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Inleiding 

Hoe kom ik op het woord “Omnis”

Omnis is het Latijnse woord voor “alles”. Alles is waar ik mee bezig 

ben en zie hoe je zaken kan kneden maar ook zelfs kan veranderen.

Het vreemde in dit geheel, en wat ik steeds meemaak, is dat er ge-

schreeuwd wordt voor bewijs en namen! Dan pas merk ik dat de mensen 

de strijd tegen het hoge niet begrijpen en zich vast blijven klampen aan 

het oude vertrouwde en angstig zijn voor de werkelijkheid.

De laatste maanden herhaal ik aldoor en beschrijf ik dat men alsmaar 

de elite precies in de kaart aan het spelen is en dat al die aangiftes en 

aanklachten juist is wat er moest gebeuren in hun ogen. “Zijn jullie 

werkelijk allemaal blind?”, was toen mijn vraag.

Natuurlijk komt er geen einde van de wereld. Er is een verschuiving 

die nodig is, bepaald door een selecte groep. Helaas wordt deze elite 

groep juist geholpen door die mensen die menen dat ze de wereld aan 

het veranderen zijn. 

Ben ik dan de enige die de ritualen begrijp? 

Wat duidelijk is, is dat velen niet geleerd van wat ze gelezen hebben. 

Laat ik het kort zetten.

Iedereen heeft een geloof en denkt door te bidden, mediteren of tot 

zichzelf te treden tot een grotere kracht (club – sekte) te komen die hen 

bijstaat. Dit staat ook beschreven in de ritualen wat niets anders is als 

een stap verder in het algemeen geloof. Maar wil je geloof uitbannen, 

heeft het geen zin de kerkelijke leiders te verbranden en hun heilige 
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plaatsen omver te trekken. De kunst is om de kracht te vinden die zij 

denken te bezitten. Een kracht die bij hen niet zo krachtig is daar deze 

niet puur is. Dat komt omdat ze zelf niet de kern van het geheel kunnen 

zien en hun vele teksten veelal verkeerd interpreteren. Door alsmaar 

te offeren en delen uit te voeren van het geschrevene probeert men te 

vergaren maar zo ook de absolute kracht te bereiken. Er zal totaal niets 

veranderen als je de spelers denkt te elimineren zeker niet via hun eigen 

wapens als een gerecht en haar systeem. Een spel wat door hen bepaald 

is! Helaas gaan mensen nog steeds naar een gerecht, denken recht te 

kunnen afdwingen en eens recht te kunnen vinden. Jammer genoeg is 

dat de weg die de elite juist wil want ook bijvoorbeeld een OPPT is een 

weg die de elite zal voeden en niet afbreken.

De betekenis van het woord “Omnis”

Woord Oorsprong en Geschiedenis voor het omni-woord-vormende 

element dat “alles” betekent, van het Latijnse omni-, een combinatie 

van de vorm van omnis “alles, alles, het geheel, van elke soort”, van 

onbekende oorsprong, misschien letterlijk “overvloedig”, van * op-ni-, 

van PIE root * op- “werken, produceren in overvloed”

Verzamelwerk

In de afgelopen jaren heb ik vele boeken geschreven en heb mijn redac-

tionele stukken vanaf 1995 verwerkt in deze boekenreeks.

De vele stukken die gepubliceerd werden, waren stukken die zaken 

moesten losmaken maar ook zaken naar buiten moesten brengen. Zaken 
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die heel lang voor mensen achter gehouden werden. Men nam alles maar 

voor waar aan en men dacht werkelijk dat het de enige waarheid was 

die ons voorgehouden werd.

Door het vrij publiceren, van tot op heden 64 boeken, blijkt dat men 

maar zeer slecht op de hoogte is van wat er werkelijk gaande is op deze 

aarde. De vieze clubjes, politiek, maffia, drugs en geloven maken dat 

er vele geheimen zijn ontstaan en ons voorgehouden worden dat deze 

niet bedoeld zijn voor het alledaags publiek. 

Via ingezonden en redactionele stukken werd er veel los gemaakt en 

zijn er vele clubjes en groepjes in paniek geraakt. Men heeft er alles aan 

gedaan om mij de mond te snoeren maar door en via mijn publicaties 

is dat hen niet gelukt. Wat er allemaal gebeurd is, kun je lezen in mijn 

boeken die ieder een onderwerp of doel hebben. In deze OMNIS serie 

zet ik simpel alle redactionele stukken, ooit uitgebracht of in de pers 

zijn gekomen, op een rijtje. Wil je het gehele verhaal lezen met achter-

gronden is het beter de gedetailleerde boeken te lezen die van geval tot 

geval laten zien wat de ware wereld is.

Nee, het kost u niets extra want alles is vrij te lezen op mijn websites 

en elk boek is gratis in een PDF of EPUB formaat te downloaden. Deze 

vrije informatie van over 64 boeken zijn er voor jou en je nabestaanden. 

Zie voor de links achter in dit boek. 

Deze boeken zijn geschreven om ogen te openen en je weer aan het 

denken te zetten. De weg is er maar de vraag is of je wel die weg wil 

bewandelen? Kan men stappen over die angst die er over het algemeen 

heerst?
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2009

246 Onder de vlag van Nederland

Mijn vrouw en ik wonen bijna 30 jaren op het eiland Curaçao. Een eiland 

met grote contrasten van lief en veel leed. Het leed wat alsmaar verzwe-

gen wordt en door een handjevol mensen opgevangen en gedragen wordt.

Doordat we vanaf het begin van ons verblijf nauw betrokken voelden met 

kinderen, waren we al snel in de wereld getrokken van het leed onder 

deze jongeren. Kinderen van 2 tot 14 jaar kwamen dagelijks bij ons over 

de vloer omdat we via scholen maar ook via kinder- en zedenpolitie 

kinderen opvingen die;

-  Verkracht waren door ooms of tantes en dit jaren van hun  

 leven hebben meegemaakt. 

-  Kinderen die boven ons bed stonden met een schaar of   

 mes, totaal verward. 

-  Kinderen die pogingen deden om ons huis in brand te steken. 

-  Kinderen, zo jong dat ze waren, al verslaafd waren aan   

 drugs en alcohol. 

-  Kinderen die met 11 jaar zwanger waren en al gebruikt   

 werden in de wijk Marchena als seks slaven. 

-  Kinderen die zo verbitterd waren dat ze iedereen wilden   

 doodschieten.

-  Kinderen die bewerkt werden met strijkijzer of zo   

 mishandeld waren dat ze lagen te schreeuwen van de pijn  

 van de mishandelingen die vaders/moeders of verdere   

 familieleden hen hadden aangedaan. Met dan een   

 ziekenhuis dat hen niet opnam omdat er geen ouders waren  

 die verzekerd waren of domweg geen geld was! 
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-  Kinderen van drugsouders waarvan beide ouders die   

 avond opgepakt werden en de kinderen op straat stonden. 

-  Kinderen zwervend op straat en bedelend voor wat rijst   

 met ketchup. 

-  Kinderen die een gespleten persoonlijkheid hebben door   

 alle ellende die ze al in de eerste levensjaren hebben   

 meegemaakt.

-  Kinderen verwekt door familieleden, vaders of ooms en zo  

 een geestelijke achterstand hadden, dat ze kwamen in een  

 lichaam van 14 jaren met een verstand van een 2 jarige.

En een langere lijst met ellende die ik u maar bespaar.

Deze kinderen vingen wij op. Ze sliepen, aten bij ons en we waren er 

voor hen. Na de vele noodkreten, de vele gevechten met gezagdragers 

en de vele politici, is er in al die jaren niet één politicus geweest die 

ooit werkelijk iets gedaan heeft tegen deze ellende. Kinderen die de 

rekening zijn van een ziek system en er niets aan kunnen doen dat zij 

bij dit soort ouders terecht zijn gekomen in zo’n asociaal land! Ouders 

wonend in krotten, verslaafd zijn en met veel pijn. ‘Mensen’ noemen 

ze zulke wezens maar zeker niet met een menselijk bestaan.

In de afgelopen 30 jaren hebben we zeer veel ellende gezien en zijn er 

vele slapenloze nachten geweest. Nachten van pijn, onmacht maar ook 

vele nachten van agressie. Want waar is gerechtigheid op deze wereld en 

hoe is het mogelijk dat dit nog kan in het Koninkrijk der Nederlanden? 

Een land dat pretendeert sociaal te zijn, een land met zoveel geld dat 

iedereen van de bevolking leeft in een zee aan luxe, zeker gezien de 

standaarden rond de wereld. Met zeer veel rijken, comfortabel wonend 

in huizen van miljoenen met dikke muren, blind voor al dat leed! 
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Doch het land dat dit door de vingers ziet en verstrengeld is in haar 

eigen politieke onvermogen. Schrijven hielp niet, roepen evenmin en 

schreeuwen is ook geen optie want ze zijn allemaal doof. De politiek 

is blind en is verstrengeld geraakt in een grote egotripperij. Even het 

leed weg kopen met een donatie en zo is hun zieltje rein en hun geweten 

schoon. Niet luisteren naar de pijn van de kinderen, die schreeuwen om 

hulp en schreeuwen om aandacht. Nee, kinderen van de rekening die 

mishandeld, verhandeld, verkracht en verstoten worden door datzelfde 

systeem.

Dat alles gebeurt op een eiland, Curaçao genaamd, waar een Antilliaanse 

vlag wappert met daarboven o zo trots de Nederlandse vlag.

Ik schaam me dat ik een Nederlander ben. Nederland dat voor al deze 

praktijken haar ogen sluit en alsmaar haar zieltje rein koopt over de 

gehele wereld. Een Nederland wat zich moest schamen dat deze zaken 

nog op haar eigen grondgebied gaande is.

Daarom schrijf ik deze brief, hopelijk als een laatste noodkreet, want 

vele jongeren zijn al verloren. Een brief voor die vele jongeren die nu 

geboren worden en nog erger dan beesten behandeld worden. Dat alles 

onder een vlag met de kleuren rood, wit, blauw. De vlag van bloed, 

drugs, armoede, pijn, onwil en onvermogen.

Een om hulp schreeuwende bewoner van Curaçao die u helaas geen 

goede Kerst en Nieuwjaar kan wensen omdat ook u dit toegelaten heeft 

en probeert te verzwijgen.

John H Baselmans
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2009

247 De oplossing

Afgelopen week is er veel geschreven over de wantoestanden bij de 

kinderen op Banda’bou. Het startte allemaal na een oproep om een 

groep kinderen een kerstdiner te geven. Nu weten we allemaal dat, dat 

maar een goedmakertje is voor vele mensen om hun ego te strelen of hun 

geweten te sussen. Elk jaar hetzelfde sentimentele gedoe om anderen te 

helpen waar de commercie zo op inspeelt. Zo hebben de service clubs 

het druk om te laten zien hoe goed ze zijn, wat grotendeels diezelfde 

zakenmensen zijn die de klanten elk jaar een poot uitdraaien met hun 

belachelijke hoge prijzen. Maar ook privé worden vele mensen senti-

menteel. Ze menen toch iets te moeten doen en geven dan snel wat weg 

of zijn in een keer sociaal.

2 januari, iedereen weer aan het werk en de harde wereld is weer in zijn 

geheel terug. Zakenlui gaan weer over lijken en mensen zien elkaar niet 

meer op straat staan. Kinderen worden weer aan hun lot overgelaten. 

Geld is weer belangrijk en het vergaren is weer volop gaande. Vergeten 

dat dagen daarvoor mensen nog o zo sociaal waren en elkaar hielpen 

en bijstonden. De armen zijn weer vergeten en de kinderen kunnen 

weer een schop krijgen als ze net over hun grasveldje lopen of te veel 

lawaai maken. Weg is dat sentimenteel gevoel en weg is dat helpen van 

je naasten.

Nu, dat is ook wat weer dit jaar speelt. De geschenken vliegen om je 

oren en allemaal behulpzame mensen die veel beloven maar de rest van 

het jaar nergens te vinden zijn.
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Iedereen weet het beter en iedereen gaat vanaf nu de wereld veranderen 

maar vallen terug in het oude stramien van ego en geld.

Na de noodroep van Yves waren er reacties en zullen de kinderen hun 

diner gaan krijgen maar verder denken is er nauwelijks bij. ‘Dweilen 

met de kraan open’ noemde ik dat. Kinderen leven ook 365 dagen maar 

ze worden meestal vergeten. Een systeem dat zeker geen oor heeft voor 

kinderen en ouders die zeker geen tijd hebben voor hun kinderen.

Na de oproep zijn er welwillende mensen opgedoken om iets te gaan 

doen. Maar wat? Geld is geen optie en zo heb ik alle geldelijke steun 

afgewend. Het is geen geld wat deze kinderen kan helpen. Uit ervaring 

kan ik spreken daar ik al bijna 30 jaren mee bezig ben. Geld heeft nooit 

geholpen en verdween altijd op plaatsen waar het niet moest zijn. Liefde, 

begrip en aanhoren van hun visie deden wonderen. De kinderen weten 

wat ze willen en hebben niets aan geld. Kinderen moeten een kans 

krijgen net zoals u en ik. Die ene kans dat ze zich kunnen bewijzen en 

kunnen laten zien dat ook zij menselijke wezens zijn die wel degelijk 

iets kunnen betekenen.

Pijnlijk was het de afgelopen week. Want weer werd duidelijk dat velen 

hun geweten schoon willen kopen. Een geweten wat vervuild is door 

een ziekelijk ego en gedachtegang. Ik schenk 100 gulden. Nou, ik heb 

1000 gulden overgemaakt. Er zijn velen die dat rond lopen te bazuinen! 

Voor de rest krijgen die kinderen een schop na!

Ik walg zeker van deze tijd, een tijd waar vele egotrippers hun slag slaan. 

Een politiek die kerstpakketten uitdeelt om stemmen te winnen, dus puur 

voor eigen belang. En particulieren die nog even de oude rommel, waar 

ze jaren niets mee deden, met veel tam tam schenken.
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Het zou goed zijn dat deze dagen afgeschaft werden want niemand 

weet nog werkelijk de betekenis ervan. Laat staan hoe ze zich die dagen 

moeten gedragen. Mensen, geld is niet het leven en kinderen vragen 

niet om geld. Kinderen vragen om aandacht, liefde en begrip en dat 

365 dagen in het jaar.

Misschien de moeite waard om over na te denken deze dagen als u toch 

al zo sentimenteel bezig bent. 

John H Baselmans

2009

248 De bittere waarheid

Enkele dagen geleden deed Yves Cooper een oproep voor 40 kinderen in 

de omgeving van Soto. Niet wetende dat dit probleem een probleem is 

van tientallen jaren. Huisartsen schreeuwen al lang dat incest, verkrach-

tingen, drugs en mishandelingen onder de kinderen in een alarm fase 

is maar vanuit de ‘stad’ wordt er geen aandacht aan besteed. Erger nog, 

deze kinderen krijgen geen behandeling, geen kansen en geen aandacht.

Met dat gegeven ben ik naar buiten gekomen in de hoop dat mensen 

zouden ontwaken. Maar wat bleek, mensen in de stad voelden zich be-

dreigd, aangesproken en gingen in de aanval omdat ze volgens hen wel 

werkelijk iets doen voor onze kinderen. De meest onzinnige excuses 

werden aangehaald, zelfs die van ‘beroepsgeheim’ en ‘egotripperij’ van 

mijn kant. Zelf zou ik er beter van worden. Ik kan u gerust stellen, ik 

ben al meervoudig miljonair en heb van niemand iets nodig!
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Maar het is duidelijk geworden dat de mensen in de stad en de politiek 

zich wel aangesproken voelden na mijn brieven en zelfs de oproep naar 

Nederland heeft effect. Wat ook aangehaald werd door iemand hier uit 

het veld is dat veel subsidie geld verdwijnt. Veel geld verdwijnt in de 

zakken van de vele besturen en de logge apparaten die geld uitdelen. Daar 

blijkt het ook nog wel eens dat er wat misgaat. Als MKK (Movimentu 

Kontra Koruption) zijn er verschillende meldingen binnengekomen 

over het verdwijnen van subsidie gelden. Enkele gevallen hebben we 

open kunnen breken en deze besturen zijn nu ook vervolgd geworden. 

Maar u wil niet weten hoeveel zgn sociale instellingen het geld laten 

verdwijnen en waar het NOOIT bij de kinderen terechtkomt! Daarom 

geloof ik ook niet in het financieel adopteren van een kind. Dat geld 

komt niet bij dat kind! Bij een wereld organisatie als Foster Parents is 

enkele jaren geleden ook een geweldige zwendel gevonden en bij vele 

andere organisaties is gebleken dat veel te veel geld blijft ‘plakken’ bij 

de organisaties zelf.

Maar terug op dit eiland, de kinderen krijgen geen steun en worden aan 

hun lot overgelaten. Enkele kleine organisaties doen hun best en gaan 

door ondanks het veelal weigeren van subsidie of het alsmaar achter-

houden van de subsidie die door Nederland is toegekend. Nederland 

stelt kapitalen (miljoenen) ter beschikking voor dit soort zaken maar 

helaas, de politiek en zijn handlangers zorgen wel dat het zeker niet bij 

de kinderen komt. Ik nodig u dan ook eens uit om eens naar Banda’bou 

te rijden en door enkele wijken gewoon een wandelingetje te maken. 

Knap als u na de wandeling niet in tranen bent uitgebarsten!

Het is triest dat ook deze laatste dagen in FB (facebook) weer bewezen is 

dat velen op het einde van het jaar hun geweten schoon kopen en allerlei 

smoezen verzinnen om zo om de hete brei te draaien en zelfs weglopen 
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van het feit dat ook zij aan deze ziekelijke maatschappij meedoen. Het 

is pijnlijk om met de neus op de feiten gedrukt te worden en het doet 

pijn als je beseft dat je alsmaar aan jezelf denkt en meent één keer per 

jaar dit af te kunnen kopen!

Hoe het ook gedraaid wordt, hoe je het ook ziet, het is ongelofelijk dat 

we het jaar 2010 ingaan en dat er nog steeds geen oplossing is voor de 

incest en verkrachtingen bij zeer jonge drugsverslaafden en mishan-

delde kinderen. Maar ook niet te vergeten de handel in kinderen en 

kinderporno. Dan nog het probleem van abortus waardoor vele kinderen 

blijvend verminkt worden omdat abortus in dit Christelijk land met de 

vele politieke goden verboden is en het dus illegaal gedaan moet worden. 

Niemand mag weten dat die 10 jarige zwanger is! Ook u laat dat toe 

en ook u bent er schuldig aan. Want er zijn weinig mensen die het lef 

hebben om eens dit probleem structureel aan te pakken en diegenen te 

veroordelen die de vele miljoenen laten verdwijnen voor nog een groter 

huis, extra grond of een eigen zaak!

U bent daar verantwoordelijk voor, want u keurt dat allemaal goed.

Vanaf nu laat ik u met rust en we zullen u met onze kinderen niet meer 

lastig vallen.

John H Baselmans
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249 Noodroep vanuit Kinderleed Curaçao

Helaas wil Yves Cooper geen aandacht besteden aan zijn kinderen 

die met veel tam tam op de film moesten en van wie foto’s gemaakt 

moesten worden.

Daarom het volgende stuk maar persoonlijk naar u om het te laten cir-

culeren op internet wat er NIET gedaan wordt voor de kinderen hier op 

Banda’bou en misbruikt worden voor reclame doeleinden. De kranten 

en de pers sluiten hun ogen voor deze onmenselijke zaken en was het 

geheel puur zieltjes rein kopen!

Helaas kan ik niet meer schrijven een fijne kerst want ik walg van deze 

zaken.

John H Baselmans

2009

250 Een walgelijke vertoning

Vandaag rond half één reden we langs het gebouw van onze sociale club 

die voor 40 kinderen een kerstdiner zou verzorgen.

Na vele telefoontjes bleek volgens deze mevrouw dat er niemand was 

die iets gedoneerd had en zo werd het volle bedrag gevraagd om de kin-

deren te helpen. Ook werd er verteld dat de subsidie al enkele maanden 
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niet binnen was gekomen wat na een informatief telefoontje met de 

subsidieverlener duidelijk werd waarom.

Ons vermoeden werd bevestigd, het geheel was niet zuiver en dat bleek 

meer en meer na de diverse telefoontjes met informanten. Was er geld 

over, kon dat altijd wel later gebruikt worden! Een vreemde gedachte 

als het gaat om een gezellig samenzijn met 40 kinderen.

Uiteindelijk werden we te lastig en we stelden kennelijk te directe vra-

gen. Vandaag, woensdag 23 december, werd duidelijk waar het werkelijk 

om ging. Het etentje was een reclamestunt om de buitenwereld te laten 

zien hoe goed werk ze wel niet allemaal deden! De rillingen gingen over 

mijn lijf toen ik de kinderen zag, allemaal netjes aangekleed op de trap 

zittend voor het gebouw met, ja hoor TV camera en fotografen! Jawel, 

de kinderen werden misbruikt voor de promotie om zo kennelijk aan 

te tonen wat voor een goed werk ze doen en om ook weer de subsidie 

binnen te krijgen! 

WALGELIJK, een ander woord kan ik niet vinden.

WALGELIJK, dat kinderen misbruikt worden voor promotie en dat 

ze duidelijk stellen waar ze wonen en waar ze vandaan komen en dan 

voor een TV verplicht gezet worden zoals de politici ook doen om hun 

partijen te promoten.

WALGELIJK, dat mensen misleid zijn en dat geld afgetroggeld werd 

voor deze zaken. Het is duidelijk dat de privacy van deze kinderen door 

dit soort acties is geschaad wat ook gebeurt door onze politici met hun 

vele foto’s en films.

WALGELIJK, dat mensen kinderen zo misbruiken en dat de gemeen-

schap dit toelaat.
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WALGELIJK, beste mensen en dat onder het mom van kerst 2009

John H Baselmans

2009

251 Kinderleed Banda’bou, wat doen we daar tegen?

Op het westelijk gedeelte van het eiland Curaçao bestaat er een enorm 

probleem en dat is het kinderleed onder de kinderen tussen 1 en 16 jaar. 

Incest, misbruik, geweld en drugs is waar deze kinderen dagelijks mee 

in aanraking komen.

-  Kinderen van 10 die met een baby op de arm lopen als een  

 pop, door hun eigen vader, broer, neef of oom verwekt. 

-  Kinderen die leven bij oma, oma die zelf verwekt is door  

 incest, een dochter heeft die zeer grote sociale achterstand  

 heeft omdat deze ook uit een verkrachting in de familie   

 voortgekomen is. En deze dochter heeft weer een kind,   

 verwekt door een broer!

-  Kinderen enkele jaren oud die al in het circuit zitten van   

 drugs maar ook die voor de porno beschikbaar gesteld   

 worden door hun ouders.

-  Kinderen die geen medische verzorging krijgen omdat de  

 instanties hen weigeren daar ze te agressief zijn of HIV hebben.

In Willemstad wordt dit probleem angstvallig ontweken omdat ook daar 

grote problemen zijn. Doch, daar zijn al instanties als kinderbescherming 

en kinder- en zedenpolitie hard bezig om het in goede banen te leiden. 

Hier op Banda’bou bestaan deze instanties niet en het probleem is dieper 
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geworteld door de zeer vele incest gevallen. Hele families die ontstaan 

zijn door met elkaar naar bed te gaan. Daardoor is elke generatie steeds 

verder gedegenereerd en zijn er nu vele kinderen die zeer grote sociale 

en psychische achterstanden hebben. Scholen worden niet afgemaakt 

en al vroeg moeten ze maar meedraaien in het huishouden want moeder 

kan het niet meer aan en vader is in de verste verte niet te vinden.

Ondertussen zijn er enkele slimme mensen opgedoken en hebben ze 

stichtingen opgericht om deze kinderen te helpen. Maar wat blijkt, veel 

subsidiegeld verdwijnt niet naar de kinderen maar naar de aankopen van 

stukken land, dure panden die door hen zelf bewoond worden en zo luxe 

zijn dat je er geen kind durft te laten lopen. Overal logge organisaties 

waar veel geld blijft plakken. Allemaal geld wat voor de kinderen be-

stemd was maar daar niet komt. Donaties vanuit het buitenland worden 

verdeeld maar zeer zeker niet onder de kinderen. Kortom, het is een 

losse bende en iedereen lijkt er een graantje van mee te willen pikken. 

De instantie die de vele subsidiegelden vanuit Nederland coördineert 

o.a. ‘AMFO’ lijkt zeker niet vrijuit te gaan. Als je een leuk rapportje in 

elkaar kunt draaien en als je wat met cijfers kunt goochelen, dan ben 

je jaarlijks verzekerd van geldelijke steun. Dan nog gesteund door een 

van je connecties in deze instantie en je zit werkelijk op rozen en kun je 

over de ruggen van het kinderleed op Banda’bou een mooi leven heb-

ben. Daarnaast is er een plaatselijke politiek die alsmaar deze kinderen 

‘misbruikt’ in hun verkiezingen en nooit en te nimmer werkelijk iets 

voor hen doet. Buiten dat er in die verkiezingen voor veel geld pak-

ketten uitgedeeld worden komen ze niet en zo hebben zij, hun geweten 

schoon gekocht. Dit was in het kort de huidige situatie die nu al vele 

tientallen jaren bestaat.

Maar….. Wat kunnen we doen?
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-  Banda’bou heeft een instantie nodig, gelegen in Banda’bou,  

 waar alle gevallen van incest, mishandelingen, misbruik   

 en drugs centraal binnen komen. 

-  De stichtingen die er al zijn moeten gecontroleerd worden  

 en moeten aan vaste eisen gaan voldoen. 

-  Er zal sociaal hulp moeten zijn op meerdere plaatsen en   

 zo zouden er kleinere filialen in de wijken moeten zijn   

 waar de mensen binnen kunnen lopen. 

-  Vaders, broers en neven moeten vervolgd worden bij   

 ontucht  bij kinderen.

-  Minderbegaafde ouders en kinderen moeten begeleid   

 worden  en moeten weer een kans krijgen in de maatschappij.

-  Het onderdrukken van een persoon in een gezin moet   

 aangepakt worden.

-  Voorlichtingscampagne naar de mensen op Banda’bou toe,  

 dat er meer sociale controle gaat komen en dat er

 meldingen komen van de zaken die zich voordoen die niet 

 door de beugel kunnen.

-  Een plaatselijk politie apparaat dat wel uit hun airco kamer  

 komt en niet schuilt als er problemen zijn.

-  De subsidiegelden moeten niet verdeeld worden onder de 

 vriendjes en diegenen die weten leugenachtige rapporten  

 te schrijven, maar terechtkomen bij die instanties die   

 aantonen dat ze daadwerkelijk in het geheel het    

 probleemaanpakken.

-  Controle op het geheel door een onafhankelijke commissie.

Er is veel werk te doen, maar eerst zullen de rotte plekken in de diverse 

stichtingen en subsidieverstrekkers uitgehaald moeten worden. Dan 

pas kunnen we de kinderen gaan helpen, helpen dat ook zij een eerlijke 



30 - OMNIS 2 -

toekomst krijgen, een eigen jeugd en respect van die mensen die hen 

moeten opvoeden

De bedreigingen werden intenser en ik kreeg van verschillende kanten 

meerdere malen het advies om Curaçao te verlaten. Maar ook kwamen 

er mensen met mij in contact die me waarschuwden voor wat er met me 

zou gaan gebeuren. Er waren soms zeer zware zaken, zoals; kinderporno 

die op mijn computer geplaatst zou worden, afluisteren, huis in brand, 

dode honden, verkeersongelukken en als laatste, de kogel! Zaken die in 

die tijd mijn vrouw en ik allemaal mee geconfronteerd werden en of aan 

herinnerd werden hoe het bepaalde personen op dit eiland vergaan is. 

John H Baselmans

2010

252 Mijn werk, mijn leven, mijn doel

Vanaf 1982 dat ik op dit eiland woon is er veel gebeurd en veel veranderd. 

Ik ben begonnen als enige full time kunstenaar op dit eiland waar ik 

vele jaren lang een boterham mee verdiende. Geen gemakkelijk bestaan 

maar wel een leven waar ik altijd van gedroomd had. Mijn tekeningen 

in pen en inkt waren veelal voorstellingen van Curaçao en de andere 

eilanden. In totaal heb ik 53 exposities gehad tot dusverre. Ook zijn er 

ruim 200 postzegels van mijn hand verschenen. Helaas is dat nu door 

de politiek stopgezet en zijn de lokale kunstenaars niet goed genoeg 

meer om die te ontwerpen.
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In de loop der jaren is er beeldhouwen en schrijven bij gekomen. Op 

mijn 50ste (wanneer de meeste beeldhouwers het kalm aan gaan doen) 

startte ik met 350 kilo zware blokken steen te sjouwen en te hakken. In 

diezelfde tijd ben ik ook achter het toetsenbord gekropen en ben gaan 

schrijven. Schrijven over het leven op dit eiland en schrijven over het 

leven in de positieve energie. 33 boeken zijn er dusver uitgekomen. De 

boeken over het eiland worden goed gelezen maar de boeken over de 

positieve energie hebben meer impact rond de wereld. Groepen, fanclubs 

en website zijn opgericht om over dit onderwerp te praten. ‘De wereld 

van de positieve energie’ waar jij alles kunt doen als je er maar in gelooft.

Buiten de vele hobby’s, ik mag het geen werk noemen omdat het voor 

mij geen werk is, ben ik ook zeer actief in het schrijven in vele nationale 

en internationale kranten, interviews op radio en TV. De acties tegen; 

Kinderleed, klasse justitie, dolfijnen, dierenleed, Bon futuro, en een cor-

rupte politiek, slokken veel van mijn tijd op. Gelukkig in de positieve 

energie heb je weinig slaap nodig en kun je snel vele dingen aan. Wil 

wel zeggen dat je soms merkt dat je maar enkele uren geslapen hebt!

De acties zijn om mensen wakker te maken en de mensen te laten zien 

dat zowel de politiek als vele zaken werkelijk niets meer zijn dan het on-

derdrukken van de burgers. Tot dusver zijn er vele resultaten geboekt en 

gaan we dit jaar het kinderleed aanpakken. Aanpakken omdat zeer veel 

subsidiegeld (tientallen miljoenen) weggesluisd worden en NOOIT bij 

de kinderen aankomen! Het zal een druk jaar worden want nu al is deze 

file aardig aan het groeien. Gelukkig heb ik medewerking van enkele 

lokale mensen en vanuit Den Haag die steeds meer inziet dat de lokale 

politiek niets meer is dan ja knikken en handjes schudden. Logisch dat 

meegaan van onze politici, want er zijn geen werkelijk kwaliteiten om 

politiek te voeren en burgers te beschermen.
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Al bij al kan ik zeggen dat ik me niet verveel en dat wat mij betreft de 

nachten langer mogen zijn om zo wat extra uurtjes te winnen voor de 

vele zaken.

Komend jaar zal er veel veranderen, niet zoals de politiek gedacht had 

maar zoals de burgers het denken. En het is vrijwel zeker dat de huidige 

burgers genoeg hebben van het spelen en sollen met hen. Burgers gaan 

zeker mondiger worden, het kopen van stemmen en het onder druk zetten 

/dom houden (zie het onderwijs), door personen vanuit de politiek, zal 

steeds minder vat gaan krijgen. Het gaat langzaam maar het proces is al 

gaande en dat geeft mij de kracht om voor vele zaken te blijven opkomen.

Laat Kerst en Nieuw niet die 3 dagen zijn, maar 365 dagen in een jaar.

Veel gezondheid voor u allen

John H Baselmans

2010

253 “Feest”dagen

Elk jaar zijn we weer in de roes van een kerst en nieuw. Alles moet 

opgepoetst zijn en moet er als nieuw uitzien. Ladingen eten worden er 

ingeslagen want zoals u weet, we gaan in winterslaap! Eerst gaan we wat 

feesten en gezellig doen maar ook moeten we sociaal zijn en aan anderen 

denken. Want dat wordt nu eenmaal verwacht in deze maatschappij. Wat 

gaan we dit jaar doen Jacqueremien? Ja, heb jij enig idee waar en wat we 

kunnen geven? Na lang denken en de kranten opengeslagen te hebben 
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wordt er besloten om wat van hun voorraadkast in een doos te kwakken 

en te dumpen bij een van de afgooi punten op het eiland. Zo, dat zit er 

weer op, voor dit jaar hebben we ook weer aan onze naasten gedacht.

Een maand later, lekker zittend achter een mega flatscreen met de 

nieuwste film wordt er geroepen aan de poort door een choller. Mevrouw 

loopt geïrriteerd naar de deur. ‘Mevrouw heeft u een gulden voor me, 

ik heb geen eten’. Kwaad smeet ze de deur dicht van hun riante villa 

want toen was net de clue van de film.

Zelf werk en leef ik veel in de wereld van de energie. Boeken zijn er al 

van mijn hand verschenen over dit onderwerp en heb ook deze situatie 

belicht. In de groepen en websites die over deze energie gaan is een ding 

duidelijk geworden; Kerst is niet 2 dagen, geweten schoon kopen en de 

rest van het jaar alleen aan u zelf denken. In de energie wereld is er geen 

tijd, zijn er geen dagen en zijn we er voor elkaar de gehele periode die 

we samen moeten leven op deze aarde. Als dan een choller/zwerver op 

uw pad komt is dat waar u aan herinnerd moet worden. Herinnerd dat 

er mensen zijn die het veel slechter hebben. Mensen die verstoten zijn 

en mensen die niet de kans in hun leven hebben gehad zoals die u en ik 

gehad hebben! Mensen die de weg kwijt zijn.

Alles wat op uw pad komt is om uw ogen te openen en zo ook deze 

choller. In de 55 jaren die ik aanwezig ben heb ik zelf nooit meegedaan 

aan deze dagen. Deze dagen die nog eens extra nadruk leggen op wat 

de een heeft en de andere mist. Daarom zou mijn wens zijn dat we 365 

dagen kerst gaan vieren en er 365 dagen zijn voor onze naasten.

Denk aan uw medemens, denk aan de pech die zij gehad hebben of het 

nu hun eigen schuld is geweest of niet. Elk wezen op deze aarde verdient 
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het goede, hoe moeilijk dat ook wel eens kan zijn. Daarom, vertrouw 

op uw hart en ziel en volg uw gevoel en dan zal u zien dat in de wereld 

van de positieve energie geen verschillen zijn.

John H Baselmans

2010

254 Beste redactie AD

Zag in uw krant van vandaag dat er kennelijk een wedstrijd is onder de 

Facebook mensen van dit eiland. Als u informatie verstrekt moet die 

wel correct zijn en dan zou het moeten

zijn;

John Baselmans ‘Personal page’ 4842 friends

John Baselmans ‘Group’ World of positive energy 3998 members 

John Baselmans ‘Fan club’ (enkele weken oud) 48 fans

Maar goed, in ieder geval wordt het boek “The world of positive energy” 

genoemd dat momenteel zeer goed verkocht wordt via internet en zijn 

er al honderden aanvragen geweest voor de vrij verkrijgbare versie.

Mijn dank voor uw aandacht en succes met uw journalistieke werk.

John H Baselmans
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255 Onderwijs en prostitutiebeleid

29 januari 2010 AD

-  Flink onder de maat

-  Rector met stomheid geslagen

-  Antillen ontbeert prostitutiebeleid

-  Proces zedenwet duurt jaren

Het niveau van de kennis en het begrip van de Nederlandse taal op de 

Curaçaose havo en vwo holt achteruit!

Op de havo scoorde maar 33% op het niveau om in Nederland te stu-

deren. Voor de vwo is het nog lager, 22.5 % Kinderen van groep 8 van 

ons geweldig funderend onderwijs die doorstromen naar de middelbare 

scholen hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.

Schrikbarende cijfers en een bevestiging van wat ik aanhaalde in het boek 

“Geboren voor één cent”. Er waren bestuurders die liepen te schreeuwen 

dat er leugens en fabels verkondigd werden. Kinderen worden structu-

reel dom gehouden om hen zo te onderdrukken. Dan vraag je, je toch 

af wat de verdragen doen waar onze kinderen onder vallen. Zie artikel 

“Kinderleed op Curaçao”: Rechten van het kind. Dan is het toch wel 

duidelijk dat het allemaal maar papieren rommel is die absoluut niet 

geldt voor onze kinderen op deze eilanden.

Dan het prostitutie beleid waar Cedaw duidelijk gemaakt heeft aan onze 

verantwoordelijke minister dat ze weinig informatie heeft verschaft. 
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Namelijk, wat de Nederlandse Antillen doet aan geweld tegen vrouwen. 

Onze dragers en verzorgsters voor onze kinderen van de toekomst.

Er zou een wetgeving zijn betrekkende kinderprostitutie en seksueel 

misbruik, een wet van 2004 goedgekeurd in 2007! In 2008 is de minister 

van Onderwijs en Gezondheid opgedragen hier zorg voor te dragen! 

MAAR DE WET IS NOG NIET VAN KRACHT!

Dan vraag je, je toch af wat er werkelijk gedaan wordt voor de kinderen. 

Want het leed is aanzienbaar. We kregen zelfs van scholen door dat het 

kinderleed veel hoger zou zijn dan wat wij persoonlijk hebben meege-

maakt bij de kinderen die we opgevangen hebben. Er is een school in 

Otrabanda die spreekt van over 83%!

Wetten blijven liggen. Weet u overigens hoelang het duurde eer de 

kindertelefoon (918) van start ging? 2002 werd het aangevraagd bij 

de overheid, 2004 kreeg kinderbescherming antwoord! 2007 werd het 

actief! Het duurde 5 jaren om een telefoondienst op te zetten. Daarmee 

bewijzen de overheidsinstanties toch duidelijk dat kinderen zeker geen 

prioriteit hebben op hun agenda.

Geen werkende wetten, geen deugdelijk onderwijs en zeer trage instan-

ties die tot dusver moeten werken met het kinderleed.

Mensen, wordt wakker! Wanneer gaan we WERKELIJK opkomen voor 

de toekomst van onze kinderen?

John H Baselmans
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256 Biblioteka Públiko Kòrsou in bezit van alle boeken van  
       John Baselmans

Vorige week heeft John Baselmans zijn laatste boeken gedoneerd aan 

Biblioteka Públiko Kòrsou. Hierbij is ook zijn nieuwste boek “Geboren 

voor één cent”. Heer Baselmans heeft reeds 35 boeken op zijn naam 

staan en zijn er momenteel nog twee boeken onderweg. Curaçao kan 

vanaf nu al zijn boeken lenen bij Biblioteka Públiko Kòrsou.

Bij de foto: Mevrouw Leonora (Biblioteka Públiko Kòrsou) in gesprek 

met John Baselmans

Biblioteka Públiko Kòrsou den poseshon di tur buki skirbi pa John 

Baselmans

Siman ku a pasa John Baselmans a regalá Biblioteka Públiko Kòrsou su 

bukinan ku a sali últimamente. Inkluyendo su buki mas nobo “Geboren 

voor één cent”.

Sr. Baselmans ya tin 35 buki riba su nòmber i 2 ta na kaminda.

Desde awe pueblo di Kòrsou ta haña tur su bukinan pa lesa na Biblioteka 

Públiko Kòrsou.

Riba e potrèt bo ta mira; Sra. Leonora (Biblioteka Públiko Kòrsou ) den 

kòmbersashon ku John Baselmans.

John H Baselmans
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257 Laat mij maar een fantast zijn

In de 29 jaren dat we wonen op dit eiland is duidelijk de weg te herken-

nen waar we met z’n allen naar toe gaan.

-  We hebben een regering die niet regeert.

-  Een minister die alles wat onderwijs betreft kapot maakt   

 (mensen bewust dom houden).

-  Een minister die mensen ziek wil houden (onverzekerde   

 mensen).

-  Een minister die veel beloofde voor de veiligheid in Bon   

 Futuro maar waar de Nederlandse bewakers niet binnen   

 durven te komen.

-  Een gedeputeerde die werkelijk onze lokale bevolking   

 vermoordt omdat de internationale eisen van de Refineria  

 tot de dag van vandaag niet gehanteerd worden.

-  Een regering die onze olie weggegeven heeft voor 93% aan  

 ons Nederlandje.

-  Oud politici die niet weten wat voor kapriolen ze uit   

 moeten halen om onze overburen tevreden stellen.

-  We hebben de mafia, porno, gokken, drugs en    

 wapensmokkel op dit klein eiland.

En zo zouden we een waslijst kunnen opsommen wat er NIET gedaan 

wordt, of juist wel.

Jammer genoeg ziet de bevolking niet wat er gaande is;

-  Onze raffinaderij is een oude roestbak en PDVSA maakt   

 ons duidelijk dat ze er geen cent insteken (leugens naar   

 de bevolking toe dat hij opgeknapt zou worden voor miljarden).
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-  De BOO waaruit miljoenen gestolen zijn en nooit gebouwd is  

 geworden zoals het volgens het bestek zou moeten. 

 Deze BOO is aan zijn laatste adem toe.

-  We mogen geen benzine opslaan in onze eigen opslagtanks.

-  In een keer is OM actief en leggen ze een Kranchi plat en zijn  

 er meerdere ‘duistere’ invallen. Praten we maar even niet  

 over de vreemde rechtspraken.

-  Dit gehele komend jaar zitten we met een knipperlicht   

 aan stroomvoorzieningen omdat er vele miljoenen NIET   

 geïnvesteerd worden, omdat die al jaren verdeeld worden  

 onder het leger directeuren.

-  Machines worden niet onderhouden en zo zijn zelfs   

 redelijk nieuwe machines al op hun einde en niet meer te  

 repareren.

-  Bedrijven kunnen niet meer fatsoenlijk draaien en verliezen  

 kapitalen aan inkomsten. Er is geen omzet meer te draaien  

 of je werk naar behoren te doen.

-  Niemand van de politiek is nog bereikbaar maar zitten   

 WEL in hun airco kamers als ratten opgesloten, omdat ze  

 bang zijn naar buiten te komen.

-  Levensmiddelen, huren en levensstandaard is zo hoog dat  

 onze lokale bevolking loopt te creperen.

Kortom, snapt de lokale bevolking niet dat hier MET OPZET gewerkt 

wordt om onze economie op de knieën te krijgen? Smekend naar opper 

God (Venezuela) dat ze zo dadelijk gaan ingrijpen.

Zet voor uzelf eens alle zaken, corruptie en hoe PDVSA bezig is op dit 

eiland, op een rijtje, samen met wat onze ministers (politiek) klaarspe-

len. Is er maar een conclusie te trekken; De economie van dit eiland 

is AL LANG in handen van meneertje Chávez. Nu worden de kranen 
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langzaam maar zeker dichtgedraaid. Kranen die oude politici hebben 

gegeven aan deze man maar waar wij niets van wilden weten en hen 

hun gang lieten gaan.

-  Geen werkende raffinaderij.

-  Geen stroom en BOO.

-  Geen politici die nu ingrijpen.

-  Geen onderwijs (mensen zo dom mogelijk houden).

-  Geen visie, geen planning (Aqualectra en regering).

-  Een gevangenis waar meer wapens binnen zijn dan buiten  

 en geen fatsoenlijke bewaking.

-  Geen of slechte communicatie (alsmaar uitvallende telefoons).

Allemaal tekenen om een land over te nemen op een zeer gemakkelijke 

manier.

En wat hoor je van defensie? Als het zover is, is de opdracht om zo snel 

mogelijk de Nederlanders, die terug willen, te verzamelen en met hun 

boten en materieel vandoor te gaan.

BINGO

De rest laat ik aan uw fantasie over. Ik ben een fantast die het in ieder 

geval al gedeeltelijk op papier gezet heeft voor u.

Succes met uw kaarsjes, generators en ‘Viva Chávez’.

John Baselmans

Beroep Fantast
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258 De angst om het leven

Je slaat een krant open en zet op de achtergrond de radio aan. Nieuws 

wordt voorgelezen en ondertussen zie je ook de vele nieuwtjes voor je 

op papier. Proces hier, vechten daar, ruzies zo en leugens over en weer. 

Veel meer zinnigs lees, hoor of zie je niet in de huidige media. Een 

media die gretig op deze angstwereld inspeelt.

Onze maatschappij die letterlijk en figuurlijk van deze zaken leeft. Hoe 

meer ellende des te beter moet je dag gaan worden. Maar helaas, hoe 

meer je dit hoort en leest hoe meer je erachter komt dat de huidige we-

reld niets meer is dan een grote leugen met daarnaast het onderdrukken 

van de burgers.

Als we even Curaçao nemen dan heb je een kleine voorstelling wat er 

gaande is.

Dagelijks worden wij voorgelogen door overheid en semi overheid wat 

er allemaal (niet) gedaan wordt door hen. Daarnaast hebben we ban-

ken die ons dagelijks voorliegen dat we moeten lenen en zelf komen 

ze de klanten geen cent dichterbij. Praten we niet over de leugens en 

aantijgingen van bedrijven op ons eiland. ‘Concurrentie’ noemen ze 

dat. Vreemd dat grote bedrijven rond de wereld elkaar respecteren en 

proberen SAMEN de burgers op te lichten. Nee, op dit eiland hangen 

we elkaar op en is er maar één doel; ‘Door het slijk halen die handel’. 

Dan de angst die er nog steeds onder de bevolking aanwezig is. We gaan 

protesteren want Aqualectra heeft lang genoeg zijn klanten opgelicht. 

Meteen de dreiging dat we dan langer in het ‘zwarte licht’ komen te 
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zitten! Wat geeft dat? Laten we dan langer gaan zitten in het donker dan 

zijn de verliezen van Aqualectra nog hoger en weten ze dat de burgers 

de leugens en bedreigingen zat zijn!

Hoelang gaat het nog duren eer de burgers eens op gaan komen voor 

zichzelf en niet als veelal blinde schapen achter enkele machtswellusten 

aan lopen. Bang dat er met de vinger naar hen wordt gewezen. Bang, 

bang zijn ze en ze schreeuwen veel maar blijven bang. Erg is dat enkele 

zeer machtige heren en vrouwen, die de connectie hebben op dit eiland 

met de machtige mafia, zo een volk in zijn geheel kunnen onderdrukken, 

uit laten moorden door een ISLA en hun mond snoeren door een, voor 

hen, meewerkende justitie. Bang en als schapen meehobbelend achter 

de mafia. Bang om het leven.

John H. Baselmans

2010

259 Preek Pader Römer wat aantoont hoe heilig onze 
       politici zijn

Het is toch triest dat onze regeerders wel elke zondag op de eerste rij 

zitten van de kerk, geen bal voor de burgers doen en lak hebben aan 

de mensheid en zijn mensen. Slaven in dienst van enkele regeerders! 

Kennelijk had pater Römer dit ook door vandaar deze preek van hem.

Papiaments talige versie van deze preek van pater Römer.
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Algun pasashi, saká for di Predikashi di Reverendo Pader Römer 21 di 

yuli 2006 den misa di Santa Ana

Goberná ke men sirbi e pueblo, no ke men pa e pueblo sirbibo. Hopi 

biaha gobernantenan ke kere ku nan ta hasi hustisia…… Pero tin un 

dicho Romano ku ta bisa : ”e hustisia mas grandi por ta e pió inhustisia 

ku bo por kometé, si e ta falta e sentido humano, ku ta loke mester guia 

un hende den su bida”. Un sentido ku ta pone ku bo ta sinti, ku bo ta bira 

sensible pa nesesidat di e pueblo, pa anhelo di e pueblo, maske e mes 

no por ekspresá esei. Abo ku ta yamá pa bo goberná pa bo dirihí, abo 

mester tin e sentimentu ei. Anto si bo no tin e, pidi pe, anto e lo dunabo e.

Nos ta bai den direkshon di bisa ku ..”tin hopi pobresa”. Esaki ta un 

manera masha fasil pa bo libra bo mes i bisa “ban bringa pobresa”. Loke 

bo mester hasi no ta bringa pobresa, manera ta un gran kos bo ta hasi. 

Loke bo mester hasi ta bringa inhustisia sosial. Hopi hende no ke tende 

e palabra ei. Pasobra si tin inhustisia sosial, ta esnan ku ta dirigí, esnan 

ku ta na mando, ta nan ta permití esei. P’esei nan no ke tende esei. Nan 

ke bringa pobresa, nan ke duna, regalá limosna aki i aya. Drecha kosnan 

chikí pa tene hendenan

kontentu.

E pueblo mester lanta, e pueblo mester sinti su mes, e pueblo mester 

gosa di su mes. E pueblo mester bira orguyoso di loke e mes tin i loke 

e mes ta.

Nan ke bisti nos un brel ku ta tapa e bunitesa, e lus, e klaridat ku Dios 

a pone rondó di nos. Bisti nos un brel di plaka, bisti un brel estranhero, 

bisti un brel di kos, anto ku e brel ei bo ta bai wak mundu. Anto e ora 

ei bo ta weta ku e mundu ei ta skur, mientras mundu ta tur kla ku por 
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tin. E tin tur sorto di grandesa den dje ku abo no por weta ni deskubrí 

ku e brel skur, pasobra bo ta chambuká den lodo di dos plaka. Esaki mi 

amigunan ta e tristesa ku nos ta bibando awendia. Nos mester yama, 

no, no simplemente yama, eksihí sierto kosnan. Nos mester eksihí 

sensibilidat humano.

Nos tin hopi hende ku ta subi i ora nan yega nan ta lubidá ku e Kòrsou 

aki tin mas yu, i no nan so. Ku ta nos tur tin ku traha komo ruman ku 

otro, ku interes pa otro, nos mester pone esei dilanti. E ora ei nos ta 

diskubrí kiko ta e nesesidatnan berdadero di e pueblo. E nesesidat di 

dignidat, di sinti bo mes grandi. Ora nos mira hende di e weis ei, nos ta 

deskubrí e balor humano, nos ta deskubrí i kumisá sinti tambe e sensi-

bilidat humano ku ta pone ku nos ta kaba ku tur loke ta restrikshon pa 

grandesa di pueblo. Un lei ku hustu ku e por parse, si e no ta sensible na 

humanidat, ku no ta respondé na sensibilidat humano, ta un lei inhustu. 

E ta komete inhustisia i e miseria di mas grandi.

Enkele passages genomen uit de preek van Pater Römer op 21 juli 

2006 in de Santa Ana kerk.

Regeren betekent het volk dienen en niet dat het volk jou zal dienen. 

Heel vaak denken de regeerders dat zij rechtvaardig handelen. Er is een 

Romeinse gezegde dat zegt: “Het grootste recht kan het slechtste zijn 

dat je kunt plegen als dat geen menselijke waarde inhoudt wat nodig 

is om iemand in zijn leven te begeleiden”. Een verantwoordelijkheids-

gevoel waar je voor open gaat staan voor de nood van het volk en voor 

het verlangen van het volk daar waar hij zich niet kan uitdrukken. Jij 

die gekozen bent om te regeren, om te leiden, jij moet dat verantwoor-

delijkheidsgevoel hebben. En.... mocht je dat niet hebben, vraag erom. 

Je wordt geholpen. We zeggen heel vaak: “Er is veel armoede”. Dit is 
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een erg gemakkelijke manier om maar niet te hoeven zeggen “Laten 

we de armoede gaan bestrijden”. Wat je moet doen, is niet de armoede 

bestrijden alsof het een geweldig iets is wat je gaat doen. Wat je wel 

moet doen is de sociaal onrechtvaardigheden aanpakken. Vele mensen 

willen dat woord niet eens horen. Want als er sociaal onrechtvaardigheid 

heerst dan laten diegenen die aan de macht zijn dit toe. Daarom willen 

ze dat helemaal niet horen. Ze willen de armoede bestrijden door hier 

en daar aalmoezen te geven. Kleine dingen herstellen en zo de mensen 

tevreden houden........

Het volk moet opstaan, het volk moet zichzelf gaan waarderen, het volk 

moet trots zijn op zichzelf. Het volk moet trots gaan worden op wat het 

heeft en op wat het is.

Ze willen ons een bril voorhouden om de schoonheid, het licht om ons 

heen af te dekken. Ze willen ons een bril voorhouden zodat we alleen 

geld zien, dat we alleen vreemde dingen zien. Een bril van materialisme 

om dan op hun manier tegen de wereld aan kijken. Dan kom je er achter 

dat die wereld maar heel donker is, terwijl de wereld in werkelijkheid 

open en helder is. Het heeft van allerlei grootheden, alle moois in zich 

wat jij niet kunt zien, noch ontdekken zolang je die donkere bril op 

hebt. Namelijk omdat je vastzit in het materialisme. Dit mijn vrienden, 

is waar we tegenwoordig jammer genoeg in leven. We moeten wensen, 

nee, niet alleen wensen, maar we moeten bepaalde rechten eisen. We 

moeten menselijke waardigheid opeisen.

We hebben velen die op die stoelen komen en als ze daar eenmaal zitten 

vergeten ze dat deze Curaçao nog meer mensen heeft dan alleen zij. Dat 

we met zijn allen gebroederlijk samen voor het eiland moeten werken, 

met wederzijdse interresse. Dat moeten we vooropstellen. Dan pas 
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gaan we ontdekken wat de werkelijke behoeftes zijn van het volk. De 

behoefte van eigenwaarde en om ons zelf waardig te voelen. Als wij de 

mensen op die manier gaan zien dan pas gaan we de menselijke waarde 

ontdekken en krijgen we ook het menselijk gevoel van eigenwaarde, 

zodat we alle beperkingen uitroeien ten gunste van het volk.

Als een wet zo rechtvaardig lijkt maar het is niet met een verantwoor-

delijk gevoel naar de mensheid toe geschapen, wat niet dat menselijke 

gevoel weergeeft, is dat een onrechtvaardige wet. Die wet begaat dan 

ook onrecht en dus de grootste ellende.......

John H. Baselmans

2010

260 Elektriciteitsvervuiling

Waarom sla ik de kranten nog open? Nieuwsgierigheid of misschien 

een verslaving?

Het kan niets anders zijn want om het goede nieuws hoef je het niet te 

doen. Je wordt er zeker niet vrolijker van en zeker niet als je leest dat 

de lasten de pan uitrijzen en dat het Bruto Binnenlands Product nu 40 % 

is! Er wordt dan mooi bijgeschreven dat het komt omdat onze overheid 

zich teveel bemoeit met onze economie. Nu is dat niets nieuws want de 

minuut dat je minister of gedeputeerde bent, lijkt het hier er wel op dat 

je zakenman/vrouw bent! Nou, dat is dus duidelijk niet het geval en dat 

blijkt wel uit de arrogantie zoals de vele instanties en semi overheidsbe-

drijven te werk gaan. ‘Service’ is een vies woord laat staan ‘planning’ 
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of ‘inzicht’. Woorden die zeker niet in hun vocabulaire voorkomen. We 

kunnen het alleen en daarom hebben we wel wekelijks weer een andere 

‘gate’ en is er altijd wel ergens wat loos in een van onze overheidsbe-

drijven. Onze politici menen te weten hoe scholen moeten draaien, een 

ziekenhuis werkt, een raffinaderij moet laten werken, stroom en water 

moet fabriceren en hoe vele andere bedrijven moeten laten draaien in 

dienst van onze gemeenschap. Maar onze overheid weet ook hoe je 

handel moet drijven. Onze overheid speelt als een God maar dan wel 

zonder kennis van zaken. Jarenlang wachtend op die buidel met geld 

die verdeeld gaat worden onder de …. Gelukkig worden de burgers 

mondiger en worden zaken niet meer snel weggemoffeld of verdwijnen 

in laden. Zo krijgen het kinderleed, de vervuiling van de ISLA, het 

wanbeleid bij een Aqualectra en andere overheidsinstanties en de vele 

‘gates’ ruimschoots de aandacht.

Over een zaak zwijgt nog iedereen en dat is de elektriciteitsvervuiling! 

Ja, dagelijks staan we bloot aan de straling van de vele duizenden volts 

die boven onze hoofden in palen geleverd wordt op het eiland. We hebben 

enkele jaren geleden zo geroepen over een beetje straling van de gsm 

palen, die onze portables verbinden. Maar niemand blijkt te beseffen 

dat onze lichamen dagelijks aan veel hogere stralingen blootstaan van 

ons elektriciteitsnet! Als je Aqualectra daarover aanspreekt zwijgen 

ze in alle talen. Het is volgens hen onmogelijk om het elektriciteitsnet 

onder de grond te laten lopen (en zo de vele straling afgevoerd wordt 

in de aarde). Het kan wel als je ziet bij de nieuwe wijken. Maar als je 

pech hebt op oude gedeelten te wonen op dit eiland, en die zijn er zeer 

veel, dan moet je die straling maar voor lief nemen. Die vele volts en 

al de trafo’s zorgen ervoor dat we dagelijks aan straling blootstaan die 

hoger is dan de vervuiling van de ISLA! Ik raad u aan eens te gaan 
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surfen op het net wat elektriciteit doet met uw lichaam en dan heeft u 

een verklaring waarom u zieker en zieker wordt!

Wie weet gaan dan de mensen eens bewuster worden waarom zij zo vaak 

ziek zijn, zich moe voelen, overspannen zijn en de vele andere ziekten die 

u dagelijks om u heen ziet. Wanneer heeft iemand in de overheid het lef 

om dat aan te pakken en dat we zo Aqualectra verantwoordelijk kunnen 

stellen voor hun onkunde en het bewust ziek maken van ons, burgers?

John H. Baselmans

2010

261 Geachte Redactie

Zoals u weet is het in de Nederlandse Antillen niet pluis. Veel wordt er 

verzwegen, mensen verdwijnen en geld is kennelijk geen probleem op 

deze eilanden. Al vele jaren signaleert ondergetekende deze zaken en 

laat dat weten via ingezonden stukken, radio interviews, TV en zijn 4 

eerder uitgekomen boeken* die gaan over de problemen in en rond de 

Nederlandse Antillen.

In het laatste boek ‘Pech gehad’ wordt uitvoerig de kern opengebroken 

waarom het hier op deze eilanden ‘goed’ mis is. Justitie heeft vreemde 

uitspraken en er gebeuren duistere dingen in en rond alles wat justitie 

betreft; Politie, Advocaten, Recherche, Rechters Officier van Justitie, 

Openbaar ministerie, Procureur Generaal, Gemeenschappelijk hof maar 

ook onze Kabinet van de Gouverneur. Allemaal mensen en instanties 

die met ‘recht’ te maken hebben maar helaas dit recht ‘krom’ uitvoeren! 
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Vreemde beslissingen, geen beslissingen, verzwijgen van gegevens, 

vervalsen van feiten, bedreigingen, afpersingen, verdwijningen, en zo 

zou ondergetekende een waslijst van zaken aan kunnen voeren waarom 

het Antilliaanse recht ‘krom’ is. Nu heeft dat alles een reden en die 

reden is ondergetekende achtergekomen toen hij ging grasduinen in 

de vele dossiers en de manier hoe de lokale politiek en politiek Den 

Haag handelen. Er kwam een lijn in het verhaal en die lijn werd steeds 

duidelijker. Zeker toen ondergetekende waarschuwingen kreeg vanuit 

die wereld. Een wereld die nergens voor terugdeinst en alles doet voor 

geld. ‘DE MAFIA’ kwam om de hoek kijken en vele lijnen kwamen uit 

op ons rechtssysteem. De Italiaanse, Chinese, Hindoestaanse, Neder-

landse, Amerikaanse, Palestijnse, Joodse en Libanese maffia. Eén voor 

één geïnfiltreerd op deze eilanden, smijtend met bergen geld en zeer 

veel leed. Bij de vele brieven die hierover naar Nederland zijn gestuurd 

bleek al snel duidelijk dat ook Nederland betrokken is in deze totale 

chaos en dat Nederland het bewust in stand houdt!

Een reden te meer om dat alles in een boekje te gieten en de feiten op 

een rijtje te zetten. Dat boekje is nu vrij te downloaden op de pagina:

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010

_Download.pdf

En is het einde van de maand in de vele boekhandels verkrijgbaar. 

(Pech gehad, ISBN 978-1-4457-6170-1).

Met het boekje ‘Pech gehad’ is het de bedoeling om, zowel politiek 

Den Haag als lokale politiek maar ook alle burgers te laten weten wat 

er WERKELIJK rond om ons heen gebeurt.

Ondergetekende sluit hierbij de elektronische file in de hoop dat u als 

media zich niet laat intimideren door een mafia en dat u helpt de burgers 
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te informeren. Ondergetekende heeft de eerste stap gedaan. Nu is de 

vraag; wie gaat volgen?

Met dank voor uw tijd en een vriendelijke groet van een zeer bezorgde 

burger wonend op Curaçao.

Ingezonden ISBN 978-1-4092-1936-1

Moderne slavernij in het systeem ISBN 978-1-4092-5909-1

Help, de Antillen verzuipen ISBN 978-1-4092-7972-3

Geboren voor één cent ISBN 978-1-4452-6787-6

Pech gehad ISBN 978-1-4457-6170-1

John H. Baselmans

2010

262 Brief verstuurd naar vele politici in Nederland

Betreft: Justitiële dwalingen

Geachte Heer / Mevrouw

Langs deze weg wil ondergetekende John H. Baselmans zijn nieuwste 

boek ‘Pech gehad’ elektronisch overhandigen. Dit boek gaat over hoe 

de justitie in de Nederlandse Antillen ons burgers behandelt.

In het verleden heeft ondergetekende vanuit de Nederlandse politiek 

mogen horen dat hij bij vele zaken die hij geconstateerd heeft, dit uit 
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moet zoeken met het Lokale Gerecht, Openbaar Ministerie, Gemeen-

schappelijk Hof en Gouverneur. Wat blijkt, dat in de ruim 28 jaren 

dat ondergetekende op deze eilanden woont, de justitie WERKELIJK 

NIETS DOET voor de burgers. Erger nog, de burgers zijn totaal niet 

beschermd, laat staan dat ze hun recht kunnen halen! Dat blijkt wel uit 

de ruim 70 aangiften en over de honderden brieven, die in mijn bezit 

zijn en de gesprekken met deze hoogwaardigheidsbekleders.

Het afschuiven van de Nederlandse politiek van al hun verantwoorde-

lijkheden naar de burgers van deze eilanden toe, maakt het dan wel dat 

Nederland ook aandeel heeft aan de justitiële wanorde in de Antillen.

Ondergetekende heeft zijn voorvallen en zaken waar hij middenin heeft 

gezeten, en nog zit, op papier gezet zodat u als politicus nooit meer kan 

zeggen: ‘We wisten het niet dat het zo erg was in de Antillen’.

In de hoop dat de burgers in de Nederlandse Antillen ook hun recht 

krijgen en ook die veiligheid, waarvoor zogenaamd het Nederlandse 

en Antilliaanse recht voor zou moeten staan.

Met de meeste hoogachting teken ik;

John H. Baselmans
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2010

263 Het interesseert een Yu di Korsou niet wat er met zijn/
       haar land gebeurt

Na het vele signaleren op deze Antilliaanse eilanden ben ik op een punt 

gekomen wat me vertelt dat de werkelijk ‘yu di korsou’ kennelijk niets 

uitmaakt wat er met hun eiland/land gebeurt! Er wordt wat geschreeuwd 

en de nodige vloekwoorden worden de wereld ingestuurd. Anderen 

weten, dag in dag uit, alles te ontkennen wat er werkelijk met onze 

eilanden gebeurt. Bekennen dat we als burger nergens voor dienen en 

alleen onze stem eens in de zoveel jaren geldt. Verder mogen we blijven 

gokken, drugs nemen en verslaafd zijn aan ‘number’, drank en vrou-

wen zolang we maar meelopen achter de mafia. Ja, de mafia die onze 

regeerders in handen hebben en ook onze economie. We lopen tot de 

dag van vandaag achter de leugens aan van de vele politici en proberen 

zoveel mogelijk mee te pikken van wat zij af en toe delen. Een stukje 

grond hier, betaalde water/electra rekeningen, enkele lichtpaaltje en 

nog wat kleine schenkingen om zo de stem van ons te krijgen. Zelfs de 

armen krijgen ook wel eens een ‘vrij internetje’ maar geen bord eten 

om in leven te blijven. Kinderen worden nog dagelijks verkracht door 

hun familie en zo is de waslijst nu al 5 boeken geworden die ik daarover 

geschreven heb. Allemaal boeken die vrij te downloaden zijn en alleen 

het doel hebben om de burgers eens hun ogen te openen.

Het kan de burger geen zier schelen wat er werkelijk over enkele weken, 

maanden, jaren of in de toekomst zal gebeuren met onze eilanden, be-

woners en kinderen. Nee, we leven NU en pikken NU in wat we kunnen 

krijgen van een corrupte politiek maar ook een corrupt systeem met een 

klasse justitie. Voor de Italiaanse, Chinese, Hindoestaanse, Nederlandse, 
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Amerikaanse, Palestijnse, Joodse en Libanese mafia komt het allemaal 

goed uit en zo kunnen zij blijven handelen in casino’s, hotels, projecten, 

porno, kinderhandel, wapenhandel, banken, elektronica, verzekeringen, 

Nederlandse paspoorten en drugs. Dat allemaal toegelaten door de klasse 

justitie die duidelijk op deze eilanden gehanteerd wordt. Dat weer onder 

onze Koningin, die ons burgers wel beloofd heeft dat we beschermd 

zouden worden, en bla, bla, bla meer.

De burgers, slaafs, alles accepterend want we kunnen er toch niets tegen 

doen. Na het laatste 5de boekje denk ik dat er wel genoeg belicht is en 

aan de brieven en mails te zien van de Nederlandse politiek blijkt dat zij 

het ook wel doorhebben wat er gaande is. Maar…. Wanneer gaan onze 

slaafse, omgekochte burgers inzien dat ze weer honderden jaren terug 

zijn in de tijd met het huidig beleid van onze regeerders? Regeerders 

die veelal onder een van de bovengenoemde mafia groepen vallen, dat 

in dienst van hun ‘handel’.

Het boekje ‘Pech gehad’ zal vele vragen beantwoorden en het is GRATIS 

(zoals alle andere boekjes) te downloaden.

Wanneer wordt het volk wakker? 

Wanneer openen zij hun ogen? 

Interesseert het hen inderdaad geen zier wat er met hun kinderen gaat 

gebeuren in de toekomst?

GRATIS TE DOWNLOADEN BOEKEN:

Pech gehad (De vele dwalingen van de justitie)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_

gehad2010_Download.pdf
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‘Help, de Antillen verzuipen’ (De vieze huidige politiek)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Help_download.pdf

Op de pagina van mijn boeken zie je nog andere staan die over de An-

tillen gaan o.a.:

Ingezonden (Vele Antilliaanse zaken)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_down-

load.pdf

Moderne slavernij in het systeem (Hoe werkt het systeem)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Slavernij_download.

pdf

Geboren voor een cent (Kinderleed)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Een_cent_free_ver-

sion.pdf

Papiamentstalige versie van dit stuk

Ta di bèrdat ku yu di Kòrsou no ta interesá at all kiko ta bai pasa ku 

nan mes isla/tera?

