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Inleiding
Hoe zonnig Curaçao ook is, toch is het licht op Curaçao
kennelijk uitgedraaid. Door vele vreemde zaken, een zeer zwakke
politiek en daarnaast een mafia die alles te vertellen heeft, zijn we
op een punt beland dat je denkt dat we niet meer lager kunnen.
Toch vervallen we dieper en dieper in het onmenselijke. Het opzetten van mensen tegen elkaar in de politiek maar ook in het dagelijks
leven. Maar ook het vernederen en elkaar het leven onmogelijk
maken is nu normaal op dit eiland. Ik schrijf in dit boekje alleen
over Curaçao omdat in het verleden er al aanmerkingen waren
wat ik nu wist van de andere eilanden. Welnu, ik weet veel van
de andere eilanden en als je Curaçao leest dan mag je dat gewoon
vervangen door het woordje Antillen. Maar zoals het er nu uitziet
zal binnenkort de Antillen niet meer bestaan.
Het is triest hoe dit eiland in een verval geraakt is en hoe
ver een volk kan dalen. Was er in het verleden nog respect, nu is
er geen respect meer naar elkaar toe. De vieze manier van politiek
voeren heeft het geheel helemaal gedegenereerd en is het in een
rap tempo in een verval geraakt. Corrupte politici, ambtenaren en
werknemers hebben het gewonnen van het eerlijke soort mens.
Hoe corrupter je bent des te verder schop je het op dit eiland. Erger
is dat de bevolking dit doorheeft en ook zo zijn respect verloren
heeft naar zijn medemens toe. Een opzet van de politiek blijf ik
bij, want de verdeeldheid komt de politiek zeer goed uit. Hoe meer
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gerommel en onvrede onderling des te meer kun je zelf rommelen
want dat valt dan niet meer op.
Dat zie je duidelijk in de gezondheidszorg waar machthebbers zelfs aandelen hebben in de medische wereld en waar vele
persoonlijke belangen boven algemeen belang staan. Oud politici
die nu, stuk voor stuk met astronomische salarissen, adviseur zijn
van een of andere politicus en zo van alle walletjes mee eten. Maar
ook politici die moedwillig mensen vermoorden door wetten niet
aan te passen en of uit te voeren. Het peil van onze bestuurders is
zo ver gedaald dat je als niet gestudeerde, in deze heerlijke stoelen
kunt zitten als je maar je mafia mensen uit de zakenwereld achter
je hebt staan en zeker met een grote buidel want er zal gedeeld
moeten worden. Als dan zo’n persoon goed gedeeld heeft en vele
voorkeurstemmen heeft behaald dan moet je wel iets terug doen
voor deze mafia mensen. Zo gaat hier de politiek momenteel. Politiek voeren is wie het meeste geld achter zich heeft staan.
Zelf ben ik ook even in de politiek beland door toedoen
van enkele jonge mensen die het goed voor hadden. Helaas, dat
triest verhaal zul je lezen in het tweede deel van dit boekje en
hoe dat vergaan is. Politiek heeft niets te maken met wat voor
doelstellingen je vertegenwoordigt maar wat je aan geld deelt!
De vragen wat er voor hen aan zat waren over en weer en als je
dan vertelde dat het om het partijprogramma ging dan vielen deze
mensen af.
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Verder ga je zien door de ingezonden stukken dat de bevolking niet werkelijk veranderingen wil. Het systeem van iedereen omkopen is eigenlijk zo ingeworteld dat het moeilijk nog te
veranderen is. Politiek is omkopen en omkopen is je binden aan
de mafia. En daar drijft Curaçao nu op, op een basis van corruptie
en met niet gekwalificeerde en niet bekwame mensen aan de top.
Natuurlijk zul je nu geen gestudeerde mensen aan de top zien
want die weten allemaal dat je dan in deze mafia wereld mee moet
draaien. Triest en pijnlijk te zien dat vele lokale mensen direct en
indirect meegetrokken worden in deze beerput.
Vele mensen weten het niet en zelfs in gesprekken met
de Gouverneur Goedgedrag, Minister President de Jongh Elhage
en met de Procureur Generaal Piar bleek dat zij niet wisten, of
althans zo voordeden, dat zij het niet zijn die de dienst uitmaken
op de eilanden. Vreemd keken ze naar je als je met voorbeelden
kwam en raar keken ze op dat ze het zelf niet doorhadden. Of was
het een show die ze opvoerden? Triest is dat er weinig aan gedaan
kan worden en het is erg dat je als burger je leven soms niet veilig
is als je je verdiept in dit soort zaken.
Ik ga hier allemaal nog dieper op in en zal de laatste ontwikkelingen weer beschrijven. Misschien niet interessant voor jou
nu maar later zal het bij de geschiedenis zeker nog eens overwogen
worden wat deze simpele burger allemaal op schrift heeft gezet.
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Zoals ik al op de achterkant schreef van dit boekje. Je
zult weinig lachen met wat hier staat en je zult zeker wel eens
gaan ergeren maar denk bij het lezen even aan het volgende; Wat
kunnen toch enkele simpele mensen een heel volk het leven zuur
maken, vernederen en onderdrukken.
Ik begin hier met mijn stuk, in het Engels geschreven, naar
aanleiding van verschillende mails en brieven die ik ontvangen
heb van mensen rond de wereld die menen dat in het jaar 2012 de
wereld zal vergaan. Een mythe, een sprookje en ook wereldwijd
worden mensen bang gemaakt om zo hun geld, hun geloof en
hun wereld te verzieken of kapot te maken. Ik heb zo mijn eigen
zienswijze over het leven en de wereld. En dat steek ik niet onder
boeken of planken en soms zul je zeker een glimlach laten opkomen als je mijn visie leest. Het is wel tijd dat ook andere mensen
gaan zien wat werkelijk speelt en waar werkelijk de wereld uit
bestaat.
In de boeken ‘World of positive energy’ (ISBN 978-0-55702542) en het Nederlandse boek ‘Het energieniale leven’ (ISBN
978-1-4457-2953-4) staan mijn gedachten, mijn zienswijze en
mijn wereld uitvoerig beschreven. Het is de tijd die andere mensen
zal laten inzien dat er meer is en het is de manier van leven die
vele mensen zullen gaan veranderen als ze er klaar voor zijn. Je
kunt namelijk dingen niet zien als je hersenen deze niet kunnen
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plaatsen en zo moet iedereen zijn of haar pad volgen om verder
te komen in het leven.
Zo is het ook met dit boekje. Er zullen zeker mensen zijn
die dit boekje zien als opruiend, als een waanidee of als een soms
dromerig sprookje. Maar dan ben je nog niet klaar voor wat er
achter deze teksten zit en is het de weg die je nog moet gaan. Een
weg die even wat langer is eer je door gaat hebben wat hier gaande
is. Al bereik ik maar één persoon dan weet ik in ieder geval dat er
meerdere zijn die weten wat achter dit eilandelijk leven zit.
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Ingezonden stuk .1.
De mythe 2012
- In de laatste 2 jaren is vreselijk veel geschreven
over de mythe 2012. Veel energie is gestoken in allerlei verklaringen, theorieën en gedachten om dit jaartal. Toch zal er niet veel
veranderen en overigens, de veranderingen zijn al lang gaande en
wij mensen hebben dat veelal niet door. De manier van leven en
ook de manier van denken is aan het omslaan en de hele visperiode
is geweest. We gaan nu naar de watermanperiode die veel meer
met gevoel maar ook met connectie en energie werkt. Maar lees
eerst dit stuk dan praten we later weer verder over.
The myth around 2012
The last years a lot of books are written and still will be
written about the year 2012.
You know that for everything there is a simple answer and
so also this time. Our higher connected culture named “Maya”,
made a calendar till the year 2012. And, other spiritual leaders
and churches tell us that the world will be destroyed in that year.
For a lot of people the end is near. But, there is no end and yes,
there is an end of the years of the fishes. That time period is
ending in 2012 and so there will come a next period like we as
good human beings always think; we always have another box in
mind. For so far you know how I think about time, end, beginning
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and boxes. I know they do not exist and only created by human
beings. I give you a message I got last night. It’s up to you what
you do with that, or how you work with it.
We human beings are masters in creating boxes and so
also in our timetable. After 3000 years of the ‘Fish’ period we will
go into the ‘Aquarius’ period. Great, another symbol again created by human. What will really happen is that we go to a higher dimension in our Universe. Till now, we have lived in a third
dimension (again a box) but soon ( from 2012) most people will
go to fourth or even fifth dimension. That depends how they will
manage the coming period. Indeed, the earth will change and we
will be cleaned of a lot of dirt around us. It can’t be that we keep
killing other life forms and human beings. It can’t be that we destroy
Mother Nature and it can’t be that we go on the way we live now.
We are feeding only the human beings who have money. So, as
always Mother Nature and the Universe will clean this again, as
they do for millions of years. Every time we are too far from our
path Mother Nature will bring us back on track. Indeed, that will
happen on the hard way, because we did not listen and we did
not want to participate in the complete Universal law.
The people who will survive in the coming 500 years will
be on a higher level and will cooperate with the Universe. They
will be one with the energy and they will find the way to be a part
again with that same energy. The earth will change, but more into
the world of the energy. But not in the way most books are written,
namely in negative power, wars and the end of the earth.
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No, the earth will go on and Mother Nature will come back. We
as human beings have to make a big step to a new dimension,
or stand still and wait what Mother Nature will do.
2012 is in human understanding, a start to that new world,
and that is only a next step to a higher dimension where human
beings will be placed back where they belong. That a lot of human
beings are afraid is understandably, because we already know
those who are behind the troubles we are in now. Let’s start that
new world and believe in the good what the Universe brings to
us. Welcome 2012.

- Eigenlijk is hier niet veel meer aan toe te voegen, denk ik
zelf en is het geheel toch duidelijk. Dit is een schoolvoorbeeld hoe
een hype gecreëerd kan worden om een jaartal. We zagen dat ook
toen het jaar 2000 steeds dichterbij kwam en er waren al scenario’s
dat die dag de wereld zou vergaan. Zoals je ziet we typen nog
steeds onze boeken en het leven is niet stopgezet. Mensen houden
kennelijk van doemscenario’s en alsmaar steken die regelmatig de
kop op. Wat er eigenlijk speelt is dat de mensen angst aangepraat
wordt en zo in paniek raken en sommigen zelfs een einde aan hun
leven maken. Het is een gegeven dat er duidelijk mensen zijn die
hier van profiteren maar ook van genieten.
Als iedereen nu zijn leven zou leven op zijn manier dan
waren we al veel verder in het geheel. Helaas is dat nog ver weg
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en lijkt het erop dat het steeds verder ligt als je ziet hoe de wereld
draait en in elkaar zit. Het is zaak dat je daarvan afstand neemt
en dat in ieder geval deze waanverhalen en speculaties niet in je
leven gaan opspelen. Er zijn genoeg zaken waar je je druk over
kunt maken mocht je dat graag willen doen. Zaken om je heen,
zaken die jezelf maar ook je naasten beïnvloeden en zo hele levens
kunnen veranderen.
Ook zo het volgende stuk wat ik geplaatst heb, zowel hier
op dit eiland als in Nederland.

Ingezonden stuk .2.
Een schreeuw naar gerechtigheid
Als MKK (Movementu Kontra Korupshon) wil ik namens
Nozai Thomas en Kabes Melaan een schreeuw naar gerechtigheid aan u als politicus doen toekomen.
Het zijn twee jongens die leefden op Bonaire (Nederlandse Antillen) en al wel eens wat problemen bezorgden bij de
plaatselijke politie. Sinds 2005 zitten ze beide een straf uit van
respectievelijk 8 en 24 jaren omdat ze medeplichtig / veroordeeld
zijn voor moord.
Dat zal u werkelijk niet warm laten lopen en zult u denken
als politicus dat ze dat wel verdiend hebben. Ik wil daarom toch
even uw aandacht want hun geval van veroordeling is een teken
- ZWARTBOEK -
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hoe de justitie hier dwaalt op de Antillen en onschuldige jongeren
aanwijzen als zijnde moordenaars. Ik sluit hierbij een rapport die
ik heb mogen ontvangen van heer Ricardo die hun begeleider is.
Deze man is op schokkende feiten gestuit. Zo is door de lokale
Boneriaanse politie bewijzen vervalst, een hard disk geprobeerd
te vernietigen en vele valse verklaringen uitgegeven om deze
‘lastposten’ voor een langere tijd van het eiland te krijgen.
Nu hebben we rechters maar ook deze waren kennelijk
niet geheel zuiver en gingen zelfs in op de valse verklaringen
en wisten kennelijk ook niet hoe snel ze de ‘daders’ moesten
veroordelen. Nieuwe processen mochten niet baten want de
klasse justitie die we hier op de eilanden hebben is duidelijk niet
gediend als je als ‘criminele jongeren’ gaat protesteren. Zo kregen
ze uiteindelijk 8 en 24 jaren en zit Melaan nog in de ‘Bon Futuro’
gevangenis (24 jaren) en Thomas (8 jaren) mag wel sinds enkele
weken met een band om zijn been weer thuis zijn.
Na het schrijven en indienen van het rapport van heer
Ricardo heeft de PG, heer Piar, gelast om via een onderzoekscommissie uit te zoeken wat er allemaal mis is gegaan. In een
persoonlijk gesprek van ondergetekende met de heer Piar begin
dit jaar, bevestigde hij dat er wel aardig wat ‘dwalingen’ waren
geweest en er vele vraagtekens waren. Sinds het begin van dit
jaar is nog steeds een commissie bezig maar blijven de jongens
veroordeeld. Kennelijk heeft de commissie geen haast om te
zien dat er vele bewijzen vervalst, verdwenen en vernietigd zijn
door zowel justitie als politie. U zult zelf kunnen opmaken uit de
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vele verklaringen en bewijzen in bijgevoegd rapport dat het niet
mogelijk was dat deze jongens de daders zijn.
Wat ons als MKK, maar erger nog als burger benauwt, is
dat onder de vlag van Nederland het mogelijk is dat er een klasse
justitie is en dat mensen ten onrechte veroordeeld worden. Als je
te ‘lastig’ bent kun je gewoon veroordeeld worden. U kunt ook uit
vele berichtgevingen van de laatste jaren uitmaken dat bij gevallen
waar grote bedragen mee gemoeid zijn, vreemde uitspraken uit
de monden van rechters komen. Ook zelf heb ik bij vele gevallen
meegemaakt dat vele aangiften verdwijnen en zelfs aangeraden
wordt ze NIET te doen!
Nu weet ik uit ervaring dat u als Nederlandse politicus
zal zeggen dat het een binnenlandse aangelegenheid is. Een
uitspraak wat de Nederlandse politiek graag gebruikt. Daarom
zullen ook de nodige documenten naar het Europees Parlement
gestuurd worden of Nederland inderdaad er zo gemakkelijk vanaf
kan komen. Getuigen de vele uitspraken lokaal en wereldwijd,
waar geen gehoor wordt gegeven aan zaken zoals; wapenhandel,
drugshandel, gokken, smokkel, mensenhandel en kinderporno.
Het kan en mag niet waar zijn dat, dat allemaal kan onder de vlag
van Nederland. Het rechtssysteem op de Antillen is een ‘free for
all’ en met een dikke buidel is alles mogelijk! Wij burgers hebben
geen rechten op de Antillen wel plichten, getuigen de voorvallen
op deze eilanden.
In de hoop dat u even de tijd neemt om het rapportje te
lezen en na te gaan in hoeverre wij burgers van de Nederlandse
- ZWARTBOEK -
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Antillen nog beschermd zijn, teken ik met een zonnige en vriendelijke groet;

- Triest en pijnlijk is dit waar gebeurd verhaal. Een van
de vele gevallen waar ten onrechte twee jongens veroordeeld zijn
omdat er vervalsingen en vele misverstanden zijn geweest in het
vooronderzoek en proces. Corrupte politie maar ook andere mensen die spelen met twee levens. Ik heb dit geval de volle aandacht
gegeven in het boekje ‘Pech gehad’ (ISBN 978-1-4457-6170-1)
en ook is dit geval zowel bij de Gouverneur, Procureur Generaal
als bij de Minister President ter sprake gekomen. Ter sprake omdat het hier om niet al te zuivere rechtspraken gaat maar ook dat
mensen onder ede gelogen hebben. Toch zitten deze jongens nog
steeds vast en is het triest dat vrouwe justitia haar werk niet naar
behoren doet. Maar de gevolgen die het zou hebben dat dit naar
buiten komt en dan ook nog als een dwaling naar buiten komt, is
dan groot en zou het gehele rechtssysteem doen laten wankelen.
Het zijn de politie, recherche, advocaten maar ook rechters die
totaal gedwaald hebben en die dan ter verantwoording geroepen
zouden kunnen worden. Desalniettemin heeft een commissie op
een slinkse wijze dit allemaal verdoezeld en geen reden gevonden
om deze zaak te heropenen. Bang voor hun hachje, bang voor die
eer en bang voor die vuilnisbak die dan pas werkelijk opengetrokken wordt. Bang voor elkaar en elkaar beschermen door alsmaar
de hand boven elkaars hoofden te houden.
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Toch gaat dit niet de vuilnisbak in en zijn er nog wat stappen te gaan. Het is zaak dat internationaal gerechten maar ook
mensenrechten organisaties gaan inzien dat we in een niet zo’n
geweldig rechtssysteem leven als dat het alsmaar uitgedragen
wordt. Maar nogmaals, de reden en de gedachten hierachter staan
uitgebreid beschreven in het boekje ‘Pech gehad’. Een boekje wat
gratis te downloaden is overigens. (http://www.johnbaselmans.
com/Downloads/Books/Pech_gehad2010_Download.pdf)
Het leed gaat verder want buiten deze jonge heren die ten
onrechte vastzitten zijn ook de kinderen in de Antillen een vrije
speelbal van ouders en familie. Ik had het boekje ‘Geboren voor
één cent’ (ISBN 978-1-4452-6787-6) op de markt gezet. Dat nadat ik het niet langer aan kon zien en horen wat er allemaal met
de kinderen hier gedaan wordt. Het volgende stuk was een van
de stukken die ik naar de pers gestuurd had, maar ook via mail
naar zeer veel Nederlandse politici. Ook zij hebben allemaal een
exemplaar van dat boekje opgestuurd gekregen. Dat in de hoop
dat het gelezen zou worden.
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Ingezonden stuk .3.
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 verzwegen 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
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ziekenhuis dat hen niet opnam omdat er geen ouders
waren die verzekerd waren of domweg geen geld was!
- 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
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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!
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
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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.

- Hier word je dus niet vrolijk van en eigenlijk misselijk.
Het is toch ongelofelijk dat, dat nu nog speelt in deze tijd! En dat
er niets of zeer weinig veranderd is toentertijd en nu. Mensen en
organisaties die alleen aan geld denken en miljoenen op bankrekeningen hebben staan van niet gebruikte subsidies. Mensen die
kinderen nog steeds lichamelijk gebruiken, maar ook kinderen
misbruiken door zaken te laten doen wat niet voor een kind bestemd is.
Ik kwam voor de radio en TV en werd bedreigd door
onze minister Leeflang tot drie maal toe dat ze naar de rechter
zou gaan. Deze minister heeft al zeer grote ego problemen en dat
bleek toen helemaal. Ze zou me wel een kopje kleiner maken en
ik had me zelfs al schuldig gemaakt aan vele criminele zaken. Ja
een minister die rechter is. Maar ze had, zoals altijd, haar zaken
niet gelezen en was conclusies gaan trekken op enkele regels en
wat uitspraken van anderen. Mensen die onze situatie kenden
waren allemaal zeer positief op de manier hoe ik dit naar buiten
bracht. Ondertussen zijn mensen nog bezig om dat boekje naar het
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papiaments te vertalen om zo lokaal nog meer bereik te krijgen.
Dit boek is reeds over 25 duizend gratis ‘gedownload’ en heeft
wereldwijd de aandacht.
Dat een minister er zich mee ging bemoeien, was gewoon
omdat haar hele beleid naar kinderen faalt en nergens anders toe
leidt dan naar de ondergang van dit eiland. Dat is nu wel duidelijk en je zult nog meer lezen wat deze minister in haar tijd heeft
uitgespookt.
De kinderen zijn nu nog steeds vrije vogels. Nog steeds
staan zeer jonge kinderen bloot aan incest, verkrachtingen, drugs
en ga zo maar op deze eilanden. Het is een falend beleid waar
enkele stichtingen goed geld mee maken en de kinderen aan hun
lot worden overgelaten. Dat zie je duidelijk op Banda’bou waar
totaal geen controle is omdat het buiten de stad ligt. Te ver, is
alsmaar de reden en och wat maken die paar kinderen uit, ze zijn
toch dom en dienen nergens voor! Ja uitspraken die je anno 2010
nog steeds hoort en wat het volk tekent wat het nu is.
Ik schreef daarop een ander ingezonden stuk wat allemaal
om en rond de feestdagen ligt en gaat. Feestdagen van je vol vreten en niet denken aan andermans leed. O ja, dat wordt allemaal
afgekocht met wat geld doneren en dan is het zieltje weer rein
van die persoon. Och, één woord heb ik hier voor en dat woord
is, walgelijk!
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Ingezonden stuk .4.
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
sentimenteel. 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
- ZWARTBOEK -

29

beloven maar de rest van het jaar nergens te vinden zijn.
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
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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.
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.

- Geen commentaar verder omdat dit stuk precies zegt hoe
het op ons eiland er aan toe gaat. Alsmaar hun zieltje rein kopen
met wat geld te geven, is het niet voor kinderen dan wel Haïti waar
velen op de voorgrond stonden hoe goed ze wel waren. Triest en
pijnlijk en verder laat ik het hierbij.
Op een gegeven moment deed Yves Cooper van E Korant
Verídiko II op Facebook een oproep. Deze oproep was dramatisch
en was net of ergens een bel was gaan luiden en dat er iets nieuws
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gevonden was op het eiland. Het was triest dat er gesproken werd
over 40 kinderen terwijl er veel meer kinderen misdeeld, mishandeld of gebruikt worden. Die vielen allemaal weg en deze waren
dan de ergste groep op dit eiland. Het volgende heb ik daarop
geschreven.
Ingezonden stuk .5.
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, verkrachtingen, 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 bedreigd, 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 achterhouden 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!

- ZWARTBOEK -

33

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 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 mishandelde 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.
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- Dit stuk zegt in het kort wat er mis is in de huidige
maatschappij met de kinderen, hun opvang en onderwijs. Het is
pijnlijk te zien dat vele kinderen geen kans krijgen en dat nu, ja
nu terwijl we praten over computers op school en al het goede
wat er zogenaamd gedaan wordt. Een farce noem ik het want je
probeert alles wat mis is te verbergen met cijfers maar ook met
zaken waar een kind niet om vraagt.
Kinderen willen spelen, erbij horen en liefde krijgen. Kinderen willen dezelfde kansen krijgen als hun ouders of willen laten
zien dat ze WEL ergens voor dienen! Dat wil een kind en daar
hebben ze nog geen computers voor nodig of allemaal discussies
die nergens naar toe leiden.
Maar het geval kinderen Soto was zoals ik het al uitgezocht
had en al naar buiten had gebracht. We kwamen toevallig langs het
gebouw van deze stichting en wat bleek, de opgedofte kinderen
moesten gaan staan en voor de camera komen en de pers stond
als raven om hen heen. Ik sprong uit mijn vel toen ik zag dat door
deze stichting de, al zeer moeilijk hebbende, kinderen misbruikt
werden om geld te verzamelen voor deze stichting. Het was het
misbruiken van de pers om geld te krijgen voor ….
Ik laat dat maar even open want ik had al een vermoeden
dat er meer speelde.
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Ingezonden stuk .6.
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 circuleren 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.

