkel, het ontvreemden van goederen van 
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andere mensen, zie je dat deze door de politie en die instanties 

beschermd worden. Zo kun je niet verlangen dat de burger anders 

gaat denken dan; ‘Ik kan dat ook’! 

Uit de laatste peilingen blijkt dat ruim een derde van de 

bevolking op dit eiland onder de armoedegrens zit. Een derde van 

de mensen heeft nauwelijks een leven maar we hebben wel een 

eiland waar miljonairs en miljardairs in het zwarte circuit wonen 

en leven! Het contrast arm en rijk zegt duidelijk waar dit eiland 

voor staat en is een gegeven waar niemand onderuit kan komen. 

Een middenklasse is er niet werkelijk. Zo heeft de maffia de meeste 

grip op die mensen die niets hebben en nooit iets zullen krijgen. 

Afpersing en opleggen is dan hier ook normaal en is ook gemak-

kelijk te doen want de mensen kruipen hier werkelijk voor geld.

Zo zien we in ons rechtssysteem dat juist de grote cri-

minelen vrij blijven lopen zolang er maar enorme sommen geld 

geschoven wordt. Dat, door de duurste advocaten weten te kopen 

die dan de grootste criminelen vrij kopen via slinkse juridische 

wijze maar zelfs ook soms via druk van buitenaf. We hebben zelfs 

enkele gasten op dit eiland die werkelijk ALLE advocaten bureaus 

ingepalmd hebben zodat je geen werkelijk sterke advocaat kunt 

inzetten tegen deze mensen. Zo koopt het grote geld hun recht 

en hun veiligheid. Komen ze dan toch nog in het nauw, gaan dan 

andere zaken spelen die veel overeenkomen met die, die in de 

maffiawereld voorvallen. Verdwijningen, afpersen, bedreigingen, 
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gezin onder druk zetten maar ook alles om je heen manipuleren, 

zijn werkwijzen die normaal hier voorkomen. 

Werkwijzen die getuigen van aanwezige internationale 

maffia. Maar als crimineel wordt er door hen op dit eiland ook 

vele mensen onder druk gezet of afgeperst. Liquidaties worden 

niet alleen gedaan door de Colombianen! Mooier nog, dat is maar 

een zeer kleine groep. De meeste liquidaties worden uitgevoerd 

door de lokale mensen. Als het die groep uit Colombia is, weet je 

dat wat geld vanuit drugs niet op tijd ontvangen is. Het is, zoals 

ik net al aanhaalde, maar een kleine groep die snel voor enkele 

duizenden dollars hun geweer trekken en mensen liquideren. 

Opruimen van mensen is geen probleem, kreeg ik eens te 

horen van een oud hoofd van de politie. Deze persoon vertelde 

me dat vele menselijke botten in de vele waterputten liggen op dit 

eiland. Maar in details werd me ook verteld dat de beste manier is 

om een persoon met 2 blokken 8 samen met kippengaas, naakt in 

het diepe te gooien van onze oceaan. Binnen enkele weken is dan 

het lichaam geheel opgegeten door de vele vissen en het gaas rot 

vrij snel weg. Blijft over enkele botten die we regelmatig her en der 

vinden aan de stranden. Klinkt dat u niet bekend in de oren? Het 

verhaal van cement storten werd ook nog eens aangehaald en zo 

werd het in een keer stil omdat ik eigenlijk al teveel gehoord had.

Maar wat denk je van de gezonken vissersbootjes, kano’s 

waar mensen dan in een keer mee verdrinken? Laatst had ik een 
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dame aan de lijn geheel overstuur en haar man was als gestorven 

verklaard die dag. Ze hadden hem niet gevonden maar een me-

devisser had gezien dat hij met de boot (die zeewaardig was en 

regelmatig Colombia bezocht) was gezonken. Een goede zwem-

mer maar hij was dood! Zijn vrouw vertelde mij: Ik snap het niet 

want zijn portable die hij mee had werkte tot vandaag, alleen nam 

hij niet meer op! Waterdichte portable? Na deze verklaring was 

ook deze vrouw spoorloos! 

In het verleden heb ik al daaraan het boekje ‘Pech gehad’ 

gewijd. Er zouden complete encyclopedieën geschreven kunnen 

worden hoe de justitie hier te werk gaat. De vreemde toepassingen 

van wetten maar ook de vreemde uitspraken en verdwijningen 

van getuigenverklaringen. Het eiland Curaçao gaat gebukt onder 

deze maffiapraktijken en als je, je verdiept in de vele zaken merk 

je alsmaar op dat veel geld betekent; Vrijspraak en doorgaan met 

je ongure praktijken. De zeer hogeren op de maffialadder zullen 

alsmaar buiten schot blijven en worden ook nog beschermd door 

hun pionnen in de politiek. Ook die zijn onschendbaar en dan pas 

kom je op die laag dat Jan en alleman gehangen kunnen worden 

voor de zaken die door hogerhand opgelegd worden. 

Als men een aangifte doet bij ons Openbaar Ministerie dan 

moet je niet verschieten dat ze je vertellen dat ze toch niets kun-
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nen doen. Ook is het niet vreemd als zaken maanden, zelfs jaren 

liggen en dan nog niet werkelijk uitgediept worden of aangepakt 

worden. We hebben zelfs aangiften gezien van 5 tot 8 jaren oud 

waar nog niet aan gewerkt was en waar de minister van justitie 

en de Procureur Generaal openlijk toegaven dat ze er nog niet aan 

toegekomen waren! Maar is het een politiek issue dan is er een 

andere methode en dat is, dat als er politiek een aangifte tegen een 

of andere leider wordt gedaan, wordt er niet gekeken of het delict 

ernstig is en hoe te vervolgen, maar wordt er met man en macht 

gekeken welk artikel men aan zou kunnen geven waarom ze die 

in de lade laten verdwijnen! Iets wat bijna wekelijks voorvalt en 

zo de politiek een vrijheid gevend van gescheld, bedreigingen 

en intimidatie naar het volk toe. Veelal is dan ook nog de reden 

dat er maar zeker geen rel gaat ontstaan en dat het gevaar bestaat 

dat er een opstand komt in de kleine gemeenschap. Met andere 

woorden: Politici zijn onschendbaar, mogen stelen en zijn vrij in 

wat ze doen naar de bevolking toe.

Duidelijk was dat te zien bij de screening van het kabinet 

Schotte en het voorval Schotte/Tromp. De doofpot die gehanteerd 

wordt door justitie en Openbaar Ministerie is niet anders te ver-

klaren dan het handelen in opdracht van hogerhand, die zo sterk is 

dat zelfs Nederlandse ministers en kabinet van de Koningin zwaar 

onder druk zijn gezet om het niet te openen. Die hogerhand is de 

maffia die niet wil dat bepaalde zaken in het openbaar geraken 

en daarom alle druk zet op deze mensen. Deze mensen met door-

gaans nog een carrière maar ook een gezin, kunnen alleen maar 
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meegaan of snel verdwijnen van dit eiland. Zaken die ons verteld 

werden door ex-rechters en mensen in de justitie die het aan den 

lijve hebben meegemaakt en er nauwelijks ergens mee kunnen 

komen. Want zelfs Nederland is dichtbij en connecties zijn er in 

alle uithoeken van de wereld.

De maffia is ook te vinden in onze o zo heilige Nederlandse 

familie die eens in de zoveel jaar met tam tam ons komt bezoeken 

en dan de kindertjes over hun bolletje aaien. Zij logeren maar heb-

ben ook regelmatig contact met deze ‘mensen’. Instanties die niet 

pluis zijn worden beschermd en mensen die wat gezien hebben en 

het op de film hebben geplaatst worden weg gepromoveerd naar 

een onbewoond eiland. In de hoge kringen is alles mogelijk en wij 

als lagere klasse burger moeten alles nemen, zelfs tot ten onrechte 

veroordelingen en vele valse en vuile praktijken toe. 