Despues ku mi a siñalá hopi kosnan riba nos islanan mi a yega na un 

punto kla y kasi mi por bisa; Mi a saka e sòm aki; “Yu di Kòrsou no ta 

interesá at all kiko ta pasando ku nan isla”. P’aki p’aya bo por tende 

gritamentu i palabranan malu ta kai manera nada. Otronan ta keda des-

mentí kontinuamente kiko en realidat ta andando ku nos islanan. Nan 

ta keda bisa nos ku anos, siudadano, no ta sirbi pa nada i solamente nos 

voto ta konta. Aparto di esaki nos por wèl di sigui numá ku; ‘gambling’, 
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usa droga, adikto na kumpramentu di number i muheria. Tur esaki tan-

ten ku nos hasi manera e mafia kier. Korekto, e mafia ku tin su poder 

riba nos gobernantenan i tambe nos ekonomía nan tin den nan man. Te 

dia di awe nos ta akseptá mentiras di hopi polítikonan i nos ta purba 

di kohe loke ku por for di e garnachi ku nan ta laga kai. Bo mes sa; un 

pida tereno, nan ta paga koriente y awa, pone palu di lus i tur kosnan 

chikitu ei (kosnan chikitu pa nos mandatarionan). Tur esaki ta djis pa 

haña nos voto. Hasta esunnan pober ta haña Internèt grátis miéntras ta 

e kuminda nan mester pa sobreviví. Ainda tur dia muchanan ta pasa 

den abuso seksual dor di nan mes famia. 5 buki mi a skirbi kaba, i ku 

bo por download grátis, tokante e tópiko aki. Solamente ku e meta pa 

habri wowo di nos siudadano.

Siudadano no ta interesá at all kiko en realidat ta bai pasa ku nos isla-

nan aki poko siman, luna, aña. Y hasta kiko lo bai pasa den futuro no ta 

interesá nan. Ta awor nos ta biba y nos ta kohe awe loke nos por haña 

di un polítiko korupto pero tambe di un sistema korupto. Tur e kosnan 

aki ta sali na bon pa e gruponan di mafia, esta Italiano, Chines, Hindú, 

Hulandes, Amerikano, Palestina, Hudiu, Libanes. Di e manera aki nan 

por keda hasi nan negoshi den nan kasino, hotèl, proyektonan, pòrno, 

negoshi di mucha, negoshi di arma, banko, elektrónika/Internèt, seguro, 

pasaporte hulandes y droga. Esakinan tur ta keda tolerá dor di ‘klasse 

justitie’ ku ta manehando aki. Atrobe tolerá dor di nos La Reina, kende 

si a primintí ku anos siudadano lo ta protehá, etc etc, i bla bla.

Siudadano manera katibu akseptando tur kos pasobra nos no por hasi 

nada kontra tòg. Despues di mi buki nr 5 mi ta kere ku mi a pone basta 

kosnan na kla, riparando e kartanan y mail ku mi a risibí for di e polí-

tikonan hulandes. Nan tambe a nota kiko ta andando riba e isla aki.
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Pero…………. Ta ki tempu nos siudadano ku ta kumprá òf esnan manera 

katibu, ta habri nan wowo y wak ku e maneho aktual di nos gobernan-

tenan nos ta atrobe manera mas ku 100 aña pasá.

Gobernantenan ku mayoría di nan ta kai bou di un di e gruponan mafioso 

menshoná aki riba.

Den e buki ‘Pech gehad’, download GRATIS, bo por haña kontesta riba 

hopi di bo preguntanan.

Ta kon hopi nos mester warda pa e pueblo lanta fo’i soño?

Ta kon hopi nos mester warda pa e pueblo habri su wowo?

Ta di bèrdat ku nan no ta interesá at all kiko ta bai pasa den futuro ku 

nan mes yunan?

E buki nan ku bo por download grátis ta;

Pech gehad (De vele dwalingen van de justitie)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_gehad2010

_Download.pdf

‘Help, de Antillen verzuipen’ (De vieze huidige politiek)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Help_download.pdf

Op de pagina van mijn boeken zie je nog andere staan die over de An-

tillen gaan o.a.:

Ingezonden (Vele Antilliaanse zaken)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_down-

load.pdf
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Moderne slavernij in het systeem (Hoe werkt het systeem)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Slavernij_download.

pdf

Geboren voor een cent (Kinderleed)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Een_cent_free_ver-

sion.pdf

John H. Baselmans

2010

264 BASELMANS

Als antwoord op uw vraag: “Meneer Baselmans, wat doet U nog op dit 

eiland?” het volgende antwoord.

Wat ik nog doe is… laat me eens kijken; Tekenen, beeldhouwen, schrij-

ven, kinderen helpen met tekenen, met onze eigen kinderen optrekken, 

tuinieren, advies geven, zaken uitzoeken, zaken signaleren, onrecht 

aanpakken, radio en TV interviews geven, zwemmen, wandelen en me-

diteren. Ik ben zeker nog wel wat zaken vergeten maar die zijn minder 

belangrijk en hoeft Jantje Publiek niet te weten.

Mevrouw/heer W.A. de Baerdemaeker, ik weet dat u dat niet bedoelt, 

maar kennelijk heeft u niet door wat er werkelijk speelt om ons heen 

en wilt u dat ook niet weten. Uw goed recht en ik respecteer dat. Maar 

dan hoop ik wel dat u respecteert dat ik voor het onrecht uitkom wat de 

lokale bevolking aangedaan wordt. ‘Respect’ dat is waar het veelal aan 
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schort en helaas worden veelal zaken naar het persoonlijke getrokken. 

Ik respecteer uw aanwezigheid en hopelijk u ook die van mij. Dank u.

John H. Baselmans

2010

265 Het waanverhaal over een Boa

In de tijd dat ik in Nederland woonde heb ik jaren, samen met een vriend, 

in de reptielenhandel gezeten. Ja ik weet het, dat had u niet verwacht 

van een dierenvriend als Baselmans. Maar in mijn tienerjaren was dat 

helemaal ‘in’. En het was nog niet verboden om deze dieren te houden. 

Buiten de handel met deze dieren gingen we ook op scholen lezingen 

houden en kinderen informeren.

Nu las ik pas een stukje in de krant over een Boa constrictor die zich 

schuil hield in een van onze kippenfarms en zich tegoed deed aan eieren. 

Welke fantast heeft dat verzonnen?

Een Boa constrictor eet absoluut geen eieren! Ik citeer uit het menu van 

een van de wereld dierentuinen; “Het voedsel van de Boa constrictor 

bestaat uit kleine dieren zoals; Knaagdieren, kwartelkuikens en een-

dagskuikens. Jonge Boa’s eten meestal witte muizen.”

Een Boa constrictor is geen ei eter en dat zal hij ook nooit eten, simpel 

omdat dat niet op zijn menu staat. Overigens zijn er maar weinig eier-

etende slangen op de wereld.
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Laten we de mensen wel goed voorlichten want onze arme Boa eet als 

hij honger krijgt gewoon een heerlijk kippetje. Eieren, wat een fantast!

John H. Baselmans

2010

266 Open brief aan mevrouw Leeflang

Mevrouw Leeflang

Als kritische burger van de Nederlandse Antillen maakt ondergetekende 

John Baselmans zich zorgen.

In het AD d.d.20-05-2010 zijn er Kamervragen gesteld betreffende lagere 

inkoopprijzen voor hiv/aids medicatie te realiseren. Mevrouw Bijleveld 

heeft de vraag als volgt beantwoord, ondergetekende citeert: Willemstad/

Den Haag – Minister Omayra Leeflang van Volksgezondheid heeft het 

aanbod afgeslagen van Nederland om te helpen lagere inkoopprijzen 

van hiv/aids medicatie te bedingen. Dat maakte staatssecretaris Ank 

Bijleveld van Koninkrijksrelaties gisteren bekend in een debat met de 

Tweede Kamercommissie voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Kort daarna komt u met een getypte brief op KVII dat u op 7 December 

2009 een antwoord heeft geschreven (nr 1553/RvM). Toen ondergete-

kende vroeg om een kopie van de werkelijke brief werd u, als een kat 

in het nauw zoals gewoonlijk, persoonlijk en moest ondergetekende uw 

geblokkeerde wall maar bezoeken.
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Ondergetekende kreeg van een goede kennis uw conversatie op uw eigen 

wall toegestuurd. Wat bleek? Nadat ondergetekende had geschreven dat 

er ruim 5 maanden nog geen contact was gezocht met Nederland, wat u 

in uw eerste getypt stuk beweerde, dook er binnen 2 minuten een sum-

mier tweede schrijven op uw wall wat moest aantonen dat op 4 maart 

2010 nog een brief naar Mevrouw Bijleveld is gegaan!

Helaas zijn tot op heden deze twee originele brieven nog niet gevonden 

op dit eiland. Daardoor rezen er bij ondergetekende enkele vragen op 

voor de politici Mevrouw Bijleveld en Heer Leerdam. Zijn vragen waren: 

-  Waarom zijn deze twee persoonlijke brieven naar   

 mevrouw Bijleveld niet in Den Haag aangekomen? 

-  Waarom zou mevrouw Bijleveld liegen in de kamer over   

 deze zaken?

Deze mail is vannacht, samengevoegd met uw getypte Facebook brieven, 

aan beide politici via een E-mail verstuurd.

Het is vreemd dat mevrouw Bijleveld zou liegen in de Kamer op vragen 

uit de Kamer. En het is vreemd dat Mevrouw Leeflang persoonlijk en 

wazig naar buiten komt met wat getypte tekst op Facebook!

Is het dan vreemd dat ondergetekende, als bezorgde burger, vraagtekens 

zet bij de geloofwaardigheid over deze gehele kwestie?

Laten we transparant zijn en met de werkelijke brieven komen, inclusief 

de bevestiging vanuit Den Haag dat ze ontvangen zijn. Verder laten we 

ook hopen dat de uitspraken van Mevrouw Bijleveld niet op leugens 

zijn gebaseerd.
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Wie spreekt nu de waarheid, is de grote en zeer belangrijke vraag.

Gegroet 

John Baselmans

Bezorgde, kritische burger van de Nederlandse Antillen, wonend op 

Curaçao.

 

2010

267 De zwevende mysterieuze brieven

Gisteren was het een over en weer beweren dat er brieven, betreffende de 

hiv/aids medicijnen, waren verzonden of niet door mevrouw Leeflang. 

Van horen zeggen is er ergens een stukje onleesbaar papier geplaatst 

waar je vaag een landslogo kunt herkennen maar helaas niet de tekst kunt 

lezen. Ook viel diegene op dat belangrijke stempels niet geplaatst waren 

op dat papiertje. We vragen ons dus nog steeds af waar de brieven zijn 

en waar ze gefiled zijn zoals officiële stukken gefiled behoren te worden.

Ondertussen is mevrouw Leeflang in de tegenaanval en is er een halve 

pagina vanmorgen in het AD besteed aan haar pleidooi. Ziet er goed uit 

en zien we weer geweldige beloften. Wie weet, gaan we verbeteringen 

krijgen in de gezondheid.

Ondertussen heeft de mail van PBV met alle data naar heer Leerdam en 

mevrouw Bijleveld vruchten afgeworpen en heeft heer Leerdam alsnog 

weer vragen gesteld. Want, wat blijkt? De papieren zijn wel bij mevrouw 

Leeflang bekend maar NIET bij mevrouw Bijleveld! Kan zijn, want met 

de huidige stofwolk kunnen de ogen niet al te helder zijn. Dus mevrouw 
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Bijleveld zal haar bril op moeten gaan zetten en nog eens gaan snuffelen 

in het archief van 9 december 2009 en 4 maart 2010!

We wachten rustig af want deze hele zaak is een duidelijk voorbeeld 

als je niet transparant tewerk gaat en alles meent op eigen houtje te 

kunnen doen.

We houden u op de hoogte en we gaan zien of de brieven toch nog op 

gaan duiken in Den Haag.

Wat is politiek toch mooi! Een kleuterklas met welles en nietes.

John H Baselmans

2010

268 Een werkelijke grote schoonmaak van Bon Futuro?

Grote schoonmaak van Bon Futuro

Antilliaans Dagblad: Van een onzer verslaggevers Willemstad - Huis van 

Bewaring en Strafgevangenis Bon Futuro zal in juni volledig worden 

doorgelicht. De grootschalige schoonmaakactie vindt plaats in het kader 

van de Samenwerkingsovereenkomst verbetertraject Bon Futuro die in 

juni vorig jaar met Nederland is getekend. Voor de schoonmaakactie 

stelt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een Bijzonder Ondersteu-

ningsteam (BOT) beschikbaar.
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Minister van Justitie Magali Jacoba kondigde dat gisteren aan. Ze 

spreekt van een mijlpaal in het verbeterproces. ,,Dit is de basis voor een 

veiliger gevangenis.” Sinds een jaar is de Bon Futuro gevangenis, met 

Nederlandse hulp, bezig met een veranderingstraject, die uiteindelijk 

drie jaar moet duren. Jacoba: ,,We nemen nu een grote stap om verder 

te komen ‘Actie grondig voorbereid’

Dit mochten we lezen, en nog meer, in het AD van 6 mei 2010. Nu juich 

ik alle acties toe en zeker in een Bon Futuro die zo onveilig is dat vol-

gens een tip van een sociaal werker en ex medewerker, de Nederlandse 

bewakers NIET in de gevangenis durven te werken!

Het is erg als ik het stuk in het AD lees, dat onze minister van justitie op 

deze manier ruimschoots aan alle corrupte zaken IN de gevangenis aan-

geeft wanneer er controle is. Zaken kunnen deze maand nog opgeruimd, 

verdwenen en verdoezeld worden en DAN gaan we pas controleren!

Hopelijk dat onze minister de 52 aangiften bij de recherche, OM en PG 

niet laat verdwijnen en AL deze namen die vernoemd staan gaat scree-

nen! Of krijgen zij ook de mogelijkheid om zich nog snel te zuiveren?

Wat een Farce!! Want tenslotte is dat hetzelfde als je tegen een drug-

bende zegt: ‘He swa, morgen slaapt de politie en zijn de boten kapot, 

jullie zijn welkom.’

Minister van justitie schaamt u zich want u helpt mee aan deze bende 

op dit eiland.

John H Baselmans
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2010

269 Transparantie

Transparant, we kunnen er doorheen kijken. We zouden kunnen mee 

denken en mee werken. Transparantie, een uitspraak die politici nogal 

graag gebruiken maar helaas tot de dag van vandaag NIET doorvoeren.

De politici zouden doorgelicht worden, hun financiële status zou vastge-

legd worden voor en tot na hun politieke carrière. Maar helaas, zo zijn 

wij burgers, tot de dag van vandaag, zand in de ogen gestrooid geworden 

door deze geweldige initiatieven. Initiatieven die werkelijk nooit verder 

zijn gekomen dan afgewerkte lucht uit de vele monden van politici.

Wij als burgers krijgen nauwelijks te horen wat er werkelijk speelt, laat 

staan dat we aan documenten kunnen komen om zaken uit te zoeken! Je 

wordt geboycot bij het leven en zelfs via advocaten is het onmogelijk 

of moet je maanden wachten op de stukken. Er wordt alles aan gedaan 

om je tegen te werken en zelfs je werk onmogelijk te maken.

Hebben de politici dan zoveel te verbergen in de Antillen? Nou, die 

vraag is met een volmondig JA te bevestigen. Als je zeker bent van 

de eerlijkheid van je werk en de manier waarop je het werk doet, dan 

kun je alles verdedigen en verklaren. Duistere zaken zoals nu de vele 

besprekingen met Nederland om de miljarden te krijgen zijn niet pluis. 

Je krijgt als burger zeer weinig informatie en zelfs dan is dat ook nog 

uit zijn verband getrokken. Leugens over en weer vliegen je om de oren 

en de documenten zijn niet voor Jantje Publiek beschikbaar of zijn net 

niet te vinden.
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Transparantie is een lachertje en dat is wel duidelijk in de zaak met 

onze minister van volksgezondheid mevrouw Leeflang versus mevrouw 

Bijleveld. In de zaak die we als partij aangekaart hebben en waar we 

naar de officiële stukken vroegen. Het blijkt dat tot op heden er geen 

documenten zijn die aantonen dat deze brieven werkelijk verzonden zijn 

naar Nederland. Klopt, via via hebben we mogen horen dat er een A4tje 

is met een logo en onleesbare tekst. Maar, werd ons verteld, zonder de 

nodige stempels van verzenden en filen! Zo worden wij als burgers voor 

de gek en dom gehouden. Een minister mag met een blaadje wapperen 

en dat is dan het document en wij moeten het dan maar geloven. Ver-

antwoording met afgestempelde gefilede documenten mogen wij niet 

verwachten. Zeker niet als er een persoonlijke vete is naar personen toe.

Nu is deze zaak nog gaande en komen er vragen in de Kamer in Neder-

land. Maar is het niet triest dat wij burgers niet de gestempelde, gefilede 

versie mogen inzien die aantonen dat onze minister haar werk doet en 

mevrouw Bijleveld valse beweringen uit? Dan pas ben je geloofwaardig 

en dan pas creëer je respect naar het volk toe. Niet met schreeuwen, boos 

zijn en de burgers afschepen met vage brieven of woorden!

Transparant, weet u wel? Transparant waar wij burgers mee mogen 

denken en mee mogen werken aan het opbouwen van ONS eiland.

De nieuwe regering zal transparantie hoog in het vaandel moeten zetten 

want dan pas gaat de bevolking de politiek weer geloven en respecteren. 

Niet met wat blaadjes schudden en zeggen, jullie moeten me geloven! 

Nee, dat doen we in een kleuterklas maar niet met volwassen burgers 

die meer willen weten van de zaken om zich heen.



66 - OMNIS 2 -

Transparantie, voor ons de eerste stap naar de nieuwe politiek.

John H Baselmans

2010

270 Mei 2010, Opstand gevangenen

Iets wat nooit prettig in de oren klinkt omdat een gevangene een ge-

vangene is en maar moet slikken wat daar gebeurt! Nu er zijn ook nog 

zoiets als mensenrechten en in onze Bon Futuro gebeuren vele dingen 

die onmenselijk zijn.

In maart 2009 kwam Movementu Kontra Korupshon naar buiten in de 

lokale en internationale pers. We kregen vele brieven van Nederlandse 

politici dat ze alles uit zouden gaan zoeken. Internationaal was er veel 

aandacht. Ook was er een gesprek met de toenmalige minister van Jus-

titie de heer Dick en de Procureur Generaal Heer Piar. Er werd keihard 

gezegd dat ze op de hoogte waren van de 54 aangiften tegen bewakers 

en leiding van Bon Futuro maar ze konden niets doen want de bonden 

werkten niet mee!

Er werden wat aanpassingen gedaan, er werden wat mensen ontslagen 

en er werden wat Nederlanders, die tot de dag van vandaag, BUITEN 

de gevangenis en op een dak patrouilleren! Onveilig, vertelden ze ons.

Dan hoor je van de minister van justitie mevrouw Jacoba één maand voor 

een schoonmaakactie, dat deze gaat komen. Wat voor politiek spelletje 
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is dat, zijn de geluiden vanuit Nederland. Wie gaat nu aankondigen dat 

er een schoonmaakactie gaat komen!

Nu zijn de gevangenen in opspraak gekomen want ook zij weten dat de 

schoonmaak niet in hun cellen gedaan moet worden maar bij de leiding 

en bewakers! Een lijst van tientallen namen van corrupte bewakers en 

leidinggevende personen in de gevangenis zijn bekend. Namen van wie 

wat doorlaat voor welke prijs en wie meeneemt voor verkoop buiten 

de gevangenis!

De bonden komen met een tegenoffensief en verwijten zijn er over en 

weer. Onderbezetting en dat er ook een klasse verschil is tussen de ene 

gevangene en de andere. Maar wie laat dat toe? Toch deze bewaarders 

en het bestuur zelf? Uit de 54 aangiften blijkt dat zo goed als ALLE 

goederen binnengehaald worden en uitgesmokkeld worden door de be-

waarders zelf. En als een PG en minister gaan zeggen. Ik citeer: ‘Maar 

we hebben geen toestemming van de bonden’! Dan vragen wij ons af 

waar de veiligheid voor ons burger nog is. Als klap op de vuurpijl, een 

nieuwe minister van justitie die ruim van te voren aan gaat kondigen 

dat er een schoonmaak komt! Dan vraag je je toch af waar het huidige 

peil van de vele politici zit.

Ook bij de melding die we maakten enkele maanden geleden, dat er 

vele wapens binnen waren gekomen. En dat er doden zouden gaan val-

len, rellen in de maak waren. Niemand van de politiek en geen van de 

verantwoordelijke instanties waren thuis. Dan vraag je je af wat voor 

soort regeerders hebben we en is zelfs een PG bang voor bonden!

De zaak Bon Futuro loopt nu ruim 10 jaren. Bon Futuro wordt geregeerd 

door de bewakers cq bonden die alles te zeggen hebben en een eigen 



68 - OMNIS 2 -

wereld hebben gecreëerd en dat allemaal ten koste van de gevangenen. 

Okay, je bent veroordeeld maar er zijn nog wel zo iets als mensenrech-

ten. Ik kan deze gevangenen begrijpen, zeker als ik de verhalen vanuit 

hun mond mag horen in deze onmenselijke vuilnisbelt van corruptie.

Gevangene, kom op voor je rechten want al heb je een verleden we 

zijn wel allemaal mensen. Jullie hebben gelijk, corruptie begin je van 

bovenaf aan te pakken!

Papiamentstalige versie van dit stuk

Mei 2010 Rebeldia di prezunan

Esaki ta algu ku nunka ta zona dushi den nos orea. Komo ku un prezu 

ta keda un prezu i mester akseptá kiko ta pasa ku n’e aya den prizon. 

No lubidá ku ta eksistí tambe algu ku yama derecho humano i den nos 

prizon Bon Futuro ta hopi kos inhumano ta tuma lugá.

Movementu Kontra Korupshon na mart 2009 a yama atenshon pa e 

kaso aki den prensa lokal i internashonal. Nos a haya kartanan di vários 

polítikonan hulandes ku nan lo bai investigá e kaso aki.Tambe nos tabata 

tin un kombersashon ku minister di hustisia señor Dick i Prokurador 

General señor Piar. Tur dos a bisa klaramente ku nan ta na altura di e 

54 deklarashon kontra bewaker i maneho di Bon Futuro, pero nan mes 

no por hasi nada komo ku e sindikatonan no ta kolaborá.

Medidanan a ser tuma i hasta tin personanan ku a haya nan retiro. 

Hulandesnan ta patruya te dia di awe, pafó di e prison, riba dak. No ta 

safe, nan a bisa nos.
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Nos minister di hustisia señora Jacoba adelantá ta anunsiá ku aki un 

luna nan lo bai hasi e prizon limpi. Ta ki wega polítika esaki ta, ta ki 

intenshon nan tin; ta krítikonan ku ta bin fo’i Hulanda. Ta ken ta bai 

anunsiá ku ta bai bini un akshon di limpiesa.

Klaro ku nos prezunan tambe a bin ku akshon komo nan sa ku no ta den 

nan sel so mester hasi limpi pero sigur serka e bewaker i e maneho. Tin 

un lista konosí ku nòmbernan di bewaker i di direktiva korupto ku ta 

traha den prizon. E lista ta mustra e nòmbernan ta ken ta laga kosnan 

drenta pa sierto preis i ken ta hiba kosnan afó pa bende.

E sindikatonan ta bini ku un kontra ofensiva i reprochenan ta skeiru. 

Falta di personal i tambe ku ta eksistí un diferensha den klase entre e 

prezunan. Pero ta ken ta permití esaki? Ta e bewakernan i e direktiva 

tòg? For di e 54 deklarashonnan ta opviamente klaro ku ta via bewaker 

TUR merkansia ta drenta i sali. Miéntras tantu e PG i minister ta bisa. 

Mi ta sita; “Pero nos no tin pèrmit di e sindikatonan”. Anto e ora nos 

ta puntra nos mes, unda nos siguridat ta komo siudadano. Ainda riba 

esei, un minister di hustisia ku adelantá ta anunsiá ku nan ta bai hasi 

un akshon di limpiesa. Ku esaki bo ta puntra bo mes ta unda e nivel di 

nos polítikonan ta awendia.

Algun luna pasa MKK a hasi menshon ku hopi arma a yega den prizon. 

I tambe ku ta preparando disturbio i hasta ku por tin mortonan. Ningun 

di nos polítikonan a reakshoná, tampoko e instanshanan responsabel. E 

ora bo ta puntra bo mes ta ki sorto di gobernante nos tin i hasta un PG 

tin miedu di sindikatonan.

E kaso Bon Futuro ya ta kanando 10 aña. Bon Futuro ta ser goberná 

dor di bewakernan alias sindikatonan. Ta nan tin poder aya den i a krea 
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nan mes mundu a kosta di nos prezunan. Okay, bo a ser sentensha pero 

ainda ta eksistí algu manera derecho humano. Mi por komprondé e 

prezunan, mas ainda ora ku mi a tende for di nan mes loke ta pasando 

den e landfill inhumano di korupshon.

Prezu, defendé bo derechinan pasobra aunke ku bo tin un pasado, nos 

tur ta hende si.

Boso tin rason, e korupshon nos mester kuminsá solushon’é for di ariba.

John H Baselmans

2010

271 John Baselmans presenteert zijn boek bij de Minister-
        president Mevrouw E. de Jongh-Elhage.

Donderdagmorgen was John Baselmans aanwezig op het fort om zijn 

boek ‘Pech gehad’ te presenteren aan Minister-president E. de Jongh-

Elhage.

Het boekje ‘Pech gehad’ heeft al in zijn korte bestaan veel stof doen 

opwaaien. Buiten enkele dubieuze rechtsuitspraken staan daar ook vele 

voorbeelden in wat er mis is in ons rechtssysteem. Baselmans heeft een 

vergelijking gemaakt met de Siciliaanse mafia en de manier hoe justitie 

en huidige politiek zich gedragen. En dan komt hij tot de conclusie dat 

er zeer veel gelijkenissen zijn. Namelijk, dat ook de eilanden geregeerd 

worden door de mafia. Uitspraken die zeker de aandacht hebben van 

zowel de Gouverneur F.M. de los Santos Goedgedrag als van mevrouw 

E. de Jongh-Elhage.
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In het gesprek vanmorgen werd deze vergelijking toegelicht bij de Minis-

ter-president die zeer zeker de wil toonde om het eens door een andere 

bril te zien. Het boekje ‘Pech gehad’ heeft duidelijk vele ogen geopend 

in de gemeenschap en Baselmans was blij dat de Minister-president zich 

schaarde in de rij samen met heer Goedgedrag om deze zaken eens te 

gaan doorlichten. ‘Een vruchtbare morgen’ vond Baselmans, die blij 

was dat zijn zaken, aangehaald in dit boekje, serieus worden genomen.

Papiamentstalige versie van dit stuk

Komunikado di prensa

John Baselmans ta presentá su buki na Minister–presidente señora E. 

de Jongh-Elhage.

Djaweps mainta John Baselmans a bai fòrti riba invita-shon di Minis-

ter–presidente señora E. de Jongh-Elhage pa asina ofresé su buki “Pech 

gehad”.

Den e korto periodo ku e ta eksistí e buki “Pech gehad” a kousa hopi 

rumores. Fuera di algun hurisdikshon dudoso den e buki tin tambe hopi 

ehemplonan skirbí kiko ta bai robes den nos sistema hurídiko. Baselmans 

a hasi un komparashon ku e mafia na Sicilië i e manera kon nos hustisia 

i polítika ta komportá nan mes. I asina e ta yega na un konklushon ku 

ta hopi paresido mes tin, esta ku nos islanan tambe ta ser goberná dor 

di mafia. Deklarashon kual sigur tin e atenshon di tantu e Gobernador 

F.M. de los Santos Goedgedrag komo di Minister–presidente señora E. 

de Jongh-Elhage.

Den e kombersashon e komparashon aki a ser aklará pa Minister–pre-

sidente kende a mustra su boluntat pa mira e kaso aki ku otro wowo. 
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Ta opviamente ku e buki “Pech gahad” a habri hopi wowonan den nos 

komunidat i Baselmans ta kontentu ku señora E. De Jongh-Elhage ta 

reuní huntu ku señor Goedgedrag pa asina aklará e kasonan aki.

Un mainta produktivo, ta e komentario di Baselmans kende ta satisfecho 

ku e kasonan skirbí den e buki ta ser tuma serio.

Inkluyendo potrèt

Minister–presidente señora E. de Jongh-Elhage den kombersa-shon ku 

John Baselmans

John H Baselmans

2010

272 De arrogantie van de politici naar de bevolking toe

Wij burgers van de Nederlandse Antillen blijken voor de politici al-

leen belangrijk te zijn tijdens de verkiezingen. Niets nieuws, hoor ik u 

alweer zeggen. Maar is het dan niet meer dan normaal dat wij burgers 

met respect en de nodige fatsoen behandeld moeten worden?

Een geruime tijd geleden werd mij door een PAR pion verteld dat brieven 

volgens de regels geschreven moesten worden en dat ze aan bepaalde 

eisen moesten voldoen. Zo niet dan werden ze weggegooid en niet 

beantwoord, vervolgde hij nog. Op de vraag hoe je deze brieven moest 

schrijven kreeg ik het antwoord dat de burger dan maar een cursus moest 

volgen die door hen werd gegeven!
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Nu blijkt al lang dat brieven naar de overheid niet beantwoord worden. 

Zelfs geen bevestiging krijg je als er een brief aangetekend of persoonlijk 

is afgeleverd aan de overheid. De enige instantie die volgens respect 

werkt is het Kabinet van de Gouverneur. Daar krijg je op zijn minst een 

bevestiging thuis gestuurd dat de brief ontvangen is.

Welnu, ik kan u zeggen de vele brieven, vragen en voorstellen die on-

dergetekende heeft gestuurd naar alles wat politiek is op dit eiland, er 

nog NOOIT één antwoord of bevestiging gekomen is!

Brieven in het verleden geschreven naar de; Koningin, Gouverneur, 

Amerika, Europees Parlement, Paus, vele politici wereldwijd en vele 

commissies kan ik u vertellen dat het zelden is dat ik geen antwoord of 

op zijn minst een bevestiging kreeg van diegene waar ik als burger een 

brief naar toe heb gestuurd.

Wat valt je op na het gesprek met deze PAR pion? Inderdaad, zelden 

wordt er een brief beantwoord door onze politici! Dus kennelijk be-

landen inderdaad vele brieven van ons burgers in de prullenbak! Ar-

rogantie noemt men dat en erger nog, het is respectloos naar de burger 

toe. De burger die jou als politicus wel te eten geeft en jou zou moeten 

vertrouwen! Nu zijn het kennelijk niet alleen wij burgers maar ook de 

politici onder elkaar waarbij brieven en vragen niet worden beantwoord! 

Dat kunnen we weer zien bij een MAN lid laatst die wederom dezelfde 

vragen per brief stelde!

Mijn vraag is: Welke arrogantie kunnen onze politici zich veroorloven 

dat zij niet het fatsoen moeten tonen naar de burgers en mede politici 

toe? Hoe kan de burger nog respect hebben voor politici die brieven laten 

vernietigen omdat ze niet volgens regels geschreven zijn? Overigens, 
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zijn er regels? De enige regel wereldwijd is respect naar elkaar toe en 

een beleefdheid naar een ieder.

RESPECT dames en heren politici en hun overheid! RESPECT, dat 

kun je niet afdwingen dat kun je alleen behalen door zelf het voorbeeld 

te geven.

Papiamentstalige versie van dit stuk

29b E arogansia di nos polítikonan na nos poblashon

Pa nos polítikonan, nos siudadano ta solamente importante den tempu 

di votamentu.

Bo komentario lo ta atrobe; esei no ta nada straño. No ta mas ku normal 

ku nos siudadano mester haña e rèspèt i e desensia di nos polítikonan?

Basta tempu pasa un peon di PAR a bisa mi ku kartanan dirigí na nos 

polítikonan mester ta skirbí segun norma i mester ta kumpli na sierto 

demanda. Si esaki no ta e kaso, nan ta benta e kartanan ei afó i nan no 

ta hasi nan esfuerso pa manda kontesta; e shon aki a sigui den mes un 

rosea. Ora ku mi a hasi e pregunta ta kon e kartanan aki mester ta skirbí 

mi a haña komo kontesta ku e siudadano mester sigui un kurso ku nan 

mes ta duna.

Ya ta basta tempu kaba bèrdat, ku riba kartanan dirigí na gobièrnu bo 

no ta haña kontesta. Ni sikiera un konfirmashon bo ta haña ora ku bo 

manda un karta registrá òf entrega personalmente na gobièrnu. Gabinete 

di Gobernador ta e úniko instansia ku ta traha ku rèspèt. Di e instituto 

aki si bo ta haña un konfirmashon na kas ku nan a risibí bo karta.
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Bueno, ami por bisa ku nunka mi a haya un kontesta, ni un konfirmashon 

riba tur e kartanan ku mi a yega di manda pa nos polítikonan. 

Riba e kartanan ku mi a manda komo siudadano pa; La Reina, Goberna-

dor, Merka, Parlamento Europeo, Papa, komo tantu pa otro polítikonan 

den mundu i komishonnan, mi por bisa, ta masha poko mi no a haña 

kontesta, a lo ménos mi a haña un konfirmashon ku e karta a yega.

Kiko bo por nota despues di e kombersashon aki ku e tal peon di PAR? 

Ta bèrdat ku ta masha tiki polítikonan ta kontesta un karta. Opviamente 

ta masha karta di nos, siudadano, ta bai direktamente den ko’i sushi. 

Esei nos ta yama arogansia i peor ainda sin rèspèt pa e siudadano. Ta e 

siudadano ta duna bo, komo polítiko, bo kuminda i e mester por konfia 

bo. Wèl ta parse ku hasta polítikonan ta hasi esaki ku nan mes kolega 

polítiko, kaminda nan ta manda otro karta sin haña kontesta. Esaki nos 

por a nota serka un miembro di MAN kende a bolbe manda un karta 

ku mesun preguntanan.

Mi pregunta ta; Ta fo’i unda nos polítikonan ta bin ku e arogansia ei 

ku nan ta permití nan mes ku nan no tin e fasun pa e siudadano i nan 

kolega polítiko? Ta kon siudadano por duna rèspèt na nos polítikonan 

ku ta deshasí di nan karta pasobra nan no ta skirbí segun norma? By the 

way, tin norma anto? E úniko norma ku tin mundialmente ta e rèspèt pa 

otro i un bon manera na otro.

RÈSPÈT, dama i kabayero polítikonan i nan gobièrnu.

Rèspèt bo no por forsa pa haña, rèspèt lo bo meresé ora ku bo mes duna 

e ehemplo.

John H Baselmans
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2010

273 Wonend in de rimboe

Banda’bou, wat betekent het om daar te wonen?

-  Je rijdt een weg waarop dagelijks de meeste dodelijke   

 ongelukken gebeuren. 

-  Dan ga je al maanden over een weg zonder asfalt omdat   

 de gedeputeerde boos is.

-  Ga je benzine kopen in een vervallen pompstation wat te   

 gevaarlijk is om onder te staan.

Haal je heelhuids je huis dan;

-  Draai je de kraan open en er komt wat water uit druppelen. 

-  Waar elektra bij de eerste regenbui meteen verleden tijd is  

 door alle kortsluitingen van het aftappen.

-  De telefoon is een krakende lijn waar je in de verte hoort  

 dat je toch contact hebt.

-  Waar Tds/ Direct tv niet te ontvangen zijn tussen de heuvels  

 en onze nationale zender Tv11 en Tele korsow 8-9-24   

 dagelijks worden weggescrambeld door lokale zeer   

 actieve zendamateurs die vriendjes blijken te zijn met landsradio.

-  Al zouden we voetbal willen kijken, ondanks het zenden   

 van deze vriendjes, dan nog is kanaal 6 niet op de lijst der  

 nationale stations!

Zo beste mensen zijn we op Banda’bou overgeleverd aan wat moeder 

natuur ons laat zien, horen en geeft. En dan nog beweren ze in de stad 

dat wij als Banda’bou (onder)ontwikkeld gebied zijn!

John H Baselmans
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2010

274 Men moest zich schamen

Afgelopen dagen en een maand van te voren aangekondigde schoon-

maakactie, is de pers overspoeld geweest met deze actie in onze ge-

vangenis ‘Bon Futuro’. We hebben de laatste dagen tafels vol gezien 

met wapens en allerlei gerei wat in een gevangenis niet thuishoort. Dan 

hebben we kunnen zien dat er trotse mensen bij de tafels staan wat ze 

niet allemaal gepresteerd hebben. Welnu, juist zij zijn de schuldigen 

die dit mogelijk hebben gemaakt dat deze wapens en toebehoren in de 

gevangenis zijn beland. Al ruim 10 jaar lang zijn er 58 aangiften alleen 

al door ons gedaan. Onze verantwoordelijke mensen, Openbaar minis-

terie Procureur Generaal en Minister van Justitie hebben deze aangiften 

links laten liggen. Aangiften van zeer veel personen die in de gevangenis 

werken en die corrupt zijn. Namen en toenamen worden daarin genoemd 

met alle bewijsstukken. 600 mgb aan informatie waar niet veel mee 

gedaan is. Puur omdat, ik heb uit eigen mond mogen vernemen van de 

toenmalige Minister van justitie en Procureur Generaal, dat de bonden 

er niet mee eens zijn om de gevangenis (lees bewaarders en leiding) 

aan te pakken! Dus, wat gaan we doen? We gaan de gevangenen weer 

eens door het slijk halen!

De prijslijst, wat de vele goederen kosten, inclusief de namen waar je ze 

kunt bestellen zijn in het bezit van de Minister en PG. Nu, na al die jaren, 

draait de minister de verantwoordelijkheid om en laat de gevangenen als 

de schuldigen zien! Maar wie zijn de uiteindelijke verantwoordelijke 

personen? Toch de bewaarders, de leiding en als die niet functioneert, 

toch de minister met zijn PG? Het zijn juist zij die zich moeten schamen 

dat dit allemaal mogelijk is in een gevangenis. De bewaking plus leiding 
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en de minister moeten zich schamen dat een groep Nederlanders even 

deze zaken in een gevangenis vinden.

Zo zouden deze verantwoordelijke mensen allemaal hun biezen moeten 

pakken voor hun onvermogen wat ze zelf de laatste dagen in alle kran-

ten en de verdere pers hebben tentoongesteld. U allen hebben duidelijk 

gefaald door bang te zijn van de bonden die de dienst uitmaken! Triest 

dat de veiligheid van ons land in de handen van deze mensen berust. 

Voor mij heeft U allen een bewijs van onvermogen en dat mag en kan 

niet zonder consequenties zijn in een democratisch land.

John H Baselmans

2010

275 Pinguïn en respect

We zien ze overal op dit eiland, de pinguïns. Wezens in het zwart met 

een galg om hun nek. Klaar om kennelijk veroordeeld te worden tot de 

zwaarste straf. Je vraagt je af wat een pinguïn doet in de tropen. Die 

vraag stel ik me al heel lang. Mensen die me kennen weten dat ik het 

niet zo nauw neem met kleren. Welnu, dat is al van de eerste dag dat ik 

op deze aarde kwam. Kleren zijn een verpakking en maken een mens 

niet beter of slechter!

Maar wacht, we praten toch over pinguïns? Ja, daar praten we over en 

dan wel die pinguïns die je overal ziet bij de officiële instanties. Mensen, 

ja mensen die menen zich beter voor te kunnen doen als ze zich in een 
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pinguïnpak presenteren met een aangebouwde galg. Die galg mag dan 

wel een kleurtje hebben als je werkelijk progressief over wilt komen. 

Welnu, die pinguïns bedoel ik en de laatste weken heb ik weer heel wat 

van dit soort gezien. Bij het bezoeken aan officiële instanties moet je 

ordelijk gekleed gaan, staat overal aangeplakt. Is niets mis mee, want 

het zou een onsmakelijke toestand worden als we allemaal in ons nakie 

gingen staan en dan ook nog dat de natuur zich wel eens op kon spelen. 

Dus de mens doet kleren aan. ‘Apen in een pakkie’ noem ik dat al 56 

jaren want we blijven een afstammeling van de apen en willen ons via 

kleren onderscheiden van onze dierensoort, niet waar?

Gisteren maakte ik voor de zoveelste maal mee dat mijn kleding niet 

goed genoeg was. Ik had een afspraak bij onze Procureur Generaal die 

me uitgenodigd had in verband met het boekje ‘Pech gehad’. Een nette 

broek, een mooie blouse en nette schoenen waar ik maar één paar van 

heb, ging ik naar het stadhuis. In eerste instantie werd ik netjes ontvan-

gen door een vriendelijke dame en zij verwees me naar de kamer links 

waar onze PG zich genesteld heeft. Ho, hu stop, was een stem uit de 

linker hoek. Ik keek naar een man met 3 strepen die mij vertelde dat ik 

niet verder mocht. ‘Band van je hoofd’ riep hij nors. Ik keek hem aan 

en zei net zo kort ‘Nee’. ‘Band af’ was weer zijn bevel. Ik met de vraag 

‘Waarom?’ ‘Omdat ik dat zeg’ vervolgde hij. Ik vervolgde ‘Dan heeft 

u een probleem want de PG verwacht mij en u houdt me tegen’. Hij 

vertikte om me aan te kijken en ondertussen liepen er allemaal mannen 

gekleed in jurken om me heen en keken alsof ik een choller was. Ik 

bleef mooi midden in de hal wachten toen er een vierstrepen meneer 

langskwam en wat mompelde. Ik bleef rustig staan kijken en dacht, ik 

ga niet weg en zal geen hoofdband afdoen voor wie dan ook. De PG 

kwam naar buiten, lachte en vroeg me wat er gaande was. Ik vertelde 

hem dat ik niet door mocht om hem te bezoeken vanwege een band. 
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De drie en vier strepen pinguïns waren ondertussen verdwenen zo ook 

de mannen in hun jurk. Hij lachte, waarbij ik de PG vroeg of ik stonk, 

er naakt bij liep of schokkend overkwam? Hij lachte weer. We hebben 

lang samen een zeer goed gesprek gehad. Ik met mijn band en de PG 

in zijn pak en strop.

Dit voorval is niet de enige in mijn leven en ik zou een boek kunnen 

schrijven alleen al over kleding en de reacties van mensen daarop. Maar 

waar halen mensen het waanidee vandaan dat een man in een pak meer 

respect afdwingt dan een man gewoon netjes gekleed? Respect dwing 

je niet af met een verpakking, respect dwing je af met je uitstraling, je 

energie! En zo zal ik mij als waardig mens niet gaan verlagen naar het 

lopen in een pak met een strop. Ik ben wat ik uitstraal en niet hoe ik 

eruit zie! 

John H Baselmans

2010

276 Elektronisch potlood

De discussie is weer opgelaaid, machine of potlood! Onze politici heb-

ben besloten weer met potlood en slijper aan de slag te gaan. Voor mij 

niets nieuws want het ligt er maar aan welke kleur denkt te winnen en 

zo, of de machines of de potloden uit de kast gehaald worden. Het frap-

pante is dat de hardste schreeuwers, twee verkiezingen terug, fanatieke 

tegenstanders voor de techniek waren en nu alles opentrekken om die-

zelfde machines weer te gebruiken! Denkende aan de gesprekken met 

enkele van deze politici, werd er toen gesproken over manipulaties van 
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de machines. Ik had zelf onder andere de bewijzen aangedragen dat er 

inderdaad vele mogelijkheden waren om de ‘Smartmatics’ te manipule-

ren. Momenteel zijn er over 70,800 websites die het over dit onderwerp 

hebben! Ook heb ik de programma’s laten zien op Canadese hackers 

sites waarmee je de machines kunt instellen zoals jij dat wilt! Toch ging 

het elektronisch stemmen door. Wat bleek uit monden van deze politici? 

Namelijk, dat de machines inderdaad fraude gevoelig waren! Ook bleek 

later dat de papieren telling niet klopte met die van de machines! ‘We 

gaan dit aanvechten’ was nog een kreet van een van de nu meest harde 

schreeuwers! Toen er bleek dat ze gewonnen hadden was het in een keer 

stil. Iedereen zweeg en van aanvechten was geen sprake meer.

Later werden de machines zogenaamd ‘aangepast’ en fraude was niet 

meer mogelijk. Mmmm, de websites en hackers zeggen anders! Maar 

goed, er werd weer elektronisch gestemd. Wederom bleek dat vele oudjes 

thuisbleven uit angst en omdat ze niet met die ‘rare dingen’ om kunnen 

gaan. Familieleden moesten hen bijstaan (waar is het stemgeheim). Ook 

waren er veel ongeldige stemmen! Vreemd als het electronisch gedaan 

wordt, toch?

Nu hebben we enkele politici van de huidige regering die lopen te 

schreeuwen dat we weer terug in de tijd gaan, dat we met de techniek 

mee moeten gaan en bla, bla meer! Maar het addertje is dat het hen 

goed uitkomt dat de oudjes niet gaan stemmen. Ouderen die niet dur-

ven, bang zijn van techniek (wat overigens ook vele jongere mensen 

hebben). We moeten vooruit, we moeten mee gaan en we moeten zus 

en moeten zo. Maar kennelijk is Nederland ook niet meer zo overtuigd 

van hun merk machines! Natuurlijk niet want elk elektronisch apparaat 

is te manipuleren!
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Wat vreemd is, het was wel die partij die in het verleden alles aan ge-

daan heeft om deze machines tegen te houden, want ze waren niet te 

vertrouwen. Juist deze politici roepen nu het hardst om deze machines 

aan te houden! Hebben ze dan misschien dat kleine programmaatje 

gedownload waar ik hen op gewezen heb? Of komt het hen nu goed uit, 

deze (on)betrouwbare manier van stemmen? Vast staat dat niet ALLE 

burgers mogen stemmen en op Banda’bou is een zeer grote groep die 

zeker weer niet was gegaan als die elektronische dingen weer waren 

ingevoerd.

Dan heb ik buiten het onbetrouwbare nog een algemene vraag; Is er nog 

niet bij iemand van de eilands IT-ers opgekomen om aan zo’n apparaat 

een eenvoudig ‘tablet’ te koppelen waar de kiezer elektronisch een vakje 

rood mee kan maken? Een techniek die al ruim 10 jaren bestaat, veilig 

is en perfect werkt. En dat we zo ook de ouderen en jongeren weer naar 

het stembureau zouden kunnen lokken. Voilà, met een elektronische 

pen/potlood een vakje rood maken! Dan nog de illegale software zien 

te weren en dan zijn we klaar voor een nieuw elektronisch tijdperk.

John H Baselmans

2010

277 Geld boven menselijkheid

Ik kom niet veel in een apotheek en dat is ook niet nodig als je gezond 

bent. Maar je hoort en ziet schrikbarende zaken. Dokters die hun werk 

niet meer kunnen doen omdat de farmaceutische grootmachten op deze 

eilanden niet meer zorgen dat bepaalde medicijnen voorhanden zijn. Ook 
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hoorde ik nog niet zo lang geleden van een medicus dat het vertrouwde 

en goed werkende middel ‘morfine’ niet meer verkrijgbaar is op het 

eiland. Er is regelmatig gereclameerd bij de lokale importeur waarom 

een belangrijk goedkoop medicijn als morfine niet meer in de handel 

is. Bij navraag wordt er omheen gedraaid en dezelfde smoezen die ik 

al bij andere medicijnen te horen heb gekregen werden weer uit de kast 

gehaald. Smoezen zoals; dat het niet meer geïmporteerd mag worden, 

de fabrikant het niet meer maakt en dat het te duur is geworden, worden 

alsmaar aan je verteld als je navraag doet. Ga je dan rechtstreeks naar de 

fabrikant, blijkt alsmaar dat de importeur zelf de invoer gestopt heeft!

Nu is mijn vraag; waar zijn we mee bezig? Waar we mee bezig zijn 

is duidelijk en is een tendens die al enkele jaren op ons eiland gaande 

is. De tendens om mensen in pijn te laten of extra geld uit hun zakken 

te laten halen door de soms exorbitante prijzen die op de lokale me-

dicijnwereld worden gehanteerd. Goed werkende simpele pijnstillers 

worden systematisch niet meer binnengehaald omdat er te weinig op 

te verdienen valt. Nu zou je denken dat er van hogerhand ingegrepen 

wordt en dat er dan andere wegen gezocht worden om de lokale bevol-

king die medicijnen te geven waar ze recht op hebben. Niets is minder 

waar want wat blijkt? Onze ‘hogere hand’ profiteert ook mee van deze 

monopoliepositie en zelfs zo dat onzere ‘hogere hand’ in vele gevallen 

ook in de farmaceutische handel zit!

Het is in en in triest dat een patiënt, die veelal een eigen bijdrage betaalt 

of zelfs voor moet schieten voor onze verzekeringsmaatschappijen, vele 

malen meer moeten betalen voor een vervanging van de morfine spuit, 

wat dan de bewuste pleister is. Een pleister die vele bijverschijnselen 

heeft en waar de patiënt zich veel slechter bij voelt dan de goedkope 

morfine. Dat onze artsen geen vuist gaan maken tegen deze farmaceu-
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tische mafia is voor mij nog onduidelijk. Maar ik kan me er wel wat bij 

denken wat er gaat gebeuren wanneer artsen dan uit nood, via illegale 

kanalen, hun medicamenten laten binnen komen om zo toch hun pa-

tiënten op een humane manier te helpen. Nu zijn wij als patiënten niets 

meer dan geldbuidels die beroofd worden en verder moeten met veel 

pijn en veel narigheid.

Och, ‘who cares’ als het de medische wereld en de verantwoordelijke 

al geen zier meer scheelt wat er werkelijk met de mensen gebeurt. We 

gaan maar door met een lege buidel en zeer veel pijn. Dat is de Antil-

liaanse menselijkheid anno 2010.

John H Baselmans

2010

278 Onze minister is bang voor een confrontatie

Op 18 mei 2010 heb ik een brief gestuurd naar Gouverneur Goedge-

drag, Mevr. De Jong Elhage, Heer Piar en Mevr. Jacoba in verband met 

het persoonlijk aanbieden van het boekje ‘Pech gehad’. Ik vond niets 

meer dan normaal dat de hoofdrolspelers van dat boekje een exemplaar 

moesten ontvangen.

Bij de eerst genoemde drie personen ging het zeer correct en heb ik de 

mogelijkheid gehad om het boekje persoonlijk aan te bieden en waar 

mogelijk nog wat toe te lichten. Maar bij onze minister van justitie 

mevrouw Jacoba bleek dat ze in eerste instantie geen tijd had volgens 
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haar medewerker A. C. Een medewerker die me belde met de bood-

schap dat ik het boekje aan hem kon geven. Deze man komt niet voor 

in dit boekje en ik bedankte voor die eer. Wat ik hem ook vertelde was 

dat mensen vele malen drukker dan deze minister WEL de tijd konden 

maken! Deze man werd kwaad en schreeuwde dat hij me nog wel terug 

zou bellen. Een uur later ontving ik deze mail;

Fri, 28 May 2010 16:07:2

Wij hebben uw brief ontvangen en conform uw gesprek met Dhr A. C. 

nemen wij contact met u op voor een afspraak.

Brasa, Magali Jacoba

Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen

Ik blij met die ‘Brasa’ maar wanneer zou deze minister even tijd heb-

ben? Je zag haar daarna bijna dagelijks in de kranten maar u raadt het 

al, geen telefoontje noch mail meer van deze minister!

Is het misschien dat deze minister bang is voor een confrontatie met 

een mondige burger? Dat bleek ook toen ik haar tegenkwam in een 

koffieshop waar ze schuin even keek en verder net deed of ze in Keulen 

had horen donderen.

Triest is dat een minister burgers ontwijkt en dat onder het mom dat 

ze het druk hebben. Maar erger is dat deze PAR minister zeker geen 

respect heeft naar de bevolking toe! Dat is het huidige peil van onze 

politici. Met hun kop in het zand alsmaar alles wat lastig is ontwijken.

John H Baselmans
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2010

279 Hoe nationalistisch zijn we eigenlijk

2 Juli, we staan allemaal te zingen met volle borst: LANTA ………….. 

En dan een reeks aan redevoeringen hoe wij samen iets moeten gaan 

opbouwen. Een half oor van de uitgenodigden en geen oor van de me-

nigte die het allemaal wel voor lief neemt. En dan... AANVALLEN, 

eten, feesten en veel harde muziek tot in de late uurtjes!

Nu moeten we kiezen; onze kolonisator, u weet wel die makamba’s, 

spelen tegen een Brazilië! Wat nu? Onze politici gaan zorgen dat hun 

redevoeringen korter worden en ons nationalistische organisatie verkort 

in het geheel het programma! Wat blijkt; bij de aftrap van de wedstrijd 

zijn we ons nationalisme al weer vergeten!

Conclusie: Jarenlang is het duidelijk dat de dag van de vlag een farce is, 

waar alle politici als heiligen staan om ons land zogenaamd te dienen. 

Ons zinkend (ei)land, wat al miljarden in het rood staat en door een mafia 

geregeerd wordt. Een (ei)land waar geen recht meer is en waar onze 

kinderen niet meetellen, verkracht en bewust domgehouden worden.

Hoe nationalistisch zijn we wanneer we met ons hand op ons hart ‘Lanta’ 

zingen en naar een doek moeten kijken? Een doek wat kennelijk niet 

belangrijker is dan ballentrappen in een land ( Afrika) waar nog dagelijks 

mensen afgeslacht worden.

Mensen van de politiek, jullie vallen dagelijks door de mand en het zal 

jullie geen snars schelen wat er met onze vlag en ons (ei)land gebeurt, 

zolang u weer op de voorste rij mag staan over enkele dagen!
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Nationalisme tussen feesten en voetballen in!

Een burger die om zijn medemensen geeft maar helaas geen land heeft 

die om deze mensen geeft.

Papiamentstalige versie van het stuk

Kon hopi nashonalista nos ta en realidat?

2 di yüli, dia di nos bandera i nos tur ta kanta: LANTA……

Despues di esaki ta sigui un serie di diskurso, por ehemplo; Kon nos 

lo por konstruí algu huntu. Invitadonan no ta skucha drechi i e multitut 

no ta skucha mes. Nan ta di akuerdo ku tur kos pa despues… atákalo: 

kuminda, fiesta i músika ta toka duru te lat.

Awor nos mester hasi nos chòis; Nos kolonisador, bo mes sa kiko mi 

kier men, e Makambanan, ta hunga kontra Brazil. I awor kiko ta bai 

pasa? Nos polítikonan ta bai soro pa nan diskursonan ta mas kòrtiko i 

nos organisashon nashonalista ta bai hasi henter e programa mas kòrtiko.

Ta parse ku na e momento ku e futbòl ta kuminsá ya nos a lubidá nos 

nashonalismo.

Konklushon: Ta opviamente klaro ku ya pa hopi aña dia di bandera no 

ta nada otro ku un komedia, kaminda tur nos polítikonan ta para manera 

santu, pretendiendo ku nan t’ei pa sirbi nos isla. Nos isla/pais ku ta senk, 

ku tin mil miónes na debe i ku ta ser goberná dor di mafia. Un isla/pais 

kaminda no por papia di derecho i kaminda nos yunan no ta konta; nan 

ta ser abusá i konsientemente ta ser tené bobo.
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Kon puro bèrdat nos ta nashonalista ora nos ta kanta “Lanta”, ku nos man 

na pechu, wowo apuntá riba un pida paña? Un paña ku opviamente no 

tin mas balor ku e futbòl, hungando den Afrika kaminda nan ta asesiná 

hende tur dia.

Nos shonnan den polítiko, ta tur dia mes boso nivel ta ser proba i bèrdat 

boso no ta interesá at all kiko ta pasando ku nos bandera, tanten ku aboso 

por para dilanti na televishon aki algun dia.

Nashonalismo entre fiesta i futbòl.

Un siudadano ku ta stima su hendenan, kende infortunadamente no tin 

e pais ku ta stima SU hendenan.

John H Baselmans

2010

280 Brief aan de heer Hirch Ballin

De heer E.M.H. Hirsch Ballin

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Datum: Curaçao, 5-7-2010

Onderwerp: 5656495/10 – 5607537/09 – 5647766/10

Geachte heer Ballin
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Met de nodige belangstelling en interesse heeft ondergetekende uw 

brief, gedateerd 18 juni 2010, gelezen over het doen toekomen van de 

file van het boekje ‘Pech gehad’.

Als antwoord maakte u ondergetekende duidelijk dat hij zich moet wen-

den tot de gewezen instantie in eigen land. En naar de Staatssecretaris 

van Binnenlandse Zaken van Koninkrijksrelaties.

Wat bij hem opkwam als eerste vraag was; Heeft u wel de boekjes gele-

zen? Bent u werkelijk geïnteresseerd wat er met uw medeburgers gebeurt 

aan de andere kant van de plas? Als u de files zelf doorgenomen had of 

door een ander had laten lezen, kunt u zien dat ondergetekende niets 

anders doet dan aangiften doen, brieven schrijven naar alle verantwoor-

delijke instanties. Indien mogelijk voert ondergetekende gesprekken met 

de Gouverneur, Minister President, Procureur Generaal, Minister van 

Justitie enzovoorts. Dus, dan vraagt ondergetekende zich af waarom u 

alsmaar naar hen verwijst in uw brieven terwijl ook in de boeken daar 

regelmatig melding van gemaakt wordt.

Daarnaast wil ondergetekende met zijn boeken gerechtigheid bereiken, 

ook voor de Nederlandse burgers (wat we allemaal zijn) woonachtig 

op de Antillen. Wij burgers zijn NIET beschermd door het gerecht en 

worden beoordeeld naargelang de mafia ons mag of niet.

In het gesprek wat ondergetekende had afgelopen weken met de Gouver-

neur, directeur Kabinet Gouverneur, Minister President en PG blijkt dat 

zij niet bij machte zijn om deze mafia aan te pakken en zelfs het bestaan 

daarvan niet willen weten! Moeten we dit alles maar voor lief nemen 

als burger? Als je veel geld hebt is er een kans van slagen bij een proces 

maar geen geld betekent automatisch schuldig zijn (zie zaak Spelonk).
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Wat ondergetekende wilde bereiken was dat u als eindverantwoorde-

lijke (Nederland), conform ons statuut, kennis hier van zou nemen en 

ons als burgers die rechten terug zou gaan geven waar wij als burgers 

van de Nederlandse Antillen recht op hebben. U verwijst alsmaar naar 

instanties hier op de eilanden. Kennelijk moet ondergetekende u er op 

attenderen dat wel Nederland, via het statuut, garant staat voor onze 

veiligheid en voor onze rechten. Als dat lokaal niet gewaarborgd kan 

worden is Nederland wel verplicht om hier in te grijpen.

Als ondergetekende dit misschien verkeerd ziet, wil hij dat graag eens 

laten toetsen bij het Europese Parlement en indien nodig bij het Euro-

pees Hof. In ieder geval kunt u dan als Nederlandse staat later niet meer 

zeggen, zoals al eens eerder in de geschiedenis is gebeurd : ‘Wir haben 

das nich gewusst’.

Ondergetekende heeft via verschillende boekjes duidelijk naar buiten 

gebracht wat er WERKELIJK speelt op deze eilanden. Overigens, deze 

boekjes zijn naar verschillende Nederlandse fractieleden gestuurd, in-

clusief onze Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken die nog niet eens 

de moeite nam om ergens op te reageren. Natuurlijk niet, want het zijn 

maar die negertjes aan de andere kant van de plas!

Mijn excuus voor de laatste opmerking maar dat is wat wel speelt onder 

de lokale bevolking die zich totaal verlaten voelt door een Nederland 

die zich op slinkse wijze van alle verantwoordelijkheden probeert te 

ontdoen.

In de hoop dat de burgers van de Nederlandse Antillen het recht krijgen 

waar ze recht op hebben en dat op een menselijke en eerlijke manier.

Met deze hoop teken ik, met de meeste hoogachting;
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Johannes H. Baselmans

Curaçao Nederlandse Antillen

c.c. 

- Gouverneur van de Nederlandse Antillen heer Goedgedrag

- Minister President van de Nederlandse Antillen mevrouw de Jongh 

Elhage

- Procureur Generaal heer Piar

- Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen mevrouw Jacoba

- Staats Secretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties me-

vrouw Bijleveld

John H Baselmans

2010

281 Danki Aqualectra

Zolang we wonen in een heuvelachtige omgeving van Banda’bou, is er 

een water probleem. Geen druk of een druppende of zelfs lege water-

leiding is de normaalste zaak. Voor een van onze bewoners, nog hoger 

gelegen dan wij wijkbewoners, werd gelukkig een pomp gezet. Fijn 

voor hen, ellende voor ons. Want als deze mensen gaan douchen zit de 

buurt zonder water!

Het probleem werd doorgegeven en binnen 2 dagen werd er een week 

lang metingen gedaan. Na deze week werd ik opgebeld door een zeer 

nette dame die me uitlegde dat de druk zeker onder het normale peil 

is en er aan gewerkt gaat worden. Fijn dat in ieder geval nu ook bij 

Aqualectra het probleem via metingen vast staat.
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Nu zijn we al weken verder en de pomp voor onze bovengelegen buren 

werkt optimaal. Maar het probleem wordt nijpender. Geen water, of 

druppelende waterleidingen zijn nu een gewoonte geworden. Ook zo 

van de week toen ik voor de zoveelste maal weer melding maakte. Geen 

water in onze hoek. Binnen een half uur stond een heer aan de poort en 

hij ging op inspectie uit. Leidingen werden losgekoppeld en het water 

stroomde ondertussen weer. Binnen alles nog even gecontroleerd en 

alles leek weer als vanouds. Stromend water, een eerste levensbehoefte 

voor ons homo sapiens.

Met het naar buiten lopen bedankte ik deze man voor de nette en cor-

recte service. Hij vertelde mij dat hij nog niet klaar was. Hij nam zijn 

telefoon en begon iemand te bellen. Hij zette zijn telefoon op speaker 

zodat ik mee kon luisteren. Het probleem was bij deze man bekend en 

raadde hem aan het weer door te geven aan zijn chef. Deze werd ook 

meteen gebeld en bevestigde ook het probleem ‘pomp en lage druk’. 

Maar er was een ander probleem, de watertank was op een zeer laag 

niveau. Morgenvroeg gaan we er aan werken, was zijn antwoord. De 

man vertelde me nog later bij het wegrijden dat inderdaad de pomp 

normaal de oorzaak was van de druppelende en soms lege waterleiding 

in deze buurt.

Langs deze weg wil ik Aqualectra en in het bijzonder de man bedanken 

voor de goede service die dag. Deze man laat zien dat service en willen 

helpen een bedrijf een positieve uitstraling geeft naar de klanten toe. 

Het was een genoegen deze man meegemaakt te hebben. Nu nog een 

waterleiding met druk, maar die gaat ook zeker komen.

John H Baselmans
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282 Documentaire New York Times

Discussie in verband met een documentaire van de New York Times 

over onze nationale taal Papiamento

Beste discussie leden

Fijn dat we zo toch wat kunnen praten al zou ik dat heel graag persoon-

lijk willen doen met jullie.

Ik had deze link gezien op Facebook en was daar een discussie gestart 

over de boodschap achter de boodschap. Het is een verhitte discussie 

geworden en ging hoofdzakelijk over het Papiamento. Maar er waren 

er ook enkelen die zagen dat een documentaire altijd twee kanten heeft. 

(en zelfs meer).

In de 35 jaren dat ik in de reclame heb gezeten en dat ook geleerd heb 

op een van die opvangcentra die “Grafische school genoemd werd”, 

was het lesgeven niet alleen om advertenties, documentaires of films te 

maken maar hoe je mensen in hun onderbewustzijn kunt bereiken. ELKE 

advertentie of wat je ziet op TV of hoort op de radio heeft minimaal 

een tweede boodschap.

Als oude rot in het vak en als nu in een schommelstoel zittende pensio-

nado heb ik nog steeds de hobby om deze achterliggende boodschappen 

te zien en te voelen.

Waarom doen ze reclame maken op deze manier?
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De maatschappij laat niet toe om openlijk bijvoorbeeld cocaïne aan te 

prijzen. De maatschappij staat ook niet toe mensen geweld op te zwepen 

of over Hitler, duivel of zwart geld te praten en laten zien. Nu, dan heb 

je een machtig fenomeen wat onderbewustzijn heet! Via het onderbe-

wustzijn kun je mensen boodschappen meegeven die niet direct opval-

len of zien maar je onderbewustzijn pakt deze boodschappen WEL op.

Deze boodschappen zijn de werkelijke boodschappen die bedrijven 

door willen geven. Door deze boodschappen zijn zeer velen nu aan de 

drugs, zeer velen vechten, stelen en zijn corrupt en zeer velen moorden!

Laatst schreef ik als voorbeeld in een discussie van de woorden “YES 

WE CAN”. Woorden die Obama alsmaar uitspreekt en door velen her-

haald worden. Als je deze woorden inspreekt en achterstevoren afspeelt 

zeg je “I LOVE SATAN”!!! Probeer het maar eens of ik kan je een link 

sturen. Je onderbewustzijn hoort I LOVE SATAN en jij denkt dat Obama 

ons doet geloven dat wij alles kunnen!!

Ik kan zo miljoenen voorbeelden geven want in elke film of wat je ook 

hoort aan teksten in liedjes wordt dit gedaan! En zo gaat de wereld 

BEWUST achteruit want dat heeft één doel! Het doel is; Dat we binnen 

enkele jaren met minimaal 80% aan bevolking minder worden! 

-  Waarom worden wij bijvoorbeeld niet geholpen tegen AIDS  

 en kanker, terwijl de oplossingen er zijn om dat te genezen? 

-  Waarom de vele oorlogen of de verziekte politiek waar ook  

 wij in zitten en waar jullie zoveel over schrijven? 

Overigens je hebt het goed gezien en nee, ik verklaar je niet voor gek 

want jouw woorden zijn ook die van mij en heb ze ook al in diverse 

interview de ruimte ingestuurd.
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Politiek kun je lang en breed over praten maar politiek is een verlengstuk 

van de mafia die hun zaken veilig stellen, niet die mafia met zwarte wa-

gens en geweren. Nee, de wittebroden mafia die ook in de justitie zitten 

en overal de lakens uitdelen. Politiek is een circus en je hoeft hen niet 

te “Join to beat them”! Politiek draait op de burger en als de burger nee 

zegt, stopt de politiek. Dat is waar ik nu mee bezig ben met iedereen 

die het wil horen en lezen. Zeg NEE, laat ze daar zitten in hun airco’s 

maar als wij het niet doen dan zullen ze zelf die chapi moeten pakken!

De documentaire.

Deze documentaire laat zien wat een dom volk we zijn en dat we menen 

dat we een wereldtaal spreken. Ik heb zelf documentaires gemaakt en 

dan vraag ik me af bij deze;

-  Als Papiamento zo’n wereldtaal is, waarom kwamen Wiels  

 en Behillia in het Engels aan het woord? Juist dan kon je  

 de klanken mooi laten horen en kon je de wereld laten   

 zien dat deze taal een mengelmoes is van woorden en niets  

 meer is dan een dialect!

-  Waarom enkele hoogintellectuelen die verlekkerd naar   

 een vrouw zaten te kijken en domino speelden?

-  Waarom enkele negerkindjes in een knoek met wat touwen  

 als een voetbalgoal, terwijl elke wijk hier een sportveld heeft?