- We hadden namelijk ook toegezegd en wat bleek, zogenaamd niemand had geld gegeven. Toen ik vertelde dat de cheque
klaar lag was het geld niet meer belangrijk voor deze vrouw en
zouden we gekontakt worden door de stichting. Kennelijk had ze
cash verwacht. Ook was de afspraak dat we dan het gehele bedrag
zouden geven als er niemand was die het wilde bekostigen. Toen
ik haar confronteerde dat ze WEL geld had ontvangen voor dit
project kregen we te horen dat het extra geld altijd wel ergens
voor gebruikt kon worden!
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Een vreemde zaak als je een project hebt en een bedrag
kunt krijgen en het dan in een keer ergens anders voor wilt gaan
gebruiken. Ook was mijn vraag wat ze wilde gaan doen. In eerste
instantie was het een etentje samen ergens op een lokatie. Later
werd het dat ze met een bus naar een eettent zouden gaan en dat
ze alle 40 kinderen opnieuw wilde kleden! Ook een vreemde zaak
want dat was het zeker niet waar het in eerste instantie om ging.
Namelijk de kinderen eens wat verwennen met een samenzijn en
etentje.
Toen ik daar meer over vroeg werd ze kwaad en sindsdien
heb ik deze vrouw niet meer gesproken. Op dat geheel heb ik het
volgende stuk geschreven.
Ingezonden stuk .7.
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 kinderen te helpen. Ook werd er verteld dat de
subsidie al enkele maanden niet binnen was gekomen wat na
een informatief telefoontje met de subsidieverlener duidelijk werd
waarom.
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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 vragen. 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 gemeenschap dit toelaat.
WALGELIJK, beste mensen en dat onder het mom van kerst
2009
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- Na dit stuk was ik al drukdoende om het kinderleed onder ogen te brengen en ik had verschillende mensen gebeld die
in het verleden, net zoals wij, in het veld gewerkt hadden of nog
werken. De mensen waren moe en het is nog steeds dweilen met
de kraan open! De kinderen zijn zelfs erger aan toe dan vroeger,
was soms het signaal.
Ik raakte steeds meer in de ban van dit leed wat we al 30
jaren zien en van nabij meegemaakt hadden. Het boekje ‘Geboren
voor één cent’ (ISBN 978-1-4452-6787-6) werd geboren en werd
al langzaam maar zeker in de pers gegooid om al wat mensen
wakker te maken.
Veel werd er ontkend en er waren zelfs mensen o.a. onze
toenmalige minister van gezondheid en onderwijs die zoals reeds
eerder aangehaald me voor de rechter wilde dagen! Puur op zaken
waar de minister niet de moeite nam om het boekje te lezen maar
afging op van horen zeggen. Toen ik haar keer op keer op wees
dat ze wel erg dom bezig was, bleek steeds meer dat het om een
persoonlijke vete ging.
In het verleden belde ze me nog wel eens op als ik weer
wat geconstateerd had maar haar argumentatie is altijd zo zwak
dat ze op haar eigen woorden door de mand valt. Keer op keer
was ze dan niet meer aanspreekbaar of weer kwaad! Ze weet dat
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ze erg tekort schiet in haar beleid maar helaas meent ze o zo goed
te zijn, ook voor de kindertjes.
Ook zo toen ze twee kinderen in het veld zogenaamd
‘watch agents’ maakte en als er iets gebeurde in de wijk mochten
zij haar persoonlijk opbellen! Nou, toen ik deze belachelijke situatie aanhaalde was ze weer aan het dreigen met een rechtszaak!
Iets wat ze graag doet om zo overwicht over burgers te hebben.
Helaas ben ik niet onder de indruk van haar dreigementen.
Ik kwam op radio en TV en de dreigementen van deze
minister werden feller. Het liefst doet ze dat via een Facebook
waar ze dag in dag uit op zit om iedereen aan te vallen die niet
met haar eens is en uiteindelijk zijn deze mensen niet meer haar
vriendjes.
Er verscheen het volgende stuk in de krant.
Ingezonden stuk .8.
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.
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- 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 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.
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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 bestemd 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 hebben. 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 pakketten
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?
- 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
42
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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 probleem
aanpakken.
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 toekomst krijgen, een eigen jeugd
en respect van die mensen die hen moeten opvoeden
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- 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.
Ik ging me in deze zaken verdiepen en kwam inderdaad
tegen hoe bepaalde verdwijningen, moorden en processen een
akelige gelijkenis hadden. Zaken die allemaal verliepen zoals
wij voor gewaarschuwd werden wat ook met ons zou gebeuren.
Kinderleed is een zware zaak op deze wereld en de mensen die
zich daar mee bezig hielden en nog houden, maken allemaal
hetzelfde mee en belanden veelal in hetzelfde stramien. Door de
bedreigingen van onder andere onze minister en de vele manieren
hoe de zaken gingen lopen, werd het duidelijk dat er veel speelde
achter de schermen.
Nu ben ik niet bang ingesteld en weet me wel te weren in
dit soort zaken en dat deed ik ook en kwam met het volgende stuk.
Een stuk dat kennelijk begrepen werd door diegenen die zaken
aan het opzetten waren.
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Ingezonden stuk .9.
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.
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
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schrijven in vele nationale en internationale kranten, interviews op
radio en TV. De acties tegen; Kinderleed, klasse justitie, dolfijnen,
dierenleed, Bon futuro, en een corrupte 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 onderdrukken 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.
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 on46
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derwijs), 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.

- Ondertussen zaten we in het feestgedruis en waren we o
zo sociaal bezig. Vele mensen en clubjes waren o zo voor die arme
mensen en die zielige kindertjes. Het was dringen geblazen om in
de kijker te komen en de ene gulden na de ander werd zogenaamd
gedoneerd! Walgelijk als je weet wat er allemaal gedaan wordt om
voor de TV, radio of krant te komen. Walgelijk als je die gezichten
zag die o zo zielig deden en van wie je wist dat na 1 januari het
hen geen moer kon schelen wat er met die armen verder gebeurde!
Ik kon daarover niet uitgeschreven raken want het was werkelijk
een walgelijke tijd. Een tijd die jaarlijks terugkomt en alsmaar
bewijst hoe ziekelijk de mens voor hun medemens is.
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Ingezonden stuk .10.
“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 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
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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 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.

- Een stuk wat menige mensen hun ogen geopend heeft
en soms die prut boven in de hoofden even een beetje heeft laten
werken. Het doet me al vele jaren pijn om te zien dat het mens
zijn onder het niveau van dier zijn is beland. De dieren hebben
respect naar elkaar, vechten alleen om eten en zijn verder een met
de natuur. De mens maakt elkaar het leven zuur, gunnen anderen
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het licht in de ogen niet, laat staan het eten. De mens is ver gedaald
en ondanks dat we dan denken zo ver boven de dierenwereld en
de natuur te staan, is mij duidelijk geworden dat wij ver beneden
deze natuur- en dierenwereld zitten!
Het is pijnlijk te zien dat vele mensen lijden, pijn hebben
en nauwelijks te eten en een dak boven hun hoofd hebben. Het is
pijnlijk te weten dat dit allemaal BEWUST gedaan wordt! Bewust
worden mensen in de ellende gelaten en bewust zijn er oorlogen
en vele andere misstanden zoals de gevaarlijke farmaceutische
wereld die vele mensen ziek maken met hun vergif. Niet één
medicijn heeft geen bijwerkingen en is dus schadelijk voor je
gezondheid. De natuur levert medicijnen die helpen en die geen
schadelijke neven effecten hebben. Dus waar zijn we mee bezig,
is dan mijn vraag.
Waar we mee bezig zijn is duidelijk. Er moeten mensen
bewust sterven, opgeruimd worden want ze dienen nergens meer
voor. Zo is op ons eiland bepaalde medicijnen niet te verkrijgen
omdat ze te goedkoop zijn! De handelaren verdienen er te weinig
op! Kun je dat voorstellen dat artsen steen en been klagen omdat
simpele medicijnen zoals een aspirine of morfine niet te krijgen
zijn! Kun je je voorstellen dat dat allemaal gebeurt omdat alles
kunstmatig duur gehouden moet worden en bepaalde politici aan
deze pijn willen verdienen! Dat gebeurt op deze eilanden!
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Mensen sterven omdat ze niet geholpen worden. Ook is
een grote groep gepensioneerde ambtenaren niet verzekerd maar
moeten wel elke maand 12 % afdragen van hun karig pensioentje voor zogenaamd ziekteverzekering! Zaken die je je niet kunt
voorstellen op een eiland in het jaar 2010. Toch is er veel meer aan
de hand want al deze zaken worden bewust gedaan door enkele
mafia groepen. Groepen waarover ik in het boekje ‘Pech gehad’
uitvoerig heb geschreven.
Ondertussen was er kennelijk een wedstrijd en verscheen
er een artikel dat iemand reeds 5000 personen als vriend had op
Facebook! Een lachertje want ook dat is een kinderspel wat kennelijk door het Algemeen Dagblad als serieus gezien werd. Ik
schreef hen het volgende:
Ingezonden stuk .11.
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
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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.

- Na dit luchtig tussenstukje was het meteen ernst want
wat gebeurde er werkelijk met onze kinderen? Een stuk in het
Algemeen Dagblad was tekenend en in en in triest. De stand van
zaken was zeer slecht en onze politici bleven maar smijten met
getallen dat alles zo geweldig ging. Het gaat slecht in het onderwijs
en dan komen we terug op wat ik even tevoren geschreven heb
over de farmaceutische wereld. Het gaat erom, om de mensen op
te ruimen en op zijn minst dom te houden op deze eilanden! Je
ziet dat in de vele besluitvormen en aan de manier van politiek
voeren; mensen mogen niet te veel weten.
Nu is het mooi dat je als burger niet meer afhankelijk bent
van de lokale markt en het denigrerend gedrag van de politiek.
Door de internationale internet connecties, kranten en boeken is
te achterhalen wat er allemaal speelt. Zo is het gemakkelijker de
buitenlandse politiek maar ook instanties te contacten en lastige
vragen te stellen. Er is geen barrière meer om iets te kunnen
achterhalen. Zelfs officiële stukken zijn veelal wel ergens te
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vinden als je maar zoekt. Een gegeven dat de nationale politiek
kennelijk nog niet weet. Ze maken zich dagelijks belachelijk met
valse beweringen, valse stukken en zelfs onder valse namen om
zo hun dode ‘visie’ te onderbouwen! Ze hebben niet door dat je
gemakkelijk zaken na kunt trekken.
Later komen we nog op een geval van een minister die met
vervalste papieren kwam op internet! En waar vanuit Nederland
duidelijk werd verteld dat deze papieren niet bestonden.
Zo vallen nu vele politici door de mand maar word je
wel als burger keer op keer bedreigd als je dit aan de kaak stelt.
Maar je weet waar je aan begint als je eenmaal een beerput gaat
opentrekken. Zo dus ook het onderwijs waar dus zeer vele zaken
spelen. Er is een Papiaments, wat een halve incomplete taal is,
die nu elk kind verplicht is te leren. Een taal waar je niets anders
mee kunt doen dan alleen praten met 140 duizend andere mensen
op een eiland en waar je nergens op de wereld verder mee kunt
komen! Kinderen dom houden is al jarenlang het motto van onze
minister van onderwijs. Want ze mogen zeker niet meer weten en
mondiger worden dan de huidige zittende ministers! Dat blijkt
ook uit het gehele beleid van de minister van onderwijs. Vandaar
dit volgende stuk.
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Ingezonden stuk .12.
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 studeren. 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 structureel 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
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heeft verschaft. 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 meegemaakt 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 instanties die tot dusver moeten werken met het kinderleed.
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Mensen, wordt wakker! Wanneer gaan we WERKELIJK
opkomen voor de toekomst van onze kinderen?

- Die vraag is nog steeds geldend want alsmaar is het
praten en rapporten maken maar de kinderen blijven tot op heden
het slachtoffer van politieke spelletjes en gasten die totaal niets
afweten van wat het onderwijs inhoudt.
Pijnlijk is dat weer ook dit jaar, toen dit stuk geschreven
was, duidelijk werd dat vele afgestudeerden op het eiland niet
verder konden. Het niveau was zo laag dat er kinderen waren die
jaren over moesten doen om zo aan de Nederlandse standaard te
voldoen. Het speelt al vele jaren en zelfs al vrij lang waar hoofden
van examen commissies jaar in jaar uit opdracht krijgen om het
‘niet te moeilijk te maken’! Van een lagere school naar de middelbare opleidingen komen dan veel kinderen in de knoop. Velen
kunnen niet mee en maken een valse start. Dan toch de middelbare
school doorgelopen te hebben op dit eiland stopt voor velen het
onderwijs want ze kunnen niet verder. Zelf heb ik dat met onze
kinderen meegemaakt en moesten ze extra jaren over doen omdat
ze het niveau niet hadden. Andere kinderen van ons hebben met
veel overwerken in hun studie toch weten mee te doen, wat wel
een sterke extra belasting is op het toch al volkomen andere sfeer
waar ze in verder moeten.
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Het onderwijs systeem is een farce en zo ook de vele hogere opleidingen die gegeven worden waar bij verdere ontplooiing
later blijkt dat ze niet aan de eisen van de maatschappij voldoen.
Kijk naar een rechtenstudie die bijvoorbeeld alleen het Antilliaanse
recht onderwijst. En dan? Wat doe je met dat recht op een eiland
met 140 duizend inwoners? En de technische colleges, die ook niet
geheel blijken aan te sluiten aan de internationale eisen. Het geluk
wat deze mensen hebben is dat ze weten zaken aan te pakken en
vele uren extra moeten bijtrekken in hun studie in het buitenland.
MBO, HBO we kunnen het volgen op deze eilanden. Maar wil
je verder dan krijg je te horen, met je HBO diploma van hier op
zak, dat je de HBO weer over moet doen. Vele zaken zijn nooit
behandeld geweest en voor de meeste mensen kost het drie extra
jaren om bij het niveau te komen wat in Nederland vereist is.
Voor de studerende jongeren is het zeer moeilijk om nu
een weg te vinden. Veel wat nergens toe dient moet je leren en
veel word je niet geleerd. Opleidingen volgen op deze eilanden
houdt in dat je een zeer korte visie zult krijgen en een beperkte
know-how. Dat blijkt ook wel bij die mensen die niet verder dan
dit eiland zijn gaan studeren.
Een voorbeeld
Op een gegeven moment had ik voor een bedrijf een
meisje aangenomen met geweldige cijfers op haar diploma, waar
je van dacht dat je een lot uit de loterij had. Middelbare scholen
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en allemaal extra studie had ze gedaan. Toen ze de administratie
ging doen bleek dat ze in de praktijk totaal niet voldeed. Die hoge
cijfers voor de talen waren kennelijk het Amerikaanse systeem!
Hoe hoger het cijfer hoe slechter het resultaat! Ze kende het alfabet
niet en rekeningen uitschrijven was een probleem! Let wel, een
dame met vele diploma’s en met cijfers niet onder de 8 en extra
cursussen gevolgd!
Wat is het niveau dan? Je kunt stellen dat een HAVO amper
hoger is dan een LBO in vele zaken. Qua kennis en zelfstandig
werken maken deze twee elkaar niet veel uit! In de maatschappij
voldoen deze mensen echt niet of je moet ze als een balie medewerker (ster) aanstellen. Maar geen zelf denken of zelf regelen
zit erin!
Nog een ander voorval wat ik te horen kreeg van een van
de commissieleden die elk jaar de nationale proefwerken moest
maken. Deze was kwaad want ondanks dat het niveau al laag was
kreeg de commissie weer de opdracht om de norm iets lager te
leggen anders zouden er te weinig leerlingen doorstromen naar
het middelbaar onderwijs! Zaken die volgens hem jaarlijks in
opdracht waren van directie onderwijs.
Met al het steeds bijstellen en alsmaar aanpassen blijft
dan de minister van onderwijs heel trots zeggen dat het allemaal
zo goed gaat. Op een gegeven moment kwam er ook een totaal
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Papiamentstalige school op het eiland. Arme kinderen kregen in
het Papiaments les en veel lesmateriaal moest verzonnen worden.
De oprichter was jaarlijks met een grote show overal te horen hoe
goed zijn kinderen het deden. Een van de commissieleden van het
Nederlands examen vertelde me dat deze elk jaar door die school
benaderd werd om snel deze kinderen wat Nederlands bij te brengen en ook wat leerstof te maken om zo de kinderen het rekenen
en Nederlands toets wel in de taal Nederlands zouden begrijpen.
Onze Papiamentstalige oprichter week dan wel af van zijn taal
omdat er gewoon geen eindtoets in het Papiaments was. Nu is er
wel een toets in het Papiaments maar wat blijkt, over de 85% van
de kinderen verkiezen Nederlands. Logisch want ze moeten wel
in het Nederlands het voortgezet onderwijs gaan volgen! Wat wel
triest is voor die 15% uitvallers en dat alleen door de kortzichtigheid en slap beleid in het onderwijs en hun wets bepalers.
We kregen even wat goed nieuws en dat in verband met
mijn boeken. De bibliotheek heeft mijn laatste boeken in ontvangst genomen en dat werd aangehaald in de Nederlands- en
Papiamentstalige kranten.
Het is mooi dat mijn boeken daar zijn en dat de bibliotheek
ook nog extra exemplaren heeft genomen omdat de vraag groot is!
Dat was helemaal een mooie opsteker. Zeker als je weet dat onder
de lokale schrijvers ik gezien word als een schrijver die zich niet
aan de regels houdt maar ook literatuur technisch niets voorstelt
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volgens velen! Literair gezien neem ik het niet zo nauw en ben
ik een lachertje. Maar gelukkig ben ik onder de bevolking gewild
om te lezen. Dat blijkt wel uit de al reeds verschillende tienduizenden gratis downloads van mijn boeken. Laat het taal technisch
niet hoogstaand zijn, de mensen lezen graag mijn boeken. Zeer
regelmatig krijg ik brieven en mails dat ze de boeken in een adem
hebben uitgelezen, gelachen hebben en zelfs nog vragen stellen!
Ook mijn serieuze boeken slaan goed aan en dat is fijn te weten,
al zal ik zeker niet de erkenning krijgen op mijn eigen eilandje.
Is ook niet belangrijk want door de internet uitgever ben
ik als een succes story aangehaald in het jaar 2010 en heb ik een
interview gehad in hun jaarlijkse overzicht uitgave. Laat het dan
nationaal een lachertje zijn, internationaal neemt men het wel
serieus en dat is een heerlijk gevoel.
Wat ook leuk was te horen, was dat de bibliotheek een
administratief probleem had. Waar zetten we die schrijver onder?
Hij schrijft cursussen, wijsheden, spiritueel en lachwekkende
boeken. Waar ga je zo iemand nu zetten tussen die andere miljoen
boeken?
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Ingezonden stuk .13.
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.
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- Doordat ik zoveel schijf kun je er donder op zeggen dat er
veel haat en nijd is onder de lokale mensen. Daar zal ik later nog
zeer uitgebreid op terugkomen in het tweede deel van dit boek.
Mensen nemen me niet serieus en zien me als een alles bemoeial,
raddraaier en ga zo maar door. Toch zijn bij vele stukken geen
speld tussen te krijgen omdat ik alles uitzoek, natrek en eventueel
na laat toetsen op waarheid. Maar de waarheid doet pijn en is soms
moeilijk te verkroppen.
In het verleden heb ik vele zaken aangesneden en heb nergens een blad voor de mond genomen. Kan ook niet als ik eerlijk
en oprecht bezig ben en van niemand iets aanneem of niemand
ergens verder mee lastig val. Er is op dit eiland alleen al genoeg
wat niet klopt en door het te signaleren probeer ik het onder de
mensen te krijgen. Helaas zijn in vele gevallen de politiek met
zijn politici de grote boosdoeners en moeilijk te bestrijden omdat
ze handelen via de wetten en regels van de mafia die elke gast
omkopen of ergens zeer grote sommen geld investeren. Als je
ziet wat ooit nieuwkomers uitgeven maar ook oude partijen en
hoeveel miljoenen er gestoken worden in campagnes dan weet je
al wie daar achter zitten. Veelal zijn het zogenaamde giften maar
ook geld wat binnen komt waaien! Niemand durft er iets tegen te
doen of naar de oorsprong van dat geld te vragen maar met wat
natrekken en volgen wat er gebracht wordt of waar ze over praten
kom je al snel achter dat er enkele zeer machtige mafiose zakenlui
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achter elke partij en personen staan. Als je niet kunt delen heb je
geen schijn van kans.
De bevolking wordt belazerd maar wordt ook nog steeds
als slaven behandeld want ze worden stuk voor stuk omgekocht
door deze mafia bazen. Het is zelfs zo erg dat in de stemlokalen
wordt gekeken of je wel komt stemmen! Heb je ergens geld genomen en je bent niet gaan stemmen zul je er op aan gesproken
worden en bedreigd worden. Niemand durft dat naar buiten te
brengen want wie gaat tegen de mafia in? En zo is iedereen slaaf
van een of andere mafia baas. Een baas die bepaalt wat hij wil hebben van het land en uitmaakt wie er door het gerecht aangeklaagd
wordt of niet. En dat zie je aan de vele duistere uitspraken maar
ook trieste gevallen van mensen die onterecht zijn veroordeeld
omdat ze weggewerkt moesten worden! Maar vergeet ook niet
dat deze mafia werkelijk alles in handen heeft!
En zo kwam ik op het volgende stuk.

Ingezonden stuk .14.
Laat mij maar een fantast zijn
In de 29 jaren dat we wonen op dit eiland is duidelijk de
weg te herkennen 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
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(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).
- 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
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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) klaarspelen. Is er maar een conclusie te trekken; De
economie van dit eiland is AL LANG in handen van meneertje
Chávez. Nu worden de kranen langzaam maar zeker dichtgedraaid. Kranen die oude politici hebben gegeven aan deze man
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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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- Ja fantast, het woord wat ik al veel gehoord, gezien en
gelezen heb. Maar ben ik werkelijk zo’n fantast? Want laten we
eerlijk zijn, komen er niet al te veel zaken uit? Blijkt het later niet
dat er toch olie in de grond zit en Nederland zo graag die 5 miljard
wil geven? Of, dat er wel erg veel politici corrupt zijn en dat de
mafia zijn werk goed doet op deze eilanden? Een mooi voorbeeld
kwam net nu binnen toen ik zag dat de eerste mensenhandelaren
gepakt waren. Chinezen die mensen voor grote bedragen hier binnenhalen en zorgen dat ze verder kunnen gaan met een Nederlands
paspoort! Iets wat de Libanesen ook doen maar die zijn te machtig
en de justitie is bang om die aan te pakken! Natuurlijk, want zij
pompen veel geld in de politiek. De Chinezen potten maar en
hebben miljoenen thuis liggen onder hun matras!
Het waren maar enkelen die nu gepakt zijn maar al jaren
hebben we meldingen in ons bezit over mensenhandel bij onder
andere het Dok. Wat ook nog steeds niet aangepakt wordt is de
handel in kinderen en kinderporno. Begrijpelijk want dan pas kom
je aan de speeltjes van de mafia.
Zo komen de zaken op den duur allemaal boven water en
hoor je van niemand meer wat die ‘fantast’ eens geschreven heeft.
Mooi is dat ik alles publiceer en als ik dan jaren later artikelen op
zie duiken van zaken die ik gesignaleerd heb, denk ik; Laat mij
maar die fantast zijn maar dit is weer boven water gekomen.
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Er zijn nog vele dingen die geheim gehouden worden en
het zal mij benieuwen wanneer bijvoorbeeld; het dumpen van
radioactief afval, gemanipuleerd drinkwater, over omgekochte justitie en de bedragen die gemoeid zijn om de ISLA open te houden.
Informatie die later zeker naar boven zal komen. Het neemt tijd
en gelukkig heb ik veel geduld en dan pats boem, de bom barst
weer en is het die fantast die weer even kan glimlachen om het
naïeve wat de bevolking op dit eilandje tentoonstelt.
Zo gaan we naar een zeer serieus gedeelte van dit boek, wat
aan gaat halen hoe de mafia de mensen bespeelt en bedreigt.
Ingezonden stuk .15.
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 wereld niets meer is dan een grote
leugen met daarnaast het onderdrukken van de burgers.
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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 banken 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 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.
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- De angst zit er goed in onder de lokale bevolking. Kan
ook niet anders want je kunt wel stellen dat de burger hier wel
ergens afhankelijk van is. Is het niet een bank dan wel lenen bij
een of andere instelling of een privé instelling. Lenen is de grote
graadmeter van corruptie en dat samen met het gokken is de complete cirkel gesloten. Je hebt dan welke persoon dan ook die hier
wat van meepikt, in je tentakels.
Het lenen voor wat dan ook is wereldwijd een probleem
maar hier hebben we nog politici die zelf daaraan meedoen door te
delen tijdens de verkiezingen. Dat allemaal voor een stem. Laatst
was een heer Godeth kwaad op de bewoners van Banda’bou omdat hij miljoenen had uitgegeven (overigens uit onze eilandskas)
om wegen te vernieuwen. Hij was boos want de mensen hadden
namelijk niet op hem gestemd! Hij zou geen wegen meer laten
opknappen in deze hoek. En zo bleven zelfs projecten die al lang
klaar hadden moeten zijn, maanden open brak terrein waar je
nauwelijks nog kon rijden. Er was zogenaamd geen asfalt meer te
verkrijgen. Dat terwijl de werkzaamheden in de stad wel gewoon
doorgang vonden. Afpersen dus, met geld van de gemeenschap
is in de politiek derhalve een normale zaak en wordt ook nog gesteund door zijn coalitie partners! Deze heer Godeth is echt niet
de enige en we zien het zelfs al onder enkele jongere politici die
ook deze weg ingeslagen zijn. Internet bussen, het zogenaamd
opkomen voor de lagere klasse onder de bevolking, zijn allemaal
tekenen van een zware corrupte politiek. Maar ook bij de verkie-
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zingen komt het duidelijker naar buiten, waar de bevolking staat
te dringen voor giften van deze personen. Als bijen hangen deze
mensen om hen heen, doen dan een andere kleur blouse aan en
gaan naar de volgende politieke partij.
Het voorbeeld van heer Godeth is nog een klein voorbeeldje. Het mooie is dat deze man zo slim is om dat ook allemaal
openlijk toe te geven in kranten, op TV en radio. Dat is het peil
waar onze politici nu op zitten. Een andere ster aan het firmament
is een heer Wiels die veel geld krijgt om zijn campagnes te voeren.
De lagere bevolkingsklassen zwermen om hem heen als bijen. Dat
omdat hij, volgens hem, niet omkoopt en deelt maar omdat deze
mensen zijn stellingen ondersteunen! Wel heeft hij dagelijks zijn
radio en tv shows en lijkt hij de Chávez te worden van dit eiland.
Erger is dat hij tegen de Nederlanders is maar wel met de Nederlandse partij PVV werkt en ook vandaar alle informatie krijgt. Het
is diezelfde PVV die mij een voorstel deed om een politieke partij
op te richten en die voor mij financiële hulp kon regelen vanuit
Nederland samen met technische bijstand! Kort daarna was de
partij van heer Wiels geboren! Hij speelt een dubbelspel en scheldt
op de Nederlanders maar zijn input is wel vanuit Nederland die
graag ziet dat er hier een nog grotere verdeeldheid gaat komen.
Angst is ook waarmee deze heren werken want ze brengen
zaken naar buiten die ver buiten de werkelijkheid liggen. Geschied
vervalsing en onware informatie doen lokale slecht geïnformeerde
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mensen geloven dat het einde nabij is. Hetzelfde wat de kerken
doen en met dezelfde impact.
Angst is het ergste wat momenteel speelt. Vergeet niet,
99% van de mensen hier lenen en/of gokken. Mensen die allemaal
op de ene of de andere manier een ‘fabor’(gunst) moeten doen
naar de ander toe. Zo heeft enkele mafia mensen eigenlijk alles
wat een land moet laten draaien, in handen. Kijk naar de politiek
waar elke politicus wel op zeer mysterieuze manier soms aan zeer
grote bedragen komt. Partijen die werkelijk miljoenen spenderen
aan campagnes maar ook aan het delen zijn onder de bevolking.
Laten we het dan nog maar niet hebben over de vele adviseurs die
we tellen op dit kleine eiland en die allemaal onder mega salarissen
werken. Stuk voor stuk oud politici die via hun advies een stempel
blijven drukken op het huidige politieke beleid.
Als voorbeeld hebben we documenten in handen waar een
mevrouw Romer advies geeft over een zaak in het Seaquarium.
Er konden geen dolfijnen meer ingevoerd worden. Door deze mevrouw Römer, werd advies gegeven om op een vrij slinkse manier,
maar ook eenvoudige manier dat dit wel toegestaan kon worden. U
zult het niet geloven maar binnen 5 dagen was er een nieuwe wet
ondertekend door alle mensen die het moesten bekrachtigen! De
publicatie was ook op een mysterieuze manier zeer snel geregeld
en de dolfijnen konden binnenkomen op een legale manier, volgens
hen. Van horen zeggen vernamen we later dat mevrouw Römer
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aandelen heeft in dit bedrijf. Belangenverstrengelingen?
Er dook een stuk in de publiciteit op over een pater die
kritisch naar buiten kwam over diezelfde politiek. Later bleek
de politiek zijn uitspraken zo te verdraaien dat deze ondertussen
gestorven man, o zo achter de politiek stond!
Ingezonden stuk .16.
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.
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”.
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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 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,
74