Is het u niet opgevallen dat, ondanks dat er veelal geen 

politieke power is en geen werkelijke daadkracht van de bestuur-

ders het eiland toch door blijft draaien? Het tijdperk Anthony 

Godeth, Mirna Godeth, IJs, de Jong Elhage allemaal tijdperken 

dat er nauwelijks geregeerd werd en het eiland draaide toch door. 

Omdat juist die hoge personen hun pionnen het werk lieten doen en 

de politiek en regeerders niet doorhadden dat ze niets te vertellen 

hadden. Ook nu zien we dat in het kabinet Schotte weer geen lei-

ding is en dat ook zijn regering geregeerd wordt door een vreemde 

niet naar buiten komende groep. Kan ook niet naar buiten komen 

want het is, naar wat mijn gevoel zegt (nog nooit mis gehad), de 
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reinste drugs-, financiële- en wapenmaffia die hier achter zit en 

mogen zij vanuit hun moederland niet op de voorgrond treden. 

Het eilandje Curaçao laat duidelijk zien dat de leiders de 

marionetten zijn van de maffia. Besluiten zijn zo onsamenhangend 

omdat er meerdere hoofden boven hen staan en ze moeten allemaal 

‘gepleased’ worden. Ook hun ‘handel’ moet alsmaar veilig gesteld 

worden. Bedenk wel, dit eiland zet miljarden om in het wassen van 

zwart geld maar ook in de handel van drugs, wapens en porno! Het 

is hier een waar maffiaparadijs en dan praten we nog niet over de 

gokwereld die op zich staat en een van de sleutels is tussen zwart 

en wit geld. Buiten dat zijn de investeringen in de bouwwereld 

zwaar buiten proporties. We hebben hier 150.000 mensen wonen, 

maar op papier 500 meubelzaken en honderden winkelcentra en 

praten we niet over de resorts en de vele hotels. En de huizen die 

nu tegen de 15 miljoen lopen! Bedragen en investeringen die al-

lemaal wijzen naar zoals bijvoorbeeld de Italiaanse maffia die al 

geruime tijd bezig is om hun geld te zuiveren. We bouwen maar, 

dat die leeg staan is niet belangrijk en later brengt dat blok beton 

altijd genoeg op. 

Even de meubelzaken nog verder belichten. Na wat mel-

dingen gehad te hebben werd steeds meer duidelijk waarom deze 

meubelzaken er waren. De veelal buitenlanders kwamen binnen 

met een Nederlands paspoort en werden verwelkomd op Hato met 

een aardige duit cash, een huis, wagens en een eigen zaak! Bij 

navraag te doen bleken dat menige paspoorten vals zijn maar het 
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werkte en ze waren binnen. De zaak was acht van de tien keren een 

meubelzaak! We kochten eens een bankstel bij een van de grote 

meubelzaken en daar stond een zwart bankstel als een vierkant 

blok. We hadden interesse getoond en de juffrouw kwam met een 

grote smile ons zeggen dat we op de 3000 gulden 1500 gulden 

korting kregen! Wij toonden ons blij en het bankstel thuis laten 

bezorgen. Na 2 weken zijn we doorheen gezakt. We draaiden de 

banken om en peuterden de bekleding aan de onderkant los! Wat 

zagen we? Met sinaasappelkistjes hout waren hokken gemaakt 

en ze waren vergeten de korrels tegen vocht uit deze hokjes te 

halen! Het bankstel zat letterlijk vol met die anti vocht korrels! 

We lachten en hadden zo het bewijs dat deze bankstellen gebruikt 

worden om drugs te verschepen. Bij nader onderzoek bleek dat 

deze bankstellen binnenkomen, opengehaald worden in hun 

werkplaats, leeggemaakt en weer dicht geniet worden. Om daarna 

verkocht te worden in een van die vele meubelzaken. Mooier was 

nog het holle hout wat opgevuld was met beton!

Gaan we nu naar de vele buitenlandse klinieken, gezet 

met buitenlands verzekeringsgeld of subsidies maar ze werken 

ook met bijvoorbeeld verzekeringsgelden vanuit Nederland maar 

ook Duistland. De laatste lijn, als je die gaat volgen kom je terecht 

in een mega schandaal van een Duitse minister en verzekerings-

gelden. En die lijn stopt oner andere hier op Curaçao. We zijn er 

nog niet want geld stoomt werkelijk via computerschermen naar 

lokale rekeningen. De banken lokaal geven deze mega deals niet 

door want niemand weet wat de werkelijke deal is. Als dan een 
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accountant dat toevallig opmerkt wordt hij bedreigd en uit het 

bedrijf gezet. Bedreigen en personeel afpersen is normaal bij deze 

werkgevers. Ze tekenen contracten voor het leven met de duivel en 

ze worden zeer regelmatig afgeperst als men meent dat deze per-

soneelsleden teveel loslaten. Het is moeilijk om deze verklaringen 

te verzamelen, al worden de mensen toch steeds moediger en zijn 

er vele verklaringen over diverse bedrijven die zo te werk gaan.

In een gesprek met een ex-ambtenaar bleek dat deze me-

thode nu ook doorgedrongen is in de politiek. Als men niet snel 

genoeg handelt, begint zijn/haar meerdere te schreeuwen en te 

dreigen met ontslag en dat het zijn/haar laatste dag is.  Pas uren 

later of aan het einde van de dag komt dan deze heer even langs en 

zegt: ‘Het is een grapje’. Doch, op die manier staan nu ambtena-

ren aan de kant en worden mensen, onder hoge druk, gedwongen 

zaken te doen en vele zaken te verzwijgen.

Ondertussen blijkt dat op het eiland duidelijk een kartel-

vorming is bij banken net zoals het overigens in vele landen er aan 

toe gaat. Men probeert mensen te binden via leningen, hypotheken 

of kredieten en zo is dan die persoon een slaaf geworden van die 

bank. De bank gaat bepalen hoe je, je zaakjes moet runnen en je 

bank laat je dagelijks sloven bij werkgevers om zo het geld terug 
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te verdienen voor de bank. Ja klopt, die persoon doet het zelf en 

hij is zelf voor een lening gekomen. 

Bij grote leningen of schulden verspeel je wel zo je vrijheid 

en mocht een bank weten dat je toch nog ergens een potje hebt 

dan weten ze je dat ook nog afhandig te maken via beleggingen. 

Waarvan we personen en meldingen hebben die tonnen hebben 

verloren door beleggingen via banken of andere financiële instel-

lingen. De lokale banken zijn niets beter en lijkt het erop dat je 

hier op het eiland zelfs duidelijker een beeld kan vormen van deze 

kartelvorming en wat ik dan ook plaats onder de financiële maffia.

Het gaat ver want bij verklaringen kwam nog wel eens op-

duiken dat er zeer grote sommen geld via computers overgemaakt 

werden. Je praat hier over miljoenen dollars die verdwenen op lo-

kale rekeningen. Wat dan vreemd is, je vindt geen MOT meldingen 

wat een verplichting is! Ook zie je dat het kennelijk gewoon is en 

er alles aan gedaan wordt om het als normaal af te stempelen. Er 

is een duidelijk verschil als u en ik financieel iets uithalen dan als 

dat een van onze machtige personen weer wat uithaalt! 

Banken hebben geen vat op je als er geen afhankelijkheid 

is. Dat is de reden van de aanzoeken die je kreegt bij de bedrijven 

die men meende dat je die bezit en waar geen lening op staat. Het 

is duidelijk dat de banken er alles aan doen om mensen financieel 

te binden. Zo ben je dan misschien niet direct verbonden met een 

criminele organisatie maar als je wel werkelijk verder kijkt zie je 
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dat ook de banken niet vuil  zijn van ongure praktijken. Geld is 

geld en daar zitten ze voor.

Ons hele leven werken we zonder geld van de bank! De 

onafhankelijkheid die wij daardoor hebben is enorm. Puur omdat 

er niet een instantie kan bepalen hoe we te werk moeten gaan of 

hoe wij ons leven in moeten delen.

Buiten de reguliere maffia hebben we ook de medische 

maffia.