New York Times heeft in deze documentaire laten zien dat we een dom 

volk zijn met veel armoede en een taal die de bevolking nauwelijks 

spreekt en dat we maar wat gebroken Engels kunnen brabbelen. Dan 

nemen ze net het intellect zoals Wiels die niet kan praten en dan ook 

nog onzin uitkraamt! Elk beetje gestudeerd persoon in de wereld lacht 

zich rot dat je een taal zo laat zien en dan nog wereldkundig gaat maken. 
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“Dutch is a dead language”; Het toppunt van domheid waar de New 

York Times gretig gebruik van gemaakt heeft!

Ik kan nog meer details aanhalen maar dan praat je over de manier hoe 

de documentaire geknipt is en hoe bepaalde opnames zijn gemaakt en 

dan ga ik in te diepe details.

De boodschap was duidelijk “Papiamento wordt gesproken door een dom 

en arm volk dat meent de arrogantie te hebben dat het een wereldtaal 

is”. Dat was boodschap nummer twee.

Verder, politiek is aan te pakken, politiek moet je pakken op hun eigen 

regels. En als Nederland zegt dat het een binnenlandse aangelegenheid 

is, zoals Hirsch Ballin mij verschillende keren schreef, dan schrijf ik het 

artikel nummer op, waar ik als burger recht heb op bescherming en ga 

ik verder bij het Europees Hof, Europees parlement en bij enkele we-

reldorganisaties die mensenrechten pretenderen te verkondigen. Hirsch 

Ballin en Nederland weten het en ik moet zeggen; Bon Futuro, geval 

Spelonk en andere gevallen zijn nu wel op de agenda van Nederland. 

Alleen door het toedoen van een simpele burger op Banda’bou.

Okay, ik laat het hier even bij anders heb ik mijn 41ste boek ter plekke 

geschreven! Vele groetjes en fijn de gedachten, gevoelens van jullie te 

mogen lezen.

John H Baselmans
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283 De hel is los

De laatste dagen staan de kranten voller en voller met de laatste hin-

dernissen die genomen moeten worden naar 10-10-10 toe. Hindernis-

sen die alsmaar vooruit geschoven worden en tot een laatste moment 

uitgesteld zijn.

Wat als eerste opviel was dat Prins Willem Alexander al wist dat alles 

door zou gaan, VOOR dat de Eerste Kamer goedkeuring had gegeven 

en zelfs de zaak Antillen in de vergadering was geweest. ‘We willen de 

plechtigheden op Curaçao graag bijwonen’, verklaarde onze Prins. Oeps, 

foutje, dus alles was al beklonken voordat er in de Kamer gesproken 

was! Het circus draait dus op volle toeren!

Nu zijn de ambtenaren aan de beurt die werkeloos worden of een aan-

bieding krijgen van ‘take it or leave it’! Bonaire roert zich en de andere 

eilanden zullen snel volgen. De ambtenaren worden beoordeeld naar 

hun functioneren. Zeker een goede zaak. Maar wat doe je met al die 

diensthoofden, ambtenaren en chefs die onze eilanden miljarden in de 

schuld hebben getrokken? Die ambtenaren die alsmaar steekpenningen 

aannemen? En dan de kardinale vraag; Wie gaat wie beoordelen, de 

chefs en diensthoofden zelf?

Zo hadden we afgelopen donderdag een informatie avond in het 

Antillenhuis. Daar zaten ze dan, onze experts. Gasten die ons eiland 

verkocht hebben. Mevrouw Römer, heer Ys, mevrouw Jesus-Leito en 

heer Duncan. De mensen achter de schermen die onze ‘ja knikkende’ 

minister president bijstaan in het ‘ja knikken’. Nu weten we dat de 
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Antillianen in Nederland kritisch zijn en zaken veel beter doorzien. 

Wat bleek? Ons panel kon geen begrijpelijke antwoorden geven omdat 

ze de vele miskleunen niet onder woorden konden brengen! Het waren 

vragen waarvan deze panelleden wel de antwoorden wisten maar niet 

naar buiten mochten brengen. Want juist zij waren de grondleggers van 

het verkopen van onze eilanden aan onze oude kolonialist. Het liep uit 

de hand, te moeilijke en lastige vragen, ze gaven zelfs aan dat ze niet 

hiervoor gekomen waren! Ze hadden geen tegenspraak verwacht. Met 

een mond vol tanden zaten ze dan tegenover hun eigen beter gestudeerd 

volk wat wist wat deze mensen uitgespookt hadden.

Als schepje bovenop de onkunde liet mevrouw Romer nog even weten 

dat het referendum op Bonaire niets toedeed in de overdracht (verkoop) 

van dit eiland naar Nederland. Het referendum was alleen om de koers 

te bepalen! 

Zo komen steeds meer de werkelijke zaken naar boven hoe de laatste 

jaren ons volk verkocht is via een ‘ja knikkende’ premier die zelfs 

toelaat dat wij Antillianen als een tweederangs burger beschouwd gaan 

worden. We leren niet van de geschiedenis waar toen ook vele mensen 

herkenbaar gemaakt werden welk geloof ze hadden. Nu gaan we krijgen; 

O jij Antilliaan zijn, o jij extra stempel halen aan dat loket!

Wat mij opvalt is dat de Antillianen in Nederland, WEL zien wat met 

hun familieleden gebeurt op de eilanden. Deze mensen hebben zich 

geroerd en al aangegeven dat ze het er niet bij laten zitten. En dan, wij 

burgers op deze eilanden, we laten alles maar toe! Ook ja knikkend 

zoals onze minister president! Het is jammer dat de bevolking zich 

niet roert maar meeloopt achter een corrupt politiek stelsel waar onze 
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zogenaamde experts, met salarissen van vele tienduizenden guldens per 

maand, uitmaken of wij lokale mensen nog mogen blijven en werk kun-

nen krijgen. Krijgen doen we niets, een aalmoes is wat over blijft en het 

zal geen snars beter worden na die miljarden injectie die al verdeeld is 

onder diverse potjes, instanties, eigen zakken en projectontwikkelaars. 

Ons volk kan creperen zonder werk, zonder ziektekosten en zonder 

onderwijs! En we houden ons stil, knikken ja en denken; ‘Och we kun-

nen toch niets veranderen’.

Kijk deze reportage maar eens hoe onze experts onze bevolking be-

handelen!

http://www.nosteve.com/component/jomtube/video/1126.html

John H Baselmans

2010

284 De 2R’s

Rudy Vinck en Ramon Chong. De twee heren die Knip gaan ontwikkelen 

en ons als bevolking ook deze plaats gaan afnemen. Heer Vinck kennen 

we als Hubo eigenaar en heer Chong is al meerdere malen in opspraak 

geweest in het verleden. Hij is wel een eerlijke man, want hij is een van 

de weinige politici die in 1999 een interview op Tele Curaçao, samen 

met de toenmalige voorzitter van Reefcare, openlijk toegaf dat hij geld 

had aangenomen om de dolfijnen toe te laten hier op het eiland! Voor 

wat hoort wat, vertelde hij toen met een eerlijk gezicht. Nu gaan we 

weer een tijdperk in met heer Chong en ik vraag me dan ook af of hij 
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misschien weer wat aan gaat nemen. Het is toch triest dat corruptie zo 

alsmaar ongestraft door mag gaan en dat de huidige politiek hier nog 

steeds aan meewerkt en zelfs corruptie beschermt.

John H Baselmans

2010

285 Justitiële dwalingen Antillen in Nederland aan de kaak 
       gesteld

EINDELIJK, de zaak Spelonk krijgt internationale aandacht en gaat 

opengetrokken worden. Twee jongens uit Bonaire die voor 8 en 24 jaar 

onschuldig vastzitten door de dwalingen/vervalsingen van justitie, politie 

en rechters in de Antillen. Zaken die niet naar buiten mochten komen! De 

wereld is klein en deze zaak kreeg de aandacht van een groep die zich 

al lang bezighoudt met Nederlandse dwalingen. Een groep die daardoor 

al enkele keren op de Antillen stuiten. Nadat ze het boekje ‘Pech gehad’ 

(http://www.johnbaselmans.com/Downloads/

Books/Pech_gehad2010_Download.pdf) hadden gelezen, was de zaak 

Spelonk hen opgevallen en verwees ik hen naar heer Ricardo die met 

deze zaak al vele jaren bezig is.

Gisteren kregen we dit bericht. ‘We gaan de zaak voorleggen aan juristen 

en die instanties die dwalingen aanpakken’. We hopen werkelijk dat heer 

Melaan en heer Thomas weer eens bij hun gezin terug kunnen keren 

en schoon gemaakt worden van alle beschuldigingen die hen opgelegd 

zijn. De bewijzen zijn er, nu nog het eerlijk recht spreken.
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De eerste publicatie is te vinden op de link: 

http://www.waarheidsvinding.com/?p=2736

Laten we hopen op gerechtigheid na vele jaren van klasse justitie op 

deze eilanden.

John H Baselmans

2010

286 Discriminatie in onze gevangenis

Uit zeer goed ingelichte bronnen via de bewaarders van onze gevangenis 

is het volgende naar buiten gekomen.

Na het binnenkort af te kondigen ‘10 minuten bellen regel’ per week, 

heeft de Colombiaanse consul protest aangetekend bij de gevangenislei-

ding. Deze leiding heeft toegegeven dat de Colombiaanse gevangenen 

wel onbeperkt mogen blijven bellen! Reden; ‘Ze zitten ver van huis’!

Mogen nu de Boneriaanse, Haïtiaanse, Arubaanse, Nederlandse gedeti-

neerden ook onbeperkt blijven bellen? Terwijl onze lokale gevangenen 

gediscrimineerd worden door hun eigen minister?

Het is toch in en in triest dat er onder de gevangenen onderscheid ge-

maakt wordt en dat een consul van een ander land kan bepalen en ook 

nog afdwingen bij onze lokale justitie wat er gedaan moet worden en 

wat wel en niet mag!
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Corruptie? Hoe kom je erbij en dan vragen we ons nog af hoe het komt 

dat wapens, portables en alle goederen blijven binnenstromen! Wanneer 

gaan we opkomen voor gelijke rechten, ook in een gevangenis? Als onze 

minister toelaat dat er verschillen zijn in het uitvoeren van straffen onder 

de gevangenen, dan mag je toch aannemen dat deze minister niet pluis is.

John H Baselmans

2010

287 Miljarden claim?

Men huurt een raffinaderij op een eiland. Je laat contractueel vastleggen 

dat de verhuurder moet zorgen voor de utillities. Dan valt je bedrijf stil 

omdat er geen stoom, stroom en water is en je moet je productie staken. 

Je verliest miljoenen per dag en laat maanden lang niets van je horen. 

Jouw tijd komt nog wel. Er wordt geen haast gemaakt om het probleem 

op te lossen. Dan is het tijd, dan slaan we als bedrijf onze slag. Want 

buiten dat je gemakkelijk onder het contract uit kunt komen dien je een 

schadeclaim in die in de miljard(en) kan lopen. Zo maak je een eiland 

eensklaps afhankelijk van een vreemd land omdat deze claim niet direct 

te betalen is. Zo heb je een eiland en totale bevolking in handen!

Uit goed geïnformeerde bronnen is dat wat nu speelt om onze raffina-

derij (roestbak - BOO). De politiek is stil en niemand doet uitspraken 

maar de claim is in aankomst! Wie zijn dan de politici die dit op gaan 

vangen en de verantwoordelijkheid nemen? Weg miljarden Nederland! 

Welkom nieuwe schulden!

John H Baselmans
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288 Informatie avonden

Ze zijn begonnen, de dure reclame reisjes naar Nederland van onze 

huidige politiek. We moeten ons volk toch fatsoenlijk in(op)lichten, 

niet waar?

Dure plaatsen, dure reizen, dure hotels en etentjes die uit de grote pot 

(lees onze belastingscenten) betaald worden. De bijeenkomst enkele 

weken geleden was een disaster en was een toonbeeld van onkunde van 

onze gevolmachtigde minister maar ook een toonbeeld van desinteresse 

en arrogantie van de toen zittende panelleden. Niets nieuws omdat dat de 

huidige manier van regeren is, “Ga zitten, hou je mond, luister en je bent 

dom”. Een politieke mentaliteit die al vele jaren op deze eilanden heerst.

Maar we worden in Nederland weer voor(op)gelicht en dus ditmaal met 

ware experts. Daar zaten ze dan weer hun verhaaltje afstekend en bang 

dat er lastige vragen gesteld werden. Onze minister Leeflang vond het 

allemaal zo interessant dat ze tijdens deze eerste sessie zat te spelen met 

haar Blackberry en haar facebook. Ze was bang dat de pers te weinig 

aandacht aan haar zou besteden. Ze had buiten dat ze panellid was ook 

nog als bij-job, facebook journalist/verslaggeefster! We moeten toch 

even laten zien hoe dom die mensen waren die in de zaal zaten. Oeps, 

lastige vraag! Even was er aandacht want hoe omzeilen we nu dat het 

meer om wegsluizen gaat dan arme burgers helpen. Pff, gelukkig werd 

die persoon de mond gesnoerd en mocht niet meer naar de microfoon 

komen!

Zo werden weer vele burgers van de Nederlandse Antillen voor de gek 

gehouden en konden ook zij met een gevoel van ‘dom zijn’ naar huis 
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wederkeren. Want och, waar dienen al die Antillianen in het buitenland 

nog voor? We laten ze toch niet stemmen en ze zijn te slim om terug te 

keren! Dus waarom te veel tijd en woorden vuil maken aan die Antilli-

aanse overlopers die toch niet terugkomen. We plaatsen ze toch niet want 

we kunnen intellect niet gebruiken op onze dom te houden eilanden!

Respect is ver te vinden, voorlichting is eenzijdig omdat er vele zaken 

niet verdedigd kunnen worden, gewoon omdat ze stinken. En zo, zo 

blijven onze kinderen huilen, moeders schreeuwen om hulp en gezin-

nen schooien om eten.

Het kan de politiek geen barst schelen wat met de burgers werkelijk 

gebeurt, zolang zij hun zakken maar kunnen blijven vullen en in het 

middelpunt kunnen blijven staan.

John Baselmans

Bezorgde burger

2010

289 Bittere waarheid

Curaçao 2010. Een heerlijk eiland in een blauwe Caribische zee. Met 

een warme zon boven onze hoofden.

Maar dan open ik mijn ogen en zie een eiland in verval, vervuild en 

verdeeld. Een eiland waar de prijzen van eerste levensbehoeften hoger 

liggen dan die van de eilanden om ons heen. Bij vele artikelen betalen 
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we zowat de helft meer dan onze naaste buren. Ook is het aanbod van 

artikelen de laatste jaren drastisch gedaald en moeten we nemen wat onze 

kartel groothandelaren ons nog voorhouden. Dan hebben we een politiek 

die klaar heeft gekregen met al hun transparantie tientallen miljoenen 

te verduisteren. Onze economie holt achteruit en er is minder voor de 

burgers. De toeristen worden minder en minder en blijven bewust weg 

want elders worden ze wel vriendelijk onthaald. De bezettingsgraad van 

de hotels ligt op een zorgelijk laag peil. Regelmatig moeten we vechten 

voor brandstof. Water en elektra zullen een gunst worden en zijn nu al 

schaars aan het worden op verschillende plaatsen van het eiland. Het 

geld is minder waard en de rijken worden rijker en de armen armer, een 

zeer slechte of geen ziekteverzekering, burgers zonder geld, huishoudens 

zonder eten of geen onderdak. Onze kinderen dom gehouden en een 

onderwijs die alleen maar aan een eigen ego denkt.

Negatief? Nee, werkelijkheid want dat is Curaçao 2010! De toekomst 

is ver te vinden en vele burgers zien het niet meer zitten.

Projecten schieten als paddenstoelen uit de grond om alleen het vele 

zwarte geld veilig te stellen. Grote delen van het eiland zijn onbereik-

baar voor de lokale bevolking. Een bevolking die steeds verder verdrukt 

wordt in getto’s, die vergeten, vernederd en verloren is.

Wat gaan we doen, waar gaat dit naar toe? Ik mag het geen tweede 

Haïti noemen want dat is al eerder niet in het goede keelgat geschoten. 

Toch zijn we al ver gevorderd. Het wachten is op die dictator die de 

laatste slag gaat toebrengen en dan…. Door dan nog verder te kijken, 

zie ik dat we al zover zijn; op weg naar de ondergang, versneden van 

alle menselijkheid.
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En waar blijft de bevolking? De bevolking wacht op ‘betere tijden’. 

Tijden die vervlogen zijn en niet te verkrijgen zijn door alleen te wach-

ten en te hopen. Tijden die wel kunnen terugkomen als we samen gaan 

aanpakken, opkomen en staan voor de rechten van ons, burgers. Hoelang 

moeten we nog ‘wachten’?

John H Baselmans

2010

290 Stuk Napa

Net in deze tijd kreeg ik goed bericht en dat was dat het nieuwste boek 

‘Makamba’ goed liep. De boekhandels waren snel leeg en het boek kreeg 

veel aandacht in de kranten. Zelfs werd er aandacht besteed in de Napa 

als bekende Curaçaoënaar. Hieronder het stukje in de Napa.

Bekende Curaçaoënaar: John Baselmans

14 Aug, 2010

‘Makamba’, zo heet het nieuwe boek van John Baselmans. Het is een 

soort zelfhulpboek voor de Europese Nederlander op Kòrsou. Zeg maar 

de do’s en don’ts in de omgang met de lokale Antillianen.

* Waarom schreef u dit boek?

Nou, ik woon al dertig jaar op het eiland en ik heb gedurende die tijd 

met allerlei mensen samengewerkt. De oude garde Nederlanders is over 

het algemeen nauw betrokken bij de lokale Antilliaan, maar de nieuwe 
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groep Nederlanders lijkt met een heel ander gedachtegoed te komen. 

De directe aanleiding voor het schrijven van het boek was eigenlijk een 

incident op een school waarbij een jongetje van 6 jaar na een standje 

van de juf zei: “Ik hoef niet naar zwarte mensen te luisteren.” Dat was 

zo’n enorme schok voor mij dat ik besloot eindelijk het boek te gaan 

schrijven.

* Wat zijn de belangrijkste tips voor de makamba’s?

Het is heel belangrijk om niet alle gestress uit Nederland mee te nemen 

naar het eiland, het heeft ook geen enkele zin. En toeteren omdat het 

verkeer niet snel genoeg reageert op de verkeerslichten wordt ook niet 

echt gewaardeerd. Het is belangrijk om mee te doen met het eiland. 

Probeer de taal te begrijpen, maar probeer aan de andere kant ook niet 

over te komen als een allesweter. In het boek staan trouwens ook veel 

positieve verhaaltjes hoor van een geweldige samenwerking tussen 

Antillianen en Europese Nederlanders.

* Heeft u al veel reacties gehad?

Ja, heel veel reacties en eigenlijk allemaal heel positief. Het is gewoon 

iets wat heel erg speelt nu. Ook het woord makamba; het is in principe 

helemaal geen negatief woord. Het is hoe je er zelf mee omgaat. Ik word 

bijvoorbeeld vaak ‘tio makamba’ genoemd, tsja ik zie er ook onmisken-

baar Nederlands uit, dus ik vind het wel prima zo. 

John H Baselmans
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2010

291 Aqualectra zonder Aqua

Triest, het is zeer triest dat we als bewoners van Dokterstuin al weken 

zonder water of met een druppelende kraan zitten! Alsmaar krijgen we 

smoezen te horen dat bv de hoofdleiding is gesprongen. Dan krijgen we 

te horen dat er werkzaamheden zijn tussen 9:00 uur tot 15:00 uur. Maar 

wat dan die lege waterleiding tussen 15:00 uur en 9:00uur? Je staat onder 

de douche, draait de kraan open en dan valt er spontaan twee druppels 

water uit je kraan! Dat is ons wassen. Het wassen van kleren, ja dat is 

de druppels per dag verzamelen in de hoop dat je twee emmers haalt! 

Drinken is naar de winkel gaan en flessen kopen! En dat anno 2010 op 

Curaçao met waterprijzen als goud en contracten dat je bij het minste 

geringste afgesloten wordt als je niet betaalt!

Is stromend water geen eerste levensbehoefte? Is Aqualectra wettelijk/

juridisch niet verplicht elk gezin op dit eiland stromend water te leve-

ren? Waarom zijn wij dan afgesloten van stromend water en moeten we 

dagelijks 5-6 telefoontjes plegen naar Aqualectra om alsmaar de storing 

te melden waar niets aan gedaan wordt?

Waar is onze politiek die voor de bevolking op moet komen? Waar zijn 

al die miljoenen gebleven om een deugdelijk waternet aan te leggen? 

Kortom, waar is ons stromend water waar we recht op hebben?

In de hoop dat de Aqualectra mensen actief gaan worden en de meet-

gegevens die gemaakt zijn 2 maanden geleden serieus gaan nemen. 

En dat ze de zaak aan gaan pakken en ook ons als betalende burgers 
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stromend water op Seru Kabaje (Dokterstuin) gaan leveren volgens hun 

eigen contract.

John H Baselmans

2010

292 Het is maar een mensenleven

Wat is een mensenleven nog waard voor onze Gezaghebber, hoofd 

DOW, en gedeputeerde van openbare werken? NIETS! Waarom ik deze 

conclusie trek, lees u zelf maar.

Afgelopen zaterdag kwamen we rond 9 uur ‘s avonds in onze straat en 

die versperd was. We gingen verderop kijken en jawel hoor, een zwaar 

ongeluk waar een moeder en een kind in botsing was gekomen met een 

van onze kamikazen rijders wonende op Bou Barber.

Ons geasfalteerd weggetje is zeggen en schrijven 380 cm breed. Op 

sommige plaatsen nog smaller omdat de zijkanten van de heuvels over 

de weg liggen en dan is het nog maar een enkelbaans pad.

Al vele jaren zijn we bezig om drempels te krijgen omdat jongeren uit 

de buurt er een racebaan van maken. U moet zich voorstellen dat op 

een heuvelachtig weggetje met snelheden van 100km gereden wordt 

door deze jongens! Het weggetje gaat op en neer met enkele scherpe 

bochten waar ook al met de regelmaat van de klok een wagen in de 

mundi verdwijnt en dan door een van ons, bewoners, uit de struiken 

wordt getrokken.
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Dit ongeluk behoorde tot nu toe tot een van de ergste en 199 moest 

eraan te pas komen, want de politie Barber, Brandweer en Ambulance 

waren nergens te vinden om deze mensen bij te staan. Er was namelijk 

een politiek feest verderop en dan zijn ongelukken niet een welkome 

zaak! De bewoners van deze straat hebben zelf moeder en kind uit de 

wagen gehaald onder aan de berg en het kind naar het ziekenhuis moeten 

brengen en ook de mensen uit de andere wagen moeten halen! De ene 

wagen was door die snelheid aardig wat keren over de kop gegaan en de 

auto van de moeder met het kind was enkele meters achteruit geduwd 

door de impact en in de mundi beland onder aan een heuvel. Ja, waar 

zijn die instanties voor?

Het kind naar het ziekenhuis, moeder overstuur en enkele jongeren die 

alleen oog hadden voor hun racewagen die ‘total loss’ was en waarvan 

geen spaan heel meer was. Iedereen uit de buurt was het eens dat er te 

hard gereden wordt over een pad waar dagelijks 50/60 mensen te voet 

naar het dorp lopen. Een weg waar wagens rijden en zelfs een schoolbus 

die het presteert om met kinderen erin, harder dan 80 km te rijden over 

deze heuvelachtige weg!

Sinds 2005 zijn we bezig om dit onder de aandacht te brengen en vragen 

we om hulp van de overheid en zijn mensen. Maar wat zeggen brieven 

van heer Troeman dd. aug/okt-2007 kenmerk 2007/29318? Er kan 

weinig gedaan worden aan deze situatie en drempels mag en kan niet! 

U moet weten dat in de wijk Bou Barber er toen door de toenmalige 

gedeputeerde (heer Cooper), in de gehele wijk drempels gezet zijn! 

Volgens heer Troeman, in een van zijn brieven, zijn deze illegaal en 

zouden verwijderd worden (dus mooi niet tot vandaag)! Ja u leest het 

goed, een gedeputeerde legt illegale drempels buiten zijn verantwoorde-

lijke instantie om. Ondertussen heeft DOW en Gezaghebber nooit eens 
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werkelijk kennis van zaken genomen, wat blijkt uit een brief van DOW 

waar beweerd werd dat de weg geen drempels kan hebben omdat hij dat 

niet toelaat! Welnu, als een wagen EN een schoolbus tegen de honderd 

kunnen rijden en dat wel mogelijk is en, als er in een stad elke bocht een 

drempel heeft snap ik niet waarom een weg van enkele kilometers lang, 

niet voor in aanmerking kan komen! Onkunde? Desinteresse? Laksheid?

Ondertussen belanden regelmatig voetgangers, doorgaans kinderen in de 

mundi omdat ze weg moeten springen voor hun leven, belanden andere 

wagen tussen de struiken en zijn er geen politie, geen gezaghebber, 

geen instantie en geen gedeputeerde die ooit eens hun handen hebben 

uitgestoken om mensenlevens te redden! Nu ligt er een onschuldig kind 

in het ziekenhuis en zijn er nog gelukkig geen doden gevallen. Maar 

ooo, wanneer gaan onze instanties werken aan een veilige weg tussen 

Pannenkoek en Bou Barber? Wanneer er doden vallen en het te laat is?

John H Baselmans

2010

293 Foei Selikor

Selikor onttrekt zich van elke verantwoordelijkheid.

U weet dat we wonen in de rimboe van Curaçao en een plaats waarvan 

gezegd wordt dat je daar dan maar niet moet gaan wonen.

Ook zo bij onze achterburen en overigens vele andere burgers op 

Banda’bou die aan een zandweggetje wonen. Daar wonend om zo hun 



112 - OMNIS 2 -

landbouw te kunnen beoefenen voor die stadse mensen die wel hun 

verse groenten en fruit dagelijks op hun bord willen hebben. Je weet wel, 

die mensen die in een rimboe zwoegen voor hun dagelijks bestaan en 

zwoegen om maandelijks hun vaste lasten te kunnen betalen en zo ook 

aan hun maandelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Ook zo onze 

mensen op het zandweggetje die onze achterburen zijn, en ieder maan-

delijks 20 gulden moet betalen aan de overheid voor vuil op te halen.

Vuil ophalen is er niet bij want bij het stoppen van de truck krijgen we 

te horen dat ze die zandpaden niet nemen omdat ze veel gaten heb-

ben (kunnen niet met een vaart van 80km doorheen crossen?). Okay, 

DOW gebeld gaten weg geschaafd; mooie glad pad. Maar helaas nog 

geen vuilnisophaal. Weer aanhouden en ook maar gebeld, nu schijnt 

het dat de takken over de weg hangen! Welke takken? Dat moet je me 

niet vragen want niet één tak slaat tegen mijn grote bolide aan als ik 

over deze weggetjes rijd! ‘De brandweer moet gebeld worden’, was het 

antwoord van Selikor!

Maar…. wacht even, waarom moeten wij als maandelijks betalende 

burger al deze onzin aanhoren, bellen en achterna lopen terwijl een 

bedrijf als Selikor deze zaken ZELF moet regelen? Zij vragen geld 

om het vuil af te voeren, wij betalen en het is hun plicht om vuil af te 

voeren! En dan moeten wij een openbare weg laten schaven, snoeien 

en liefst een rode loper uitleggen om die betalende Selikor zijn weg te 

kunnen laten vervolgen!

Is dit geen omgekeerde wereld? O ja, we wonen op Curaçao waar alles 

mogelijk is en waar geld uit de zakken van de burgers getrokken wordt. 

Is het niet het overheidsbedrijf zelf dat moet zorgen dat vuil afgevoerd 

kan worden en aan moet werken dat wegen onderhouden worden als 
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ze op bepaalde plaatsen het vuil niet kunnen ophalen? Laten we eens 

al het vuil van deze mensen in grote trucks opladen en dumpen voor de 

ingang van het hoofdkantoor van Selikor en kijken hoe snel dit bedrijf 

dan kan handelen! Datum en tijd zal nader bekend gemaakt worden.

Foei Selikor, geld stelen van de burger is wel een kwalijke zaak.

John H Baselmans

2010

294 The lost rights to freedom of speech

Freedom of speech is the freedom to speak without censorship or 

limitation, or both. The synonymous term freedom of expression is 

sometimes used to indicate not only freedom of verbal speech but any 

act of seeking, receiving and imparting information or ideas, regardless 

of the medium used.

The right to freedom of speech is recognized as a human right under 

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and recogni-

zed in international human rights law in the International Covenant on 

Civil and Political Rights (ICCPR). The ICCPR recognizes the right to 

freedom of speech as “the right to hold opinions without interference. 

Everyone shall have the right to freedom of expression”.

So I keep telling you, NO BAI VOTA because our politicians are cor-

rupted as never before!

John H Baselmans
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295 Definitie yu di Kòrsou

Vertaling in het Nederlands van dat cultureelbeleids- en actieplan van 

dr. Rosalia:

Yu di Kòrsou is diegene die op of buiten Curaçao woonachtig 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 multiculturaliteit  

 van Curaçao en accepteert de culturele diversiteit

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

 eigen etnische groepering niet als de cultuur van Curaçao,  

 maar als een onderdeel van de cultuur van Curaçao

-  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
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-  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

-  Over eigenwaarde beschikken

-  Vertrouwen hebben in zichzelf, zijn land en zijn toekomst

John H Baselman

2010

296 Zijn nu alle politici corrupt

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 cor-

rupte handeling. PAR, MAN, FOL, PNP, NPA, PS, FK en heer George 

als onafhankelijk lid! Mensen die in het verleden 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.

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 mogelijk is’.
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Schandelijk, terwijl er zoveel leed en pijn is op dit eiland. Wat kan een 

ego ver gaan.

TRIEST.

John H Baselmans

2010

297 Brief Gouverneur

Aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

De Heer mr. F.M. de los Santos Goedgedrag

Fort Amsterdam 2

Curaçao, Nederlandse Antillen

Betreft: Eilandsraad goedgekeurde salaris- en pensioenregeling voor 

Eilandsraadsleden en Gedeputeerden

Zijne Excellentie

Als burgers van de Nederlandse Antillen nemen ondergetekenden me-

vrouw 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 Eilands-

raadsleden 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 eer-

der eenmaal deze regeling vernietigd heeft verklaard (2007). Daarna was 
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er een onderzoek wat uitwees dat de regeling er wel moest komen maar 

niet zo buitensporig en passend in de huidige fiscale- arbeidswetgeving 

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!

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 tus-

sen 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 toezichthouder op dit 

soort onwettige handelingen maatregelen zal en kan nemen, tekenen 

wij met de meeste hoogachting;

John H Baselmans
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298 No tin sèn

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.

John H Baselmans
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299 Behandeling brief Tweede Kamer

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.

John H Baselmans

2010

300 Brief aan alle kamerleden van Nederland

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 gestuurd 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 toenmalige 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 Neder-

landen en onze Koningin. Helaas merken onze kinderen daar niets van 

en blijft Nederland angstvallig ver weg van deze verantwoordelijkheid. 

Door enkele miljoenen te deponeren bij USONA /AMFO/Samenwer-

kende fondsen en Prins Bernhard Fonds meent Nederland zich aan de 

verplichtingen te kunnen ontdoen. Met wat handjes schudden en mooie 

woorden moeten onze kinderen het maar verder uitzoeken. Helaas, het 

geld verdwijnt bij vele vechtende stichtingen die er een spel van ge-
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maakt 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 verschillende free zones en is kinderhandel ook nor-

maal. Praten we nog niet over het dagelijks mishandelen en gebruiken 

van zeer jonge kinderen op dit eiland.

Ondergetekende voegt hierbij de file van een Nederlandstalig boekje 

‘Geboren voor één cent’ door hem geschreven met persoonlijke erva-

ringen samen met zijn vrouw. Het boekje is ook uitgebracht in zowel 

Papiaments als Engels en is gratis de downloaden 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 
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van Nederland op enkele eilanden die geen rechten hebben laat staan 

een humaan leven.

Met een zonnige groet,

John H Baselmans

2010

301 Tijdelijke afsluiting van dit gedeelte politiek

Politiek is dus een werkelijk ziekelijke manier om mensen te mani-

puleren, 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 plaat-

sen. 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 op-

zet 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 terugkwam die 

de suikerpatiënten gouden bergen beloofde! Maar 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 het past allemaal 

in waar de maffia mee bezig is. Het creëren van een dom en ziek volk 

om zo wel werkvolk te hebben wat zelf niet meer kan denken.

Over het gif en chemicaliën die we dagelijks innemen via het drinkwa-

ter 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 creëren.



125- The new world-

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 besluitvor-

mingen, 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 familieleden krijgen duistere plaatsen aangebo-

den 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 
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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 mis-

schien politieke stoorelementen ingepalmd door een huidige maffiapo-

litiek. Een 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 ‘las-

tige 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?

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

John H Baselmans
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302 Nationale wijkplan (Brief)

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 organisaties   

 samen werken door bovengenoemde activiteiten.

-  Gezamenlijke kennis – gezamenlijk doel.

Daarnaast

-  Bijscholing in signaleren en handelen.

-  Juiste omgang bieden

-  Zorg over juiste overdracht van dossier en vastleggingen



128 - OMNIS 2 -

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.

-  Meldingen, signaleren en ingrijpen, moeten direct mogelijk  

 zijn.

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

 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.
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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 motiveren SAMEN wat en 

waarom we met die zaken beginnen in die buurt. Dit kan in de voorlich-

tingsdagen dan per buurt duidelijk vastgesteld worden.

* Opknappen van buurthuizen:

Samen = goed

Samen het buurthuis behouden = nog beter 

* Start het project

-  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!

John H Baselmans
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2010

303 Gelijke kansen?

Even geleden was ik in discussie met een van onze grootste projectont-

wikkelaars 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 werkeloosheid 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 maat-

schappij. 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.

Met veel doorzettingsvermogen krijgen deze jongeren een kans. Maar 

de achterstand van het belabberde onderwijs wat op Bandabou heerst en 
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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 

investeerders. 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 mensen willen geen 

geld verliezen en worden er veelal buitenlandse krachten binnengehaald 

met een minimum aan loon die meteen geld opleveren. Er is geen ge-

duld meer, geen aanleren en een inwerken 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 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 inkom-

sten 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 
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alsmaar onze projectleiders, zakenmensen met misleidende cijfers ko-

men 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.

John H Baselmans

2010

304 Zijn onze regeringen wel werkelijk sociaal

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 Curaçao in 2005 

nadat hij vanaf 1993 woonachtig was in Nederland. Zijn opzet was om 
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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 omvatte de vol-

gende doelen:

-  Een klein ziekenhuis voor deze regio

-  Bejaardentehuis

-  Kinderopvang

-  Multifunctioneel wijkgebouw

-  Sport accommodaties

Wat staat voor district 3 Bandabou genaamd?

Bandabou omvat zeker de helft van het gehele eiland Curaçao wat 

zeer landelijk is met diverse dorpjes en enkele gesloten woongemeen-

schappen. Vanaf het begin was Bandabou een achtergesteld 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 aangepast 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.
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Vele malen zijn er in het verleden door de politiek sportvelden, zwem-

baden, wijkgebouwen en sociale voorzieningen beloofd. Na de verkie-

zingsstrijd 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 goedgekeurde sport-

velden, geen accommodaties om te leren, ontspannen of waar levens-

middelen 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 stellen  

 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 initiatieven.

-  Multifunctioneel wijkgebouw: Deze zou alle    

 overheidskantoren bevatten, utillities kantoren    

 (Aqualectra-UTS-Selikor-Giro), vergaderzalen, theater,   

 wijkclubjes en 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   
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 muziekschool te starten waar men de lokale instrumenten  

 maar ook andere instrumenten kan leren bespelen.

-  Sport accommodaties: Deze zouden goedgekeurde   

 sportvelden moeten bevatten, een sporthal, stadion en   

 zwembad. Een plaats waar de jeugd zich kan uitleven.   

 Nu hebben 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 kneep-

jes 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 beweerde  

 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 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 gegeven door stich-

ting GMA groep door de heer R.M. Krykofsky die voor minimaal 200 

miljoen dit project wilde voorschieten en financieren. Met deze goed-

keuring ging heer H. Melfor naar mevrouw Alkala -Wallé de toenmalige 
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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 goedkeuring van het toenmalige 

bestuurscollege wat nu de regering van Curaçao is. Helaas is die hand-

tekening 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 ver-

moeden dat, zoals het in de stadse projecten eraan toe gaat, er niet genoeg 

geld blijft hangen bij bepaalde personen! Misschien niet mooi dat dit 

hier staat maar zo werkt het hier wel. Uit ervaring vanuit het verleden 

weet ik dat 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 
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(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 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, af-

nam 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? 

John H Baselmans
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2010

305 Wat moeten we ermee

Na veel speurwerk zijn we in de MCB Barber enkele foldertjes tegenge-

komen 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 geld-

verkwistende 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 zeg-

gen, zie je, de mensen hebben geen interesse in hun wijk’.

Wat een farce deze campagne.

John H Baselmans
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306 Plan nashonal pa desaroyá Bario BARBER

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    

 onderwijskrachten waar de stad niets meer van wil weten?

-  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 gescheden.  

 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 worden  

 overgelaten door familie en maar moeten zien te overleven  

 in veelal een bouwval?

-  Waar zijn onze winkels waar we onze eerste levensbehoefte,  

 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?
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-  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 eindeloosin de  

 rook zitten van een ander?

-  Waarom is er geen controle op geluidsoverlast?

-  Waarom wordt er niets gedaan van het alsmaar dumpen van  

 autowrakken in onze omgeving?

-  Waarom hebben wij geen recht op druk op onze waterkraan  

 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 uitwijken  

 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  
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 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)?

-  Waarom verkiest onze minister van vervoer voor de   

 bescherming 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 zwembad 

  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 rechten  

 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.

John H Baselmans
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307 Een vlag van bloed, zweet en tranen (Ingezonden)

De vlag van maffia bloed, angstzweet en tranen van teleurstellingen 

en pijnen.

Morgen staan vele schijnheiligen naar een vlag te turen die veel ellende 

vertegenwoordigt. Een vlag waaronder veel kinderleed, 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?

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.

John H Baselmans
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308 Onze Curaçaose vlag, waar staat die voor

-  Geen werk 

-  Geen eten

-  Geen huis

-  Geen fatsoenlijke gezondheidszorg

-  Geen eerlijke rechtspraak

-  Klasse justitie

-  Geen rechtszekerheid

-  Corrupte politie

-  Geen eerlijke kansen voor iedereen

-  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
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-  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

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.

John H Baselmans

2010

309 Hoe is het gekomen

De kranten, radio en TV hebben dagelijks wel berichten over delicten 

of ongeregeldheden. Sinds kort hebben we een minister 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 
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beste mensen de rest moeten jullie zelf doen, is zijn algemene boodschap.

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 huishoudelijke 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 stem-

men. 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.

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.
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Heer Koeiman: De man die het sociale wijkplan aanpakt maar zelf zo 

asociaal is! Hij is de man die na verschillende verzoeken me op mijn 

schouders klopte en beloofde ‘komende week gaan we praten’.

Heer Hakim: Kun je benaderen zoveel je wilt over de prijzen op Banda-

bou 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 onderwijs maar ken-

nelijk 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 Jama-

loodin niet eenmaal zijn belofte nagekomen. Hij is kennelijk bang om 

de gegevens van de kerk vrij te geven.

Heer Osepa: Kun je schrijven maar zoals de andere ministers; 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?

John H Baselmans
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310 Heer Pasman in de bocht

Dienstverlening 2

JOHN BASELMANS, je hebt mijn stukje niet goed gelezen. Jouw is-

sue was geen toegang tot een aantal ministers. De titel van mijn stuk 

was ‘Dienstverlening’ en dit stond er “John, benader deze minister via 

Bentana di Informashon met al jouw vragen en opmerkingen en specifiek 

met de vraag hoe de burger toegang kan krijgen rechtstreeks of niet tot 

de andere ministers of vertegenwoordigers van deze ministers.” Dit was 

mijn suggestie naar aanleiding van jouw probleemstelling.

De heer Monk is minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. 

Hieraan kan ik nog toevoegen, als je bij hem geen ingang kan vinden 

stap dan naar onze volksvertegenwoordiging, de Staten van Curaçao. 

Minister Osepa heeft al een handreiking gedaan, je kan ook via hem 

een onderhoud aanvragen met minister Monk. Al het andere door jou 

genoemde en of Bentana di Informashon goed functioneert en dat de 

koffie klaar staat is niet relevant ten opzichte van jouw probleemstelling! 

Ik en met mij vele anderen zijn zeer benieuwd wat uit dit onderhoud 

voortkomt. De doelstelling van ingezonden stukken is naar mijn mening 

de gemeenschap informeren en dat het opgepakt wordt. Om dit laatste 

draait alles.

Henk Pasman

Mijn reactie:

Dienstverlening 3
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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 per-

soon 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.

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.

John H Baselmans
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311 Vertrouwen

Al vele jaren horen we om ons heen dat we vertrouwen moeten hebben 

in de toekomst. Vele jaren hoorden we dat de datum met de vele tienen 

magisch zou zijn en dat wij als een nieuw land een goede toekomst tege-

moet zouden gaan. ‘Heb vertrouwen, het gaat allemaal goed komen’. Na 

het magische getal kwam er 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, directeu-

ren, 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 neerge-

haald. 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. 
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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 

nog op diverse posten om zo een monopolie te creëren en we nergens 

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

Ondertussen is onze benzine, brood, water, gas en etenswaren, 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 heb-

ben geen investeerders en vele buitenlanders worden geweerd want ze 

maken ons geld op en zien teveel. Verzekeringsbanken, onze pensioenen, 

onze ziekteverzekeringen, ze staan op springen. We worden internatio-

naal 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 buitenland 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.

John H Baselmans



151- The new world-

2010

312 We pikken het niet langer

Wij als Curaçaose bevolking hebben vele jaren vele praatjes 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.

Als ‘Korsou UNI’ willen wij het praten doorbreken en zal er actie komen.

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

 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    

 amateuristisch 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!
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Wij burgers willen regeerders die weten wat ze doen maar dan in dienst 

van de bevolking en ons land Curaçao.

Schoonschip en deugdelijk bestuur!

We zijn één, we zijn één volk! Laten we onze regeerders duidelijk ma-

ken: “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.

John H Baselmans

2010

313 3 puntjes in een driehoek geplaatst op de huid tussen  
       duim en wijsvinger 

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    

 stipjestatoeage regelmatig tegen. ,,Je ziet het bij    
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 drugsgebruikers.

 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

-  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 bijvoor 

 beeld de traan en het spinnenweb plaatsen om aan te   

 geven dat ze achter de tralies gezeten hadden.

-  Vroeger was het een protectiesymbool voor vrijmetselaars,  

 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 vanouds  

 gedragen door mensen die bij een stam hoorden.

 Dit symbool stond daar voor “Gormem, Duymam,   

 Soylemem” 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   
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 de drager verwacht dat deze zich zou opofferen ter wille   

 van zijn omgeving.

Waar zag ik dat ook al weer?

John H Baselmans 

2010

314 De 10 universele rechten van het kind

-  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   
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 aanleg voor hebben.

-  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.

John H Baselmans

2010

315 Persbericht

Afgelopen vrijdag, 29 oktober 2010, heeft John Baselmans het rapport 

“Kinderleed verleden tijd” aangeboden aan onze minister 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 pre-

tenderen te helpen. In het rapport 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 bewandeld 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.

John H Baselmans

2010

316 Wat is ons voorbeeld

Als wij volwassenen ons niet kunnen gedragen en als wij geen voor-

beeldfunctie 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 voorbeeld 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!
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Waar zijn de volwassenen gebleven in deze tijd?

John H Baselmans

2010

317 Een noodkreet vanuit de voormalige Antillen

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, geslagen, 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 met hun eigen 

ego. Stichtingen en organisaties verrijken zich aan subsidiegelden en 

donaties. Het werkelijke leed wordt niet daadwerkelijk aangepakt maar 

onze toekomst, onze kinderen worden verstoten en hen worden veelal 
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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?

John H Baselmans

2011

318 Noodkreet 

-  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. Mo-

menteel komen verschillende meldingen binnen 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?
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Als alle stichtingen, tehuizen en goede zielen zich werkelijk 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 bevolking 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 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 onrechtma-

tigheden tegen het kind. Niet bij uw meerdere 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 kanalen 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 
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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 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 spenderen 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 
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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.

John H Baselmans

2011

319 Kinderen, ze zijn een last

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:

29 maart 2011

Geachte heer Baselmans,

Ik wil u laten weten dat morgen tijdens de procedurevergadering waar 

uw brief behandeld wordt, D66 en de Christen Unie de minister zullen 

vragen om opheldering over de stand van zaken wat betreft de jeugd-

zorg 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 minis-

ter Donner (BZK) met een brief komt over de stavaza betreffende de 
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jeugd(zorg) op Curaçao en minister Schippers (VWS) met eenzelfde 

brief voor de BES-eilanden. Als deze brieven er zijn, kunnen we ver-

volgstappen ondernemen.

Aanvullend commentaar

Een doorbraak al is het maar dat er officieel aandacht 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 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 minderbe-

deelden wel in de steek met loze wetten die onder de wil staan van een 

eilandelijke maffia. Hierbij het verwachte antwoord 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.
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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 bestrijden van kindermisbruik. Als er sprake is 

van misstanden, zijn daarvoor binnen het land zelf voldoende correctie-

mechanismen. Alleen om die reden zie ik geen grond voor toepassing 

van de waarborgfunctie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner”

John H Baselmans

2011

320 Gladde praatjes en kinderleed (Open brief aan 
        heer Schotte)

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 stromen de reacties 

binnen sinds er maandelijks daaraan aandacht wordt besteed in de Extra

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

deel1a_2apr2011.jpg

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

deel1a_2apr2011.jpg
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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

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.

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 werke-

lijk 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 alleen maar belooft.

John H Baselmans
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2011

321 Kinderen het kind van de rekening

Hebben onze kinderen gelijke rechten als in de stad (Ingezonden)

U weet ik heb niets te doen en verveelde me zo dat ik eens ging uitzoe-

ken 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 allemaal 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 leerkrachten / 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 belabberd vanaf 

komt. Je gaat vragen aan ex leerkrachten die nu eindelijk 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 uitsprin-

gende zaken uit hun mond;

-  Op Bandabou worden veelal de minder geschikte onderwijs 

 krachten 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 leerkrachten. Kwa-

lijke 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 aan de resultaten te vergelijken van de kin-

deren 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 
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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?

John H Baselmans

2011

322 Onze nietsnutten op het eiland

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 beschermd 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. 
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Van de 12 bedrijven vielen er 10 af en zo stonden 10 jongens en meis-

jes 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 ieder-

een helpt met klusjes maar ook in huizen bouwen. Kortom alles wat 

constructie is. Deze man werkt met 2 vaste mensen maar 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 kennen 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 geleverd. 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 
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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.

John H Baselmans

2011

323 Vragen aan de Koningin

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 zult komen om per-

soonlijke 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 wo-

nen, 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 Nederland zeer weinig aan dit probleem doen en 

alle verantwoordelijkheid 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 onder-

getekende met de meeste hoogachting;

John H Baselmans

2011

324 Lieve Koningin

Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden en dienaar van uw 

rijk wil ik de vrijheid nemen om u alvast te bedanken voor de voorne-

mens 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   
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 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.

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, ver-

vuilde bermen en de diepe ellende die overal rond ons hangt.

Ik hoop als dienaar en onderdaan dat u een vrolijke en feestelijke da-

gen 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 H Baselmans

2011

325 Nieuwerwetse huisartsen

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 verstaan is. Zo’n slechte 



172 - OMNIS 2 -

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 zenuwaan-

val 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 allemaal 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. Huisartsen 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 formulierenhandelaar 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 ge-

steld 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.

John H Baselmans



173- The new world-

2011

326 Medische geldwellusten

Woensdag 16 maart. Wat zie je? Onze medici, inclusief verdere me-

disch 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 mensen 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 gevestigde 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 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 
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misschien is dit alles een mooi moment om het gehele medische rom-

meltje eens voorgoed op te schonen.

Papiamentstalige versie.

2011

327 Lasivia di plaka médiko.

Djarason 16 di mart. Kiko bo ta mira? Nos médikonan, inkluso institus-

honnan 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 kontinuamente e premio mester 

subi pa asina por kubri e gastunan haltu di e kabayero i damanan aki.

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 prak-

tèik i bai wak si nan por tuma nan aktitut arogante aki na un otro parti 
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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.

John H Baselmans

2011

328 Open brief aan Monseigneur Luigi Antonio Secco

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 geboortenamen als de status 

van Rooms Katholiek terug te nemen.

De reden hiervoor is het hypocriete optreden van u en uw Rooms Ka-

tholieke 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 
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opereren is nog veel kinderleed. Als Rooms Katholiek werkelijk nu nog 

vertegenwoordigt wat Jezus Christus voor stond en gepredikt heeft dan 

was u 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 misselijk-

makende 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 poli-

tieke 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 men-

selijkheid maar Rooms Katholiek staat voor veel leed, onderdrukking, 

hersenspoelen en kindermisbruik en dat alles nu nog anno 2010.

Bij deze levert ondergetekende zijn doopnamen Johannes Henricus in 

en wil hij geen deel meer uitmaken van uw Rooms Katholieke geloof 
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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 gevochten heeft en 

ook voor gestorven is.

John H Baselmans

2011

329 Wie betaalt de kerk?

Momenteel staat de Rooms-katholieke kerk zeer negatief in het daglicht. 

Een bisschop in België die openlijk toegegeven heeft met kinderen te 

hebben “gespeeld”, mag aanblijven als bisschop. 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 gevon-

den heb. In België wordt er jaarlijks 580 miljoen Euro betaald aan de 

kerk. Nederland is wat onduidelijker 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 nage-

dacht, dat blijkt wel uit een klein berichtje van heer Jamaloodin dat hij 

het gaat uitzoeken. Wel blijkt volgens oude berichten dat er jaarlijks 
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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 lidmaatschap 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 voorko-

mende geloven? Hoe kan een staat “land Curaçao” geld pompen in een 

organisatie die openlijk toe geeft dat die kinderen gebruikt, misbruikt, 

volwassenen onderdrukt en zich boven de mens denkt te kunnen verhe-

ven? 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?

John H Baselmans

2011

330 Wat moet u doen om zich uit te schrijven bij de 
        Rooms-katholieke kerk?

De Rooms-katholieke kerk krijgt jaarlijks van de staat veel geld gestort 

op hun rekening voor elke “lid” “gelovige” die ze in hun boeken heb-

ben staan. U kunt misschien niet meer actief gelovige zijn, wel vangt 
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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-katholieke 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

Daarna

-  Geboorte namen en achternaam van BEIDE ouders

-  Geboorte datum van BEIDE ouders.

Tekenen en dateren de brief. U ontvangt netjes een bevestiging 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.

John H Baselmans
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331 Onwaarheden van een stervend geloof

Enkele weken geleden maakte ik bericht over het uitschrijven bij de 

Rooms Katholieke kerk. Alles ging in een versneld tempo want vanuit 

Nederland bleek dat een eenvoudige brief naar de parochie waar je ge-

doopt 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 administratieve kosten zijn.

Toen ik netjes een bevestiging kreeg van mijn oude parochie 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 ge-

maakt. 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.

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 
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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 (aan-

tekening in het doopboek) die wel gedaan is door hem niet schriftelijk 

bevestigen wat aantoont waar RK momenteel voor staat.

John H Baselmans

2011

332 Gesprek Monsigneur Secco, na tussenkomst Vaticaan

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 ont-

kennen 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 
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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 perso-

nen 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.

Naast deze manier van afhandelen van deze zeer kwalijke zaken heb ik 

zelf ook wat zaken meegemaakt met pastoor Montoya. 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 afgenomen. 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 toestemming had-

den 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 bis-

dom heeft mij zelfs nog niet de kans gegeven om mijn eigen gebouwde 

huis te behouden. Terwijl toenmalige frater Piet ons meerdere malen 
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beloofde, in mijn eigen huis bij diverse bezoeken, dat er een geschikte 

regeling zou komen van Bisdom Willemstad.

Verder naast deze voorvallen bleek in mijn missie om onrecht te be-

strijden 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 Vaticaan wel te ho-

ren 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 weldege-

lijk 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 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 
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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 probeerde 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 werkelijke 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 Banda-

bou 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 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 



185- The new world-

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 vrienden (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

John H Baselmans

2011

333 Fake Mai

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 stichting 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 
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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 pretendeert 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’. 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 wor-

den 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?
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334 Mijn verweer

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.

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. Ge-

daagde heeft deze meldingen en bewijzen vergaard en overgedragen aan 

de Gouverneur als zijnde mede Koninkrijksorgaan, 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 rapportage 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.
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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 Gouverneur en zal om die reden 

de namen en verklaringen niet vrijgeven, zich beroepend op de privacy 

en ter bescherming van deze mensen.

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 adressen, 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’ verschenen is van de hand van 

gedaagde. Het stuk in Nobo is geplaatst als een stuk van de eigen re-

dactie en is dus onder verantwoordelijkheid 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 
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heeft dit rapport doorgestuurd naar de PG met tussenkomst van de Mi-

nister 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 wedu-

wen 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.

John H Baselmans

2011

335 Eén plus één is één!

Een geruime tijd geleden heb ik melding gemaakt van een stinkende zaak 

bij de Nieuwe Post nv. We praten over het ontwerpen van de postzegels. 

Even dit lijstje van ontworpen postzegels 2009 tot heden:

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
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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 hebben 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 onder-

tekende 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 natio-

nalistisch voordoet, de lokale ontwerpers aan de kant zet om zo kennelijk 

geld weg te sluizen via de postzegels naar Nederland?

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 Gou-

verneur. Want ik kan mij niet aan de gedachten onttrekken dat dit een 

stinkende beerput is waar geld een belangrijke rol speelt. Eén plus één 

is dus werkelijk één!

John H Baselmans
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336 Een verdwenen Selikor

Maandag vuil ophalen: Geen Selikor

Dinsdag: Geen Selikor 

Woensdag even bellen. 

Bij het bellen van 46LIMPI word je aan de lijn gehouden met een ein-

deloos ring, ring en een mededeling dat alle medewerkers 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! 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!

John H Baselmans
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337 Lectra

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 klachten-

nummer “Decos-Krs-28” en we kunnen any time een nummer bellen! 

Nu dat nummer neemt mooi op onder kantoor uren maar daarna kun-

nen 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 kennelijk 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 hebben we weer 

tot op heden zonder water gezeten en wederom de beloofde flessen 

water van afgelopen vrijdag hebben we weer niet mogen ontvangen! 

Er kwamen enkele mensen kijken en konden het probleem niet oplos-

sen. 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 
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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 ein-

deloze smoezen en leugens, bang om een probleem op te lossen! Wij 

Buurtbewoners van Seru Kabaje hebben geen recht op levensbehoefte 

nummer één, stromend WATER.

John H Baselmans

2011

338 De aanhouder wint

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 ongeveer 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 Aqualec-

tra bedanken voor hun inzet en het geduld wat ze hadden met de zeker 

150 telefoontjes, 10 brieven /faxen die richting hoofdkantoor zijn gegaan. 

Namens de bewoners van Seru Kabaje bedankt voor het stromend water.

John H Baselmans
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339 Kamervragen over de kwaliteit van het water op 
       Curaçao

Schriftelijke vragen van het lid Hachchi (D66) aan de minister van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat inwoners 

van Curaçao ziek zijn door vervuild water

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 gereageerd 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 ondersteu-

nen bij het analyseren van drinkwatermonsters, het achterhalen van de 

oorzaken van dit voorval en bij het voorkomen van toekomstige onge-

regeldheden betreffende het drinkwater? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 

op welke wijze gaat u dit kenbaar maken aan uw Curaçaose collega’s?
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1) http://www.rnw.nl/caribiana/article/water-van-aqualectra-zorgt-voor-

buikpijn-en-diarree

John H Baselmans

2011

340 Wat drinken wij dagelijks uit onze kraan? 

Toen er regelmatig een leger werknemers waren in onze buurt werd ons 

verteld om bepaalde tijden het water niet te drinken. Er werd zelfs ge-

sproken 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 werk-

nemers bij Aqualectra elkaar 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 drinken in een van 

onze koffie shops. Ik nam een slok koffie en mijn mond, keel en lucht-

wegen 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!
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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 dage-

lijks drinkt en waar je dagelijks mee wast.

In Fluor zit de volgende twee stoffen:

-  Hexafluorkiezelzuur

-  Sodium silicofluoride

Hexafluorkiezelzuur en zijn aluminium- en magnesiumzouten worden 

gebruikt als houtconserveringsmiddelen.

Ook wordt het bij de reiniging van koperen en messing ketels in bierbrou-

werijen en het reinigen van kristalglas gebruikt. Een andere toepassing 

is de behandeling van het oppervlak van beton. Het maakt het oppervlak 

harder en beter bestand tegen water.

Veiligheid

Hexafluorkiezelzuur vormt waterstoffluoride bij verdamping. Het is cor-

rosief 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.
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Sodium silicofluoride

Potential Effects of exposure:

• Irritating to mucous membranes, eyes and skin.

• Risk of cardiac and nervous disorders.

• Chronic exposure to the product can cause bone fluorosis.

Inhalation:

• Nose and throat irritation.

• Spasmodic cough and difficulty in breathing.

• At high concentrations, risk of hypocalcemia (possible life-threatening 

lowering of serumcalcium) with nervous problems (tetany) and cardiac 

arrhythmia (heart irregularity).

• In case of repeated or prolonged exposure; risk of sore throat, nose 

bleeds, chronic bronchitis.

Eyes: Severe eye irritation, watering, and redness.

Skin contact:

• Irritation, redness and swelling of the skin.

• In case of prolonged contact: risk of burns.

Ingestion:

• Severe irritations, burns, perforation of the gastrointestinal tract ac-

companied by shock.

• Nausea, vomiting (bloody), abdominal cramps and diarrhea (bloody).

• Risk of hypocalcemia (possible life-threatening lowering of serum 

calcium) with nervous problems (tetany) and cardiac rhythm disorders.

• Risk of convulsions, loss of consciousness, deep coma and cardio-

pulmonary arrest.
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• Risk of general symptoms having a severe prognosis.

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 kamer-

temperatuur 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 (halo-

geen), chloorgas komt door zijn hoge reactiviteit niet in de atmosfeer 

voor.

Natriumhypochloriet wordt veel gebruikt bij het zuiveren van water, en 

als ontsmettingsmiddel. Daarnaast is chloorgas een veelgebruikte grond-

stof in de chemische industrie voor de productie 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)

-  Insecticiden, verf, petroleumindustrie, kunststof, medicijnen,  

 textiel en zeer veel (andere) consumentenproducten.

-  Kaliumchloraat (KClO3) en Kaliumperchloraat (KClO4) of  

 andere chloraten en perchloraten zijn goede oxidatoren en  

 worden daarom dikwijls in de pyrotechniek gebruikt.
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-  In de organische chemie worden chloorverbindingen veel  

 toe gepast 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 smaakmaker  

 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 lucht-

wegen. 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 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 zoge-

naamd 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?

John H Baselmans
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341 Met Curgas

-  Goede morgen met Curgas.

-  Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

-  Een momentje

-  Goede morgen met Curgas.

-  Mevrouw ik wacht bijna  2 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 

-  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! 
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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 werk-

nemer (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 Curgas 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.

John H Baselmans

2011

342 Goede middag met Curgas

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 uiteenzetting van de vele 

telefoontjes, leugens, beloftes en slechte voorlichting kreeg ik te ho-

ren 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 
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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 zoveel-

ste 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 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.

John H Baselmans
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343 Een bank met twee gezichten

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 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 ont-

spannen sfeer kwam het volgende eruit kwam: ‘John, de MCB was de 

sponsor van het project en heer Capriles sr had persoonlijk doorgege-

ven dat jij niet mee mocht doen omdat je werk niet Antilliaans genoeg 
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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!

Toen er niet zolang geleden een stuk in de krant verscheen over Antilli-

aan/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 je niet afhankelijk van een 

persoon dan kun je fluiten naar een plaats in een expositie. Al woon je 

al vanaf 1982 als geboren Nederlander op dit eiland, moet je alsmaar 
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ervaren dat je niet Antilliaans genoeg bent. Buiten dan voor de belasting-

dienst, 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 aan-

merking 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 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.

John H Baselmans

2011

344 Brief aan heer L. Capriles sr.

Geachte Heer L. Capriles sr.

Met grote verwondering heeft ondergetekende John. H. Baselmans uw 

oproep in de lokale kranten dd 22-09-2010 gelezen.
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Met alle respect maar u stelt in uw stuk “Dit is zeer gevaarlijk” 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 tentoonstelling 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 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 overigens 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”.
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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

John H Baselmans

2011

345 Antilliaans Dagblad Soap

Na wat surfen bleek dat we rond de wereld duizenden persagentschap-

pen 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! Per-

soonlijke 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?
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Het zou, als betalende abonnee, fijn zijn als we nieuws krijgen dat 

bewezen is en nieuws wat internationaal en lokaal 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!

John H Baselmans

2011

346 Bekrompen of afpersing?

Reeds jaren schrijf ik stukken in diverse kranten en valt een ding alsmaar 

op. Het Antilliaans Dagblad is werkelijk een bekrompen krant. Zo plaat-

sen ze alles op stel en sprong en zo sta je op de zwarte lijst. Wederom 

ben ik, volgens welingelichte bronnen, beland op deze zwarte lijst. 

Ditmaal omdat ik geen gegevens vrijgaf in verband met een kortgeding. 

De krant meent namelijk 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 or-

dinaire 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 bevol-

king werkelijk gewaardeerd en besproken. Wederom een goede misser 



209- The new world-

van een krant die Antilliaans Dagblad heet en duidelijk laat blijken 

waar ze voor staan.

John H Baselmans

2011

347 Waar gaan we naar toe?

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 omdat 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 allemaal de zee in 

gaat. We hebben toeristen die samen met onze eigen kinderen zwem-

men in deze vervuilde zee die er o zo verraderlijk 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? 

John H Baselmans
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2011

348 Geluidsterrorisme

We lezen en horen momenteel regelmatig in de pers “kinderen/volwas-

senen 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. “Cultuur” 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.

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.

John H Baselmans

2011

349 Open brief aan mevrouw Constantia, minister milieu 
       en gezondheid

Mevrouw Constantia 

Dank u voor uw reactie.
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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 om-

kopen! Helaas en pijnlijk en iets waar ik in eerste instantie niet durfde 

te geloven.

Maar als dit plan jaren moet duren dan zullen onze kinderen 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 minderbedeelden is de politiek niet oprecht bezig.

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 gewin 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 
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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, rechtszaken en weren uit kran-

ten 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.

John H Baselmans

2011

350 Open brief aan minister president Schotte

Geachte heer Schotte

Het is in en in triest dat uw regering de burgers die opkomen voor een 

zuivere lucht in de kou laat staan. Ook uw afschuiven 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 
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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

John H Baselmans

2011

351 Het verschil tussen Marchena en Julianadorp

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 wintersdorpje en ieder-

een 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 schrij-

ven. Dit gaat te ver en de mensen waren gewoon laaiend. Er kwamen 

hoge pieten kijken en er werd een professioneel schoonmaakbedrijf 

ingeschakeld om het witte goedje op te ruimen. Ondanks dat, eisen 
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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 dagelijks 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 schadevergoe-

ding en trekken ze aan de bel als ze dagelijks 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 ISLA WEL 

vergoedt en wel komt opdraven als er maar genoeg gedreigd en ge-

schreeuwd 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.

John H Baselmans
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352 De ontmanteling van de ISLA

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 probleem; Ons 

asfaltmeer produceert dagelijks vele zware giftige gassen die zeer ge-

vaarlijk 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 schoon-

maak een begin gemaakt worden. Dan is het chemisch 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 zouden ze nu niet meer productief zijn. Dus svp 

niet verder vertellen.
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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 contracten en han-

delingen 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.

John H Baselmans

2011

353 Brief minister Constantia (milieu) aan de ISLA

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.”
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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 fakkelen, 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 mensen willen kennelijk zien dat er 

geen cent betaald gaat worden nu met deze vrijbrief van onze regering. 

Het zal weer rechtbank worden, want voorlopig is deze brief wel een 

leidraad voor onze raffinaderij.

John H Baselmans

2011

354 De derde wereldoorlog

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 ge-

heime documenten op zijn website WikiLeaks geplaatst 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 ambassades 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 gegarandeerd werd. Een andere 

manier werd gevonden door Amerika; We beschuldigen de eigenaar 

van de website van seksuele intimidaties. Niets nieuws, wordt al jaren 

gedaan! Dus kwam er een derde aanval en dat was om alle betalingsmid-

delen 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 verkeer in gevaar is ge-

komen. Begin december 2010 was de aanval beklonken door de groep 

“Anonymous”. Ditmaal niet door soldaten 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 leggen. 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.
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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 instellingen 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.

John H Baselmans

2011

355 VERKLARING

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



220 - OMNIS 2 -

2011

356 Expositie Peter Stuyvesant College

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 vakken 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 ervaring 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 creatief 

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.
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Ik vraag me af waar is de leiding? Want hoe kun je kinderen onderwij-

zen 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.

John H Baselmans

2011

357 Eendracht maakt macht

Eendracht maakt macht (Frans: L’union fait la force. Latijn: 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 herstellende 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.
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“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 eiland. 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 groep-

jes 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 opbou-

wen 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 
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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 mensen laten zien dat we SAMEN wel 

alles aankunnen, veranderen en aanpakken of de politiek nu wil of niet.

“Eendracht maakt macht”

John H Baselmans

2011

358 Oplichterij op laag niveau (kruimeltjes dief)

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 zaterdag 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 nauw-

keurig en wie valt er nu over enkele vierkante meters?
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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 lek-

kages! 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 schoonspuiten, 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. Behalve… 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 lekkages/scheurtjes aan 

te wijzen en te maken. Na laat op de middag 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 moe-
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ten 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 antwoord 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 em-

mers! Ik vroeg de lege emmers terug en vertelde hen dat ik de 9 emmers 

af zou trekken van het resterende 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 
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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 spui-

ten op één dag! Zo zou hij dus vele honderden guldens 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 klop-

pen. 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.

John H Baselmans

2011

359 Ctex fabel

We zetten een hightech gebouw onder de kokende tropenzon! Diegenen 

die dit waanidee gelanceerd hebben lijken alleen maar te denken aan het 

grote geld! Waarom? Als men rond de wereld kijkt worden vele compu-

tercentra 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.
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Nu hebben wij een Ctex sprookje wat veel geld gaat kosten hier op 

Curaçao. Enkele slimme jongens willen een computercentrum 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.

John H Baselmans

2011

360 John Baselmans doneert zijn laatste boeken aan de 
Bibliotheka Públiko Kòrsou.

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
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John Baselmans ta regalá su delaster bukinan na Bibliotheka Públiko 

Kòrsou.

Djamars mainta John Baselmans tabata di bishita na Biblioteka 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 risi-

biendo e bukinan di John Baselmans

John H Baselmans

2011

361 Laatste boek van Baselmans in Curaçaose boekhandels

Sinds kort ligt het nieuwe boek ‘Onze cultuur / Nos Kultura’ 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 gekregen.