- ZWARTBOEK -

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 sensibilidat 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 verantwoordelijkheidsgevoel 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 verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En.... mocht je dat niet hebben, vraag erom.
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Je wordt geholpen. We zeggen heel vaak: “Er is veel armoede”.
Dit is 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.
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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 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
verantwoordelijk 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.......

- De politiek is een instantie die weet elk woord zo te
verdraaien dat het doet geloven of het hun woorden zijn. Deze
pater was werkelijk niet op zijn mondje gevallen en haalde nog
wel eens hard uit naar de politiek. Toen hij gestorven was, was
het wel diezelfde politici die vooraan in de kerk stonden hoe goed
deze man was.
Dat gebeurde ook bij het overlijden van mijn vrouw die
tientallen jaren gezwoegd en gevochten heeft om het onderwijs
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verder omhoog te krijgen. Ze heeft zeer vele waarschuwingen
gehad, er zijn heel wat vloekwoorden gevallen en met schorsingen gedreigd. Alle tegenwerking die maar mogelijk was heeft ze
meegemaakt. Er was niets goed en nergens was geld voor. Dat
hield haar niet tegen om voor de kinderen van haar school op te
komen.
De tegenwerking was zo groot dat het ten koste ging van
haar gezondheid en jaarlijks moest ze meerdere malen opgenomen
worden door toedoen van deze tegenwerking. Uiteindelijk stierf
ze eenzaam en alleen, daarvoor al verlaten door iedereen. Toch
was de grootste kerk op dit eiland nog te klein! Alle huichelaars
stonden op een rijtje en moesten hoogstpersoonlijk zien of ze wel
werkelijk was verdwenen! Wel waren de verhalen lovend en dacht
ik soms dat ik met Maria zelf getrouwd was geweest!
Een vast verhaal is hier dat als je gestorven bent, dan pas
ben je de beste van de wereld geweest. Ik werd hier niet goed van
en kan nu nog deze mensen niet onder ogen komen, wetende wat
ze haar hebben aangedaan en later ook nog vooraan in de kerk
stonden.
Maar in dit geval is het triest dat de politiek woorden verdraaide van deze pater om te laten zien hoe goed ze wel niet zijn!
Het is gewoon een schoolvoorbeeld hoe vies de politiek hier werkt
en er niet voor schroomt overledenen erbij te betrekken.
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Het is al niets nieuws, want wat opvalt is dat de grootste
‘God verzoekers’ doorgaans de meest dubieuze zaken op hun naam
hebben staan! Juist diegenen die ‘s zondags vooraan in de kerk
zitten zijn veelal de ergste in de maatschappij! Deze uitdrukking
hoorde ik laatst van een goed gelovige die er aan dacht om de kerk
niet meer te bezoeken omdat al deze criminelen op de voorste rij
zitten. Trouwens een mooi voorbeeld hoe de mafia in Italië het
ook doet. De grootste mafia bazen roepen het hardst over God
en het geloof en buiten de kerk vermoorden ze alles wat op hun
weg komt!
Zet je toch soms wel aan het denken, niet waar?
Ingezonden stuk .17.
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
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de arrogantie zoals de vele instanties en semi overheidsbedrijven
te werk gaan. ‘Service’ is een vies woord laat staan ‘planning’ 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 overheidsbedrijven. 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
80

- ZWARTBOEK -

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 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?

- Even wat anders. Toch is dit onderwerp net zo erg als wat
ik al eens aangesneden heb bij het lokaal radioactief afval. Afval
wat nog steeds gedumpt wordt in de zeeën om ons eiland! Triest
dat deze zaken systematisch ontkend worden.
Bij de elektriciteitsvervuiling kun je door een simpel
rekensommetje al tot de conclusie komen dat er iets mis is. Dat
samen met de know-how die we hebben over de straling van
de telefoon en de vele kankergevallen is het niet moeilijk een
conclusie te trekken. Een expert op dit gebied wees me al eens
op deze gevaren. Hij was ook betrokken geweest in verband met
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de straling van portable telefoons en hun palen. Ook daar werd
duidelijk dat de straling invloed had op de mens, al was dat 50
keren minder dan bij een 220 volt kabel die slecht geaard is en
boven je hoofd hangt!
De straling die elektriciteit boven je jou geeft en de transformators die als bosjes verspreid hangen op het gehele eiland,
vormen een werkelijk gevaar voor de volksgezondheid. Iets wat
de meeste van ons niet interesseert. Erger nog, diegenen die zo
hard roepen over deze zogenaamde ‘onzin’ zijn juist diegenen die
het meeste verdienen aan de ziekten onder de bevolking! Met het
ontkennen en het belachelijk maken van dit stuk bleek duidelijk
dat ik het bij het rechte einde had, precies zoals die expert mij
ook vertelde. Ik had het weer eens te hard en te rechtstreeks onder
woorden gebracht en dat mag niet in een maatschappij die van
vuile zaakjes aan elkaar hangt.
Mooi gegeven was, dat in het verleden medewerkers van
Aqualectra wel wisten wat er gaande was. Bij het vragen over
deze elektriciteitsstraling kreeg ik verschillende versies te horen.
Geldprobleem was een van de problemen. De slechte medewerking
van de overheid om dit op te lossen, was een ander excuus. Zeker,
de hoogspanningskabels behoorden in de grond thuis volgens
deze mensen. Als je dan weer vraagt waarom beginnen jullie dan
niet langzaam maar zeker te saneren, is het stil en niemand doet
zijn mond verder open. Hetzelfde met het radioactief afval waar
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zelfs mensen waren die dat bevestigden. Nu zijn deze mensen
nergens meer te vinden of verdwenen van dit eiland. Hebben ze
teveel losgelaten?
Elektriciteit is de grootste kankerverwekker en de oorzaak
van vele ziekten. Het kan ook niet anders omdat wij zelf al een
energiebron zijn en dat dan samen met de onnatuurlijke bron, alles
uit zijn verband getrokken wordt om ons heen. Deze negatieve
straling kan met je lichaam niets anders doen dan ziek maken.
Voorbeeld; Ga maar eens lang achter een computer zitten
of bij een scherm, of kunstmatig licht. Je zult merken dat je energie
werkelijk leeggezogen wordt. Ook de meest vreemde ziekten komen alsmaar naar boven. Maar de vele testen met alleen al mobile
telefoons zijn nu volop te zien op Youtube. Zie bijvoorbeeld deze
testen; (http://www.youtube.com/watch?v=AxTwt0cKTUI&feat
ure=autofb). Wel zijn de laatste jaren intensief testen gedaan en
bleek dat bij jonge mensen al in hun jonge leven kankergezwellen zijn gevonden aan die kant dat zij hun de mobiele telefoon
houden bij het bellen!
Toen ik dit filmpje op internet plaatste en ook op Facebook,
kreeg ik onder andere een mail van een jong meisje: ‘John ik had
ook al een idee dat mobiele telefoons kanker kunnen opwekken.
Ik droeg mijn mob.tel. altijd in mijn jaszak ter hoogte van mijn
borst. Ik kreeg een jaar daarna borstkanker zonder dat de artsen
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een redelijke antwoord op konden vinden. Dus ik geloof zeker dat
het te maken heeft met de straling hieruit, maar om de mensen die
al verslaafd aan zijn attent te maken dat ze het elders moeten neerleggen en niet op hun lijf moeten dragen.....tja......moeilijk....’
Als de mobiele telefoon aangaat, dus dat het telefoongesprek binnenkomt, straalt deze zoveel energie uit dat het lichaam
zich daartegen gaat bewapenen en dat is dan een kankergezwel
na verloop van tijd.
Dus met wat logica en helder denken samen met de bewijzen die deze expert me gaf was een plus een duidelijk de conclusie
dat onze bovengrondse kabels heel wat ellende veroorzaken.
Maar goed, een fantast mag en kan geen simpele zaken
op een rijtje zetten en de conclusie trekken dat plus en min, een
min is voor de gezondheid. Zeker niet als er grote politieke en
persoonlijke belangen bij dit soort zaken spelen.
Ingezonden stuk .18.
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,
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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! 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,
Nederlandse, 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!
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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 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 				
Moderne slavernij in het systeem
Help, de Antillen verzuipen 		
Geboren voor één cent 		
Pech gehad				
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ISBN 978-1-4092-1936-1
ISBN 978-1-4092-5909-1
ISBN 978-1-4092-7972-3
ISBN 978-1-4452-6787-6
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- Een persbericht wat maar sporadisch in de lokale kranten
geplaatst werd omdat het te veel naar buiten zou brengen. De pers
is bang en vergeet niet dat de lokale pers maar overigens ook de
internationale pers voor 99% in handen van de mafia is. Zelfs
onze lokale internet krant heeft zo zijn beperkingen al meent
Yves te kunnen doen en laten wat hij wil. Verder hoor en lees
je tussen de zinnen door wat de mafia allemaal uithaalt met de
pers. Je bent te kritisch dan wordt je krant of station geblokkeerd
of zelf je vergunning afgenomen. Dit dreigement was ook eens
na enkele interviews bij Mamita Fox Voz di Bonaire. In een keer
waren er problemen op dat station en er werd zelfs gedreigd dat
ze de zendvergunning zouden intrekken. Nee, het lag niet aan de
interviews met Baselmans maar ik wist meer en hoorde kennelijk
meer dan deze mensen. Ook bij andere stations was het zo dat bij
je interview toevallig de stroom uitviel en zelfs tot overname werd
gedwongen! Allemaal mafia praktijken die alsmaar opspelen.
Persvrijheid is er niet en vrijheid van meningsuiting is
zeker op deze eilanden al helemaal niet. Dat zul je wel later zien
in het tweede gedeelte van dit boekje.

- ZWARTBOEK -

87

Ingezonden stuk .19.
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 moet zoeken met het Lokale Gerecht,
Openbaar Ministerie, Gemeenschappelijk 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
verantwoordelijkheden naar de burgers van deze eilanden toe,
maakt het dan wel dat Nederland ook aandeel heeft aan de justitiële wanorde in de Antillen.
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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

- Deze brief is inclusief een elektronische file van het boek
‘Pech gehad’ verzonden naar vele Nederlandse politici. Er kwamen
reacties los en ook waren er politici die erg stil waren. Nederland
schuilt al jaren achter duistere zaken en Nederland heeft nooit
iets durven te ondernemen om de burgers te beschermen in de
Antillen. Een vervolg kun je lezen in de brief die ik als antwoord
stuurde naar de minister van justitie in Nederland Hirsch Ballin.
En waarvan een kopie naar diverse regeerders en instanties is gegaan. Het bewijs kreeg ik later in handen, Nederland steekt zijn
kop in het zand. (zie Ingezonden stuk .37.)
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Ingezonden stuk .20.
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 vrouwen
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, bewoners en kinderen. Nee, we leven NU en
90

- ZWARTBOEK -

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, 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?
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GRATIS TE DOWNLOADEN BOEKEN:
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 Antillen gaan o.a.:
Ingezonden (Vele Antilliaanse zaken)
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.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_version.pdf

92

- ZWARTBOEK -

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 desmentí 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’, usa droga, adikto
na kumpramentu di number i muheria. Tur esaki tanten 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.
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Siudadano no ta interesá at all kiko en realidat ta bai pasa
ku nos islanan 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 polítikonan hulandes. Nan tambe a nota
kiko ta andando riba e isla aki.
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 gobernantenan 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.
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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 Antillen gaan o.a.:
Ingezonden (Vele Antilliaanse zaken)
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf
Moderne slavernij in het systeem (Hoe werkt het systeem)
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Slavernij_
download.pdf
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Geboren voor een cent (Kinderleed)
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Een_cent_
free_version.pdf

- Ook met dit stuk ging het er om, om aandacht te vestigen
op de manier hoe hier gewerkt wordt. De mafia en de vreemde
justitiële uitspraken en zelfs jongeren die onterecht veroordeeld
zijn. Toch blijkt, ondanks de twee talige versie van dit stuk, dat
de pers wederom onder druk was gezet.
- Het is en mag niet naar buiten komen wat er werkelijk
gebeurt in de Antillen.
- Het mag niet zo zijn dat de bevolking gaat inzien dat ze
nog slaven zijn.
- Het mag niet zo zijn dat mensen wakker worden.
Zaken die duidelijk zijn geworden sinds ik op Internet via
onder andere Facebook probeer mensen wakker te maken. Wat
blijkt, een klein legertje mensen die veelal onder valse namen naar
buiten komen drukken alles de kop in en maken alles belachelijk
wat er naar buiten komt. Ik raad je eens aan enkele dagen E Korant Verídiko II te volgen en dan zie je alsmaar dezelfde mensen
die zaken in de gaten houden en belachelijk maken wat er naar
buiten komt. Enkele ziekelijke gasten die achter de schermen voor
bepaalde ministers en partijen werken. Ziekelijke gasten die niets
durven en o zo bang worden dat hun eigen corrupt wereldje naar
boven komt.
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Nu is het huidige internet nog redelijk open en is het mogelijk om via vele kanalen toch informatie weg te schrijven of
binnen te halen. En dat maakt dat de huidige eilandelijke politiek
zeer veel keren geconfronteerd wordt met de burger die toch meer
weet dan de eigen beknelde visie van zijn politici.
Mooi is het, dat er ministers zijn die bang worden en jou,
als mondige burger, niet onder ogen willen zien. Bang dat ze tekort
schieten en bang dat ze belachelijk overkomen in hun beperkte
visie. Je gaat daarover nog veel meer lezen in dit boekje.
Ingezonden stuk .21.
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, schrijven, 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 mediteren. 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
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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 schort en helaas worden veelal zaken naar het persoonlijke getrokken. Ik respecteer
uw aanwezigheid en hopelijk u ook die van mij. Dank u.

- Mevrouw/heer W.A. de Baerdemaeker is een fictieve
naam en zoals meerdere, komen die van politieke pionnen die
willen intimideren. We hebben in het verleden het daar al meer
over gehad in het boek ‘Help, de Antillen verzuipen’. Het zijn
ziekelijke zielen die geen eigen mening hebben en ook nergens
met een eigen mening naar buiten durven te komen. Erger nog is
dat de lokale pers dit toelaat.
Ik heb eens geprobeerd onder een valse naam te schrijven
en dat is kennelijk geen punt. Vele jaren terug heb ik eens de
grootste onzin geplaatst onder een fictieve naam. Nu, je wilt niet
weten hoe gretig de pers was om het te plaatsen. De controle op
namen is zeer slecht en even natrekken of het wel voorkomt in een
bevolkingsregister of dat het een levend persoon is, is er niet bij.
En daar maken onze politici en hun pionnen gretig gebruik van.
Wel is het mooi dat als je het schrijfwijze laat vergelijken
door experts in het buitenland, dan ploppen de werkelijke namen
zo op! Ook zijn ze ook nog niet zo slim met internet en zijn 95%
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van alle geschreven berichten te achterhalen via de elektronische
snelweg. Ook daar ben ik op onthutsende zaken en zeer bekende
namen gestuit in het verleden.
Welnu, deze man/vrouw vroeg me in de Amigoe waarom
ik nog op dit eiland woonde. Wie deze persoon is laat ik maar even
open, maar het is geen onbekende in mijn boeken.
Ingezonden stuk .22.
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,
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kwartelkuikens en eendagskuikens. 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 eieretende slangen op de wereld.
Laten we de mensen wel goed voorlichten want onze arme Boa
eet als hij honger krijgt gewoon een heerlijk kippetje. Eieren, wat
een fantast!

- Een boa was gevonden in een kippenfarm en er was in
de lokale pers een geweldig verhaal verschenen. Met dat stuk kon
je zien dat de lokale pers maar weinig uitzoekt en klakkeloos dingen overneemt en aanneemt. Een boa zal zeker geen eieren eten,
erger nog, hij kan geen eieren eten! Maar deze fantast van een
journalist wist kennelijk meer van reptielen en brouwde werkelijk
een geweldig verhaal in elkaar. Of, onze kippenfarm wilde er een
slaatje uitslaan om zo het zogenaamd verlies bij de verzekering
te declareren!
Het is tekenend hoe de pers te werk gaat. Je vraagt je dan
af, moeten we nog wel iets geloven wat er geschreven wordt? Dat
maakte ik ook mee met het geheel 10-10-2010 gebeuren waar
al maanden vóór de hele show, uitgemaakt was dat dit door zou
gaan. Zelfs voordat er werkelijk iets in de Kamers in Nederland
was bepaald, was al bekend dat onze prins Willem Alexander op
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die datum op het eiland zou zijn. ‘Foutje’, kun je zeggen maar de
prins wist dus al lang dat alles door zou gaan!
Maar bij niemand viel dat op, niemand reageerde en niemand interesseert wat er werkelijk gebeurt als ze allemaal maar
regelmatig bedeeld worden. Dan is alles goed. De hele show van
10-10-2010 was een farce waar nergens meer aangepast of veranderd kon worden. De zaken waren al rond en alleen het circus
er omheen moest gewoon even vol draaien.

Ingezonden stuk .23.
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.
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Kort daarna komt u met een getypte brief op KVII dat u op
7 December 2009 een antwoord heeft geschreven (nr 1553/RvM).
Toen ondergetekende 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.
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 summier 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!
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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.
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.

- Op een gegeven moment kreeg ik te horen vanuit Nederland dat onze minister niet op zaken reageert. Niets nieuws,
want deze minister staat zo hoog boven de bevolking maar ook
boven de Nederlandse regering dat ze meent dat ze niet hoeft te
reageren.
In de pers verscheen een stuk over vragen in de Kamer
over goedkopere HIV en AIDS medicamenten. Onze minister
Leeflang had niet geantwoord, was duidelijk het antwoord in de
Kamer van mevrouw Bijleveld. Dus rijzen er bij mij vragen waar
onze minister niet zo blij mee was.
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Dit stuk kwam in de pers en ik schreef daarnaast ook op Facebook over het bovengenoemd stuk. De desbetreffende minister
is al lang bang om een confrontatie aan te gaan en beantwoordde
me via een webpagina van iemand anders op Facebook. Ja ik weet
het, een zielige vertoning van een minister maar daarom is ze er
nu ook uitgekukeld. Eruit omdat ze zeer veel misstappen en menselijke ellende op haar geweten heeft. Maar in dit geval werden
er op haar wall op Facebook enkele regels gezet die aan moesten
tonen dat ze wel een antwoord gestuurd had. Ik reageerde daarop
dat elke tekst, ook valse, geplaatst kon worden op deze manier.
Daags erop verscheen enkele getypte velletjes op haar pagina.
Wat wel vreemd was, er stonden geen stempels op zoals
ze normaal op officiële papieren staan. De stempels van gestuurd,
gefiled en met een eventueel faxrapport waren niet aanwezig.
Dat laatste kwam later opduiken! Helaas was onze minister
vergeten dat het faxrapport goed te lezen was door het te vergroten
en niet van die datum was en dat het over andere pagina’s ging.
Ook bleek het, zoals je kunt lezen, over verkeerde nummers te
gaan! Klein foutje, zullen we maar zeggen.

104

- ZWARTBOEK -

Ingezonden stuk .24.
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 Bijleveld zal
haar bril op moeten gaan zetten en nog eens gaan snuffelen in
het archief van 9 december 2009 en 4 maart 2010!
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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.

- Onze minister werd zoals altijd persoonlijk en viel me op
verschillende plaatsen aan. Ook kwam er weer een ‘onbekende’
(weer een valse naam) die wilde dat ik mijn excuus aanbood aan
deze minister.
Wat bleek later? De Nederlandse verkiezingen waren
op handen en Bijleveld stond er niet meer zo goed voor. In de
wandelgangen vanuit Nederland hoorde ik dat ze daarom alsnog
maar gezegd heeft dat er wel brieven waren maar het haar nog niet
bekend was toen de vragen in de Tweede Kamer gesteld werden!
Een politieke farce om de politiek op dit eiland en zichzelf te
redden. Dat bleek ook uit de bevestiging vanuit Nederland. Het
ging er duidelijk om, om met weinig kleerscheuren uit deze zaak
te komen!
Tot de dag van vandaag zijn de zogenaamd verstuurde
brieven nooit in een van de files gevonden op het fort. De brieven
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zijn ook niet opgedoken met de stempels die elk uitgaand stuk
normaal heeft. Wat maar een antwoord kon zijn. Het was niet als
een officieel stuk verstuurd. Kon ook niet want ze bestonden in
dit geval niet. Dat bleek uit de valse nummers, het vals faxrapport
en de manier hoe de zaak in de doofpot gestopt werd om politieke
vrede te behouden.
Eerlijkheid duurt het langst en dat moet een schooljuf toch
weten. Zo gaat voor mij in mijn boeken deze minister de geschiedenis in met achter haar naam; leugens, werken onder valse namen
en valse brieven. Triest dat dit bestaat in een democratisch land!
Of zijn we toch niet zo democratisch?
Ingezonden stuk .25.
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 Ondersteuningsteam (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 volgens 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 aangeeft 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 screenen! Of krijgen zij ook de mogelijkheid
om zich nog snel te zuiveren?
Wat een Farce!! Want tenslotte is dat hetzelfde als je tegen
een drugbende zegt: ‘He swa, morgen slaapt de politie en zijn de
boten kapot, jullie zijn welkom.’
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Minister van justitie schaamt u zich want u helpt mee aan
deze bende op dit eiland.