De medische wereld is een van de grootste maffiaprak-

tijken wereldwijd. Triljoenen worden omgezet in deze industrie 

en we kunnen geen mens aanwijzen op deze aardbol die niet ooit 

met deze industrie in aanraking is gekomen. Vanaf je geboorte 

af word je volgespoten met chemische troep en worden mensen 

systematisch vergiftigd. Ik heb in het boek zelfgenezing daarover 

uitvoerig gesproken en toegelicht.

Maar wat zien we op dit eiland? Ook hier zien we kar-

telvorming en artsen laten wel eens vallen dat men lokaal oude 

protheses plaatst in mensen omdat de voorraad eerst op moet. Al-

lergisch of niet op bepaalde materialen maakt niet uit, we gooien 

geen oude troep weg. 
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Hetzelfde met de uitspraken over chemo en bestralingen 

waar die specialisten hard roepen dat zij dat niet toe zouden laten in 

hun lijf! Wel staan ze ondertussen mensen letterlijk dood te stralen 

en te spuiten en kunnen ze niet wachten op de volgende behande-

ling wat weer extra geld in het laatje brengt. De farmaceutische 

groothandels zijn helemaal verschrikkelijk en die mensen weten 

niet meer hoe ze artsen om moeten kopen om zo hun producten 

kwijt te raken. Daarnaast hoor je in deze wereld dat bepaalde hoge 

mensen bepaalde medicijnen niet toelaten omdat er te weinig op te 

verdienen valt. Bij een bezoek aan een verzekeringsmaatschappij 

kreeg ik een aanvraag te zien van een afgeschreven persoon die 

nog enkele dagen te leven had. Maar bij wie de arts nog wel even 

snel een paar spuiten wilde zetten van ettelijke tienduizenden 

guldens! Keur ik het niet goed ben ik de boeman, vertelde me 

deze persoon. Maar deze spuiten, waar we andere mensen wel 

mee kunnen helpen, zullen deze persoon geen dag langer laten 

leven in deze toestand!

Zo wordt er vreselijk veel gesjoemeld en misbruik ge-

maakt van de ziekten van anderen. Ik heb nu bijvoorbeeld al tot 

twee maal toe de cijfers opgevraagd van een van de stichtingen 

die voor kanker opkomt. U weet wel die stichting die o zoveel 

doet voor kankerpatiënten! Maar niet één keer heb ik iets mogen 

ontvangen terwijl wij als burger wel inzage mogen hebben waar 

het geld naar overgemaakt wordt. Naar verluidt wordt driekwart 

van het geld opgemaakt aan besturen en aan reisjes. Medewerkers 

worden op kosten van deze stichting overal naar toegestuurd. Niet 



452 - MAFFIA -

eens een kwart belandt bij de kankerpatiënten. Naar horen zeggen, 

verdwijnt ook daar nog geld naar diverse zaken zoals middelen 

die niet direct nodig zijn. Wereldwijd zijn stichtingen voor kanker, 

een niet zuivere tak en in Amerika staat het nu hevig onder druk 

omdat daar de cijfers nog schrikbarender zijn. Het blijkt dat zeer 

weinig geld belandt daar waarvoor het opgehaald wordt. 

We zagen dat afgelopen jaar ook weer hier op Curaçao 

waarbij grote feesten veel publiciteit is gedaan wat zeker zeer 

veel geld heeft gekost. Hun jaarrapport mogen we niet inzien, 

al zal er eens de dag komen dat ook dat opengetrokken wordt. 

Want, hoe je het ook wendt of keert, het is valse voorlichting met 

daarnaast misbruik maken van geld van de gemeenschap. Doordat 

de stichting geen gehoor geeft aan onze vraag en zelfs niet sim-

pel reageert, kun je er uit opmaken dat er iets niet pluis is. Als er 

niets te verbergen valt en alles gebeurt wat er beweerd wordt mag 

openheid van zaken geen probleem zijn. Deze duistere manier van 

werken waar zelfs medewerkers (nu ex-medewerkers) geen gehoor 

kregen om de cijfers in te mogen zien (financieel jaarverslag), wil 

zeggen dat er blijkbaar iets mis is.

Maar het gaat door want ook veel geld verdwijnt bij de 

artsen. Als men ze hoort praten worden ze hier slecht betaald.Maar 

aan de andere kant zie je specialisten en artsen die met geld smijten 

opgehaald via de ziekten van onze mensen. Het doorverwijzen 

naar vriendjes en het elkaar helpen maar ook beschermen maakt 

deze wereld een grote maffiabusiness. Nogmaals, dit is niet alleen 
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hier op dit eiland maar in een kleine gemeenschap zie je wel meer 

en zijn de klappen harder.

Mensen worden bang gemaakt met kanker en er komt 

meteen een kliniek om dat preventief tegen te gaan. Nou, kanker 

zoals vele andere ziekten zijn door jezelf aangewakkerd en als ik 

jou als kerngezond mens nu zeg dat je volgend jaar aan kanker 

sterft, zul je ook daaraan sterven! En dat is wat deze klinieken 

doen. Bange mensen uitbuiten en veelal veel geld laten betalen 

voor zaken die absoluut niet nodig zijn en niet spelen bij jou.

De gehele medische hoek op dit eiland voldoet precies aan 

de criminele eisen van deze tijd. Een van de hoofdtakken van de 

criminaliteit speelt zich af onder de medici. Een bekende chirurg 

bekende eens dat er afgekeurde oude rommel in mensen geplaatst 

werd omdat de importeur (zelf chirurg) eerst wilde dat de oude 

onderdelen afgenomen werden door de lokale chirurgen. Zo kreeg 

mijn vrouw toen een knie ingezet die totaal niet voor haar geschikt 

was en waar ze zwaar allergisch voor was. Dat bleek uit onder-

zoeken later en testen die al gedaan werden voor de operatie, om 

uit te zoeken of er allergische reacties waren op bepaalde stoffen. 

Maar er kon geen andere knie komen omdat deze nog van de oude 

zending was die op moest! Wat maakt het hen uit dat een patiënt 

veel pijn er aan overhoudt. Ze was gewoon een van de vele! 

Dit is niet het enige geval want deze specialist vertelde 

me doodleuk dat het gewoon een regel is, dat het niet uitmaakt 
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welke testen er ook gedaan worden en hoe een mens ook reageert 

op bepaalde stoffen. Eerst moeten de oude zendingen op en dan 

kopen we weer afgekeurde rommel op die we hier in de mensen 

duwen onder zeer hoge prijzen. Prijzen die zelfs hoog boven 

wereldniveau liggen. 

Een terrorisme wat geaccepteerd wordt omdat enkele 

specialisten hier voor het zeggen hebben en dat door al verschil-

lende andere specialisten wel bevestigd wordt. Helaas is niemand 

bestand tegen dit medische terrorisme en is het zelfs zo dat het ook 

door de politiek gesteund wordt. We moeten met een eeuwenoud 

ziekenhuis doen omdat de machtigen der machtigen het nog goed 

genoeg vinden en als er dan een ander ziekenhuis eraan komt, 

stoppen we alle plannen en rekken het weer voor jaren, terwijl de 

mensen sterven. Het nieuwe ziekenhuis wordt alsmaar uitgesteld 

en verschoven want ook de specialisten willen kennelijk niet sa-

menwerken, laat staan bemoeienissen in hun wereld.

Nierdialyse, verschillende mensen zijn gestorven omdat 

er rode waarschuwingslampjes gewoon uitgedraaid werden als ze 

gingen branden. Overigens, dit is informatie uit eerste hand (de 

man die dat moest doen in opdracht van hogerhand). Jaren later 

kreeg de toen verantwoordelijke man blijkbaar zelfs nog een lintje 

van de Gouverneur voor zijn bewezen diensten! Welke diensten 

vraag je, je dan af. Wat is hier gaande dat het allemaal kan en al-

lemaal verzwegen maar ook zeer snel vergeten wordt. 
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We weten door vele meldingen dat de specialisten veel geld 

willen maken met de ziekten van anderen. Zelf zijn ze zo wijs om 

zich hier op het eiland nooit te laten behandelen. Dan verdwijnen 

ze even naar onbekende bestemmingen en komen weer terug als 

het tij gekeerd is.