Namelijk dat na dit boekje geen boeken meer van John Baselmans zul-

len 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 
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onder de mensen moesten komen. Verder werd er op de gratis aange-

boden 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 zetten 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 meer-

dere 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.

2011

362 Onze cultuur ligt in onze bibliotheken

John Baselmans doneerde zijn nieuwste boek Onze cultuur / Nos kultura 

aan onze bibliotheken te weten:

-  Biblioteka Públiko Kòrsou
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-  Bibliotheek van de UNA

-  Mongui Maduro foundation

Het boekje ‘Onze cultuur’ is de laatste in de reeks inburgeringcursus-

sen 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

John H Baselmans

2011

363 Baselmans brengt nieuw boek uit

WILLEMSTAD — Het nieuwste boek van John Baselmans 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.
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“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 overdenkingen en de 

zaken op een rijtje gezet. “In de vele culturen wordt de dood verschil-

lend gezien en beleefd. Doch in de meeste gevallen 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 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.powells.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

John H Baselmans

2011

364 500 meter straat op Bandabou

Wat kan daar nu allemaal aan dierenleed zijn. Het is geen uitzonderlijke 
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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 onder-

tussen 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 regelmatig 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 ma-

ken. Geen eten, geen verzorging. Iets verder een 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 schaduw! Dan gaan 
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we nog even achter naar de knoek waar een hond al jaren aan een ket-

ting 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 opruimingsbrigade 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.

John H Baselmans

2011

365 Dierendag

Vooropgesteld dat er na de wervelwind, in het asiel en de dierenbe-

scherming, 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 diervriendelijkheid 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 dierenbescher-

ming 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 geschoten 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 wezens 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.
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366 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 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 gemo-

biliseerd worden, en ook de fondsenwerving hoort erbij.

John H Baselmans
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367 Wie beschermen onze dieren?

Deze vraag stelde ik aan Stichting Dierenbescherming Curaçao. Het 

antwoord van een bestuurslid was, ik citeer: Wij hebben 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 or-

ganisaties 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, leguanen, 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 onbeperkt 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 bin-

nen 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 bescherming van ALLE 

dieren die dan aan deze stichting zijn verbonden? Zijn zij ook allemaal 

honden en kattenclubjes geworden? Gelukkig zijn er wat privé clubjes 
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en personen als Team Care die in ieder geval het leed verzachten en vele 

dieren opvangen zonder de valse subsidie verlening die een ex Dierenbe-

scherming nog steeds geniet, inclusief de vele donaties onder het mom 

voor onze dieren! Wanneer gaan onze speciale agenten de honden- en 

hanengevechten 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 Dierenbe-

scherming, 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 

verantwoordelijkheid 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.

John H Baselmans
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368 Vader en twee kinderen

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 veroordeeld 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 gevangenis 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 
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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, kennen we dat op deze eilanden?

John H Baselmans

2011

369 Voor uw hoofdredactie (Persbericht)

Waarheidsvindingen

Terwijl verschillende sectoren in onze gemeenschap en op onze zusterei-

landen niet kunnen herstellen van de verbazing en verontwaardiging ver-

oorzaakt 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 werkelijk iets 

met de moorden te maken heeft en waar hij zelfs ook nog bekende dat 
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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 dwaling 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: Waarheidsbevinding in Ne-

derland 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 samen-

zwering, 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. Nogmaals, bij dezen laten we u 
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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 op-

sluiten. En als blijkt, zoals sommigen pretenderen, dat de zaak Spelonk 

niet de enige is met juridisch falen in het Caribische gedeelte van het 

Koninkrijk Nederland, dan zijn we wat ze in Nederland noemen een 

“justitiële bananenrepubliek”.

John H Baselmans

2011

370 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 afgeschilderd 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 gok-

verslaafde. 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 wetten, andere regels en 
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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 

rechtssysteem 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 geïnteresseerd 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 docu-

menten 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 verdwijnin-

gen 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.
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Ook hier is deze organisatie actief en let wel, zowel bij Nathaly als 

Hogan zit deze organisatie in verweven. Beide personen 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 documentatie 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 mysterieuze organisatie en er 

wordt eindeloos en zeer veel publiciteit aan besteed aan dit soort za-

ken. 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 papier zet wat lijkt 

op helderziend zijn of mysterieus, zeker vanuit een huidige maatschap-

pij. 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 



244 - OMNIS 2 -

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.

John H Baselmans

2011

371 Met 14 kilo cocaïne op reis

Wat!! Baselmans als drugssmokkelaar? Nu, wees gerust ik heb de vol-

gende 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 Schiphol aangekomen was dus de bewuste lading 

gevonden. Nu zou je denken dat gaan ze uitzoeken. Mooi mis! Want wat 

gebeurt er? De lokale beveiliging krijgt geen gegevens en… er wordt 
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geen aangifte gedaan bij OM, noch politie in Nederland of op ons ei-

land! 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 verdwenen 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 aangeko-

men waren op de plaats van bestemming! Kan gebeuren 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 ter-

rein 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 

flatscreens (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!

John H Baselmans
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372 Aangifte politie Barber gisteren 16:35 uur

-  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?

Curaçao; 11 juli 2011
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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 schop-

per, 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 verleden en dan denk 

ik aan mijn schoonvader de heer W. W. en zijn 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 schoon-

vader 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, 
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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 be-

schermt 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 zeggen, nadat je 

aangifte hebt gedaan, doei en gooien de telefoon op de haak en je ziet 

ze nooit meer! Doei, meneer Wilsoe! Iedereen 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 ter-

roriseren 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 
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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 bescherming van burgers. Erger 

nog, de burgers worden geïntimideerd door deze instanties. En zo durft 

niemand meer echt iets naar 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 Barber (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.
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Met een warme Bandabousche groet, en u veel succes toewensend in 

deze zeer moeilijke tijd hoop ik dat ik iets bijgedragen heb aan de op-

bouw van ook mijn land Curaçao.

John H Baselmans

2011

373 Het gesprek 19 juli 2011 wat mijn leven veranderde 
       en de daaropvolgende brief

Betreft: Verdere gegevens en ontwikkelingen

Excellentie

Op 19 juli 2011 is ondergetekende op een gesprek geweest bij u en uw 

directeur heer Jules Bijl. We hebben over een zaak gesproken en onderge-

tekende zou met meerdere gegevens komen rond deze zaak. De man die 

mij kontakte bleef alsmaar eromheen draaien en ondergetekende kreeg 

niet de gegevens in handen waarvan deze persoon in eerste instantie 

allemaal over gesproken had.

Bij verdere navraag bleek dat hij vreselijk onder druk was gezet door zijn 

vader die een persoonlijke vriend is van heer ZZ. Ook werd duidelijk 

waarom hij ondergetekende alsmaar ontwijkt. Er hing hem een ontslag 

en een rechtszaak boven zijn hoofd.

Verder heer Goedgedrag zijn we weer regelmatig bedreigd geworden 

zeker ook over de zaken rond en om de politiek met onder andere heer 
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Wiels als landsverrader. Ondergetekende vraagt zich af of recht nog wel 

bestaat en of het niet beter is crimineel te zijn. Ook is het duidelijk dat 

we niet geregeerd worden door politici maar dat de politiek onder de 

maffia valt. Iets wat ondergetekende beschreven heeft in zijn nieuwste 

400 pagina’s tellend boek “Curaçao Maffia Eiland”. Een boek wat na 

het bezoek van de Koningin door zijn uitgever uitgegeven wordt.

Het is triest dat eerlijkheid en oprechtheid niet meer bestaat op dit 

eiland en dat degenen die vechten voor het welzijn van onze medebur-

gers hun kinderen het leven onmogelijk gemaakt wordt. Deze brief zal 

hoogstwaarschijnlijk een van de laatste zijn van mijn hand want wat er 

gaat komen weet ondergetekende niet maar het is wel zo dat hij het niet 

opgeeft onder de druk van de maffia en hun praktijken.

Ondergetekende wil u via deze weg danken voor de tijd die u in ons 

gestoken heeft en ondergetekende kan u zeggen dat u een van de wei-

nigen was die wel de vele zaken serieus nam maar helaas ook niet door 

deze corrupte boel heen kon komen. Helaas een pijnlijk gegeven. Voor 

mij de reden om te gaan werken volgens een andere weg.

Mijn dank voor uw tijd, met de meeste hoogachting;

John. H. Baselmans
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374 Vrijheid

We hebben er onze monden van vol: 

-  We leven in een democratie.

-  We leven als een vrij volk

-  Er is een vrijheid van meningsuiting.

-  We mogen onze stem laten doen gelden.

-  Recht is onze houvast en maatstaaf.

-  Mensen denken mee aan het weder opbouwen van het land.

Toch is het dan vreemd dat er bij enkele mensen de monden gesnoerd 

worden als zij te kritisch zijn en de waarheid naar buiten brengen. Laat 

staan als er een Koningin komt. Dan zijn ze kennelijk bang dat zaken 

openbaar gemaakt worden. Vandaar al die bedreigingen? Zeker omdat 

we zogenaamd vrij zijn?

Lang leve de Koningin, maar laten we dan hopen dat er eens een einde 

komt aan deze onderdrukking die bepaalde mensen menen nog steeds 

te moeten hanteren. Stop, mensen te behandelen en te onderdrukken net 

als slaven in de huidige tijd.

John. H. Baselmans



253- The new world-

2011

375 Een stapje verder in kinderleed

Uit politiek Nederland heb ik vandaag ontvangen het volgende kranten-

artikel over de aanpak van kindermisbruik in ons Koninkrijk.

Jaren heb ik brieven over dit onderwerp ontvangen van de diverse 

Nederlandse ministers die allen verklaarden dat het een ‘interne aan-

gelegenheid’ was. Nu heeft de gehele Nederlandse Tweede Kamer 

besloten dat het een Koninkrijksaangelegenheid is! We zijn een stap 

verder want eindelijk heeft Nederland toegegeven dat het kinderleed 

op onze eilanden ook hun verantwoordelijkheid is. Jaren lang was dit 

ontkend door Nederland.

Nu Unicef met een vernietigend rapport gaat komen en waar we al een 

voorproefje van gehad hebben, begint Nederland te beseffen dat het 

wel goed mis is op onze eilanden. Onze organisaties weten zaken niet 

op te lossen en de politiek blijft het maar ontkennen en/of voor zich 

uitschuiven.

John. H. Baselmans
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376 Bezoek Hare Majesteit de Koningin op Barber Curaçao

Majesteit

Langs deze weg wil ondergetekende J.H. Baselmans u het volgende 

onder ogen brengen.

2 November 2011 heeft u 10:55 het dorpje Barber bezocht op Bandabou. 

Het vreemde was, dat er totaal geen tijden genoemd werden wanneer 

u zou komen.

Bij navraag bij de lokale politie wist men om 9:00 uur die dag nog niet 

wanneer u in Barber zou komen. Ook drie telefoontjes naar het Kabinet 

van de Gouverneur leverden geen tijd op. Niemand wist wanneer u aan 

zou komen in ons dorp. Uiteindelijk zijn we maar op goed geluk gegaan 

en hebben we toch u persoonlijk mogen ontmoeten.

Het vreemde was dat wij als ‘gewoon volk’ niet geïnformeerd werden 

van uw aankomst tijd in ons dorp. Iets wat wel in Nederland het geval 

zou zijn geweest. Zo blijkt nu dat alle mensen en kinderen die gekomen 

zijn, op een enkeling na, op uitnodiging aanwezig waren. Dat bleek ook 

wel, want uw veiligheidsdienst liet ons wel toe, maar de plaatselijke 

politie wilde ons wegsturen.

Majesteit helaas heeft u de lokale ‘vrije’ bevolking van Bandabou niet 

mogen ontmoeten maar was dit alles een triest ‘toneelspel’ van de 

plaatselijke politiek.
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Met de allermeeste hoogachting,

John. H. Baselmans

2011

377 Voor het volk?

‘Plan Nationale Wijkaanpak (PNW) van Curaçao, een plan waar heer 

Schotte en zijn crew alsmaar mee schermen en lopen te pronken. Tot de 

dag van vandaag zijn enkele lantaarnpalen en een speeltuintje geplaatst. 

Verder kan het volk opdraven naar de diverse toespraken van diverse 

politieke personen dat van de tijd af gaat waar we zaken door zouden 

kunnen nemen die belangrijk zijn voor de buurten. Het hele plan is een 

politieke farce om zo stemmen te kopen bij de bevolking op kosten van 

de belastingbetaler.

Op Bandabou zijn wij ook een van de wijken die mee mag genieten van 

de egotripperij van deze politieke gasten. Onze avonden worden slecht 

bezocht en men verwondert zich waarom dat is. De politiek heeft ken-

nelijk niet door dat Bandabou al tientallen jaren gouden bergen beloofd 

is en nooit iets daarvan is uitgekomen. Vele beloftes om maar stemmen 

te winnen. Heer Cooper deelt o.a. asfalt uit en in het verleden werd heer 

Godeth boos omdat we niet genoeg gestemd hadden op hem in ruil voor 

wat asfalt op de weg naar Bandabou.

Nu is heer Schotte op pad en is al meerdere malen op Bandabou geweest 

om te laten zien dat hij o zo betrokken is bij onze bevolking. Die bevol-

king lacht want doorziet duidelijk dat zijn ‘Plan Nationale Wijkaanpak’ 

gewoon weer een emmer is met politieke lucht.
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Wat blijkt nu verder, veel geld van dat plan wordt besteed om persoon-

lijke reisjes die gemaakt worden om te laten zien hoe sociaal we bezig 

zijn. Gelukkig heeft het Koninklijkhuis dat met eigen ogen kunnen zien 

en is het hen zeker opgevallen in wat een armoede onze mensen op dit 

deel van het eiland wonen en leven.

Heer Schotte, stop met volksverlakkerij, wij als burger zien duidelijk 

dat u niet werkelijk iets zal doen voor onze jeugd, onze buurten en onze 

bevolking. Alles draait om uw ego en die van uw mede regeerders en 

daar gebruikt u kostbaar geld van de gemeenschap voor.

2011

378 Pa e komunidat?

‘Plan Nationale Wijkaanpak (PNW), esta plan nashonal di bario ta un 

plan ku sr. Schotte i su crew ta blòf i broma ku ne. Te ku dia di awe nan 

a laga pone algun palu di lus i un parke infantil. E komunidat por a bai 

skucha tambe vários diskursonan di vários personanan polítika, loke 

ta ser kitá for di e tempu kaminda nos por a palabrá asuntunan ku ta 

importante pa e bario. E plan ei ta un payasada polítika pa asina haña 

votonan di e pueblo, anto tur esaki riba gastu di pagadónan di impuesto.

Aki na Bándabou nos tambe ta un di e barionan ku mag di disfrutá di e 

egotrepmento di e personanan polítiko aki. Ta masha tiki hende ta bin 

na e enkuentronan aki i nan ta keda strañá i ta puntra nan mes ta di kon. 

Probablemente e polítika no ta komprondé ku Bándabou a haña kaba 

tantu promesanan i nunka niun a keda hasi tòg. Hopi promesanan pa djis 

yega na votonan. Sr. Cooper ta parti por ehemplo asfalt i den pasado sr. 
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Godeth a rabia pasobra nos no a vota riba dje en kambio pa e asfalt ku 

el a laga pone riba e kaminda pa Bándabou.

Awor ta sr. Schotte su turno i ya el a hasi vários bishita na Bándabou 

pa demonstrá ku e ta preokupá pa nos pueblo. Wèl e pueblo ta hari 

kuchikuchi komo ku e tin dor ku su plan nashonal di bario atrobe ta un 

hèmber yená ku aire polítika.

Mas aleu ta bin sali na kla ku hopi di e plaka aki ta ser usá pa biahanan 

personal pa mustra den eksterior ta kon soshal nos ta. Dios grasia ku e 

Kas Real por a weita esaki ku nan mes wowo i ta sigur ku nan mes por a 

ripará ta den kuantu pobresa nos hendenan ta biba na e parti aki di e isla.

Sr. Schotte , stòp ku e gañamentu di pueblo. Nos, komo siudadano ta 

mira bon kla ku bo lo no hasi nèt nada pa nos hubentut, nos barionan 

i pa nos pueblo.

Tur kos ta pa bo mes ego i di esnan ku ta goberná huntu ku bo i pa hasi 

esei bo ta usa e plaka presioso di e komunidat.

John. H. Baselmans

2011

379 Zelfgenezing

Een boek wat je laat zien dat alle ziekten te genezen zijn. Een boek wat 

je de weg wijst hoe je kanker, AIDS, suiker maar ook de vele andere 

ziekten de baas te blijven of te overwinnen. In het geloof noemen we 
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het ‘wonderen’. In de medische wereld als ‘kunde’. Maar in het Ener-

gieniale leven zeggen we dat het je eigen kunnen is.

Het boek zelfgenezing is in een zeer korte tijd massaal vrij gedownload. 

Reacties rond de wereld zijn zeer positief en men gaat eindelijk inzien dat 

ziek zijn niet hoeft. Zoals op de achterkant van het boek geschreven is;

Met dit boek wil ik een kleine bijdrage leveren aan je gezondheid. Wat 

ik hoop is, dat jij in gaat zien dat het huidige leven niet voor staat wat 

het werkelijke leven in het Universum inhoudt. Door terug te gaan 

naar je gevoelswereld en dus naar je eigen energie zul je merken dat 

je in een vredig en zeker mooi leven terecht gaat komen. Nee, je zit 

niet tussen engeltjes op een paar wolken de hele dag te zingen dat alles 

wonderschoon is. Maar ik verzeker jou dat je in een wereld gaat komen 

vol met uitdagingen, verrassingen en zoals ik meerdere malen heb aan-

gegeven zonder ‘ziek zijn’. Jij kunt het zonder die medische wereld en 

farmaceutische wereld. Het is een weg die je zult moeten bewandelen 

om werkelijk gezond te worden. Een weg die zich, door je gevoel en 

het vertrouwen hebben in dat gevoel, gaat openbaren mits er die wil is. 

Ik wens iedereen een goede reis en we zullen elkaar zeker tegenkomen 

in de energieniale wereld.

John Baselmans

Zelfgenezing (Uit de cyclus van het energieniale leven)

ISBN 978-1-4709-3332-6

John. H. Baselmans
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2011

380 Het aanbieden van mijn nieuwste boek

Excellentie

Geruime tijd was het de bedoeling om het boek ‘Curaçao maffia eiland’ 

te schrijven. Op aandringen van diverse mensen waar we mee samen-

werken heb ik de stoute schoenen aangetrokken en is het uiteindelijk 

een boek van 500 pagina’s geworden.

Afgelopen week is het boek uitgegeven en zijn de eerste exemplaren 

onderweg. Deze zullen begin volgende maand in mijn bezit zijn. On-

dertussen zijn er al ruim 30 duizend vrije downloads van het internet 

gehaald en heeft ook politiek Den Haag de file mogen ontvangen.

Mijn vraag is of ik een exemplaar aan u mag aanbieden?

De titel is misschien wat afstotend maar de boodschap zal velen ver-

rassen. Om u een indruk te geven van het boek stuur ik u per E-mail 

de elektronische file. Dan heeft u enig idee waarover het allemaal gaat.

In afwachting van een positief antwoord te mogen ontvangen van u, 

teken ik met de meeste hoogachting,

John. H. Baselmans
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2011

381 Mijn grootste overwinning

Eindelijk was het zover, de eerste wedstrijd die Shaldimar zou lopen 

voor de club. Maanden getraind en als 4 jarige een veel belovend talent.

Shaldimar woont op Bandabou en werd die zondag met zijn ploegge-

nootjes in een bus naar de wedstrijd vervoerd. Grote pret want dit maak 

je niet wekelijks mee en dan ook nog je eerste echte grote wedstrijd.

Bij de start was Shaldimar snel weg en liet zijn leeftijdgenootjes ver 

achter. Hij was gewoon de beste en zijn ploeg was apentrots dat er een 

nieuw talent onder hen was. Hij liep of zijn leven er vanaf hing en de 

eindstreep was snel in zicht. Shaldimar keek even naar rechts en wat 

zagen zijn ogen, papa was gekomen! Vijf meter voor de finish vergat hij 

zijn wedstrijd, zijn club en zijn duidelijke overwinning en schreeuwde 

PAPA en liep recht in de armen van zijn vader. Een trotse vader die hem 

stevig omhelsde en een extra knuffel gaf. Shaldimar was de eindstreep 

vergeten en had zijn trofee al in zijn armen. Zijn vader, die hem vol 

trots aanmoedigde en hem met twee open armen omhelsde. Zijn groot-

ste overwinning van zijn leven had hij al binnen en dat zonder over de 

eindstreep te gaan.

Geweldig te zien dat een trofee, een wedstrijd en je hele training vergeten 

wordt om maar in de armen van je vader te mogen zijn.

John. H. Baselmans
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2011

382 Geachte Mevrouw/Meneer

Langs deze weg willen wij MKK (Movimentu Kontra Korupshon) vanaf 

ons eiland Curaçao u vragen om uw aandacht. U heeft zeker gehoord 

dat het goed mis is op ons eiland en zeker heeft u ook vernomen dat er 

vreemde zaken gebeuren. We hebben in de afgelopen jaren als MKK 

vele zaken onder ogen gekregen en we bleven ons afvragen waarom 

deze niet opgelost konden worden. Sinds enkele maanden is het dui-

delijk en is er ook een boek daarover verschenen. Een boek dat door 

de lokale politiek en de lokale pers angstvallig stilgezwegen wordt. Er 

wordt geen aandacht aan besteed en er wordt alles aan gedaan om de 

zaken beschreven in het boek te verdoezelen.

Na het uitgeven van het boek en de bekendmaking via internet zijn er 

al ruim 50 duizend gratis downloads geweest waarvan 16% vanuit de 

Antillen. Tot zelfs in justitie heeft de maffia grip en zijn wij burgers 

niet meer beschermd. Wat gaat Nederland doen? Hoe is het mogelijk 

dat onder de vlag van Nederland de maffia een compleet volk als slaaf 

kan behandelen, afpersen en vermoorden?

We hopen dat u deze noodroep even wilt bekijken zodat u weet wat er 

WERKELIJK met ons burgers gebeurt op de Antillen en in het bijzonder 

Curaçao. Ondertussen is er een filmpje gemaakt als noodroep voor de 

wereld, om duidelijk te maken dat wij als burger zwaar onder de maffia 

zitten en geen rechten meer hebben. http://www.johnbaselmans.com/

Films/Film2a_frame.htm
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We danken u voor de tijd en hoop vanuit diep onze harten dat we eens 

een vrij volk mogen worden zonder angsten en zonder pijnen.

Dank u

John. H. Baselmans

2011

383 Heer Angelo

Dit is de eerste keer dat ik een uitleg krijg en een motivatie van wat u 

denkt waar PS voor staat. Tot de dag van vandaag ben ik als zogenaamde 

makamba vele malen vernederd en bedreigd geworden omdat ik geen 

rechten heb op dit eiland waar we al 30 jaren midden in de ellende mee 

draaien om voor onze kinderen een goede toekomst te krijgen. Als ik 

dan aangevallen word omdat ik werkelijk talenblind ben en al 6 maal 

cursussen heb gevolgd om toch het Papiaments te beheersen is dat voor 

mij een zeer grote teleurstelling. Zelfs mijn Nederlands beheers ik niet 

en moet alsmaar gecorrigeerd worden door mijn vrouw. Ik schaam me 

daar niet voor want het is een blindheid waar ik zeer veel moeite mee 

heb en alles aan doe om toch mee te draaien in deze maatschappij.

Laag bij de grond is het dan om me alsmaar door het slijk te halen en 

aan te vallen en mij het leven onmogelijk te maken door mensen van 

uw partij! Ikzelf heb in het begin heer Wiels proberen te spreken maar 

heer Wiels is gewoon een racist en gebruikt mij om makamba’s in een 

kwaad daglicht te stellen. Als heer Wiels het boekje makamba had ge-

lezen en de 12 interviews had gehoord bij Mamita Fox dan wist heer 
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Wiels dat ik me schaam dat ik in Nederland geboren ben. Mijn hart ligt 

op dit eiland en bij dit volk maar ondanks dat mijn vrouw en ik dag en 

nacht op Bandabou en eigenlijk heel Curaçao proberen op te komen 

voor minderbedeelden en kinderen die DAGELIJKS misbruikt worden 

krijgen we dreigementen met geweren, inrijden op onze wagen en huis 

proberen in de brand te steken. Toch gaan we door om op te komen voor 

mijn volk zoals ik onze mensen om ons heen zie.

Maar wat niemand wil weten is dat heer Wiels samenwerkt met PVV 

Nederland. Een heer Brinkman die ook mij kontakte en heer Brown 

om rotzooi te schoppen op dit eiland. De aangiftes zijn gedeponeerd 

in Nederland en bij de Gouverneur want ik kan niet geloven dat heer 

Wiels zijn eigen volk aan het verraden is.

Ik blijf vechten voor mijn geweldige mensen om ons heen welk ras 

of nationaliteit ze zijn maar ik zou willen en hoop dat eens te mogen 

vernemen van heer Wiels wanneer hij het BESTE wil doen voor zijn 

volk! Want zolang heer Wiels met PVV samenwerkt en zijn eigen volk 

tegen elkaar opzet is hij in mijn ogen een verrader! 

Iedereen heeft het recht te kiezen welke partij hij/zij wil behoren (in 

dit geval PS) maar dan kiest men wel voor de manier hoe deze partij te 

werk gaat en dat is racistisch, communistisch en dictatoriaal en dat past 

niet meer in de huidige tijd.

John. H. Baselmans



264 - OMNIS 2 -

2011

384 Ons heerlijk eiland Curaçao

Derde dag zijn we ingegaan van een nieuw jaar. Mensen maken zich 

druk over ruim 20 verkeersdoden van afgelopen jaar. Maken zich druk 

om stinkende lucht, maar maken zich ook druk dat heer Schotte samen 

met zijn goede vriend heer Wiels het eiland op zijn kop zetten. Maar 

zelden hoor je wat er afgelopen jaren aan mensen vermoord, verdwenen 

(zogenaamd zelfmoord hebben gepleegd) of familiedrama’s die zich 

afgespeeld hebben. De politie en zijn justitie komt met wat zwets ver-

haaltjes en iedereen gelooft ze en de kous is er mee afgedaan. Iedereen 

blij en op naar het volgende geval. De pers klakkeloos aannemend wat 

hun voorgeschoteld wordt maar ook de burger die niet verder erover 

na denkt wat het “drama” werkelijk is geweest. Och, het is maar een 

drugsverslaafde een asociale familie of afrekening van een drugstrans-

port. Niemand die de werkelijke oorzaak weet. Vele autopsie rapporten 

worden verzwegen of vervals zodat de ware aard niet naar buiten komt. 

Curaçao anno 2012, 2 dagen oud en de overleden mensen (die we weten) 

zijn nu al 4. O wacht, vannacht is er nummer 5 bijgekomen! Mensen 

beseffen niet wat er aan het spelen is. Mensen begrijpen niet dat we valse 

inlichtingen krijgen om zo geen paniek te laten uitbreken. Mensen zien 

niet dat er wat mis is en dat onze politici in alle talen zwijgen. Maar ook 

zo OM, Justitie en Politie. 

Ik weet, ik ben een dwaas een Don Quixote en het boek Curaçao maffia 

eiland wordt lokaal verzwegen. Al is het wel ruim 25 duizend keer al-

leen al op dit eiland gratis gedownload binnen een maand! Maar vreemd 

genoeg gaan de mensen zich niet afvragen wat er werkelijk gaande is? 



265- The new world-

Van de pers kunnen we het niet verwachten, zij kunnen niet. We zullen 

zelf de boodschap door moeten vertellen! Denk even na, 5 mensen in 

ongeveer 24 uren gestorven en dat is wat we nog maar weten! Met als 

reden enkele wild west verklaringen. Is dat niet een beetje teveel? Is 

dat het goede begin wat heer Schotte ons beloofde? Is dat de toekomst 

voor onze kinderen? Mensen, wordt wakker er is meer gaande dan de 

dans om wat heerlijke stoelen en familiebezit uitdelen!

John. H. Baselmans

2011

385 Reden

De dag voor kerstmis kwam een persoon erg laat opdagen op een af-

spraak. Hij had een goede rede; Hij moest het huis versieren van zijn 

blinde oma!

John. H. Baselmans

2012

386 Curacao Maffia Eiland

Op dinsdag 12 januari heeft John Baselmans zijn laatst uitgegeven boek 

“Curaçao maffia eiland” in gedrukte vorm aangeboden aan Gouverneur 

Mr. F.M. de los Santos Goedgedrag.
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Het boek wat in zijn 500 pagina’s duidelijk laat zien dat wij als burger 

niet onder de maffia uit kunnen komen. Maar ook een boek wat duidelijk 

aangeeft dat een alleenstaand land Curaçao internationaal zeker nog niet 

mogelijk is. Ook omdat twee grootmachten duidelijk aangegeven hebben 

dat een losstaand land Curaçao niet getolereerd zal worden. Een boek 

wat u de ogen gaat openen zoals gebeurd is bij de 80 duizend mensen 

die ondertussen het boek gratis gedownload hebben.

Op de foto:

Gouverneur Mr. F.M. de los Santos Goedgedrag, Elsa Baselmans, John 

Baselmans

John. H. Baselmans

2012

387 De kracht van de heren Wiels en Wilders

We hoeven niet te gekke fratsen uit te halen om te bewijzen dat heer Wiels 

zijn mentor Heer Wilders blijft kopiëren. Ook niet moeilijk te zien dat 

hij dezelfde technieken hanteert als een heer Wilders. Hard schreeuwen, 

ongenuanceerde uitspraken en soms net even over de grens gaan van het 

toelaatbare om dan weer snel te verschuilen achter andermans ruggen.

De zaken waar heer Wilders zogenaamd voor vecht, is om nationaal en 

internationaal aandacht te krijgen. Hetzelfde bij een heer Wiels die de 

meest rare fratsen uithaalt en vele mensen schoffeert maar ondertussen 

wel zelf midden in de corrupte bende blijft zitten.
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Beide heren Wilders en Wiels zijn media manipulators en zowel de 

Nederlandse als de lokale pers trapt dagelijks met grote schede in deze 

spelletjes. Even werd er door iemand aangehaald dat Wilders een kopie 

van Pim Fortuin is. Nu, ik moest lachen want noch Wilders noch heer 

Wiels zijn intellectuelen, maar alleen media geile mensen. Pim Fortuin 

kon met zijn ongekende kennis elke politicus aan in Den Haag en was zo 

een zeer grote bedreiging voor het aanzicht en politiek van Nederland.

Soms denk ik wel, hadden we hier op ons eiland maar eens een Pim 

Fortuin dan kon heer Wiels maar hopen dat niemand meer hem zou 

herkennen.

Het is de media die de heren Wilders en Wiels hun kracht geven en het 

is de media die dit circus alsmaar te graag mee spelen. Het gaat hen 

tenslotte om de verkoop en gelezen te worden, niet waar? Daar zijn deze 

twee politieke piassen toch werkelijk mooi voor te gebruiken, aandacht 

daar gaat het om.

John. H. Baselmans

2012

388 Voorvallen in uw bibliotheek

Mevrouw Willems

Al een tijdje loop ik te denken dat ik eens wat zaken op papier aan u 

moet voorleggen.
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U als bestuur van onze nationale bibliotheek, vind ik, moet weten dat 

een bibliotheek net zoals een universiteit de pijlers zijn van een land. 

Ons landje Curaçao heeft ook een nationale bibliotheek en al 5 maal 

sinds 2009 doneer ik mijn boeken aan uw bibliotheek (totaal 25 boeken).

Netjes kom ik dan mijn boeken brengen, ik krijg een handje en ik kan 

gaan. Tijdens die gesprekken is meerdere malen gevallen dat er contact 

met me opgenomen zou worden want de policy is (of nu, was) dat als 

een schrijver een boek van hem doneert, hij een lezing mag houden over 

dat boek. Welnu, het is nog steeds alleen bij deze loze belofte gebleven! 

Er werd me zelfs gevraagd of dat ik wat op papier kon zetten wat we 

kunnen doen voor de kinderen. Ik heb dat netjes gedaan en heb vele 

suggesties gegeven. Ik heb zelfs aangegeven wat er met kinderen over 

te praten valt om zo hen een eerlijke plaats te gunnen in de huidige 

maatschappij. Ik heb hiervan wederom nooit meer iets van vernomen!

Maar het gaat door. Op een gegeven moment heb ik de bibliotheek bena-

derd of zij interesse hadden in de vele dozen vakliteratuur (boeken) die 

ik bezat. Boeken over kunst maar ook ontwerpen en tekenen. Ik moest ze 

maar brengen want ze waren welkom! Goed, het brengen van 12 dozen 

vanuit Bandabou in een personenwagen is een hele klus. We kwamen 

aan bij de bibliotheek waar we ruim een uur hebben zitten wachten 

totdat iemand (heer T) de dozen aan kwam nemen! We moesten ze zelf 

uitladen uit de wagen en met een steekwagen naar achteren brengen. 

Weer een handje en we konden gaan. Nooit meer iets van gehoord.

Nu in 2012 heb ik weer de bibliotheek benaderd om 3 boeken te schen-

ken. Ik schreef een mail naar mevrouw E die me meteen liet weten dat ze 

niet meer in de bibliotheek werkte. Ik moest heer T een Email schrijven 

wat ik ook meteen deed. Geen antwoord. Ik zag heer T op Facebook 
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en schreef hem daar. Ik kreeg te horen dat het druk was maar volgende 

week zal hij contact met me opnemen. Ook dat dus mooi niet!

Mijn vraag aan u: Wat is hier gaande? Zijn mijn boeken niet welkom 

en waarom word ik als vuil behandeld zonder respect en alsmaar voor 

de gek gehouden door een openbare Bibliotheek? Als ik niet welkom 

ben, verneem ik dat graag van u. Wel is het in en in triest en heb ik het 

gevoel dat ik van alle kanten geboycot word! Zeker wanneer ik lees dat 

collega schrijvers alsmaar lezingen hebben. Erg is dat een nationale 

bibliotheek zo’n voorbeeld geeft aan de mensen en hun kinderen. Want 

wat u nu al 3 jaren doet met mij doet u zeker ook met anderen. Zo is 

dus deze nationale bibliotheek geen pijler van onze maatschappij maar 

een doorn in het oog waar we voor ons moeten schamen.

Mevrouw Willems ik schrijf u dit omdat ik vind dat het goed mis is; Ik 

word duidelijk op de bibliotheek niet gerespecteerd.

John. H. Baselmans

2012

389 Geachte mevrouw Spies

Ik wil u allereerst welkom heten in de problematiek van de voormalige 

Antillen.

Als inwoner van Curaçao 30 jaren lang, maar als een geboren Brabander 

en vechtend voor het recht op ons eiland, kan ik wel stellen wat een 

doorsnee burger allemaal mee maakt op deze eilanden. Zelf zijn mijn 



270 - OMNIS 2 -

vrouw en ik zeer intens bezig met de kinderen. Met onze organisatie 

Movementu Kontra Korupshon kwamen we ook nog eens in de wereld 

van vele corrupte zaken en justitiële dwalingen terecht. We vechten al 

vele jaren voor minderbedeelden en de jeugd en dat heeft ons enkele 

malen bijna ons leven gekost en al enkele malen te horen gekregen dat 

we niet meer welkom zijn op dit eiland. Toch blijven mijn vrouw en 

ik doorgaan als burgers van Curaçao en hebben we ook verschillende 

boeken uitgebracht wat we allemaal hebben meegemaakt op dit eiland. 

Alle boeken zijn gratis te downloaden en ik raad u aan ze even door te 

nemen zodat u weet wat een burger die voor recht op komt, mee moet 

maken. Gelukkig hebben we steun van hooggeplaatste personen als 

een Gouverneur Goedgedrag en een de heer Piar (PG) maar de strijd is 

oneerlijk en hard. Zo zijn we al bij de VN beland die heer Donner ook 

ter verantwoording heeft geroepen over bepaalde zaken. Ook is Unicef 

bezig om een inventarisatie te maken over het onderwerp kinderleed. 

Onze peilingen waren dat ongeveer 82% van de kinderen wel te maken 

heeft met kindermishandeling in een of andere vorm of verbaal geweld! 

82% mevrouw Spies en onze regering doet al 30 jaren NIETS.

Ik hoop dat bij uw bezoek ook gaat kijken wat de burger vint van de 

huidige zaken die lopen en hoop vanuit de harten van minderbedeelden 

en kinderen dat u niet trapt in de gladde praatjes van onze regeerders. Iets 

wat uw voorgangers voor vielen en ons als burgers in de kou laat staan.

U kunt onze ervaringen als MKK lezen in de boeken;

-  Geboren voor een cent (kinderleed)

-  Help de Antillen verzuipen (corrupte politiek)

-  Pech gehad (dwalingen justitie)

-  Zwartboek van Curaçao (vele ongure zaken)

-  Curaçao maffia eiland (wie de werkelijke leiders zijn van  

 onze eilanden)
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Allen staan op de link;

http://www.johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm

In de hoop zaken eens met u mogen door te nemen als eenvoudige 

burger wens ik u zeer veel sterkte in uw werk als minister van konink-

rijksrelaties.

Belangrijke mededeling. Voor wie betreft

Reeds geruime tijd zijn er personen die menen dat vrijheid van me-

ningsuiting hun eigendom is.

Vele bedreigingen via een Facebook, Hyves, Twitter, kranten en ver-

dere pers duiken regelmatig op. Het blijkt dat er mensen zijn die deze 

bedreigingen serieus nemen en proberen uit te voeren. Dat maakt dat de 

laatste weken weer “vreemde” zaken rondom mijns persoon gaande zijn.

Toch wil ik iedereen die meent mij het leven onmogelijk te maken, maar 

ook vreemde zaken uit laat voeren, duidelijk maken dat zij al geruime 

tijd gemonitoord worden. De zaken die nu spelen hebben klaarblijkelijk 

verband met elkaar.

Daarom stel ik in dit bericht dat: Mocht er met mij of in mijn directe 

omgeving iets gebeuren, of dat we wegvallen van deze aarde, dat alle 

mededelingen in welke vorm dan ook van de laatste maanden worden 

en zijn reeds ondergebracht bij diverse instanties. De opruiende acties 

van enkele personen zouden aanzet geweest kunnen zijn voor de huidige 

situatie.

John. H. Baselmans
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390 Belangrijke mededeling. Voor wie betreft

Reeds geruime tijd zijn er personen die menen dat vrijheid van me-

ningsuiting hun eigendom is.

Vele bedreigingen via een Facebook, Hyves, Twitter, kranten en ver-

dere pers duiken regelmatig op. Het blijkt dat er mensen zijn die deze 

bedreigingen serieus nemen en proberen uit te voeren. Dat maakt dat de 

laatste weken weer “vreemde” zaken rondom mijns persoon gaande zijn.

Toch wil ik iedereen die meent mij het leven onmogelijk te maken, maar 

ook vreemde zaken uit laat voeren, duidelijk maken dat zij al geruime 

tijd gemonitoord worden. De zaken die nu spelen hebben klaarblijkelijk 

verband met elkaar.

Daarom stel ik in dit bericht dat: Mocht er met mij of in mijn directe 

omgeving iets gebeuren, of dat we wegvallen van deze aarde, dat alle 

mededelingen in welke vorm dan ook van de laatste maanden worden 

en zijn reeds ondergebracht bij diverse instanties. De opruiende acties 

van enkele personen zouden aanzet geweest kunnen zijn voor de huidige 

situatie.

John Baselmans
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391 Open brief aan mevrouw Liesbeth Spies 
Curaçao 25-01-2012

Geachte mevrouw Spies

We hebben via de media mogen vernemen dat u willend bent om ons bij 

te gaan staan in de problematiek van het kind in de voormalige Antillen. 

We juichen dat als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) toe. Maar we 

gaan even het verdrag erbij halen;

Universal Declaration of Human Rights 

Source: United Nations Department of Public Information, NY

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. 

Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens 

elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring 

opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, 

geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of 

maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridi-

sche of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand be-

hoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend 

gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de 

soevereiniteit bestaat. ……….
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Verder zal ik u niet lastig vallen met het gehele document want u zult 

dat zeer zeker van buiten kennen.

Waarom we dit document aan halen is dat wij in de voormalige Antillen 

totaal niet aan deze eisen voldoen. Nu weten we, en u haalt het ook aan 

in uw persbericht, dat alles wat op onze eilanden gebeurt, waren en zijn 

“interne aangelegenheden” en uw voorganger heer Donner was er goed 

in om alsmaar via brieven aan ons dat kenbaar te maken. Uw collega 

mevrouw Bijleveld stuurde ons daarvoor alsmaar het weiland in, met de 

mededeling dat na de datum 10-10 2010 alles “beter geregeld” zou zijn.

U weet vanuit uw bronnen dat het niet beter gaat op onze eilanden en 

dat het met de dag slechter gaat. We zakken momenteel werkelijk af 

naar Haïtiaanse normen. U wordt dagelijks hierover geïnformeerd en 

ook internationaal is Nederland al enkele malen op de vingers getikt. 

Het Koninkrijk der Nederlanden houdt zich niet aan internationale ver-

dragen! Nederland blijft schuilen onder dat wij bijvoorbeeld als Curaçao 

“autonoom zijn” en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat kan wel 

zijn maar ons eigen statuut zegt duidelijk dat Nederland waarborg geeft 

voor een deugdelijk bestuur en de rechten van de mens/kind nageleefd 

moeten worden. Dat gebeurt al 30 jaren niet en Nederland blijft schuilen 

door alsmaar smoezen aan te dragen. Als er internationale druk gezet 

wordt op Nederland gaat Nederland in een keer de goede peer uithangen 

en willen ze ons wel gaan helpen mits wij dat willen!

Wij denken mevrouw Spies dat Nederland verplicht is de rechten van 

de mens na te leven die ook voor ons, kinderen/burgers, gelden via door 

Nederland getekende internationale verdragen en overeenkomsten. De 

rechten van ons, burgers van de eilanden worden met voeten getreden 

door de regeringen van de vele eilanden. Zelfs door uw eigen regering 
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op de BES eilanden!

Dat er grote economische belangen hangen aan onze eilanden is dui-

delijk want de gasvoorraad zal Nederland niet laten schieten terwijl 

ondertussen Venezuela de olie in handen heeft en die veilig stelt door 

wederom 2500 man op het landje ISLA te stationeren. Onder die 2500 

mensen zitten vele personen die nooit iets met olie te maken hebben 

gehad en puur om bestuurlijke reden op ons eiland komen! Hetzelfde 

is ook gaande met de FOL basis vanuit Amerika waarbij honderden 

mensen op het eiland Curaçao vertoeven en dat niet om die paar kilo’s 

drugs die ze jaarlijks vangen.

Bestuurlijk is het zwaar verdeeld en zien we dat heer Schotte met zijn 

maatjes alsmaar contacten zoekt met onze communistische buurlanden. 

Zo denkend van Nederland af te komen maar niet wetend dat Venezuela 

zeker het eiland Curaçao als eigendom zal gaan zien wat inhoudt dat 

de lokale bevolking van Afrikaanse komaf hun koffers kunnen pak-

ken! Daar ze geen kans meer krijgen om nog een droge boterham te 

verdienen op dit eiland. Die policy zien we nu al op het ISLA terrein 

wat overbemand is met Venezolaanse werknemers. Heer Schotte meent 

zo langs de vele internationale verdragen te kunnen glippen die u als 

Nederland wel getekend heeft.

We kunnen maar niet geloven dat Nederland al geruime tijd zich be-

zig houdt om zich van elke verantwoordelijkheid te onttrekken. Als 

Koninkrijk zijn er verdragen getekend en als eindverantwoordelijk 

instantie zult u het “bestuurloos deel van het Koninkrijk” moeten gaan 

bijsturen. U laat in het land Nederland ook niet toe dat een gemeente of 

provincie zich niet aan de internationale regels houdt? Waarom hanteert 

Nederland deze werkwijze dan wel op onze eilanden? Nee mevrouw 
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Spies/Nederlandse regering, het is geen interne aangelegenheid daar u 

de eindverantwoordelijke bent en u daar ook al internationaal enkele 

malen voor op de vingers getikt bent! U kunt niet zeggen we laten de 

mensen in het Koninkrijk aan hun lot over. U heeft internationaal veel 

te verliezen en zal het zeker steeds heter gaan worden door het lakse 

handelen en afschuiven van uw voorgangers en zo te zien ook nu door u.

Mevrouw Spies, wij burgers hebben geen leven op deze eilanden, leven 

zeer sober en worden dagelijks onderdrukt en velen zijn erg bang. Er 

zijn scholen waar 82% van de kinderen te maken hebben met kinder-

leed! Wij burgers mogen geen eigen mening hebben en we mogen geen 

mening kenbaar maken! Ook zijn we afhankelijk van een rammelend 

rechtssysteem. Zo mevrouw Spies, kunnen we nog wel een gehele lijst 

bijvoegen wat hier niet volgens de internationale verdragen gaat en waar 

Nederland net doet alsof er niets aan de hand is en het afdoet met de 

woorden “interne aangelegenheid”.

Mevrouw Spies, als MKK zijn we al met internationale organisaties 

bezig en zullen we wereldwijd aandacht blijven vragen voor het wanbe-

leid naar ons toe wat de Nederlandse regering tentoonstelt. Wij burgers/

kinderen hebben rechten en die worden, onder de Nederlandse vlag, 

met voeten getreden en dat is volgens internationale organisaties wel 

uw verantwoordelijkheid.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, zijn we altijd bereid zaken toe te lich-

ten en we hopen werkelijk dat onze kinderen en onze burgers eens de 

kansen krijgen die de burgers wel krijgen in uw Nederland wat ook ons 

Nederland is.

Met de meeste hoogachting,

John. H. Baselmans
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392 Cultureel onbehagen

Het is verwonderlijk dat ik enkele malen ben benaderd over de manier 

zoals ik schrijf. Als een simpele Nederlander die de taal nauwelijks 

beheers ben ik door toedoen van heer Toon Hermans (ja die komiek in 

Nederland) aan het schrijven beland. “Jongen schrijf vanuit je hart en 

ziel en diegene die er voor open staan zullen het lezen”. Woorden die 

me altijd bij zijn blijven staan maar lang duurde eer ik ze uit ging voe-

ren. Mijn overleden vrouw (Hoofd der school) was een neerlandicus en 

schrijven moest volgens haar via het boekje. Dus zo bleven mijn stukjes 

beperkt en sterk onderhevig aan de zogenaamde ‘wetten der letteren’. 

Bij een volgende ontmoeting met een zeer bekende schrijver vanuit 

Amerika bleek dat ook hij vanuit zijn hart en ziel werkte. Zogenaamde 

bestsellers stonden op zijn naam en hij lachte wat als je dat aanhaalde.

De mogelijkheid deed zich voor om boeken uit te brengen en het schrij-

ven op zich ging me gemakkelijk af. Gesteund door een groep mensen 

bleef ik schrijven en steeds meer mensen lieten weten dat de boeken 

eenvoudig en gemakkelijk te lezen waren. Ze hadden een boodschap 

voor de gewone mens en je hoefde geen intellectueel te zijn en vele 

woordenboeken erbij te halen om de boeken te ontcijferen. Mensen 

verslonden de boeken en er zijn ‘bestsellers’ bij van tussen de 80 tot 

250 duizend boeken die gelezen werden.

Maar enkele intellectuelen en onze taalkundigen konden het maar niet 

verkroppen dat de boeken verslonden werden (en nu nog) en dat ze 

ook nog eens gratis te verkrijgen zijn. In boze brieven, mails en tele-

foontjes lieten zij mij weten dat ik geen ‘literatuur’ schreef! Nu, had 
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ik dat dan beweerd? Maar waarom lezen de mensen dan graag mijn 

werk en waarom is er dan zo’n grote afzet van mijn boeken rond de 

wereld? Duidelijk kan onze literaire groep niet hebben dat een simpele 

ongevoelige, ontaalkundige (zelfs talenblind) boeken uit kan brengen 

en die verslonden worden. Al hun intellectuele regels zijn teniet gedaan 

en zijn dus al vele jaren gewoon kunstmatig in stand gehouden door een 

selecte groep. Schrijven is nu ook voor het volk geworden en schrij-

ven is meer dan intellectuele woorden aaneen te sluiten. Schrijven is 

geworden, woorden achter elkaar zetten die komen vanuit een hart en 

ziel. Niet meer kijkend naar de commercie maar ook niet kijkend wat 

het wel of niet mag zeggen.

Schrijven is wat heer Hermans al eens lanceerde, schrijven is je hart 

en ziel laten spreken. Daar voor zijn geen regels nodig, geen wetten en 

zeker geen beperkingen. Dat heb ik als een totaal talenblind persoon 

duidelijk bewezen. Ik ben blij met de steun die ik van vele mensen mag 

ontvangen en de aanmoedigingen om door te gaan ondanks de jaloezie 

van de zogenaamde experts. Mensen bedankt voor jullie steun en mijn 

hart en ziel zullen blijven schrijven.

John. H. Baselmans

2012

393 Medische problemen en onvermogen

We lezen de laatste tijd veel over de problemen rond het SEHOS en 

de belabberde service die verleend wordt door de medische wereld. 

Gelukkig zijn er nog enkele goed voor hebbende artsen maar die zijn 
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op een hand te tellen. Ook hun zijn afhankelijk van de leugenachtige 

praktijken van een mevrouw Constantia.

Nu lazen we laatst een bericht wat mooi aan gaf welke stappen mevrouw 

Winklaar kan onder nemen voor hun kleinkind wat overleden is door 

nalatenschap van een eerste hulp in het SEHOS. Precies volgens het 

boekje werd alles op papier gezet hoe en wat te doen. Heel mooi, maar 

uit ervaring als MKK is gebleken dat geen van die instanties genoemd 

in die opsomming iets zullen doen tegen de medische wereld! Want een 

medische raad houdt altijd op dit eiland de handen boven de hoofden 

van de medici. Justitie zal niet veel doen omdat ook hun weten met 

welke leugens de medische wereld gaan komen en daarom zelfs niet 

aan die zaken beginnen.

Op het eiland Curaçao zijn medici heilige koeien die elkaar beschermen. 

Geen wonder want als bijvoorbeeld de misstappen van alleen al een heer 

de E de Windt naar buiten gaan komen zouden er vele rechtszaken al op 

de rol staan praten we nog niet over de andere in het veld! 

-  De handel in tweedehands oud prothese materiaal.

-  Het niet ingrijpen bij zaken. 

-  Het afhandig proberen van 25 duizend gulden bij een   

 stervende patiënt zijn gevallen die spelen. 

-  Dubbele declaraties terwijl de specialist niet geweest is.

-  Niet verschijnen, weglopen bij een operatie.

-  Experimenteren op patiënten die later overlijden.

Om maar enkele te noemen.

Als men deze beerput gaat opentrekken zouden we een aparte OM en 

rechtszaal moeten bouwen.
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Mijn advies luid dan ook maak zoveel mogelijk uw geval bekent in het 

openbaar. Kaart het aan bij de instanties maar deze zullen niets doen. 

Dure rechtszaken hebben geen nut daar men niet zal winnen van een 

leugenachtige medische wereld, die in uiterste gevallen onder beroeps-

geheim gaat schuilen.

Verwerk je pijn, maar laat iedereen jouw pijn weten.

Succes

John. H. Baselmans

2012

394 De oplichterij van Nieuwe Post NV

Is het u opgevallen, de nieuwe postzegels van de posterijen? Al geruime 

tijd geen ontwerpers meer van hier maar allemaal in Nederland ontwor-

pen en gedrukt! Wij Curaçaose ontwerpers zijn niet meer belangrijk en 

we zijn zogenaamd te duur als je 500 gulden vraagt voor een zegel als 

je voor een zelfde zegel per zegel over de 10.000 gulden kan vangen!

Nu praten we even niet over het geld maar over de nationale trots en 

verdere oplichterij! “Nos” ontwerpers zijn niet meer nodig in het bui-

tenland (lees Nederland) kan veel geld weggesluisd worden door het 

zogenaamde ontwerp en druk kosten. Maar, er is een grotere maar! We 

moeten nu ook nog eens oppassen dat onze postzegels niet verlopen 

zijn! Ja wij zijn het land geworden waar je postzegels kan kopen die 

niet meer geldig zijn!
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Voorbeeld: Een zegel is 31januari 2012 gedrukt en je gaat naar de boek-

handel en je koopt begin januari 2013 deze zegel en je plakt hem niet 

direct op je kaart ben je je geld kwijt aan waardeloze zegels die je niet 

meer mag gebruiken voor het verzenden van een kaart!

Het is altijd zo geweest dat een postzegel onbeperkt geldig is. Maar zo 

maak je zegels die waardeloos worden na verloop van tijd. De postze-

gelhandel is hierbij failliet en de consument met alle verloopdata bij 

gaan houden van hun zegels die ze kopen! Nu zien we onder de kleien 

lettertjes in de krant dat zegels ‘beperk’ geldig zijn!

Legale oplichterij van de Nieuwe Post NV die buiten hun ontwerpers nu 

ook de lokale bevolking oplicht en geld afhandig maakt door waardeloos 

papier in de handel te brengen. Nog meer redenen om bij de Nieuwe 

Post NV te blijven zeker met deze oplichters praktijken!

Wanneer gaan we op dit eiland geld krijgen wat beperkt geldig is?

John. H. Baselmans

2012

395 Mijn hart stond stil en mijn pijn was erger dan eens 
       te voren

Bij het zien van deze foto besefte ik dat dit op deze paar vierkante ki-

lometer ook op ons eiland Curaçao DAGELIJKS gebeurt!



282 - OMNIS 2 -

Nu kunnen we lang en breed gaan praten over abortus maar dat is een 

eindeloos over en weer gepraat. Daarom deze foto die ik zag bij een 

vriend van mij en waarbij ik besefte dat wij mensen gedaald zijn lager 

dan de dieren.

Mensen zijn we niet meer als we ons niet kunnen gedragen en als we 

zo omspringen met het menselijk leven.

Deze zielen hebben het leven nooit mee mogen maken maar duidelijk 

is dat die moeders die deze wezens baarden geen menselijk instinkt 

meer hebben.

Ik stop met woorden, deze foto zegt genoeg. 

DIT IS OOK CURACAO!

John. H. Baselmans

2012

396 Onze kinderen en minderbedeelden op Curaçao

Ik ben een pessimist, een doemdenker,eentje die alleen maar rotzooi 

schopt. Kijk, die mensen die dat zeggen en denken zijn werkelijke 

mensenkenners en zijn veelal te plaatsen onder die groep die zeer veel 

te verbergen heeft.

Veel is er te verbergen en dan praten we nog niet wat de politiek ons voor 

schotelt. Deze mensen zijn categorische leugenaars en weten een volk 

werkelijk te bestelen maar ook op te lichten. Een van de ‘kindjes’ van 

heer Schotte was op volle toeren en dat is zijn ‘bario plan’. Wel is het 
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vreemd dat er zoveel tegenwerking is en dat zelfs zijn coalitiegenoten 

hem laten zinken op zijn drijvend vlot.

Nu is weer de directeur gegaan want ook hij had kennelijk door dat hij 

gebruikt werd voor de 4 jarige politieke campagne van heer Schotte 

en zijn partijmaatjes. O, zijn contract was afgelopen. Iedereen blij 

en een project wat onze minderbedeelden en kinderen moest helpen 

staat weer op de schop. Niemand is nu te bereiken en ook zij hadden 

de ondergang al lang aan zien komen. Vele mensen uit de buurten met 

goede bedoelingen worden weer in de kou gezet. Ook het vertrouwen 

heeft weer een flinke deuk opgelopen. Maar erger nog, veel geld is aan 

dure reisjes verkwist om zo zogenaamd samen te werken met een land 

dat zelf niets op poten kan zetten en hangt en leeft van de criminaliteit.

Steeds meer gaat blijken dat kabinet Schotte de weg in slaat van zijn 

grote voorbeelden heer Chavez, Castro en een groot deel van de Hai-

tiaanse bevolking die al op dit eiland leven! Waar we in beland zijn is 

een dictatuur en dat zagen we gisteren in de bestuursvergadering waar 

men verre van democratisch nog te werk gaat.

Erg is dat de bevolking dit slikt en het voor lief neemt! ‘We kunnen 

niets doen’, een veel gehoorde kreet maar niet beseffend dat juist de 

bevolking zeer veel kan doen!

Laten we als burgers naar buiten komen als een geheel, als een blok deze 

communistische leiders verdrijven desnoods naar het land van herkomst.

John. H. Baselmans
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397 Watamula

Sinds dit jaar is er een kritische blog bij gekomen op internet.

“Watamula” is een blog waar ongezouten, niet gecensureerde stukken 

geplaatst worden over de vele misstanden op Curaçao. Dagelijks worden 

vele zaken aangesneden en worden commentaren geleverd over alles 

wat kan spelen op ons klein eilandje.

Alle pers is uitgenodigd deze blog te bekijken in de hoop dat u open 

staat voor stukken die misschien anders het daglicht nooit zouden zien.

Tot ziens op Watamula.

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm

John. H. Baselmans

2012

398 “Ergste hongersnood Somalië achter de rug”

Dat stond vandaag met een grote kop in de Telegraaf. Triest dat er nog 

hongersnood moet zijn terwijl er eten verspild wordt in onze westerse 

maatschappij. Het is juist die maatschappij die honger veroorzaakt en 

zorgt dat mensen sterven. Bewust worden er oorlogen en opstanden 

uitgelokt en wordt eten mondjesmaat verstuurd naar die landen. Zeker 

die mensen niet die kracht geven om zelf aan het werk te gaan of die 

mogelijkheid te bieden die wij nog op ons eiland hebben.
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Maar hoe lang nog? Want de tekenen op onze eiland zijn hetzelfde als dat 

we hebben in een Haiti! De machtigen worden machtiger en de Maffia 

heeft het heft in handen. Oppositie kan geen blok meer vormen omdat 

ze zelf in deze zaken verstrengeld zitten. Wie kan de pot verwijten dat 

hij zwart ziet als hijzelf niet schoon is?

Deze foto is een voorproefje naar de kant die wij als land ook uit gaan 

als wij als bevolking niet op gaan komen voor onze kinderen. Dan kun-

nen we alleen maar zeggen dat we dom zijn geweest en kortzichtig te 

werk gingen. Dan wel te laat en kunnen onze kinderen gaan bedelen 

voor een handje rijst. Iets wat overigens NU AL gaande is op dit eiland.

John. H. Baselmans

2012

399 Criminaliteit

We hebben er onze monden van vol en we zien dagelijks dat het goed 

mis gaat op dit eiland. We zien zelfs nu een minister van justitie die niet 

meer weet waar te beginnen laat staan zaken op te lossen.

Maar hoe komt het dat er zoveel criminaliteit is en wat gaan we er aan 

doen?

Er is momenteel:

-  Geen voorbeeld

-  Vechtende politiek

-  Vechtende ouders

-  Drugs



286 - OMNIS 2 -

-  Porno

-  Verdwijningen

-  Moorden

-  Geen justitie

-  Onderdrukte rechters

-  Geen sancties

Kortom geen leiding en totaal geen voorbeeld!

Onze kinderen onze ouders en onze politici vechten dagelijks. De kranten 

staan er vol van en de tenen zijn onmetelijk uitschuifbaar! We zijn een 

volk geworden met een “kort lontje”. Bij het minste geringste slaan, 

schieten of schelden we erop los en als we geen snel gelijk krijgen is 

er geen praten meer maar staan we voor rechters die niets meer kunnen 

doen dan gehoorzamen wat er van bovenaf opgelegd wordt.

Nu kunnen we de vinger allemaal wijzen naar elkaar en we kunnen ook 

gaan zeggen waar de fout ligt maar is het niet zo dat we allemaal zo 

geprikkeld zijn en dat alles meteen negatief naar buiten moet komen? 

De kranten, de TV en waar dan ook zien we veelal negatieve berichtge-

ving. Bijvoorbeeld in de politiek luistert men niet en weet men elkaar 

niet meer met woorden te bevechten. Nee, men loopt weg als kleine 

kinderen of men houdt een confrontatie tegen door de vergadering er 

uit te schrappen of een agendapunt eruit te halen.

Mensen kunnen niet meer verstandelijk praten en denken. De huidige 

mens is geladen, geprikkeld en neemt het niet meer en gaat meteen in 

de aanval! Wat er zal moeten gebeuren is dat onze hogere mensen een 

voorbeeld moeten gaan geven. Dat kan door eerlijke openlijke discussies 

te gaan voeren op bijvoorbeeld een TV, waar voor- en tegenstanders el-

kaar op een fatsoenlijke manier met woorden bevechten. Dat met respect 
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voor ieders standpunt. We moeten de mensen, burgers, kinderen laten 

zien dat praten een wapen is. Vechten, fysiek is geen optie en weglopen 

in zulke gevallen is voor zwakke mensen.

Voorbeeld zou een goed begin zijn. Maar dan zouden we ook een justitie 

moeten hebben die laat zien dat ze karakter hebben en zaken kunnen 

behandelen zonder politiek in te mengen. Wat hebben we aan een OM 

die niet objectief bezig is . Wat hebben we aan rechters die onder druk 

staan van duistere “zware” mensen. Dat werd laatst bevestigd door 

ex-rechters die werkelijk deze druk niet meer aan konden en het eiland 

weer verlieten. Wat hebben we dan aan lokale rechters die helemaal 

beïnvloedbaar en voor beoordeeld zijn? Waar blijft “vrouwe justitia” 

op dit eiland?

Dan als laatste maar zeker niet het minste is de opvoeding van de hui-

dige kinderen. Ouders hebben veelal geen tijd meer voor hun kinderen. 

Kinderen die al als baby’s gedumpt worden op een kinderopvang, want 

er moet geld binnenkomen veelal voor die luxe wagen of een te groot 

huis (buitenwereld maatschappij). Er zijn geen gesprekken meer met 

kinderen en een kind met een eigen mening wordt veelal hardhandig 

duidelijk gemaakt dat men dat als ouders niet duldt. Praten wordt al 

vanaf het begin de kop ingedrukt en een eigen mening is al helemaal 

niet welkom. Zo zien onze kinderen precies hoe het niet moet!

Waar we nu zijn met ons eiland is waar al vele landen al in afgezakt 

zijn, een volk wat niet kan praten/discussiëren en een andere mening 

niet duldt. Sterk onder invloed van enkel duistere zeer machtige mensen. 

We grijpen dan maar naar wapens, drugs of lichamelijk geweld om zo 

gehoord te worden en wij als bewoners van dit eiland stonden erbij en 

keken ernaar.
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Respect, discussiëren en samen eruit komen maakt een volk wat groot 

kan zijn. Doet u Mee?

John. H. Baselmans

2012

400 “Onze monden worden gesnoerd”

De uitspraak die we steeds meer horen. We zitten met een regering die 

werkelijk tegen de lijn aan werkt van het communisme. Geen wonder 

omdat men werkt volgens de regels van een maffia. We zien het in de 

voormalige Oostbloklanden, Rusland en China. Je kunt er niet onderuit 

dat ook wij op dit eiland geregeerd worden door enkele piassen van de 

maffia.

Maar waarom de huidige oppositie nu zo moet schreeuwen is niet ge-

heel duidelijk. 

-  Wat deden zij in het verleden? 

-  Waren zij het niet die overal hun mannetjes hadden   

 zitten, mensen lieten verpieteren en arrogant naar de   

 bevolking toe deden? 

-  Was het niet de huidige oppositie die veel geld weg   

 sluisde, duistere contracten tekende en hun maatjes overal  

 het alleenrecht gaven? 

-  Was het niet de huidige oppositie die ook duidelijke banden  

 had met een “hogere macht”? 

-  En was het niet de huidige oppositie die alsmaar lak had   
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 aan de bevolking en werkelijk alles aan deed omiedereen  

 te kleineren?

Wat is er dan nu anders? En waarom moet die oppositie nu staan te trap-

pelen van onmacht, omdat ze gepakt worden op hun eigen manier van 

werken? Waarom is het nu slechter geworden dan voorheen volgens hen?

Mensen, de politiek is de speelbal van hogere personen die hun zaken 

veilig stellen. Nu is het een andere partij en je ziet duidelijk andere men-

sen die de hielen likken van de huidige regeerders. Hopende ook mee te 

mogen delen in de taart. Bij de vorige regeringen was het niet anders, 

alleen hadden we wat minder harde schreeuwers. Nu hebben we harde 

schreeuwers die ons vertellen dat ze tegen corruptie zijn maar ook nog 

beweren dat zij het zo goed voor hebben met het volk. Nu, daar ligt het 

verschil met de huidige oppositie want zelfs die loze woorden konden 

deze mensen niet uit hun strot krijgen. Dat het leugens zijn, weten we 

allemaal. Maar ja dat is het spel van de politiek. 

John. H. Baselmans

2012

401 He Swa!

Ik kijk niet om. 

He, makamba! Weer blijf ik gewoon verder gaan met waar ik mee bezig 

ben.

Dan hoor ik een hoop gescheld. 

Zonder notitie te nemen van deze persoon, vertrekt hij.
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Vraag ik me af waar is het respect gebleven?

Waar zijn de fatsoensnormen?

Hoe gaat dit verder zich ontwikkelen als men nu al zo een medemens 

aanspreekt?

John. H. Baselmans

2012

402 Valse hoop

Als de anderen aan de macht komen zal het anders gaan.

De anderen zijn aan de macht en niets is veranderd.

Maar als nu, bij de volgende verkiezing, de andere partij aan de macht 

komt gaat het beter worden!

Weer jaren verder, anderen aan de macht, niets verandert.

Maar… vergeet niet, als nu die andere partij gaat zitten zullen we zien 

dan gaat het veranderen!

Weer zitten er anderen en wederom verandert er niets!

Maar pas op… als 10-10-10 er doorheen is dan zal er een transparant 

beleid zijn en zullen we grote veranderingen zien!
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10-10-10 is gekomen en de veranderingen zien we niet, alleen maar nog 

moeilijkere tijden maken we mee.

Maar… als de regering Schotte weg gaat dan pas gaan we meemaken, 

dan gaat het eiland veranderen!

Wacht even… Heer Schotte zit nu nog een kleine 2 ½ jaar en dan gaan 

we veranderingen krijgen?

En als heer Schotte zo sterk in het zadel blijft zitten als hij nu zit? Zijn 

we weer 6 ½ jaar verder!

Maar dan, ja dan gaat het beter worden!

O, u wacht totdat de regering valt en de juiste mensen aan de slag gaan! 

Welnu, wie zouden en wie moeten dat dan worden? Want we hebben 

nauwelijks de ware sterke politieke mensen op dit eiland!

Zou het niet eens beter zijn dat wij als bevolking niet meer zouden 

wachten op het uitkomen van sprookjes? Zou het niet verstandiger zijn 

eens samen een land te gaan opbouwen zonder die sprookjesfiguren die 

al tientallen jaren werkelijk niets gepresteerd hebben, ons voor de gek 

houden en alleen zorgen voor hun eigen?

Wie houdt wie nu voor de gek?