- Na jaren gevochten te hebben is een minister gaan werken
aan de gevangenis. Maar zoals altijd in de politiek, ze moeten dat
openbaar via de pers doen zodat iedereen weet hoe goed werk ze
doen. Trouwens, dit is werkelijk een Antilliaans politiek ego probleem. Politici die menen dat zij de ware zijn en dat zij het werk
doen. Terwijl ze daar door ons op die plaats gezet zijn en door
ons dik betaald worden! Dus is het dan niet meer dan normaal
dat je dan je werk doet.
Deze minister Jacoba is een mooi voorbeeld van in de
publiciteit staan om zo alsmaar haar goedheid te tonen. Een
duidelijk ego probleem zoals we alsmaar zien. Ook nu, doordat
ze al ruim van te voren aan ging kondigen dat ze de gevangenis
schoon ging maken. Nu vraag ik me af waar je hersenen zitten als
je openlijk tegenover criminelen en de hele staf van de gevangenis gaat verklaren dat je schoonschip gaat houden! Als crimineel
dump je snel je handel en als leiding zorg je dat vele bewijzen
van onmacht verdwijnen! Ook zo nu weer eens, waar na afloop
van de actie enkele zaken getoond werden maar de werkelijke
handel nu al weer volop aan de gang is! De bewakers en overige
personeel draaien nu overtime om al de in beslaggenomen zaken
weer aan te vullen.
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Hoe is het mogelijk dat je zo’n actie van te voren aankondigt en niet het personeel/leiding en mensen aanpakt die dit
allemaal toegelaten hebben?
Dweilen met de kraan open en onze minister van justitie,
mevrouw Jacoba, meent zo een verkiezingsstunt te hebben uitgehaald. De gevangenis is ondertussen weer een grote troep en de
prijzen om zaken aan te schaffen zijn ondertussen wel verdubbeld!
Dus wie schiet hiermee op? Onze minister in haar verkiezing en
de leiding/bewaarders met de nieuwe verkoop!
De omgekeerde wereld waar justitie de veroordeelden
helpt. Maar dat hebben we al eens aangekaart in het boekje ‘Pech
gehad’, waaruit duidelijk blijkt dat justitie de mafia ondersteunt
en dat is wederom bewezen.
Ingezonden stuk .26.
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 vastgelegd worden voor en tot na hun politieke carrière.
Maar helaas, zo zijn wij burgers, tot de dag van vandaag, zand
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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.
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
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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.
Verantwoording 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 Nederland. 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.
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Transparantie, voor ons de eerste stap naar de nieuwe
politiek.

- Het woord transparantie is een woord wat vele partijen
allemaal voor in de mond hebben liggen. Maar als je iets vraagt
of iets naar buiten brengt zijn het juist die mensen die hoog van
de toren blazen dat het niet waar is of dat het leugens zijn. Reeds
vele jaren is transparantie omgeslagen naar absolute duisternis.
Vele zaken worden verzwegen en vele zaken mogen wij als burger
niet weten.
Het verdelen van het grote geld uit Nederland is gewoon
het vullen van persoonlijke zakken. Kijk maar eens naar alle
schadeclaims die nu behandeld en uitbetaald worden. Kijk maar
naar welke gedeputeerden en verdere politici slijmen met deze
mensen die de miljoenen moeten ontvangen! Kijk waar het geld
naar toe gaat en of het wel werkelijke schadeclaims waren! En
zo praten we alleen nog maar over schadeclaims, maar wat denk
je van terreinen en projecten? Te veel om op te noemen en te
onthouden. De enige personen die het onthouden zijn die politici
die daar nog beter van worden.
Dan gaan we naar de vele adviseurs, raadsmannen en
-vrouwen. Het is een totaal leger, allemaal met hun eigen adviesbureaus en wekelijks astronomische bedragen declareren voor een
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adviesje wat veelal toch niet nagevolgd wordt. Mits er misschien
ook nog eigen belangen aan kleven, zoals bijvoorbeeld bij het
Seaquarium, hotel projecten of zakelijke projecten. Dan worden
adviezen binnen 5 dagen opgevolgd met een wet. Dat zien we ook
in de medische sector waar de farmaceutische wereld duidelijk
politieke belangen heeft en waar blijkbaar ministers op een of
andere manier beloond worden voor bepaalde diensten.
Zo gaat het maar door, ook in het onderwijs in de vele
sectoren maar ook in de toelevering aan het gouvernement waar
extra onkosten worden doorberekend.
Voorbeeldje: Zelf ben ik eens benaderd om bij een opdracht
voor een afdeling op het fort, 15% op te zetten en dan moest ik
dat afdragen aan dat hoofd die het dan goed zou keuren. Toen ik
dit weigerde was mijn opdracht ook verdwenen. Aangifte is verdwenen en nooit is er ooit iets aan gedaan. Deze man heeft nu zijn
schaapjes op het droge en hoeft zich niet meer druk te maken.
Zaken die nu nog spelen. Denkende aan de Posterijen die
nu postzegels duur laat ontwerpen in het buitenland. Een Postspaarbank die geen bank is en niet garant staat voor het ingelegde
geld. Een pensioenfonds die alsmaar klaagt maar blijft lenen aan
een failliet land. Een BOO waar vele miljoenen verdwenen zijn.
Een Aqualectra die sjoemelt met projecten en niet die materialen
gebruikt die op het bestek stonden. Een UTS die miljoenen weg-
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sluist via de buitenlandse bedrijven waar ze aandelen in hebben. Zo
kan ik boeken vullen met niet transparante zaken. Dat alles komt
omdat ons voorbeeld, namelijk de politiek, zelf een beerput is.
Als je mensen/kinderhandel, porno, gokken, wapen en
drugshandel toelaat als regering en dat daar alsmaar mensen
achter zitten die hier dan o zo respectabel zijn en zelfs de politiek
steunen, dan is dat wat dit eiland zo corrupt maakt en daardoor in
handen is gekomen van vele mafia groepen.
Transparantie is hier het zand in andermans ogen strooien
en daarom zal voorlopig de ware ellende niet opgelost worden.
Met daarnaast het bewust dom houden van onze kinderen, en zo
volwassenen creëren die dan later zo min mogelijk tegenstand bieden en jou in die heerlijke stoel houden. Mensen durven niet naar
buiten te komen omdat hun baan, hun inkomen en hun toekomst
afgepakt worden. Dat is waar de huidige politiek nu mee bezig
is: Een slaafs volk behouden wat we omkopen met wat goederen
of vergoedingen en dan hen laten verkommeren in hun eigen vuil
zonder recht van leven. Want ook onze gezondheidszorg is nu op
een peil en onze gewezen minister van gezondheid samen met de
gedeputeerde hebben aardig wat overleden mensen op hun naam
staan. Ook dat zal zo de geschiedenis ingaan.
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Ingezonden stuk .27.
Mei 2010, Opstand gevangenen
Iets wat nooit prettig in de oren klinkt omdat een gevangene een gevangene 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 Justitie 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 is dat, zijn de geluiden vanuit Nederland. Wie
gaat nu aankondigen dat er een schoonmaakactie gaat komen!
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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 bewaarders 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 vallen, 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!
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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 wereld hebben gecreëerd en dat allemaal
ten koste van de gevangenen. Okay, je bent veroordeeld maar er
zijn nog wel zo iets als mensenrechten. 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
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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.
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.
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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 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.

- Dit was een van de stukken die onze minister zich kennelijk persoonlijk aan trok omdat ik weer naar buiten bracht dat
het niet pluis is in de gevangenis. Uit interne informatie bleek dat
wat op handen was. Dat bleek ook enkele weken later toen er weer
vechtpartijen uitbraken maar angstvallig verzwegen werden.
De gevangenis is een broedplaats van ellende. Dat wordt
aangewakkerd door vele onkundige politiek of bond gebonden
120

- ZWARTBOEK -

personeelsleden, dat, zowel in het kader als onder de bewakers
(wat mij later gecorrigeerd werd; ‘bewaarders’). Bewaren doen ze
niet veel en bij mij en de Nederlandse taal blijven het bewakers.
Deze bewakers smokkelen veel binnen en de namen zijn al vele
malen doorgegeven aan de desbetreffende verantwoordelijke personen. Ook zo de minister van justitie die alsmaar haar mensen
blijft beschermen. Een zeer zwakke persoonlijkheid die kennelijk
gemakkelijk te manipuleren is. Vandaar dat heer Dick moest wijken. Natuurlijk want hij had een eigen mening, een eigen visie
en wat hij mij ook vertelde, namelijk: ‘Ik heb nu niets met mijn
partij te maken!’ Welnu, deze uitspraak was kennelijk genoeg om
hem binnen enkele weken van zijn post te zetten en te vervangen
door een manipuleerbaar persoon. Dit vermoeden werd later wel
bewezen. Gezien de handelingen van deze minister Jacoba die we
later in dit boekje gaan volgen.
Ingezonden stuk .28.
John Baselmans presenteert zijn boek bij de Ministerpresident Mevrouw E. de Jongh-Elhage.
Donderdagmorgen was John Baselmans aanwezig op
het fort om zijn boek ‘Pech gehad’ te presenteren aan Ministerpresident 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
- ZWARTBOEK -

121

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.
In het gesprek vanmorgen werd deze vergelijking toegelicht bij de Minister-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 invitashon di Minister–presidente señora E. de Jongh-Elhage pa asina
ofresé su buki “Pech gehad”.
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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–presidente kende a mustra su boluntat pa mira e kaso
aki ku otro wowo. 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 kombersashon ku John Baselmans

- Enkele foto’s die gemaakt waren stuurden we naar de
kranten. Weer werd duidelijk dat de pers sterk beïnvloedbaar is
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en politiek getint is. Enkele kranten plaatsten het bericht.
Een kanttekening aan dit bezoek was een uitspraak van
mevrouw de Jongh Elhage die ze tot drie maal toe herhaalde.
‘John, mensen die in mijn agenda kunnen zien geloofden niet dat
ik je wilde ontvangen. Kun je nagaan wat en hoe de mensen over
je denken!’
Ja, een trieste uitspraak van een minister president. Nog
niet zo zeer haar persoon, want ze was eerlijk. Maar triest hoe de
politiek dus over me dacht en alsmaar bang voor me is. Ze was
eerlijk en we hebben vaak in het verleden, altijd met wederzijds
respect, contact gehad en dat maakt deze vrouw een aparte respectvolle vrouw in de huidige politiek. Ze is een van de weinige
politici die me onder ogen durft te zien. Wat ook wel blijkt aan de
reacties van andere politici die veel beloven, o.a. om binnenkort
eens om de tafel te gaan zitten maar dan hoor je daar niets meer
van. Politici die menen persoonlijk aangevallen te zijn door mij.
Zo kun je er duidelijk uit opmaken dat een politicus met
een minimum aan opleiding dit soort bekrompen denken tentoonstelt. Simpel door de manier van; hoe bekrompen ze denken
en zo handelen ze ook. Terwijl ik wel ontvangen word door onze
minister president, Gouverneur en Procureur generaal. De politiek
faalt grandioos en zendt alsmaar onkunde de wereld in.
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Ingezonden stuk .29.
De arrogantie van de politici naar de bevolking toe
Wij burgers van de Nederlandse Antillen blijken voor de
politici alleen 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!
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 ondergetekende heeft gestuurd naar alles wat politiek is op dit eiland, er nog NOOIT één antwoord of bevestiging
gekomen is!
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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 belanden inderdaad vele brieven van ons burgers
in de prullenbak! Arrogantie 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, 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.
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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.
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.
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Riba e kartanan ku mi a manda komo siudadano pa; La
Reina, Gobernador, 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.
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- Dit stuk is de bittere waarheid die op het eiland afspeelt.
Instanties, regeerders, gedeputeerden, hoofden van dienst en eigenlijk bijna alle overheidskantoren en instanties zijn zo onbeschoft
om hun medeburgers niet te beantwoorden als er brieven gestuurd
worden of vragen naar hen gesteld worden. Erger nog, bewust
verdwijnen belangrijke brieven zoals die pion me eens uitvoerig
vertelde. Want de mensen moesten maar eens leren hoe brieven
geschreven moesten worden! Een triest verhaal maar ook nog de
bittere waarheid!
Al snel merk je dat je vanuit het buitenland maar ook van
zeer hoge personen buiten de eilanden meestal een net briefje
terugkrijgt. Hier op onze eilanden is het zo dat we geen antwoord
krijgen of zelf genegeerd worden als je te kritisch bent. Je mag
deze over het paard getilde mensen niet attenderen dat ze het
volk benadelen. Vele ambtenaren of hoofden van dienst zijn snel
op hun tenen getrapt en verweven kritiek veelal met persoonlijke
aanval. Dat zien we duidelijk bij onze ex minister van onderwijs en
gezondheid mevrouw Leeflang, die mij persoonlijk aanviel terwijl
ik haar altijd op haar functie heb aangesproken. Ze is niet de enige
en zal ook niet de laatste zijn, puur omdat velen met onvoldoende
opleiding, niet weten om te gaan met kritiek.
Kritiek is een pijnlijk woord en dat zien we ook bij minister Jacoba. Ze zou me twee weken na haar mail contact met me
opnemen maar ik was te kritisch over haar politieke actie om en
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rond de Bon Futuro gevangenis. Je mag als burger geen vraagtekens zetten, laat staan vragen stellen. En zo doet deze minister
nu alles stilzwijgen en heeft ze het druk met foto sessies voor in
de vele kranten en TV.
Zielig noemen we dat en het is duidelijk een schoolvoorbeeld van een slechte educatie. Mensen die werkelijk opgeleid zijn
gaan geen confrontaties uit de weg. Dat hoeven ze ook niet want
ze weten hun zaken te onderbouwen en te verdedigen. Mensen
die geen opleiding naar behoren hebben afgerond zoals we hier
veel hebben op de verschillende plaatsen, zullen alle confrontatie
uit de weg gaan.
Dit is een internationale regel die gewoon laat zien hoe ver
en hoe sterk je bent in de zaken die je behartigt. Een zakenman
die zijn zaken niet verdedigt zal nooit iets verkopen. Zo zien we
dat onze eilanden werkelijk veelal door onkundige mensen geregeerd worden en zelfs door mensen met een minimale opleiding
als schooljuf of zelfs kleuterleidster. Zelfs lager is mogelijk als we
bij enkele partijen gaan kijken waar na de lagere school werkelijk
niets meer voorkomt op hun CV.
Dat zijn die mensen die niet kunnen en durven te onderhandelen, zich verschuilen en geen brieven terugsturen als antwoord.
Het zijn dan die mensen die totaal geen respect hebben voor hun
medemens maar wel menen dat ze kunnen regeren.
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Ingezonden stuk .30.
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
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beweren ze in de stad dat wij als Banda’bou (onder)ontwikkeld
gebied zijn!

- Dit stukje is een duidelijk beeld hoe de plaats Banda’bou
waar wij wonen, achter ligt op de rest van het eiland. Water, elektra, telefoon, TV, maar ook de wegen en wat veiligheid betreft
liggen we ver achter vergeleken met de rest van het eiland. Het is
ook schandalig dat de politicus Anthony Godeth nog niet zo lang
geleden in een toespraak openlijk verkondigde dat als wij bewoners van Banda’bou niet op hem zouden stemmen, hij zal stoppen
met de projecten op Banda’bou! Dat is dus openlijk afpersen en
openlijk toegeven dat hij ons als burgers wil omkopen! Terwijl
wij burgers zijn salaris betalen.
Maar wat doen de burgers? Ze laten hem zijn gang gaan,
lachen en stelen verder mee van de grote hoop! O jee, wat schrijf
ik nu. Ja, vele burgers doen mee aan deze corruptie gewoon al door
op zo’n man te stemmen. Maar wat denk je van de twee partijen
die deze man zo hard nodig hebben? PAR en PNP die allemaal met
hem slijmen omdat anders de regering valt! Dat maakt dat deze
partijen net zo corrupt zijn als FOL van diezelfde heer Godeth! Als
je toelaat dat delen van de bevolking en van het eiland omgekocht
worden met gemeenschapsgelden en ook niet ingrijpt in zaken die
werkelijk niet door de beugel kunnen, dan is de mederegeerder
dus eens met deze manier van regeren.
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Het is ongelofelijk dat de huidige burgers die allemaal
beweren zo gestudeerd te zijn niet willen inzien wat er werkelijk
gebeurt. Of een andere mogelijkheid is, dat deze burgers ook allemaal een graantje meepikken in het geheel en ook op een of andere
manier geholpen worden door een van deze corrupte partijen!
Dat het om een politieke zet ging, de formatie van deze
drie, was duidelijk. Want hoe is het mogelijk dat als je staat voor
transparantie en voor zogenaamd behoorlijk bestuur, een partij mee
trekt waarvan de leider veroordeeld is geweest? Dat verklaart ook
dat nu de wet transparantie maar ook de wet van veroordeelden
maar niet besproken wordt en alsmaar vooruit geschoven wordt.
Want ze weten allemaal dat er vele koppen gaan vallen, zowel in
hun eigen partijen als die van hun tegenstanders.
Zo zal de politiek in de tang blijven van de mafia. Diezelfde
mafia die al zeer lang justitie in zijn greep heeft en ook duidelijk
alle touwtjes van onze economie in handen heeft.
Ingezonden stuk .31.
Men moest zich schamen
Afgelopen dagen en een maand van te voren aangekondigde schoonmaakactie, is de pers overspoeld geweest met deze
actie in onze gevangenis ‘Bon Futuro’. We hebben de laatste
dagen tafels vol gezien met wapens en allerlei gerei wat in een
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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 ministerie
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 en de
minister moeten zich schamen dat een groep Nederlanders even
deze zaken in een gevangenis vinden.
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Zo zouden deze verantwoordelijke mensen allemaal hun
biezen moeten pakken voor hun onvermogen wat ze zelf de laatste
dagen in alle kranten 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.

- Dit is weer een van de meest domme acties die een minister van justitie had kunnen doen. Het was een politieke stunt
om ons als burgers te laten zien wat deze minister allemaal goed
doet. Maar als een minister president aan mij toevertrouwt dat ze
deze actie ook niet snapt, dan vraag ik me wel af hoe dat kan als je
nota bene ook nog in dezelfde partij zit. Ja, dezelfde partij en niet
zoals ik haar in eerste instantie bij de PNP plaatste in plaats van
PAR. Een fout in mijn schrijven die ik daarna ook hersteld heb.
Maar als je een maand vóór een grote schoonmaak gaat
aankondigen bij de directie, leiding, bewakers en gevangenen,
schoon schip te houden, is het duidelijk een groot teken van medeplichtigheid in de corruptie in deze gevangenis. Een maand later
waren deze acties en er werden wat zaken gevonden maar lang
niet wat er WERKELIJK aanwezig was! Dat was heel goed verborgen en weggemoffeld door de vele toeleveranciers. Nog geen
maand later bleek dat er 2 bewakers plus enkele andere personen
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weer gepakt waren in diezelfde gevangenis met dit keer alleen
handel in drugs. Die handel had nauwelijks te lijden gehad met
het zogenaamd ‘schoon schip houden’ wat met veel tam tam was
aangekondigd. De andere handel in voedsel en luxe artikelen is
nu beter dan nog nooit te voren.
De bewakers die al jaren met medewerking van de leiding
alles wat een gevangene wil hebben, binnenlaten zijn nog steeds
op hun posten werkzaam waar ze het beste deze handel kunnen
uitvoeren. Vergeet niet, er gaat zeer veel geld om in wapens, drugs,
goederen, extra eten enz. binnen te halen. En zowel de leiding als
de bewakers hebben daarvan een mooi extra salaris elke maand.
Ingezonden stuk .32.
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
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voor te kunnen doen als ze zich in een 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 ontvangen 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
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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.
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!

- Het verhaal is duidelijk maar later bleken dezelfde verhalen links en rechts op te duiken, zelfs met mensen van eigen
ras en dezelfde kleur. De bewakers van overheidsgebouwen zijn
doorgaans kennelijk politie agenten die nergens anders ingezet
kunnen worden! Dat blijkt ook wel hoe ze mensen (niet) te woord
staan en zelfs niet weten fatsoenlijk te praten in welke taal dan ook.
Zelfs de Antillianen die ook zulke voorvallen hebben meegemaakt
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vertelden me later dat deze mensen onbeschoft waren en meenden
werkelijk oppermachtig te zijn. Dat is waar dit eiland sterk onder
te lijden heeft. Want vele mensen zitten niet op de juiste plaats en
hebben geen opleiding genoten (klopt want als je niet kunt leren
word je maar politie agent; uitspraak van een oud politie inspecteur) en dan moeten deze analfabeten en ongeschoolde mensen
zaken regelen waar ze niet weten hoe met mensen om te gaan.
Dat bleek ook toen, in mijn geval, de Procureur Generaal
himself mij maar kwam halen want hij begreep niet waarom ik te
laat was. Hij lachte, knikte en liet op een correcte manier weten;
och ze weten niet beter!
Heel erg dat onze visitekaartjes dit soort mensen zijn! Deze
onkundige mensen moeten wel de gasten opvangen! Want vergeet
niet, naar de buitenwereld toe en internationaal zet een eiland zich
werkelijk te koop (misschien marktplaats) door deze kortzichtige,
niet denkende en ongeïnteresseerde brutale mensen.
Dan moet ik zeggen en extra aanhalen dat je werkelijk
niveau verschil ziet als je bij de Gouverneur wordt ontvangen.
De adjudant, een Antilliaan, spreekt je netjes aan en stelt je zelfs
gerust, is correct en straalt respect uit. Wie weet moet onze overheid ook eens les gaan nemen bij dit soort mensen. Want dan, ja
dan pas kun je over respect praten! Helaas zal dat nog wel even
duren want zoals ik al eerder de uitspraak van een oud politie in-
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specteur aanhaalde: ‘Als je niet kunt leren en nergens voor dient
word je maar politie agent’. Erg genoeg zegt dat alles.
Wanneer gaan deze diensten inzien dat respect niet af te
dwingen is maar verdiend moet worden? Waar zijn de hoofden
van dienst? Waar is de leiding? En zo komen we op het bewijs
dat Curaçao/Antillen een stuurloos schip is dat rond dobbert op
een immens grote oceaan en dan hopen dat we nergens tegenaan
botsen.
Ingezonden stuk .33.
Elektronisch potlood
De discussie is weer opgelaaid, machine of potlood! Onze
politici hebben 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 frappante is dat de hardste schreeuwers, twee verkiezingen terug, fanatieke tegenstanders voor de
techniek waren en nu alles opentrekken om diezelfde machines
weer te gebruiken! Denkende aan de gesprekken met enkele van
deze politici, werd er toen gesproken over manipulaties van de
machines. Ik had zelf onder andere de bewijzen aangedragen
dat er inderdaad vele mogelijkheden waren om de ‘Smartmatics’
te manipuleren. 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
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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 durven, 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 gedaan 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.

- Veel heb ik daar in het verleden over geschreven. Niet
dat het wat uithaalt want een eilandsgek weet nergens of juist van
alle zaken te veel af! Toch zijn er zoveel kortzichtige eigenwijze
mensen op dit eiland dat ze niet weten dat vele informatie gemakkelijk op te vragen is. Door contacten die ik gelegd heb via internet
met diverse krakers van programma’s werd me al snel duidelijk
dat onze stemmachines werkelijk fraude gevoelig zijn.
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In eerste instantie was onze grootse partij PAR tegen deze
machines. Nu zijn zij de grote voorstanders nadat ze enkele IT’ers
in dienst hadden genomen. Zaken die je wel tot denken zetten.
Maar nu zijn we weer bij af. We gaan niet beveiligen want daar
hebben we de know-how niet voor en zijn we te arrogant om eens
uit te zoeken wat mogelijk is. Maar we gaan weer met het potlood
aan de gang!
Wie weet als we zo doorgaan, stemmen we straks nog door
kraaltjes uit te delen om zo onze voorkeur kenbaar te maken! Maar
goed, we zien hier weer duidelijk wie de baas is en dat is in deze
tijd heer Godeth die uitmaakt wat er gebeurt. Deze man heeft de
twee grotere partijen totaal in zijn macht en hij weet dat als hij
gaat, alles in elkaar valt als een kaartenhuisje. De opzet, die eens
een pion mij vertelde, om juist hem in de tang te krijgen is kennelijk helemaal mislukt. Dat zie je ook aan de vele illegale zaken
en uitspraken die deze man alsmaar mee komt en uitkraamt.
We gaan weer met een potlood stemmen en ik heb mijn
bijtel en hamer klaar liggen voor de volgende verkiezing waar we
in stenen onze naam moeten zetten als stem!
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Ingezonden stuk .34.
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 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 medicijnwereld 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 bevolking die
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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 farmaceutische 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
patiënten 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 Antilliaanse menselijkheid anno 2010.