Eens kregen we een aanbod van zo’n specialist te horen 

wat ik nog steeds niet kan geloven: ‘Voor 25 duizend gulden maak 

ik je slanker’. En dat vertelde hij aan een vrouw die op sterven 

lag! Zou ze in ieder geval slanker sterven. 

Een andere specialist wist te vertellen dat hij nooit en te 

nimmer aan chemokuur zou doen! Chemo verwoest en lost niets 

op in je lichaam. Op de vraag waarom ze dan wel deze kuur bij 

patiënten doen, kwam geen antwoord. Maar ik kan je verklappen 

dat geld wel een mooie reden zal zijn om daarmee door te gaan.

En zo zien we dat we als burger proefkonijnen zijn waar 

zeer veel geld mee gemoeid is. Overigens toegegeven door een, 

oudere nu overleden, chirurg die enkele jaren geleden openlijk 

toegaf dat vele mensen gestorven waren tijdens zijn operaties 

omdat hij zaken aan het uitproberen was! Zeker niet te geloven 

en voor deze persoon goed dat hij niet meer leeft. Blijkbaar waren 

vroeger vele lokale mensen proefkonijnen voor vele artsen. Helaas 

is dat nog niet geheel afgelopen. Proeven waar de medische ter-

roristen duidelijk een graantje van mee willen pikken. Simpele 

huisartsen die nog het goed voor hebben met hun patiënten zijn 
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helaas op één hand te tellen en blijkbaar is een Dominicaanse arts 

waar je absoluut niet mee kan converseren vanwege de taal, de 

beste oplossing voor je gezondheid. 

Maar wat de kroon spant zijn onze lokale farmaceutische 

groothandels die wekelijks op pad gaan om artsen om te kopen met 

mooie cadeaus, feesten en met alles waarvoor een arts zou kunnen 

vallen, als ze maar hun artikelen voorschrijven. De vele verhalen 

die de artsenverkoopsters loslieten liegen er niet om en ook de 

namen van die artsen die zelfs bellen of er nog wat te verdelen 

viel, was een teken dat er heel wat geld omgaat in deze handel. 

Maar ook bewust goedkope medicijnen niet meer bestellen 

met de smoes dat deze niet meer voorradig zijn. Ook toen we dat 

uit gingen zoeken en zelfs de fabriek belden, bleek dat er lokaal 

goedkope medicijnen expres niet meer besteld worden omdat deze 

niet genoeg opleveren. Bij navraag bleken meerdere medicijnen 

op deze lijst te staan en ook daar bleek, na contact te hebben met 

de leverancier aan de andere kant van de plas, dat ook zij niet 

begrepen dat die medicijnen niet meer besteld werden. 

Wat is dan het ware verhaal? De groothandel hier zegt 

dat het medicijn lokaal niet meer binnen mag komen en bij bel-

len met het departement van gezondheid zijn die medicijnen nog 

zeker vrij te importeren. De leugen naar de consument toe is de 

leugen om een medicijn schaars te maken of zelfs uit te bannen! 

De farmaceutische wereld is een van de top maffiapraktijken die 
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overigens los staat van de andere criminele praktijken die gebon-

den zijn aan bepaalde groepen. De farmaceutische wereld op dit 

eiland is een zeer klein selectief groepje wat uitmaakt of je nog 

mag leven of niet. En dat hangt weer af of er genoeg te verdienen 

valt op jouw ziekte of node.

We hebben onze monden vol van wat er bij de ISLA ge-

beurt wat onze sterk verouderde raffinaderij is, maar wat er op zee 

gaande is willen we niet weten. Veel wordt er verzwegen en als je 

begint over verder industrieel afval maar ook van diverse kleine 

bedrijven zoals bijvoorbeeld fotozaken en andere industrieën die 

met chemische spullen werken. Dan vraag je, je af, waar zij al 

hun chemicaliën laten als ze te oud zijn en aan vernieuwing toe 

zijn. We zien het al bij onze eenvoudige accu’s die leeggemaakt 

worden achter in de tuin en dat het lood snel naar oud ijzer handel 

gebracht wordt voor die gulden die het oplevert.

Maar wat wordt er dan zoal niet geloosd in zee? Nu, we 

kunnen zeggen alles wat wij niet willen zien. En zo ook die dag 

dat de surfers met bulten uit het water kwamen op Playa Kanoa 

en met een verbrande mond, ogen en ledematen voor behandeling 

moesten bij diverse artsen. Op de noordkant bij Brievengat wordt 

werkelijk alles in zee gedumpt. Zaken die ik regelmatig zag als 

ik daar was. En dat was veel omdat het pal achter de plaats was 
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waar ik lange tijd gewoond heb. Vele grote tankwagens reden het 

pad af naar de noordkant toe en terwijl je naar de surfers en de 

zee zat te kijken zag je nog geen honderd meter verderop dat er 

vele liters vloeistof in de zee geloosd worden. Milieu dienst bellen 

had geen zin want zij willen geen ruzie met niemand en ze zitten 

echt niet voor het milieu. 

Dat zien we bij de ISLA affaire maar ook het illegaal 

dumpen van vuil, oude wagens en andere milieu delicten die 

niet worden achterhaald of aan gewerkt. De huidige minister van 

milieu is het toppunt van onverschilligheid en zal alles aan doen 

om zaken zo te verdraaien dat er niets gebeurt.

Milieu is ver te vinden en ondertussen worden vele men-

sen onder de rook van de ISLA vermoord maar erger nog, vele 

mensen worden via het water vergiftigd! Niemand staat er ken-

nelijk bij stil dat wij dit water wat uit zee komt, drinken. Water 

wat gedistilleerd wordt en ons drinkwater is. Radioactiviteit maar 

ook vele giftsoorten zullen niet verdwijnen bij distillatie! En zo 

zijn we veel vuil naar binnen aan het werken.

Ons nationaal laboratorium heeft de neiging om op com-

mando gegevens te creëren. Iets wat ook gebeurde met de gege-

vens van het vervuilde Seaquarium strand waar het enkele jaren 

geleden in de pers om te doen was. In het proces wat gaande was, 

viel het op dat ALLE gegevens hetzelfde waren en dat elke bak 

inclusief strand dezelfde waarde hadden. Toen de advocaat dat na 
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ging trekken bleken de gegevens, naar horen zeggen, vervalst te 

zijn. Helaas, de ware waarde werd nooit naar buiten gebracht. Ons 

nationale laboratorium is blijkbaar nog steeds niet te vertrouwen 

en er zijn in het verleden en heden heel wat medewerkers onder 

druk gezet om bepaalde waarde in te vullen bij diverse testen. 

Buiten het water hebben we al tientallen jaren de veront-

reiniging van bodem en lucht door onze raffinaderij. Een stin-

kende roestbak beheerd en totaal uitgemolken door Venezuela 

die werkelijk elke cent uit deze installaties wil trekken. Benzine 

en producten die bijna nergens meer af te zetten zijn omdat ze 

niet meer aan de huidige wereldstandaarden voldoen, buiten wat 

ontwikkelingslanden en onze eilanden. De ISLA die duidelijk laat 

zien een land in een land te zijn en waar geen lokale wetten en 

regels gelden. Rechtszaken worden naast zich neergelegd en niets 

wordt er werkelijk gedaan om de mensen in de rook te sparen. 

Zoals ik al eerder schreef, als er weer een proces verloren werd 

werden alle kranen opengedraaid en al het vuil wordt de lucht 

ingestouwd. 

Acties tegen de ISLA worden afgedaan door regeringen als 

opruiend en zelfs dat er tegen werkgelegenheid wordt geprotes-

teerd. De regering staat werkelijk met de rug tegen de muur door 

de in het verleden afgesloten contracten waar, naar horen zeggen, 

veel geld aan de strijkstok is blijven hangen. Veel geld verdween 

als je kijkt naar de kosten van het bouwen van een nieuwe ener-

giecentrale die BOO heet. Deze centrale is nooit gekomen zoals 
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het gepland was en heeft nooit het vermogen geleverd wat de 

bevolking was voorgehouden. Wel was in een keer het geld op en 

tientallen miljoenen waren verdwenen! Nu, vele jaren later wordt 

er weer bijna 50 miljoen in deze afgedankte centrale gestoken en 

door maar een klein rekensommetje te doen weet men waar het 

geld weer zal belanden.