John. H. Baselmans
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2012

403 Interne brieven Vaticaan vergeven van corruptie

(Kop Volkskrant 26-1-2012)

Als ik dit lees denk ik aan het hoofdstukken die ik geschreven heb in 

mijn boeken; Curaçao Maffia Eiland en het Energieniale leven. Alle-

maal gaande over ons bisdom dat na het heen gaan van mgr. Ellis totaal 

omgeslagen is naar macht en vertoon van overdreven kerkelijke gebrui-

ken. Gaat de kerk wereldwijd juist steeds verder bij de mensen staan, 

dat pretenderen ze om zo nog hun eigen zieltje te redden, op Curaçao 

en andere voormalige Antilliaanse eilanden wordt de afstand immens 

groot gemaakt. De Rooms Katholieke kerk is al lang niet meer wat het 

is geweest en dat hebben wij aan de levende lijve mogen ontvangen. 

Oude beloftes, zelfs op papier gezet door de vorige bisschop, worden nu 

afgewimpeld dat die niet bestonden. Gesprekken zijn bijna onmogelijk 

aan te vragen en moeten afgedwongen worden via het Vatikaan en er 

wordt vreselijk heimelijk gedaan over hoeveel de Curaçaose staat, ook 

op andere eilanden, aan geld steekt in de kerk op de eilanden!

Je wordt bedreigd vanuit Bisdom Willemstad als je niet meer bij het RK 

wilt horen en je wilt uitschrijven.

De misstanden stapelen zich alsmaar verder op. We weten al geruime 

tijd dat het RK niets meer is dan een verlengstuk van de politiek. Dat 

zien we duidelijk op deze eilanden waar een bisschop meent zich te 

moeten bemoeien met de plaatselijke politiek. In plaats dat hij eens alle 

kindermisbruik gaat onderzoeken, en “vreemde zaken”, wimpelt hij die 

weg als zijnde “dat het voor zijn tijd is”!
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Corruptie is dan het enige antwoord op dat alles en dat kun je duide-

lijk zien op onze eilanden. Het in de macht houden van grote groepen 

mensen, geld aftroggelen via collectes en zaniken over donaties en 

restauraties van kerken. En zo werkt het RK al zeer veel jaren rond de 

wereld. Zolang het geld maar blijft vloeien is alles okay.

We zien het nu in Griekenland waar mensen in zeer zware armoede 

leven maar waar de kerken projecten laten uitvoeren die zeer veel geld 

kosten. Nu de nood het hoogst is gaat men vele kerken restaureren en 

is men zelfs aan het uitbreiden. Zo om de “lage bevolking” voor een 

habbekrats hun gebouwen te laten opknappen. Uitbuitend zoals ze al 

eeuwen hebben gedaan en nog steeds doen. Dat allemaal onder het mom 

van een God en een Jezus Christus die de mensen zogenaamd bijstaan. 

Ja, bijstaan als het geld maar in hun zakken komt.

Praat me niet over de kerk. Meer staat geschreven in de twee boeken 

eerder vernoemd en het krantenartikel hieronder aangehaald.

John. H. Baselmans

2012

404 Energieniale leven

Mensen zijn ongelovig en door vele indoctrinaties blijkt alsmaar dat 

alles als “simpel” wordt afgedaan of als “belachelijk”!

Er zijn verschillende manieren om van uw ziekte(s) af te komen of ze 

te voorkomen.
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Maar willen we wel beter worden?

Mensen die werkelijk beter willen worden en niet alsmaar aan nemen 

wat een artsen hun voor houden worden beter! Een wonder? Zelf wat 

onderzoeken maar als belangrijkste naar je lichaam luisteren maken die 

mensen beter die deze regel hanteren.

Maar wat willen we werkelijk? We zien mensen veelal te koop lopen met 

hun ziekte beeld. Alsmaar de publiciteit op zoeken en alsmaar praten 

over wat ze hadden en hebben.

Kanker is zo eentje waar vele mensen grof geld mee maken maar waar 

ook vele mensen een totale show omheen draaien. Dat allemaal voor 

geld te verzamelen voor zogenaamde “research” en begeleiding.

Zaken die al lang niet meer nodig zijn omdat er therapieën zijn en goed-

kope middelen die al heel lang deze kwalen laten verdwijnen.

Harde woorden, maar de medische wereld is een farce een show en vele 

stichtingen vangen er veel geld voor! Helaas is de medische wereld niet 

voor de mensen maar voor hun zelf en hun eigen ego.

Mensen die niet zo ver zijn dat ze geloven in hun eigen kunnen is er een 

mogelijkheid door therapieën en goedkope middelen de tussen stap te 

nemen en zo te genezen. Helaas tegengehouden door de wereld van het 

grote geld durven weinige die stap te nemen.

Neemt u de stap?

John. H. Baselmans
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2012

405 Shell/ISLA debacle

In 1983 was mijn eerste ingezonden stuk over de Shell, de stank en de 

verontreiniging. De reacties waren niet mis en de meesten beweerden 

dat er toch niets tegen in te brengen is. Nu zijn we ruim 29 jaren verder 

en inderdaad is er niet veel veranderd. Erger nog, de situatie is verslech-

terd! In de vele jaren van vechten tegen deze vervuiler hebben we vele 

clubjes, organisaties en personen zien komen en gaan. De een wist het 

nog beter dan de andere en iedereen is voor zich bezig.

Dat is de stand van vandaag, iedereen vecht voor zich aan een en 

hetzelfde doel; Een schonere lucht en eventueel een verdwijnende raf-

finaderij. Maar wat zie je, het ene clubje wil niet samenwerken met het 

andere. Weer een ander eist dat je academisch bent en weer een ander 

gelooft in het totaal platgooien van de “plant” en er een sprookje te 

gaan bouwen. Allemaal mooi. Toch zijn er ondertussen vele regeringen 

gepasseerd en niet één regering heeft werkelijk actie ondernomen! Zelfs 

de pakken rechterlijke uitspraken zijn blijkbaar waardeloos en gelden 

niet op het ISLA terrein. Vele mensen menen dat het genoeg is geweest 

maar komen werkelijk niet verder.

Op een gegeven moment heb ik gesteld dat het probleem ISLA binnen 

een jaar op te lossen is maar dat er wat voor gedaan moet worden. Zeker 

dat er eens samen gewerkt moet worden. In het verleden hebben we al 

vele successen mogen boeken door het niet lokaal aan te pakken maar 

via andere wegen. Die “andere wegen” staan verschillende clubjes niet 

aan. Men is waarschijnlijk bang dat een ander met de eer gaat strijken. 

Ben je dan bezig voor het doel of ben je bezig je ego te strelen?
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Toen ik jaren geleden de contracten zag die ondertekend door heer IJs, 

heer Tromp samen met heer Ansari was duidelijk wat er speelde. Dat 

met medeweten van Nederland en Venezuela, waarbij Curaçao praktisch 

buiten schot stond. Dat verklaart ook waarom alle vonnissen naast zich 

neer gelegd worden en dat een huidige regering niets kan doen dan 

slijmen en hopen op een goede afloop. Deze contracten werden alsmaar 

ontkend. Sinds kort kreeg ik van een zeer hoge instantie hierover de 

bevestiging. Iets wat ik al jaren over bezig ben.

Om de zaak ISLA voor het eiland op te lossen is één jaar voldoende! 

Maar willen we wel werkelijk een oplossing? Blijkbaar niet, want ie-

dereen vecht liever voor hun eigen. Algemeen belang, nee persoonlijke 

belangen en daarom zal de ISLA nog verder blijven roken. De huidige 

en komende regeringen blijven rekken en regeltjes zoeken om aan de 

rechterlijke uitspraken en de regels te ontkomen/uit te stellen.

Jammer, want er wordt wel beweerd dat jaarlijks 18 mensen sterven en 

vele ziek worden. Dat allemaal door toedoen van mensen die weigeren 

samen te werken.

John. H. Baselmans

2012

406 Wie speelt nu de domme?

We lezen steeds meer dat de politieke leiders van heden dom zijn!

Hun intelligentie is beneden peil en ze manipuleren de mens!
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Wat gebeurt er?

-  We krijgen steeds slechter onderwijs.

-  We worden steeds verder weg gehouden van de zaken die  

 werkelijk spelen. 

-  We worden via het systeem en de rechterlijke macht   

 steeds verder onderdrukt.

-  We geloven in hun domme praatjes.

-  We kijken/horen naar hun domme verklaringen op TV of  

 via de radio.

-  We nemen alles aan wat de politiek en de staat ons   

 voorschotelen.

Wie is nu hier dom?

Want in dit geval staat voor “we” wel de mensen die onder deze rege-

ringen leven!

-  De bevolking pikt het dat ze als schapen om de tuin   

 geleid worden.

-  De bevolking neemt het dat ze fabeltjes voor gehouden worden.

-  De bevolking neemt de dubieuze uitspraken van het   

 rechtssysteem.

-  De bevolking neemt het steeds belabberde wordende   

 onderwijs en de beperkte kennis die nog onderwezen wordt.

-  De bevolking laat toe de indoctrinaties en de afpersingen via  

 een politiek.

-  De bevolking neemt het en staan als kleine kinderen wat te  

 schreeuwen maar ondernemen niets.

Kortom, de bevolking pikt alles wat de “domme” politici hen voor-

schotelen!
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Wie beoordeelt nu wie? 

De domme politiek de domme mensen of de domme mensen de domme 

politiek?

Wie zijn nu de domme?

John. H. Baselmans

2012

407 Carnaval

Voor dat u begint te schreeuwen, ik gun iedereen zijn pleziertjes. En als 

rasechte Brabander weet ik wat carnaval is.

Maar feesten, weken lang, ten koste van het eiland en de economie is 

wel triest.

César riep het alsmaar “Geef het volk brood en spelen”! Nu, dat nemen 

wij als eilandje wel erg letterlijk op. We vreten ons vol aan de vele 

ongezonde zaken en zuipen ons dagelijks zat aan de goedkope whisky 

en rum. Bij dat alles hoort natuurlijk een feest want er moet een reden 

zijn voor dit liederlijk gedrag. Februari Carnavals maand! En we feesten 

dagelijks ons rot.

We betrekken in dit liederlijk zuipfestijn ook onze kinderen, want jong 

geleerd oud gedaan toch? En zo zien we kinderen zich uitsloven om 

Prins en Pancho te worden. Dan gaan we onze tumba koning zoeken 

om hem belachelijk te maken om in de tropen een cape om te hangen 
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en een bolo di suku op zijn kop te laten dragen, zijnde een kroon! Als 

volwassene moet je je toch belachelijk voelen als je met zo’n ding we-

kenlang op je kop moet lopen.

Dan gaan we onze jump-ups krijgen en zuipen we ons elke avond lazarus.

Gaan we de diverse optochten langs wel met oordopjes, anders ben je 

voor je leven doof! Dat omdat men de volumeknop gewoon op hard laat 

staan! Moet iedereen maar die dopjes dragen, toch? Wetten maken en 

uitvoeren zijn er niet en zouden impopulair zijn. Die schamele regels die 

er zijn kunnen kennelijk door de politie niet gehanteerd worden omdat 

ze zelf waarschijnlijk al zo lazarus zijn en ze zo toch niets meer horen!

En zo gaan we nog wat afscheid nemen van het feesten en zijn zeer 

veel mensen compleet blut. De laatste leningen worden opgehaald bij 

de banken om toch ook die laatste avonden mee te kunnen maken. Want 

je mag niet verstek gaan, anders zal Pedro van de snack wel denken dat 

je een armoedzaaier bent!

Ook na al het feesten is het ziekteverzuim nog een week schrikbarend 

hoog. En moeten de bedrijven maar zien hoe ze hun klanten helpen en 

hun rekeningen te betalen eind van de maand. Maar vergeet niet, het sa-

laris moet er wel weer zijn want anders heb je de poppen aan het dansen.

Met al die energie die van dag één gestoken wordt jaarlijks in deze 

belachelijke vertoning zou men een land eens werkelijk op kunnen krik-

ken en zorgen dat eens zaken goed gaan draaien. Maar we verkiezen 

wat César ons voorhield om “brood en spelen” te nemen in plaats van 

verantwoordelijkheid.
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Triest en een zeer slecht voorbeeld voor onze kinderen die nu al inge-

goten krijgen hoe het niet moet gaan in een maatschappij.

Brood en spelen een triest aanblik.

John. H. Baselmans

2012

408 Conspiracy theory

We horen er veel van en ik zelf schrijf al vele jaren over dit onderwerp. 

Vele zaken zijn pas te zien als men zich los weet te rukken van de in-

doctrinatie en slavernij van het totale systeem.

Als men over deze zaken schrijft ben je snel een fantast en worden er 

bewijzen gevraagd. Als je dan zaken aan draagt dan worden deze bela-

chelijk gemaakt en ook naar het belachelijke toe getrokken. Natuurlijk, 

want het is moeilijk te verkroppen dat vrijwel iedereen op deze aarde 

mee doet aan de slavernij en indoctrinatie van de vele maatschappijen 

en het totale systeem.

Lang heb ik zelf ongelovig rondgelopen en alsmaar opengestaan voor 

vele zaken. Pas door actief mee te gaan in de vele zaken kwam duide-

lijk naar boven dat men niet veel mag. Maar zolang je binnen bepaalde 

paden bleef zijn er nog niet zo’n grote problemen.

Met het uitbrengen “Curaçao maffia eiland” heb ik ruimschoots aan-

dacht besteed aan de zaken die op ons eiland spelen. Iedereen doet mee 



301- The new world-

in de vuile pap. Ze moeten wel. Jij, ik en iedereen doet ongemerkt en 

ongewild mee aan de vuile spelletjes van de maatschappij. Allemaal 

om mee te delen in de grote taart. Ook na dat boek werd mij voor de 

voeten geworpen dat ik spoken zag maar ook aan Conspiracy theorieën 

complex leed. Ik moest lachen en lach nog omdat je duidelijk ziet dat 

het juist van die mensen komen die midden in alles mee doen en oo zo 

bang zijn voor hun eigen hachje.

Wij allemaal zitten er middenin maar hoever wil je gaan? Over lijken 

zoals de grote heren en dames het doen? Over veel pijn zoals de politiek 

het brengt. Of met zo min mogelijk schade en alsmaar even naast de 

lijn kijkend hoe anderen met grote voeten trappen in de spookverhalen 

en waanideeën van een ziekelijk systeem.

Onze grote leiders die veel opspraak maakten met hun manier van een 

land/wereld leiden waren allemaal de top van wat nu achter gesloten 

deuren gebeurt. Mao, Hitler, Bush en noem ze maar op voerden uit wat 

nu stilletjes gebeurt.

Denkt u nu werkelijk dat er een voedsel tekort is? Denkt u nu werkelijk 

dat ziektes moeten bestaan? Denkt u nu werkelijk dat uw water uit de 

kraan gezond is? Denkt u werkelijk dat de politiek het goed met u voor 

heeft? Denkt u werkelijk dat de kerk aan uw zieltje denkt? Nu, dan bent 

u blind. Heeft u ooit eens werkelijk om u heen gekeken?

Al honderden jaren worden rampen kunstmatig uitgelokt. Haalden de 

rampen niet het beoogde doel dan werd er een oorlog gestart. En enkele 

jaren geleden lieten we wat vliegtuigjes in twee torens boren om zo een 

wereldwijde haat tegen een grote groep mensen op de wereld te ontke-

tenen. De hele zaak draait om haat, macht en heel veel geld. Geld wat 



302 - OMNIS 2 -

als men het goed gaat bekijken niets meer is dan iedereen slaaf te maken 

van die groten. Jij krijgt net genoeg om rond te komen maar maak niet 

dat je teveel hebt anders staat het systeem (belasting) al op je stoep om 

je terug te duwen in de onderste lagen. Waardeloos geld wat zelfs op 

de dollar biljetten staat van Amerika.

De conspiracy theory is er lang en steeds meer komen er zaken naar 

buiten en is al lang aan het verplaatsen in andere hoeken. Ja, onze Ko-

ningin (in dit geval Alexander) zit er ook bij. Maar ook de grote zakenlui 

die af en toe op ons eiland vertoeven. Want zij moeten uitvoeren en de 

regeringen zo sturen wat de top der top heeft besloten. Besloten is dat 

er miljarden mensen moeten verdwijnen. Met het N1H1 virus en het uit 

laten breken van AIDS is het niet gelukt. Maar andere methodes zijn al 

uit de la getrokken. We gaan een ondergang van de wereld krijgen! Nee, 

niet in 2012 omdat een Maya kalender niet verder gaat puur omdat we de 

ander 7 stenen missen! Nee, we gaan krijgen dat we door water (drink-

water), voedsel wat we nemen, langzaam maar zeer zieker en zwakker 

worden! De multinationals in eten en drinken zitten in het geheel en 

doen mee om de mensheid langzaam maar zeker de das om te doen.

Waarom worden werknemers werkend bij de waterplants op bepaalde 

tijden gewaarschuwd thuis geen water te drinken? Zo ook krijgen be-

paalde werknemers bij multinationals te horen bepaalde zaken absoluut 

niet te eten omdat het “niet te vertrouwen is”. En zo is het al een geruime 

tijd ingezet om de gigantische groei van de mensheid te stoppen. Zie 

hoeveel mismaakte mensen op de wereld komen in India en Indïe maar 

ook in China. Iemand ooit bij stilgestaan wat daar al geruime tijd gaande 

is? Vergeet niet financieel en economisch is China vele malen groter 

dan Amerika en de westerse landen samen. Nee, dat lees je niet in de 
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financiële rapporten maar het zijn de Chinezen die de wereld werkelijk 

financieel in handen hebben. Noem een plaats op de wereld waar geen 

groep Chinezen wonen. U zult die nauwelijks vinden.

Kortom, we slapen en volgen als lamme schapen enkele machtigen 

der machtigen. Zij weten dat we zuipen als een ketter, vreten desnoods 

Mac Donalds karton en drinken het heldere kraanwater vol schadelijke 

stoffen.

Conspiracy theory, het is er al lang maar helaas we worden niet wakker 

en lachen weer als er een artikeltje verschijnt over deze zaken. Lachen 

is gezond maar hoe lang bent u nog in staat zogenaamd gezond te zijn?

John. H. Baselmans

2012

409 Hoe houden we de kinderen dom?

Dat gaat op een slinkse wijze op ons eiland. We zorgen dat de scholen 

zwaar onder elk peil zijn en geven de kinderen een beperkte leer stof. 

Al vele jaren zien we, en ik spreek uit ervaring doordat mijn overleden 

vrouw 25 jaren hoofd der school is geweest op dit eiland, dat het peil 

lager en lager wordt.

De scholen zijn veelal krotten en de kinderen moeten maar zien hoe ze 

verder kunnen in het leven. Nu hoef je niet veel te kennen om de cri-

minele wereld in te gaan en zo zullen ook vele kinderen in die circuits 

gaan begeven.
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Het onderwijs is een aanfluiting en alsmaar is het veranderen op ver-

anderen. Alleen de zeer sterke kinderen die veelal bijgespijkerd en 

mondiger gemaakt worden door hun ouders hebben een reële kans. 

Of men moet duizenden guldens neertellen om op privé scholen te 

mogen vertoeven. Dan zie je een totaal ander kind ontwikkelen. Op de 

betalende scholen zijn de kinderen veelal “bij de tijd”, “mondiger” en 

weten wat er gaande is in en rond de wereld. Op de lokale scholen zie 

veelal schuchtere kinderen, bang en niet voor een eigen mening uit te 

durven komen. Ook dan nog eens teruggeplaatst omdat er niet elke dag 

altijd eten is voor elk kind!

Dan nog durven mensen te zeggen dat het lokale onderwijs voldoet 

aan de eisen en goed is. Dan vraag ik aan die mensen; Waar heeft u en 

uw kinderen op school gezeten? Het is in en in triest dat men weet dat 

onderwijs zeer beroerd is en er doorgaans geen fatsoenlijk meubilair is. 

Dat bijvoorbeeld gehandicapte kinderen op straat staan omdat ze geen 

school meer hebben omdat een regering vindt dat ze maar mee moeten 

draaien in deze armzalige manier van onderwijs. Het is gewoon schof-

terig dat de lokale kinderen NIET de rechten en kansen krijgen als de 

mede vet betalende kinderen waar pa en ma een grote geldbuidel heb-

ben! Het is niet te geloven dat mensen hun ogen sluiten voor de zaken 

als kinderleed terwijl gemiddeld 75% van de kinderen te maken hebben 

met een of andere vorm van kinderleed!

Mensen die beweren dat het onderwijs op ons eiland op peil is moeten 

eens gaan praten met de schoolhoofden en de ware verhalen aanhoren 

hoe men systematisch alles wat het leren van kinderen op dit eiland 

de kop ingedrukt wordt! Al heel veel jaren is men “domme” kinderen 

aan het kweken en examens worden jaarlijks naar beneden bijgesteld! 

Die hoofden die hun kinderen ook die kansen willen geven als al die 
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rijke mede kinderen, krijgen nul op hun rekwest bij schoolbesturen en 

de politiek.

Zie wat er met onze Universiteit gebeurt! Zie wat er op middelbare scho-

len gaande is waar mensen en leerlingen die te mondig zijn verwijderd 

of de kop ingedrukt worden! Onderwijs op Curaçao is indoctrinatie, haat 

en nijd verspreiden en de kinderen zo dom mogelijk houden! Want het 

zou kunnen zijn dat er eens een te slim mens op dit eiland gaat zeggen 

wat er werkelijk met hun gebeurt!

Onderwijs Curaçao staat voor systematisch dom houden van onze kin-

deren die onze toekomst zijn!

John. H. Baselmans

2012

410 Wat is kinderleed?

Al geruime tijd komt kinderleed al wat meer naar boven op ons eiland. 

We maken zelf hele shows rond en om kinderleed. Dan zien we plaatjes 

van kinderen geheel toegetakeld en kinderen vol blauwe plekken huilend 

in een hoekje. Ook is er een geweldig thema, seks met kinderen, waar 

iedereen vol aandacht naar luistert en dan daarna even denk “dat is erg” 

en dan snel wegloopt en alles bij het oude laat.

Het “bewerken” van kinderen is erg want een kind wat geslagen wordt 

zal er altijd iets aan over houden. Dat hebben we pas kunnen lezen in 

een publicatie van iemand die het kennelijk kan weten. Maar we zijn 
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ook drukdoende om alle gevallen van seksueel misbruik op te sporen. 

Niet dat er iets veranderd nee, onze bisschop Secco doet het gemak-

kelijker, hij wimpelt alles weg dat het verjaard is of niet te achterhalen!

Maar kinderleed gaat verder, want we praten nauwelijks over de seks 

met vader, moeder, tante of nicht! Dat is te moeilijk en we zouden wel 

eens kunnen stuiten op zeer bekende namen. Maar bij kinderleed wordt 

ook niet gedacht aan de vele kinderen die dagelijks gedumpt worden 

in tehuizen, kinderopvang of crèches! Kinderen die nauwelijks weten 

wie hun vader of moeder zijn. Kinderen die niet weten dat er een thuis 

is en de gehele dag bij andere mensen vertoeven.

Maar, wat denkt u van het verbale geweld? Het schreeuwen tegen kinde-

ren, kinderen kleineren en hen zo monddood maken. Kinderen hebben 

niets te zeggen en niets te willen. Ook dat is kinderleed! Jammer genoeg 

zijn al die salonstichtingen niet toerijkend om het kinderleed problemen 

aan te pakken. Mensen misschien wel met goede wil, maar met weinig 

inzicht, macht en know-how. Kinderen kunnen dan nu wel bellen of naar 

buiten komen en wat dan? Verliezen ze dan hun laatste sprankel hoop 

omdat weer een of ander goedwillend persoon meent dat het zo moet.

Kinderleed is een taboe op ons eiland. Als men er over praat wordt er 

nauwelijks iets aangegrepen. Ook weer in de huidige regeringsperiode 

waar niets gedaan wordt om de stichtingen te reorganiseren en kundige 

mensen aan te trekken. We rommelen maar door want och, het is toch 

maar een kind!

John. H. Baselmans
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411 Hoe lang nog?

-  Wij burgers moeten onze monden houden.

-  Wij burgers mogen wel betalen (belastingen en allerlei   

 toeslagen) maar mogen niets terug eisen.

-  Wij burgers moeten de vernederingen van onze politici slikken. 

-  Wij burgers moeten ons schamen voor de kinderlijke manier  

 waarop we internationaal gezien worden.

-  Wij burgers moeten maar voor lief aannemen dat we   

 gedegradeerd zijn naar een derderangs Zuid Amerikaans land.

-  Wij burgers moeten nemen dat er geen fatsoenlijke   

 gezondheidszorg meer is.

-  Wij burgers moeten nemen dat we zo dadelijk dagelijks   

 zonder stroom komen te zitten.

-  Wij burgers moeten nemen dat we internationaal overal   

 nu buitengesteld worden omdat ons “eilandje” zich niet   

 aan internationale regels houdt.

-  Wij burgers moeten nemen dat dagelijks ons drinkwater   

 vergiftigd wordt.

-  Wij burgers moeten de vuile was doen voor de maffia die  

 de politiek in hun klauwen heeft.

-  Wij burgers hebben geen bescherming meer van een   

 rechterlijke macht daar ook deze niets meer te vertellen heeft.

-  Wij burgers….

Wij burgers moeten het niet langer pikken maar zeggen: WE DOEN 

NIET MEER MEE!

John. H. Baselmans
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412 Slapen

Ik vraag me af, slapen onze politici ’s avonds nog wel goed?

U weet, ik ben een sociaal mens en heb het ook echt te doen met deze 

mensen. Ze hebben het toch zwaar! Laten we eerlijk zijn hoe kun je 

zoveel duistere zaken blijven beschermen? Hoe is het mogelijk dat je een 

volk zo blind en lam slaat dat je ze doet geloven in deze duistere zaken?

Het moet toch een hele toer zijn de dagelijkse leugens nog te onthouden 

lokaal en internationaal.

Nu, lokaal geloven de mensen blindelings de leugens. Deze worden 

afgekocht met een aalmoes van een salaris. Maar internationaal zie en 

hoor je steeds meer dat onze regering belachelijk gemaakt wordt door 

zijn domme en arrogante manier van naar buiten komen. De internati-

onale leiders hebben allemaal een brede glimlach als ze onze premier 

de hand schudden. Je ziet hen denken; “Jochie, je bent je diplomatieke 

pamper vergeten aan te doen”!

Internationaal worden we als landje steeds belachelijker gemaakt en 

denken Zuid Amerikaanse landen al dat dit eilandje snel over zal gaan 

naar El comandante Chávez! We maken ons zelf werkelijk belachelijk 

met ook nog eens een schreeuwlelijk die heel hard schreeuwt maar 

totaal nog geen één belofte is nagekomen, buiten het beeld omgooien 

van Peter Stuyvesant!
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En zo zakken we af naar de laagste 3de rang van een eiland wat inter-

nationaal absoluut niet meer als “vol” wordt gezien.

Met dat alles op hun geweten bij onze huidige politici vraag ik me af; 

Kunt u nog wel slapen met dit allemaal op uw kerfstok te hebben of 

heeft u totaal geen geweten meer?

John. H. Baselmans

2012

413 Laten we positief zijn

Het motto wat we alsmaar horen als ongure zaken naar boven komen. 

We moeten de zaken aanpakken. We moeten gaan zorgen dat we het 

eiland Curaçao goed op de wereldkaart zetten. Laten we gezamenlijk er 

alles aan doen om als geweldig land uit de bus te komen. En we moeten 

allemaal aan werken dat we iedereen een faire kans geven en ook maken 

dat we elkaar verdragen.

We horen het onderhand dagelijks en we hebben van die “gehersen-

spoelde” fantasten die nu werkelijk erin geloven. Hoe meer we afhan-

kelijk gaan worden van het politiek denken en de indoctrinaties van 

onze regering, hoe meer we vanzelf gaan menen dat het beter gaat. Een 

zeer oud gegeven wat al duizenden jaren gehanteerd wordt om zo een 

onderdrukt volk te laten doen geloven dat ze het goed hadden/hebben.

We zien dat in vele communistische landen maar ook aan ons buurlandje 

Venezuela waar mensen met tranen in de ogen lopen te verkondigen 

hoe goed hun land is. Dat terwijl deze mensen net rond kunnen komen 
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met een hongerloontje, maar de groteren wel bulken van het geld met 

alle rijkdommen daar aan vast. Rusland is ook zo’n land waar lang het 

communisme bestond als een ideaal en waar iedereen een minimum had 

en mee moest leven. Daarnaast zijn er de miljardairs die lachend alles 

op hun rekening zetten en nu nog alles bezitten!

Positief zijn is iets heel goed en ik denk dat we dat ook moeten zijn. 

Maar een politiek positivisme is gewoon mensen blind maken en doen 

geloven dat hun politieke weg de enige weg is. We zien het op dit eiland 

duidelijk doordat er geen tegenspraak geduld wordt. Ook aan de vele 

overheidszaakjes die onder enkele families vallen, net zoals dat gedaan 

wordt in de communistische landen!

Het positivisme wat momenteel de lucht in gebazuind wordt is om men-

sen die werkelijk positief zijn maar nog helder van geest zijn, de kop in 

te drukken. Zijnde dat zij de raddraaiers en negatieveilingen zijn! Een 

duidelijk voorbeeld van het geheel compleet anders te interpreteren en 

te vertalen zo om hun eigen ongure zaakjes veilig te stellen.

Laten we positief zijn, maar niet zoals de politiek het ziet maar zoals 

een gezond mens het weet te benaderen; Opbouwend, samenwerkend, 

kritiek verwerkend, open-minded en verder met een gezonde geest.

John. H. Baselmans
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414 Klokkenluiders, maaiveld en raddraaiers

Woorden die nog wel eens willen vallen en waar men lokaal vele bena-

mingen voor weet te verzinnen.

Voor de een is een klokkenluider wat hij/zij naar buiten brengt wat niet 

kan in de maatschappij of niet pluis is. Dan zijn het die personen die 

boven het maaiveld uitsteken en alsmaar zaken naar buiten brengen. 

Zaken waarvan men weet dat ze al jaren bestaan maar altijd toegelaten 

zijn. Dan heb je onze raddraaiers en die zijn een koppijn voor velen. 

Deze hebben overal aanmerkingen op maar komen ook nog met zaken 

naar buiten die niet naar buiten mogen komen.

Ziet u het verschil nog? Nu, knap! Zeker als men de lokale definitie 

aanhoudt kan ik u vertellen dat we nog steeds helaas geen klokkenlui-

ders hebben! Die mensen die zich boven het maaiveld uitsteken worden 

zorgvuldig als raddraaiers dagelijks hun hoofden geschoren! Kortom, 

we leven in een dictatuur die al heel wat jaren bezig is. Ja, verschillende 

jaren want niet alleen deze huidige politiek groep is goed in afpersen 

en bedreigen. Maar dit fenomeen kennen we al zeker 13/14 jaren en het 

heeft alleen schrikbarende normen aangenomen.

Mensen verdwijnen maar er zijn ook gehele gezinnen die het eiland 

moesten verlaten omdat het voor hen geen leven meer was. Die men-

sen die het dan nog volhouden worden van alle kanten bedreigd maar 

ook zaken in de schoenen geschoven die onterecht zijn. En zo zien we 

dat mensen die bij de drie bovengenoemde categorieën ook wel eens 

zelfmoord plegen omdat de druk onmenselijk is waar ze in terechtko-
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men. Enkele gevallen hebben we al de laatste jaren mee mogen maken. 

Dan snel afgedaan dat er relatieproblemen waren of interne zakelijke 

problemen.

Waar we naar toe gaan is dat steeds minder mensen nog werkelijk dur-

ven hun mond open te doen. Je ziet steeds meer het machtsvertoon als 

iemand een eerlijk en open ingezonden stuk plaatst met zijn mening en 

dan lokaal totaal de grond ingeboord wordt, bedreigd wordt en zijn leven 

geheel zal veranderen omdat hij het lef had om over enkele zaken te 

schrijven. Nee, klokkenluiders hebben we helaas niet daar men niet weet 

wat een klokkenluider werkelijk is. We hebben enkel wat koppen boven 

het maaiveld! Jip, maar voor hoe lang nog? Buiten eerder genoemde, 

schreeuwlelijkerds zijn er genoeg maar dan in die zin dat er niets meer 

is dan onzinnig lucht verplaatsen waar we niets mee op schieten.

Toch is er hoop want wat is er gaande! Er zijn ook stille individuen, een 

zeer kleine groep die de politieke wegen op het eiland veelal links laat 

liggen en die ook geen gebruik meer maakt van justitie. Simpel omdat 

politiek en justitie duidelijk een verband hebben op dit eiland. Deze 

mensen zijn verder dan menig burger denkt. Want vergis je, je niet. 

Niets voor niets worden rechterlijke uitspraken niet nageleefd. Mensen 

geweerd worden in rechtszaken en dat er al verdragen (denkende bv aan 

de luchtvaart enz.) in een keer niet meer voldoen. Er is nog veel meer 

gaande en dat is zonder dat er geschreeuwd wordt en zonder dat er enig 

kop even over het grasveld uitkijkt.

De oppositie heeft laten zien dat ze duidelijk een verlengde is van de 

huidige politiek en dat kan ook niet anders want ze hebben vele jaren 

voor de regeringsperiode hetzelfde gedaan als wat de huidige regering 



313- The new world-

doet. Zakken vullen, belangrijke plaatsen bemachtigen en zorgen dat 

er dikke salarissen voor de rest van hun leven veiliggesteld zijn. Zo erg 

was het, dat zelfs de Gouverneur meerdere malen moest ingrijpen. Nu, 

hoe kunnen dan die personen nu gaan zeggen wat de andere politici 

fout doen! Eigenlijk zouden ze allemaal lekker bij elkaar kunnen gaan 

zitten en dan samen de pot verdelen. U weet wel, die miljarden die 

binnen zijn gekomen en zo snel mogelijk verdeeld moet worden onder 

de “armen”! Niets anders dan wat altijd gebeurd is. Zij weten ook hoe 

je dat het beste kunt doen; Hoe ze moeten liegen, bedriegen, vervalsen 

en bedreigen. Zie maar aan de vet overbetaalde commissariaten waar 

ze stuk voor stuk in zitten.

Kortom we kunnen zeggen, er gebeurt niets en dat klopt want de coalitie 

kan niets doen. Toch wij burgers kunnen stuk voor stuk veranderingen 

teweeg brengen. Er is geen klokkenluider nodig, geen maaiveld en geen 

raddraaiers. Er worden vele zaken buiten de politiek zeer eenvoudig maar 

efficiënt opgelost. Het is al gaande zoals ik schreef en de klok tikt, tik, 

tak, tik. Goed, ik laat het hier bij maar die mensen die weten waar ik 

over praat zullen nu glimlachen want ook zij zijn diegenen die lokaal 

klokkenluider genoemd worden, maaiveld uitstrekken en raddraaier 

zijn. We zien elkaar snel.

Moeder Teresa schreef eens:

“Do not wait for leaders; do it alone, person to person.”

John. H. Baselmans
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415 Eindeloos geklets

Wat we ook lezen in de kranten, naar de TV kijken of de radio aanzetten. 

Het is overal hetzelfde; Eindeloos geklets, gesteggel en elkaar afvallen 

wat en wie verkeerd doet. We moeten elkaar tegenwerken want anders 

zouden ongure zaken nog wel eens naar boven kunnen komen. En 

waar niet meer gesteggeld kan worden gaan we de mensen persoonlijk 

aanvallen of we gaan hen op hun taal aanspreken. Waarom is dit niet in 

het Papiaments geschreven? Of waarom praat jij Engels of Spaans? Als 

er totaal niets gevonden kan worden gaan we zelfs over naar racisme 

en het verleden. Vergetend dat we allemaal van die ene plek komen uit 

Afrika waar de oorsprong kennelijk ligt van de mensheid! De eerste 

mens was kennelijk een bruine met witte strepen, een gele kop en wat 

groene ogen! Mensen, we kletsen en steggelen ons wat af maar we 

vergeten dat er belangrijkere zaken zijn. Of…. Mogen die belangrijkere 

zaken niet naar boven komen? Waarom komt de politiek niet verder? 

Waarom dwaalt ons rechtssysteem? En waarom is er nog veel te veel 

ellende op deze simpele rots?

Vragen die maar een kleine greep zijn uit het geheel. We willen niet 

veranderen en er zijn werkelijk enkele terroristen die iedereen terrorise-

ren om zo monddood te maken. Mensen die zelf nooit iets gepresteerd 

hebben en nu zorgen dat de ondergang van een land soepel verloopt. 

Maar diezelfde terroristen die niet weten dat zij allemaal op die lijst 

staan van hun eigen ondergang. Want zoals ik reeds eerder schreef, er 

zullen grote veranderingen komen en vele nu zo harde schreeuwers die 

nu op mensen jagen zullen zelf gejaagd gaan worden. Ondanks hun 

vele fakenamen denkend dat ze zelf veilig zijn, zullen ze allemaal door 
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de mand vallen (vallen nu al) en gaan merken wat het is als men liegt, 

bedriegt en mensen afperst.

Tijd is aan het verstrijken en zelfs de grootste tiran heeft zijn prijs moeten 

betalen. Tijd, wij hebben het oneindig en we zullen wachten tot die tijd 

verstreken is. Aan elke eindeloos geklets komt een einde. Tijd!

John. H. Baselmans

2012

416 De frustratie van een volk wat nooit heeft leren 
       communiceren

Communicatie, we kennen het vanuit de dierenwereld, moeder natuur en 

onder de mensen. Zonder communicatie is er geen eenheid in het geheel 

en diegene die in de natuur niet weet te communiceren, valt al snel af.

Dagelijks maken we het mee; Scheldende mensen en mensen die meteen 

persoonlijk worden of weglopen. Een volk wat meent op eigen benen 

te kunnen staan. Maar de fundamenten van mens zijn en onafhankelijk 

zijn vallen en staan wel met het kunnen praten en incasseren. Haal maar 

eens een punt aan waar deze mensen een andere kijk op hebben. Ga dan 

daarmee een discussie aan. Mocht dat laatste lukken, zul je zien dat het 

een scheldpartij wordt wat we veelal nu op TV en radio horen maar ook 

kunnen lezen op een Twitter of Facebook. Ze hebben een eigen mening, 

maar weten hun eigen mening niet te verdedigen. Datzelfde zien we op 

zeer veel plaatsen; Bij de snack, op straat maar ook in de politiek. Juist 



316 - OMNIS 2 -

de politiek is een orgaan waar door praten en discussiëren een standpunt 

ingenomen gaat worden om zo tot besluiten te komen.

Nee, we kappen af, zijn kwaad, gaan dreigen of lopen weg! Dat is de 

communicatie van een volk wat meent mee te kunnen draaien in de we-

reld. Hoe gaan deze mensen het doen als een van de andere landen gaan 

zeggen dat het een of ander internationaal niet kan? Gaat men dan ook 

hard roepen dat ze op moeten rotten, dat Afrika het ontstaan van de mens 

op hun naam heeft staan? Of dat men koloniaal of racistisch bezig is?

Als je een land wil zijn is het eerste vereiste dat men weet te communice-

ren, praten, overleggen, water bij de wijn doen en als aller belangrijkste, 

respect te blijven tonen voor diegene die tegenover je zit met een ander 

standpunt. Zolang een volk dat niet kan, zullen ze ook niet capabel zijn 

een land te besturen laat staan hun mensen dat te bieden wat nodig is 

voor een wereldwijde standaard.

Het frappante is dat die lokale mensen die geleerd hebben te praten en 

te discussiëren worden door hun eigen mensen net zo behandeld als 

diegenen die als “buitenlander” gezien worden. Het is duidelijk dat men 

gewoonweg geen mondige mensen duldt in deze eilandelijke cultuur.

Jammer is dat in die vele jaren wel een volk heeft lopen schreeuwen 

maar niet afgekeken heeft hoe men de mensen verder te woord staan. 

Met loze beloftes, ja knikken en met wat papiertjes tekenen kan men 

geen land besturen. Besturen van een land doet men door confrontaties 

aan te gaan via woorden, ideeën met elkaar uitwisselen en samen een 

blok maken hoe en wat te doen om jouw volk te beschermen. Nu knik-

ken we ja, lopen weg en schelden wat en geven we nog een trap na dat 

men een kolonialist is. Vergetend dat men zeer veel zou kunnen leren 
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en bewerkstelligen als men als volwassen volleerde wijze mensen zaken 

door zouden nemen. Dat zonder persoonlijke intriges maar met wijze 

woorden die aangeven wat jij als land zou kunnen betekenen voor het 

geheel.

Nu staan we al in een relatief zeer korte periode bekend als een land met 

vele beloftes, niet betrouwbaar en van twee kanten etend. Een eilandje 

zonder hart en zonder ziel, niet kunnen discussiëren en alleen vloekend 

en tierend te paard gaan. Zaken zoals velen rond ons nu dit eiland zien te 

wijten aan het niet weten de monden open te doen op de juiste manier.

Een volk wat niet weet te praten zal zijn eigen 

ondergang moeten accepteren. (JandE)

John. H. Baselmans

2012

417 Veranderingen

Vanmorgen ontving ik de vraag; Of er nog veranderingen komen in de 

positieve zin op ons eiland.

Zeker komen er veranderingen, we zien nu al elke dag! Een dag zonder 

veranderingen is een dag niet geleefd! Of ze positief zijn? Natuurlijk 

zijn ze positief want anders verander je iets niet!

Het positief zien is zoals je het ziet, voor ieder verschillend, die bezig 

is de omgeving naar zijn hand te zetten. Het wil niet zeggen dat er dan 

nog een tweede, derde of vierde persoon blij is met die veranderingen. 
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We zien dat alsmaar op ons eiland waar in elke regeringsperiode com-

plete migraties zijn van mensen die even onder de wimpels van de dan 

heersende macht hun zaakjes kunnen regelen. Ook nu zie je steeds meer 

dat mensen die oo zo hard schreeuwden tegen de huidig zittende groep 

toch stilletjes aanschuiven. Heerlijk aanschuiven bij die mensen waar 

het meeste te verdienen valt. Mensen die zo tegen de omschakeling 

waren, zelfs reportages maakten, stukken schreven en van alle daken 

schreeuwden dat wat er nu zit niet deugt, kloppen nu aan of ze ook mee 

mogen doen in de potverdeling. Maar naargelang de machtshebbers 

blijven zitten en steeds meer macht zich toe eigenen zie je dat er meer 

en meer mensen gaan slijmen net zoals een heer Godeth die meer heil 

ziet in de huidige manier van besturen.

De veranderingen zijn er volop en we zien dat buiten die veranderingen 

vele zaken spelen. De bedrieglijke vorm van informatie naar buiten 

brengen zet vruchten af. Vele mensen gaan twijfelen, of ze toch niet 

negatief bezig zijn!

Het woordje “negatief” zien we daar opduiken waar mensen kritisch 

naar buiten komen en waar personen niet mee doen aan de positieve 

haleluya stroom van de huidige coalitie. Steeds meer mensen begin-

nen te twijfelen en de hersenspoeling doet al ruimschoots zijn werk. 

Veranderingen zijn er zeker voor de gehersenspoelde meelopers en die 

zijn ook nog voor hen positief! Natuurlijk, zij zien hun bankrekening 

oplopen en veilig gesteld.

Maar als ik dan zoals vanmorgen, weer voor een huisje sta met huilende 

kinderen, een moeder helemaal in paniek want het was de zoveelste dag 

zonder water, stroom en geen eten, dan schrik je wakker en zie je dat 

we worden bedwelmd door een vuile manier van mooie woorden maar 
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dat de werkelijkheid schrikbarend is! We hollen achteruit! Maar dan 

nog is het positief voor diegenen die dit veroorzaken.

John. H. Baselmans

2012

418 Drugs en macht

Nu denkt u even dat mensen die drugs verkopen de machtige zijn of 

misschien wel de grote bazen in die wereld maar daar wil ik het niet over 

hebben. We kennen allemaal het verhaal, dus we kunnen aannemen dat 

diegenen die deze wereld gekozen hebben weten waar ze mee bezig zijn.

Ik praat over drugs en macht onder onze wereldsterren, onze leiders, 

onze grote zakenlieden. Mensen, allemaal onder zeer grote druk en 

die 24 uur per dag in de gaten gehouden worden maar ook 24 uren per 

dag moeten presteren. Je ziet ze vallen; Jackson, Houston, Jobs en ga 

zo maar door. Ook grote namen in de politiek en in het bedrijfsleven 

vertrekken met bosjes of ze worden op een gegeven moment langs de 

kant gezet als men te ver buiten het boekje gaat.

Drugs in vele vormen; Als medicijnen, peppillen of aanverwanten, alco-

hol, of de zware drugs als heroïne en cocaïne. De laatst vernoemde is een 

gewild product bij de wereldleiders, politiek en grote zakenmensen met 

de snelle jongens onder hen. Presteren, niet ziek worden en zorgen dat je 

gezien blijft worden. Vele reizen makend, elk feestje/receptie aflopend 

en overal voorop staan als een zogenaamde energieke man of vrouw!
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Maar hoe ver ga je? Waar is je limiet en wat kan je lichaam aan? In 

hoeverre kun je nog “normaal” beslissingen nemen? Wat normaal is, 

want bij elke vorm van drugs en het gebruik daarvan zijn je hersenen 

niet optimaal meer. Daarom heb je mensen om je heen nodig om dit 

alsmaar in de gaten te houden, te corrigeren en zorg te dragen dat het 

niet te veel op gaat vallen. Fouten die ik eens gezien heb (lokaal) dat er 

een wit poeder nog onder de neus zat, kan niet gebeuren zou je denken. 

Maar ze zijn er, ook hier! Het is gewoon normaal want overal gebeurt 

het rond de wereld! Zonder drugs in welke vorm dan ook, kan geen een 

mens de werelddruk aan in die functies die verlangen dat je voor het 

bedrijf of land bent.

Drugs wat in de onderste lagen van de bevolking strafbaar is en waar 

men op mensen als beesten jagen maar wel wereldwijd geaccepteerd 

is in de hogere lagen onder het mom dat hun druk op het leven te hoog 

is! Een stelling die nergens op slaat en werkelijk de klassenverschillen 

aangeeft in het maatschappelijk systeem.

Doch, hoe ver ga je? En laat je toe in ruil voor macht en aandacht om 

je lichaam af te breken. Blokje voor blokje, totdat het lichaam zegt, het 

is genoeg geweest.

Weg leven, weg macht.

John. H. Baselmans
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2012

419 Ombuiging naar het positief denken

De mooie woorden van een regering die niet gekozen is door het volk 

maar door wat mazen in het geheel nu riant aan de macht is. Pronkend 

dat we de jongste premier hebben. Dat wel met niet meer dan een lagere 

school opleiding en een gekregen papiertje van een of andere universi-

teit die hem in bescherming neemt. Is positief want dat wil zeggen dat 

iedereen kans heeft om baas van een land te worden!

Maar we gaan positief verder want dat moeten we nu als burger. Mens, 

denk nu eens positief!

Okay, we zijn in de carnavalsroes en iedereen is weer vrij en blij. Weer 

weken, geen werk bij een baas maar hangen en zuipen op straat. Maar 

het is positief want een keer per jaar is toch het grootste gedeelte van 

het volk één met elkaar. Dat het onder invloed is van veel drank en drug 

past precies in de lijn zoals de regering het wil. Want mensen onder 

invloed zijn makkies en nemen alles voor lief aan, wat we ook duidelijk 

zien. Ze zijn gemakkelijk met drank en drugs om te kopen. Kijk maar 

eens hoeveel mensen deze dagen niet meer weten of er nog wel een 

dagelijks leven bestaat?

Maar we gaan positief verder. De straten worden, let wel alleen op 

de route, helemaal opgeknapt! Kijk, das nu positief! Helaas kan niet 

eindeloos over die enkele wegen blijven rijden! Eens moet je afslaan 

en klapt je wagen wel weer in een of andere krater! Maar niet kniezen 

want deze regering doet nog veel meer.
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Nog wat positiefs. We geven onze minderbedeelden extra kortingen 

op de eerste levensbehoefte. Mooi en zeker toe te juichen maar welke 

korting op wat? Kennelijk is dat nog niemand duidelijk.

Positief denken, ja we moeten het nu van opperbevelhebber ‘señor’ 

Schotte en we doen dat dan ook want het is een bevel! We gaan even 

verder kijken wat voor positiefs we niet allemaal nu hebben. We hebben 

een glijbaan gekregen! Hiep hiep hoera. O ja, vergeet niet, het krot van 

een wijkgebouw op Tera Cora dat een nieuwe verflaag heeft gekregen! 

Hoe we daar moeten gaan zitten, bijeenkomen of mensen moeten uit-

nodigen is nog even de vraag. Kom nou, wie kniest daar nu over? Het 

ziet bij hard langsrijden best mooi uit!

We denken verder positief want op Barber krijgen we een sporthal! 

Mooi niet, want niets is geregeld en het geld is op! We hebben nu een 

kaal geschoren stuk land wat blijkbaar van twee families is en nog ont-

eigend moet worden! Niet negatief zien Baselmans want het idee dat er 

eens wat voor de jeugd zou komen was even leuk en de ministers waren 

tenminste even met veel tam tam in ons dorp! Weg sporthal, weg droom.

Maar we zijn positief hoor heren politici want onze kinderen in de 

stad zijn vandaag naar het kindercarnaval gegaan. Ja, de kinderen op 

Bandabou tellen niet mee en mogen hier met legen magen staren naar 

een bibberend beeld hoe “rijke” kinderen alles hebben en zij niets!

Maar we zijn positief señor Schotte want we weten ook op Bandabou 

dat uw gladde praatjes en leugens weer eens zullen verdwijnen en dan 

hopen we dat er ooit eens een politiek komt die weet dat Bandabou, 

kinderen en minderbedeelden ook een deel zijn van uw maatschappij. 

Tot zo lang wachten wij en denken “laten wij positief blijven onder el-
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kaar”. Met die gedachte weten we te overleven net zoals vele voorouders 

die als slaven werkten op het land en na lange tijd menen nu van een 

vrijheid te genieten.

We blijven positief, al vragen we af over en met wat?

John. H. Baselmans

2012

420 U bent mijn familie

7 miljoen jaar begon de evolutie van de mens. Dat gebeurde allemaal 

in Afrika en wel in het gedeelte wat nu Ethiopië genoemd wordt. 1.8 

miljoen jaar geleden gingen de eerste mensen aan de wandel en trok 

wat door Afrika. Zijn Latijnse naam was Homo Erectus. Maar al deze 

soorten mensen verdwenen. Ongeveer 200.000 jaar geleden kwamen de 

eerste Homo Sapiens op de wereld (Afrika), wat ‘Wijze Mensen’ bete-

kent. Zeker tot 130.000 jaren vanaf nu bleef Afrika het enige continent 

waar mensen leefden. Toen ging men aan de wandel en Israel werd de 

eerste uitvlucht, gevolgd door Zuid China en nog veel later kregen we de 

Neanderthaler die richting Europa ging (ongeveer 40.000 jaar geleden). 

En zo zijn de laatste eilanden rond de wereld nog geen 400 jaar geleden 

bevolkt door mensen. Als laatste plaats was Antartica die pas in 1911 

werd bereikt door de eerste mens!

Waarom ik dit allemaal aan haal is dat we op het eilandje Curaçao een 

groep mensen hebben die het eiland Curaçao als hun eigendom zien. 

Dat terwijl ze hierheen gebracht zijn als slaven die op doorvoer waren. 
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Slaven vanuit Afrika waar hun oorsprong is. Maar wat blijkt nu, het is 

ook de oorsprong van mijn voor- voorouders en ook die van mijn buur-

man, overbuurman en van alle mensen wonend op dit eiland! Mooier 

nog, we zijn allemaal van dezelfde voorouders en de een is wat lichter, 

geler of donkerder uitgevallen tijdens de evolutie dan de ander! Als we 

werkelijk gaan kijken wie de eerste bewoners waren van Curaçao en 

alle rechten hebben, dan zouden we de oude indianen die vanuit Ve-

nezuela hier gehangen hebben, hun gebied terug moeten geven! Maar 

ook die indianen zijn pas ongeveer 13.000 jaren geleden gekomen in 

Zuid Amerika!

Maar goed, onze hardroepers die menen de oorsprong te zijn van de mens 

en nu ook nog claimen dat het eiland waar zij gebracht zijn hun eiland 

is, kunnen het dus wel schudden. Het blijkt gewoon dat er geen rechten 

zijn! Laten we nu eerlijk zijn, ik ben als blanke een verre zoon van u!

Mensen hebben om te overleven altijd in groepen moeten leven. Vele 

zijn gestorven zelfs uitgestorven, maar de oeroorsprong waaruit de mens 

ontstaan is, is ieders oorsprong en ieders begin van het leven. Dus broer 

en zus wanneer gaan we eens als Homo Sapiens ‘Wijze Mensen’ weer 

samenleven?

John. H. Baselmans

2012

421 U dient het volk, het volk niet u heren en dames politici!

Onze minister Jamalodin heeft het kennelijk moeilijk met zijn functie. 
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Hij meent dat er geen regels zijn voor hem. Nu, hij is niet de enige want 

deze problemen hebben meerdere politici zoals bijvoorbeeld heer Asjes 

die ook al duidelijk jaren lang laat blijken dat hij langs God staat.

Maar als u denkt dat u meer bent dan een ander, is de weg naar beneden 

later zeker pijnlijker. Als mensen hun job doen en ook ministers moeten 

controleren, bijvoorbeeld bij een luchthaven, is het crimineel, mens-

onterend en respectloos dat men die persoon gaat dreigen met ontslag. 

Ik vraag me dan ook af of zo’n gedupeerde werknemer geen aanklacht 

bij OM kan doen voor bedreiging van een ambtenaar in functie? Ik 

heb het altijd al raar gevonden dat we politici zien als onschendbaar. 

Want ze zijn niet onschendbaar en kunnen weldegelijk strafrechtelijk 

vervolgd worden als ze andere mensen bedreigen. Hoe hoog je ook 

denkt te staan, wil niet zeggen dat men niet op het matje geroepen kan 

worden voor uitleg. Triest is dat vele regeerders op het eiland alsmaar 

menen dat ze boven het volk staan. Zo behandelen ze dus hun eigen 

mensen. Namelijk als slaven en als vuil. Men hoeft dat niet te nemen 

en het zou eens goed zijn als men de huidige maar ook vorige leiders 

eens duidelijk gaat maken dat ze wel er zitten om een volk te dienen. 

Niet dat het volk hen dient!

Waarom hier de rollen omgekeerd zijn is omdat de vele politici de 

weelde niet aan kunnen en zo arrogant en vol psychische problemen op 

een stoel zitten die ze niet meester zijn. We hebben het al eerder eens 

over gehad dat de politiek op een niveau van de lagere school ligt en die 

handelswijze zien we duidelijk in de huidige en vorige politieke acties.

Ik houd het er dan ook op dat de huidige politiek gedreven wordt door 

psychopaten met een vreselijke arrogantie. Hoe we daar van afkomen? 

Simpel, ze zijn niet langer welkom als onze vertegenwoordigers. Ga 
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maar arrogantje spelen in je eigen huis maar niet in ons land. Een land 

waar veel te veel mis is en waar u niets aan doet.

Nogmaals; U dient het volk, het volk niet u heren en dames politici!

John. H. Baselmans

2012

422 Politiek, wat moeten we ermee?

Er zijn mensen die denken dat we zonder politiek geen leven hebben, 

anderen weten nog niet eens wie wat en waar zitten in de politiek. Maar 

is politiek wel nodig? Nu, wij als eiland Curaçao hebben al meerdere 

malen bewezen dat politiek niet nodig is. Het land gaat wel door en 

“duistere” machten weten alles toch wel op een rail te houden.

Kijk naar het verleden; Maria Liberia-Peters, Camelia-Romer, Ben 

Komproe, Louisa Godeth, om maar enkele te noemen. Het landje Cura-

çao was eindeloos stuurloos en zonder duidelijke richting van besturen. 

Bij Louisa-Godeth werd het helemaal duidelijk; Een land heeft geen 

premier en kabinet nodig, het gaat toch allemaal wel door! Wie zou 

daar nu achter zitten?

We zijn vele premiers en kabinetten verder en we zien nu weer dat een 

lagere schoolklant zelfs premier kan worden. Zochten we vroeger onze 

heil in het onderwijs en hun kleuterjuffrouwen, nu zoeken we het onder 

de lagere school afgestudeerden!
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Waarom hebben we nog een UNA, middelbare school of verder buiten-

landse studies? Als men gestudeerd heeft wil dat op dit eiland zeggen, dat 

je niets voor de bevolking mag betekenen! Hoe lager je opleiding, hoe 

onbeschofter de mond, des te meer kans maak je dat je het gaat redden 

in de politiek. Dus, wat is de politiek dan nog? Zeker niet geloofwaar-

dig, betrouwbaar en zeker niet van enige betekenis. Waarom luisteren 

we dan nog naar deze kleuterklas met hun ontevreden, ongestudeerde 

en zogenaamde positieve gasten? Of hebben ze de grootste hap van de 

bevolking al in hun greep door bedreigingen en onderdrukken en zeker 

niet als laatste, loze beloftes? We gaan het zien bij de nieuwe verkiezin-

gen hoeveel mensen / kinderen deze afgelopen jaren zijn omgekocht en 

afgedwongen voor het stemmen op de huidige maffia. Want hoe we het 

ook wenden of keren, de huidige regering is er niet gekomen omdat wij 

burgers er voor gestemd hebben maar puur door mazen in de kieswet en 

reguliere wet die kan maken dat lagere schoolgasten, mensen met een 

verleden, mensen die dreigen en bedriegen en zelfs een volk verraden 

aan de macht kunnen komen en blijven!

Wie zouden hier verandering in kunnen brengen? We kijken allemaal 

naar Nederland en zelfs onze oppositie stuurt smeekbrieven naar Neder-

land maar we begrijpen niet dat wij als burgers zeer gemakkelijk deze 

machtshebbers kunnen afzetten! Rechtszaken hebben geen nut want er 

is geen recht! Maar wij, het volk van Curaçao, kan ‘nee’ zeggen tegen de 

huidige regeerders. En als men ‘nee’ zegt en ‘nee’ doet door gezamenlijk 

te stoppen met werken en alles lam te leggen zullen en kunnen deze 

tirannen niet langer hun werk doen. Nu denken de machtige de macht 

te hebben omdat ze de bevolking omkopen en bedreigen. Maar een on-

willig, bedrogen volk kan zelfs de grootste tiran in de wereld afzetten! 

Dat hebben we meerdere malen kunnen zien we bij vele voorgangers 

rond de wereld.
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Pak je boeltje kinderklas en laat gestudeerde wel opgevoede mensen 

het land besturen. Wij zijn te lang vele jaren bestuurloos geweest, het is 

genoeg! Laten we voor onze kinderen, minder bedeelden en zwakkeren 

opkomen en gezamenlijk deze kleuterklas naar huis sturen!

John. H. Baselmans

2012

423 De leugens van de politiek

We zouden op Barber een sportcomplex krijgen, veld en hal. Met veel 

tam tam is er een veldje schoongeschraapt en wat blijkt. Het veld staat 

nog steeds op de naam van twee families! Het geld is op en besteed 

aan andere zaken in de stad! En de politiek is nergens meer te vinden!

Ook bij het Bario plan was Barber aan de beurt. Jankend liepen de 

heren/dames van het bario plan die avonden weg van de ellende die ze 

hoorden! Ellende die dagelijks spelen in en rond ons dorp! Vele beloftes 

zijn gedaan door de regeringen, bezoeken van de regering inclusief de 

Koningin aan Barber waren niets meer dan een show. Gewoonweg een 

walgelijke vertoning waar men wederom de kindertjes liet staan in de 

stekende hete zon! Om maar te laten zien hoeveel we op hebben met 

onze hogere gasten. Maar iedereen is vertrokken en we horen niets meer 

van het bario plan. Wij komen zelfs niet meer voor op hun lijst! We zien 

niets meer gebeuren bij het geschraapte veldje, geld is foetsie! Ook zien 

we niets meer gedaan worden aan de ellende rond ons dorp of zelfs op 

geheel Bandabou! De politiek hangt van pure leugens aan elkaar!
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En dan vindt men gek dat mensen niet meer op komen dagen of dat men-

sen mee willen werken om zaken op te bouwen. De mensen worden al 

tientallen jaren bedrogen door hun eigen leiders! Leugenaars, stuk voor 

stuk die zelfs clubjes dwarszitten maar ook zorgen dat het weinige geld 

wat voor Bandabou zogenaamd gereserveerd was weer verdwenen is.

Triest dat wij als bevolking alsmaar de leugens moeten slikken. Jammer 

is dat niet eens een regering, een man of vrouw eens op gaat komen 

voor het grootste gedeelte van Curaçao wat Bandabou heet! Deze men-

sen hebben kennelijk nog steeds geen rechten. Zij moeten het blijven 

doen met derderangs scholen, belabberde gezondheidszorg, zelden een 

ambulance en amper politie! Laat staan fatsoenlijk vervoer of winkels.

Nee, Bandabou is goed als de Koningin weer komt en onze kindertjes 

weer nodig zijn om vlaggetjes vast te houden. En dan gaan wij zeggen: 

‘Kabinet Schotte en toekomstige politici, DOE HET ZELF!’ 

John. H. Baselmans

2012

424 Heer Wiels geeft iedereen de schuld!

Wat is het toch heerlijk om een ander de schuld te geven. Heer Wiels, 

de koning der koningen in andere mensen op hun nummer te zetten! 

Zelfs zijn groepje meelopers is niet beter. Waarom ik dit schrijf is om-

dat er alsmaar anderen naar voren worden geschoven om zo hun eigen 

hachje te verdoezelen. Mensen waarvan we weten dat ze stuk voor stuk 

in het verleden ook niet pluis waren en soms nog zijn! We zien nu dat 
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deze heilige boontjes hun werk doen onder koning Wiels. Die dan durft 

te beweren met zijn schreeuwerige toon dat zijn mensen clean zijn! 

Misschien gaan ze elke dag onder de douche maar dat is dan het enige 

clean zijn wat ik kan bedenken. Voor het volk komen ze zeker niet op 

en zeker niet voor hun medemens. Rassenhaat, bedreigen en verraad is 

alsmaar gaande en heer Wiels blijft de vinger maar wijzen op iedereen 

behalve op zichzelf.

Wat kun je naar buiten brengen als je zelf niet aan regels houdt en als 

je zelf geen respect toont naar de medemens toe. Schuilend achter zijn 

zogenaamde landstaal scheldt hij iedereen voor rot en probeert hij een 

heer Chávez te immiteren op een TV of schreeuwend voor de radio.

Heer Wiels, een man die we snel moeten vergeten en mij doet denken 

aan die dictators die wel de wereld op zijn kop hebben gezet maar al-

lemaal stuk voor stuk met de staart tussen hun benen verdwenen zijn 

van deze wereld. Vergeten door de bevolking en die mensen die met 

hen mee gingen, schamend in een klein donker kamertje waar ze zich 

nu nog voor hun kop slaan dat ze zo blind waren.

Ook dat heer Wiels, is zeker die andere zijn schuld? Toch niet eens beter 

om eens voor de spiegel te gaan staan? Pas op, want u zult verschieten 

voor die tweeslachtig persoon dat u gaat zien. Een persoon die zeker 

niet voor het volk op komt maar alleen met zijn eigen frustratie aan het 

vechten is! U bent zelf het probleem, niet de banken, blanken en al die 

anderen die niet met u mee lopen. Het is u die vele zaken tot een zeer 

slecht einde brengt en alsmaar afgaat als een gieter nationaal en inter-

nationaal en dat zult u allemaal zien als u voor de spiegel gaat staan. 



331- The new world-

Maar laten we geen woorden meer vuil maken aan deze man die alles 

beter weet maar helaas dagelijks zelf in de fout gaat.

John. H. Baselmans

2012

425 “Mi ta bezig”

Het is toch ongelooflijk dat een Nederlandse delegatie lachwekkend 

op een blog schrijft dat hen opgevallen is dat onze minister president 

alsmaar zijn stopwoorden “mi ta bezig” gebruikte!

Kijk, dat kan vele dingen betekenen, namelijk:

-  Deze man doet werkelijk niets!

-  Men moet hem geloven dat hij iets doet en niemand ziet hem  

 iets werkelijk doen!

-  Deze man heeft een splaakgeblek!

-  Deze man kent zijn talen niet en gooit zelfs tegenover   

 internationale mensen zijn talen door elkaar!

-  Deze man weet dat hij ongeloofwaardig is maar probeert  

 zijn hachje te redden.

-  Deze man kan geen betere woorden vinden want zijn   

 opleidingen rijken niet zover!

Och, we weten allemaal zeker dat onze minister president “bezig is” 

en dat is met het omkopen van kiezers via zijn bario plan. Ook heeft 

hij het druk met het uitsmeren van de vele duistere zaken over de vele 

duistere posten.
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Gelukkig, dat weet Nederland ook en daarom was het mooi te lezen dat 

men weet dat onze minister president “mi ta bezig” is.

John. H. Baselmans

2012

426 De slimme reclamemakers

Na de tweede wereldoorlog kwamen vele landen snel uit hun slop en 

werd alles nog beter opgebouwd. Er waren gouden tijden en de welvaart 

was overweldigend.

Mensen werkten hard om ook zo mee te kunnen genieten van het vele 

goeds wat er allemaal in de handel kwam. Maar na een bepaalde tijd 

werd er naar verhouding veel verdiend maar gaven de mensen te wei-

nig uit. Men wist maar niet of er weer magere jaren zouden komen. 

De reclamebureaus kwamen als paddenstoelen uit de grond en de 

vele advertenties verschenen in kranten, eerste TV’s en de radio. De 

reclame had de media ontdekt. Zeer slimme reclames werden gemaakt 

en iedereen moest melk drinken of cola en spinazie was het middel om 

sterk te worden. En als stoere bink moest je zeker een sigaret tussen 

de lippen hebben. Later moest je in een Levis lopen, of merkkleding, 

merk schoenen, die haardracht hebben met dat bepaalde geurtje. En zo 

vlogen ook de Nintendos over de toonbank, iets later de Ipod, Iphone 

en nu de Ipads! We moeten ze wel hebben anders lig je eruit en ben je 

niet meer bij de tijd en een afgeschreven mens!



333- The new world-

De reclame heeft de macht over de gehele wereld. Met een product is 

een wereld te veroveren, vergiftigen maar ook te onderdrukken. Zie wat 

de huidige kerst nog maar is maar kijk ook naar karnaval, Valentijnsdag, 

Pasen, Nieuwjaar? Noem al die zogenaamde feesten maar op die we 

wel moeten vieren anders zit je mis in deze maatschappij. Een Vader- of 

Moederdag vergeten is een moordzaak en als men geen aandacht besteedt 

aan een verjaardag, tjee dat is helemaal uit den boze.

Bij al deze feesten gaat het niet meer om de wens die je dan uitspreekt, 

maar het cadeau wat eraan gekoppeld is. Bijvoorbeeld, een simpel 

bloemetje bij Valentijnsdag is niet genoeg en een lekkere pakkerd is 

maar kaal en ongezellig! Kerst, idem dito, de show om Kerst heeft deze 

gelegenheid totaal laten verbasteren. Net zoals onze Sinterklaas die niet 

meer welkom is met een handje pepernoten. Nee, hoe groter het cadeau 

des te beter Sinterklaas hij is!