- De medische wereld met zijn artsen maar ook zijn farmaceuten, zijn werkelijke koning in dit land der blinden. Wereldwijd
is de medische mafia een probleem waar mensen ziek gemaakt
worden om zo afzet te hebben. We hebben dat met AIDS/HIV, de
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griepsoorten en verschillende nog vrij onbekende ziekten gezien.
Waar al jaren van te voren zogenaamde vaccins zijn ontwikkeld
voor een mogelijke uitbraak jaren later. Nu zijn dat bedenkelijke
uitspraken want hoe is het mogelijk een anti te maken als de virus/
ziekte zelf nog niet bestaat. Ra ra.
Wat op deze eilanden gaande is, is nog erger. Medicijnen
zijn niet meer verkrijgbaar want diverse personen kunnen niet
genoeg op deze goedkope medicijnen verdienen! Mensen zijn in
vreselijke pijnen omdat bepaalde medicijnen niet meer ingevoerd
mogen worden of dat je alleen de vele duurdere soortgenoten
met hun vele complicaties mag binnenhalen. Het volk wordt hier
bewust ziek gemaakt. Wat we ook zien aan onze raffinaderij die
open gehouden wordt omdat enkele politici er goed geld mee
maken en alles en iedereen tegenwerken die deze oude roestbak
willen sluiten.
Op dit soort stukken wordt niet gereageerd want het interesseert niemand een snars. En die mensen die vele pijnen hebben,
hebben niet het geld om weg te gaan. Weggaan zoals diezelfde
corrupte lieden die in het verleden vele mensen in pijn hebben
gelaten en vermoord hebben door hun onkunde. Het is triest te
zien dat de lokale bevolking elkaar afslacht en dat de lagere bevolkingslaag blindelings achter deze moordenaars aan lopen. We
zeggen en schrijven wel veel over Bouterse, Hitler, Stalin of welke
moordenaar in de politiek. Maar onze lokale politici van onder
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andere volksgezondheid en economie hebben veel ellende achter
hun naam staan wat alsmaar angstvallig verzwegen wordt.
Volksgezondheid is op deze eilanden niets anders dan geld
maken. Zeer veel geld als je ziet hoeveel er verdwijnt en waar al
het verzekeringsgeld naar toe gaat. Zo wordt er maandelijks van
alle gepensioneerden 12 % van hun salaris ingehouden. En word
je ziek moet je dan nog eens alles voorschieten. Na het indienen
van de rekeningen krijg je nooit het bedrag terug wat de dokter
of medische instantie jou in rekening heeft gebracht! Als je dat
aankaart of aanvecht, loop je tegen een loden deur. Want die mensen die hier achter zitten zijn allemaal belanghebbende of zitten
in een of andere medische handel. Zo dekt de een de ander en is
het tot nu toe een onmogelijke zaak om dat open te trekken. Iets
wat ik al verschillende malen geprobeerd heb via gesprekken,
brieven en processen.
Nogmaals, de gezondheidszorg op onze eilanden is niets
meer dan geld van zowel het gouvernement als van de verzekeringsmaatschappijen en van de burger af nemen. Dat allemaal om
enkele mensen zeer rijk te maken, en dat weer beschermd door de
politiek die zelf verschillende aandelen heeft in dit geheel. Belangenverstrengelingen zijn hier heel normaal en daarom dat ministers
/ gedeputeerden vele aanvragen en vele brieven, zelfs vanuit het
buitenland, laten verdwijnen of naast zich neer leggen.
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Ingezonden stuk .35.
Onze minister is bang voor een confrontatie
Op 18 mei 2010 heb ik een brief gestuurd naar Gouverneur
Goedgedrag, 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 haar medewerker A. C. Een medewerker die me
belde met de boodschap 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
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Ik blij met die ‘Brasa’ maar wanneer zou deze minister
even tijd hebben? 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.

- Over de minister Jacoba hebben we al eerder geschreven
en ze is werkelijk een schoolvoorbeeld van onkunde en arrogantie.
Ze is niet de enige want het is de manier zoals de partij PAR te
werk gaat. Het volk kan opdraven om te stemmen en dan zijn wij
burgers weer voor 4 jaren niet meer van belang. We zien dat aan
hoe ze mensen lokken met mega feesten maar ook overspoelen
met valse beloften. Want is er een partij die met alle winden mee
waait, dan is het wel deze partij. Al hun beloften die in zowel hun
partij programma als die via de pers naar buiten gebracht zijn, zijn
nog nooit nagekomen in de vele jaren. Nadat de oprichter heer
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Pourier weg is gegaan is de partij vervallen en is het dezelfde koers
ingeslagen als een PNP, FOL en andere corrupte partijen. Want
geld is toch weer belangrijker dan het belang van een kiezer.
Zo zien we dat dus de politiek niets anders is dan een oplichters bende. We zien dat alsmaar bij verkiezingen waar gouden
bergen beloofd worden en als ze eenmaal zitten is er niets wat
nog overeind blijft staan. Principes worden overboord gegooid
net zoals hun kiezers. Ook zij worden dan verder vernederd en
vals voorgelicht.
Wat nu wel frappant is, is dat vanuit Nederland en vanuit
de pers en de daar wonende Antillianen wel gezien wordt wat hier
gaande is en dat zul je later nog lezen in het stuk ‘De hel is los’
(ingezonden 40). Hierin lees je hoe onze huidige regeerders onze
gestudeerde bevolking afpoeieren en publiekelijk vernederen.
Ingezonden stuk .36.
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 menigte die het allemaal wel voor lief neemt.
En dan... AANVALLEN, eten, feesten en veel harde muziek tot in
de late uurtjes!

150

- ZWARTBOEK -

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!
Nationalisme tussen feesten en voetballen in!
Een burger die om zijn medemensen geeft maar helaas
geen land heeft die om deze mensen geeft.
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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.
Kon puro bèrdat nos ta nashonalista ora nos ta kanta
“Lanta”, ku nos man na pechu, wowo apuntá riba un pida paña?
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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.

- Voetballen en onze lokale supporters, ze waaien net zo
mee als dat de WK verliep. De één was voor dat land en die weer
voor een andere kleur. Hoe verder het kwam des te meer werd
het duidelijk dat Nederland, met overigens beschamend voetbal
wat je geen voetbal mag noemen, naar de finale strompelde. Toen
kwam er een probleem. Ons nationalisme (dag van de vlag) of het
Nederlands voetbal. Want onze dag van de vlag viel samen met
een wedstrijd voetbal waarin Nederland speelde.
De show om de vlag begon ‘s morgens al op Brionplein en
er werd al geschreven in de pers dat er een aangepaste ceremonie
zou plaatsvinden. De cameraman had er moeite mee om alle lege
plekken op de tribunes, maar ook op het plein, te vermijden. Hoe
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dichter we bij de voetbaluitzending kwamen des te leger werden
de tribunes. Maar ook onze nationalistische en zeer hoog beklede
mensen trokken zich allemaal terug. Het was leeg op het plein
tijdens de wedstrijd. Er stonden wat groepen die verplicht daar
gehouden werden om de vlag niet helemaal eenzaam te laten
wapperen!
Het was een trieste vertoning. Het ergste was dat de
grootste schreeuwers over een land Curaçao, en die politici die
alsmaar over onze vlag en ons land hebben, in de verste verte niet
te bekennen waren. Deze dag gaat zeker de geschiedenis in als
voorbeeld hoe nationalistisch we werkelijk zijn. Wat gebleken
is, is dat het ons geen zier kan schelen die vlag! Laat staan ons
land, want als ergens anders meer te halen is, of gezelliger is in
de vorm van een vrij drankje of wat kraaltjes, dan lopen we zelfs
nog achter onze kolonisator aan! Want wat zijn dan die voetballers
toch goden en het volk schapen.
Wat heeft de bevolking zich laten kennen die dag. De dag
dat ze moesten kiezen tussen hun land of de oranje leeuw.
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Een citaat vanuit Facebook wat ik ontving.
I. S.
‘Doordenkertje! Zeer krasse uitspraak van Anya Wiersma,
FNV bestuurder in Nederland: “Voetbal moeten we meteen afschaffen. Het is een vorm van slavernij; er worden miljoenen
betaald om mensen te kopen en te verkopen. En tijdens WK’s
gaan vrouwenhandel en prostitutie enorm omhoog, want mannen
moeten blijkbaar neuken. Het... is schandalig.” Dit citaat doet me
weer denken aan JB, een bekende auteur uit Bándabou. Grapje
hoor! LOL! :-) ’
Ingezonden stuk .37.
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
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’.
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Als antwoord maakte u ondergetekende duidelijk dat hij
zich moet wenden 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 gelezen? 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 verantwoordelijke
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 Gouverneur, 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!
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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).
Wat ondergetekende wilde bereiken was dat u als eindverantwoordelijke (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 Europees 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, inclusief 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!
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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;
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 mevrouw Bijleveld

- Deze brief heb ik geplaatst omdat het duidelijk is dat Den
Haag zich van alle verantwoordelijkheden wil ontrekken. Het was
niet de eerste keer dat Heer Ballin zich beriep op de woorden ‘binnenlandse aangelegenheid’. Ik was blij met zijn derde en laatste
brief die een kopie bleek te zijn van de twee voorgaande. Zo heb ik
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nu een duidelijk bewijs, het afschuiven van verantwoordelijkheid
vanuit Nederland. Deze brieven zijn in een later tijdstip mooi te
gebruiken als we hogerop gaan in verband met de mensenrechten
en de rechten van de burgers in internationaal verband.
Ook mensenrechten organisaties zullen zich verwonderen
hoe een zogenaamd sociaal land als Nederland zich bewust onttrekt
van alle verantwoordelijkheden. We zien dat dagelijks en we zien
het ook in hun eigen politiek naar de Nederlandse burgers toe.
Waar het mij om ging was dat Nederland nu niet meer
kan zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn. De vele brieven en
boekjes van mijn hand zijn in het bezit van Den Haag. Nu zal het
mij gaan benieuwen als we hogerop, in een later tijdstip, zaken
openbaar gaan maken. ‘Ich habe dass nicht gewusst’ is dan geen
optie meer voor Nederland.
Ingezonden stuk .38.
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 waterleiding 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!
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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.
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 correcte 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
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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.

- Ja, onderhand ga je denken dat ik alleen nog maar over
politiek schrijf of over ellende. Soms ga ik daar ook aan twijfelen
want de vele zaken die op mijn pad komen zijn niet altijd zo positief. Maar goed, tussen de ellende en de politiek door toch even
weer een positief puntje wat er op dit eiland ook goed gaat.
Je merkt dat er bedrijven zijn die steeds meer aan klantvriendelijkheid doen. Dat bleek duidelijk aan deze man die echt
kwam om je te helpen in nood. Fijn te weten dat er toch ook
mensen en bedrijven zijn die hier aan werken. Natuurlijk wil dat
niet zeggen dat alle werknemers zich zo zullen gedragen als deze
man maar wel zal hij zeker een goed voorbeeld zijn voor zijn
collega’s.
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Ingezonden stuk .39.
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 persoonlijk 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 pensionado heb ik nog steeds de hobby om deze achterliggende boodschappen te zien en te voelen.
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Waarom doen ze reclame maken op deze manier?
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 onderbewustzijn kun je mensen boodschappen
meegeven die niet direct opvallen 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 herhaald 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?
- ZWARTBOEK -

163

- 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.
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 wagens 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?
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- 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. “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 wereldorganisaties
die mensenrechten pretenderen te verkondigen. Hirsch Ballin en
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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.

-We hadden een groepje mensen de documentaire laten
zien waarin er in het Engels verteld werd door lokale mensen
wat een bijzondere taal we hebben! Ja, je leest het goed, in het
Engels! Juist om de taal tot zijn recht te laten komen zou je het
grootste gedeelte toch in de eigen taal doen om zo de klanken en
de manier van uitspreken de wereld rond te laten gaan. Nee, nu
zien we enkele lokalen gebrekkig Engels brabbelen.
Verder, waar ik al over schreef, was de denigrerende manier hoe de lokale bevolking afgeschilderd werd. Domino spelend,
verlekkerd naar een vrouw kijkend en wat arme kindertjes voetballend met als goal een oude frame.
Maar verschillende lokalen op Facebook waren trots op
deze aandacht en zoals het ook in de dierenwereld gaat, negatieve
aandacht is ook aandacht!
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Hieruit zien we duidelijk dat we nog lang niet ver zijn in
de ontwikkeling. We zien mooie plaatjes en dat is genoeg. We
maken ons niet druk om de boodschap, laat staan de boodschap
ACHTER deze boodschap! Och , het was eens leuk om het naar
boven te halen. Niet dat het veel zal helpen want we leven gewoon
van de ene dag in de andere en nadenken is…….
Ingezonden stuk .40.
De hel is los
De laatste dagen staan de kranten voller en voller met de
laatste hindernissen die genomen moeten worden naar 10-10-10
toe. Hindernissen 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 aanbieding 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
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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 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!
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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 zogenaamde experts, met salarissen
van vele tienduizenden guldens per maand, uitmaken of wij lokale
mensen nog mogen blijven en werk kunnen 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
kunnen toch niets veranderen’.
Kijk deze reportage maar eens hoe onze experts onze bevolking
behandelen!
http://www.nosteve.com/component/jomtube/video/1126.html
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- Op een gegeven moment werd ik attent gemaakt op een
documentaire over een voorlichtingsmiddag op het Antillenhuis
in Nederland. Na het zien van dit verslag kon je meteen op vastgelegde beelden zien, hoe onze politici omgaan met burgers.
Deze voorlichtingsmiddag werd bezocht door doorgaans wel gestudeerde Antillianen die wisten wat er gaande was in de lopende
politiek en de manier hoe de regering vele mensen buitensloten in
het proces van land Curaçao en land Sint Maarten.
Deze mensen kwamen met gerichte vragen en alsmaar
werd om de hete brei heen gedraaid. Toen daar vanuit het publiek
steeds meer aanmerkingen op werd gemaakt en zeker naar de
politicus Duncan toe, begon deze heer Duncan de mensen aan
te vallen en te provoceren. Hij liet duidelijk blijken dat hij geen
antwoorden had op de vragen en raakte steeds meer geïrriteerd
door zijn eigen onvermogen.
Het liep uit de hand omdat ook de gevolmachtigde minister als een zacht ei wat stond te brabbelen en niet wist hoe
je een discussie moest leiden. Het werd allemaal zeer duidelijk
vastgelegd door Nosteve (heer Tico Vos). Duidelijk was te zien
het onvermogen van de ministers, de arrogantie van een heer Ys
en mevrouw Römer die daar zaten met een air of zij alles wisten
en erger nog, lak hadden aan de vragen vanuit het publiek.
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Mensen hadden vragen en die werden alsmaar omzeild door ontwijkende antwoorden. Deze documentaire is een voorbeeld zoals
wij als burgers op deze eilanden behandeld worden.
- We krijgen niet de antwoorden op de vragen die we
gesteld hebben.
- We worden als kleine kinderen behandeld die niets
mogen weten.
- We moeten de arrogantie en egotripperij van deze politici
alsmaar slikken.
- We zijn te lastig als we gerichte vragen stellen.
- We zijn maar een keer per vier jaren belangrijk en dat is als
er gestemd moet worden.
Dan vraag ik me af, hoe lang laat een volk zich nog onderdrukken, kleineren en denigreren? Want door de corruptie met
daarachter het criminele circuit en mafia als sponsor, is het alsmaar
de burger die alles moet nemen. Ook zij nemen dan maar wat er te
halen valt. Want het voorbeeld is zeker niet anders. Het voorbeeld
wat je duidelijk kunt zien in deze documentaire.
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Ingezonden stuk .41.
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 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.

- Een van de laatste stukje van dit deel gaat over het verpachten van landgoed Knip aan enkele project ontwikkelaars. Er
werd alsmaar duister gedaan wie de tweede politieke man was in
dit gezelschap en die tip kreeg ik vanuit de politiek. De heer Chong
is geen onbekende voor mij en hij heeft werkelijk vele duistere
zaken uitgehaald. Denkende aan onze stranden, palmboompjes en
de dolfijnen. In de regering Pourier was hij een duidelijke rotte
appel en hij was toen wel zo eerlijk om toe te geven dat hij geld
aannam voor het toelaten van dolfijnen. Dat kan omdat tot de dag
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van vandaag geen gevangenisstraffen of vervolging mogelijk zijn
op dit soort politici. Deze wet komt maar niet door de goedkeuring.
Wat begrijpelijk is want dan zouden we zo’n 75% van alle politici
kunnen gaan vervolgen!
De corruptie is nog lange niet ten einde en ook met ons
nieuwe land zal er niets gaan veranderen. De corrupte zaken zijn
nu zelfs nog beter ingedekt in de nieuwe wetten. De mafia heeft
duidelijk zijn regels laten verweven in die nieuwe wetten. Waar
het naar toe gaat is duidelijk. We gaan een zeer arme tijd tegemoet
en vele mensen zullen van honger sterven. Is dat het niet, dan
zullen er velen geliquideerd worden en krijgen we werkelijk een
tweede Haïti op deze rots. Hoelang dat dit nog tegengehouden kan
worden is maar de vraag. Maar het is duidelijk dat het niet meer
om te keren valt. De weg naar deze taferelen zijn geschapen door
een groep politici die hun vele zaakjes ver weg hebben, veilig van
alle rommel die er gaat komen.
Ingezonden stuk .42.
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
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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.
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.

- Lang heeft heer Ricardo hier op moeten wachten en veel
is er al gebeurd maar nu is dan eindelijk vanuit Nederland een organisatie (Waarheidsbevindingen) opgestaan die deze dwaling ter
harte neemt. Ze hebben na het lezen van het boekje ‘Pech gehad’
wel gezien dat er iets grandioos mis is en ook dat de dwalingen
erg zijn in ons rechtssysteem.
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Langzaam maar zeker komen meerdere dwalingen los en
blijkt dat het gerecht hier er maar een potje van maakt. Het maakt
duidelijk uit of je geld op de bank hebt staan en er eerlijk uitziet
in een strak pak. Het maakt niet uit wat recht is, het maakt alleen
uit, uit welk nest je komt!
Nu hebben we via deze organisatie de kans om zaken open
te trekken. Ze zoeken alles uit en maken er een compleet nieuw
geval van. Ook bleek uit hun mails dat ze juridisch hulp kunnen
bieden maar ook dat een normale review commissie nooit en te
nimmer een rechter zal afvallen. Natuurlijk niet want ze hebben
allemaal bergen te verbergen.
Wat wel mooi is, is dat nu enkele personen wroegingen
beginnen te krijgen. Ze willen gaan praten, komen met verhalen dat zij toen niet anders konden en duidelijk nog steeds hun
geweten proberen te zuiveren. Er is in alleen deze zaak zoveel
vervalst maar ook zeer veel misgegaan. Als je een mens afgezonderd opsluit, zonder te luchten en dat 44 dagen lang dan weet je
dat het niet pluis is. Dat allemaal om hem een valse verklaring te
laten tekenen! Ook het vernielen van gegevens, het vervalsen van
verklaringen en ga zo maar door, worden nu aan de kaak gesteld.
Eindelijk is er een doorbraak. Deze mensen hebben al vele zaken
in Nederland opengetrokken waar onschuldigen vastzaten door de
corrupte mallemolen van een justitie. Het is zeker mooi dat ook zij
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hier aan de bel willen trekken en alleen al dat er menselijk gezien
veel mis is gegaan, geeft ons veel hoop.
Ingezonden stuk .43.
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 gevangenisleiding. 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 gedetineerden 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 gemaakt 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!
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
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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.

- Via kanalen kreeg ik te horen dat er weer wat goed mis
was in de gevangenis. De smokkel was nog nooit zo bloeiend als
nu maar er werd nu ook nog eens onderscheid gemaakt van welk
land je kwam wat betreft het bellen. De consul van Colombia was
met de leiding gaan praten en heeft bedongen dat de Colombiaanse
gevangenen wel mogen blijven bellen naar familie.
Nu had ik ook dat op internet naar voren gehaald maar
kennelijk begreep niemand van het internet intellect wat er stond in
dit stuk. Gevangenen zijn gevangenen en moesten gestraft worden
en ze hadden zelfs geen rechten meer, bleek later! Ja, emotioneel
geklets en maar om de hete brei draaiend dat er dus presidenten
waren geschapen voor wat betreft bellen en land van herkomst!
Het is ongelofelijk hoe slecht mensen lezen en niet zien wat er
staat. Hoe kun je anders recht praten dat er verschillen zijn onder
de gevangenen? Maar het werd alsmaar duidelijk dat vele mensen
zo gefocust zijn op wraak naar een ander toe. Als je dan aanhaalt
dat de zaken zullen veranderen als het om hun eigen kinderen
zou gaan, werd dat afgedaan als onzin. Natuurlijk onzin want je
weet beter en je zult dan tot de laatste dag van je leven vechten
voor recht.
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Weer bleek dus dat we in een asociale samenleving leven,
althans die mensen die het allemaal beter weten vanaf hun scherm,
zittend in een luie stoel en een bak koffie. Gelukkig hebben we
om ons heen en bij ons op Banda’bou de bevestiging dat er ook
nog sociale mensen bestaan. Anders zou je gaan twijfelen aan de
mensheid.
Kortom, dit stuk werd door velen niet begrepen en belandde in het onbekende.
Ingezonden stuk .44.
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!
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Uit goed geïnformeerde bronnen is dat wat nu speelt om
onze raffinaderij (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!

- Een stuk wat niet in het onbekende terechtkwam en door
vele mensen aangepakt werd. Er waren geluiden dat een claim
boven onze hoofden zou hangen en kort na dit stuk werden de
geluiden bevestigingen! De politiek was bang dat het naar buiten
zou komen en heeft er alles aangedaan dit achterwege te laten.
Kort na het plaatsen op internet was er een hype ontstaan
en zag je het op verschillende plaatsen opduiken. Het mooie was
dat enkelen aanhaalden dat de politiek, die normaal overal zich
in tussen mengt, akelig stil was. Niet één politicus was er met
commentaar en niet één durfde zich te roeren. De bevestiging
was er, de claim was er maar werd in alle vormen tegengehouden,
verscholen en zelfs ontkend. Zelfs experts gingen zich mengen
in de berichten en werden er berekeningen gemaakt en beweerd
dat de burger hier niets van zou merken. Ja, ja, daags daarna verscheen in de krant dat de meerderheidsbelang ook naar een semi
overheidsbedrijf ging en zo waren wij als burgers wel degelijk de
klos de dag dat deze claim gaat komen. Het werd alsmaar ontkend
en alsmaar omzeild en dat is dan een mooi bewijs dat het wel de
ware toedracht is in dit geval Wij burgers gaan opdraaien voor een
komende miljardenclaim.
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De tijd zal het leren, al bestaat er voor mij geen tijd en
dus weet ik dat het er al is. Een vorm van gebruik maken van je
mogelijkheden die niet worden geloofd zolang je niet met cijfers,
rapporten of wetenschappelijk kunt aantonen. Het werk dus van
een econoom die zich nu hevig op zijn tenen was getrapt.
Ingezonden stuk .45.
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
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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 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 Antilliaanse 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 gezinnen 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
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- Ja, wat nog meer te schrijven. Onze ex minister die blijft
zich van haar laten spreken. Al is het niet positief dan maar negatief
en het maakt haar echt niet uit, aandacht is aandacht. Iets wat ook
in de dierenwereld geldt. Op facebook kon ze het niet laten om
toch enkele keren te reageren. Ze was zo goed en had ook geen
bijzaakjes zoals aangehaald werd. Maar toch kwamen wat zaken
naar boven van haar bijverdiensten en toen… toen was het niet
meer leuk en verdween onze facebook minister (we waren geen
vriendje meer). Ja, triest dat ons land geregeerd is geworden door
dit soort mensen. Mensen die hun ego dagelijks willen strelen en
alsmaar in de kranten willen verschijnen. Maar aan elk tijdperk
komt een einde weten we van de geschiedenis en ook zo deze.
Wel met zeer veel schade maar ja dat is wat het volk wil geloven
en het heeft de vele politici de kansen er toe gegeven.
Toch is het frappant dat bij belangrijke besprekingen een
minister met haar telefoon zit te spelen en ook weer voor de zoveelste maal laat zien dat er geen respect is naar de burger toe. De
matte eerste avond was dus voor zeer velen een desillusie maar
dat kan niet anders als je weet dat de politici van deze tijd geen
tegenspraak of kritische opmerkingen dulden. En zo streek de tijd
voor mij en onze burgers strijden verder om in leven te blijven en
de kinderen huilen nog, afgelegen in een hoekje want niemand
wil hen helpen.
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Trieste balans in een 21ste eeuw op een eilandje wat de
arrogantie heeft een land te moeten zijn. Wel een paradijs als je
de lokale bevolking mag geloven. Want zij hebben de gave om
door te gaan en alsmaar hopen op betere tijden.
Ingezonden stuk .46.
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 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.
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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 onbereikbaar 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.
En waar blijft de bevolking? De bevolking wacht op ‘betere
tijden’. Tijden die vervlogen zijn en niet te verkrijgen zijn door
alleen te wachten 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’?
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- Een droevig stuk, puur omdat het ook droevig gesteld
staat met de burgers. De burger die maar mee pikt waar nog wat te
pikken valt. Het was een discussie op internet die mijn gevoel zo
ver bracht dat het zo niet verder meer kan. De politiek is vies bezig
en de verkiezingen zijn meer een afkoop actie dan een ware verkiezing. Het is triest te zien wat er allemaal gebeurt en de mensen
zijn alsmaar de klos. Het doet me pijn om te zien wat er werkelijk
gebeurt en heb dit stuk geschreven als een soort afsluiting. Het
is duidelijk dat de burgers nog niet willen en zeker niet durven
en alsmaar als slaven behandeld willen worden. Het is een cirkel
waar de mensen niet uit komen en dat allemaal door een politiek
die zeer vuil en op een mafia manier te werk gaat.
Doordat ik mijn nek uitsteek was er een boycot van internet
om me zo van de wereld af te snijden. Mensen waren onbereikbaar,
wat een duidelijk signaal naar ons toe was dat we zeker niet op
mogen komen voor de gewone burgers.
Het is triest hoe het hier aan toe gaat. Ik zal zeker in mijn
allerlaatste boek wat gaat heten ‘Het dagboek van een eilandsgek’,
alsmaar zaken bijvoegen en de vele namen en bewijzen publiceren die hier allemaal achter hebben gezeten. Dat boek zal alle
bewijzen openleggen van zowel de mafia, justitie, corruptie en
politiek en hoe zij hier, op een klein eilandje genaamd Curaçao,
te werk gaan.
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.A. 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 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.
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* 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 onmiskenbaar Nederlands uit, dus ik vind het
wel prima zo.