Dat maakten we ook mee met de grote hoofdkabels die 

toentertijd gelegd werden door Kodela. Hoofdkabels die het eiland 

moesten voorzien van stroom, komend van de toen nieuwe centrale 

aan de Dokweg. Deze kabels werden door experts berekend en 

dat ze vochtbestendig moesten zijn. Maar om kosten te besparen 

werden er, naar horen zeggen, veel goedkopere standaardkabels 

gelegd, bijvoorbeeld bij de Nieuwe Havenweg. Gevolg; De eerste 

jaren om de haverklap stroomuitval en iedere keer was het in de 

kabel op de Nieuwe Havenweg die doorbrandde! Niemand kraaide 

ernaar want och, het geld was al weg.

Milieu kennen we niet en zeker geen bescherming en 

daaraan kan men duidelijk zien dat de rijken de dienst uitmaken 

ter wille van het grote geld. Een project hier in Jan Thiel, weg 

natuur, een huis half in het water, ook ingang Jan Thiel op natuur 

terrein, geen probleem en weg koraal! Een compleet hotel waar 

even wat extra grond toegeëigend werd en dan maar niet te praten 

wat heer Godeth gedaan heeft op een Wechi waar tientallen hec-

tare terrein compleet kaalgeschoren is terwijl er nog rechtszaken 

gaande zijn! Geld is machtig en geld maakt dat natuur moet wij-
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ken. Zie de projecten op Westpunt, Rif Marie, Jan Kock en maar 

niet te praten over Fontijn waar voor het geld de bulldozers door 

de natuur rammen. 

Werkelijke stichtingen die hier tegen ingaan zijn er niet en 

die er zijn worden veelal betaald door die mensen die deze zaken 

uitspoken! Het zijn werkelijke ‘salon’ stichtingen en clubjes die af 

en toe voor radio en tv komen als ze durven te schreeuwen wanneer 

er twee bomen privé ergens gekapt worden. Niet één stichting durft 

de overheid en de grote mensen aan te pakken omdat anders ook bij 

hen het geld op nul teruggebracht wordt en zo einde egotrippen is. 

Helaas zijn er geen onafhankelijke organisaties die opkomen voor 

de natuur en milieu. Al is dan SMOC een van de uitzonderingen 

die doorgaat en niet afhankelijk is van deze geldbuidel. Maar daar 

zit, naar horen zeggen, een andere buidel achter.

De grote namen uit de maffia blijven altijd buiten schot. 

Althans, als ze zich aan de maffia regels en wetten houden. Kijk 

maar op dit eiland waar vele maffiazaken toch links en rechts 

vanuit de wereld worden geopend. Maar de werkelijke groteren 

staan veelal net langs de zijlijn. Het zijn de Don’s, de sociaal voe-

lende heren die o zo goed aangeschreven staan en bij wie weinig 

vermoeden bestaat dat zij het juist zijn die dit eiland regeren. Juist 

die mensen met hun casino’s, hotels, resorts maar ook vele winkels 
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zijn de motoren achter dit eilandje. En dat is altijd geweest en zal 

zo blijven daar de maffiawereld een duidelijke wet heeft en die 

is; Ik bescherm jou, jij beschermt mij.

Verder zien we bij de vele rechterlijke uitspraken, die we 

al in het verleden gezien hebben en nu nog voor ons verschijnen, 

een bevestiging dat de rechterlijke macht niet zo boven alles staat 

als dat het zich doet voorkomen op dit eiland. Een rechterlijke 

macht die volgens slinkse wetten alsmaar omzeild kan worden.

In het boekje ‘Pech gehad’ wat naar heer Piar is gegaan 

of beter geschreven, aangeboden is aan het hof van justitie en in 

het daaraan gekoppeld gesprek was er geen ontkenning over wat 

er in gesteld werd. Erger nog, er was meer een bevestiging te 

bespeuren. Iedereen moet zich aan regels houden. Maar dan was 

de vraag; Welke regels zijn er dan voor justitie als deze alsmaar 

op andere manieren gehanteerd worden? Een lach was er en die 

was duidelijk. Die lach bevestigde mijn zaken en zo ook in de 

zaak Spelonk en Kucho. Men kon niets anders want het ging er 

niet om, dat verklaringen vervalst waren maar dat er schuldigen 

gevonden moesten worden.

We zien bij de justitie dat er te pas en te onpas onschul-

digen, schuldig gemaakt worden om zo zaken te sluiten en zo als 

afgehandeld te kunnen filen. Maar door het naar voren schuiven 

van onschuldigen (soms wel lastige mensen) worden de ware 

schuldigen niet gepakt. Zodat die zich niet kunnen verpraten in 
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wiens opdracht zij veelal handelen. Zo omzeil je de groteren in 

de samenleving die weer hun zaken overal veilig moeten stellen 

die niet pluis zijn. 

Met de zaak Spelonk zijn we nu zover om alles open te 

gaan gooien. Mr. Prof. Knoops heeft vele rapporten en verkla-

ringen nu in zijn bezit en je merkt dat lokaal justitie steeds meer 

zich af gaat vragen wat dit gaat worden. Want je ziet dat er in een 

keer medewerking is en in een keer komen zaken en rapporten 

plus bewijzen naar boven die zogenaamd verloren waren geraakt. 

Zelfs mensen die niet durfden te getuigen duiken nu op en de zaak 

gaat duidelijke vormen krijgen. 

Duidelijk is dat er aardig wat vervalst is, gezien alleen al 

de harddisk met gegevens van heer Thomas. Maar ook met de 

getuigenverklaringen van heer Melaan zijn duidelijk vervalsin-

gen waar te nemen. De pers blijft stil en de pers gelooft niet in 

deze waanverhalen. Zoals journalist Dick Drayer alles alsmaar 

afschermt met; ‘Ik heb het uit eerste hand nodig’. Eerste hand, 

maar is dan dat nog te moeilijk en te riskant dan verdwijnen ook 

die reportages. Je merkt duidelijk dat de pers dat naar buiten brengt 

wat toegestaan is maar openbrekende reportages of artikelen zijn 

op één hand, beter geschreven, één vinger te tellen! De pers lokaal  

is niet werkelijk onderzoekend en de journalisten hebben zeker 

niet altijd de durf zaken werkelijk aan het licht te brengen zoals 

het chemische water of de ISLA.
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Op een later tijdstip is Andy Melaan met een hongersta-

king gestart en is daarmee naar buiten gekomen. Buiten dat hij 

slecht behandeld wordt en geen kansen krijgt voor ontplooiing 

in de gevangenis was hem al ruim een jaar geleden beloofd naar 

Bonaire overgeplaatst te worden. Hij komt van Bonaire en door 

de scheiding van de Antillen moet hij terug naar Bonaire. De 

brieven en telefoontjes hierover werden als ‘complex probleem’ 

afgedaan bij heer Piar en heer Wilsoe. Wel deed heer Melaan de 

juiste handeling op het juiste moment. Hij eiste overplaatsing. 

Die hem ook toegezegd werd door minister Wilsoe van justitie 

en nu uitgevoerd wordt. Niet voor hem alleen maar voor alle 21 

Boneriaanse gevangenen. De gesprekken met de Gouverneur en 

de brieven hadden samen met de actie dus werkelijk geholpen.

Justitie is de schakel tussen burger en de maffia maar het 

is duidelijk dat justitie voor de burger niet veel kan betekenen 

als de maffia dat niet wil. Vele vreemde zaken maar ook de vele 

verdwijningen van aangiften bij Openbare Ministerie getuigen 

ervan dat justitie nu nog zwaar onder druk staat van de maffia. 