Mensen zijn robotten geworden door wat de commercie hen oplegt met 

hun trilioendollar business in de reclame. De reclames zijn zo slim in 

elkaar gezet en in een spotje kunnen vele zaken jou doen laten beslissen 

dat je ook dat artikel moet hebben!

Zelf heb ik 35 jaren in de reclame gezeten en stond altijd frappant hoe 

mensen als schapen reageerden en blindelings zich laten leiden door 

wat mooie woorden en beelden. Kassa voor de winkelier en banken 

maar vele zorgen voor de klant die met z’n tweeën dag en nacht moeten 

zwoegen om het geld weer bij elkaar te krijgen om al die overbodige 

luxe af te betalen.
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Reclame is de meest machtige media op de wereld en wij mensen lopen 

als lammetjes achter de loze beloftes aan, slechte artikelen en oplichterij 

van een Phillips, Sony, Motorolla, Apple, Microsoft en ga zo maar door. 

We eten wat Unilever ons wil laten eten. Bavaria, Heineken, Pepsi of 

Coca cola wil hebben dat wij drinken wat zij willen. Sportdrankjes met 

puur gif, maakt niet uit, we geven het een moderne naam even een mooi 

spotje en onze kinderen zijn verzekerd van vele ziektes op den duur. 

Ziektes is geld, eten en drinken is nog meer geld allemaal dankzij de 

slimme reclamemakers die weten mensen zaken te laten kopen waar ze 

ermee in de problemen komen en ziek van worden!

Reclame, het blind en lam maken van de huidige mensheid. Triest maar 

waar en ik spreek uit ervaring want ik heb zelf 25 jaren lang eraan mee 

gedaan. 

John. H. Baselmans

2012

427 Bronbescherming, wat is dat en in hoeverre kan men 
       een bron beschermen?

Het Algemeen Dagblad meent dat een bron te beschermen is en dat men 

moeilijk kan achterhalen wie achter bepaalde IP adressen zit of achter 

een E-mail adres van bijvoorbeeld G-mail of Yahoo.

In het verleden heb ik al daar een artikel over geschreven. Ik was namelijk 

een weddenschap aangegaan met een van mijn mensen dat soms internet 

informatie moeilijk te achterhalen is. Hij gaf me een opdracht om rond 
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10 uur, 2 dagen later, een E-mail account aan te maken bij G-mail onder 

een vals IP adres en een valse naam. Zo gevraagd zo gedaan. 2 dagen 

later kreeg ik 14 minuten na het maken van dit account een heel rap-

port met alle IP adressen die gekoppeld waren naar dat bewuste G-mail 

adres! Het was inderdaad mijn aangemaakt account!

Ik vroeg aan hem; G-mail is toch het best beschermd in adresgegevens? 

Hij lachte en zei dat het moeilijkste was om het valse IP adres te ach-

terhalen. Maar na het uitfilteren van de honderden adressen die rond 10 

uur waren aangemaakt op de G-mail servers was het een peulenschilletje 

de verdere gegevens op te vragen! Zo is het gemakkelijk na te gaan wie 

wat doet met zijn E-mail adres op welke server dan ook.

Het is niet moeilijk om binnen enkele minuten aan te geven wie dit 

E-mailadres aangemaakt heeft, wie het gebruikt en wie hier achter zit, 

op welke plaats dan ook op deze aardbol. Deze mensen die dit kunnen 

doen zijn mensen die overal in komen en weten te gaan in de gegevens 

van elke computer! Kijk, het kost een centje maar voor niets gaat de 

zon op, niet waar? Maar dat het Algemeen Dagblad dan gaat beweren 

dat zij hun bronnen beschermen en het adres printen in hun krant wil 

hetzelfde zeggen; Ik zeg niet dat het Jan Jansen was!

Het is gewoon lachwekkend hoe zelfs zogenaamde allesweters zo de 

mist ingaan als het over techniek gaat. Alles wat online is of het nu een 

bank is, welk systeem dan ook, is op een vrij eenvoudige manier in te 

komen of de gegevens te achterhalen! Wat ik al eerder vertelde, het is 

aan het bedrijf zelf hoe snel ze ingrijpen. En als je bijvoorbeeld in het 

systeem van CIA gaat zul je maar enkele minuten de tijd hebben totdat 

ze weten wie bezig is. Maar ook dan nog zijn daar weer andere manieren 

om die tijd te verlengen. Kortom, dank je wel Algemeen Dagblad voor 
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het vrijgeven van het E-mailadres, datum en aangevend dat er attach-

ments bij zaten. Dat maakt voor diegenen die willen weten wie dit was 

het wel heel erg gemakkelijk.

Mensen, alles wat u online doet, wordt en is gemakkelijk te controle-

ren. Het zetten van files op welke computer dan ook is een peulenschil 

voor diegenen die dagelijks hiermee bezig zijn. We zien dat nu weer in 

Nederland waar Bavaria, ING en Phillips de grootste problemen hebben 

met hun systemen. Puur omdat ze zo lek zijn als een zeef. Elk systeem 

heeft een opening en daar is altijd in te komen. Laat de programma’s 

hiervoor geschreven maar hun werk doen en dan is ook uw bankreke-

ningnummer ooit eens geschreven op uw computer te achterhalen! Want 

op elke harddisk blijft alle informatie voor altijd staan hoever u hem 

ook scramble, delete, schoonwist of wat u ook doet met uw schijf. Dat 

hebben we laatst eens mogen zien bij een onderzoek van een moord-

zaak waar het Nederlands Forensisch Instituut met gegevens kwamen 

die niemand naar boven kon halen. De schijf was gewist, vernietigd en 

zwaar beschadigd. De gegevens die we kregen zijn nu een geluk voor 

de verdachten.

Een computer is een open boek net zoals Yahoo, Gmail, FBI, CIA, 

NASA en wie, waar dan ook.

John. H. Baselmans
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2012

428 Welke politicus is nog te vertrouwen?

Heer Schotte: Vreemde transacties. Heer Jamaloodin: Belastingschul-

den. Heer El Hakim: Fraude en belastingschulden. Grote koppen in de 

krant en we hebben een zogenaamde klokkenluider die wist papieren 

te versturen via E-mail die dat allemaal moeten bewijzen!

Triest is dat onze zogenaamde klokkenluider, naar horen zeggen, in 

opdracht werkte en niet uit persoonlijke overtuigingen, zoals een echte 

klokkenluider dat doet. Het is ook niet moeilijk te raden vanuit welke 

hoek deze persoon opereerde. Een echte waardige klokkenluider gaat 

het niet in valse E-mails deponeren bij de pers. Maar hij maakt melding 

op die plaatsen waar dat hoort en waar hij meent dat ermee gewerkt 

wordt! Waarom ik het schrijf is omdat deze persoon dan ook wel eens 

de belastingspapieren van de andere politici naar boven kon halen. En 

waarom en waar zijn alle meldingen gebleven van de vele misstanden 

die de overige politici allemaal in het verleden en heden kennelijk heb-

ben uitgespookt?

Waarom net de heren Jamaloodin en Hakim uitgezocht werden uit de 

grote lijst is ook niet moeilijk te raden. Zij zijn blijkbaar duidelijk niet 

de vriendjes van die groep die in het verleden vele ongure zaken op hun 

namen gezet hebben. Want zoals we weten, zijn er zeer veel politici 

die handelingen achter hun naam hebben staan die niet door de beugel 

kunnen. Zoals; Getekende contracten in het buitenland, vele zaakjes in 

het buitenland, wegsluizen van zeer veel geld, vriendjes grote bedragen 

toebedelen via vele louche projecten. Zo zouden we alleen daarmee al 

een krant kunnen vullen. Waarom heeft onze zogenaamde klokkenlui-
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der daar niets over losgelaten toen hij toch in het systeem bezig was bij 

meneertje belastingen? Of was hij bang dat hij daar zijn opdrachtgevers 

tegen zou komen?

Onze zogenaamde klokkenluider is een ordinaire verrader van het volk! 

Deze persoon is niets meer dan iemand die kennelijk in opdracht van 

de oude garde vuiligheid van de huidige regeerders naar buiten moest 

brengen. We weten allemaal dat we voor elke politicus wel iets kun-

nen vinden wat niet geheel juist is gegaan! En waar trek je de streep? 

Daarom kan ik niet meegaan in deze vuile praktijken. Ik zou dan willen 

zeggen; Laten we ALLE politici doorlichten maar dan ook vanaf 1980! 

Dan gaan we zien welke politicus boven aan staat op de lijst der minst 

betrouwbare politici. Maar wie durft dit aan? Welke werkelijke klok-

kenluider kan ons burgers hierover inlichtingen geven? Het moet wel 

iemand zijn met een sterk hart, want er zullen vele zaken naar boven 

komen. Ik denk niet dat een fatsoenlijk mens dat aan zou kunnen, gezien 

de oneindig diepe beerput die we hebben op dit eiland.

Laat me niet lachen, klokkenluider, het is een ordinaire verrader en 

hoort in het rijtje thuis van de vele politici die ook onbetrouwbaar zijn!

John. H. Baselmans

2012

429 Medicijnen tekort op Curaçao

Toen ik dat las was mijn dag in een keer goed. Want minder of geen 

medicijnen zou betekenen minder doden, minder ziektes en minder 



339- The new world-

mensen die als slaven naar hun pilletjes grijpen. Maar ook veel meer 

onkosten in de gezondheidszorg en premies!

Dus eindelijk doet mevrouw Constantie iets goed met haar lakse over-

heid! Zo zullen mensen minder ziek worden en zullen vele kosten 

bespaard worden. De farmaceutische wereld speelt nu op het gemoed 

van de burgers die in paniek raken. Geen medicijnen wil voor hen wel 

zeggen ziek worden. Misschien erger nog, doodgaan, niet waar? Wat 

triest is dat medicijnen juist ziek maken en onnodig mensen laten ster-

ven! Er bestaat niet één medicijn die geen bijwerkingen heeft en niet één 

medicijn wat doet wat het zou moeten doen! De medicijnenhandel is de 

grootste maffia die er bestaat en speelt op de gewetens en gemoederen 

van de mens. Maar de triljoen dollar business is niets meer dan enkele 

grote industrieën zeer groot en machtig maken.

Al duizenden jaren weet men dat men niet ziek hoeft te zijn en dat 

met zeer eenvoudige middelen ziektes bedwongen kunnen worden. 

De mensen die dat alsmaar aantonen werden en worden als gevaarlijk 

bestempeld. Natuurlijk gevaarlijk voor de inkomens van deze multi-

nationals! Maar genezen kan gedaan worden door je eigen lichaam en 

die heeft geen hulp nodig. Kanker AIDS, suiker, noem maar op, is zelf 

aan te werken en zelf terug te dringen naar de normale proporties zoals 

ze in elk menselijk lichaam voorkomen. Helaas de mens wil dat niet 

en houdt vast aan een grote industrie die dan nutteloos zou worden. 

Mensen worden dagelijks volgepompt met medicijnen, vergiftigd water 

en vergiftigd voedsel! We moeten ziek worden want ziek zijn is geld 

maken. Artsen blij, apothekers blij en de grote farmaceutische bazen blij.

Geweldig mevrouw Constantia dat u zo vooruitstrevend bent en me-

dicijnen gaat uitbannen. U bent het eerste land op de wereld die deze 

strijd durft aan te gaan.
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2012

430 De wereld van ongeloof

Wat mensen allemaal niet doen om hun eigen vuile zaakjes te bescher-

men. We zien het in de politiek, gezondheidszorg en in het dagelijks 

leven. Zodra men zaken naar buiten brengt die het daglicht niet mogen 

zien wordt men snel voor alles uitgemaakt en zaken worden belachelijk 

gemaakt. Vroeger was je een heks of een charlatan. 

Doch wat mooi is, is dat de vele zaken vanuit het boek ‘Curaçao Maffia 

Eiland’ steeds meer uitkomen.

Zaken als een; 

-  Corrupte maatschappij

-  Rechters onder druk

-  Falende justitie

-  Falende/corrupte politiek

-  Artsen die God spelen

-  Medische terrorisme

-  Falende internet beveiligingen

Zaken die we nu stuk voor stuk zien gebeuren. Juist die zaken waar 

mensen als een stier op een rode doek reageren als men die aan kaart. 

Terwijl we zien dat de bewijzen steeds meer tevoorschijn komen. De 

maatschappij laat alsmaar zien en toont aan dat het goed mis is. Zodra 

een persoon in gaat zien wat met hem persoonlijk gaande is, komen de 

zaken vanzelf voor hem tevoorschijn.

We zien minister vechten om hun hachje te beschermen maar ook 

zakenlieden, die niet al te zuiver zijn, schreeuwen het hardst dat alles 

verzonnen is en vele zaken uit de duim zijn gezogen. Juist de meest 
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hard roepers hebben het meeste te verbergen. Wel zijn dan die gasten 

die zeker door de mand vallen. De grote zwijgers hebben de meeste kans 

door de mazen te glippen al zullen ook zij zaken verspelen en merken 

dat hun leven elke minuut in de gaten gehouden wordt.

Om het stuk over internet was veel te doen en dan ziet men dat de grootste 

schreeuwers zaken ontkennen. Juist die mensen die zelf dagelijks de fout 

in gaan. Veelal onder valse namen maar zeker met een sterk verleden. 

Internet en alles waar uw computer aan vast zit is een open boek en op 

dit eiland hebben we twee professionals die in elke computer kunnen 

komen. Of het nu een bank is of uw privé pc-tje achter een zogenaamde 

firewall. Deze 2 mensen maakt het niets uit, wie, wat, waar zit. Gegevens 

zijn voor hen een open boek.

Maar internationaal zijn grotere mensen bezig met vele grotere “jobs” 

en voor hen is alles een peulenschilletje. Ze lachen om de beveiligingen 

want één poort is altijd open en altijd binnen te komen met de meest 

kleine files. Niet ik heb die gave en totale kennis, maar wel de mensen 

die me regelmatig laten zien dat voor hen de cyberwereld een open boek 

is. Maar goed, men hoeft zaken niet te geloven tot de dag dat er kinder-

porno op uw computer staat, niet wetend dat het er ooit gezet is. En dan 

schreeuwt men moord en brand en is het die ander die het gedaan heeft. 

Ja, die ander die ook nu te pas en te onpas in welke computer kan komen. 

Deze mensen werken voor grote bedrijven maar ook voor mensen die dik 

betalen en ze doen wat dan van hen verlangd wordt. Zo kan de justitie 

maar ook machtige mensen aan gegevens komen die moeilijk anders te 

achterhalen zijn. Maar een ‘welcome factor’ is ons nieuwe data center 

dat een lust gaat worden voor verschillende mensen die het slecht voor 

hebben. Bankgegevens zijn dan geheel vrij voor diegenen die er wat 

anders mee voor hebben. Dat is waarom we zo onze best doen om kost 

wat kost een datacenter in de tropen te bouwen.
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Nee, u hoeft me niet te geloven, doe het zeker niet. Maar wees eens fair 

en vertel me één zaak die niet uitgekomen is of aan het uitkomen is, 

beschreven in het boek ‘Curaçao Maffia Eiland’. U hoeft niets te geloven 

maar als u blijft ontkennen, geldt de graadmeter ook voor u, omdat ook 

u wat te verdoezelen heeft of ergens midden in zit. De grootse schreeuw-

lelijkerds en grootste ontkenners zijn juist diegenen die veelal midden 

in de duistere, vuile zaakjes zitten. Dank u, voor een open boek te zijn.

John. H. Baselmans

2012

431 De rattenvangers van Curaçao

Waar gaan we naar toe? We zitten zwaar in het slop als land en we komen 

geen stap verder, eerder een sprong achteruit.

Het is triest te zien dat mensen volop feesten maar vergeten dat ze zo 

dadelijk hun grote schulden niet meer kunnen betalen! Geld wordt 

verslonden tussen de vechtende politici en de burger weet niet meer de 

touwtjes aan elkaar te knopen. Curaçao is op weg naar de status van Haïti 

en Dominicaanse republiek. We hebben een groep politici en zakenlui 

die werkelijk het land leeg stelen. En we hebben een grote groep van 

de bevolking die geen uitweg meer weet te vinden.

Met dit reddeloos en radeloos volk zie je de criminaliteit als een pijl 

omhoog schieten en we hebben een steeds grotere rassenhaat. Mensen 

menen te mogen doen wat van hogerhand als voorbeeld gegeven wordt.
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We horen de vele beloftes maar niets komt uit en niets wordt onder-

nomen. Mensen worden belazerd maar ook de buitenlandse regeerders 

trappen in de gladde maffiapraatjes van de huidige regering. Mensen 

zien niets anders dan vechtende, stelende en schreeuwende politici maar 

als er weer een buitenlands persoon komt dan zien we het vet van onze 

gasten afdruipen. Zelfs de Nederlandse politici lijken te vallen voor 

de charmes van de huidige slijmballen. Of moeten we zeggen dat de 

Nederlandse politici ook onder de maffia druk staan van deze mensen? 

Net zoals de justitie en het gehele rechtssysteem onder de druk staan 

van die mensen.

Curaçao is duidelijk in de ban van de maffia en we zien nu dagelijks dat 

steeds meer mensen door gaan hebben waar deze mensen mee bezig zijn. 

De nutteloze projecten, duistere afspraken maar ook de vele misstanden 

laten duidelijk zien dat de maffia het heft in handen hebben.

Wat doen wij als bevolking? We feesten door, zuipen ons leplazarus en 

spuiten ons vol met een of ander drug. Dan is een hel zelfs een para-

dijs! Want diegenen die nu nog zeggen dat hier niets gaande is spelen 

mee met deze maffiagroep of ze zijn zo zwaar aan de alcohol, drug of 

medicijnen dat ze niet weten welke dag ze leven.

Onze ratten van de gemeenschap die wel een geheel land kapot maken 

en mensen bewust de afgrond in duwen. Het geld van het land raakt op, 

maar wat erger is, de democratie bestaat niet meer en mensen worden 

als vuil behandeld.

Waar is de rattenvanger van Curaçao?

John. H. Baselmans
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2012

432 Banko di amigu maar geen banko di naturalesa

Onze banko di amigu is al ruim 2 jaar bezig een verwoestend spoor achter 

te laten op Rooi Catootje. Laat deze bank dan wel een bank zogenaamd 

voor de mensen te zijn. Althans dat beweert hijzelf maar deze bank is 

duidelijk geen vriend van de natuur!

Alles wat niet past in wat de architect heeft aangegeven wordt met de 

grond gelijk gemaakt! Niets maar ook niets is overgebleven van de 

weelderige natuur die Rooi Catootje eens bezat. Op hun terrein is alles 

weggehaald en zelfs de oude zuilcactussen horen niet in het westerse 

geld denken van deze bank. Nee, we kappen alles en zetten zo dadelijk 

dure bomen neer en planten die passen in het westers denken van een 

ziekelijk systeem. 

Maar of het niet genoeg is! Ze hebben nu ook de hand gelegd aan de 

rooi die mooie bomen had wat het blok beton tenminste wat naar de 

achtergrond drukte. Nee, als geldschieter mag je ook bepalen dat alles 

om je heen met de grond gelijk gemaakt mag worden. Alles is kaal en 

het laatste sprietje wordt nu ook zorgvuldig weggehaald. Dat allemaal 

omdat we het lelijk betonnen monster goed moeten kunnen zien.

Dan kijk ik naar hun buren die een geweldig mooi moderne bibliotheek 

hebben neergezet en alles gespaard hebben qua natuur. Alles mooi inge-

past in het geheel. Een oud landhuis samen met ernaast een hypermodern 

gebouw in een natuurlijke omgeving. Kijk, die mensen en die architect 

weten wat werkelijk design is en dan zie je dat bij onze ‘amigu bank’ 

werkelijk enkele klungels aan de gang zijn geweest die niet weten te 
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dealen met wat er al is. Mensen die uit een boekje een gebouw plukken 

en dan dat zonder enig na te denken plaatsen waar dan ook ter wereld.

Schande banko di amigu, u heeft hier duidelijk getoond dat de natuur 

van Curaçao niets waard is voor u. U gaat zeker zo dadelijk met wat 

plastic boompjes (figuurlijk) de zaak weer recht te trekken. Schande, 

meer kan ik hier niet over schrijven. Banko die anti natuur! 

John. H. Baselmans

2012

433 Een vreemde hobby

Met de jaren zijn er vele reacties geweest en vele mensen die reageerden 

als een stier op een rode doek op mijn schrijven in boeken en stukken. We 

zien alsmaar, jaar in jaar uit, diverse namen opduiken waarvan je weet 

dat het valse namen zijn. Moet wel, want als je zo’n onzin uitkraamt en 

als je alles aanvecht wat maar naar buiten wordt gebracht zonder respect 

moet er wel wat zijn.

Ruim een jaar vraag ik al om aan te geven waar ik mis zit met mijn 

waarnemingen en wat ik alsmaar op papier zet. Niet een reactie is ooit 

binnengekomen. Kan ook niet, want alles wat geschreven is heeft een 

vrij lange weg gegaan voor het op papier wordt gezet.

Maar onze ontkenners, persoonlijke aanvallers trekken me ergens wel. 

Niet hun belachelijke, veelal kinderachtige beredeneringen. Maar meer 
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waarom mensen onder een valse naam anderen belachelijk moeten 

maken en zelfs soms naar het bedreigen toe neigen.

Ik zoek graag zaken uit en waar ik in bijt laat ik niet meer los. En zo 

heb ik sinds enkele jaren bij mijn vele hobby’s er een hobby bij. Wie is 

die persoon en waarom reageert hij zo? Is mijn vraag die ik stel als ik 

weer eens een onbekende naam zie.

Goed, uitzoeken wie achter die fakenaam zit is een peulenschilletje en 

daar zijn genoeg hobbyisten die dat al reeds doen. Soms een simpel 

telefoontje laat me al weten wie die fakenaam is. Heel veel is het al 

een persoon die onder meerdere fakenamen opereert en soms onder 

valse adressen. Maar nogmaals, dat is mijn minste probleem. Die tips 

stromen dagelijks binnen.

Die persoon hebben we en dan gaan we kijken wat werkelijk achter 

zijn gedrag zit. Zijn werk, zijn werkgever, politiek overtuiging en zijn 

wandel in de maatschappelijke bende. Nu, lang hoef je niet te zoeken als 

het een ‘bekende’ is maar soms is het leuk als er weer eens een nieuwe 

persoon opduikt uit het niets. Wat blijkt na even speuren dat het weer 

de connectie heeft met de oudere garde in de valse namen groep.

Waarom ze zich verschuilen is alsmaar duidelijk want de beerput waar 

deze mensen in zitten is onmenselijk diep. Al deze fake namende perso-

nen hebben duidelijk zeer veel te verbergen en dan praten we echt niet 

over een belastingschuldje van een Jamaloodin of El Hakim. We praten 

dan dat we terechtkomen in de kern van ons probleem op dit eiland en 

dat zijn die gasten die werken uit naam van de maffia. Hun bedrijfjes 

beschermend en hun zaken verdoezelend want anders gaan er klappen 

vallen in die regionen aangedaan door hun tegenstanders.
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Elke maal als er weer een ‘fakenamer’ een commentaar geeft moet ik 

lachen en dan denk ik dame/heer hoe lang gaat het nog duren dat ook u 

prooi wordt van uw tegenpartij? Het is een leuke hobby en zeker eens 

aan te bevelen

Wat tips: 

-  Let op de manier van schrijven. 

-  Let op waar deze ‘fakenamer’ alsmaar op reageert. 

-  Let op de manier hoe zij mensen benaderen. 

Met deze simpele gegevens zult u vele mensen terug kunnen vinden. 

U zult verschieten wie werkelijk achter deze alles ontkenners zitten. 

Succes met uw nieuwe hobby 

John. H. Baselmans

2012

434 Huichelarij

Je wordt er gewoon misselijk van als je ziet hoe mensen kunnen huiche-

len. Als we alleen al de laatste dagen zien. Whitney Houston trekt weg 

van deze aarde. Alles wordt er aan gedaan dat men maar niet denkt dat 

het weer de drugs is. Deze vrouw zat onder de drugs en is bezweken aan 

de druk die haar platenbazen en haar geldmakers zetten op haar en dat 

met drugs! Buiten hun relatie problemen en een dosis air zie je dat deze 

mensen er op een bepaalde tijd een einde maken aan hun leven. Geen 

wonder want geen mens kan deze druk aan en zeker niet als drugs nog 

het middel is wat je op de been moet houden. Hoe bekend je ook bent, 

het maakt niet uit, je bent in de klauwen van die mensen die de grote 
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miljoenen willen opstrijken via deze personen. Nu staat iedereen te jan-

ken want een groot persoon is heen gegaan. Groot persoon? Die vrouw 

die aan de crack was en onder zware omstandigheden moest presteren?

Maar we gaan door, onze prins Friso die meende meer te zijn dan andere 

skiërs. Hij ging er opuit met zijn vriendje familie van de eigenaar om 

even te laten zien dat hij meer kan. Maar wat is er werkelijk achter de 

schermen? Onze prins Friso is verwikkeld in zeer veel ongure zaakjes 

en zit in de Bilderberg groep die enkele jaren bepaalde dat vele men-

sen van deze aarde moeten verdwijnen! Is zijn vriendje dan misschien 

geen vriendje en is er wat meer gebeurd dan een ordinair skiongeluk? 

We zullen het ook niet binnenkort te weten komen want alles wordt in 

de juiste banen geleid net zoals bij elke ster of hooggeplaatste op deze 

wereld. Hij is nu in een coma omdat hij het benauwd heeft. Wel eens 

nagegaan wat dat zou kunnen zijn?

Maar dan hebben we de goedgelovige slijmballen die een Withney en 

een Friso tot goden verheffen en alsmaar een god aanhalen dat het wel 

goed komt of dat het verlies wel door god rechtgetrokken wordt. Welnu, 

god bestaat niet en hij zal weinig kunnen doen. En als we niet zo glib-

berig waren zouden al deze waardeloze uitspraken niet meer bestaan. 

Het zijn allemaal gewone mensen zoals jij en ik en niets meer. En ik 

vraag me af waarom god dan niet naar Afrika gaat en de hongersnood 

oplost of de vele oorlogen stopt! Waarom lopen die mensen, die nu 

janken om twee vreemde snuiters in de mensheid, niet te janken voor 

de dagelijks duizenden dode mensen via oorlogen en honger? Is daar 

minder publiciteit (lees geld) mee te halen en te verdienen?

Werkelijk, de huichelarij druipt ervan af en het is walgelijk te zien dat 

mensen, pers en de hele media de hele dag deze zaken verslaan terwijl 
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er wel wat beter zaken te verslaan zijn dan van een crackdode en een 

skiongeluk waar meer achter zit.

Maar ja, waar kun je geld mee maken? Zeker niet met die onbekende 

slachtoffers in Afrika maar wel met een goddelijk Withney en een god-

delijk Friso.

Waar gaan we naar toe met al deze huichelarij? Wij zouden het kunnen 

stoppen als we niet zo gretig waren naar dit soort nieuws.

John. H. Baselmans

2012

435 Weg dierentuin

Zou het echt waar zijn en zou het een van de eerste zaken zijn die onze 

minister Constantia werkelijk aan gaat pakken?

De dierentuin is al heel veel jaren een aanfluiting. Vele malen zijn 

daarvan meldingen binnen gekomen over dierenleed en over het niet 

verzorgen van de dieren. Vele dieren leven in onverzorgde te kleine 

hokken. Een aanfluiting voor het eiland en werkelijk het bewijs dat wij 

bevolking duidelijk niets van dieren moeten hebben. We schieten liever 

alle dieren dood om ze op te eten dan dat we voor hen opkomen. Veelal 

laten we de dieren aan hun lot over.

Onze dierentuin, een doorn in het oog van vele mensen die eens op dit 

eiland komen. Ze zien dan deze kommer en kwel en walgen ervan. En 
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dan, dan komt onze minister en gaat op deze plaats een dam maken! 

Niet elegant gebracht, maar het helpt wel om een einde te maken aan 

het dierenleed en aan de wateroverlast. Veel water waar een groot deel 

van dit eiland last van heeft bij een enkel regenbuitje.

Maar mevrouw Constantia heeft uw brein niet eens wat verder gedacht? 

Deze plaats zou een plaats kunnen blijven waar mensen met hun kinderen 

kunnen komen en genieten van de mooie zeer oude bomen, planten en 

de speeltuin met zijn verkeerstuin. Zou het met uw innerlijke vermogens 

niet mogelijk zijn die dam zo in te plannen dat de plaats gebruikt blijft 

worden als een rustgevende ontmoetingsplaats in een drukke stad? Is 

het niet zo in te plannen dat de dam zo gelegd wordt dat we wel onze 

natuur behouden en wij als burgers ons ‘plekkie’ behouden?

Het is een geweldig idee de dieren weg te doen en aan deze ellende 

voorgoed een einde te maken. Maar we hopen wel dat de mensen die 

daar veel komen hun rustplek niet afgenomen wordt. Er is geen technisch 

hoogstandje voor nodig om dat beetje natuur te behouden in de stad.

John. H. Baselmans

2012 

436 Een brief aan de voorzitter van het RKSC 
       mevrouw Garmers

Geachte mevrouw Garmers

De reden waarom ik u deze brief schrijf, is omdat we ongeveer 2 jaren 
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geleden samen een goed gesprek hebben gehad en dat ik dacht dat ik 

u heb kunnen laten zien dat door de politiek de kinderen bewust dom 

gehouden moeten worden. Dat klonk u toen raar in de oren als grootste 

schoolbestuur zijnde maar ik heb u zaken laten zien waar ik mijn stel-

ling bewees.

Wat ik nu zie, anno 2012. Het gaat slechter en slechter in het onderwijs 

en we zien dat we nu uitgevochten zijn over de taal, wat geworden is 

de taal waarmee de kinderen de minste kans hebben in de wereld, maar 

we zien nu dat we ook nog eens gaan vechten over het lesmateriaal 

(boeken). “Gratis onderwijs” noemen ze het wat absoluut geen gratis 

onderwijs is. Nu heeft u wat geld mogen ontvangen wat bij lange na 

niet alles dekt en ik vind het geweldig dat u één streep trekt en zegt, of 

iedereen of niemand.

Gisteren was ik in gesprek met een zeer gemotiveerde jongen die er 

alles aan doet om zijn middelbare school te halen.

Afgelopen dagen kreeg hij te horen dat hij 3000 gulden moet dokken 

voor boeken die niet te verkrijgen zijn. U kunt begrijpen dat mijn bloed 

kookte en had ik die jongen zo dat bedrag willen geven. Maar daar zijn 

vele andere niet mee geholpen.

Dan snap ik niet de schoolbesturen, het Bisdom en de bonden. Waarom? 

Omdat deze allemaal mee doen om kinderen het leren onmogelijk te 

maken. Ja, u gezamenlijk doen mee aan het dom houden van kinderen, 

het afstompen en afbreken van onze toekomst en het ten onder laten 

gaan van een compleet volk.

O, het is de regering volgens u allen! Nu mevrouw Garmers, de regering 
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zou hoog en laag kunnen springen en kunnen besluiten wat ze willen 

maar als u als schoolinstellingen een gezamenlijk blok zouden maken 

en laten zien dat de politiek bewust domme kinderen aan het creëren 

is, zouden zij niets anders kunnen doen dan voor de kinderen opkomen.

Maar wat doen de instellingen, bisdom en bonden? Ze kijken toe, slik-

ken alles en zijn lammetjes die zich als slaven van een maffia gedragen! 

Want zoals u ondertussen weet en gezien heeft, de politiek wordt beheerd 

door de maffia. Ik kan niet begrijpen dat het onderwijs van kleuterschool 

tot universiteit dit allemaal met zich laat doen. Wereldwijd komen de 

meeste opstanden vanuit het onderwijs. Dat omdat elk kind recht heeft 

om te leren wat in zijn kunnen ligt. Hier op ons eiland Curaçao wordt het 

onderwijs bepaald door een maffia die niet wil dat er kinderen opduiken 

die zelf kunnen denken en slimmer zijn of worden dan die maffia. En 

daar mevrouw Garmers doen uw instellingen aan mee!

U heeft de toekomst van een land in handen samen met uw collega’s. U 

bent de motor achter onze toekomst! En deze toekomst glipt weg doordat 

onze kinderen geen eerlijke kansen krijgen en geen fatsoenlijk onderwijs. 

Juist u en uw collega’s hebben het machtigste wapen in handen en dat 

heeft u kunnen zien door mijn overleden vrouw P. Baselmans-Wauben. 

Een vrouw die met de kinderen op straat ging wanneer ze ergens niet 

mee eens was. Of opkwam voor de rechten (gelijktrekking) van de man/

vrouw en vele rechtszaken uitlokte om haar gelijk te halen. U kunt zaken 

veranderen, u heeft kinderen op uw scholen die alle duizenden kunnen 

schreeuwen WIJ WILLEN ONDERWIJS! U kunt met uw collega’s een 

stempel zetten voor onze toekomst om zelfdenkende goed opgeleide 

kinderen af te leveren aan de maatschappij. Dan zullen alle maffialeden 

verdwijnen! Want waar intellect is, is er geen maffia!
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Mevrouw Garmers, het doet me pijn jongeren te zien die wel willen 

maar geen financiële kansen krijgen. Het doet mij pijn om te horen dat 

er vele afvallers zijn terwijl ik weet dat het komt door het onderwijs en 

niet alleen door de ouders. Het doet mij pijn te zien dat een geheel land 

bespeeld en dom gehouden wordt door een domme maffiagroep. Het 

doet me pijn dat wij met alle kennis die er is en willende jeugd toekijken 

en denken “Er is niets tegen te doen”!

Sta op mevrouw Garmers, praat met uw collega’s van alle besturen en 

scholen en ga naar mgr Secco en vraag uw steun. Ga naar de bonden 

en pak uw duizenden kinderen en zeg tegen de politiek “Wij willen die 

kansen waar wij recht op hebben”. Dan zult u zien, dan zijn die paar 

ministers in hun aircokamers, niets meer dan een paar kleuters in een 

aircoklas.

Ik wens u verder veel succes in uw strijd en ik ben altijd bereid enige 

zaken met u door te nemen.

Heel veel succes namens de kinderen die nu wachten op boeken, les-

materiaal en eerlijk onderwijs.

John Baselmans

2012

437 Curaçao en de “New World Order”

Een glimlach op uw gezicht en een sceptisch denken dat het nu wel te 

ver gaat op dit eiland.
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Maar geef me even enkele minuten de kans om wat zaken op een rijtje 

te zetten.

U weet we zitten midden in een wereld die vernieuwd moet worden. 

“The New World Order” is al geruime tijd bezig om voor de mensheid 

te bepalen wie nog waar mag leven. Geld was het gemakkelijkste om 

mensen te binden en als we gewoon de Amerikaanse dollar zien we-

ten we dat deze groep zeer machtig is. Vele van hun symbolen zijn in 

het papieren geld verwerkt. De New World Order bepaald de wereld! 

Zij zijn diegenen die uitmaken wat er met ons gaat gebeuren, wie er 

honger moet lijden en wie zal sterven. Vele presidenten hebben het al 

aangekondigd en alle tekenen wijzen alsmaar op die bestaande macht. 

De moorden gepleegd in opdracht van heer Bush in New York was een 

klein voorproefje om op grotere schaal mensen op te ruimen en oorlogen 

aan te wakkeren. Israel die gesponsord wordt om moorden te blijven 

plegen en zo zijn vele documentaires die het bestaan van deze “New 

World Order” aantonen.

Maar wat doen wij als Curaçao? Wat zal het ons een zorg zijn of Amerika 

zo hun eigen mensen uitmoorden en elders op de wereld? Wij zijn niet 

belangrijk en wij komen langs alles! Ja?

De huidige politiek even in het kort; We hebben geen werkend rechts-

systeem meer en rechterlijke uitspraken zijn voor hogere personen niet 

geldend. We hebben geen democratie meer maar gaan sterk neigen 

naar een dictatuur! Het volk wordt werkelijk ziek gehouden, minder 

medicijnen en eindeloos gekeuvel over een nieuw ziekenhuis. Mensen 

die met alles ruzie zoeken en groepen mensen tegen elkaar opzetten. En 

zo zijn vele zaken die veel gelijkenis tonen met de rest van de wereld.
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Ik weet dat ik dit misschien allemaal te simpel omschrijf en het ligt soms 

iets complexer. Maar ik hoop iedereen de ogen te openen. Nu gaan we 

verder; Onze heer Schotte, waar is hij mee bezig? Een snotaap die geen 

waardige studie heeft afgemaakt en wel minister president is van een 

land. Dan vader Schotte die volgens zijn eigen zegge lid is van een Orde 

van Vrijmetselarij. En dan zijn zoon, met drie puntjes op zijn hand, die 

toevallig een land totaal wil omgooien!

Goed, neem de symbolen van de “New World Order”. Neem de symbolen 

van de Vrijmetselarij. Ga even vergelijken op internet en men ziet dat er 

duidelijk verband is tussen deze twee groepen. Verband is voorzichtig 

uitgedrukt want ze werken duidelijk op dezelfde manier! De werkwijze 

van de “New World Order” lijkt als een kopie van de Vrijmetselarij! Een 

Vrijmetselarij die hier op Curaçao ook zit en wat altijd een zeer gesloten 

groep elite is waar men weinig van te weten komt!

Eens heb ik die drie puntjes aangehaald en er waren vele verschillende 

interpretaties daarover. Drugs, criminele groepen maar ook werd eens 

een “sekte” aangehaald! Nu is de Vrijmetselarij geen sekte maar een 

groep mannen (let wel alleen mannen net zoals bij de New World Order) 

die pretenderen samen de wereld te verbeteren, dat als een groep! Dat 

is te lezen op hun websites.

Maar wat is verbeteren? Mensen opruimen zoals de New World Order 

doet?

Goed, ik laat u even met deze informatie en zou zeggen ga eens kijken 

wat hier staat en wat u op Curaçao ziet gebeuren. “We zijn duidelijk 

in een grote verandering bezig”. Woorden die heer Schotte meerdere 

malen zelf gebruikt! Maar het is wel een verandering die niet goed is 
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voor ons maar goed voor een kleine gemeenschap van ons eiland. Ik 

denk dat u eerst zelf wat verder moet gaan bekijken, laten bezinken en 

gaan inzien wat er WERKELIJK gaande is ook op ons eiland. De rest 

geef ik later vrij.

John. H. Baselmans

2012

438 Politiek Curaçao

We weten al geruime tijd dat de politiek niet zuiver is en dat er “meer” 

gaande is. Dat het een maffia is, is duidelijk maar ik bleef me afvragen 

wat weer achter deze maffia zit en waarom dat wereldwijd geaccepteerd 

wordt. Ik schreef al even eerder over de New World Order die de wereld 

bepaalt en waar zeer machtige mensen uitmaken wat er met ons gaat 

gebeuren. Zij bepalen zoals onder andere het uitmoorden van duizenden 

mensen in de “Twin towers” in New York. Duidelijke documentaires 

laten zien wat het werkelijke verhaal is. U kunt alles zien op de link 

http://www.johnbaselmans.com

Klik op de film “Killuminati” en u ziet dan wat de gehele toedracht is 

van het september 11.

Maar wat heeft dit nu met Curaçao te maken? Ondertussen weten we 

dat er een connectie bestaat tussen de eilandelijke politiek en de lokale 

“Freemasons” (Vrijmetselaars). Dat de “Freemasons” weer de connectie 

is met “The New World Order” werd duidelijk naar buiten gebracht in 

de laatste speech van president J.F. Kennedy. Die aangaf dat de wereld 

op moest passen voor de Freemasons (zie documentaire “John F. Ken-
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nedy last speech” op dezelfde link hierboven vernoemd). Duidelijk is 

dat onze vrijmetselaars loge niets meer is dan een verlengde van de New 

World Order die uitmaakt wat er met landen moet gebeuren.

Kennedy werd vermoord maar zo ook grote namen als Pim Fortuin 

en Prinses Diana. Puur omdat deze mensen niet mee deden en tegen 

deze order waren. Vele bewijzen zijn in diverse documentaires terug te 

vinden en gelukkig wordt het steeds moeilijker dat men de waarheid 

kan verschuilen.

Nogmaals, de grote kracht achter de politiek komt uit een beweging die 

ook hier in het geheim vele zaken besluiten. En sterk samenwerken via 

Nederland om de olie en gas veilig te stellen maar ook om mensen het 

stilzwijgen op te leggen die misschien teveel los kunnen laten.

Onze vrijmetselarij is een verlengde van de Nederlandse tak die weer 

direct staat onder de wereldorganisatie met als hoofd de New World 

Order. Een organisatie die nergens voor terugdeinst en ook op ons eiland 

zorgt dat vele ongure zaken verzwegen worden. Want geld en olie zijn 

wel die zaken waar de wereld om draait.

Hoe lang ik dit nog kan schrijven is onduidelijk. Wel is, dat enkele 

mensen die samenwerken met de diverse wereldwijde takken van de 

vrijmetselarij, zeer regelmatig op dit eiland zijn. Als deze buitenlandse 

personen hier zijn en bij elkaar komen samen met gestationeerde mensen 

vanuit Nederland zittend in commissies op dit eiland, zie je dat zaken 

gaan gebeuren. Vergis je niet, hetzelfde wat FOL hier ook doet vanuit 

Amerika. Een FOL die echt niet er is om die enkele kilo’s drugs te 

vangen maar wel de controle hebben over vele zaken op dit eiland. Wat 

ook duidelijk aangegeven wordt in de diverse “cables” die vrijgekomen 
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zijn. The New World Order via de Vrijmetselarij Curaçao is duidelijk 

bezig zaken aan het veranderen. Die veranderingen die heer Schotte ons 

alsmaar voorhoudt met die mensen die de marionetten zijn van deze loge.

Denk maar eens over na, de manier hoe de politiek en pers werken. Alles 

wat te precair is wordt afgedaan met het ontkennen en de mens mond-

dood maken! Komt dat u niet bekend voor? Is het ook niet de werkwijze 

en regel nummer één van de New World Order annex Vrijmetselarij 

annex regeringen Curaçao?

Wanneer gaan we onze ogen openen?

John. H. Baselmans

2012

439 Freemasonry – Vrijmetselarij

De organisatie die reeds langere tijden de wereld aan het verzieken en 

bepalen is. Een organisatie die aan satan gekoppeld is met kinderoffers 

en ziekelijke rituelen. Maar ook de opdrachten uitvoeren die bepaald 

worden door de New World Order. Zoals ik al eerder schreef, J.F. 

Kennedy waarschuwde Amerika voor deze organisatie in zijn laatste 

speech voordat hij doodgeschoten werd. Want vergis je niet, er is wel 

in hun gelederen bepaald dat ruim 5 miljard mensen moeten sterven en 

zij zijn wereldwijd netwerken aan het leggen om hun eigen mensen te 

beschermen.
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Hun regels, hun manier van werken is niets meer dan, en is gekoppeld 

aan, het opruimen van lastige mensen en het uitdunnen van de wereld-

bevolking. Vanaf rond 1600 zijn deze mensen steeds meer in opspraak 

gekomen en we zien dat vele symbolen, vele handelswijze terug te linken 

zijn aan hun organisatie.

Ook op Curaçao hebben we met deze organisatie te maken maar wat 

erger is, de politiek handelt zoals deze organisatie het bepaalt! Freema-

sonry – Vrijmetselarij de organisatie waar reeds overleden wereldleiders 

voor waarschuwde is duidelijk actief op ons eiland.

Ik stelde al eens dat er grote maffiagroepen aanwezig zijn op het eiland 

en heb daar honderden pagina’s aan besteed maar wie zijn die mensen 

die deze maffiagroepen allemaal netjes langs elkaar laten opereren en 

waarom is het eiland Curaçao voor Amerika en Europa zo belangrijk? 

Door met bovenstaande gegevens en de schaarse gegevens van deze 

gesloten organisatie door te lichten, samen met de contacten die ik met 

enkele van deze mensen zonder erg had, bleek dat ons eiland een sleutel 

is voor Zuid Amerika om de Freemasonry – Vrijmetselarij ook te laten 

infiltreren in de vele Zuid Amerikaanse landen.

Gestorven wereldleiders, bekende artiesten en groten der aarden al-

lemaal gestorven, lieten stuk voor stuk boodschappen achter met de 

waarschuwing en voorbeelden waar de Freemasonry – Vrijmetselarij

werkelijk voor staat. Een organisatie met een kern die komt uit de “Bo-

nes and Skuls” organisatie waar kersverse intellectuelen en toekomstige 

leiders opgeleid worden in het besturen en dirigeren van een land. Niet 

via politiek maar via terreur en onmenselijke acties. Diegenen die eruit 

wilden stappen konden niets meer vrijgeven want zij werden elke moge-

lijkheid tot praten onmogelijk gemaakt tot de dag van hun moord. Alle 
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Amerikaanse presidenten en vele westerse leiders en Koninklijke huizen 

zijn verbonden aan deze orde! En wat ik lang niet durfde vrij te geven 

maar alsmaar door liet schemeren, ook de Curaçaose leiders waren en 

zijn duidelijk de marionetten van deze Freemasonry – Vrijmetselarij!

J.F.Kennedy waarschuwde ons en zijn laatste speech is te horen en te 

zien op http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2a_frame.htm Zo-

lang mogelijk zal ik blijven schrijven hierover, maar het is aan u wat u 

hiermee doet. Want de hele weg en de hele gang van zaken in de politiek 

op dit eiland is terug te leiden naar deze organisatie.

John. H. Baselmans

2012

440 Is de Freemasonry – Vrijmetselarij een ver van ons 
       bed show?

Er zijn al wat aanwijzingen geplaatst op deze blog die aangeven dat de 

eilandelijke politiek meer is dan enkele kleine jongens spelend vanuit 

een maffiagroepje. In het boek ‘Curaçao maffia eiland’ werd duidelijk 

dat meerdere maffiagroepen langs elkaar leefden op een klein rotsje in 

de blauwe zee.

Vreemd was het dat nergens een duidelijke link was waarom zulke ge-

welddadige groepen juist hier wel met elkaar kunnen leven. De financiële 

groep samen met de drugswereld, porno en handel in mensen en kinde-

ren. Gebroederlijk bij elkaar zonder noemenswaardige ongeregeldheden.
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Komt nog bij dat we op een enorme gas en oliebel zitten die lang ver-

zwegen is in opdracht van Nederland om zo geen argwaan te wekken 

dat men hier nog geïnteresseerd zou zijn in deze eilanden. Even Bonaire 

warm maken en zo neerzetten dat ze een gemeente willen zijn van Ne-

derland en klaar is het; Nederland heeft zijn eilandje voor de vaste kust 

van Venezuela. Ook Curaçao werd nog snel bij het geheel getrokken, 

want dit eiland wilde toch niet echt onafhankelijk worden!

Maar even terug naar onze gezellig plunderende maffiagroepen die toch 

op een of andere manier in het gareel gehouden worden. Schieten deze 

maffialeden in bijvoorbeeld Amerika, Italië en Israel elke buitenstaander 

of concurrentie dood, hier doen ze samen handelen in…… ja in wat? 

En wie houdt hen in het gareel?

Lang was dat ook voor mij een open vraag totdat deze regering aan 

de macht kwam. De MFK kwam op in enkele maanden en zeer veel 

geld werd gestoken in het omkopen van burgers en hun stemmen. Er 

werd een pakt getekend met de duivel en we gingen positief het land 

ombouwen! De leuzen, het MFK logo, de drie puntjes en de symbolen 

verraadden waar en hoe de eilandelijke politiek in elkaar zat en nog 

zit. Het onzorgvuldig naar buiten komen en grove fouten maken in hun 

handelswijze gaven de oorsprong aan van onze lokale politiek.

Nu is die oorsprong wereldwijd van een en dezelfde organisatie. Maar 

je verwachtte het niet op een onbeduidende rots die meer beduidend 

was dan dat we vermoedden. De olie en gas en de gunstige ligging was 

zelfs voor een wereld organisatie zoals de ‘New World Order’ belang-

rijk genoeg om te zorgen dat hun loge ook die macht heeft als op vele 

plaatsen op dit eiland. Afpersen van mensen, mensen onder druk zetten, 
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maar ook rechterlijke uitspraken negeren en vele vreemde verdwijningen 

zijn tekenen van deze loge en zo was het totaalbeeld compleet.

Ik vraag u niet mij te geloven maar lees de artikelen en hoor de speeches 

die hier verschijnen. Toch mag je aannemen dat John F Kennedy, John 

Lennon, Prinses Diana, Michael Jackson en Pim Fortuin niet voor niets 

gestorven zijn! Vreemd genoeg allemaal net nadat zij wereldkundig 

bekend maakten dat we op moeten passen voor een Freemasonry annex 

Vrijmetselarij! Geloof me niet maar zet wat zaken eens op een rijtje: 

-  Het logo MFK

-  De drie puntjes

-  De uitspraak dat er een totaal nieuw eiland gevormd wordt

-  Handelswijze van de diverse regeringen

-  De geheime olie- en gascontracten

-  Belabberd onderwijs

-  Zakkende dekking pensioenen

-  Slechte financiële situatie

Nogmaals, geloof mij niet maar ik hoop dat u uzelf gelooft! Helaas het 

is geen ver van mijn bed show meer en ook u bent een van de spelers.

John. H. Baselmans

2012

441 De ware leiders

Lang hebben we het verzwegen en alsmaar was het dat je niet de bron 

kon geven omdat het “te link” is. Het is een machtige organisatie en we 
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willen het niet weten wie de werkelijke politiek runt op onze eilanden.

Er waren voorgangers internationaal die maakten dat vele bewijzen naar 

buiten kwamen over de link; “The New World Order” - “Freemasonry” 

(Vrijmetselarij Nederland/Antillen) en het runnen van een land. De ri-

tualen (zo noemen zij hun rituelen) waren veelal geheim maar ook die 

zijn terug te vinden en wereldwijd nu op internet gepubliceerd. Maar 

wie zijn de mogelijke machtige mensen op ons eiland? Ik maak hierbij 

duidelijk de aantekening, dat de oudste uitgangspunten van de loge waren 

om mensen bij te staan en te helpen. En dat wil zeggen dat personen 

hieronder vernoemd, hopelijk onder deze uitgangspunten verbonden 

zijn. Maar wat verstaat men momenteel onder helpen en hoever kun je 

de macht dragen die daarmee vrij komt? Wereldwijd is het duidelijk dat 

deze loge zich verheven heeft boven de mensheid en wie doen daaraan 

mee? De volgende namen staan op hun website;

Bestuur

Provinciaal Grootmeester

S.P. Martis

Gedeputeerd.Provinciaal Grootmeester

G.O. Thomson

1e Provinciaal Grootopziener

A.A. Kraft van Ermel

2e Provinciaal Grootopziener

R.E. Minguel
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Provinciaal Grootredenaar

C. de Weever Jr.

Provinciaal Grootsecretaris

A.C.J. Renardus

Provinciaal Grootthesaurier

H.A. Parisius

Provinciaal Grootdekker

F.W. Engelhardt

Provinciaal Grootceremoniemeester

M.S. Brooks

Ze zijn onder de volgende loges

Loges

De Vergenoeging nr.22

Willemstad Curaçao

P.O.Box 3417

Phoenix nr.227

Willemstad Curaçao

P.O.Box 452

Union Lodge nr.266

St.Maarten

P.O.Box 385
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Ignis Fratenitatis nr.296

Kaya Harmonia 22 - Korsou

Willemstad

Zoals u ziet zijn het veelal fake adressen die overal te vinden zijn op hun 

websites. Wel heeft elke naam een eigen Nederlands (nl) email adres.

Wat de harde kern is blijft nog onduidelijk omdat die veelal wereldwijd 

in de financiële sector gezocht moet worden. Naar horen zeggen blijkt 

dat bankdirecteuren veelal op zeer belangrijke plaatsen zitten in de vele 

zijtakken van deze organisatie.

Wat ook duidelijk is, is dat diegenen die getekend hebben bij de loges 

de drie puntjes op hun hand hebben. Die drie puntjes zeggen iets over 

hun betrokkenheid bij de loge. Voor zover na te gaan was, dat de lokale 

loges opereerden vanuit “ De Tempel” (Punda, is nu opgeheven). Later 

achter de schietbaan bij Emmastad. Maar ook vanuit landhuis “Zee-

zicht” Otrabanda (naast het ziekenhuis). Maar men komt ook wel eens 

bij elkaar op Grote berg waar diverse leden gespot zijn zo ook bij de 

“Kamer van Koophandel” in Punda.

Verder is het aan u wat u gaat doen. Maar als grote namen wereldwijd 

ons waarschuwen voor deze loges zoals Kennedy, Jackson, Diana en 

Lennon en dan ook nog eens vermoord zijn, zoals meerderen die dat naar 

buiten brachten, moet men toch wel eens stil gaan staan wat hier gaande 

is. Met daarbij ook nog eens de verbintenis met “Skulls and Bones” in 

Yale, wil dat zeggen dat wij als burgers marionetten zijn van een verziekt 

systeem dat werkt met symbolen van de duivel en ook niets uit de weg 

gaat als zij op hun pad zaken tegenkomen die hen niet zint. Zij menen 

de absolute macht te hebben over mensen maar ook over de wereld!
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Steeds meer laat deze organisatie ook op de Antillen zien dat ze wel-

degelijk de touwtjes in handen hebben. Ze hebben het honderden jaren 

in alle stilte kunnen uitvoeren. Maar kabinet Schotte was wel even een 

beetje te opvallend en te revolutionair! Heer Schotte liet veel aanhalingen 

vrij die te associëren zijn met deze sekte.

De connectie is nu overduidelijk en we kunnen als burgers geen steun 

gaan zoeken bij andere politieke partijen daar ze ALLEMAAL in deze 

cirkel zitten! En wat we nu duidelijk zien is zowel justitie als de gehele 

rechterlijke macht sterk onder druk staan van die mensen die nu bepalen 

wat hier op dit eiland moet gebeuren.

Wij burgers zijn een vrij verklaard volk wat te pas en te onpas gedwongen 

kan worden zaken te doen die zij ons opleggen.

Hoe lang laat u dat anno 2012 nog toe?

John. H. Baselmans

2012

442 Excellentie

Via deze weg wil ondergetekende zeer gevoelige informatie delen daar 

wij niet weten hoe dit alles af zal lopen.

Na het uitbrengen van het boek “Curaçao maffia eiland” ontstonden 

er, zoals verwacht, woelige tijden. Het boek geeft ook aan dat er een 

“verborgen link is” waar ondergetekende niet verder op in ging. Na het 
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horen van een persoon, dat eerst zijn vrouw Elsa zal verdwijnen en dat 

ondergetekende in een hel zal gaan leven leek het ons verstandig om 

alles open te gooien.

Ondergetekende heeft vele bewijzen ondertussen naar buiten gebracht 

hoe de Curaçaose politiek werkt en welke organisatie achter de politiek 

zit. Waarom leeft op dit kleine eiland diverse maffiagroepen gebroe-

derlijk langs elkaar en wie zorgt ervoor dat er openlijk niet teveel rare 

dingen gebeuren?

Ondergetekende is achter het volgende gekomen; Na diverse malen 

benaderd te zijn geworden door leden van de Nederlandse en Curaçaose 

Vrijmetselarij wat wereldwijd als “Freemasonry” door gaat en wat een 

onderdeel is van “The New World Order”. Deze organisatie halen hun 

leiders vandaan uit de “Skulls and Bones lodge” vanuit Yale, Engeland. 

Deze laatstgenoemde organisatie offert anno 2012 levende kinderen een 

keer per jaar! (films in bezit).

Het was John F Kennedy die in zijn laatste speech het volk duidelijk 

maakte dat wij burgers op moesten passen voor de Freemasonry. Daags 

daarna was deze man dood. Hetzelfde gebeurde met Martin Luther 

King, Prinses Diana, John Lennon, Michael Jackson, Pim Fortuin en 

nog vele andere die de waarschuwing gaven over deze organisatie. 

(bewijzen in bezit)

Terug naar Curaçao, want wat blijkt, de duistere machten van de Vrij-

metselarij zijn al heel lang aanwezig op de voormalige Antillen. Zelf is 

ondergetekende geboren in Aalst gemeente Waalre in Nederland. We 

woonden in een groot bos en vooraan in het bos was een kasteeltje van 

Smits van Ooyen. Als jongen speelde ondergetekende veel in die omge-
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ving en werd regelmatig weggestuurd van dat kasteeltje. Zogenaamde 

hoge pieten van Phillips vergaderden daar maar wel mensen met veelal 

drie puntjes op hun hand! Die drie puntjes is bij ondergetekende in 

de vergetelheid geraakt totdat ondergetekende ze tegenkwam bij heer 

Schotte junior. Ondergetekende kon ze toen even niet plaatsen maar is op 

zoek gegaan naar de symbolen van de drie puntjes en kwam terecht op 

de symbolen van de Vrijmetselarij / Freemasonory. (foto’s bijgevoegd).

Vreemde zaken zijn er in het verleden gebeurd en zo een Nederlands 

contact die het boekje “Geboren voor één cent” aan zou bieden aan Hare 

Majesteit de Koningin, Koningin Beatrix.

Inderdaad, het boekje werd aangeboden en ondergetekende kreeg een 

schriftelijke bevestiging dat het niet de Koningin maar Prins Willem 

Alexander en Prinses Maxima het boekje ontvangen hadden. Uit een 

mail later van die persoon bleek dat ondergetekende hoogstpersoonlijk 

ontvangen zou worden door de Koningin.

Kort daarna kwam deze man op het eiland, later bleek dat hij zeer 

regelmatig hier komt gezien de kontakten die we bleven houden, en 

ondergetekende en zijn vrouw werden persoonlijk uitgenodigd in een 

huis op Grote berg. Die avond zaten er heer Schotte senior, heer L en 

een dame (L genaamd) en de bewuste man heer S.

Snel liet heer Schotte sr vallen dat hij bij de Vrijmetselarij aangesloten 

was. Het was een vreemd gesprek en ondergetekende en zijn vrouw 

konden er geen touw aan vastknopen. Wel zou het boekje “Geboren 

voor één cent” vertaald gaan worden in het Papiaments “Mi bida na bal 

niun sèn”. Dat zou heer S regelen wat hij ook gedaan heeft. Maar er 

was een vreemde vraag: “Als het Papiamentstalig boekje uit is, stop je 
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dan met kinderleed”? Ondergetekende antwoordde volmondig: “NEE, 

zolang één kind op dit eiland in nood is zal ondergetekende blijven 

vechten.” Toen vielen er wat waarschuwingen en dat ons leven dan heel 

zuur kan worden.

Kort na dat eerste gesprek werden we ook voor eten uitgenodigd waar 

weer de heren Schotte (sr) en heer L aanwezig waren, inclusief de dame 

Lena en heer S. Wederom vreemde vragen, af en toe wat politiek getint.

Na deze twee ontmoetingen veranderde ons leven inderdaad. Vreemde 

zaken gingen gebeuren. Het bezoek Koningin werd stop gezet, de diverse 

interviews met Nederlandse omroepen werden gecanseld. Bij KRO werd 

vanuit hogerhand opgedragen op zondagmorgen om ondergetekende te 

knippen uit hun reportage die dan die avond uitgezonden zou worden!

Later bij het bezoek van de Koningin aan Barber werden ondergetekende 

en zijn vrouw ondervraagd door de Nederlandse veiligheidsdienst. We 

kregen toestemming daar te staan waar u ons groette. Maar ondergete-

kende zou ook vragen beantwoorden van de Koningin! Die zijn er nooit 

gekomen omdat de lokale veiligheidsdienst en de commissie rood gloei-

end waren dat we daar op Barber stonden. We werden zelfs weggestuurd 

door de lokale veiligheidsdienst maar de Nederlandse veiligheidsdienst 

plaatste ons weer op die plaats, want we zouden vragen krijgen!

Geen vragen en wij werden uit alle TV en radio programma’s geknipt 

(m.u.v. TV11) en uit de geschreven pers gemeden.

De mensen van Grote berg hadden en hebben kennelijk grote invloeden 

op zowel het Koninklijk huis maar ook lokaal. En wat bij ons onderzoek 

bleek, dat pa Schotte verbonden is aan de Vrijmetselarij en in enkel 
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aanverwante organisaties. Duidelijk is hij een man met invloed bij 

deze organisaties. De heren L is niet voor niets heer Schotte junior zijn 

persoonlijke vriend en heer S is de man die vanuit de Nederlandse tak 

invloeden uitoefent op de Antilliaanse tak.

Foto’s zijn bij ondergetekende in bezit dat heer Schotte senior in de 

diverse orders zit. In het bezit heeft ondergetekende ook een foto van 

een oorkonde met die verbintenis naar buitenlandse organisaties allen 

gekoppeld aan de Freemasonry. Ook enkele foto’s van bijeenkomsten 

zijn gevonden op internet.

Excellentie, ondergetekende heeft vele aanwijzingen dat Schotte Junior 

gezet is door pa Schotte en dat in opdracht van de Vrijmetselarij. Niets 

nieuws in de politiek maar de woorden van Schotte junior van een 

“vernieuwd Curaçao” en het onmenselijk omgaan met de medemens 

en bedreigingen niet uit de weg gaand, getuigt dat de the New World 

Order via de lokale Freemasonry duidelijke wegen aan het bewandelen 

zijn in de lokale politiek.

Ondergetekende stuurt hiermede een brief die hij geschreven heeft met 

enkele vragen aan deze organisatie en wat foto’s waaruit blijkt de con-

nectie van de Freemasony met pa Schotte en zoon Schotte.

Mocht er met ondergetekende en zijn vrouw iets gebeuren vertrouwt 

hij erop dat er een eerlijk onderzoek gaat komen.

Met een vriendelijke groet en met de meeste hoogachting.

John. H. Baselmans
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2012

443 De vragen naar de loge

Vrijmetselarij Curaçao

Provinciaal Grootmeester Curaçao 23-02-2012

S.P. Martis

Curaçao

hb.prov.grootmeester.carib@vrijmetselarij.nl

Heer Martis

Na jaren van onderzoek gedaan te hebben als MKK (Movimentu Kontra 

Korupshon) heeft ondergetekende enkele vragen die hij graag aan uw 

loge wil stellen.

Vraag 1

Is het u bekend dat uw organisatie Vrijmetselarij / Freemasonry een 

wereldwijd onderdeel is van de New World Order?

Vraag 2 

Is het u bekend dat uw organisatie contacten onderhoudt met die mensen 

die opdrachten geven andere mensen te liquideren? Deze uitspraken zijn 

te vinden in de laatste redevoering van John F. Kennedy. Maar ook in 

redevoeringen/gesprekken van Michael Jackson, Pim Fortuin en Martin 

Luther King. Zij en vele anderen haalden uw organisatie Vrijmetselarij 

/ Freemasonry herhaaldelijk aan.

Vraag 3 

Is het u bekend dat uw organisatie nauwe banden onderhoudt met “Skulls 
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and Bones” in Yale Engeland die jaarlijks levende kinderen offeren? Die 

organisatie waar jongeren opgeleid worden voor wereldleider.

Vraag 4 

Reeds 30 jaren vechten we (nu als MKK) tegen kinderleed en enkele 

jaren geleden bracht ondergetekende het boekje “Geboren voor één 

cent” uit. Na deze uitgave werden we regelmatig bedreigd. We werden 

door mensen gewaarschuwd dat een “machtige organisatie” er alles aan 

zou doen om ons het leven onmogelijk te maken. Weken later werden 

we door enkele leden van uw organisatie vanuit Nederland en Curaçao 

benaderd en werd letterlijk gevraagd of ondergetekende na het uitbren-

gen van de Papiamentstalige versie van dat boekje genaamd “Mi bida 

no bal niun sèn” ging stoppen met kinderleed! Het leven zou voor ons 

anders lastig gaan worden! 

Is u dat bekend?

Vraag 5 

Na het beantwoorden van bovengenoemde vraag met een “nee” bleef 

er contact met uw leden maar gebeurde er vreemde zaken. Zo werd in 

Nederland de KRO, NCRV, VPRO en enkele andere grote omroepen van 

“hogerhand” opgelegd niets van ondergetekende te publiceren en alle 

interviews te canselen! Ook ging een mogelijk bezoek aan de Koningin 

niet door. Een half jaar later ging het gesprek bij het bezoek van het 

Koninklijk huis op Curaçao met ondergetekende ook niet door. Later 

bleek dat enkele leden van uw loge wederom erg actief waren geweest. 

Is dit u bekend?

Vraag 6 

Ook lijkt het heel duidelijk, gezien het handelen van Heer Schotte, dat 

deze een pion is van uw loge. Zo, om de grote veranderingen van het 
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land Curaçao door te voeren (zijn eigen veel gebruikte woorden) en 

dat alles, naar horen zeggen, in opdracht van de hogere in uw loge. Dit 

omdat het wel om gas, olie, porno, veel geld en drugs gaat. 

Is dit alles u bekend?

Heer Martis, ondergetekende kan zich niet voorstellen dat u met uw 

Vrijmetselarij niets van deze zaken af weet. Dat u nog met een zuiver 

geweten kan opkomen voor minderbedeelden en kinderen is voor onder-

getekende dan ook een raadsel. Wetende dat deze zaken allemaal achter 

de schermen gebeuren. Bewijzen zijn er ten overvloede, zelfs filmpjes, 

verklaringen van wereldsterren en oude en nieuwe wereldleiders! De 

laatste jaren met de vele vreemde lokale politieke zaken maar ook de 

geheimzinnige verdwijningen van mensen op onze eilanden zouden ook 

u aan het denken gezet moeten hebben.

Ondergetekende hoopt van u antwoorden te mogen ontvangen op boven 

gestelde vragen en ondergetekende hoopt vanuit zijn hart en ziel, dat uw 

loge niet betrokken is bij deze ongure zaken. Toch kan ondergetekende 

zijn gedachten niet loskoppelen van uw loge puur om de vele persoon-

lijke vreemde zaken die we hebben meegemaakt en dat alleen omdat 

we voor de rechten van de kinderen opkomen. Dan is het vreemd dat 

net juist leden van uw loge (Nederland en Curaçao) ondergetekende 

vragen te stoppen met het opkomen voor kinderen en kinderleed. Iets 

wat juist uw loge pretendeert te beschermen.

Met een vriendelijke Bandabousche groet;

Movimentu Kontra Korupshon

John. H. Baselmans

c.c. Grootsecretariaat, Prinsessegracht 27, orde@vrijmetselarij.nl
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2012

444 Feiten

Uit de vele publicaties weten we onderhand dat:

-  De New World Order de takken heeft naar Bilderberg en   

 de Freemasonry (Vrijmetselaar)

-  De top van de New World Order, inclusief andere loges,   

 komen uit de loge Skulls and Bones

-  Wereldleiders, sterren en groten uit de wereld statements  

 hebben gemaakt dat wij burgers op moeten passen voor   

 deze Freemasonry want ze gaan moorden, verdwijningen  

 en manipulaties niet uit de weg 

-  Skulls and Bones jaarlijks kinderen offeren

-  De bij de lokale Freemasonry heer Schotte senior zit en   

 trots zijn oorkonde toont.

