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Open brief aan minister president Schotte

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

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.
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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 
woord zou staan was al genoeg geweest. Het is wel fijn te weten 
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 

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.
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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 

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.
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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 
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 
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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. 

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 
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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 
niet het land verkopen aan de maffia en zeker niet ook aan de 
Colombiaanse maffia in de vorm van technische geheime bijstand 
van een van hun diensten. Het is duidelijk dat deze eilanden nu 
in handen zijn van totaal andere maffiagroepen.

Het verschil tussen Marchena en Julianadorp (Ingezonden)

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 

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-
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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 

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 
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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

De vervuiling van de raffinaderij neemt steeds grotere 
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 
van de raffinaderij ISLA heftiger geworden. De vervuiling is, 
in de 30 jaren dat ik nu hier woon, de laatste jaren duidelijk 
toegenomen. Alsmaar als er een proces verloren werd door deze 
raffinaderij kon je ervan op aan dat er vreselijke stank was en 
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 
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 
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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?

De ontmanteling van de ISLA (Internetstuk)

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 

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 
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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 

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 
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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. 
Het was vanuit de raffinaderij zelf dat deze informatie kwam en 
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 
in deze raffinaderij. De geluiden dat er eens een dag komt dat 
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 
de laatste drup olie (lees geld) uit de raffinaderij wil halen.

Het grote plaatje is duidelijk, alleen er zijn heel veel 
belangen. Uit zeer goede bronnen kregen we te horen dat zelfs 
de verdeling van het land al besproken is. Dat maakt het project 
van heer Casimiri gewoon een lachertje die Jan en alleman 
aanspreekt om een groen Curaçao te creëren en zelfs al met 
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 
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overwinningen komen terwijl de raffinaderij gewoon doorgaat op 
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 
dit eiland bezitten wat gezet kan worden onder de maffia. Want 
hun praktijken zijn zoals de maffia werkt en de connecties duiken 
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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Brief minister Constantia (milieu) aan de ISLA 
(Ingezonden)

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 
er altijd een reden kan zijn voor een raffinaderij, die miljarden 
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 
liet weten dat Constantia moet rectificeren. Heerlijk te zien, het 
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 
ontstaan is onder de vele maffiagroepen die al enkele jaren hun 
kansen zien in vele takken van de maatschappij.

Deel 14

Algemeen

De derde wereldoorlog (Ingezonden)

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.
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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-

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-
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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 

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 
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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 
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.

VERKLARING (Internetstuk)

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 
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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 
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’.

Expositie Peter Stuyvesant College (Ingezonden)

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 
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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- 

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 
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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! 

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. 
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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!

Eendracht maakt macht  (Ingezonden)

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 
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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 

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 
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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”

Aanvullend commentaar

Het eiland is verdeeld en de mensen worden tegen elkaar 
opgezet. Het is een van de meest bekende methoden die een 
maffia doet op de plaatsen waar ze zwaar opereren. Door de 
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 
aanwezigheid van de maffia worden onder andere door diverse 
praktijken verraden en getuigt van een nog zeer jonge onervaren 
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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.

Oplichterij op laag niveau (kruimeltjes dief)  (Internetstuk)

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 
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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 

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-
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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.

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.
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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 

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 
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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.

Ctex fabel (Ingezonden)

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 

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 
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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 
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 
waanideeën eens verder aan te horen. Ze stonden verbaasd dat 
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 
zijn sporen heeft verdiend met waanideeën, gebouwen en gokken. 

Na verluidt is deze maffiaman terug te vinden in vele 
praktijken in de gokwereld en volgens het boek ‘bloedsporen’ 
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beschreven, met een zuivere lijn naar de Italiaanse maffia in zijn 
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 
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, 
aan mensen met connectie met de maffia, is wel erg moeilijk te 
pakken. Zeker omdat cybercrime steeds meer op gaat komen, is 
het wel een logische stap van een maffia om ook verder actief te 
gaan worden in de cyberwereld. Buiten het gokken, bouwen en 
porno, wat hier al gaande is, is dan een dataverkeer van banken 



35- MAFFIA -

enzovoorts zeer gemakkelijk te onderscheppen en mee aan de 
slag te gaan. 

Gewoon even doordenken en het kwartje gaat dan in zijn 
geheel vallen. 

Deel 15

Boeken 

John Baselmans doneert zijn laatste boeken aan de 
Bibliotheka Públiko Kòrsou. (Persbericht)

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.

Papiamentstalige versie

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 
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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
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 
ben en vele complottheorieën lanceer. Deze uitlatingen komen 
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.
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Over dit onderwerp zullen we nog ruimschoots verder 
gaan want er is een duidelijk bewijs dat de maffia via de politiek 
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.

Laatste boek van Baselmans in Curaçaose boekhandels  
(Persbericht)

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. 
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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-

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 
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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 
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! 
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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 
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.

 

Onze cultuur ligt in onze bibliotheken  (Persbericht)

John Baselmans doneerde zijn nieuwste boek Onze cultuur 

/ Nos kultura aan onze bibliotheken te weten:

- Biblioteka Públiko Kòrsou

- Bibliotheek van de UNA
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- 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 

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 
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foto’s die geplaatst zijn op mijn website:
http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Curricul_ 

 Monguiframe.htm

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.

Baselmans brengt nieuw boek uit  (Persbericht)

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 
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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 

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 
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boeken in de wereld heb en dat er dagelijks zeker duizenden 
downloads zijn. Dan praten we nog niet over die mensen 
die de files doorsturen of kopiëren. Het is niet te controleren 
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.

Discussie op Jacob Gelt dekkers wall van Facebook wat 
ging over de 80/20 regeling.

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.



45- MAFFIA -

De reacties werden heviger en een Dick Drayer en een 
zekere Jeroen Verdonk bleken problemen te hebben met het terug 
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
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S.A.L. (Mongui) Maduro Foundation
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 
afloop ervan met op- of aanmerkingen bij. De mensen zien en 
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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Deel 16

Dierenleed

500 meter straat op Bandabou  (Ingezonden)

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 

huis waar de eigenaren de gehele dag weg zijn en rond 9 uur eens 
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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.

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.
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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.

Dierendag   (Ingezonden)

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.

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-
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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 

dan een hondje en katje in de arm nemen. Succes met uw verdere 

goede werk.

Respons Dierenbescherming

Meta Fahrenfort
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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 
vogels, dolfijnen, schildpadden en dergelijke.

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 
zich bezig houden met de flora en fauna van ons eiland (Reef 
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.

Aanvullend commentaar

Ik heb hierop te emotionele antwoorden gegeven en 
daarna ook daarvoor mijn excuus aangeboden maar:

- Hoe kan een dierenbescherming alleen voor honden  
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   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!

Maar we gaan door om op te komen voor de dolfijnen in 
bakkies, vogels in kooitjes en dieren die beschermd zijn te eten.

Wie beschermen onze dieren?  (Ingezonden)

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 
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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? 

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-
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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.

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! 
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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.

Deel 17

Justitie

De zaak Spelonk

Inleidend commentaar
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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.

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 
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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 
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 
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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. 

Vader en twee kinderen  (Ingezonden)

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 

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 
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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! 

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?
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Voor uw hoofdredactie (Persbericht)

Waarheidsvindingen

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. 

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 
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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 

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 
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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 
‘tool’ die gemanipuleerd wordt door de maffia.

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.

De zaken Holoway (Aruba) en Hogan (Curaçao) (In-
ternetstuk)

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-
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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-

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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. 

Voor deel 5 klik op de link
www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Maffia_eiland_portable5.pdf