Een maffia waarover oud-rechters en mensen uit justitiële kringen 

meerdere malen toch voorzichtig hun woordje deden. Er wordt 

duidelijk gesteld, justitie is zwak en heeft niets te zeggen. Ik wil 

wel duidelijk stellen dat niet iedereen omgekocht wordt. Maar wel 

dat vele personen werkend op deze plaatsen bedreigd en zwaar 

onder druk gezet zijn door enkele zware mensen. 
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Als er bijvoorbeeld in de 40 processen naar één man toe 

niet één rechter uitspraak tegen durft te doen is het niet moeilijk te 

achterhalen wat hier gaande is. Als men ziet dat fake schadeclaims 

gehonoreerd worden dan is het niet moeilijk te zien wie waar wat 

vangt en wie hier uiteindelijk achter zit. Als het lokale justitieel 

apparaat op vele zaken vanuit het buitenland niet of nauwelijks in 

gaat en die personen niet uitleveren of vervolgen is het ook niet 

moeilijk te zien wat/wie dit in de hand heeft. 

Dat er bij liquidaties, meestal na het signaleren nooit 

informatie daarna en ook geen redenen meer gegeven worden is 

ook duidelijk wat hier achter zit. Vele zaken worden verzwegen 

door justitie en zeker door Openbare Ministerie. Ze kunnen niet 

anders want wie dan ook die gaat zitten op die stoel zal mee moeten 

doen en zwichten voor deze druk. Zo niet, zal deze ook moeten 

gaan leren zwemmen met gaas en wat blokken om zijn/haar lijf. 

We hadden het er al over de gevangenis eerst Bon Futuro 

geheten en nu SDKK. Namen zijn hier belangrijk maar hebben 

werkelijk geen betekenis. Op een gegeven moment hadden we als 

MKK in de 60 aangiften in ons bezit tegen vele personen wer-

kende in de gevangenis. Aangiften van de vele corrupte personen 

tot hoog aan de top toe! Verhandelen van wapens, drugs en vele 
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andere artikelen. Maar ook het verkopen van eten, wat voor de 

gevangenen was bedoeld, buiten diezelfde gevangenis! Niets werd 

ermee gedaan en we stapten naar heer David Dick die minister 

van justitie was. Bij dat gesprek was ook aanwezig onze Procureur 

Generaal de heer Piar. Wat bleek, er kon niet veel gedaan wor-

den tegen deze corruptie omdat de bonden de dienst uitmaakten 

in deze gevangenis! Wat ook alsmaar bleek was, als er iets niet 

naar de zin was van deze bonden, dat dan de minister van justitie 

moest opstappen. Dat gebeurde altijd om duistere redenen. De 

bonden werden duidelijk gestuurd en fungeerden als buffer om 

criminelen te beschermen en veilig te stellen in deze gevangenis. 

Niet één minister durfde daar aan te beginnen. Ook weer deze 

minister heer David Dick die volgens vage redenen wegging. Je 

kunt dus nagaan hoe machtig de lokale maffia is dat ministers en 

justitie geen blok kunnen maken tegen deze heren. Erger nog, ze 

leven van deze heren.

Momenteel (bij het schrijven van dit boek) zit er heer 

Wilsoe en die durft het nu te noemen ‘een georganiseerde bende’ 

wat je op twee manieren kunt interpreteren en hem kennelijk nog 

niet kwalijk is genomen. Het is dus zo dat de grote bazen of via 

bonden of politiek spelen. We kennen allemaal nog wel de macht 

van de SITEK in zijn glorietijd en heer Cova die alsmaar zaken 

wist te doorbreken. Zaken die later goed uitkwamen en hem zelfs 

de kans gaven om met Cuba zaken te gaan doen. Overigens wat nu 

ook weer gaande is en duidt dat deze groep ook weer de nodige 

connectie heeft met dit soort landen. Landen die zeker met hun 
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armen open staan want elke gek uit een ander land is toch welkom 

in het blinde geheel.

De vele zaken die niet opgelost worden maar simpele zaken 

van een verslaafde en handelaar moeten snel afgesloten worden 

om de groteren in het spel veilig te stellen.

Even wil ik naar onze slachtoffers van de afgelopen iets 

meer dan 30 jaren.

Enkele ministers deden zeker hun best om de dans te ont-

springen maar ook zij konden niet altijd onder de sterke macht 

uitkomen van, of Nederland of binnenlandse en buitenlandse maf-

fia op de wereld. Zelfs eentje, heer Komproe, is voor die macht 

bezweken omdat hij in zijn periode vertikte enkele internationale 

onderzoeken (geheime acties) te tekenen. Er waren zelfs ministers 

bij die overduidelijk zelf geen initiatief namen en het overlieten 

aan deze hogere macht. 
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Met verschillende minister presidenten heb ik contact 

gehad en heb soms nog contact. Veelal had ik de vraag aan hen 

wie de werkelijke baas was van de Antillen (nu Curaçao). Er werd 

dan raar opgekeken want hoe kun je dit vragen aan een minister 

president. Eensluidend was het antwoord ‘Ik, denk ik’. En dan 

werd het stil. Want later kwam er nog wel eens uit dat die ik niet 

henzelf waren maar mensen die deze mensen dirigeerden of in 

de tang hadden. Naar verluidt waren er politici bij (niet alleen de 
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minister presidenten) die openlijk grote sommen geld aannamen. 

Zeer veel geld waar Nederland (Kabinet van de Koningin) van 

wist dat deze gestald werden in het buitenland. Sommige wonden 

er geen doekjes om en wisten dat met geld alles te kopen was en 

verklaarden dat openlijk voor radio of tv.

Een voorbeeldfunctie, weet je wel? 

Zo komen we bij de conclusie van dit boek.
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We hebben veel kunnen lezen en we hebben zeker hier veel 

informatie op een rijtje gekregen. Zeker nog geen vijf procent wat 

in mijn bezit is. Toch denk ik dat met de vele artikelen maar ook 

diverse uitspraken van personen in en rond de politiek er een beeld 

gevormd kan worden wat er werkelijk gaande is op dit eiland. 

We weten dat verschillende mensen dit uitmaken als 

een ‘zwetsverhaal’. Anderen als een ‘roman’ en weer anderen 

als ‘belachelijk’. Maar juist die mensen zitten veelal midden in 

deze maffiabusiness. Mooi was een discussie die ik had over de 

heer Wiels en dat samen met wat mensen die pretendeerden ook 

voor het volk op te komen. Wel allemaal zelf veilig wonende in 

Nederland en veelal zeker van een baan of riante uitkering en zo 

dus heerlijk achter een computer zitten en precies weten hoe het 

op dit eiland gaat.

Op de vragen naar heer Wiels toe, kreeg ik geen antwoord 

en het was duidelijk waarom. Zijn excuus was omdat ze in het 

Nederlands geschreven waren. Maar we hebben een eiland waar 

we met drie talen onze politici mogen aanschrijven! Ook durft 

heer Wiels me niet onder ogen te zien en zelfs toen ik voor hem 

stond, zei hij niets en kon zelfs nog geen hand geven! Maar heer 

Wiels werkt al geruime tijd in opdracht van en samen met PVV 

in Nederland. Een bekentenis die we hebben mogen horen van 

heer Brinkman van PVV. Nu begrijpt u misschien dat, dat dan 

moeilijk te rijmen is als hij hier alles op ‘nos’ gooit! Maar een 

opstandig volk is wat PVV wil en dat is precies wat heer Wiels 



472 - MAFFIA -

aan het creëren is. Zelf denken we dat het landsverraad is maar 

die beoordeling laten we aan de Gouverneur en aan u over, hoe u 

dat ziet. Dat hij al blijft in een coalitie die erg discutabel is, zegt 

al genoeg! Verder hoor je hem alleen schreeuwen en ontkennen, 

maar nooit zie je iets veranderen buiten dan een omgevallen beeld.