-  De drie puntjes op de hand van heer Schotte junior vanuit  

 de Freemasonry komen

-  Het juist de Freemasonry was die mij vroeg te stoppen   

 met kinderleed

-  Het was ook de Freemasonry die mij vroeg om me eens   

 rustig te gaan houden

Is het daarom dat

-  8 maffiagroepen gebroederlijk op een eiland leven

-  Het onderwijs bewust steeds minder wordt.

-  De gezondheidszorg niet meer bestaat 

-  Er steeds meer moorden zijn en de criminaliteit goede   

 tijden beleeft
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-  Dat we steeds minder keuze hebben in onze winkels wat   

 voedsel betreft

-  Dat het lokale drinkwater vergiftigd is met Chloor en Fluor

-  De financiële sector gouden tijden mee maakt terwijl   

 wereldwijd een recessie gaande is

-  Miljarden verdwijnen via dit eiland dankzij hulp van de   

 financiële sector

-  Kinderen nog steeds verkracht worden en dat er geen   

 werkelijk sancties zijn

-  De rechterlijke macht niets meer kan doen tegen de vele   

 ongure zaken

-  Vonnissen niet meer uitgevoerd worden.

-  Dat mensen bedreigd worden op hun werk, geïntimideerd  

 en verkracht worden door hun meerdere 

-  Er geen respect meer is naar het volk toe en bewust   

 rassenhaat gekweekt wordt

Het zijn wel John F Kennedy, Michael Jackson, Prinses Diana, Martin 

Luther King, Charlie Chaplin, Pim Fortuin en vele andere die ons als-

maar gewaarschuwd hebben voor deze loges. Wanneer gaan we zien 

dat de Freemasonry de macht is die ook op ons eiland bepaalt en zorgt 

dat wij onderdrukt blijven, vernederd en ons verlagen met rassenhaat.

Het is ook de lokale Freemasonry die ook nog trots laat zien dat zij een 

onderdeel zijn van een wereldwijde organisatie die kinderen offert, 

mensen doodt en mensen vernedert en mee doet aan vele verdwijningen 

rond de wereld. Er zijn vele leden in deze Freemasonry die geloven dat 

ze juist opkomen voor de minderbedeelden en kinderen. Maar door 

simpel de verklaringen van ex leden te horen en over de symbolen en 

hun rituelen te lezen (zie website hiervoor genoemd) is er duidelijk uit 

op te maken dat de grote namen boven genoemd, die allen vermoord 
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zijn, niet voor niets deze waarschuwingen uitdragen.

We zitten hier middenin, hoelang nemen we dit nog?

John. H. Baselmans

2012

445 UNICEF en kinderleed Curaçao

Ondertussen weten we dat UNICEF een onderzoek gestart is naar het 

kinderleed op Curaçao. Maar in hoeverre wil men gaan onderzoeken 

en hoever zal men medewerking verlenen?

Na ruim 30 jaren bezig geweest te zijn met kinderleed is een ding dui-

delijk; Kinderleed wordt in stand gehouden door de vele instanties en 

de overheid! Het is verwonderlijk dat we met alle stichtingen en het vele 

geld uitgeven, blijkbaar meer kinderleed hebben dan 30 jaren geleden! 

Eerder is in het boekje ‘Geboren voor een cent’ aangehaald dat tussen 

de 70 tot 82% van de kinderen te maken hebben en nog hebben met kin-

derleed. Verbaal, mentaal en psychisch! Deze cijfers kwamen recent uit 

het veld. Jaren daarvoor waren me vele zaken bekend via mijn overleden 

vrouw en collega’s die als hoofden der school opereerden op het eiland.

Maar even verder gaan over “willen” en “medewerking”. Het is altijd 

zo geweest dat als men van de schoolbesturen achter kwam dat er 

onderwijskrachten lieten vallen dat het zo slecht gesteld was met de 

kinderen in hun klas, werden (en nu nog) deze leerkrachten ontslagen 

of overgeplaatst naar een plaats waar voorgoed hun mond gesnoerd 
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werd! Vele zaken mochten en mogen niet naar buiten komen anders 

kwam de naam van de school in het geding en misschien wel discredit 

naar enkele mensen toe.

Kinderleed mag niet opgelost worden en dat zien we bij de alsmaar 

nieuwe en reeds vastgeroeste stichtingen die nauwelijks de power hebben 

om kinderleed aan te pakken. Als een kind bijvoorbeeld in nood het lef 

heeft deze stichtingen te bellen voor hulp is het voorgevallen dat dit kind 

te horen krijgt “Bel meneer/mevrouw die en die maar op tel nummer 

… Wel tussen die en die tijd bellen!” Dan begrijp je dat een kind echt 

niet meer weer om hulp gaat vragen. De instanties werken zeker niet 

samen, eerder tegen elkaar en het kind blijft het kind van de rekening!

Onderwijzers worden ontslagen en bij die mensen die kinderleed rap-

porteren worden deze zaken van verzwegen! Maar ook die scholen 

waarvan we weten dat er onderwijzers zijn die zelf niet van de kinderen 

af kunnen blijven of foto’s maken van naakte kinderen spelen nu nog! 

Dat allemaal beschermd door instanties die het te druk hebben met zich-

zelf en hun naam. Daarom zal kinderleed niet verminderen en opgelost 

worden maar verder in het slop geraken.

Als kinderen werkelijk geholpen mogen worden zullen juist de mensen 

in het veld, onderwijzers, wijkverpleging, artsen, gehoord moeten wor-

den. Van hen kan men vernemen wat het werkelijke probleem is met 

onze kinderen. En dan, ja dan is er een objectief beeld te vormen hoe 

het staat met onze kinderen op het eiland.

Nee, stichtingen, schoolbesturen en politici willen niet weten wat er 

gaande is en dat bleek wel toen onze persoonlijke ervaringen van ruim 

30 jaren kinderleed alsmaar geprobeerd werd te verzwijgen toen het in 
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boekvorm uit kwam. Tot op heden heb ik begrepen dat de stem van het 

volk en de ware mensen die dagelijks het kinderleed mee maken en zien, 

niet gehoord zijn geweest. Mijn vraag aan UNICEF is; Wil UNICEF wel 

echt werkelijk weten wat er gaande is met onze kinderen op Curaçao? 

Dan zult u het veld in moeten gaan en die mensen, die dagelijks met 

leed te maken hebben, moeten horen.

John. H. Baselmans

2012

446 Einde oorlog?

Wat zien we op Curaçao? Partijen die elkaar aanvallen, persoonlijk 

worden en ook nog bedreigingen uiten. Veelal onder valse namen en 

valse berichtgeving. Waar het om gaat op deze blog is dat we zaken 

aan het licht brengen waarvan men denkt dat ze te gevaarlijk zijn maar 

ook nog niet kunnen omdat van hogerhand zaken opgelegd worden die 

alleen zij mogen doen.

Maar wij burgers hebben meer kracht dan we denken. Het bedreigen, 

belachelijk maken, verzwijgen wil zeggen dat de juiste gevoelige snaar 

is geraakt en dat zij er geen oplossing voor hebben volgens hen. Bij het 

plaatsen van de vele artikelen bleek dat meerdere malen de gevoelige 

snaar geraakt werd. Waar het om ging werd opengetrokken. Duizenden 

mensen bezoeken nu dagelijks deze blog en mensen die ooit eens wat 

meegemaakt hadden schreven mails, belden op en gaven nog meer in-

formatie. Vele informatie die ondertussen gedeponeerd is op die plaatsen 

waar het moet zijn.
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Als burgers hebben wij niet door dat de ISLA binnen enkele maanden 

verleden tijd kan zijn en dat er mensen zitten in de top die voor ons het 

beste willen. Geen organisaties zijn die bepalen waar zij het meeste 

geld mee kunnen verdienen en waar gezondheid en goed leven een 

prioriteit zal zijn. Maar wanneer gaat het volk inzien dat ze machtiger 

zijn dan de zogenaamde machtige die bang zijn, moeten bedreigen en 

moeten schuilen?

Wanneer gaat het volk spreken? Of is het volk die macht die wil dat ze 

uitgemoord, vernederd en als slaven behandeld moeten worden. Alleen 

maar om er over te praten maar niet om er naar te handelen. Samen zou-

den we een verschil kunnen maken maar willen we wel een beter leven?

John. H. Baselmans

2012

447 2012 einde van de wereld?

Er wordt veel geschreven en gefilmd over het einde van de wereld. De 

Maya kalender houdt op en we weten niet hoe verder. Maar als men 

enkele kleine video’s even zou gaan kijken zal december 2012 niet 

het einde van de wereld zijn maar het begin van een macht waar vele 

wereldleiders heel wat jaren aan gewerkt hebben. De wereld gaat één 

worden en de vele documenten zijn al getekend. Wat zullen we ons druk 

maken op ons heerlijk eilandje Curaçao?

Okay, de wereld wordt één en landen zullen onder een supermacht val-

len. Als we van het eiland af willen zijn we verplicht een Verichip te 
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implanteren (is ook lokaal al sprake over). De eisen van de luchtvaart 

worden steeds nauwer (zie wat Amerika enkele maanden geleden ons 

oplegde). Andere landen gaan mee beslissen wat hier gebeurt (zie hoe 

heer Schotte naarstig vriendjes zoekt in de meer communistische landen) 

en we worden compleet geregeerd door anderen (zie wat Nederland 

nu al de BES eilanden oplegt en al de Amerikaanse dollar bv heeft 

ingevoerd). De controle van de mens zal via chips en camera’s gaan. 

Bijvoorbeeld Engeland heeft voor elke 14 bewoners een zogenaamde 

veiligheidscamera geplaatst! Onze creditcards, telefoongesprekken, e-

mails worden reeds bijgehouden en gefiled. Dat voor het geval als we 

buiten ons boekje gaan dat we dan snel opgeruimd kunnen worden via 

onze geïmplanteerde Verichip. Het gaat verder want het aantal inwoners 

van de aarde moet terug naar 2 miljard en wat mag blijven leven moeten 

wel die mensen zijn die te gebruiken zijn in het verdere bestaan van de 

mensheid. Hitler en enkele voorgangers, wilden een superras kweken. 

Nu ruim 60 jaren later gaat men het weer uitvoeren.

Goed Curaçao, wat hebben wij daar mee te maken? Alles, want ook 

wij zijn drukdoende via oude regeringen en nu kabinet Schotte met een 

schreeuwige heer Wiels om de zaken te regelen zoals onze supermacht 

het wil. Nederland liet pas per ongeluk vallen dat er gaat iets gebeuren 

op de Antillen. Hoe dat gebeurd heb ik aan willen tonen in de diverse 

stukken hiervoor geplaatst. U leest daar dat The New World Order met 

Skulls and Bones hun tengels via de FreeMasonry bij de regeringen 

infiltreren (bewijzen getoond) om zo zaken langzaam maar zeker door-

voeren naar de burger toe. In het stuk “feiten” schreef ik al hoe belab-

berd ons eilandje er aan toe is en we geen fatsoenlijk onderwijs meer 

hebben, geen nieuw ziekenhuis gaat komen en de ISLA door zal blijven 

roken. Zelfs rechterlijke uitspraken worden genegeerd en Nederland 
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blijft zogenaamd geloven in het goede. Kortom, kabinet Schotte heeft 

de opdracht gekregen zijn volk uit te moorden! Alles wijst erop dat we 

moeten verdwijnen van dit eiland en kennelijk denken die mensen die 

bijvoorbeeld aangesloten zijn bij de FreeMasonry en de huidige regeer-

ders dat zij de uitverkorene zijn. Laat ze denken. Hun dag van “delete” 

zal ook komen want niemand wordt gespaard.

Nogmaals, waar ik het nu over heb is reeds jaren aan de gang en we 

zien dat weinig of niets vanuit onze regeringen gedaan werd en wordt. 

Zelfs ons statuut heeft geen waarde meer want andere documenten zijn 

al geldend. Dat blijkt wel daar een Gouverneur en Nederland zogenaamd 

niets meer kunnen doen en machteloos toekijken hoe corrupte en be-

denkele personen nu aan de macht staan. Die worden bestuurd door de 

hogere order die uitmaken hoe het met ook onze eilanden verder gaat. 

Sciencefiction, woorden van een gek? Kan zijn, maar als men werkelijk 

alle zaken op een rijtje zet en de connectie ziet dat wij een regering 

hebben die verbonden is aan de FreeMasonry annex New World Order/

Bilderberg en Bones and Skulls kunt u begrijpen waarom er;

-  Geen recht meer is

-  Communistische zaken opgelegd worden.

-  Geen democratie meer is op onze eilanden

-  Geen gezondheidszorg meer is

-  Dat onze eilandjes afglijden internationaal in honger en pijn 

(Haiti).

Als men dat ziet is het niet moeilijk dan na te tracen wie er achter zitten. 

Wat ik vraag is, open uw ogen en zie wie werkelijk de ISLA in stand 

houdt, geen ziekenhuis laat bouwen, gezondheidszorg afpakt, beloftes 

niet nakomt en ons bedreigt zodra we het niet eens zijn.
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Dan ook nog via pers en alle communicatie kanalen ons proberen te 

hersenspoelen dat we een grote toekomst tegemoet gaan! We moeten 

positief zien (de leuze van de New World Order).

Mensen wordt wakker, we zullen samen sterk moeten zijn om deze 

machtshebbers niet de kans te geven om totale controle over ons te heb-

ben. Machtshebbers die lokaal onder kabinet Schotte ons vernederen en 

zeker niet veel goeds voor ons over hebben. Ook wij hebben net zoveel 

recht om te leven als elk ander wezen op deze aarde.

John. H. Baselmans

2012

448 Kabinet Schotte de marionetten van FreeMasonry

-  The New World order (Ingaande 2012 overeenkomsten zijn  

 getekend)

-  Skulls and Bones (Opleiding Yale, Engeland van   

 toekomstige wereldleiders en sleutelpersonen)

-  Bohamian Grove (Waar jaarlijks rituelen verzorgd worden,  

 offeren van kinderen, om aan te geven hoe één ze zijn)

-  FreeMasonry (Verlegstuk in elk land om te infiltreren in   

 de lokale politiek)

-  Vrijmetselarij Curaçao (Onderdeel Nederland en Nederland  

 geen beslissingen laat nemen)

-  Kabinet Schotte (Pias van de vrijmetselarij en die hun   

 zaken uitvoert)
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Reden van deze stelling.

-  Geen nieuw ziekenhuis – zal uitgesteld blijven worden

-  Geen uitvoeren van rechterlijke uitspraken ISLA

-  Screeningen die vervalst en niet verder uitgevoerd worden

-  Geen democratie in parlement

-  Geen mede zeggingschap in welke beslissingen dan ook

-  Ontslag, intimidatie, bedreigingen naar mensen die op   

 sleutelplaatsen zitten

-  Ophitsen van de bevolking tegen elkaar

-  Boven wetten en regels te denken te staan.

-  De burgers manipuleren via media (Radio-TV-Kranten)

-  Valse voorlichting geven en mensen de indruk geven dat er  

 naar hun geluisterd wordt

-  Buitenlandse politiek druk zetten en overhalen van eigen  

 lokale mening

U zult zeker nog meer zaken vinden die terug te vinden zijn naar bo-

vengenoemde organisatie. Vele onverklaarbare handelingen, vreemde 

uitlatingen/samen werkingen maar ook zaken die ook bij u vraagtekens 

opwekken. Zaken die niet zuiver zijn of onverklaarbaar. Ik vraag alleen; 

Kijk ook eens om u heen wat er bij U allemaal gebeurd?

John. H. Baselmans
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2012

449 Geachte Ministers en verdere politici 

Curacao 29 febr. 2012

Reeds jaren schrijft ondergetekende John.H.Baselmans dat we als bur-

gers niet meer veilig zijn en dat we als burgers bedreigd worden door 

onze regeringen.

Kabinet Schotte maakt het helemaal te bont!

Buiten dat we als kiezers overal buitengehouden worden, worden we 

ook bedreigd. Niets kan men daar tegen ondernemen en we kunnen niet 

werkelijk ergens terecht. Ons rechtssysteem valt onder een “vreemde” 

macht. Wat blijkt, wat ondergetekende uitvoerig in zijn boek “Curaçaos 

maffia eiland” heeft besproken, dat de maffia de eilanden definitief heeft 

overgenomen! (http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Maffia_eiland_download.pdf)

U geloofde ondergetekende niet en u wimpelde het alsmaar weg. Nu 

verscheen vandaag een artikel in het Antilliaans Dagblad over mede-

werkers van onze veiligheidsdienst. Daaruit blijkt duidelijk dat vele 

geheime informatie onder dwang doorgegeven moet worden aan de 

Colombiaanse veiligheidsdienst!

(zie krantenartikel hierbij gesloten)

Hoever wilt u als Nederland het er op aan laten komen dat ook uw land 

in gevaar wordt gebracht door de connecties die er zijn op ons eiland 

met diverse maffia groepen?

Op de Blog “Watamula” (http://www.place4free.com/Watamula/Wa-

tamula.htm) schrijft ondergetekende dagelijks stukken over de vele 
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“vreemde” zaken op het eiland. Het is een blog die dagelijks 2 tot 5 

duizend mensen trekt. De reacties zijn niet mis.

Maar wat blijkt, er zijn vreemde zaken gaande omtrent zijn status als 

Nederlander! Dat kreeg ondergetekende te horen op het lokale gemeen-

tehuis toen hij zijn paspoort wilde verlengen! Vreemde zaken dames en 

heren politici en kennelijk wacht u er op dat er nog veel meer mensen 

verdwijnen of dood aangetroffen worden. In ieder geval ondergetekende 

en zijn vrouw hebben de boodschap al mogen ontvangen!

In de hoop dat Nederland in gaat zien wat de huidige politiek aan het 

doen is tekent hij met een vriendelijke groet,

John. H. Baselmans

2012

450 Eén van de 10.820 atleten!

De Olympische spelen, een wereldevenement waar 10.820 topatleten, 

bij een wereldbevolking van over 7.241.574.072 mensen, uitgekozen 

worden om hun land te vertegenwoordigen.

Curaçao had het in het verleden zo druk met zijn politiek dat ze vergaten 

om het “land” Curaçao bij de Olympisch organisatie te registreren als 

zijnde een land. Gevolg, onze Curaçaose vlag was nergens te vinden. 

Toch deden er verschillende atleten, verdeeld over enkele landen, mee. 

Enkele onder de vlag van een wel erkend land maar ook drie atleten 

onder de vlag van de Olympische spelen. Door aandacht te vestigen 
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met hun danspasjes en prestaties kwamen ze uitgebreid in het nieuws. 

Later werden er zelfs persoonlijke en nationale records verbroken door 

deze helden.

Dan komt jouw terugtocht naar je “zogenaamde” geboorteland wat 

dus internationaal geen land is. En dan merk je, je staat alleen op de 

luchthaven! Met alleen jouw familie die je wel steunt en bijstaat. Je 

zelf afvragend: Waar is mijn land? Waar is de waardering? Want van 

de ruim 7.241.574.072 mensen stond ik wel als topatleet, gehaald via 

kwalificaties, tussen de 10.820 uitverkorenen van de wereld.

Het is triest en erg onbeschoft dat wij onze wereldhelden zo behandelen! 

Later zijn we kwaad als ze voor een ander land gaan uitkomen doch 

daardoor wel als helden verder door het leven kunnen gaan. En dan zien 

we in een keer onze hoogwaardigheidsbekleders vooraan in de rij staan! 

Zodat iedereen kan zien hoe goed we het voorhebben met deze atleten.

Ik wil deze helden bedanken voor hun geweldige prestaties en zeggen; 

“Blijf jullie droom volgen en blijf voor jullie idealen gaan!”

John H Baselmans

2012

451 Waarom kinderleed blijft bestaan.

Hiermee wil ik aangeven waarom het moeilijk is dat kinderleed zal 

verdwijnen.

Na het boekje “Geboren voor één cent” kwamen we erachter dat de 
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problemen niet alleen gezocht moesten worden bij de lokale instanties. 

Deze bleken veelal onprofessioneel te werken en sommige zelfs zonder 

enig kennis van zaken. Je zou kunnen zeggen “waar een wil is, is een 

weg”. Maar kinderleed blijft maar aanhouden omdat er alsmaar achter 

de feiten wordt aangehobbeld en dat het dweilen is met de kraan open. 

Incest, drugs, mishandelingen en ook het verhandelen van kinderen 

worden door hogerhand niet erkend.

Toen we met een compleet verslag kwamen bij de minister van gezond-

heid, mevr. Constantia, werd het niet gelezen en werden we ook niet voor 

een gesprek ontvangen. Door de vorige minister, mevrouw Leeflang, 

werden we zelfs bedreigd! Het was minister president Schotte die als 

eerste een confrontatie aan ging betreffende dit probleem. Hij was de 

minister die ook Unicef goedkeuring gaf om een onderzoek te doen 

naar de stand van zaken over kinderleed op het eiland. Hij kon niet 

veel anders want we hadden al bij Unicef, VN, Nederlandse politiek en 

Europees Parlement aangeklopt dat de toestand onhoudbaar was en nog 

is. VN vroeg Nederland naar opheldering en Nederland moest zwijgen 

want er waren geen cijfers die ze konden overleggen!

We weten vanuit het verleden bij andere zaken dat Unicef alleen datgene 

mag onderzoeken wat de regering van het desbetreffende land toestem-

ming voor verleent! Wat inhoudt, het onderzoek mag gehouden worden 

onder die mensen van dat land, dat dit toestaat!

Kort voordat Unicef met zijn onderzoek begon, gebeurde het volgende. 

Via iemand die zich zeer dichtbij het lokale onderzoeksteam bevond, 

hoorden we dat Unicef lokaal maar met een beperkte groep mensen 

ging praten! Mensen van wie we al wisten vanuit het verleden dat zij 

niet beschikken over de werkelijke cijfers! Dat omdat ze maar in een 
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beperkt gebied in het veld werken. We hebben contact gezocht met zowel 

de internationale als de lokale Unicef organisatie maar er kwam geen 

response. Via de pers vernamen we kort daarna dat het uitgemaakt was 

dat er een selectief elite groepje gehoord zou worden. Niet de scholen, 

hoofden der scholen, schoolgemeenschappen, wijkverpleging en dokto-

ren! Juist deze mensen die DAGELIJKS met onrecht onder de kinderen 

te maken hebben. De lokale Unicef groep zweeg in alle talen en was 

nergens te vinden. Althans, we hadden via ons contactpersoon en uit de 

pers begrepen dat ze niet van hun plan af zouden wijken!

Wat gebeurt er dus? Unicef krijgt gemanipuleerde cijfers vanuit ons 

eiland. Cijfers die door enkele instanties vrijgegeven worden maar die 

vaak zelf de oorzaak zijn van deze kinderellende. Het rapport is nu 

gebaseerd op een politiek en enkele organisaties die zeker niet naar 

behoren (kunnen) functioneren. En zo blijven nu weer de ware cijfers 

achterwege!

Waarom? Omdat kinderleed een handel is waar heel veel geld in omgaat. 

Via dit leed zijn er vele organisaties die er een boterham aan verdienen 

en is er een politiek die kinderen ge/misbruiken voor hun doelen en 

hun handel als drugs bijvoorbeeld. Want hoeveel kinderen op dit eiland 

worden gedwongen om zich in de drugswereld te begeven? Maar buiten 

dat, is kinderhandel en seks met kinderen een welkome inkomen voor 

velen. Onze freezones blijken, naar horen zeggen, een waar paradijs te 

zijn van waar kinderporno de wereld ingestuurd wordt. Maar vergis u 

zich niet, ook de katholieke kerk maakt al vele jaren misbruik van onze 

kinderen! Met een huidige bisschop die het zelfs ontkent en af doet als 

verleden tijd, terwijl wij vanuit het Vaticaan een schriftelijk excuus 

kregen voor wat er in het verleden gebeurd is. Het geloof waar vele 
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clubjes en vele stichtingen zich achterschuilen en in de naam der God 

de kinderen gebruiken/misbruiken voor hun eigen ego en verdiensten.

Het rapport Unicef zal internationaal worden aangevochten. De nodige 

acties zijn al ondernomen en zowel VN, Nederland, en het Europees 

Parlement weten dat er “meer” aan de hand is.

Helaas zijn de kinderen wederom de dupe van gemanipuleerde cijfers, 

opgelegd door de lokale politiek.

John H Baselmans

2012

452 Mijn kinderen doen dit NOOIT!

Vandaag kreeg ik een commentaar op het stuk van onze strijd tegen 

onrecht. Kinderen verdwalen omdat het de slechte ouders zijn die de 

kinderen verzieken! Er kwam een volgende uitspraak en die wil dat 

met u delen.

Ik haal even aan; “John, mijn kinderen komen nooit in een dergelijke 

situatie terecht omdat ze goed opgevoed zijn door mij en hun vader die 

samen een gezin vormen.”

Dit is de grootste fout die vele ouders maken “mij over komt het niet”! 

Nu, uit de 33 jaren ervaring met kinderen en het opvangen van over de 

50 kinderen moet ik je helaas teleurstellen in je stelling. Over de 40% 

van de kinderen die in drugs zijn beland komen uit gezinnen waarvan de 
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vader en moeder dachten dat het met hun kinderen niet zouden gebeuren. 

Erger nog, ze bleven het tot de laatste dag, voordat ze vast kwamen te 

zitten, beweren dat het niet zo was. Wij hebben gezinnen, waar ook wij 

het niet van konden geloven, totaal kapot zien gaan doordat een van de 

kinderen het pad der drugs ging volgen.

Even een klein voorbeeld wat vorige maand op ons pad kwam. Van 

een jonge studerende die al ver was in zijn technische opleiding in het 

buitenland, kregen pa en ma de melding dat hij zwaar aan de drugs was 

en vast zat voor dealen. Bij het contact wat we kregen met hem, was zijn 

verhaal dit; “John, je kent me al 14 jaren en ik heb me rot gestudeerd. 

Maar wat ik ook studeer en wat ik ook doe, ik kan nooit zo rijk worden 

als met wat ik nu doe! Ik zal doorgaan en af en toe vastzitten is het risico.”

Nu, mijn mond viel open en die van pa en ma ook. Wat ga je doen met 

zo’n verziekte gedachte waar je met geen mogelijkheid doorheen komt? 

Deze ouders hebben beiden een zeer hoge functie op het eiland en waren 

trots op hun enige zoon. Een zoon die op het punt stond zijn titels te 

behalen en toen besefte dat er in een andere tak van de maatschappij 

heel veel geld te maken is.

Zeg nooit nooit want als ouders heb je niet alles in handen en kun je 

praten als brugman maar als het kind anders meent te moeten doen, doet 

hij dat. Ik heb vele jankende ouders meegemaakt vol onbegrip, veel pijn 

en diepe wanhoop en ook zij riepen;

“MIJN KINDEREN DOEN DIT NOOIT”!

John H Baselmans
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2012

453 De brief geschreven aan heer Hodge

Geachte heer Hodge

Mijn naam is John H. Baselmans en ben de schrijver van vele boeken 

over en rond Curaçao. Het wel meest bekende boek wat uitgekomen is 

onder mijn naam is wel “Mi bida no bal niun sèn” met de Nederlandse 

versie “Geboren voor één cent”. Ruim 2.1 miljoen downloads

Daar mijn overleden vrouw en ondergetekende in het verleden voor het 

leed van de kinderen zijn opgekomen (54 kinderen in huis gehad) en ik 

het werk samen met mijn vrouw nu voort zet, blijkt in de afgelopen 30 

jaren dat er bitter weinig voor de kinderen gedaan wordt en veranderd.

Het leed is nog net zo triest als 30 jaren geleden en de vele stichtingen 

maken misbruik van dit leed. Ook zijn eerdere meldingen van zelfs 

overleden verwaarloosde kinderen bij uw oud collega’s nooit serieus 

genomen. Het rapportje “Kinderleed verleden tijd” heb ik aan diverse 

voorgangers aangeboden zonder enig resultaat.

Nu weet ik dat er zwaardere landelijke zaken op te lossen zijn en u kunt 

ook geen ijzer met handen breken. Maar het deed me pijn dat ook uw 

regering nauwelijks aandacht besteed, laat staan stappen gaat onderne-

men, om het kinderleed aan te pakken. De stugge ouderwetse stichtingen 

met veelal niet voldoende adequaat personeel rommelen maar wat raak 

en in uw beleid zien we nauwelijks iets naar boven komen wat het leed 

van de kinderen zou kunnen verzachten.
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Ik denk, het zou eens tijd zijn om met onze kinderen te starten en niet 

ergens midden in een doelgroep wat veelal Seru Fortuna en Marchena is 

(wat we wederom zagen bij het bezoek van heer Plasterk). Het zou uw 

regering sieren als u kinderhandel, kinderporno, kinderdrugs en kinder-

misbruik maar ook het verdere leed als inteelt aangepakt zou worden. 

Het rapport wat gaat komen van UNICEF zal verpletterend zijn en van 

intern hoorde ik dat het maar een tipje is van de ijsberg. Men durft het 

totale plaatje niet te tonen.

Heer Hodge ik zal in uw korte tijd van zitten hoogstwaarschijnlijk geen 

kans krijgen om mijn verhaal te doen maar ik ben niet belangrijk maar 

wel uw landskinderen die ook deze regering dreigt te vergeten om die 

eens voor te gaan op komen. Hopelijk dat ik even uw ogen geopend 

heb en u verder heel veel positieve energie toewensend teken ik, met 

veel respect,

John H Baselmans

2012

454 Respect

Vaak wordt het woord “respect” te pas en te onpas aangehaald. Doch 

in onze omgeving gebruikt men het woord veelal te onpas. Dat omdat 

men niet de betekenis meer weet van dit woord. “Respect” is iets wat 

je verdient maar “respect” is ook wat je altijd zult moeten tonen naar 

je medemens. In de natuur is respect het belangrijkste woord dat ge-

hanteerd wordt. Dieren en planten respecteren elkaar en zijn samen 

bezig om de natuur één geheel te houden. Deze natuur weet dat samen 
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werken de oplossing is tegen het negatieve en dat samenwerking altijd 

zal overwinnen. “Respect” en de daaraan gekoppelde eenheid maakt 

dat men overleeft.

Wat zien we bij de mensen momenteel om ons heen? Men scheldt, tiert 

en we maken elkaar het leven onmogelijk. Er is geen respect meer voor 

het leven, erger nog we beroven andere mensen van het leven. We haten 

elkaar en we gunnen elkaar niets. Sociaal zijn is momenteel asociaal 

zijn. Het draait alleen nog maar om haat en nijd via vele media maar 

ook op zogenaamde sociale websites. Het onder andere elkaar anoniem 

het leven ziek maken, bedreigen of aanvallen is zoals mensen zich nog 

maar kunnen kenbaar maken. Vrijheid van meningsuiting heeft wel een 

regel en dat is “respect” tonen naar elkaar toe, ook al is het je tegenpartij 

of ben je het er niet mee eens.

Het doet pijn om te zien dat wij als mensen elkaar niet meer respecteren. 

Erger nog we zijn afgezakt naar het laagste peil van de mensheid want 

sinds een korte tijd is een mensenleven niets meer waard en is respect 

een loos woord wat geen krachten meer bezit. Willen we door welke 

impasse ook heen komen zal er respect moeten zijn. Er zal alleen nog 

een oplossing gevonden kunnen worden als we weer als mensen oog 

in oog tegenover elkaar gaan zitten en dat met een wederzijds respect. 

Samen is elk probleem op te lossen hoe groot het ook mag lijken. Met 

respect is geen probleem te groot.

RESPECT!

John H Baselmans
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455 Discriminatie?

Het kan je maar verkeren, je doet je best om de gemeenschap te helpen, 

bij te staan en je in te zetten voor de jeugd en dan word je werkelijk in 

alle talen naar de verdommenis gescholden.

Wat is er gebeurd?

Al enkele jaren geleden heb ik een geheim van mij vrijgegeven wat ik 

dacht voor me zelf te houden dit leven. Al schrijf ik mijn vingers blauw, 

ik ben allerbelabberds in mijn talen. Het Nederlands is waar ik me nog 

het beste in uit kan drukken maar dan moet ik nog alles wat ik schrijf 

na laten lezen door een ander persoon. Bij Duits was mijn hoogste punt 

een 3, Engels een 4 en Frans een 1, Spaans 1. Voor het Papiaments heb 

ik vele cursussen gedaan en bleef ik zweten en zwoegen en kreeg geen 

fatsoenlijke zin op papier. De over 50 kinderen die we hadden spraken 

allemaal Papiaments en ik maakte het spelletje allemaal met hen “leer 

mij Papiaments en ik jullie Nederlands” Nu, ze spreken nu allemaal 

Nederlands en ik zit nog steeds met mijn tong in de knoop! Mijn over-

leden vrouw was hoofd der school en heeft mij tot in den treuren het 

Papiaments doorgenomen. Nu nog steeds zit ik met mijn tong aardig in 

de knoop bij het spreken van Papiaments.

U zult het niet geloven maar al mijn boeken worden gecorrigeerd door 

mensen die me kostenloos willen helpen en die vinden dat ik wel alles 

op papier moet zetten. Zo heb ik dus Nederlandse, Papiamentstalige en 

Engelse boeken op mijn naam staan.
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Wat blijkt, ik ben a-taalgevoelig en aardig talenblind. Bij het Nederlands 

is mijn hoogste punt een 6 en die werd gehaald door eindeloze bijscho-

lingen en flinke klappen tegen mijn kop! Toen in mijn tijd waren er geen 

testen en was het gewoon dat je het maar moest kennen.

Nu woon ik op een eiland vanaf 1982 en sinds een korte tijd hebben 

we regeerders en mensen die menen dat Papiaments een wereldtaal 

is. Al mijn brieven zijn in het Nederlands, puur omdat ik dat nog het 

beste beheers. Maar nu gaat het verder. Nederlandse brieven worden 

niet beantwoord. Mijn naam wordt op de radio door het slijk gehaald 

want ik heb geen respect voor de Papiamentse taal. Erger is dat ik sinds 

kort mijn mening niet meer mag geven omdat die in het Nederlands is!

Wettelijk heeft ons eiland Curaçao 3 talen; Nederlands, Engels en Pa-

piaments. Officiële zaken zijn nog steeds in het Nederlands zo ook het 

gerecht. En dan worden mijn officiële stukken belachelijk gemaakt, 

weggegooid omdat iemand die talenblind is op komt voor mensen 

op het eiland. Ik heb geen respect, is wat ik steeds meer hoor. Nee, ik 

ben wel goed genoeg om op te komen als kinderen verkracht worden, 

mensen onterecht in de gevangenis zitten en als iemand zijn kop uit 

moet steken! Ook waren we goed genoeg voor over de 50 kinderen in 

ons huis waar de overheid geen raad mee wist! Respect heb ik voor die 

mensen die mij ook respecteren en mij accepteren zoals ik ben. Nog 

meer respect heb ik voor die mensen die me helpen en die dag en nacht 

voor me klaar staan als ik weer een ellenlange brief in elkaar geflanst 

heb in mijn Brabants Nederlands of Engels!

Mensen en zeker heren politici, respect is er als men voor elkaar op 

komt elkaar accepteert zoals we zijn. Dat is respect. Ik discrimineer 

u niet en zal ik ook nooit doen. Ik hoop dat u dat verder ook niet doet 
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omdat ik uw taal niet beheers. We werken toch immers voor het beste 

voor iedereen! Niet waar?

Einde verhaal

John H Baselmans

2012

456 Wat en wie is politiek?

Men begrijpt niet wat er gaande is met en in de politiek. Wereldwijd 

kun je één zelfde lijn trekken in de politiek waar de machtige organisa-

tie zijn tengels in heeft. Het zijn die landen die een geheel andere kijk 

hebben over de politiek en waar men ziet dat men lak heeft aan deze 

zeer machtige organisatie.

Kijk naar Cuba, Venezuela en China om er maar enkele te noemen, ook 

de Arabische landen, waar men neg geen grip op heeft omdat ze poli-

tiek niet gebonden zijn aan deze organisatie. Ze worden afgedaan als 

communistisch of dictatuur. Maar in werkelijkheid is het zo dat men 

vanuit de machtige hoek hen niets kan opleggen en onder druk zetten.

De machtigen zitten ook op onze eilanden en al wil je komen met een 

partij die het goed voorheeft met de bevolking, zal die partij het niet 

maken of ze worden zo onder druk gezet en het wordt hen onmogelijk 

gemaakt om iets te ondernemen.
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Zie heer Pourier die toentertijd zwaar onder druk gezet werd door 

het IMF. En IMF kwam steeds met andere eisen, opgedragen door de 

machtige. Zo zijn de politiek en de politici niets anders dan een buffer 

tussen de machtigen en de burger. Politiek is niets anders dan als “pis-

paal” fungeren om het volk zoveel stof te geven dat ze verdwalen in de 

ambtenarij, leugens en bedrog.

Ondertussen heeft men de ruimte om zaken werkelijk geregeld te krijgen 

die wij niet mogen weten, zoals bij ons olie en gas bijvoorbeeld. Het 

was een geweldige tijd toen er de 10-10-10 onderhandelingen waren. 

Daar kon men zien wie wat werkelijk besloten hebben en dat was noch 

Nederland noch de eilanden!

Politicus zijn, is alleen verwarring scheppen en de klappen opvangen 

vanuit het volk, verdeeldheid scheppen en zorgen dat de zaken gedaan 

worden zoals het van hogerhand wordt gedirigeerd. Dat zien we hier 

ook. Denk je nu werkelijk dat de huidige regering zo de kleine regeltjes 

kent? Nee, zij worden punt voor punt geleid door hogerhand om deze 

zaken door te voeren.

Heer Asjes is hier het bewijs van en de reactie van de gouverneur de 

sleutel! Al zou er nu een eerlijke groep opstaan met alle goede bedoelin-

gen voor het eiland en de bevolking, ik weet dat ze nog geen 3 maanden 

vol houden, als ze die überhaupt krijgen!

Het gaat zeer ver en heel diep. En het is niet Nederland dat oplegt of 

een maffia die deze spelletjes spelen. De maffia is er alleen voor geld 

en om hun handel te kunnen doen maar kunnen dan in een keer alle 

macht verliezen, wat we ook konden zien in de laatste machtswisseling.
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Ik ben benieuwd wanneer meerdere mensen dat gaan zien. Zo lang blijf 

ik maar kijken, wachten en lachen om de vele theorieën die gesmeed 

worden om zaken te verbergen.

John H Baselmans

2012

457 De bezopen politiek

Veel is er geschreven over politiek. Acties worden gevoerd en de ene 

na de andere belofte vliegt om je oren. Loze beloftes, voor al tientallen 

jaren. Ik wil verder geen politiek noch loze beloftes horen en ook mensen 

niet teleurstellen. Daarom denk ik aan een ludieke actie die misschien 

iedereen eens wakker gaat schudden.

Onze bezopen manier van politiek voeren kun je maar op een manier 

aanpakken. Als alles mee zit gaan we een sponsor krijgen voor het vol-

gende. 19 oktober gaan we stemmen als het aan de politiek zal liggen 

maar we kunnen ook zo bezopen zijn, zoals de politiek, dat we de 19de 

niet meer weten op wie we moeten stemmen. Als we onze stemoproep-

kaart eens inwisselen voor een fles heerlijke whisky op 18 oktober! Zijn 

wij als kiezer de volgende dag zo bezopen en staan de politici nuchter 

te kijken naar lege stemlokalen! Weten ze meteen hoe het voelt als wij 

dag in dag uit naar hun bezopen onzin moeten luisteren!

Wie doet er mee?

John H Baselmans
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458 Het kopen van stemmen

Vanmorgen was zelfs tot in Nederland te lezen: Heer Schotte betaalt 

voor elke foto die gemaakt wordt van je stembiljet en waar het kruisje 

Schotte rood is gemaakt 350 gulden! Kijk dat is nu eens boter bij de 

vis doen van deze man.

Dus wat gaan we doen? We gaan massaal foto’s maken van ons stem-

biljet.

Zetten het in Photoshop en zetten ons rode dotje, gemaakt in het stem-

hokje, digitaal op de plaats van heer Schotte. 

We printen dit uit en maken er zelfs nog een digitale file van zonder 

kenmerken van Photoshop.

We gaan die inleveren bij heer Schotte en nemen de 350 gulden in 

ontvangst. 

Na het innen van de 350 gulden doneren we die aan een goed doel. 

Bij de telling zal heer Schotte dan zien dat zijn kas leger is en zijn stem-

men niet overeenkomen met het uitbetaalde bedrag.

Ja, een boef vang je nu eenmaal met boevenstreken.

John H Baselmans
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Curaçao 7-11-2012

459 Voor wie betreft

Omdat het kennelijk vele mensen nog niet duidelijk is, nogmaals even 

heel duidelijk mijn statement omtrent me nog inzetten voor burgers van 

het eiland Curaçao. Deze episode is PER DIRECT afgesloten!

Nog dagelijks word ik verzocht me in te zetten voor het eiland Curaçao 

en om mee te werken in diverse organisaties maar ook het aanvechten 

van niet eerlijke zaken. Nu, dat is afgelopen en trek me geheel terug 

van het eiland Curaçao.

Reden:

Juli 2011, toen ik onder curatele gezet werd, omdat ik bij de gouverneur 

heer Goedgedrag melding maakte van de bron van alle ellende. Sinds 

die dag ben ik op het eiland niet meer welkom, kan ik mijn vader van 

84 niet gaan bezoeken en kan ik domweg niet van het eiland Curaçao 

of beter gezegd ooit terugkeren. Een enkele reis is me toen aangeboden 

die ik overigens niet aangenomen heb.

Waarom zal ik me nog inzetten voor een volk dat me van het eiland wil 

schoppen? Waarom moet ik mijn nek nog uitsteken voor mensen die 

mij liever dood als levend zien?

Mensen het is genoeg, ik ben het zat en ga mijn laatste levensdagen/

maanden/jaren niet vergallen door een ziek volk. Al die mensen die mij 

de laatste tijd verzocht hebben om hen te helpen heb ik een boodschap 

meegegeven. Geef mij een getekende verklaring van de gouverneur en 

minister president en Veiligheidsdienst dat ik niet langer onder curatele 
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sta. Dan pas denk ik nog eens na om weer voor Curaçao op te komen 

en haar mensen. Zo lang dat niet in mijn bezit is, vecht ik wel buiten dit 

eiland voor de kinderen, rechten van de mens en onze natuur. Nu is het 

verloren tijd om energie te steken in een volk wat mij een trap verkoopt 

en aan de andere kant mij wel wil mis-(ge)bruiken voor zaken die zij 

niet durven en kennelijk niet kunnen aanvechten.

Ik stop mensen. Doe me een plezier, als u de bovengenoemde verklaring 

mij niet kunt overhandigen laat me svp met rust.

Ik dank u.

John H Baselmans

2012

460 Vreemde verschijnselen op de nacht van Zondag naar 
       Maandag 28/29 oktober 2012

Reeds vanaf 8 uur die avond was er al veel weerlicht in onze omgeving. 

Vanuit het zuidwesten/zuiden kwamen er wolken met veel ontladingen. 

Ook waren er wolken die kwamen uit het noordoosten maar die gaven 

geen weerlicht op dat moment. En er waren wat kleine wolkjes die zeer 

langzaam vanuit het noordwesten kwamen. Na enkele uren was de licht 

intensiteit hoog en volgden de ontladingen zich zeer snel op. Rond 3 

uur in de nacht was er boven ons het een witte lichtkoepel met 5 licht-

haarden. Bij de ene haard zag je rollend licht, bij de andere haard was er 

horizontale en verticale bliksem waar te nemen. Een hevige onweersbui 

bleek het en ik was gaan kijken wat dit zou brengen.



402 - OMNIS 2 -

Eensklaps begon het vreselijk hard te regenen en viel er bij metingen 

21m/m water in een korte tijd. Tijdens de regen gebeurde er al vreemde 

dingen en zag je dat diverse ontladingen exact hetzelfde bleken te zijn en 

werkelijk van punt A naar B alsmaar gingen. Ondertussen was de stroom 

geheel weggevallen en alles natuurlijk donker. Na deze onweersbui 

bleef het weerlicht aanhouden en was buiten gaan zitten kijken waarom 

de haarden op dezelfde plaats bleven en waarom er flitsen waren die 

identiek bleken te zijn!

Bij het kijken naar de lucht viel het me op dat ik zgn sterren zag! Sterren 

in een totaal bewolkte hemel is bij mijn weten niet mogelijk. Toen ik 

ging kijken en me concentreerde, zag ik dat deze lichtpunten bewogen, 

kriskras door elkaar over lange banen. Ik ging ze stuk voor stuk volgen 

en zag een flinterdunne streep achter hun aan (was bij elke weerlicht 

duidelijk te zien). Ook werd het me duidelijk dat ontladingen van deze 

lichtpunten kwamen en dan ook de punt daarna verdween. Na de flits 

zag je alsmaar duidelijk de witte streep. De witte punten kwamen wel 

alsmaar uit een “U-vormige kern” die lag in het noorden en zo’n 20 

graden hoog. Daar zag je duidelijk een U vorm waarvan de U na een 

weerlicht duidelijk te zien was. Iedere keer als een licht ver genoeg was, 

kwam er op dat punt een ontlading. Ik heb 913 gebeld en gevraagd of zij 

het verschijnsel ook zagen en of er op het radar iets te zien was? Geen 

antwoord. Wat niet vreemd was van een wachtmeester die niet verder 

komt dan zijn telefoon.

De bewegende sterren over lange afstanden kriskras over de hemel heb-

ben heel lang aangehouden en waren zeker tot 4:45 uur nog duidelijk 

te zien. De 5 lichthaarden werden er 3, maar werden soms mooi via 

kilometerslange lichtflitsen verbonden. Ook in die tijd was er een plaats 

in het noordoosten op zee waar vele lichtflitsen, identiek aan elkaar, op 
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exact dezelfde plaats insloegen. Op de meter nauwkeurig leek het zo te 

zien met als referentie een boom en paal die ik had. Ondertussen bleven 

de lichten op en neer gaan, de witte lijnen volgend, met de ontlading 

zeer kort daarna. Eenmaal heb ik een vrij helder licht waargenomen wat 

uit elkaar spatte in 5 kleinere lichten die elk een kant uitgingen. Deze 

ontlading maakte werkelijk een spinnenweb boven ons.

Ook een vreemd verschijnsel was dat op het einde van de vlieg/licht 

show, de weerlichten op zee oranje gekleurd waren! Alles wat ik tot 

het laatst zo heb kunnen waarnemen was over helderwit. Deze flitsen 

midden op zee waren een donkere oranje kleur.

Wat het allemaal geweest is weet ik niet, wat ik wel weet en zeker van 

ben is dat het een vreemd verschijnsel was met een vaste moederplaats 

in de vorm van een U en de kleine lichten, die werkelijk op sterren leken, 

die alsmaar boven ons vlogen en ontladingen uitlokten en bewerkstel-

ligden. Het was fascinerend en het was een vreemde gewaarwording 

dat er zoveel activiteiten boven ons waren en men niets kon of wilde 

bevestigen.

John H. Baselmans-Oracle
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461 Het was even genoeg

Curaçao 6-11-2012

Voor wie betreft

Omdat het kennelijk vele mensen nog niet duidelijk is, nogmaals even 

heel duidelijk mijn statement omtrent me nog inzetten voor burgers van 

het eiland Curaçao. Deze episode is PER DIRECT afgesloten!

Nog dagelijks word ik verzocht me in te zetten voor het eiland Curaçao 

en om mee te werken in diverse organisaties maar ook het aanvechten 

van niet eerlijke zaken. Nu, dat is afgelopen en trek me geheel terug 

van het eiland Curaçao.

Reden:

Juli 2011, toen ik onder curatele gezet werd omdat ik melding bij de 

Gouverneur Goedgedrag maakte van de bron van alle ellende. Sinds 

die dag ben ik op het eiland niet meer welkom, kan ik mijn vader van 

84 niet gaan bezoeken en kan ik domweg niet van het eiland Curaçao 

of beter gezegd ooit terugkeren. Een enkele reis is me toen aangeboden 

die ik overigens niet aangenomen heb.

Waarom zal ik me nog inzetten voor een volk dat we van het eiland wil 

schoppen? Waarom moet ik mijn nek nog uitsteken voor mensen die 

mij liever dood dan levend zien?
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Mensen het is genoeg, ik ben het zat en ga mijn laatste levensdagen/

maanden/jaren niet vergallen door een ziek volk. Al die mensen die mij 

de laatste tijd verzocht hebben om hen te helpen heb ik een boodschap 

meegegeven. Geef mij een getekende verklaring van de Gouverneur en 

Minister president en Veiligheidsdienst dat ik niet langer onder curatele 

sta. Dan pas denk ik nog eens na om ook weer voor Curaçao op te komen 

en zijn mensen. Zo lang dat niet in mijn bezit is, vecht ik wel buiten dit 

eiland voor de kinderen, rechten van de mens en onze natuur. Nu is het 

verloren energie steken in een volk wat mij een trap verkoopt en aan de 

andere kant mij wel wil mis-(ge)bruiken voor zaken die zij niet durven 

en kennelijk kunnen aanvechten.

Ik stop mensen. Doe me een plezier, als u de bovengenoemde verklaring 

mij niet kunt overhandigen laat me svp met rust.

Ik dank u.

John H. Baselmans-Oracle

2013

462 Kerst

Kerst, u weet wel veel eten, zogenaamd gezellig zijn en sociaal zijn door 

een cadeautje weg te geven aan een minderbedeelde.

Kerst een feest, een show ingevoerd door de rooms katholieke kerk waar 

men eeuwen aan vast zat.
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Als goede katholiek zit je dagelijks in de kerk en liefst vooraan.

Kerst een show door een kerk in stand gehouden. 

- Een kerk waarvan de leider het normaal vindt zijn   

 medemens te kleineren, af te stoten en te verbannen.

- Een kerk waar homo’s niet welkom zijn.

- Een kerk waar abortus onmogelijk is.

- Een kerk waar het normaal is dat men kinderen verkracht  

 of verhandelt.

- Een kerk die normaal vindt om mensen te martelen en als  

 slaven te gebruiken.

- Een kerk die mensen hersenspoelt en daardoor veel geld   

 afneemt van de toch veelal minderbedeelden. 

- Een kerk die oorlogen steunt.

- Een kerk waar alleen geld telt en zelfs mensen omkoopt   

 om met hen mee te doen.

- Een kerk waar corruptie en corrupte politici welkom zijn,  

 al is het maar om hun geld.

Zaken die de lokale leider van de rooms katholieke kerk normaal vindt 

en zelfs verdedigt!

Waar staat een kerk, die niet voor de mensen opkomt, dan wel voor?

Wat heb je aan een kerk wat puur op macht en geld draait?

Beste mensen deze kerk heb ik al geruime tijd de rug toegekeerd en ik 

wil absoluut niet een geloof volgen/steunen wat tegen de mensen en 

hun kinderen is. Ik ben er voor mijn medemens en niet voor een geloof 

wat gewelddadig en corrupt is en zeker niet vreselijke zaken probeert 

goed te praten. Zo “vier” ik geen kerst en geloof niet in deze satan en 

zijn geloof.
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Ik wil wel iedereen fijne dagen toewensen en een tijd van bezinning waar 

u in terechtgekomen bent door de jaren heen. Door het vieren van kerst 

en het steunen van deze kerk steunt u wel een leider en zijn geloof die 

tegen alles is wat menselijkheid is. Ik wens u veel gezondheid en laten 

we hopen op meer wijsheid.

John H Baselmans

2013

463 Mijn brief aan de Gouverneur van der Pluijm-Vrede

Betreft: Als antwoord op uw nationale rede

Open brief aan Gouverneur van der Pluijm-Vrede

December 26, 2012 at 7:35am

Kersttoespraak van onze Gouverneur Mevrouw Mr. A.P. van der Pluijm-

Vrede, 25 december 2012

Na eerste kerstdag de uitgelekte kerstrede gezien te hebben op internet 

van Koningin Beatrix kregen we gisterenavond de kerstrede van onze 

Gouverneur Mevrouw van der Pluijm-Vrede te zien.

We zagen onze Gouverneur zitten voor een kennelijk altijd dezelfde 

opgetuigde boom. Ook na een bepaalde tijd hoorden we alsmaar dezelfde 

woorden met af en toe het bewuste vingertje, net zoals leerkrachten kin-

deren toespreken. Het was een lezing in het Papiaments vrij kinderlijk 

opgedragen aan een kleuterklas waar u opriep tot eenheid en begrip. 

Na de Papiamentstalige voordracht was de uitzending afgelopen, geen 

Engelse, geen Nederlandse of Spaanse versie. Het lijkt hierdoor dat 
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U als Gouverneur hoogstwaarschijnlijk lak heeft aan een grote groep 

mensen die zich ook inzetten voor ons eiland Curaçao.

Met weemoed denk ik terug aan onze oud-Gouverneurs; heer Goedge-

drag, heer Saleh en wijlen heer Römer. Mensen die respect afdwongen 

en de mensen in hun waarde lieten. Geen kleuterklas gedrag maar 

netjes de bevolking in alle talen aan- en toesprekend. Het maakte niet 

uit welke talen er gebruikt moest worden. We waren immers bezig om 

van Curaçao één eiland te maken.

Nu zijn de kaarten anders geschut. Er wordt op een kinderachtig 

schoolse manier in het Papiaments een select groepje van de bevolking 

toegesproken. Vraagt dan zelfs nog om “eenheid” en laat vele andere 

groepen mensen in de kou staan die ook hun aandeel hebben in dit land.

Met alle respect mevrouw van der Pluijm-Vrede, u liet duidelijk zien in 

deze toespraak dat u onder druk staat van een huidige discriminerende 

politiek. Een politiek die wel geld en know-how aan wil nemen vanuit 

het buitenland maar geen respect naar de vele nationaliteiten toont. 

Als u eenheid oproept en één wil zijn dan zult u ook zelf het voorbeeld 

moeten geven van eenheid.

Hopelijk dat de komende Gouverneur dit respect jegens alle bewoners 

van ons eiland weer gaat tonen. Ondergetekende wens u en uw opvolger 

hierin zeer veel sterkte, al is dan deze boodschap in het Nederlands aan 

u geschreven.

Met een vriendelijke groet,

J.H. Baselmans

Burger van het eiland Curaçao
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464 Mijn brief aan de minister president heer Hodge

Geachte heer Hodge

In uw nationale rede afgelopen maandag, vroeg u de bevolking om 

vertrouwen te hebben. 

Meneer Hodge, nu wil ik u even een spiegel voorhouden.

1. U zit met uw regering op stoelen zonder één stem van het volk. U bent 

daar geplaatst via een vuil politiek spel waar de bevolking geen weet 

noch inbreng in had. Het idee van een zakenkabinet is niet slecht maar 

alles werd langs het volk om gedaan zonder hen in te lichten tijdens 

de verkiezingen. Het simpele feit bestaat dat er nu geen democratisch 

gekozen regering in het Fort zit.

2. Als men als burger uw Fort op belt, krijgt men een medewerker(ster) 

aan de telefoon die vertikt een andere taal te spreken dan Papiaments. 

Als burger hoeft ondergetekende u er toch niet op te attenderen dat er 

een Landsverordening bestaat; officiële talen, 28ste maart 2007, 14-

6-2007 (P.B. 2007, no. 39) en 10-10-2010 (A.B. 2010, no. 86 en A.B. 

2010, no. 87). Deze zegt, ondergetekende citeert; Artikel 2. De officiële 

talen zijn het Engels, het Nederlands en het Papiamentu. Dat maakt dat 

uw personeel sterk in gebreke blijft en zelfs volgens ondergetekende 

strafbaar en discriminerend.

3. Als u en uw medewerkers, inclusief parlement niet eens brieven, faxen 

of mails beantwoorden over onze jeugd en kinderen, om welke redenen 

dan ook, is het voor ondergetekende als burger moeilijk nog aan te nemen 
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dat u geloofwaardig bent. Deze manier van handelen bevestigt direct het 

sociaal beleid wat al 25 jaren beloftes zijn maar absoluut geen acties.

Heer Hodge, hoe kan ondergetekende als burger van het land Curaçao 

vertrouwen hebben in wat u doet met uw eigen volk als uw mensen, 

inclusief u, brieven uit het hart en ziel geschreven niet beantwoorden? 

Brieven die gaan over onze jeugd en kinderen, namelijk onze toekomst. 

En als uw beleid alles omvat wat geld is maar zeer weinig sociaal en 

alles wat jeugd is links laat liggen, dan is er weinig redenen om u en 

uw mensen geloofwaardig te vinden. U denkt simpel puur aan geld, niet 

aan de mens en de jeugd. Kortom niet aan onze toekomst! En dat heer 

Hodge is een zeer kwalijke zaak.

U beloofde de burgers een ‘paradijs’ in het einde van uw rede. Een woord 

dat alleen een luchtverplaatsing was uit uw mond, daar u niet weet wat 

een paradijs is. Een paradijs hangt en staat niet met geld en bezit. Een 

paradijs bestaat uit begrip, menselijkheid en liefde. Een paradijs is 

‘samen’ voor het goede opkomen en dat heer Hodge zijn duidelijk niet 

uw plannen noch die van de vorige regeringen.

Toch hoopt ondergetekende, als burger van land Curaçao eens wat 

menselijks te mogen zien vanuit de politiek. Laten we hopen dat de 

democratie weer eens terug zal keren op dit eiland. Met deze brief hoopt 

ondergetekende uw ogen te openen dat niet alleen ondergetekende maar 

een groot deel van de bevolking weinig of geen heil ziet in uw manier van 

werken en zeker niet in die van de achterliggende politiek. We zijn men-

sen heer Hodge, we zijn geen zaak en zeker geen beleggingspapieren!
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Met de meest positieve energie wil ondergetekende u veel wijsheid 

toewensen en een vriendelijke Bandabousche groet,

John-H: Baselmans 

Burger van Curaçao

22-01-2013

465 NAAM

Een zeer belangrijke vraag.

Een hele belangrijke vraag waar ik op de Antillen nog geen antwoord 

op heb gekregen bij diverse personen en/of instanties:

Kan iemand me vertellen waarom bij vonnissen, officiële stukken (Be-

lastingsformulieren, Bankafschriften, Pensioenslips, Bankpassen) de 

namen in HOOFDLETTERS geschreven worden?

Is dat bij de wet bepaald?

Welk artikel hanteert men dan?

Op welke basis hanteren het Hof, OM, Griffier en verdere Juridische / 

Financiële instanties deze regel?

Men kan mij over deze zaak schrijven naar john@johnbaselmans.com

JOHN H BASELMANS

John-H: Baselmans.
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466 Zeer belangrijke rechterlijke uitspraak

Op 13-02-2013 stelde ik aan politici van de Antillen evenals in Neder-

land maar via de lokale dagbladen ook de bevolking de volgende vraag:

Een hele belangrijke vraag waar ik op de Antillen nog geen antwoord 

op heb gekregen bij diverse personen en/of instanties:

Kan iemand me vertellen waarom bij vonnissen, officiële stukken (Be-

lastingsformulieren, Bankafschriften, Pensioenslips, Bankpassen) de 

namen in HOOFDLETTERS geschreven worden?

Is dat bij de wet bepaald?

Welk artikel hanteert men dan?

Op welke basis hanteren het Hof, OM, Griffier en verdere Juridische / 

Financiële instanties deze regel?

Men kan mij over deze zaak schrijven naar john@

johnbaselmans.com

JOHN H BASELMANS

John-H: Baselmans.

Vandaag werd mijn vraag beantwoord door de hoge raad via een vonnis 

betreft het erkennen van een kind. In een toelichting verklaarde het hof 

waarom zelfs bij de hoogste gerechtelijke instantie de erkenning niet 

kon worden toegekend.

Ik citeer enkele regels wat ik gevonden heb in het Antilliaans Dagblad 

24 april 2013 van de uitspraak en toelichting van het hof. Ik neem hier 
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twee definities uit die aangeven waar ik al in februari op doelde.

De persoonlijke wettelijke staat.

De persoonlijke staat ‘geboorteakte’

Wat is er gaande?

Ik ga u dat proberen uit te leggen. Sinds eind vorig jaar heeft Verenigd 

Amerika (nieuwe naam voor Amerika), Engeland, China, Ierland, 

Hawaï en de Nederlandse kroon (reden troonswisseling) een nieuwe 

constitutie. Ook zijn er reeds verschillende internationale patenten en 

contracten herschreven. Deze in een universele taal. Dat maakt dat vele 

oude wetten, huurcontracten, leningen, hypotheken, patenten, kortom 

alle voorheen gesloten akten en regels, wettelijk niet nagekomen hoeven 

te worden indien ze herschreven zijn volgens de nieuwe constitutie. 

Kortom, justitieel zijn ze waardeloos.

Wij als mensen hebben allemaal op de wereld 2 namen; Ten eerste onze 

naam in kleine letters namelijk ons geboorteakte als zijnde mens van 

vlees en bloed. Ten tweede hebben we een naam als bedrijf in hoofdlet-

ters, deze opgericht door de staat. Dat is waarom u uw volledige naam 

op overheidspapieren/belastingen/verzekeringen enz. in hoofdletters 

ziet. Namelijk uw naam in hoofdletters letters, uw zaak, kan verant-

woordelijk worden gesteld maar niet uw naam in kleine letters. Verder, 

als men contracten/aanslagen/rekeningen enz. opstelt gedeeltelijk in 

hoofdletters / kleine letters zijn deze wereldwijd, sinds vorig jaar, niet 

meer rechtsgeldig! Zo zijn er al tienduizenden mensen in Amerika en 

Europa die hun hypotheken / schulden / belastingen niet meer betalen 

en kwijtgescholden hebben gekregen daar hun contracten fout waren 

opgesteld, namelijk in kleine letters en verkeerd taalgebruik! Zo zijn 

ook alle oude patenten wereldwijd vervallen. Zelfs bijvoorbeeld het 
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patent van de vlag van Amerika (oud Amerika) is nu in het bezit van 

een burger in Hawaï! Vandaar dat er een nieuwe Amerikaanse vlag is! Ik 

heb mensen proberen te wijzen dat we ons vastklampen en laten (mis)

leiden door een oud en niet geldend rechtssysteem maar ook dat we 

werken met verouderde hypotheekaktes, leningen en vele andere zaken.

Ooit uw keuringskaart, autobelastingskaart bekeken? Allemaal hoofdlet-

ters dus wettelijk/juridisch redelijk okay. U wordt namelijk als bedrijf 

aangesproken en ook zo benaderd. Uw hypotheekakte/lening eens goed 

bekeken? Nu, deze zijn wettelijk niet in orde! Want uw naam kan wel in 

hoofdletters daar staan maar de verdere akte is noch in hoofdletters noch 

in de juiste nieuwe juridische taal opgesteld. Ook is er nooit fysiek geld 

aan te pas gekomen bij deze transacties! Dat is wat momenteel speelt in 

Europa en Amerika waar nu dagelijks vele mensen vrijgesproken worden 

van schulden, hypotheken, contracten maar zelfs ook van veroordelin-

gen. Ze zijn niet correct opgesteld in de taal van deze “nieuwe” landen.

Ik raad u eens aan op zoek te gaan naar de nieuwe constituties van 

bovengenoemde landen. Ga bijvoorbeeld naar Hawaï waar de gehele 

rechterlijke macht in 2012 ontbonden werd omdat ze illegaal handelden 

volgens deze nieuwe regels.

Wereldwijd vindt er een grote machtsverschuiving plaats en dat wil 

zeggen, de landen die niet mee doen of niet bezig zijn met deze aanpas-

singen wereldwijd buiten alles gaan vallen. Dit gaat gebeuren zowel 

contractueel (bij onze offshore) als politiek gezien (geen zeggenschap). 

Wat heb je aan een land wat zich niet internationaal kan laten zien, erger 

nog internationaal geen stem meer heeft? Een land waar geld geen optie 

meer is (geen waarde) en waar waardeloze contracten niets meer zijn 

dan toiletpapier.
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Kortom, vele contracten, wetten, regels en uitspraken wankelen sinds 

2012 en zogenaamd niemand weet iets. Of misschien wel?

GEEN Statuut, GEEN wetten is het land waar we momenteel in leven.

John H. Baselmans-Oracle

2013

467 De brief naar de Nieuwe Revu redactie

Geachte redactie

Zag uw ISLA documentaire en u stelt dat Nederland moet ingrijpen.

Nederland kan niet ingrijpen omdat het een diplomatieke kwestie is waar 

Nederland afspraken heeft. Nederland neemt het gas onder ons eiland en 

Venezuela de olie. Die contracten zijn naar horen zeggen, getekend door 

toenmalig minister president Ys. U interviewde de verkeerde minister-

president! Maria Liberia Peters was gewoon een marionet die nooit 

hierover mag praten daar ze dan aangeeft wat er mis is gegaan. Ze was 

duidelijk in de tang toen en nu. Het mond houden heeft haar naar verluidt 

veel geld opgeleverd zoals ook nu de gewezen en zittende ministers.

Helaas heeft u geen contact met me opgenomen want dan had ik u het 

gehele verhaal (bevestigd door een der gouverneurs) verteld want ik 

ben al ruim 30 jaren bezig met deze zaak. Buiten dat zijn er personen 

die deze ernstige zaak aanpakken om hun ego te strelen maar ook zelfs 
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geld ermee te verdienen. Zij weten ook wat er werkelijk gaande is maar 

kunnen niets zeggen.

Toen ik enkele jaren benaderd werd door Brandpunt, NCRV en TROS 

werd ik bij eerstgenoemde via hogerhand uit de uitzending geknipt en 

de andere twee zagen af van opnames. Helaas heren de waarheid mag 

niet naar boven komen en daarom hebben ze mij via de lokale veilig-

heidsdienst ook onder curatele gezet. Dat na het uitbrengen van vele 

kritische boeken die gratis te downloaden zijn via de links.

Ik wil afsluiten met dit stukje wat misschien een nieuw scenario is voor 

uw volgende documentaire;

“Welkom in ons paradijs”

Curaçao dat heerlijk eiland liggend in de blauwe Caribische zee met vele 

witte stranden en een zon in overvloed. Genietend van gezellige muziek 

en een heerlijk drankje en een goede keuken. Heerlijk zo’n leven, niet 

één zorg is te groot want die smelt weg onder de warme zon. Blijft er dan 

nog wat zorgen hangen, weten we het altijd nog wel even te “regelen”.

De wekker gaat, ogen worden geopend en dan….

We pakken ons krantje en zetten de radio/TV aan en worden op een 

subtiele manier benaderd met berichten over; Kinderen die verkracht 

worden door een ouder of familieleden. Overvallen, berovingen moor-

den/afrekeningen. Een ISLA die mensen bewust dagelijks vermoordt. 

Verhalen over de corrupte financiële wereld, justitie en politiek. Drugs-

transporten waarmee tientallen miljoenen dagelijks verdiend worden. 

Drinkwater waar bewust gif in vermengd wordt. Dwalende politici en 

instanties. Geld met bloed besmeurd wat lokaal gezuiverd wordt. Het 
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dumpen van veel huis- en chemisch afval op land en zee. Ons beetje 

natuur dat weg geschraapt wordt voor beton. Wapen-/drugshandel via 

onze containerhaven. En niet te vergeten kinder- en mensenhandel.

Mijn ogen zien een totaal ander paradijs als waar we zojuist van droom-

den. Och, laten we onze ogen weer sluiten en genieten van de heerlijke 

muziek, de lieve dames en het goddelijk vocht. Dat alles onder de 

heerlijke zon en op een wit strand. O ja, vanavond is er weer een feest, 

niet vergeten!