- Waar gaat het om in het leven? Welnu, ik zie het dat ik
met mijn grote mond zoveel mogelijk misstanden naar buiten moet
brengen. In de wereld waar ik bezig ben is er een energie die veel
mogelijk maakt. Daarom schrijf ik dan ook veel over de positieve
energie die dan gezien wordt in de maatschappij dat ik over koetjes
en kalfjes praat en de gehele dag na na na moet zitten roepen.
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Nou, dat is dus net niet zo en achter een positieve energie
wil niet zeggen dat je al het negatieve maar langs je heen moet
laten gaan en niet mag signaleren! Het is juist zaak om dat negatieve om te buigen naar een positieve en dat kan alleen als men
in gaat zien wat er mis is.
Toch is het goed te zien dat een boek als ‘Makamba’ dan
in een keer een positieve wending krijgt en aandacht van andere
mensen. Dat is ook te zien toen de boeken ‘Geboren voor één
cent’ en ‘Pech gehad’ door Nederland opgenomen en aangekaart
werden en zo de vele misstanden die hier op deze eilanden heersen
aan de kaak worden gesteld. Zo krijgen toch steeds meer mensen
een werkelijk beeld wat er hier gaande is. En niet alleen door de
mooie verhaaltjes te lezen en te horen krijgen wat de politiek
alsmaar verspreidt en ons voorhoudt.
Ingezonden stuk .47.
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
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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 leveren? 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 meetgegevens die gemaakt zijn 2 maanden geleden serieus
gaan nemen. En dat ze de zaak aan gaan pakken en ook ons als
betalende burgers stromend water op Seru Kabaje (Dokterstuin)
gaan leveren volgens hun eigen contract.

- We wonen op een berg, zoals u nu ondertussen wel
begrepen heeft en het is met de regelmaat van de klok dat onze
waterkraan een druppelend kraantje is waar we niet veel verder
mee komen dan wat pannen vullen en hopen op wat water om te
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douchen, drinken en af te wassen. Helaas is dat een luxe die niet
voor de buurt en voor ons weggelegd is. Na metingen is gebleken
dat er deze problemen werkelijk bestaan maar dan houdt het na het
meten op! Na dit stuk hadden we binnen enkele uren weer druk
op de kraan en konden we weer na anderhalf week van een druppelende kraan weer eens onder een douche staan waar stromend
water uit kwam.
Het is triest dat dit soort zaken nog gebeuren op Curaçao
en dat de betalende bevolking maar aanneemt dat het zo moet zijn.
Mensen nemen deze onkunde maar voor lief en doen nog niet de
moeite om melding te maken. ‘Komt wel goed’ is hun opmerking
en gedachtenvorm maar hoe kan iets goed komen als men aan de
andere kant niet weet dat er iets mis is? Een probleem wat we
duidelijk hebben onder de bevolking en als dan er eentje gaat
schreeuwen is het: ATA!! Bij ons is het ook zo!
Maar goed, de kraan geeft weer stromend water al is het
nog niet de druk van de stad. Maar we mogen niet het uiterste
verlangen.
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Ingezonden stuk .48.
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.
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
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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
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legt illegale drempels buiten zijn verantwoordelijke instantie om.
Ondertussen heeft DOW en Gezaghebber nooit eens 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?

- Een zaak waar ik al jaren over bezig ben en waar iedereen zich schuilt achter andermans rug. De gezaghebber geeft zich
nooit thuis en een gedeputeerde die het te druk heeft met wegen
te asfalteren. De verantwoordelijke directeur van de instantie die
hier over gaat is zich van geen kwaad bewust en is te lui om de
situatie ter plekke te zien en afgaat op verkeerde informatie van
collega’s die liever lui dan moe zijn!
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Er zal weinig veranderen aan deze manier van afhandelen
omdat van hogerhand niet opgetreden wordt. Erger nog is dat van
hogerhand dit gedrag aangemoedigd wordt en zo de basis is van
het vernederen en afslachten van hun eigen volk! We zien dat in
vele instanties en we zien overal dat je als burger nergens goed
voor bent dan alleen een stem om de 4 jaar. Maar als je kinderen
in gevaar zijn en wij dagelijks blij zijn dat we het levend er vanaf
brengen op een simpele weg op Banda’bou, is het schandalig en
het bewijs dat een mensenleven niets waard is in deze huidige
maatschappij.
Ingezonden stuk .49.
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 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
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hun maandelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Ook zo onze
mensen op het zandweggetje die onze achterburen zijn, en ieder
maandelijks 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 hebben (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
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dat wegen onderhouden worden als 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!

- In dit stuk wat nog tijdens het schrijven van dit boek
geplaatst werd in de lokale kranten wilde ik duidelijk maken dat
de overheidskantoren de verantwoording nog wel eens afschuiven
naar de burger toe.
Wat hier gebeurde kan gewoonweg niet omdat een burger
niet hoeft te zorgen dat de openbare weg, wat een zandpad ook is,
opgeknapt wordt door een burger of dat hij/zij er achteraan gaat
dat deze opgeknapt wordt. Dat alles omdat de overheidswagens
niet kunnen rijden over deze wegen. De burger is duidelijk niet
mondig en laat ook niet horen dat dit niet kan. Het zou mooi zijn
dat we als burger ook nog aansprakelijk gesteld worden voor een
overheidskantoor in te richten of te onderhouden! Het is duidelijk
een omgekeerde wereld. Want wij burgers betalen voor het ophalen
van vuil en als dan dat bedrijf niet kan komen zal dat bedrijf zorg
moeten dragen dat het mogelijk wordt gemaakt.
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Jammer genoeg snappen vele burgers deze boodschap niet.
Duidelijk is dat men niet snapt dat een betaald bedrijf niet kan
eisen dat je dan ook nog voor hen de klusjes opknapt.
Zo zijn we aan het einde gekomen van de vele ingezonden
stukken die ik de laatste tijd geplaatst heb. Niet dat we nu stoppen want naast deze stukken heb ik nog veel meer geschreven
in de lokale en internationale pers maar ook op internet. Er was
zoveel gaande en ik kreeg een vraag van enkele mensen vanuit
Nederland maar ook hier op het eiland; Waarom gaan we geen
politieke partij beginnen? Deze vraag ga ik nu beantwoorden en
ik laat je zien wat er gaande is achter de politiek maar ook onder
de burgers. De politiek stinkt maar dat kan alleen omdat de burger
hier aan mee werkt.
Ik wil dit deel eindigen en het andere deel starten met een
ingezonden stuk wat ik op vele plaatsen op internet heb geplaatst.
De tekst, in het Engels, zegt ons wat vrijheid van meningsuiting
is. Een tekst en een regel die wij elk als burger in de gemeenschap
de vrijheid geven om uit te komen voor een mening, maar ook
uit te komen voor de rechten van de mens. Ben jij ook iemand
die werkelijk geeft om je medemens en de toekomst van je eigen
kinderen?
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.B. 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 recognized 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 corrupted as never before!
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John in de politiek
Althans dat dachten velen toen ik de Partij Burgers in
Vrijheid (PBV) in de openbaarheid bracht. Wat zat hier achter
en wie hadden me hiervoor gevraagd? We gaan alles eens rustig
doornemen wat nu verder geplaatst staat en daarna ga ik alles naar
buiten brengen, zover het mogelijk is.
2.1 Partij Burgers in Vrijheid (PBV)
Wij staan ervoor om alle burgers in de Nederlandse Antillen hun vrijheid terug te geven.
Vrijheden die hen niet langer meer onthouden kunnen en
mogen worden.
Hoe gaan we dat aanpakken;
Sociaal
Aanpak armoede, voor de eerste tijd winkels die de
minderbedeelden aan hun eerste levensbehoefte
moeten voorzien.
Ziekteverzekering voor alle burgers, geen klasse 		
verschillen meer.
Optrekken van minimum loon.
Optrekken van AOV naar een menselijk bestaan.
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Het instellen van nieuwe wetten ter bescherming van
de ‘gewone’ burger.
Eerlijke gezondheidszorg voor iedereen door het 		
stoppen van de maffiapraktijken en oplichterijen in 		
de zorg.
Bereikbaar maken van gezonde voeding voor een 		
ieder door o.a. opheffen van invoerrechten en o.b. op
gezonde voeding.
Controle en regelingen op gebruik van giffen zoals 		
insecticiden en pesticiden, die gebruikt worden om 		
de mensen opzettelijk ziek te maken.

Maatschappij
Aanpak corruptie, gokken, pornografie en witwas 		
praktijken.
Aanpak kinderporno en incest op het eiland.
Woningbouw (FKP) doorlichten.
Nationale bank doorlichten.
Alle landskantoren doorlichten op efficiënt werken.
Ambtenaren apparaat terugvoeren naar normale 		
proporties.
In het verleden aangegane contracten opnieuw 		
doorlichten en beoordelen op onrechtmatigheden.
-
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Inventarisatie illegaal bouwen en ongeoorloofd land
bezitten.
In het verleden land uitdelen terugdraaien.
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Politiek
Schoonmaak van de gehele politiek.
Politiek zal gevoerd worden door diegenen die geen 		
crimineel verleden hebben.
Het terechtstellen van al diegenen die zich vergrepen
hebben aan alle gemeenschapsgelden.
Wetten en regels die in het verleden op duistere manier
tot stand zijn gekomen worden weer teruggedraaid.
Overheids nv’s en semi overheids nv’s personeelsbestand doorlichten en gekwalificeerd personeel zetten
zoals het in de private sector gebeurt.
Afschaffen het op non actief stellen voor al diegenen
die nu daar gebruik van maken.
Totale transparantie in en rond de politiek.
Justitie
Justitie incl. politie zullen gescreend worden op 		
betrouwbaarheid.
Totale schoonmaak Bon Futuro.
Burgers die volgens hen in het verleden ten onrechte
zijn veroordeeld, krijgen de mogelijkheid om een 		
heropening van de zaak.
Onderwijs
Het onderwijs wordt zodanig aangepakt dat elk kind
aansluiting kan krijgen met het internationale niveau.
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Lokale opleidingen UNA en andere onderwijsinstel-		
lingen worden alleen nog gesubsidieerd als ze voldoen
aan internationale eisen.

Milieu/dieren en natuur
Optreden met zware sancties tegen alle vervuiling,
zowel op het land als in de lucht en in de zee, met zware
beboeting en onmiddellijke inning van opgelegde boete.
Er gaat een absoluut verbod komen op export en
import van ALLE dieren, planten en zeeleven die 		
beschermd zijn volgens de internationale Cites wet. 		
Bestaande vergunningen gaan herzien en gecontroleerd
worden.
Op dierenmishandeling zullen zware straffen komen
te staan.
Het vernielen van natuur zal zwaar bestraft worden en
het afgeven van vergunningen tot kaalscheren zal aan
zware eisen moeten voldoen.
Meer controleurs, in dienst van onze natuur, zullen 		
mensen daarop moeten controleren
Economie
We zitten met een roestbak van een raffinaderij die 		
de gemeenschap meer geld kost dan oplevert. Deze 		
zal moeten verdwijnen.
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We hebben een offshore die ons land momenteel meer
in diskrediet brengt dan ons reclame oplevert.
Een DOK die zeer stil is en waar onmenselijke 		
situaties heersen. Hier zal alles helemaal goed 		
uitgezocht moeten worden wie en wat daar achter zit.
Een haven die uitpuilt aan illegaliteit wat betreft 		
drugs, wapens en verdere handelingen. Grote schoonmaak is een must.
En de free zone op ‘Hato’ die alsmaar door de vele 		
illegale internet gokken en porno sites ook niet positief
in de kijker staat. Ook hierop moeten zeer strenge regels
en controles gezet worden.
Daarnaast hebben we de nodige semi overheids-		
bedrijven die zeker niet een gezonde bedrijfsvoering
hebben en meer op een ‘free for all’ lijken. Al het 		
huidige personeel en de bedrijfsvoeringen zullen stuk
voor stuk geëvalueerd moeten worden en de juiste 		
mensen op de juiste plaatsen gezet moeten worden. 		
Het kan zijn door omscholing of bewustwording in 		
hoe een bedrijf gevoerd moet worden. Kan de persoon
niet mee dan is hij duidelijk niet geschikt voor die job.
Er zullen grote bedrijven aangetrokken moeten worden
vanuit de wereld in een gezond bedrijfsklimaat. Het 		
correct en snel afhandelen van vestigingspapieren
en nodige faciliteiten moeten in zeer korte termijnen
mogelijk zijn. Tijd is geld en als we nota bene met een
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beurs willen beginnen dan kunnen we niet zeggen 		
‘Mañan’.
-

Kortom, in de financiële, elektronische, olie- en 		
gaswinning, nieuwe internationale bedrijven en toerisme
kan het eiland veel profijt trekken op de locatie waar we
leven en wonen.

Partij ideaal
De partij gaat opkomen voor de burgers zodat elke burger een
menswaardig bestaan kan opbouwen en geen slaaf meer is van
een corrupt systeem. Iedereen krijgt dezelfde rechten maar ook
dezelfde plichten.
Partij structuur
Bij deze partij gaat het niet om namen van bekende of onbekende
mensen. Het gaat erom het ideaal van de partij na te leven en tot
uitvoering te brengen. Daarom zal deze partij, zeker in het begin
van zijn bestaan vertegenwoordigd worden door een persoon. Deze
persoon zal zorg dragen dat naargelang er vacatures in de PBV
vrijkomen, deze ingevuld gaan worden door adequate mensen.
De structuur zal als volgt worden:
Bestuur en leden met mensen die de partij idealen
blijven coördineren.
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Politici die, onder andere, uit de zakenwereld gaan 		
komen aangevuld met Antilliaanse academisch 		
geschoolde jongeren die vanuit bijvoorbeeld
Nederland terugkomen om voor hun land te gaan
werken. Ook is het ten aller tijde mogelijk dat huidige
lokale academici, die menen voor een bepaalde functie
geschikt te zijn, op de openstaande vacatures te
solliciteren.
De nieuwe politici zullen allemaal doorgelicht gaan
worden op hun verleden.

Een regering zou dan een zakenkabinet (regering) worden.
Het land Curaçao zal als een bedrijf heropgebouwd worden. Een
land waar het niet gaat om winst draaien, maar om een land te
draaien. Dat allemaal met als doel alle burgers een menswaardig
bestaan te garanderen.
Startend met een streep onder wat geweest is en dan opnieuw een land op gaan bouwen wat economisch gezond is en
mee kan draaien wereldwijd.
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Preambule
De partij staat garant dat alle burgers in het land Curaçao
hun vrijheid terugkrijgen. De burgers zullen aanspraak kunnen
maken op hun rechten maar ook mee gaan werken aan hun plichten. De partij gaat opkomen voor de ‘gewone’ burgers zodat ook
zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Burgers als één
geheel, één macht, zullen sterker zijn dan een corrupt systeem.
Partij Burger in Vrijheid (PBV)
De partij van doen en minder praten!
2.2 Hemelvaartsdag
Duidelijk was dat PBV naar de hemel was verdwenen.
Hoe zo dat? Welnu, PBV was van Facebook en niemand
kraaide ernaar.
Maar PBV laat zich niet zo snel uit het veld slaan en ziet
dit allemaal alleen als een positieve wending dat zij weldegelijk
op de goede weg zitten.
Dus zo zijn we weer terug van weggeweest met hun eigen
webpage bij Facebook waar u alles netjes op een rijtje kunt lezen
hoe PBV denkt zaken aan te pakken.
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Als partij voor het volk zult u op deze pagina uw eigen
mening kunnen lezen over de politiek. Nee geen scheldpartijen
maar juist hoe we dit land positief gaan veranderen.
Ook gaat er een sectie komen ‘laatste nieuws’ waar u en
de partij hun laatste nieuws kunt plaatsen. We gaan met PBV
niet meedoen aan de vuile manier van politiek voeren. We gaan
opbouwen samen met het volk en dat kan alleen op een positieve
manier.
Zo we gaan door na een kleine kortsluiting en gaan we
zien of de burgers WERKELIJK iets om hun land geven.
2.3 PBV, Partij Burgers in Vrijheid
In het korte bestaan van PBV zijn er al aardig wat reacties
losgekomen. Helaas reacties veelal naar de negatieve kant. Vissend
naar namen. Vissend naar oplossingen en alsmaar aanvallend wat
een kunstenaar in hemelsnaam in de politiek gaat doen.
Laat me deze drie zaken even beantwoorden.
Namen: Zodra het volk werkelijk geholpen wil worden en
eens is met de doelstellingen van de partij gaan de posten ingevuld worden door vakkundige mensen, die net als in een bedrijf,
doorgelicht gaan worden. Elke post krijgt de beste persoon om de
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visie van de partij te verwezenlijken. Deze kan ingevuld worden
door iedereen die geen corrupt verleden achter zijn naam heeft
staan en meent deze post aan te kunnen.
Oplossingen: Oplossingen zijn er als de personen erachter
werkelijk voor gaan. Het is nu niet de tijd om met ellenlange rapporten te komen hoe we zaken gaan aanpakken. Deze oplossingen gaan komen van experts die weten wat aanpakken is. Zowel
juridisch als maatschappelijk is veel meer mogelijk dan wat nu
het volk voorgehouden wordt. Experts gaan zich buigen over de
juiste wettelijke manier om corruptie aan te pakken en een land
te gaan besturen alsof het iedereen zijn eigen zaak is.
Kunstenaar: Als kunstenaar werk je met gevoel en doorzie
je zeer veel dingen. Je weet wegen te vinden en vooral, je bent
nergens bang voor. Anders zou je nooit kunnen creëren. De roddel is, wat ik als kunstenaar ga doen in de politiek. Welnu, heb ik
ergens geschreven dat IK als persoon een stoel ga claimen? In de
partij gaan de posten opgevuld worden door experts en welwillende integere mensen. Zelf heb ik een principe en dat is; niet
in de politiek gaan omdat ik geen expert ben in politiek voeren.
Maar wel kan ik signaleren, oplossingen aandragen en mensen
laten zien dat ze slaaf zijn van een huidig systeem.
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2.4 Economie
De economie is momenteel een warboel van zaken.
We zitten met een roestbak van een raffinaderij die 		
de gemeenschap meer geld kost dan oplevert. En 		
vele mensen die daardoor worden vermoord.
We hebben een offshore die ons land momenteel meer
in diskrediet brengt dan ons reclame oplevert. Dat komt
door de vele illegale transacties.
Een DOK die zeer stil is en waar onmenselijke situaties
heersen. Ook rust er nog steeds een zeer grote
schadeclaim op, wat men denkt van af te kunnen komen
door vreemde constructies te hanteren.
Een haven die uitpuilt aan illegaliteit wat betreft drugs,
wapens en verdere handelingen.
En de free zone op ‘Hato’ die alsmaar door de vele
illegale internet gokken en porno sites ook niet positief
in de kijker staan.
Daarnaast hebben we de nodige semi overheidsbedrijven die zeker niet een gezonde bedrijfsvoering
hebben en meer op een ‘free for all’ lijken.
Om dit laatste aan te pakken zullen deze vele pijlers in de
economie eerst eens doorgelicht moeten worden en ze stuk voor
stuk als gezonde bedrijven omgebouwd worden. Geen politieke
benoemingen, vriendjes politiek of wegsluizen van bevriende
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ambtenaren. Al het huidige personeel en de bedrijfsvoeringen
zullen stuk voor stuk geëvalueerd moeten worden en de juiste
mensen op de juiste plaatsen gezet moeten worden. Het kan zijn
door omscholing of bewustwording in hoe een bedrijf gevoerd
moet worden. Kan de persoon niet mee dan is hij duidelijk niet
geschikt voor die job.
De beide free zones moeten compleet schoongeveegd
worden en alle zaken, werkende vanuit die free zones moeten gaan
voldoen aan de wetten die nationaal en internationaal gesteld zijn.
Bij het niet voldoen aan deze wetten zal het bedrijf opgeheven
worden.
Er zullen grote bedrijven aangetrokken moeten worden
vanuit de wereld in een gezond bedrijfsklimaat. Het correct en
snel afhandelen van vestigingspapieren en nodige faciliteiten
moeten in zeer korte termijnen mogelijk zijn. Tijd is geld en als
we nota bene met een beurs willen beginnen dan kunnen we niet
zeggen ‘Mañan”.
Kortom, in de financiële, elektronische, olie- en gaswinning, nieuwe internationale bedrijven en toerisme kan het eiland
veel profijt trekken op de locatie waar we leven en wonen.
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2.5 Ons trieste onderwijsbeleid
Onze minister is een schoolvoorbeeld van arrogantie. Iedereen ziet de trieste gevolgen van haar wanbeleid maar wat doen
we daar tegen? Het volk begint te roeren maar de minister steekt
haar kop in het zand en komt nu nota bene met het idee een “dia
di papiamentu” in te voeren.
Triester is dat de huidige kinderen de dupe zijn van haar
arrogantie. Door haar toedoen zijn wel onze kinderen voor het
leven getekend! Het zal veel moeite, tijd en geld kosten om deze
kinderen nog werkelijk in de maatschappij te krijgen.
In het verleden hadden we ook van deze politieke schreeuwers terwijl zij hun kinderen wel op Nederlandse scholen plaatsen!
Ondertussen onze jeugd bewust dom houden.
Het is in en in triest dat onze kinderen de kind van de
rekening zijn. Wij ouders zullen moeten laten weten dat we dit
niet nemen. Als ouders zullen we elkaar ondersteunen en openlijk kenbaar maken dat het totale onderwijs een falende farce is.
Leerkrachten klagen steen en been en de ouders zitten zo dadelijk
met kinderen die nergens verder kunnen studeren. Er zijn ook al
berichten dat opleidingen die hier op het eiland gevolgd zijn niet
geaccepteerd worden in het buitenland! Is dat niet triest als dit met
uw kind gaat gebeuren? Wat voor een toekomst geeft u hem?
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Het gaat tijd worden dat het VOLK zijn mond gaat roeren!
Gelukkig zijn er al ‘Maestronan Preokupá’ en ‘Mayornan Preokupá’ die momenteel opkomen voor onze kinderen. Een geweldig
initiatief en werkelijk de manier om iedereen te laten weten dat het
GOED MIS is. En wat doet de huidige politiek? Die laten foto’s
maken en artikeltjes schrijven hoeveel ze ophebben voor… ja voor
wie? Niet voor de kinderen, dat zeker niet.
Het is zaak dat wij als burgers gaan inzien dat niet ego
en arrogantie de toekomst van onze kinderen mogen en kunnen
bepalen. Al jarenlang wordt er geschreeuwd door ouders voor
Nederlandstalige scholen maar worden afgewimpeld en ontkend
nodig te zijn ! ‘Nos’ kinderen mogen geen toekomst hebben! Afgelopen week verkoos 87% van de kinderen om hun toets in het
Nederlands te doen en kennelijk durft grotendeels van de 13% die
stap (nog) niet te nemen!
Laten we als burgers voor onze kinderen opkomen en hen
die kans geven waar elke ouder zou wensen voor zijn kind.
2.6 PBV Laatste nieuws (nummer 1)
.1. PBV is weer terug op internet
.2. Connectie PVV Nederland- PS Curaçao
.3. Extra militairen op Aruba
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.4. Curaçao vervuilt
.5. Haïti
.1. PBV is weer terug op internet
Na een veeg waren alle postings, inclusief fanpagina verdwenen. Maar zo snel is PBV niet uit het veld te slaan! We zijn
weer terug en nu nog sterker dan voorheen.
.2. Connectie PVV Nederland- PS Curaçao
Uit een schrijven blijkt dat Nederland zich geïnfiltreerd
heeft in de lokale politiek. Er gaan geruchten dat het de PS is omdat deze wel erg veel informatie heeft en werkelijk de manier van
PVV hanteert. Uit het schrijven blijkt dat heer Brinkman mensen
zocht lokaal (Januari 2009) , om een partij op te richten of samen
te werken met een bestaande partij. Een citaat uit dit schrijven;
‘Citaat 3 januari 2009’
Ook zou er contact komen met een andere lokale politicus
deze dag!
Een jongere vrouw zat al te wachten voor een volgend
gesprek toen werkelijk de aap uit de mouw kwam. PVV wilde een
partij laten vormen door lokale mensen om zo de zaken lokaal aan
te gaan pakken. Zaken als corruptie en de nodige vreemde zaken
in de politiek! De partij op dit eiland zou steun krijgen vanuit de
PVV en ook de nodige tactieken bijgebracht worden om politiek te
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voeren. PVV zou voor spoed cursussen in politiek voeren zorgen
voor deze lokale partij. Daarnaast zou de PVV lezingen organiseren in Nederland onder de Antillianen voor deze Antilliaanse
lokale partij. Alles wat nodig was zou aangeleverd worden.
De rest laat ik aan uw fantasie over maar is het niet triest
dat Nederland alles doet om dit land zo diep mogelijk in het slop
te laten lopen?
.3. Extra militairen op Aruba
Uit een goed ingelichte bron kwam dat Nederland vele
militairen (ME) gestuurd heeft naar Aruba! Nu zijn wij geen Aruba
en verwachten zij ook niet daar problemen maar er wordt wel
verwacht dat er grote problemen gaan komen op Curaçao. Zeker
als de sollicitaties verder verlopen en gaat blijken dat onder de
ambtenaren zeer velen zullen afvallen. De eerste berichten komen
voorzichtig naar buiten met de 1.5 miljoen die al beschikbaar wordt
gesteld voor academisch opgeleide Curaçaose studenten naar hier
toe te halen! Zeker een goede zaak en zouden de huidige politici
al ons partij programma hebben gelezen?
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.4. Curaçao vervuilt
Bent u nog wel eens de weg naar Playa Kanoa gaan rijden? Als je hem nu nog kunt rijden want deze wegen om en rond
Playa Kanoa zijn een verschrikkelijke vuilnisbelt geworden. Wat
halen onze lokale mensen toch in hun hoofd om ons eiland zo
te bevuilen? Ook als je gewoon op de wegen rijdt op het eiland
ligt overal vuil in de vorm van papier, flesjes en puin! Willen wij
werkelijk aan toerisme gaan doen? We kunnen beter de hotels
ombouwen naar vormingsinstituten voor ons volk om ons te leren
hoe toerisme werkelijk in elkaar zit! Triest dat we steeds meer
naar Haïti neigen.
.5. Haïti
Uit een melding vanuit Haïti kregen we te horen dat zeer
veel geld wat de wereld geschonken heeft verdwenen is. De armen leven nog steeds in de openlucht en die mensen die nog wat
geld hebben, konden de gekregen tenten van Nederland KOPEN
voor 117 Haïtiaanse dollar! Ook het opgestuurde voedsel vanuit
de wereld wordt dagelijks mondjesmaat in de sloppen wijken
VERKOCHT! Er wordt NIETS UITGEDEELD. Geen geld, geen
water, geen eten, geen tent.
Hoever gaan wij op dit eiland?
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2.7 Als je dat als een grapje ziet!
In enkele dagen zijn er aardig wat reacties binnengekomen
met de vraag of PBV een grapje (joke) is? Nu blijkt dat ik buiten
kunstenaar/schrijver ook als een komediant te boek sta onder de
politici maar kennelijk ook bij het publiek.
Laat me vertellen wat er gebeurd is:
Twee jarenlang schrijf ik boeken (36 momenteel) waarvan
5 over de misstanden in de Antillen en op het eiland Curaçao.
Vreselijke zaken zoals; kinderporno, incest, corruptie, lakse justitie, mafia, wapens, drugs, gokken en hoe de burger als slaaf nog
steeds gebruikt wordt.
Mijn vraag is: IS DIT LACHWEKKEND?
- ‘Ingezonden’ zijn korte stukken over misstanden om en rond
ons heen.
- ‘Moderne slavernij in het systeem’ laat zien hoe u en ik als slaven
behandeld worden door het huidig systeem.
- ‘Help, de Antillen verzuipen’ gaat over de manier hoe de huidige
politiek mensen bedreigt en belazert.
- ‘Geboren voor één cent’ laat u in de wereld van kinderen meekijken en ik verzeker u, dit boek leest u niet zonder een traan weg
te pinken.
- ‘Pech gehad’ Waar de justitie werkelijk op zeer veel fronten faalt
met vele verhalen waarvan een waarbij een jongen voor 24 jaren
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ONTERECHT is veroordeeld voor moord!
Mijn vraag is: IS DIT LACHWEKKEND?
De huidige politiek is een FARCE, een COMEDIE en
mensen worden dagelijks vermoord door de stinkende gassen van
een ISLA. Maar mensen worden ook per minuut benadeeld door
regeerders die alleen aan hun eigen welzijn denken!
Mijn vraag is: IS DIT LACHWEKKEND?
Nu hebben serieuze Antillianen (nog wonend in Nederland) en lokale integere mensen me al 2 jaar lang gevraagd om te
kijken of er WERKELIJK interesse is onder de bevolking in het
wederopbouwen van het land Korsow.
Waarom aan mij? Welnu, ik ben die makamba die bekend
staat voor zijn grote mond en ook omdat hij wel vanuit zijn hart
en ziel vecht voor de lokale bevolking! Natuurlijk zijn er meer die
dat wel willen maar niet durven! En dat blijkt toen ik naar buiten
kwam met PBV. De reacties zijn karig, bang en lachwekkend.
‘Is het een grap?’
Na vele jaren mijn nek uitgestoken te hebben wil ik het
volk wat aanbieden, maar kennelijk is het volk er ‘nog’ niet klaar
voor werkelijke veranderingen. PBV gaat door en vele jonge Antillianen en lokale kundige integere mensen staan klaar om in te
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springen. Als u dat als een grap ziet, dan moet ik lachen voor de
naïviteit die de burger uitstraalt en tentoonstelt.
Pijnlijk voor de kinderen.
Pijnlijk voor de minder daadkrachtigen.
Pijnlijk voor een land wat veel te bieden heeft met geweldige mensen en een perfecte omgeving.
IS DAT OOK EEN GRAP?
2.8 Positivisme
Is het u ook opgevallen? Je komt met goede bedoelingen
en je krijgt een bombardement aan negatieve ladingen op je dak
gegooid. Dan vraag ik me iedere keer af;
Zijn de mensen nu zo naïef?
Weten ze dan werkelijk niet wat om hen heen gebeurt?
Is het een vorm van ‘ik kan er toch niets aan doen, laat
mij ook maar een graantje mee pikken’?
-