Het geval Peter Stuyvesant beeld! Een werkelijk gefrus-

treerd persoon heer Rosalio kwam hiermee voor de dag. Gesteund 

door heer Wiels die zeker mensen weet op te hitsen. Bleek het maar 

een kleine groep die deze naamsverandering wilde. Merendeel 

van de bevolking lachte om heer Wiels en zijn clowneske manier 

van handelen. In die discussie werd ik kennelijk ook even aange-

haald in zijn eindeloze praatprogramma’s waar weinig mensen 

nog weten waar hij over schreeuwt. Hij was boos op een door 

mij geschreven brief in het Nederlands. Deze heer weet niet dat 

op dit eiland mogelijk is een minister of een politicus te schrijven 

in drie talen. En als politicus dien je wel deze talen te beheersen. 

Als van origine Belg, verdwaald in Afrika en overgebracht naar 

Curaçao zou je, je landstaal Nederlands toch niet zo moeten ver-

loochenen. Hoe zou deze man dan praten in Nederland wanneer 

hij zijn instructies krijgt? Opvallend was dat ik meteen een mail 

ontvangen heb van heer Schotte die bevestigde dat de politiek wel 

aangeschreven kon worden in een van deze drie talen! Dan ga je 

toch af als zogenaamde leider van een schreeuwpartij?

Zo hebben we al lang politici als marionetten van de 

maffia en we zien dagelijks de gevolgen. In de vele onderzoeken 
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die we met een groep hebben gedaan en de vele zaken die ons 

toegespeeld werden bleek inderdaad dat we iedere keer stuitten op 

een onbekende macht! Via de vele gerechtelijke uitspraken maar 

ook de uitspraken van vele jaren vanuit monden van politici blijkt 

alsmaar dat zij praten namens….. En zo kwamen we achter vele 

zaken die dieper gingen dan simpele politieke spelletjes en het 

expres niet beantwoorden van vragen en het verloren laten gaan 

van mappen vol aangiften! Ook diegenen die nu buiten Curaçao 

zaken aan het uitzoeken zijn stuiten op deze harde kern. Maar 

ook op zaken die werkelijk niet te geloven zijn. Zaken die de pers 

nauwelijks aanpakt of maar enkele letters over durft te schrijven. 

De kranten, stuk voor stuk piassen van deze maffia om 

zo politieke stemmingen te creëren en zo weer andere groepen 

dwars te zitten. In het boekje ‘Slavernij in het systeem’ zijn al heel 

wat zaken beschreven en in de daaropvolgende boeken is daar 

op doorgegaan. Want steeds meer kwamen er verwijzingen naar 

maffiagroepen en steeds meer werden ons ook zaken toegespeeld 

waarvan we dachten dat die alleen op tv gespeeld werden. In het 

boek ‘bloedsporen’ zijn duidelijke lijnen naar deze eilanden te 

vinden maar dan praten we dus alleen maar over de Italiaanse 

maffia. Vergeet niet dat de andere groepen niet minder machtig 

zijn en soms zelfs veel gevaarlijker. 

Maffia, we leven met en onder de maffia en dat geeft dui-

delijk aan waarom de minderbedeelden (ruim een derde van de 

bevolking) niets meer kunnen verwachten en dat er zo naarstig 
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gewerkt wordt zoveel mogelijk mensen en liefst jongeren aan de 

drugs te krijgen. Want via die weg is zo’n persoon gemakkelijk 

in de maffiatang te nemen en zijn er dan nog maar weinigen die 

zich dan los weten te wringen van drugs, porno en gokken. De 

drie zaken die hier rijkelijk aanwezig zijn. Een persoon die een 

verleden heeft is voor zijn leven afhankelijk van een van deze 

groepen. De afpersing van ‘Ik weet wat anderen niet mogen weten 

en daarom moet je dit of dat nu doen’ is wat je heel veel meemaakt 

in hun wereld!

We hebben via kinderleed gemerkt dat kinderleed een van 

de stokpaardjes is van de maffia. We hebben niet veel aan gestu-

deerde, lastige, mondige kinderen. We moeten slaafse kinderen 

kweken die snel in te palmen zijn en in het begin, of snel met een 

baby en wat drugs lopen of omgekocht worden met wat kraaltjes 

en loze beloften. Bij het spreken met vele gevallen leek dat het in 

eerste instantie een opzet was van enkele drugsdealers maar later 

werd het duidelijk dat achter de drugsdealers de maffia is. Want 

zo zie je af en toe een van die zogenaamde grote dealers in een 

keer verdwijnen als deze jongen te zelfstandig wordt!

Door o.a. die praktijken is het gemakkelijk om mensen 

zwaar onder druk te zetten. Het onder druk zetten, afpersen en 

mensen de mond snoeren zien we dagelijks zeker vanuit de poli-

tiek. En is een duidelijk voorbeeld zoals de maffia werkt. Maffia 

duldt geen tegenspraak (zie de diverse oude en nieuwe politici). 

Maar maffia duldt ook geen meedenken of veranderingen of 
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menselijkheid. En dat zien we dagelijks door regeerders naar 

buiten gedragen worden. Mensen van de grootste partij op dit 

eiland hebben jaren lang de mensen zo benaderd en geprobeerd 

hen de mond te snoeren. Nu nog worden we regelmatig benaderd 

dat we eens moeten stoppen en dat veelal met een bedreiging na. 

Voorzitters van partijen die proberen je geheel te screenen om 

maar iets te vinden waarmee ze je in het slijk kunnen trekken 

maar ook je leven voorgoed te kunnen vergallen. Praktijken die 

niets met politiek te maken hebben maar allemaal komen vanuit 

hun bazen, hun maffiagroep. 

Wat ook duidelijk is dat Nederland dit veelal weet maar 

het angstvallig stil houdt. Geen wonder omdat de maffia duidelijk 

aanwezig is in politiek Nederland. Het gaat allemaal onder het 

mom bureaucratie en wandelgangen maar verder is het hogerhand 

die de zaken bepaalt. Wel allemaal beschermd maar wel duidelijk 

te herkennen. Zie het pingpongen van heer Donner die dan wel 

en dan niet gaat ingrijpen. Hij mag niet ingrijpen, niet dat er de 

‘tools’ niet voor zijn maar omdat vele duistere zaken nog niet 

goed verwerkt zijn op dit eiland. Want wat ga je ingrijpen als je de 

macht van een eiland verloren bent aan Venezuela die werkelijk de 

economie in handen heeft en ook de olie hieronder bezit. De vele 

miljarden die Nederland hier in gestoken heeft is puur om hun gas 

veilig te stellen en daar zijn de nodige contracten al voor getekend. 

Het gaat niet om de mensen maar wat deze rots op kan brengen. 
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Het alsmaar uitstellen en het alsmaar verschuiven van 

grenzen in de lokale en Nederlandse politiek is niets meer dan 

het schipperen tussen de maffiagroepen onderling. Geld, dat zijn 

we waard maar ze weten beide dat lokaal niemand werkelijk ooit 

een drup uit de grond kan halen en ook geen geld daarvoor heeft. 

Sparen kennen ze hier niet en zeker niet plannen en zo zijn vele 

contracten heimelijk getekend met de duivel. Wij moeten stil zijn 

maar deze zaken werden ons bevestigd toen we meerdere malen 

directe vragen stelden aan personen die bij deze onderhandelingen 

waren. Commentaar vanuit Nederland; ‘Dit is geheim’. Alles is 

geheim als het aan bepaalde personen zou liggen maar het mooie 

is dat geheimen veelal links en rechts ‘toevallig’ opduiken als 

mensen er direct mee worden geconfronteerd. Soms tot ergernis 

van personen die menen te kunnen spelen met de ellende van 

andere mensen. 

Misschien is er hier nog niet direct alle namen opgedoken 

die u verwacht had te lezen. Maar we denken dat de informatie in 

dit boek voldoende is om een beeld te vormen hoe wij als eilanden 

in een voormalige Antillen werken en jammer genoeg ook hande-

len. We kunnen niets anders want zouden we nu alles vrijgeven 

dan verzekeren we u dat er vele mensen zullen gaan verdwijnen 

die het juist goed voor hebben op dit eiland. Nu leven de vele 

maffiagroepen nog vrij vredig naast elkaar omdat ze allemaal mee 

genieten van de mogelijkheden van dit eiland. Hoe lang dat nog 

zo zal zijn hangt af van de flexibiliteit en belangen van de maffia. 