Welkom in ons paradijsje Curaçao.

John H. Baselmans-Oracle

2013

468 Onze nieuwe Koning en de belofte naar het volk toe.

De brief naar Koning Willem Alexander

Curaçao 01-05-2013

Koning Willem Alexander

Paleis Noordeinde

Postbus 30412

2500 GK Den Haag

Nederland

Betreft: Een persoonlijke vraag aan u
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Koninklijke Hoogheid

Langs deze weg wil ondergetekende J.H. Baselmans u allereerst felici-

teren met uw Koningschap.

Daarnaast wil ondergetekende u het volgende onder ogen brengen.

In uw toespraak bij het aanvaarden van uw ambt, sloot u uw reden af 

met onder meer de volgende zin. Ondergetekende citeert;

“Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het 

Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik 

zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk 

met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en 

de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, 

en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal 

aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed 

en getrouw Koning schuldig is te doen.”

De zin: “dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle 

ingezetenen zal beschermen” liet ondergetekende huilen de gehele dag. 

De reden daarvoor is het volgende;

Ondergetekende is wonend en werkend als kunstenaar, beeldhouwer 

en schrijver reeds 33 jaren op het eiland Curaçao en is altijd zeer actief 

geweest samen met zijn overleden vrouw in het opvangen van kansloze 

kinderen. Kinderen hebben een zeer zwaar bestaan op onze eilanden en 

ondergetekende en zijn vrouw hebben dan ook ruim 53 kinderen in huis 

gehad. Dat om hen bij te staan in hun moeilijke tijden en hen zo een 

eerlijke start te geven. Toen zijn vrouw overleed heeft ondergetekende 

het boekje “Geboren voor één cent” uitgegeven, wat een verslag was 
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van zijn persoonlijke ervaringen met deze kinderen. Vanaf die dag is 

zijn leven totaal veranderd. Ondergetekende werd lokaal vele malen 

bedreigd maar ook benaderd door onder andere mevr. Lekatompessy 

en heer Saija die kennelijk dicht bij het Koninklijk huis staan/werken. 

Het boekje werd via heer Saija aan toenmalig Koningin Beatrix aangebo-

den en er werd aan ondergetekende verteld, door personen uit Nederland, 

dat hij bij het eerst volgende bezoek van uw moeder aan Curaçao, met 

haar mocht praten over het kinderleed op dit eiland. Kort daarna kreeg 

ondergetekende te horen van deze personen, dat hij per direct moest 

stoppen met kinderleed naar buiten te brengen! Ondergetekende gaf 

als antwoord dat hij pas zou stoppen als het laatste kind vrij van leed 

was. Een verkeerd antwoord dus want vanaf die dag werd zijn leven 

een hel. Ondergetekende wordt tot de dag van vandaag afgesloten van 

alle communicatiemiddelen zowel in Nederland als op de eilanden en 

niets ging meer door. Vele brieven naar lokale en Nederlandse politici 

betreffende de vele zaken en kinderleed bleven onbeantwoord. 

Uw laatste bezoek samen met uw moeder en toenmalig prinses Maxima 

aan Curaçao was onze enige hoop. Het was de dag dat ondergetekende 

en zijn vrouw in het dorpje Barber stonden met twee borden over kinder-

leed. Zij kregen toestemming van uw persoonlijke veiligheidsdienst om 

op een bepaalde plaats te staan. De lokale veiligheidsdienst bedreigde 

hen de gehele tijd en ondergetekende mocht niet met uw moeder een 

gesprek hebben terwijl uw mensen aan hem hadden gevraagd of hij 

daar toe bereid was.

De hel werd erger. Tijdens het verlengen van het paspoort van ondergete-

kende werd door een medewerkster door het gemeentehuis geschreeuwd 

de vraag “Wat is curatele?” Ondergetekende snapte hier niets van en 
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ging kort daarna op onderzoek uit. Omdat hij de beweging MKK (Mo-

vimentu Kontra Korupshon) heeft die corruptie aanvecht op ons eiland, 

werd hem vanuit verschillende hoeken verteld dat ondergetekende sinds 

juli 2011 onder curatele staat bij de veiligheidsdienst Curaçao. Dat 

houdt onder andere in, een enkele reis naar het buitenland. Ook werd 

hij gewaarschuwd dat er “rare” dingen zouden kunnen gaan gebeuren. 

Nu, die rare dingen bespaart ondergetekende u maar deze zijn er nog 

vrij regelmatig. De curatele kreeg ondergetekende opgelegd kennelijk 

kort na een gesprek met de Gouverneur Goedgedrag en de directeur 

van Kabinet van de Gouverneur over een zeer zware zaak, juli 2011.

MKK is ontstaan omdat gebleken is dat kinderleed zeer nauw samen gaat 

met corruptie en er is gebleken dat, dat de reden is waarom kinderleed 

nooit zal verdwijnen. 70% van onze kinderen hebben veel leed, honger 

en pijn. Door dit werk kwam ondergetekende regelmatig bij de verschil-

lende Gouverneurs. Heer Saleh, heer Römer en heer Goedgedrag kregen 

regelmatig rapporten van ondergetekende over zware zaken. Zaken die 

hij niet door kon spelen naar de lokale justitie daar deze ook niet te 

vertrouwen is en veelal zelfs deel is van het geheel.

Koninklijke Hoogheid, als burger van uw land heeft ondergetekende 

zich helemaal toegewijd om voor de rechten van de kinderen en minder-

bedeelden op te komen. Zijn leven is daardoor een hel geworden en hij 

staat ook regelmatig op het punt te stoppen met dat leven. Puur omdat 

hij geen vertrouwen meer heeft in het recht ten opzichte van de kinderen 

c.q. mensheid. Toen u de aangehaalde zin voorlas kreeg ondergetekende 

weer hoop. De curatele heeft ondergetekende kennelijk voor het leven. 

Ondergetekende wordt door de gehele gemeenschap geweerd en ziet 

nauwelijks een uitweg.
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Koninklijke Hoogheid de vraag aan u is; 

-  In de moderne tijd is eerlijk zijn een misdaad.

-  Niet geloven in geld is een misdaad.

-  Geloven in je eigen kracht is een misdaad.

-  Mensen helpen vanuit je hart en ziel zonder dat er geld   

 mee gemoeid is, is een misdaad.

In wat voor een wereld leven we Majesteit als “puur mens zijn” een 

misdaad is?

Ondergetekende hoopt eens over dit onderwerp persoonlijk met u te 

mogen praten. Misschien als u op bezoek bent op ons eiland? Onder-

getekende leeft van een klein pensioentje en doet alles vanuit zijn eigen 

financiële middelen. Hij heeft geen bedrijven, stichtingen, enzovoorts 

achter zich noch op zijn naam staan, daar hij gelooft in een mensheid 

waar zaken vanuit een hart en ziel komen. 

Koninklijke Hoogheid, mag ondergetekende op u rekenen?

Met een welgemeende en zonnige groet vanuit ons warm eilandje 

Curaçao;

John H. Baselmans-Oracle
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469 Tweede brief Koning Willem Alexander

Koning Willem Alexander 

Paleis Noordeinde

Postbus 30412

2500 GK Den Haag

NEDERLAND

Betreft: Vreemde brief Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Koninklijke Hoogheid

Langs deze weg wil ondergetekende J.H. Baselmans u aantonen hoe 

men op het eiland Curaçao, wat valt in uw koninkrijk, zaken verdraait 

om mensen te weren.

Ondergetekende vroeg om een eventueel onderhoud met u over de vraag:

-  In de moderne tijd is eerlijk zijn een misdaad.

-  Niet geloven in geld is een misdaad.

-  Geloven in je eigen kracht is een misdaad.

-  Mensen helpen vanuit je hart en ziel zonder dat er 

 geld mee gemoeid is, is een misdaad.

In wat voor een wereld leven we Majesteit als “puur mens zijn” een 

misdaad is?

Ondergetekende kreeg een heel nette brief van uw kabinet (24 mei 

2013, REK 13.001173). Met als antwoord dat de brief, met de vraag, 

ter behandeling in handen is gesteld van de Gouverneur van Curaçao.
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Op 25 juni 2013 ontving ondergetekende een brief (gedateerd,12 juni 

2013) van het kabinet van de Gouverneur van Curaçao (BU-13/0059/

LW/JW) wat als onderwerp heeft; “Een persoonlijke vraag aan Z.M. de 

Koning inzake kinderleed /corruptie”.

Koninklijke Hoogheid, ondergetekende was met verbazing geslagen 

toen hij dat las, want ondergetekende had een totaal andere vraag aan u 

gesteld. Maar zijn verbazing werd nog groter toen hij het volgende las: 

In het kader van dat bezoek hebben het kabinet van de Koning en het 

kabinet van de Gouverneur van Curaçao reeds meerdere verzoeken 

ontvangen voor een ontmoeting met Koning Willem Alexander. Het 

voorbereidend comité zal deze verzoeken, in samenspraak met beide 

kabinetten, verder in behandeling nemen. Enz. enz.

Koninklijke Hoogheid, in zijn brief van 1 mei 2013 heeft ondergetekende 

u al duidelijk aangegeven dat hij zeer zeker geen “vriendje” is van deze 

instanties. Dat werd in eerste instantie duidelijk bij het gesprek wat 

hem werd toegezegd met Koningin Beatrix door enkele Nederlandse 

vertegenwoordigers, wat afgeketst werd. Maar een bezoek later werd het 

nog duidelijker toen Koningin Beatrix en u het dorpje Barber bezocht 

en waar deze commissieleden hem wilden af laten voeren als zijnde 

“ongewenste gast”. Dat terwijl ondergetekende toestemming had van 

uw persoonlijke veiligheidsdienst, om op een bepaalde plaats te staan 

en zelfs dat de Koningin hem een vraag zou stellen.

Ondergetekende heeft dus duidelijk bewezen dat wederom er alles aan 

gedaan wordt om hem te weren. En dat door een totaal andere vraag te 

suggereren als onderwerp in de brief van het kabinet van de Gouver-

neur (hier bijgevoegd). Ook werd hem alvast mede gedeeld dat er al 

“meerdere” verzoeken zijn. De rest mag ondergetekende er bij denken.
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Zeer triest en een duidelijk bewijs dat een burger opkomend voor de 

gemeenschap vanuit zijn hart en ziel op alle mogelijke manieren geweerd 

wordt om eens te praten over dat ene onderwerp/vraag; Is puur mens 

zijn een misdaad?

Koninklijke Hoogheid, ondergetekende is triest dat dit alles met hem 

gebeurt. Doch het maakt hem alleen sterker om het werk voort te zet-

ten ondanks alle tegenwerking van lokale mensen en instanties die de 

waarheid niet durven in te zien.

Met een welgemeende en zonnige groet vanuit ons warm eilandje 

Curaçao;

John H. Baselmans

Bijgesloten: Kopie brief kabinet van de Gouverneur van Curaçao. 

c.c.; mr. J.G. Bijl, Kabinet van de Gouverneur Curaçao.

John H. Baselmans-Oracle

2013

470 Brief heer Wiels

Heer Wiels

Als leider van het land Curaçao weet u ondertussen zeker al dat de 

wetten en het Statuut NIET meer geldend zijn in deze nieuwe wereld. 

Sinds vorig jaar heeft Amerika snel haar constitutie herschreven en is 

men naarstig bezig om ook de wetten in de nieuwe vorm te zetten. Ook 
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enkele andere landen als Nederland, Engeland, Hawaï. Wales, China en 

onder andere. Duitsland zijn snel bezig hun belangrijkste contracten/

overeenkomsten/wetten in de nieuwe vorm te zetten. In een niet lange 

periode zullen vele landen vele juridische problemen gaan krijgen. Daar 

met de nieuwe standaard hun juridisch systeem niet meer geldend is 

en elke crimineel of moordenaar maar ook belastingen vrijgesproken 

kan worden en dat de vele rechters wereldwijd illegaal daar zitten. In 

Hawaï zijn ondertussen alle rechters verbannen en terug naar Amerika 

gestuurd. Ook Australië ziet dit probleem nu en is naarstig bezig alles 

in de nieuwe structuur te zetten.

Ik weet dat u in het verleden al veel van mij gebruikt hebt en dat u me 

op alle fronten ontwijkt. Geen probleem, maar in het belang van ons 

eiland in de wereld is het belangrijk dat we snel gaan handelen. Zo 

niet, zijn we in de kortste keren een kolonie van een wereldmacht. Ik 

kan u verwijzen naar die personen die dat kunnen aanpakken maar kan 

dat niet via deze mail doen. Ik vertrouw er dan ook op dat we elkaar 

privé kunnen ontmoeten daar ik vanaf juli 2011 onder curatele sta bij 

uw veiligheidsdienst. Zij zullen graag willen weten hoe ze een land van 

de ondergang kunnen redden. Maar ik ben hun vriendje absoluut niet.

Ik weet de weg en ik schrijf u dit bericht maar één keer. Daarna file 

ik het en laat ik het, het volk zien op het moment dat het te laat is. Ik 

hoop dat u wijzer bent dan uw minister president die na mijn brief niets 

beantwoordde. Maar u zult wel begrijpen dat vanaf nu elk willekeurig 

persoon op ons eiland alle politici parlementsleden en justitie vast kan 

laten zetten op de huidige nieuwe wetten en regels.

Ik wens u veel wijsheid toe in uw beslissing

John H. Baselmans-Oracle
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471 Mail naar NRC over hun geplaatste stuk

Geachte redactie

Denk even over dit na:

U publiceerde het volgende in uw krant 7 mei in een interview met 

heer Wiels

“Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier 

op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, projectontwikkelaars: 

op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die 

ook. Ik moet orde op zaken stellen.”

Zelf heb ik veel contact gehad met heer Wiels als zijnde de MKK bewe-

ging (Movimentu Kontra Korupshon). Vele malen speelden we zaken toe 

aan heer Wiels en zo ook de U. loterij en vele meerdere corrupte zaken.

Gisteren kwam u met een stuk dat de moord opgelost was enz enz. 

Voor alle duidelijkheid inderdaad de politiek wist van de moord maar 

u vernoemt de verkeerde spelers. De verraders zijn volgens heer Wiels 

zeggen; heer I.A. (nu premier) en mevrouw I.S. Radio/TV medewerkster 

van heer Wiels! Dat heeft heer Wiels me duidelijk laten weten.

Okay, wie de moord hebben begaan is duidelijk voor ons en dat heeft 

heer Wiels ook duidelijk aangegeven in het stukje in uw krant mei 2013 

en naar ondergetekende. Zal ik ze met u doornemen?

Bankiers = M.

Registeraccountants = K.
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Projectontwikkelaars = D.S. in opdracht van de 

absoluut grootste maffia baas heer R.P.

Deze 3 namen heeft in zijn hele leven heer Wiels 

MAAR ÉÉN KEER VERNOEMD!

R.d. S. en zijn G.S. is een zeer kleine spil van hierboven.

Wat is er werkelijk gebeurd:

Al jaren was ik bezig dat heer Wiels onder andere eens naar U. moest 

kijken en hij wist dat daar veel niet zuiver was.

Volgens berichten vanuit heer Wiels kant wordt de gehele top van U. 

gestuurd door K.

U. is namelijk een bedrijf dat gerund wordt door K.(zie telefoonboek). 

K. werkt met M. en M. is de bank die naar horen zeggen, vele miljoe-

nen wit wast per week voor heer R.P., afkomstig uit zeer vuile zaken in 

onder andere, S. wat kennelijk een wassen is van drugs, verzekerings-

geld, smokkel en gokken. R.P. bezit alle belangrijke punten/bedrijven/

gebouwen op dit eiland.

Nu, U. start een illegale loterijverkoop. Toen kon heer Wiels gemakke-

lijker ingrijpen, want dat is illegaal en er zouden “groten” gaan vallen. 

Dit heeft hij de laatste dagen van zijn leven meerdere malen aangehaald.

Met de grote mond van heer Wiels werden grote bedrijven zenuwachtig. 

Want hoe zou het wereldwijd overkomen als K. en M. (wat een onderdeel 

is van de N. S. b.) samenwerkten met de maffia?
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Deze melding hebben we tot 2 maal toe bij OM gedeponeerd maar men 

durft deze miljarden bedrijven ABSOLUUT niet aan te pakken, laat 

staan ons te verhoren hierover.

Verder, G.S werkt in opdracht van H.S. die kennelijk de grote scepter 

zwaait in de vrijmetselarij en G.S. kan het niet alleen aan omdat hij, naar 

horen zeggen, zwaar verslaafd is aan de coke. (de link naar R.d.S. dus)

Doordat we tegen heer R.P. al meerdere malen aangifte hebben gedaan, 

sta ik reeds 2 jaren onder curatele bij de veiligheidsdienst en word ik 

wekelijks bedreigd. Ik zit niet te wachten de eer te hebben langs Wiels 

te gaan liggen en schrijf u dit als een kennisgeving.

Ik geef GEEN toestemming om mijn naam te gebruiken ook niet die 

van MKK. Hier op de Antillen is geen bescherming van klokkenluiders. 

Maar ik hoop dat u wel wat zaken echt uit gaat zoeken. Voorzichtig-

heid geboden want dit is een van de 3 top maffiagroepen op ons eiland 

en hebben OOK de Nederlandse politiek in hun zak. (o.a. heer Rutte)

Succes want deze moord is een ZEER GROTE vis.

John H. Baselmans-Oracle

2013

472 Mevrouw Wiels

Ondanks dat uw Mail zeer slecht te lezen is, wil ik reageren. Tot de dag 

van vandaag probeer ik de waarheid naar buiten te brengen die uw broer 
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mij 7 dagen lang heeft verteld.

Ik ken de opdrachtgevers, de moordenaars en die mensen die hem ver-

raden hebben. Uw broer heeft mij zeer veel verteld en ook wat er in 

de familie speelde wat ik NOOIT naar buiten heb gebracht omdat daar 

niemand iets mee te maken heeft. Ik heb alles aan OM en PG doorge-

geven en die vertikken /durven niet de ware daders aan te pakken. Alles 

wat OM nu naar buiten brengt is een circus, een farce. Want mevrouw 

Wiels, het gaat om MILJARDEN!! Ik heb uw broer daar in een brief voor 

gewaarschuwd en 2 dagen voor zijn overlijden was hij nog voor mijn 

deur. Hij wist dat hij iets te veel naar buiten had gebracht ook onder zijn 

mensen en in het NRC en dat bleek wel uit zijn laatste media optreden.

Mevrouw Wiels ik zal nooit en te nimmer mensen persoonlijk aanvallen 

of families betrekken in zaken. Overigens, ik zou niet weten waar ik dat 

gedaan heb. Het verbaast me dan ook uw manier om mij het zwijgen op 

te leggen terwijl ik alleen voor de ware toedracht vecht.

Als heer Asjes een vent was vertelde hij u over de mail die ik hem ge-

stuurd heb over het briefje met de namen. Als mensen eens eerlijk waren 

dan was uw broer nu in rust. Als zijn werk voortgezet was geweest en 

zijn gegevens niet verdwenen waren die hij met bloed zweet en tranen 

heeft verzameld, zaten NU de juiste mensen achter tralies.

Mevrouw Wiels, uw broer heeft mij de opdracht gegeven de strijd door 

te zetten. Ik heb daar voor bedankt. Wel heb ik uw broer beloofd de 

ware daders eens achter slot en grendel te krijgen al heeft me dat al een 

curatele opgeleverd. De ware daders zijn groot, zeer groot en ik zal nog 

veel werk moeten doen om die wereldwijd in de politiek aan te pakken.
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Helmin was van binnen een geweldig mens maar had de verkeerde 

mensen om zich heen.

Ik blijf vechten voor recht, niet alleen voor heer Wiels maar vooral voor 

vele mensen die als slaven behandeld worden op dit eiland door hun 

eigen mensen. Dan zullen ze me ook maar dood moeten schieten. Het 

enige wat ik wel heb gedaan tot vandaag toe is dat alles in boeken staat 

en dat alles is beschreven.

Ik wens u heel veel sterkte en eerlijkheid toe naar de mensen. Ze hebben 

er recht op. Ook hoop ik nog eens een antwoord op de vragen die ik 

eerder gesteld heb over het beeld van uw broer waar u zo prominent op 

de foto mee staat. Ook die mail heeft u nooit beantwoord wat een simpele 

vraag was al burger die belasting betaalt op dit eiland wat ik lief heb.

Vriendelijke groet

John H. Baselmans-Oracle

2013

473 Mail Jacob Gelt Dekker

September 1

John H Baselmans-Oracle

Jacob

E.Y. zijn uitspraak 2007 was gewoon omdat hij aan zag komen dat er 

een tijdperk werd afgesloten. Wiels haalde maar eenmaal aan in zijn 

leven (het NRC ) dat mensen zich vergissen waar de grootste problemen 
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zitten. Hij noemde “banken” – “projectontwikkelaars” en “accountants”. 

Al jaren speelde ik zaken toe aan Wiels omdat hij er tenminste wat mee 

deed en ook daar kwam dit rijtje in voor.

No 1 M. 

no 2 R.P./ D.S.

no 3 K.

Wiels heeft dit maar eenmaal kenbaar gemaakt en een week daarna was 

hij koud. Niet de namen maar de instituten. U. met zijn gokken kwam in 

de problemen omdat U. volgens Wiels, gerund wordt letterlijk door K.

Wat was er gebeurd als men er achter was gekomen de connectie K. 

- R.P. /R.d.S. (twee handen op één buik), de connectie gokwereld / ac-

countant? OM is hiervan op de hoogte maar kan niets doen, waarom?

Veiligheidsdienst wordt zgn schoongeveegd door G.S. 28-29 oktober 

zijn tassen vol HD met informatie naar buiten gegaan. Het personeel was 

er aanwezig die de passwoorden wisten en moesten die onder dwang 

afgeven (van een van deze mensen). Die 2 dagen werd er alsmaar gebeld 

tussen G.S. en R. Wat moest er verdwijnen? Waarom werd iedereen aan 

de kant gezet?

Komen we op E.Y. Deze is een verlengstuk samen met S.R.van R.P. Die 

persoon had daar te veel informatie liggen en dat moest weg. Er werd een 

tweede “maffia” groep in het actieve leven gebracht: de R.d.S. hoek en 

die moest G.S. aan de macht helpen. Er mocht geen verbinding zijn met 

R.P. en dat moest allemaal gewist worden. E.Y was samen met E.d.J.E. 

de piassen van R.P. Hoe ik dat weet staat in de ruim 50 rechtszaken die 

ik samen met P.v.d.B. heb gevoerd! Deze miljonair vanuit Nederland 
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woonde op S. totdat deze eensklaps op een vreemde manier doodging. 

We hadden namelijk te veel bewijs tegen deze personen. Verder was 

zeer veel via heer Wiels binnengekomen.

Het gaat verder want Tromp moest ook weg net zoals de verdere oude 

garde. Heer Goedgedrag was een gevaar en werd zwaar onder druk gezet 

wat bleek uit een van de gesprekken met hem. Hij heeft zijn leven gered 

doordat zijn hart het zgn bezweek. Toen stond nog heer Piar op de lijst 

en dat is een staaltje van minister Navarro die met vele leugens mensen 

bang maakt in opdracht van R. veiligheidsdienst. Minister Navarro heb 

ik geconfronteerd met zijn “patron” en de belangenverstrengelingen 

met zijn kantoor en zijn functie. Nog geen 3 weken daarna zegt heer 

Piar dat hij zijn ambt neerlegt en dat er vernieuwingen moeten komen. 

Verschoning was het juiste woord want die mensen die te veel weten 

van R.P. worden systematisch aan de kant gezet.

Het gaat verder want Schotte jr. gaat weer in zicht komen en dat is omdat 

pa Schotte als kennelijk de grote man van de Antillen duidelijke opdrach-

ten heeft gekregen vanuit Nederland. Pa Schotte als vrijmetselaar is, 

naar horen zeggen, de motor achter vele zaken. Zeker, je zit nu te lachen 

maar dat interesseert me geen bal. Waarom is Nederland alsmaar bezig 

via pa Schotte? Waarom zijn diverse mensen die over mijn vloer zijn 

gekomen onder de kroon van Nederland en zijn huis, en allemaal lid zijn 

van die vrijmetselarij? Waarom hebben 3 onafhankelijke vrijmetselarij 

leden inclusief pa Schotte mij opgelegd te stoppen met kinderleed en 

waarom heeft na het weigeren van mij deze organisatie via Schotte jr. 

en R.P. (als verschoond burger) de veiligheidsdienst mij onder curatele 

laten zetten (bevestiging vanuit kantoor minister Navarro)?
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De moord op heer Wiels was er eentje van meerdere en de opdracht is 

gegeven door de witteboorden! OM weet het, heer Piar weet het inclusief 

minister Navarro en toen werd het stil rond Wiels. E.Ywas een “oude 

speler samen met E.d.J.E.

Jacob ik heb nog veel meer informatie en de puzzel is hermetisch ge-

sloten en alle stukjes zijn al gelegd maar er zijn vele spelers en er komt 

een totaal nieuwe lichting die spelen voor diegenen die altijd de baas 

zijn geweest. Zelfs de Chinese en de Hindoestaanse gemeenschap hier 

doen wat hen opgedragen worden. Ieder mag hun handel drijven maar 

in dienst van het grote plaatje.

Sterkte en denk aan je gezondheid

John

John H. Baselmans-Oracle

2013

474 Brief naar de heer Piar

Ook heer Piar meende weer eens in de belangstelling te moeten staan 

en dat deed hij met iets wat vreemde uitspraken zeker als je weet dat 

hij het is die daar wat aan kan doen en dat er al 14 jaar weinig of niets 

veranderd is onder zijn bewind. Maar je moet hoopvol blijven en ik heb 

hem de volgende brief geschreven na zijn toespraak.



434 - OMNIS 2 -

Curaçao; 17aug 2013

Betreft: Uw toespraak

Heer Piar

Ik citeer:

Amigoe, 17 aug 2013

“Een dergelijke angstcultuur is voor de strafrechtspleging echter zeer 

schadelijk, omdat niemand de rol van klokkenluider op zich durft te 

nemen.”

Reeds jaren maak ik melding van ongeregeldheden en corruptie zaken 

op dit eiland. U weet dat, OM weet dat en ook de Gouverneur die al 

vele jaren meldingen krijgt van mij, die dan deze gegevens uitzoekt, 

bijvoegt en dan naar een van uw afdelingen stuurt. Het voorval doet zich 

voor dat ik door een zeer zware melding van corruptie onder curatele 

ben gezet door de veiligheidsdienst wat door vele personen/instanties 

nu eindelijk erkend is.

Wat triest is, is dat ik de laatste 2 jaren als een crimineel behandeld 

word door de veiligheidsdienst en ik geen stap kan doen of ze nemen 

tegenmaatregelen, intimideren mij of gaan demonstratief voor mijn huis 

staan voor langere tijd! Door de grootste der grootste aan te geven bij de 

Gouverneur ben ik in deze situatie beland. Ik krijg geen kans hierover te 

praten met onze minister van justitie daar, volgens een tip, diegene die 

ik aangegeven heb een cliënt blijkt te zijn van zijn kantoor! Erger is dat 

er alles aan gedaan wordt mij als leugenaar te bestempelen zowel door 

deze justitie als die mensen die indirect kennelijk connecties hebben 

met deze zeer machtige persoon.
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Klokkenluider is een populaire uitdrukking waar ik persoonlijk niets 

aan heb. Beschermd ben ik niet en ik ben voor zeer velen een leugenaar/

crimineel! En daar is de kous mee afgedaan op dit eiland. Ik wil alle 

medewerking verlenen om de toekomstige klokkenluiders deze hel niet 

mee te laten maken. Maar mijn vraag aan u is; In hoeverre bent u bij 

machte om mensen te beschermen die de grootste der maffia aan geven 

en/of tips geven? U kunt nauwelijks uw eigen mensen beschermen laat 

staan ons als burgertje die niets te betekenen hebben in het geheel.

Nogmaals, ik hoop dat het eens gaat veranderen. Mijn leven is al ver-

anderd door onze veiligheidsdienst die me als gevangene op een eiland 

behandelt. Zonder eerlijk proces, zonder enig verweer. Dat is de bitter 

waarheid heer Piar en daar zal ik mee moeten leven. Hopelijk breken er 

andere tijden aan. Al vrees ik het ergste en is wat u aan haalt absoluut 

onmogelijk.

Ik wil altijd hier eens met u over praten en wens u heel veel sterkte toe 

in deze oneerlijke strijd.

John H. Baselmans-Oracle

2013

475 Zijn laatste wens

Hij is 85 jaren en enkele maanden geleden is er kanker geconstateerd. 

We praten regelmatig met elkaar via de telefoon en hij heeft het als-

maar over om me nog eens een keer te zien. Hij is 5 jaren geleden nog 

bij ons op vakantie geweest en dat was de laatste keer dat we elkaar 
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zagen. De laatste vlucht was hem al bijna fataal. Hij ging achteruit en 

verschillende operaties volgden. “Ik kom nog een keer naar je toe” was 

alsmaar zijn wens maar we durfden hem niet de 10 uren durende vlucht 

te laten maken.

Hij is mijn vader en ik kan hem niet bezoeken. Er is namelijk een klein 

probleempje.

Met het schrijven van vele kritische boeken en het signaleren en rap-

porteren van corrupte zaken ben ik niet werkelijk een geliefde burger 

van Curaçao. Het vechten tegen kinderleed en de corruptie heeft er toe 

gebracht dat ik ongeveer 2 jaren geleden onder curatele werd gezet door 

de landelijke veiligheidsdienst. Dat, nadat ik een bezoek had gebracht 

aan de toenmalige Gouverneur en een zeer delicate zaak aan hem 

meldde. Gevolg was dat we afgeluisterd werden en binnen de kortste 

keren werd ik onder curatele gezet en na enkele maanden trok ook de 

Gouverneur zich totaal terug.

Mijn vader kan ik niet bezoeken want er staat veel op het spel zodra ik 

langs immigratie van dit eiland ga. Uit de hoek van het gemeentehuis 

(kranchi), veiligheidsdienst, immigratie maar ook vanuit de politiek 

blijkt dat ik als “ongewenst” te boek sta. Ik mag wel het eiland verlaten 

maar niet terugkeren naar mijn eiland waar ik al ruim 30 jaren woon. 

Ik mag niet terugkeren naar mijn vrouw, mijn dieren en onze “knoek” 

(tuin) die ik allemaal lief heb.

Een leven kan raar lopen. Eerlijkheid en recht door zee gaan wordt al 

geruime tijd bestraft in deze maatschappij. Maar ik kan u vertellen dat 

de huidige maatschappij zo verziekt is en dat men er alles aan zal doen 

om een mensenleven onmogelijk te maken, als die persoon volgens hen 

niet past in de huidige corrupte structuur.
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Met de situatie die nu gaande is, is het duidelijk dat er geen keuze is en 

zal ik mijn vader helaas nooit meer mogen omarmen.

John H. Baselmans-Oracle

2013

476 Brief heer Navarro minister Justitie

Curacao: 27-07-2013

Betreft: uw beloofde gesprek.

Geachte heer Navarro

Bij deze wil ondergetekende John H. Baselmans u laten weten dat het 

kennelijk een onmogelijke zaak is om aan uw verzoek te voldoen na-

melijk; een afspraak met u persoonlijk te krijgen.

U liet via een “vreemd”schrijven via mevr. Rozendal, ontvangen via 

derde weten, ik citeer “Ik wil u tevens berichten dat dhr. J. Baselmans 

de vrijheid heeft om mij te benaderen”.

Ondergetekende heeft VOORDAT u dat schreef al 3 maal aangehaald bij 

mevrouw Rozendal dat hij met u persoonlijk wilde praten. Op maandag 

22 juli nogmaals in een gesprek met mevr Rozendal heeft hij duidelijk 

aangegeven dat hij persoonlijk met u wil praten. Daarna is ondergete-

kende gebeld door heer Josefa met vele beloftes maar tot op heden geen 

persoonlijk gesprek met u, zelfs nog niet eens een fatsoenlijke reactie 

vanuit uw dienst.

Heer Navarro, is het normaal dat een minister zich blijft schuilen achter 

zijn personeel en loze beloftes doet in de pers? Zo ja, zou het u sieren als 
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u ook via die pers laat weten niet met J.H. Baselmans te willen praten.

Groet

John H. Baselmans-Oracle

2013

477 Document

Voor diegene die als eerste mij een document getekend door de Gouver-

neur en door het hoofd veiligheidsdienst kan overleggen waarin staat dat 

“De curatele op J.H. Baselmans is opgeheven cq nooit is geweest” ligt 

een beloning klaar van Nafl 5000,-. Dat na verificatie van het document 

door mij bij beide instanties.

YAMAMENTU

Mi ta pone un rekompensa di 5 mil florin na disposishon pa e promé 

persona ku entrega mi un dokumentu firmá dor di gobernador i hefe 

di seguridat. E dokumentu mester inkluí lo siguiente; “E kuratela riba 

J.H.Baselmans ta eliminá òf no a eksistí nunka”. E rekompensa bo ta 

haña despues ku mi persona verifiká e dokumentu serka ambos instansha.

John H. Baselmans-Oracle
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2013 

478 Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie was weer eens via Facebook zieltjes aan het 

winnen via heer Serphos die kennelijk nog wel eens meer schrijft dan 

wat onder andere een politie commissaris zou willen. Hier ging het om 

geweld en het aangeven van verkrachtingen van kinderen maar ook 

volwassenen. Ik beantwoordde dat stuk met het volgende stuk.

Bericht op Facebook jun 2013

John H. Baselmans

Heren

Het is jammer dat onze OVJ dit zo naar buiten brengt terwijl er veel 

ellende achter deze problematiek schuilt. Al heel veel jaren (30) zijn we 

gestuit op onkunde in het aannemen van deze gevallen. Ook ben ik zelf 

“slachtoffer” geweest van mishandeling, bedreiging enz. en wat deed 

recherche/ ovj enz? Ze deden niets!

Erger zijn de stichtingen o.a. die van C.K. die kinderen en mensen zgn. 

helpen en met namen naar buiten gaat komen en dan deze mensen in de 

kou laten staan. Ik heb gesprekken gehad met politie, PG (heer. Piar) en 

div. ministers van justitie over de belabberde begeleiding/opvang van 

slachtoffers. Het enige wat ik als resultaat had was dat heer Huggins 

mij begin dit jaar bedreigde omdat ik een strafbaar feit had begaan in 

zijn ogen door te schrijven dat ik geen aangiftes meer doe.

Heren ik wil hierover altijd komen praten want er zal eens een ver-

betering moeten gaan komen. Het lijden is ongelooflijk groot en de 
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schades zijn enorm puur omdat er geen adequate mensen zitten op de 

juiste plaatsen.

Met een vriendelijke groet

John. H. Baselmans

2013

479 Drones ze zijn er!

Sinds geruime tijd maak ik melding bij de luchtvaartdienst, meteorolo-

gische dienst en kustwacht over “voorwerpen” die ik boven ons gedeelte 

van Westpunt zie vliegen.

Meerdere malen zag men duidelijk 2 grotere objecten waarvan uit klei-

nere objecten verder vlogen.

Wat frappant was de lichtflitsen bij sommige, die op weerlicht leken, 

tussen deze objecten ontstonden. Anderen verdwenen in de wolken 

hoger gelegen.

Doordat het op grotere hoogte gebeurde en het veelal donker was, was 

er (nog) geen mogelijkheid om het vast te leggen op een foto.

Wat ook vreemd is, is het geval met een bekende fotografe die pro-

blemen had toen ze het westelijke gedeelte van onze nationale airport 

wilde fotograferen. Wat heeft de FOL en de Marine te verbergen sinds 

de FOL hier is?
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Ook werd bekend dat er volgens enkele Amerikaanse werknemers, dat 

ze over de 500 collega’s met gezinnen hier op ons eiland hebben. Over 

500 man en dat voor enkele kleine drugsvangsten per jaar! Het lijkt mij 

een personeelsbestand buiten proporties.

Ook in de Wikileaks Cables werd al duidelijk dat Nederland te laks met 

Venezuela omging. Kort na die Cable werd de FOL hier gestationeerd.

Drones ze zijn er, waarom het ontkennen?

John. H. Baselmans

November 2013

480 “Gedragregels voor rechters ingesteld”.

Mijn vraag die direct op kwam was; Zijn het dan een paar schoffies 

van de straat?

Het antwoord is helaas kennelijk; Ja, want ze moeten blijkbaar mani-

puleerbaar zijn en weten door alle wetten en regels ook niet meer wat 

gedragregels zijn!

-  Maar wat denkt u van de advocaten en juristen die zo   

 oprecht zijn en zo medelevend met de burger maar   

 ondertussen wel zaken aannemen die betaald worden van  

 bloedgeld?

-  Wat de vele zaken die nooit bij OM uit de lade komen   

 omdat ze gaan over hun opdrachtgever?
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-  Wat het beschermen van moordenaars (opdrachtgevers)   

 omdat ze een wereldconcern bezitten?

-  Wat de vele aanwijzingen van onschuldige (zoals ook   

 gaande is in Amerika) omdat de ware crimineel verder   

 moet kunnen gaan met zijn opdracht?

En zo heb ik duizenden voorbeelden dat hele justitie stinkt en een ver-

lengde vinger is van de maffia die op hun beurt gestuurd worden door 

enkele machtige mensen.

John H. Baselmans-Oracle

2013

481 TO ALL HACKERS AROUND THE WORLD.

I’m just wondering, with all the techniques in front of you, can you shut 

down easily the American main frames so they can’t start wars against 

innocent people?

What is it that hackers are so close with their governments and let this 

all happen?

There is the technology, what holds you back?

John H. Baselmans-Oracle
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2013

482 What they all have in common?

J.F. Kennedy, A. Hitler, Michael Jackson, Lady Diana, Pim Fortuijn, 

Martin Luther King, Hugo Chávez and much more.

What they all have in common?

They died for one organization so to keep secret what they’re doing.

All killed by the FREEMASON and their Illuminati.

So wars are created by people who want the complete domination of 

this planet. Child abuse, killing and not enough food are the tools they 

have. Money, one of the biggest slavery of this world, done by these 

Freemasons and their Illuminati. Sad, because also smaller people in 

the system are victim of these groups.

John H. Baselmans-Oracle

2013

483 Geen minister van gezondheid, geen GGD

Gisterenmorgen 18 sept 11 uur heeft ondergetekende John H. Baselmans 

gehaktballen gekocht bij Mangusa Hype RMarket.

Thuis aangekomen heb ik deze klaargemaakt. Nu bleek in een van die 

gehaktballen een ijzersplinter te zitten van ruim 7 m/m! Ik heb direct 

zowel Mangusa als GGD verwittigd. Vanmorgen hoorde ik vanuit Man-
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gusa dat er een vleugel van de machine was afgebroken en dat ze het 

vlees aan het controleren waren. Ik kreeg diverse excuses.

Maar ik had nog een vraag en die was: “Wat gebeurt er met het vlees 

dat al verkocht is”

Helaas ontving ik geen antwoord hierop.

Nadat ik de mails verstuurde 18 sept rond 2 uur naar Hypermarkt en GGD 

heb ik geprobeerd GGD 3 maal te bellen. Er werd NIET opgenomen.

Vanmorgen kreeg ik (na wederom 2 maal al gebeld te hebben) een 

bewaker die vertelde “Bel maar weer terug om 2 uur iedereen is in 

vergadering”

Na dat voorval belde ik onze minister van gezondheid Minister White-

man (rond 11 uur) en kreeg daar mevrouw Jansen aan de telefoon. 

Ik moest gelijk een mail sturen met de foto’s en dan zou de minister 

direct ingelicht worden. Om 2 uur belde ik nogmaals. Mevrouw Jansen 

ging toen pas kijken of de mail ontvangen was! Ze zou deze mail met 

foto’s direct bij de minister afgeven met deze vraag in de mail aan de 

minister; Hoe is het mogelijk dat de gezondheid van ons volk zo op het 

spel gezet wordt en dat er geen GGD is die ons beschermt en al ruim 

24 uren onbereikbaar is?

Buiten dat Mangusa Hype RMarket naar behoren heeft gehandeld zou 

het ook op zijn plaats zijn geweest dat er een oproep zou komen om het 

gekochte gehakt terug te brengen of zeker niet te eten! Als een onder-

deel dit soort splinters in het vlees achter laat is er toch wel te spreken 

over een gevaar voor de volksgezondheid. Helaas noch de GGD noch 

onze minister Whiteman hebben kennelijk interesse wat er met onze 
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gezondheid gebeurt. Want tot vanmiddag laat was er geen reactie van 

onze minister noch van de GGD.

Waar gaan we naar toe met deze politici en hun vriendjes in de heerlijke 

airco kamers?

John H. Baselmans-Oracle

2013

484 Vrienden bestaan niet

Steeds meer lees je dat er echte vrienden zijn, vrienden voor het leven, 

vrienden die je kunt vertrouwen en vrienden waar je op kunt bouwen 

en een leven mee kunt delen. In een mensenleven is alles bepaald in je 

energie. Je energie is één met alles en iedereen om je heen. Dat alles in 

de wereld die jezelf creëert. Daar behoren ook vrienden bij volgens de 

mens. Maar vrienden zijn niet voor eeuwig en kunnen voor enkele dagen 

zijn tot een tiental jaren. Een vriend blijft vriend zolang de weegschaal 

aardig in evenwicht is. Jij doet iets voor mij en ik weer wat voor jou. 

Ik ben er als jij me nodig hebt en jij zult luisteren als ik het nodig acht. 

Vrienden heb je niet omdat het niet past in de energiewereld waar wij 

uit bestaan en waar wij mee werken. Natuurlijk, je kunt anderen helpen, 

bijstaan maar daar hoeft niets tegenover te staan. Dat is namelijk je eigen 

energie die je aan het aanvullen bent! “Vrienden” ben je met jezelf om 

je eigen energie te spekken en er dan later mee te werken.

Een voorbeeld vanuit mijn eigen omgeving;
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Ik heb lang geleefd in de bossen midden tussen moeder natuur. Mijn 

vrienden waren de bomen, de dieren en alles wat ik meende nodig te 

hebben om mijn energie op te werken. Ik had geen menselijke vrienden, 

zelfs niet toen ik op school zat en me daarvan terugtrok, alsmaar moe-

der natuur opzoekend. Op een gegeven moment bezaten we een enorm 

huis hier op Curaçao en een groot zwembad met de nodige wagens en 

een boot als omlijsting. We waren rijk volgens de standaard der mens-

heid en we hadden naast de vele kinderen dagelijks, ook een leger aan 

vrienden. Mensen die elke avond wel even langs kwamen en een drankje 

namen uit de ijskast die rijkelijk gevuld was en op de porch stond. In de 

weekeinden was er altijd een enorme barbecue met vlees dat die avond 

niet op kon. Bijgevuld met vele gerechten, salades en nagerechten en 

natuurlijk drank. De vrienden liepen bij ons de deur plat en we hoefden 

maar te kikken of er was wel iemand die ons met het een of ander hielp.

Na vele jaren en zeer veel vrienden over de vloer gehad te hebben werd 

mijn vrouw ziek. We konden niet meer elke avond bezoek ontvangen 

en de barbecues werden minder. De vriendenkring werd minder na het 

terugbrengen van het alsmaar feesten. Het ging slechter met mijn vrouw 

en we besloten kleiner te gaan wonen. Het huis was een van normale 

omvang en de ijskast buiten was niet meer zo rijkelijk gevuld. De vrien-

den bleven weg en zelfs verjaardagspartijen werden niet meer zo gretig 

bezocht. Zelfs haar familie bleef weg want mijn vrouw was immers ziek!

De laatste jaren dat mijn vrouw nog leefde, hebben we in eenzaamheid 

doorgebracht. De kinderen verdwenen uit huis en geen mens was meer 

te bekennen in ons huis. Vrienden waren verdwenen en vrienden ble-

ven weg. Mijn vrouw stierf eenzaam. Er waren enkele mensen die zich 

verplicht voelden om rond haar kist te staan. Vrienden waren nergens 
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meer te vinden want de ijskast was leeg, geen drank, geen barbecues 

en geen feesten.

Vrienden, ze bestaan niet. Vrienden zijn parasieten die nemen wat ze 

nodig hebben en zodra je niet meer in hun wereld past, ben je geen vriend 

meer. “Vrienden” is een menselijk begrip wat gecreëerd is door de mens 

om zogenaamd hun populariteit te kunnen meten in een maatschappij. 

“Kijk eens hoeveel vrienden we hebben!” is een bekende uitspraak. 

Vrienden heb je niet nodig want je leven leef je volgens energie en niet 

volgens wat vrienden menen te moeten bijdragen of van je af te nemen.

Vrienden, ze bestaan niet en zo houd ik het nu bij kennissen, groet hen, 

maak een praatje en ga weer verder met mijn “vrienden” vanuit de natuur.

John H. Baselmans-Oracle

2013

485 MCB Barber ons rattenhol

De brief die ik geschreven heb naar de MCB en heer Capriles

Geachte Heer Capriles, Heren directie MCB

Ik wil u allereerst bedanken voor het weer laten werken van onze Ban-

komatiko op Barber. Na afgelopen dinsdag eerst van het kastje naar de 

muur gestuurd te zijn geweest door verschillende medewerkers van uw 

bank was er een mevrouw st Jago die me netjes te woord stond en bin-

nen 12 uren geregeld had dat we weer een werkende machine kregen. 

Deze zeer verouderde machine blijkt volgens een andere medewerker 
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al lang aan vervanging toe te zijn en ik ben dan ook benieuwd wanneer 

wij eens een blijvende werkende machine mogen begroeten in ons dorp.

Verder heb ik aangegeven het hokje (zeker ‘s avonds) daar het niet veilig 

is. Maar ook bv overdag is er een bar slechte ventilatie. De ventilator 

van voor de oorlog lijkt meer een papierscradder!

Wat ik ook aangegeven heb is dat het filiaal zelf een hondenhok is. Ik 

wil u persoonlijk uitnodigen om dat filiaal eens te komen bezoeken.

Komt u rond betaaldagen dan moet u niet vreemd opkijken dat u buiten 

moet wachten op het stoeprandje zittend. Er staat dan een lange rij met 

veelal oude mensen (ja we hebben werkelijk mensen die ruim 90/100 

jaar worden) die dan in de hitte buiten moeten wachten!

Is het u gelukt binnen te komen, kijk even rechts boven u. Blijkbaar bij 

regen lekt het daar en hangt er een vuile bruine massa boven uw hoofd!

Eindelijk bij de balie aangekomen is het wenselijk niet met uw wit 

hemd te leunen op de balie. Deze is zover versleten dat het houtwerk 

van 25 jaren geleden als een zwarte plakkerige massa te zien is en totaal 

versleten u aangaapt.

Mocht u gaan vragen om even wat privacy in het kamertje links, want 

u wilt wat zakelijke dingen doornemen, krijg je op een briefje te lezen 

“het kamertje is niet veilig”!!

Okay, u heeft de test doorstaan in uw eigen filiaal te Barber.
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Schaamt u zich niet heren MCB? Dat u op die manier mensen ont-

vangt en dat u oudere mensen als vee buiten laat staan terwijl er een 

kantoortje is wat NIET gebruikt wordt en meegetrokken kan worden 

in de ontvangstruimte?

Schaamt u zich niet als u ziet hoe uw miljoenen bank op Rooi Catootje 

eruit ziet en dan in een hondenhok terecht komt op Barber?

Schaamt u zich niet dat ook daar boven dat hondenhok MCB logo staat?

Heer Capriles, heren directie, Bandabou heeft de afgelopen jaren veel 

meer bewoners bij gekregen maar MCB heeft niets gedaan aan deze 

groei. De extra “derde” medewerkster komt er niet als het te druk is en 

uw ruimte is domweg te krap voor de klanten die komen.

Nu kan ik wel weer die zeur zijn, maar ik vertel het u wel netjes via een 

brief en ga niet achter uw rug om lopen klagen of negatieve berichten de 

wereld in helpen. Nee, ik vertel het u zo dat u als directie en als directeur 

weet wat er met uw bank gaande is.

Ik nodig bij deze u uit om eens persoonlijk een kijkje te komen nemen 

in dit filiaal.

Verder wil ik meteen van de gelegenheid gebruik maken dat ik heel 

veel respect heb voor die dames die in deze omstandigheden toch ons 

zo goed mogelijk willen helpen. Ook respect voor de bewaker die met 

stoelen loopt te zeulen om oudjes het toch wat gemakkelijker te maken. 

Mijn complimenten voor deze mensen.

Ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat MCB ons als Bandabousche 

klanten hetzelfde gaat behandelen als die mensen in bv Rooi Catootje. 
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Want onze 100 gulden is wel dezelfde 100 gulden als van welke bank-

filiaal dan ook op dit eiland!

In de hoop van u een positief antwoord te mogen ontvangen en verbete-

ringen te mogen zien, teken ik met een vriendelijke Bandabousche groet;

John H. Baselmans

Medenkende klant MCB

John H. Baselmans-Oracle

2013

486 Waar gebeurd

A 50- something year old white woman arrived at her seat on a crowded 

flight and immediately didn’t want the seat. The seat was next to a black 

man. Disgusted, the woman immediately summoned the flight attendant 

and demanded a new seat. The woman said “I cannot sit here next to this 

black man.” The fight attendant said “Let me see if I can find another 

seat.” After checking, the flight attendant returned and stated “Ma’am, 

there are no more seats in economy, but I will check with the captain 

and see if there is something in first class.” About 10 minutes went by 

and the flight attendant returned and stated “The captain has confirmed 

that there are no more seats in economy, but there is one in first class. 

It is our company policy to never move a person from economy to first 

class, but being that it would be some sort of scandal to force a person 

to sit next to an UNPLEASANT person, the captain agreed to make 

the switch to first class.” Before the woman could say anything, the at-
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tendant gestured to the black man and said, “Therefore sir, if you would 

so kindly retrieve your personal items, we would like to move you to 

the comfort of first class as the captain doesn’t want you to sit next to 

an unpleasant person.” Passengers in the seats nearby began to applause 

while some gave a standing ovation.

Een zeer mooi voorbeeld zoals mensen zich nogal de laatste tijd mis-

dragen maar gelukkig door andere op een zeer subtiele manier recht 

wordt gezet.

John H. Baselmans-Oracle

2013 

487 Een nieuwe expositie

Op een gegeven moment kreeg ik een aanbod om een mega expositie 

op het eiland Curaçao te gaan organiseren waarbij de tekeningen alleen 

maar getoond worden maar niet verkocht. De persoon wilde gewoon 

dat aanbieden omdat hij weg is van mijn werk. Deze persoon gaf ons 

de tip om onze bekendste en grootste galerie te contacten en vragen of 

we die 1 of 2 weken mogen huren. Hij zou alle kosten op zich nemen.

Dus ik Gallery Alma Blou contacten met de volgende

vraag;

Mail Gallerie Alma Blou

Hallo Lusette

Al een tijdje loop ik met het plan om mijn werk op het eiland weer 

eens te laten zien. Al geruime tijd maak ik totaal ander werk als dat de 
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mensen van me verwachten. 

http://www.johnbaselmans.com/New_Drawings/New_Draw.htm

Omdat ik de tekeningen niet meer verkoop is het niet zo aantrekkelijk 

voor een galerie om mijn werk te exposeren. Nu is mijn vraag; Kan ik 

de galerie huren voor 1 of 2 weken zodat ik mijn werk kan hangen en 

eventueel ook 1 of 2 lezingen houden over het energieniale leven. Is dit 

mogelijk en wat zullen de kosten zijn?

Lijkt het je wat Lusette? Laat me weten wanneer we over dit idee kun-

nen praten. Ik dacht gewoon in eerste instantie aan jou en ook, nee heb 

ik ja kan ik krijgen.

Wachtend op je antwoord een fijne dag verder.

Groetjes

John

Geen direct antwoord pas toen ik in een tweede mail vroeg of de eerste 

mail was aangekomen, kreeg ik als antwoord dat het niet kon omdat de 

kosten dan zeer hoog waren. De omzet was volgens mevrouw Verboom 

ruim 25 duizend gulden! En die zou dan misgelopen worden.

Nu heb ik in vele galeries gewerkt en mijn werk daar ook gehangen 

maar dat bedrag was wel een droom voor elke galerie.

Het was gewoon een duidelijke afwijzing met een zeer goedkope smoes 

die nergens opsloeg. Namens de geldschieter, die wel moest lachen, 

moest ik als antwoord geven dat 25 duizend gulden geen probleem zou 

zijn. Je begrijpt het al, geen verder antwoord meer en ook geen contact 

meer.

We gingen verder en de geldschieter kwam met een ander idee. Deze 

vertelde me, als we zoveel geld uit moeten geven, gaan we je tekeningen 
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verkopen voor vanaf 10.000 gulden in een soort gala feest/bal maar waar 

iedereen kan bieden op je werk. Dat geld ga je stoppen in een stichting 

om je mensen te helpen op Bandabou.

Ik ging wat zalen af en ik kwam op het idee een professional in te huren.

Als kunstenaar ga ik niets meer ondernemen. Ik heb een zeer bekend 

bureau aangeschreven waar ik pas na één maand een vaag antwoord 

kreeg. Ondertussen was ik ook bij de notaris geweest om al het geld in 

een stichting te gooien wat dan voor de mensen op Bandabou zou zijn. 

“De parel van Bandabou” zou het gaan heten. Maar onze notaris deed 

moeilijk zoals ik later zal beschrijven. Nadat zowel het evenementen 

bureau als ook de notaris moeilijk deden, hebben we alles afgeblazen. 

Onze geldschieter mag mijn expositie niet doen op dit eiland en het was 

een duidelijk teken van ; “John doe niets meer hier”.

Het was duidelijk en we hebben het maar hierbij gelaten.

Onze geldschieter had veel lol in de bekrompen manier, van hoemen te 

werk gaat op dit eiland.

2013

488 Onze Notaris

Gesprek notaris K.

Daar we een stichting op wilden richten, maakten we een afspraak met 

heer K.

De stichting voor ons tekenproject is gekoppeld aan een plaats waar min-

derbedeelden en jeugd op Bandabou geholpen zouden kunnen worden.
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We hadden in het verleden al eens moeilijkheden gehad om een poli-

tieke partij op te richten door deze notaris maar ik heb geleerd zaken/

personen als deze een tweede kans te geven. Maar de bevestiging kwam 

vrij snel in dit gesprek.

Eerst werden mijn vrouw en ik in een kamer gezet waar we zaten te 

kijken naar het “niets”. Want het was meer een opslagplaats van oude 

dossiers en oude computers dan een ontvangstruimte. Na een langere tijd 

gewacht te hebben, ver na onze tijd die we kregen als afspraak, kwam er 

een zeer zenuwachtige man de kamer in en vroeg wat hij voor ons kon 

doen. We legden de zaak voor en wat de bedoelingen waren en gaven 

het zelfs al een naam “De parel van Bandabou”. Ondertussen hobbelde 

hij op zijn stoel van zijn ene bil naar zijn andere bil en maakte een zeer 

zenuwachtige indruk.

Toen hij het woord nam, kwam er weinig zinvols uit zijn mond. Het was 

verward en het leek net alsof hij niets mocht zeggen! Vreemd, want je 

komt toch bij een notaris om zaken te bespreken en zaken notarieel in 

orde te maken. Mijn vrouw en ik vroegen nog wat zaken, maar ook daar 

wist hij geen duidelijk antwoord op, laat staan constructies bij te vinden.

Uiteindelijk verlieten we de kamer en keken elkaar aan. In de wagen 

vertelden we tegelijk hetzelfde. “Hij wordt in de gaten gehouden en het 

gesprek werd of opgenomen of afgeluisterd”! Het was duidelijk dat hij 

een show opvoerde waarbij niets gezegd moest worden en zijn zaakjes 

veilig gesteld moesten worden. Maar ondertussen wel vissend wat wij 

van plan waren. Dat bleek uit zijn zenuwachtig voorkomen maar ook 

omdat hij dezelfde zaken alsmaar vroeg. De naam van de stichting viel 

meerdere malen maar dan zei hij weer “we moeten eerst een naam be-

denken”. Hij was duidelijk niet bij de les en klaarblijkelijk bang.
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Het was duidelijk voor ons dat dit geen normaal gesprek was. Wel hopen 

we dat diegene, die meende te moeten te weten komen van ons, zijn/

haar informatie heeft gevonden.

Curatele, je weet wel. Dat wat zogenaamd niet bestaat.

John H. Baselmans-Oracle

2013

489 Doping in het Nederlandse voetbal

Met verbazing werd er wereldwijd gereageerd op de dopingaffaire in 

Duitsland onder het Nationaal voetbal team.

Maar hoe was in die tijd het Nederlands elftal?

Persoonlijk kennen we enkele van deze voetballers omdat we als vrien-

den/ oppas dagelijks in hun huis waren.

Wereldkampioenschappen met de o.a. de heren Krol, v.d.Kuylen, 

Cruyff, Neeskens, Kerkhof’s enz. Het gouden team onderleiding van 

heer Michels.

Doordat we enkele voetballers persoonlijk kenden, wisten we ook hoe 

hun levenspatroon was. In die tijd was het normaal dat al deze voetbal-

lers 2 maal daags naar hun sportarts gingen voor hun “toverspuit”. We 

lachten en dolden er veel over en zagen het niet als een kwaad. Het 

hoorde namelijk (en nu nog) bij de topsport. Persoonlijk kende ik het 

vanuit het handbalteam waar we mee in de eerste divisie speelden. De 
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spuiten horen bij het “programma”! Wat het “programma” dan ook was. 

Want het was zeer zeker niet alleen trainen!

Nu vele jaren later doet men “niets wetend” over doping in de hoogste 

sportgelederen terwijl dat het nu nog gaande is. Doe je niet mee aan het 

“programma” sta je niet in het hoogste team. De sportarts is de baas en 

veel kan gedaan worden als zijnde een blessure behandelen of als zijnde 

voorzorgsmaatregelen.

Gisteren sprak ik nog een ex-topvoetballer van ons eigen eiland Curaçao 

die gespeeld heeft in een van de topteams van Nederlandse eredivisie. 

Hij is nu afgekeurd voor voetbal door zijn vele blessures. Hij vertelde 

hetzelfde verhaal over doping. En dat is iets wat nog maar enkele jaren 

geleden met hem gebeurde. “Ik moest meedoen aan al die spuiten anders 

lag ik uit het team”!

Doping, strafbaar of niet, oneerlijk of niet, duidelijk is dat als je als 

topsporter NIET mee doet aan de spuitenregen van de sportarts, je nooit 

een topplaats zult krijgen in je club! Het gebeurt nu nog en dat ook net 

zo goed in Nederland!

(Ex-oppas van enkele wereld topvoetballers te Eindhoven)

John H. Baselmans-Oracle
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2013

490 Het verhaal goud

Goud is een eeuwenoud en gewild metaal en heeft langere tijd ons geld 

vertegenwoordigd. Maar sinds de vorige eeuw was er vele malen meer 

gedrukt papier en aandelen dan wat het edelmetaal kan dekken.

Door slimme constructies kon men er achterkomen dat men kon lenen 

op leningen en dat ieder maal er maar een zeer klein percentage gedekt 

hoefde te zijn. Gevolg, door deze constructies bezitten er mensen tril-

jarden en zijn er superrijken.

Rond de wereldoorlogen viel de gehele geldmarkt als een kaartenhuisje 

in elkaar. Niet dat er wat was gebeurd in het systeem maar dat kwam 

door toedoen van de superrijken die met vieze trucjes zorgden dat 

banken geen geld meer hadden en dat geld nog niet de waarde had van 

het stukje papier. Zo waren alle mensen arm in een zeer korte tijd. Ze 

kwamen in diepe ellende en moesten weer zich gedragen als slaven voor 

de superrijken. Het spelletje is tweemaal gespeeld in de 20ste eeuw en 

men zorgde zo dat de burger afhankelijk bleef.

Nu we in de 21ste eeuw zitten, is het weer tijd dat de mensen weer 

teruggaan naar deze slaventijd, honger lijden en geen bezit. Alleen het 

doorzichtige spelletje van banken failliet laten gaan en geld zijn waarde 

laten vallen, werd al snel doorzien. Er moest een andere methode 

gevonden worden om de mensen afhankelijk te maken. Men had een 

perfecte oplossing. Geld heeft geen waarde meer en dat bewees David 

Wynn Miller alsmaar weer door hypotheken en leningen niet meer terug 

te betalen. Ook in Nederland is er een groep die “de soevereine mens” 
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heet en laat zien dat ook het systeem vreselijk wankelt. De koning van 

Nederland is niet meer de enige soevereine persoon.

Terug naar het geld.

Het geld heeft al geruime tijd geen waarde meer. Men pompt wereld-

wijd triljoenen in de diverse economieën om deze nog even in stand te 

houden. Maar ondertussen wordt achter de schermen zeer hard gewerkt 

om het papieren geld, wat waardeloos is, op de markt te gooien en daar 

stenen of metalen voor terug te krijgen.

Er zijn tijden dat mega voorraden goud ‘s nachts op de beurs gegooid 

worden om zo de goudprijs te laten kelderen naar extreem lage waardes. 

Op dat moment koopt een onbekend persoon alles op wat er los komt, 

inclusief de partij die gedumpt is. Gevolg is dat goud voor een dumpprijs 

te verkrijgen is en vele goudhandelaren in paniek hun metaal dumpen. 

Die ene persoon is een van de Amerikaanse grote heren die zelf alles 

aan het omzetten is in metalen en in stenen.

Later bleek er een bevestiging te komen vanuit de financiële beleggings-

wereld die doorhebben wat er nu gaande is. De nieuwe beleggingen zijn 

niet in papieren contracten, aandelen of gedrukt geld. Nee, het beleggen 

is nu in goud en stenen. Deze zaken zullen in de toekomst onze nieuwe 

betalingsmiddelen worden.

Als men de beurzen volgt, ziet men nu dat edelmetalen en stenen zeer 

laag op de markt staan. Er is duidelijk een structuur en zo probeert 

men elke gram of steen los te peuteren van de “gewone” man. Als het 

grootste deel binnen is, zullen deze goederen astronomische prijzen 
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vertegenwoordigen en laten ze alles wat banken en papierhandelaren 

zijn, vallen en verstikken in het waardeloze papier.

Zo zijn er nieuwe contracten al gemaakt voor die mensen die deze 

voorkennis hebben, anders is zo dadelijk niet meer aan deze goederen 

te komen.

Door het zogenaamd dumpen van grote partijen goud komt er nog meer 

binnen en wordt de markt zeer opmerkelijk laag gehouden. De smokkel 

in goud is ook opmerkelijk want wat zien we, ons eilandje zit aardig met 

zijn tengels in de goudhandel tussen Suriname en Colombia.

Zelfs bootjes met grote ladingen goud verdwijnen en duiken weer op in 

andere landen. Niet vreemd omdat goud de toekomst heeft en belangrijk 

is als betaalmiddel van het zogenaamde “witte goud” wat cocaïne is. 

Onze groten van het eiland weten ook dat geld nu nog een betaalmiddel 

is maar ze weten ook dat het veiligste manier is om hun grote kapitaal 

te beleggen in edelmetaal of stenen. In St. Maarten is al vele jaren een 

levendige handel in stenen onder de maffia en vele betalingen worden 

in stenen gedaan.

De maffia is duidelijk zijn vleugels in een andere richting aan het slaan. 

Want men kan wel een eiland vol bouwen met mega gebouwen, pro-

menades en winkelcentra maar als er geen mensen zijn, valt de waarde 

ook. Zo is het belangrijk, zaken te creëren en mensen aan te trekken om 

deze gebouwen te bemannen.

IT, een welkome zaak in het geheel. De wereld draait om IT en wat is 

het toch mooi als je, als absolute heerser, je eigen IT opslag hebt waar je 
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ten aller tijden door slinkse wijze vertrouwelijke informatie kan oppik-

ken. Sherlock Holmes is nu een slimme IT-er die weet door systemen te 

laveren en in te werken. Men ziet hier op het eiland deze verschuiving 

en het gevaar wat gaande is waar vertrouwelijke informatie beschikbaar 

is voor niet de juiste mensen.

John H. Baselmans-Oracle
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Uitleg en diepere informatie

De ingezonden stukken worden in vele van mijn boeken beschreven. 

Wilt u meer weten ga dan naar deze boeken waar ik dieper op deze pu-

blicaties, de reacties, commentaren, brieven en de soms bedreigingen 

in ga en de gevolgen die er waren beschrijf. 

Je kunt de titel van het boek terugvinden in de desbetreffende tabel die 

ik per OMNIS boek hier specificeer. Er is dan een mogelijkheid om het 

boek gratis te downloaden als een PDF of een EPUB. Deze boeken zijn 

ook te lezen online op het adres http://www.place4free.com

Verder is het boek te bestellen bij de uitgever waar de link naar gelegd is.

Ingezonden

Artikel 1 tm 154

http://www.place4free.com/Ingezonden/Ingezonden_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Ingezonden.htm

Moderne slavernij van het systeem

Artikel 155 tm 197 

http://www.place4free.com/Slavernij/Slavernij_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Slavernij.htm

Help de antillen verzuipen

Artikel 198 tm 243

http://www.place4free.com/Help/Help_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Help.htm



462 - OMNIS 2 -

Geboren voor een cent

http://www.place4free.com/Geboren/Geboren_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Eencent.htm

Mi bida no bal niun sen

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Mibida.htm

Pech gehad
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Zwartboek van Curacao

Artikel 244 tm 294 

http://www.place4free.com/Zwartboek/Zwartboek_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Zwartboek.htm

Curacao maffia eiland

Artikel 295 tm 372

http://www.place4free.com/Maffia/Maffia_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Mafia.htm

De missende link

Artikel 373 tm 449

http://www.place4free.com/Missendelink/Link_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Link.htm

Achter gesloten deuren

Artikel 350 tm 502

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Gesloten_Deuren.htm

500 http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Curatele.htm
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De matrix van het systeem deel 1

Artikel 503 tm 536

http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Matrix.htm

De matrix van het systeem deel 1

http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Matrix.htm

Geloof en het geloven

Artikel 537 tm 640

http://www.place4free.com/Geloof_en_geloven/Geloven_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Geloof.htm

Dieptepunt

Artikel 641 tm 769

http://www.place4free.com/Dieptepunt/Dieptepunt_index.htm 

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Dieptepunt.htm

Namen/names

Artikel 770 tm 900

http://www.place4free.com/Namen/Namen_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Namen.htm

Drugs

http://www.place4free.com/Drugs/Drugs_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Drugs.htm
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Protocollen van de 21ste eeuw Sion

http://www.place4free.com/Sion/Sion_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Sion.htm

Verboden publicaties

Artikel 901 tm 1057

http://www.place4free.com/Verboden/Verboden_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Verboden.htm

Maatschappelijke beerput

Artikel 1058 tm  1124

http://www.place4free.com/Beerput/Beerput_index.htm

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Beerput.htm

New world

Artikel 1125 tm 1228

http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_

Home.htm

De websites waar u alle stukken, alle boeken en alle informatie gratis 

terug kan vinden:

http://www.johnbaselmans.com

http://www.place4free.com

http://www.world-of-positive-energy.com
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