Of is het gemakzucht?

Een ding is duidelijk, de mensen op dit eiland sluiten hun
ogen voor alles wat maar negatief is en laten alles toe tot….. ja
totdat ook zij aangevallen worden of midden in een onrechtmatige
zaak geraken. Dan pas gaan ze schreeuwen, schoppen en het eiland
is dan te klein.
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Positivisme is een woord wat in het verleden veel gebruikt
wordt. Alsmaar duikt dat woord op als er een beerput gesloten moet
worden. Praat je daarover, dan ben je negatief bezig! Natuurlijk,
want de grote ellende mag en kan het daglicht niet zien. Alles
wordt eraan gedaan om zaken te omzeilen, verdoezelen of zelfs
te ontkennen. Allemaal onder het woord dat we positief moeten
blijven denken.
Nu ben ik al zeer vele jaren positief ingesteld en heb daarover ook uitvoerig in diverse boeken geschreven. Een ding heb ik
geleerd; ik ga noch het negatieve noch het positieve uit de weg.
Wil je iets positiefs veranderen zal eerst het negatieve opgeruimd
moeten worden.
Helaas blijkt keer op keer dat positivisme alleen maar
gezien wordt als kruislings met je benen onder een dividiviboom
zitten en nananana roepen! Mensen, dat is echt niet de werkelijke
wereld!
Wie zaken positief wil veranderen zal ook door het negatieve een weg moeten vinden en dan is de vraag: Hoever bent u
op deze weg?
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2.9 Armoede
Ik hoef u niet uit te leggen wat armoede is en waar we die
kunnen vinden. Als je rondrijdt kun je armoede zien maar ook
voelen.
De schuchtere dame in een winkel even naar een
product kijkend en dan wegdraaiend, een stuk
daarvan in een mandje legt en maar niet kijken terwijl
ze langs de andere artikelen gaat.
Mensen die zich opsluiten en nauwelijks naar buiten
komen uit hun huisje vol ellende en maar niet denken
wat er vanmiddag aan eten aan de kinderen gegeven
kan worden.
Kasten leeg en de geldbuidel ook leeg.
Helemaal ontdaan van welke illusie dan ook en niet
meer geloven in een maatschappij, laat staan in de
politiek. Geloven is hooguit nog in een God die hun
leed moet verzachten en moet zorgen dat er betere
tijden gaat komen.
Maar wat doet de politiek? Wat doen onze regeerders?
Wat doen wij als maatschappij naar deze mensen toe? Je vraagt
je af of de mensen in armoede wel als mensen gezien worden.
Veelal worden ze verstoten, dienen ze nergens voor en worden
ze als parasieten gezien! In het verleden heb ik meerdere malen
de politiek gevraagd waar zij de oplossing in zien en dan lijkt het
erop dat ze zelfs niet weten dat er armoede is! Hun land gaat toch
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goed en met Kerst geven we met veel fotografen en pers wel wat
pakketten weg! Probleem opgelost! Een arme moet arm blijven
en liefst afhankelijk van de welgestelde.
Maar wat gaan we daar tegen doen? Gaan we weer wachten
op een mentaliteits verandering? Of gaan we keiharde maatregelen
nemen?
Om een mentaliteit te veranderen is tijd nodig en dat hebben de armen niet.
Dus we gaan het anders aanpakken.
We gaan winkels creëren waar armen hun eerste
levensbehoefte kunnen halen.
We gaan de armen begeleiden, niet zoals het nu gaat
bij een Ban Bario Bek waar de begeleiders amper uit
hun airco kamer durven te komen. Maar we gaan weer
in het veld werken MET de armen.
We gaan de pleeggezinnencentrale centraliseren en
coördineren. Die moet professioneler en niet politiek
gericht zijn.
De FKP gaat huizen voor armen bouwen en gaat
stoppen met projecten op te zetten boven een bedrag
van een ton per woning.
Armen gaan weer meedoen aan onze maatschappij
en zullen als volwaardige burgers weer hun bestaan
op kunnen bouwen.
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Als we werkelijk zouden houden van onze medemens
net als van ons zelf, dan zou er zeker op dit eiland niet zoveel
armoede zijn.
2.10 Lange tenen politiek
Is het u ook opgevallen, de politiek en hun uitschuifbare
tenen? Politici die alsmaar zaken zoeken hoe ze anderen kunnen
aanvallen. Soms dreigend en andere weer alsmaar aanvallend.
Dat gebeurt allemaal in de tijd dat wij burgers hen betalen. U en
ik betalen voor het kinderlijke politieke spel die ze al tientallen
jaren aan het spelen zijn! Ons gezamenlijke inbreng (belastingen)
wordt verspeeld door kinderachtige spelletjes van volwassenen die
menen te weten hoe een land te moeten besturen.
Het is werkelijk een negatieve bedoeling in de politiek!
Als we zien wat er werkelijk aan tijd gespendeerd wordt
aan regeren dan kunnen we stellen dat, van de 24 uren die een dag
heeft, er vele VERLOREN gaan aan spelletjes in de politieke wandelgangen maar ook op internet! Kijk, wereldwijd is de tendens
dat politici op Facebook, Hyves, Twitter, Plaxto enz. voorkomen.
Je kunt dan informatie winnen over die bepaalde persoon. Maar
als je lokaal ziet dat politici in laag bij de grondse discussies en
zelfs dreigementen uiten, dan vraag je je toch af of die personen
wel weten op welke stoel ze zitten.
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Onze vraag is dan ook; Weten de lokale politici wel hoe te
regeren? Of zijn ze van horen zeggen naar horen zeggen op een
plaats verzeild geraakt waar ze niet weten mee om te gaan? Het
land Antillen met de oude eilanden is nu al ruim 10 jaren stuurloos
omdat de regering maar een doel voor ogen heeft en dat is ‘Pik
in die 5 miljard’. Wat het kost en wat de gevolgen zijn weten ze
niet en zal hen ook niets schelen! Vreemde constructies komen
steeds meer naar boven als ze maar met die eer de geschiedenis
ingaan.
Op een vraag, die eens gesteld werd aan onze huidige zittende regering, wat ze NU doen voor de bevolking, kwam er een
waslijst aan zaken die onze minister president PERSOONLIJK
deed! Nog steeds is de vraag open; Wat doet de regering NU voor
de bevolking?
Helaas zullen wij als burgers GEEN antwoord kunnen
ontvangen omdat er vele jaren alleen achter de miljarden wordt
aangekropen. Het regeren is daar al heel lang op gebaseerd, op
NIETS. Dus is het antwoord, NIETS!
Onze armen worden armer en de rijken zwemmen, aan zee,
in het geld. Dat is waar onze huidige politiek voor staat!
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2.11a Bewuste afbraak
U hoeft niet politiek geïnteresseerd te zijn om te zien dat
onze eilanden systematisch afgebroken worden. Het is duidelijk
dat er een volksopstand op handen is.
Wat is er gaande?
Kijkend alleen al op Curaçao zie je dat de lokale bevolking
opgehitst wordt tegen het kapitalistische kolonialisme. Een PS,
een MAN en enkele splinterpartijen schelden, tieren en breken
alles af wat het eiland nu is. Een eiland wat een kale rots was en
nu een eiland met ongeveer 140.000 mensen. De verdeeldheid is
nooit zo groot geweest als heden.
Wat zit daar achter?
We zijn een doorn in het oog voor de Nederlandse/ Europese politiek. We lopen niet mooi mee in het slaafse rijtje zoals de
Europese gemeenschap dat wil. Nederland kan ons niet zo maar
dumpen want dat is volgens verdragen geregeld. Nederland is
eerst heel sociaal geweest en heeft geprobeerd met 5 miljard dat te
verwezenlijken en waar enkele partijen gretig achteraan kruipen.
Toch gaat het dieper want we hebben olie en gas en dat moet nog
even uitgemolken worden. Geen probleem, we formuleren het zo
dat we ‘any time’ kunnen gaan beginnen met binnenhalen.
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Ondertussen gaan we de bevolking tegen elkaar opzetten
(verdeeldheid) maar ook gaan we de bevolking op Curaçao opzetten tegen de Makamba’s (PS en MAN).
Waar is dat goed voor?
Het is duidelijk dat Nederland van ons af wil. En dat gaat
dus niet op de reguliere manier. Nu hebben we gelukkig nog een
PVV en een heer Brinkman die dat weten aan te pakken. We
infiltreren in de lokale politiek en we sturen, onder een geweldig
belastingvoordeel voor de Nederlanders, niet de meest sympathieke en opbouwende Nederlanders naar dat eiland. Nederlanders
die weer kolonies stichten in miljoenen huizen en alsmaar rond
bazuinen dat alles anders en beter kan. Bingo, het voer is er. Je
hebt de lokale bevolking die weer onderdrukt, vernederd en domgehouden wordt en wat partijen die deze lokale bevolking opzet
tegen de Nederlanders.
Waarvoor?
Door de opstand die nu gecreëerd wordt en opgezet wordt
door lokale politieke partijen zal Nederland niet veel ondernemen.
Ze willen alleen verder, ze mogen alleen verder! Dat blijkt ook uit
de opdracht die de marine heeft; inpakken, Nederlanders die terug
willen binnenhalen en vertrekken. En dan zijn we er, een eiland
in opstand, vechtend tegen zichzelf en alles uitmoorden wat niet
nodig is! Kortom, een tweede Haïti! Een tweede Haïti die dan in
een nog grotere neerwaartse spiraal gaat komen.
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Wat schiet Nederland daarmee op?
De schreeuwers, corrupte figuren en lastposten
moorden elkaar wel uit.
Nederland heeft internationaal geen verantwoordelijkheid meer over deze wantoestanden.
Olie en gas is rond ons eiland toch uit te halen en een
failliet land als Curaçao zal nooit de financiële
middelen krijgen om zelf wat te gaan ondernemen.
Kortom voor Nederland: PROBLEEM OPGELOST!

Het is triest dat een Nederlandse partij lokale partijen
ophitst om de bevolking op te zetten.
Een verzinsel?
Helaas niet beste mensen. Uit een gesprek die ik had met
heer Brinkman (3 januari 2009; 11 uur; Avila Hotel) was duidelijk
dat hij mij voor dit karretje wilde spannen. Ik heb voor die eer bedankt want ik hou van mijn eiland, een eiland wat Curaçao heet.

Partido Siudadano Liber
Partij Burgers in Vrijheid
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Versie Papiamentu
2.11b Destrukshon konsiente
Bo no mester ta polítikamente interesá pa bo ripará ku ta
destruyendo nos islanan sistemátikamente. Ta basta kla ku tin un
lantamentu di pueblo na kaminda.
Kiko ta pasando?
Si bo wak djis na Kòrsou so, bo ta mira ku ta instigando
poblashon lokal kontra kolonialismo kapitalista. Un PS, un MAN
i algun partido chikí ta zundra, habri afó i kibra tur loke e isla ta
i tin aktualmente. Un isla ku tabata un baranka bashí i ku awor
ta un isla ku mas o ménos 140.000 hende. Nunka no tabatin un
desunion asina grandi manera aworakí.
Kiko tin tras di tur e kosnan aki?
Nos ta un sumpiña den wowo di polítika hulandes/europeo.
Nos no ta sigui òrdu manera katibu na e manera ku e komunidat
europeo ta deseá. Hulanda no por djis dùmp nos, pasobra tin tratadonan ku ta impedí esei. T’asina ku Hulanda tabata hopi sosial
promé i a purba di logra mantené e dominashon ku 5 mil mion
florin, hañando algun partido pa bai nan tras gustosamente. Pero
e asuntu ta hopi mas profundo di loke ta parse, pasobra nos tin
petroli i gas i lógikamente mester chika esei. Niun problema ku
esei: nos ta formulá kosnan di tal manera ku na kualkier momentu
nos por kuminsá kosechá.
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Mientrastantu nos ta instigá poblashon kontra otro (desunion), pero nos ta instigá poblashon na Kòrsou kontra makambanan tambe (PS i MAN).
Ta pa ken su benefisio?
Loke en todo kaso ta kla, ta ku Hulanda ke sali for di nos.
I esei no por sosodé di un manera reglamentario. Pero afortunadamente nos tin un partido PVV di sr. Wilders i un sr. Brinkman ku
sí sa kon pa atendé ku e asuntu ei. E idea ta pa infiltrá den polítika
lokal i barka un grupo di hulandes ku no ta esnan mas simpátiko
i konstruktivo pa nos isla, via di un sistema di benefishinan fiskal
enorme. Hulandesnan ku atrobe ta bin lanta kolonianan, ku ta
biba den kasnan di balor mionario i ku ta kana rònt laga sa ku tur
kos por otro i mihó. Bingo, e base t’ei. Bo tin e poblashon lokal
ku ta ser oprimí, humiá i tené bobo i algun partido ku ta instigá e
poblashon lokal aki kontra hulandesnan.
Pakiko?
Ku e rebelion ku partidonan lokal ta kreando, Hulanda lo
no hasi masha kos. E rasonamentu ta: nan ke sigui nan so, awèl
nan por dal bai nan so! E òrdu ku marina a haña tambe ta ilustrá
esaki; paketá, tuma hulandesnan ku ke bai bèk i sali for di einan.
Ata nos e ora ei, un isla den rebelion, bringando kontra nos mes
i kabando i matando tur kos innesesariamente! Den un palabra,
un di dos Haiti. Un di dos Haiti ku lo resultá den un spiral desendiente mas grandi si.
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Kiko Hulanda tin di gana ku esaki?
Esunnan ku ta grita mas duru, e figuranan korupto i
esunnan molestioso mes lo eliminá otro.
Hulanda internashonalmente lo no karga responsabilidat mas pa e situashon kaótiko ku a surgi.
Por saka petroli i gas tòg for di awanan teritorial di
nos isla i un pais bankarota manera Kòrsou lo no tin
e rekursonan finansiero nunka pa e mes tuma akshon.
Den un palabra: PROBLEMA SOLUSHONA PA
HULANDA.

Ta tristu ku un partido polítiko hulandes ta instigá partidonan lokal pa pone poblashon rebeldiá.
Un invento, un fantasia?
Lástimamente nò, shonnan. Di un kombersashon ku mi
tabatin ku sr. Brinkman (3 yanüari 2009, 11 or, na Avila Hotèl)
mi por a sak’afó ku e tabata ke pa ami hasi e trabou sushi aki p’e.
Mi a gradisí pa e honor ei, pasobra mi stima mi isla, un isla ku
yama Kòrsou.
Partido Siudadano Liber
Partij Burgers in Vrijheid
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2.12 Ons mooi eiland
Wat zijn we trots op “NOS KORSOU”, “NOS” dit en
“NOS” dat.
Maar zijn we werkelijk wel zo “NOS”?
We schrapen elk stukje land kaal.
We hebben de zee leeg geplukt en nog steeds zijn er
zendingen met planten, koralen en vissen naar het
buitenland.
We laten oude olie van onze wagens maar ook van
bedrijven lopen in de natuur.
Radioactief afval wordt nog steeds gedumpt in zee.
De ISLA blijft schadelijke stoffen uitstoten.
Vele baaien zijn verboden voor de lokale bevolking.
Het EOP wordt alsmaar aangepast aan nieuw te
bouwen projecten.
Landbouw zit nog steeds in een verdomhoekje.
De kustlijn is sterk vervuild door bouwsel in en rond
de zee.
-

Het vuil wordt overal op het eiland gedumpt.

WAT GAAN WE DAAR TEGEN DOEN?
Wat kunnen we doen?
Tot nu toe wordt er maar gezegd dat de mentaliteit veranderen moet!
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Maar is dat zo? Is het niet om je er zo gemakkelijk van af
te willen maken?
Want je moet dan ook hard gaan optreden tegen je familie
en ‘brothers’.
Hier is de oplossing waar we in een zeer korte tijd de
mentaliteit kunnen veranderen van een bevolking.
Hoge financiële straffen! Geen geld, dan maar zitten
brommen in ons ‘huis van de goede toekomst’!
Door de milieu politie op te gaan leiden en hen in de
eerste tijd met een grote macht te laten opereren op
het eiland.
Ook moeten aangiften van burgers serieus genomen
worden en niet verdwijnen in een lade zoals nu.
Vergunningen en wetten rond de dieren, natuur en
milieu moeten herbekeken worden en ingetrokken
worden als ze gebaseerd zijn op illegale handelingen.
Alle politie moeten gaan ingrijpen als er gesignaleerd wordt dat er wrakken of vuil gedumpt worden
i.p.v. dat zij zich afmaken met ‘deze persoon die
wagens aan het dumpen is, is gevaarlijk’!
De wereld CITES, milieu wetten en normen gaan
ook gelden EN uitgevoerd worden op het eiland 		
Curaçao.
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Er moet aangepakt worden en er mag niet gekeken worden
of het familie of vrienden zijn. Jij vervuilt het eiland, jij beschadigt
het eiland, dan breng jij het eiland onder de toeristen (waar we zo
trots op zijn) in diskrediet!
Aanpakken en niet schuilen en zeggen, ja maar……

2.13 Curaçao, sociaal of asociaal
Sociaal, wat is dat? Hebben we dat op dit eiland?
Ja, het is er en er zijn vele instanties die met veel kunst
en vliegwerk hun hoofd boven water weten te houden. Doch,
waarom is er zoveel ellende en waarom gedragen de mensen zich
asociaal? We kunnen helaas geen ander antwoord geven dan; het
voorbeeld van hogerhand is het meest asociaal voorbeeld wat we
kunnen hebben.