Al is er duidelijk te merken dat de lagere klasse bevolking hun 
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mondje aan het roeren is. Dat zal zeker gevolgen hebben en kan 

zo ver gaan dat er nog vele mensen gaan verdwijnen. 

Het eiland Curaçao ziet er van de buitenkant mooi uit en 

lijkt op een paradijs op aarde. Helaas, door beter naar het eiland 

te kijken lijkt het een waar kankergezwel waar vele groepen van 

en rond de wereld hun thuisbasis hebben. Door de corruptie, het 

omkopen en onderdruk zetten van vele lokale mensen en het 

gebruik maken van de zwakke wetten en ook de mogelijkheid 

om onder vele wereldwetten te duiken, is het voor hen een waar 

paradijs. Er worden geen of nauwelijks controles uitgeoefend en 

alles wat aan het licht komt wordt zeer snel weer weggeschoven 

in het duister. Nog steeds is er een groei te zien op dit eiland van 

dat circuit en momenteel is Hato de plaats waar zakelijk velen 

zich aan het vestigen zijn. Om privé dingen te vinden, raden we 

u aan de nodige resorts eens te bezoeken en zeker die plaatsen 

waar niet Jan en alleman welkom zijn en angstvallig achter grote 

hoge muren geleefd wordt.

Het is pijnlijk te zien wat er gaat gebeuren met dit eiland 

en dat met medewerking vanuit Nederland. Want Nederland zwijgt 

omdat ook zij vele zaken via deze eilanden laten lopen. Puur 

omdat alles schuilend onder ‘interne aangelegenheid’ valt, maar 

wel meepikkend van de mogelijkheden om internationaal veel 

binnen te halen. Drugs, gokken, financieel, gas, olie en de vele 

andere zaken hier beschreven zijn veelal wel naar een of andere 

tak terug te leiden in Europa. 



478 - MAFFIA -

Door al deze lijnen en de vele namen die op ons pad zijn 

gekomen is het pijnlijk te zien waar nietsvermoedende mensen in 

wonen en werken. Pijnlijk is het dat een volk wat o zo hard roept 

tegen slavernij te zijn zelf in de slavernij zit. Nu niet hardwerkend 

op het land maar wel onder druk van een of andere Don. 

Verder willen we niet het eiland kapot maken en in een 

kwaad daglicht stellen. De lokale mensen zijn gewoon een warme 

bevolking met een geweldige manier van leven die wel een leer-

school is voor velen op deze wereld. Mensen zijn veelal levens-

lustig maar helaas, alle mensen zijn in de tang van een of andere 

maffiagroep. Voordat dit boek verscheen waren er al vele negatieve 

opmerkingen. Wel van mensen die kennelijk allemaal een verle-

den hadden en bang waren hun namen hier te vinden. Nogmaals, 

niet alle namen in dit boek zijn maffialeden. Die komen niet als 

namen voor in dit boek. Wel zijn er vele mensen genoemd die wel 

mee doen aan deze maffia, zelf niet wetende dat ze als slaaf van 

deze maffia hun leven slijten op dit eiland. De ware harde kern 

laten we even met rust omdat die duidelijk naar buiten komt als 

men het boek goed leest. Hier in dit boek gaat het erom dat men 

in gaat zien hoe we hier leven en dat het leven van alle bewoners 

bepaald wordt door een harde kern maffia in de vele takken van 

de maatschappij en dat vanuit rond de wereld. Dat wordt, zoals 

we kunnen lezen in de cables, oogluikend toegelaten omdat de 

eilanden (nog) vallen onder verantwoordelijkheid  van Nederland. 

Dat gaat duidelijk veranderen bij een onafhankelijkheid.
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We hebben duidelijk willen maken dat vele zaken heel 

eenvoudig terug te leiden zijn en veelal bij elkaar komen. Een lijn 

waar we achter zijn gekomen en enkele van onze tipgevers lieten 

stoppen omdat het te zwaar werd. Natuurlijk want op een klein 

eiland, hoelang kun je de pesterijen en de negatieve zaken om je 

heen hebben. Uit enkele laat binnen gekomen tips werd me dus 

gevraagd om zoveel mogelijk op te schrijven. Nu bij deze, al is 

mijn parallel boek (Dagboek van een eilandsgek) pas op de markt 

als ik niet meer kan typen. 

U bent ingelicht en wat u met deze informatie doet is uw 

zaak. Wel is dit boek en de informatie de wereld al rond voordat 

u dit leest. En het is dan aan de buitenwereld hoe zij Curaçao in 

moeten schatten in het geheel. 

We danken u voor uw tijd en aan de pers en lokale bevol-

king nog één zin.

‘Signaleer en rapporteer’

Ik wil dit boek afsluiten met deze uitspraak; 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” 

Helaas zullen vele mensen het niet doorhebben wat hier 

in dit boek allemaal beschreven staat en zo niet zien wat de wer-

kelijke kant is van het eiland Curaçao.
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http://www.johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Ingezonden_download.pdf

Title: Moderne slavernij in het systeem 

ISBN  978-1-4092-5909-1

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Slavernij_download.pdf

Title: HELP de Antillen verzuipen 

ISBN 978-1-4092-7972-3

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Help_download.pdf

Title: Geboren voor één cent 

ISBN  978-1-4452-6787-6

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Een_cent_free_version.pdf

Title: Pech gehad 

ISBN  978-1-4457-6170-1

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Pech_gehad2010_Download.pdf
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Title: Zwartboek van Curaçao 

ISBN  978-1-4461-8058-7

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Zwartboek_download.pdf

Title: Mi bida bal niun sen 

ISBN 978-1-4467-2954-0

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Mi_bida_download2010.pdf

Title: Zelfgenezing 

ISBN 978-1-4709-3332-6

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Dood_download.pdf

Documantaire Child Abuse: 

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm 

Documentaire over kinderleed te zien op de link: 

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm
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Artikelen Extra

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2a_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2b_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2c_mei2011.jpg

Zaterdag 28-5-2011 in de Amigoe (Napa).

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/

Assets_Curricul/28-05-2011na.pdf

Bloedsporen (Een reis naar de mafia) Danny Ilegems 

en Raf sauviller 

ISBN 90 254 1193 2 

(Het boek is verboden op vele plaatsen in Europa)

Lezing Jacob Th. Wit Oud rechter op de Antillen



484 - MAFFIA -

Link naar bibliotheek

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/

Curricul_Monguiframe.htm

Stuk Joran / Holoway

http://www.world-of-positive-energy.com/Energie/

Hoofdstukken/Hoofdstuk163_frame.htm

Waarheidsvindingen Nederland  

http://www.waarheidsvinding.com

Atlantis Group

http://sottoosservazione.wordpress.com/2010/08/05/

an-in-paradiso/

http://www.5rb.com/case/Atlantis-World-Group-of-

Companies-NV--Another-v-Gruppo-Editoriale-

L%27Espresso-SpA

http://www.ad.nl/

http://www.telegraaf.nl/

http://www.rnw.nl/nederlands/

http://www.antilliaansdagblad.com/

http://www.amigoe.com/

http://www.versgeperst.com/
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Anna van Leeuwen

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/

Interview/Anna.mp3 

Uitspraak heer Schotte definitie yu di Korsou

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/

Interview/Yu_di_korsou.mp3
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Onze dank aan alle personen die meegewerkt hebben 

aan dit boek. Ook bedanken we de pers/kranten/internet en al 

die personen die uitspraken gedaan hebben of artikelen hebben 

geschreven in het verleden die aantoonden dat er ‘meer’ gaande 

is op deze eilanden. Onze dank voor het lef wat u getoond heeft. 

Laten we hopen dat eens de verhouding criminaliteit en le-

ven op ons eiland tot menselijke proporties wordt teruggedrongen.
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