-
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Wat is er mis?
Kinderen zijn nog steeds niet beschermd! O ja, er zijn
genoeg organisaties maar die werken veelal voor zich.
Ze zijn zelden bereid samen te werken, laat staan samen
de problemen van het kind op te lossen.
Onze ouderen die letterlijk gedumpt worden in tehuizen
en al hun geld en rechten kwijt zijn. Ze zijn overgeleverd aan in hoeverre de leiding hen verzorgt en
helpt. Opstandige oudjes worden platgespoten of hun
- ZWARTBOEK -

mond gesnoerd. Ze zijn immers lastig, oud en niet goed
bij hun hoofd!
-

-

De bevolking onder elkaar is ook sterk aan het veranderen. Het sociale wat vroeger was is ver te vinden en
het lijkt wel of de een de ander het licht niet in de ogen
gunt. Alsmaar is er strijd onderling en de frustraties,
haat en nijd stapelen zich op totdat de bom weer
eens barst.
De bevolking wordt BEWUST dom gehouden en de
scholing van onze kinderen holt achteruit!
Een ziekteverzekeringsbeleid dat mensen veel laat lijden
in plaats van verlichten. Het Sehos behoort niet meer
als gebouw zo te bestaan en de vele verzekeringen die
zelf bepalen wat een patiënt voorgeschreven mag
krijgen of niet! Twee zaken die onmenselijk en
asociaal zijn naar de mensen toe.

Hoe komt dat?
Voorbeeld. Waar is het voorbeeld wat gegeven wordt van
hogerhand? Onze regeerders stelen het hardst van de bevolking.
Ze zitten in comfortabele stoelen te vertellen waar nog meer gepikt kan worden. Dat gaat door naar justitie maar ook politie die
zelf weinig of niet ingrijpen. Bang dat ze zelf op een slachtbank
zullen belanden. Het voorbeeld geven is er niet meer. De gehele
integriteit is verdwenen bij de hogere groepen. De bevolking ziet
dat er onbeperkt gegraaid wordt en dat zij steeds minder hebben
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om nog te overleven. De eerste levensbehoeften worden alsmaar
verhoogd en de salarissen zijn op een niveau van vele jaren terug.
Dan nog durven bestuurders nog meer te eisen van de bevolking en
belonen de bestuurders zichzelf alsmaar met voordeeltjes, giften,
bonussen en verrijkingen. Voorbeeld geven, weet u nog?
Wat kunnen we daar tegen doen?
Wat we kunnen doen is duidelijk. We zullen als complete
hechte groep burgers moeten zeggen ‘Awor si ta basta’. ‘Het is
nu genoeg’.
We zetten al diegenen die het land benadeeld hebben
aan de kant. Later gaan we bij deze personen stuk
voor stuk de zaken terugvorderen.
Voor de bevolking zal er weer goede scholing
moeten zijn.
Voor onze ouderen menswaardige huizen waar ze
hun laatste dagen als een respectvol oude man of vrouw
hun leven kunnen leiden.
Voor de kinderen worden alle misverstanden centraal
gecoördineerd. Er gaat gecontroleerd worden of de
stichtingen en instanties hun werk wel doen ten
behoeve van het kind.
Ziekenhuizen zullen allemaal doorgelicht worden
en het oude Sehos zal verdwijnen. Deze voldoet al
vele jaren niet meer aan de internationale medische
eisen die gesteld worden ten behoeve van de patiënt.
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Er gaat een menswaardig ziekenhuis komen.
Buurtcentra worden gecoördineerd en gezamenlijk
onder een lijn opengesteld voor de buurt. De ene buurt
kan niet meer privileges krijgen dan de andere buurt.

Kortom, we zullen GEZAMENLIJK weer menselijker
moeten gaan worden en zorgen dat we weer respect krijgen voor
alles wat om ons leeft en bloeit.
Mens worden, sociaal zijn en voor elkaar beschikbaar zijn,
kan een klein volk zeer groot maken.
2.14 Kinderleed
Een oudere kan zijn mond openen. Een kind ontvangt
klappen als hij zijn mond opent of wordt zo gekleineerd dat het
maar zich terugtrekt in een hoekje van de kamer. Niet gehoord
door de buitenwereld.
Hou je mond, ga weg, stuk ongeluk en zo hoor je vele
woorden die mijn tenen doen krullen. Het schelden en schreeuwen
naar een kind toe van een ouder die zich niet weet te beheersen.
Slaan, omdat zijn handen te los zitten. Zaken die we zeer veel zien
en horen op ons eiland.
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Maar als u denkt dat, dat alles is wat speelt dan moet ik
u teleurstellen. Of u het nu wil lezen of niet maar het zal toch
geschreven moeten worden.
Kinderen worden hier verkracht, misbruikt en incest is
een gewone zaak!
Kinderen die onder dwang met oom of pa ‘spelletjes’
moeten spelen.
Kinderen die vernederd worden door handelingen die
niet voor een kind bestemd zijn.
Kinderen die onder dwang mee moeten doen in de
drugsspelletjes van de ouders.
-

Kinderen die drugs MOETEN nemen!
Verder ga ik niet want dit is al erg genoeg. Maar dat is wat
hier op ons heerlijk eiland als een taboe verzwegen wordt. Bang
dat er wat naar buiten komt over ‘onze’ familie. Een schande, een
vloek op ‘onze’ naam. Maar dat kinderen daar de dupe van zijn
is van minder belang.
Kinderen die zich alsmaar terugtrekken in een hoekje.
(bang dat ze opvallen)
Kinderen die spontaan in tranen uitbreken. (door het onrecht wat hen aangedaan wordt)
Kinderen die ‘s nachts niet durven te slapen. (want pa kan
langs komen)
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Kinderen die hun mond stijf dicht houden. (want anders
vallen er weer klappen)
Wat is dit mensen? Durven we nog niet meer voor ONZE
kinderen op te komen? Is of zijn er misschien, van u zelf uit,
schuldgevoelens? Hoort u, ziet u en gebeurt dat ook in uw omgeving en sluit u dan snel uw oren en ogen?
Het zijn ONZE kinderen, ONZE toekomst en wel die
kinderen die later een land of een leven moeten opbouwen. En
wat doen wij? We feesten, verdrukken, ontkennen en gaan door
zonder enig respect toe naar het jonge nieuwe leven!
Laten we ons schamen en afvragen: Hoe kunnen we dit
nog ooit goedmaken en verklaren naar onze kinderen toe!
2.15 Is Ban Bario Bek wel integer?
Steeds meer komen er ‘vreemde’ geluiden uit de bevolking
over ons sociaal meelevend kantoor, Ban Bario Bek, de sociale
dienst van Curaçao. Maar zijn ze wel zo sociaal?
Bij het aanhoren van verschillende lokale mensen, die hun
verhaal doen, vraag je je wel af hoe professioneel het personeel
werkelijk is.
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Bij een melding van een vrouw die gescheiden is werd
haar het hemd van haar lijf gevraagd. Op zich is het goed dat
uitgezocht wordt hoe de zaken in elkaar zitten maar ga je niet te
ver om te gaan vragen; Waarom ben je gescheiden?
En de uitspraak daarop; Was nou maar niet gescheiden en
had maar gewoon doorgegaan met die man, ondertussen je eigen
leven leiden, dan had je het nu ruimer gehad en had je niet hier
hoeven te komen!
Is dat geen inbreuk op de privacy van elke burger? Hoe kan
in hemelsnaam een medewerkster/sociaalwerkster zulke vragen
stellen en conclusies uitkramen?
Nu is het zo dat, als je minder bedeeld bent en afhankelijk
bent van de staat, je een werkelijke speelbal bent van de staat. U
weet wel, die staat die zoveel met zijn burgers op heeft zolang hij
maar trouw zijn belastingen betaalt. Maar kom je bij de onderstand
dan is de staat niet meer zo sociaal.
Lange rijen mensen wachten op een aalmoes. Maar ook
het niet altijd correct afhandelen van de mensen. Het denigrerend
gedrag van vele medewerkers (let wel niet allemaal). En als je
afhankelijk bent van een ziekteverzekering zoals PP, waar ze in
bepaalde gevallen mensen jaarlijks voor terug laten komen! Je
moet elk jaar een aanvraag indienen voor de PP verzekering! Ja,
elk jaar moeten vele mensen, die geen vaste PP kaart krijgen, zich
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opnieuw melden bij Ban Bario Bek. Kennelijk houdt de staat van
extra werk (werkverschaffing noemen we dat toch?). Jaarlijks
word je aan die ellende herinnert, beleef je weer de scheiding
als je weer een andere medewerkster krijgt die ook het fijne over
de scheiding wil weten. En dan ook nog overal naar toe moeten
gaan per bus of te voet want je hebt geen eigen wagen! Dat, terwijl de papieren gewoon in de computer staan! Nee, deze moeten
persoonlijk opgehaald worden bij bv de instantie waar een kleine
bijdrage van komt (bv pensioenfonds). Ook moeten ze naar een
SVB om een bewijs dat je daar niet verzekerd bent te halen! Let
wel, allemaal te voet of met de bus en dat van bv Banda’bou! Als
je dan alle papieren hebt moet je met die papieren weer terug naar
Ban Bario Bek in je omgeving. Dan moet je weer weken wachten
eer je een briefje met een stempel krijgt. Met dat briefje kun je
dan een jaar lang enkele voordelen van de PP krijgen! Let wel, er
zijn in die PP ook nog uitsluitingen! Je zou zeggen, screen deze
personen goed en geef ze een vaste PP kaart.
Wat ook blijkt is dat de lokale verzekeringsmaatschappijen een algemene verzekering alsmaar blijven tegenwerken! Zij
willen ook een graantje mee pikken en willen niet mee werken
zodat mensen, die sociaal het al zeer moeilijk hebben, gemakkelijk
verzekerd kunnen worden. Zo zijn er al vele gevallen bekend waar
mensen al minimaal 5 jaren lang elk jaar die lijdensweg moeten
volbrengen!
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Hoe asociaal kunnen we nog meer zijn, dat we onze eigen
burgers zulke denigrerende zaken jaarlijks mee laten maken?
Terwijl, als je een grote buidel hebt, je netjes ontvangen wordt en
afgehandeld wordt met niet al te lastige vragen en in een korte tijd
hebben die mensen de meest weelderige ziekteverzekering. Let
wel 1ste klas, want ze willen niet bij het gewone volk liggen!
-

Triest dat daar onze huidige politiek NIETS aan doet.
Triest dat onze bestuurders pretenderen ‘sociaal’ te
zijn maar hun burgers asociaal behandelen!
Triest dat de mensen die het al zo moeilijk hebben als
vuil behandeld worden door de vele overheidsinstanties.
Overheidsinstanties waarvan je denk dat die juist voor
de burgers zijn!

In een woord; TRIEST, wat er voor ons eigen bevolking
sociaal gedaan wordt!
2.16 Rechtspraak
De uitspraak van een rechter die de zaken tegen elkaar
afweegt en dan een vonnis uitspreekt. Mooie woorden die wij
burgers moeten geloven. Maar hoe is de werkelijkheid?
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De rechtspraak is op het eiland sterk vertroebeld maar
ook in het slop geraakt. Rechterlijke uitspraken zijn helaas veelal
gebaseerd op dwalingen die voorgehouden worden door diegenen
die het moeten uitzoeken. Maar ook zijn er vele uitspraken waar
alsmaar gekeken wordt wie de machtigste is. Daarmee wil ik zeggen dat, in het recht het niet meer gaat om wie gelijk heeft maar wie
de beste advocaten kan betalen om zo de vele regeltjes te vormen
zodat hun cliënt vrijgesproken wordt. Klasse justitie noemen we
dat! Want waarom krijgt een arme sloeber niet hetzelfde recht,
dezelfde straf als die persoon met een dikke beurs?
Justitie op ons eiland doet daar aan mee en je merkt al
snel dat aangiften bij politie, recherche, officier van justitie of
openbaar ministerie niet als serieus gezien worden. Vele bewijzen
zijn er waarbij deze mensen nog niet eens de moeite nemen om
het dossier geheel door te nemen. De eerste regels moeten boeien,
moeten in hun straatje liggen en dan heb je nog een kleine kans
gehoord te worden. Helaas, zeer vele aangiften verdwijnen als
sneeuw voor de zon en zullen zelfs nog geen enkele minuten hun
aandacht krijgen. Maar als je met een dikke buidel en met een zak
vol advocaten komt, dan kruipen deze gasten stuk voor stuk om
de zaak tot in de puntjes voor te bereiden en te onderbouwen.
Vele zaken tegen het land of eiland verdwijnen voordat
ze op een bureau belanden! Mocht je toch het geluk hebben dat
de zaak voorkomt dan is er een ander probleem want het land of
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eiland heeft altijd gelijk en dat wordt met vreemde constructies onderbouwd. Schadeclaims worden niet toegekend want het eiland/
land heeft toch geen geld. En zo zijn er veel dubieuze uitspraken
in en rond eiland/land rechtspraken.
Mocht er dan een rechter zijn die dat doorziet, wordt hij
op een plechtige manier bedankt en mag hij terug naar Nederland.
‘Next’ wordt er dan geroepen en die rechter moet het recht dan
wel weer wijzen in het voordeel van het eiland/land!
Zulke zaken zijn er al in het verleden verschillende keren
voorgevallen en alsmaar zijn kennelijk de rechters met handen
en voeten gebonden wat de staat wil. Vreemd als je van jongs af
aan geleerd wordt dat je te allen tijde het recht kunt halen op een
rechtbank.
Helaas, recht is niet meer recht, recht buigt met de advocaten (lees geld) mee en daar zal als eerste aan gewerkt moeten worden als PBV de stemmen van de bevolking gaat krijgen. Recht zal
schoongemaakt moeten worden en de wetten zullen voor iedereen
gelden, rijk of arm maakt niet uit. Recht is recht voor elke burger
op ons eiland Curaçao en dat recht moet weer terugkomen.
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2.17 Onze ouderen
Een ding is zeker in het leven: We worden allemaal oud!
Dan is de vraag: Waarom behandelen we onze oudere
mensen zo slecht?
Okay, vooropgesteld dat er ook gezinnen zijn die met mai
en pai weglopen en hen tot de laatste dag betrekken bij hun dagelijks manier van leven. Mai is altijd nog goed om voor de kinderen
op te passen of het dagelijks eten voor te bereiden. Toch zien we
heel veel ‘oudjes’ als wezentjes zitten in onze vele tehuizen en
opvangcentra voor ouderen. Wezenloos staren ze maar wat in het
niets! De gebouwen zien er veelal slecht onderhouden uit en niet
altijd even proper.
Nu vragen wij ons af; ‘Wat geven we nu nog werkelijk om
onze oudere mensen’? Mocht je werkelijk van mai of pai houden
en nog steeds respecteren als je eigen ouders, dan zou je hen toch
niet als wezens dumpen in zo’n tehuis! Nu heeft zo’n tehuis ook
wel een reden! De financiën zijn minimaal en de kosten zijn moeilijk te dekken met wat deze, meestal van de onderstand levende,
oudjes binnenbrengen. Dat wordt althans ons voorgehouden. Maar
dan nog, armoede of slecht bij kas zitten, wil niet zeggen dat er
onmenselijke situaties moeten zijn.
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Momenteel springen de ouderen tehuizen als paddenstoelen uit de grond want kennelijk is er toch een sleutel dat het een
aantrekkelijke business kan zijn. Maar waar is dan de controle op
al dit soort tehuizen/opvang? Waar is ook onze sociale controle
waar je naar toe kunt gaan als er onmenselijke situaties gezien
worden?
Dan vragen wij ons af wat wij nog werkelijk overhebben
voor onze oudjes. Het zijn wel die mensen die ons als kinderen
gevoed hebben, er waren als we in nood zaten en veelal in nood
een luisterend oor hadden. Nu kunnen die mensen niets meer voor
ons betekenen en dumpen we hen maar in een tehuis. ‘E ta kansa
mi’, ‘Hij/zij is lastig’! Triest dat er geen goede sluitende wetten
en regels zijn die onze ouderen beschermen! Nog erger is dat onze
oudjes ook nog eens afgescheept worden met een van de laagste
premies AOV vergeleken met Europa. Een aalmoes als dank omdat
deze oudjes er wel altijd voor ons klaarstonden en meegedraaid
hebben in een maatschappij!
Sorry mensen, dat laat zien hoe onze politiek werkelijk
denkt. Zij laten precies zien hoe de mentaliteit is onder deze laag
van de bevolking. Dumpen die hap, je bent oud en afgeschreven
en mond houden met je aalmoes!
Schande!
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2.18 Geld, hoe lang nog?
We zijn op een punt gekomen in de wereld dat geld niets
meer waard is. Al het geld heeft alleen nog maar papierwaarde.
De beurzen houden met moeite stand en de handelaren durven er
niet voor uit te komen dat ze handelen met lucht.
We weten al geruime tijd dat Amerika vele zaken wereldwijd opleggen en zo is ook hun economie opgebouwd. Maar
de wereldlanden zijn niet meer zo welwillend en meegaand als
voorheen. Momenteel zakt de Euro vreselijk en zo moeten er al
noodgrepen gedaan worden om deze munteenheid nog een levenskans te geven. Maar wat als de dollar gaat vallen? Waar gaan we
dan als eilanden nog naar toe? Onze gulden is gekoppeld aan de
dollar en de BES eilanden gaan zelfs de dollar invoeren!
Wat is hier gaande? En waarom is Nederland zo welwillend om de dollar gekoppeld te zien aan hun eilanden? Ze willen
meegaan in de wens van de bevolking of is daar wat meer gaande?
We hebben het al eerder gehad over de rol van Nederland op onze
eilanden en ook hier spelen ze een mooi spel. Dollars is olie en
olie is macht. Twee vliegen in een klap zou je denken. Is wel zo,
maar waarom ga je je eilanden zetten op een munteenheid die op
springen staat? Amerika is technisch failliet en dagelijks worden
hun schulden 3 miljard groter! Ja, 3 miljard MEER schulden PER
DAG! En met zo’n land en hun munteenheid ga je in zee?

- ZWARTBOEK -

247

Een heerlijke gedachte is het niet voor ons bewoners,
maar Nederland heeft nu dus hiermee een derde lijntje uitgegooid
om van onze eilanden af te komen. Geen geld is onrust en onrust
is alleen willen regeren plus een machtstrijd onderling. Ikke niet
meedoen, zegt Nederland en trekt zich terug. Probleem Antillen/
BES eilanden opgelost. Amerika mag het overnemen of anders
heer Chávez.
Wil je meer weten, kijk dan even deze documentaires
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2007-2008/dewereld-van-morgen/de-dag-dat-de-dollar-valt-update.html
http://www.rtl.nl/%28/financien/rtlz/home/%29/components/financien/rtlz/redactie/column/middelkoop/2010/
articles/0516_2220_willem_middelkoop_pensioenfondsen_kopen_fysiek_goud.xml
2.19 Criminaliteit
Waar gaan we naar toe? Hoe moet dit verder? Deze zijn
vragen die je veel onder de bevolking in de gemeenschap hoort.
Maar wat wordt er momenteel werkelijk aan gedaan? Onze politici lopen maar te verkondigen dat alles onder controle is en
weer anderen zijn er o zo hard daarmee aan het werk geslagen en
weer anderen die het probleem ontkennen. Als goede politicus
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heb je overal een excuus voor, of in elk geval een antwoord. Dat
deze praatjes niet veel helpen om de criminaliteit werkelijk aan
te pakken is duidelijk.
We krijgen steeds meer verdwijningen, moorden, slachtoffers in geweld zaken, drugs en overvallen. Maar we hebben
het onder controle! Dan is de vraag of we überhaupt wel politie
hebben op dit eiland. O ja, af en toe staan ze je wagen te controleren en te kijken of je, je snelbinder wel of niet om hebt. Maar
om op zijn normaal Nederlands te zeggen, ’boeven pakken’ is er
niet echt bij.
Soms vraag je, je af of dat is door de kleinschaligheid. Het
zou wel net dat familielid kunnen zijn die de boef is en die dan
opgepakt zou moeten worden. En laten we eerlijk zijn, je stopt je
eigen familie toch niet in een ‘huis met een goede toekomst’?
Het is duidelijk dat onze gezaghebber met de noordoostpassaat mee waait. Bij onze minister van justitie is de windrichting
nog niet bepaald en staat die dan west en dan weer zuid! Elkaar
dwarsliggend en links is rechts voor de ander! Er is geen beleid
en er zijn ook geen vaste regels! Zo dus ook geen bescherming
of controles! Dat is te zien doordat de ene wel alles mag en de
andere totaal niets. Bij de ene is altijd de vergunning aanwezig,
bij de andere mist het net een stempel. Maar dan nog maar niet
praten over het drugsbeleid wat helemaal afhankelijk is waar
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het geld vandaan komt! Bijvoorbeeld op ons eiland alleen zijn
we 850 meubelzaken rijk! Op 140.000 mensen kun je op 850
plaatsen stoelen, banken en bedden kopen! Is dat niet een beetje
te veel? Waarom zijn al deze zaken op dit eiland? En waarom
gaat er nog steeds geen belletje rinkelen bij de justitie? Of wordt
dit oogluikend (lees gesloten ogen) toegestaan? Duidelijk dat het
om het vervoeren van het witte goud gaat, die we hier uitpakken
en verder door sluizen! Onze justitie weet natuurlijk van niets
maar ondertussen is er een waslijst aan onopgeloste moorden en
verdwijningen.
De jongeren pikken het niet langer. Ze worden ondergewaardeerd, onderbetaald door hun buitenlandse slavendrijvers die
alsmaar meer eisen maar niet meer betalen. Jongeren zijn het zat
en met wat rondbrengen en feesten af te gaan verdienen ze wel
het tien dubbele!
Niet ethisch? Klopt, maar hoe ethisch zijn onze politici
bezig die bewust blijven onderdrukken en vernederen maar ook
alles in hun directe omgeving beschermen? ‘Dom houden’ plat
gezegd! En dat komt omdat er nauwelijks nog controle is met een
zwaar onderbezet/ manipuleerbare politiemacht. Zo is het nu een
onhoudbaar situatie en moeilijk om dat allemaal nog in goede
banen te leiden.
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Straffen zijn er alleen maar voor die minderbedeelden
maar diegenen met het grote zwarte geld, kopen zich letterlijk
overal uit! Dubieuze uitspraken bij de rechtbank en manipuleerbare
instanties en personen die normaliter zouden moeten ingrijpen.
Zware straffen en geen uitzonderingen in de rechtspraak zouden
al wonderen kunnen doen.
‘Ruim op die boel’ was eens een slagzin. Wij stellen voor,
laten we eens gaan ruimen bij de hoogste instanties zoals; politici,
justitie en politie. Ruim op DIE boel en laten we dan met een frisse
nieuwe wind een voorbeeldfunctie gaan geven aan de burgers. Een
voorbeeld kun je alleen geven als je zelf clean en oprecht bent.
Dan pas zal de jeugd en de bevolking gaan inzien dat er werkelijk
goede bedoelingen zijn.
2.20 Hoe sociaal zijn onze regels
Wetten zijn wetten, regels zijn regels. Allemaal mooi en
wel maar wie hanteert ze en wie leeft ze werkelijk na?
Lees even dit voorval:
1958, een jong stel vanuit Madeira komt naar Curaçao
en leeft tot 1968 op dit eiland. De man werkte bij DOW en de
vrouw werkte hard voor het onderhoud van hun gezin. Ze gingen
terug. Maar 11 jaren later kroop het bloed waar het niet gaan kon
en kwam het gezin weer terug op het eiland Curaçao en werkte
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hard voor hun bestaan. Dit keer van 1979 tot en met het jaar 2000.
Helaas door omstandigheden moesten ze weer terug naar Madeira
waar de man stierf. Na verloop van tijd wilde de weduwe, vrouw
van 76, weer graag terugkomen naar Curaçao. Ze hadden immers op dit eiland al ruim 31 jaren met hun gezin geleefd. Haar
inkomen is momenteel een klein AOV vanuit Curaçao en ze heeft
ook recht op een FZOG verzekering omdat haar man voor de
overheid werkte.
Maar… we zouden Curaçao niet zijn als er weer de kleine
lettertjes opdoken. Deze oudere vrouw, die graag bij haar dochter
en schoonzoon haar laatste dagen wil doorbrengen, mag dat niet
want ze kan geen verblijfsvergunning krijgen volgens de regels!
Kunt u dat voorstellen, een echtpaar wat 31 jarenlang hun hart
en ziel gegeven hebben aan dit eiland, zelfs van het pensioen van
hier genietend en dan nu als weduwe achterblijvend, mag ze niet
bij haar dochter haar laatste dagen slijten.
Hoe asociaal kunnen we nog meer zijn?
Waar is het respect naar onze ouderen toe?
En wat moet je nog meer doen om aan te geven dat je
van dit eiland houdt?
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Uit uiterste nood werd onze minister van justitie gevraagd
die niets anders wist mede te delen dat “regels, regels zijn”! Een
medewerkster van de immigratiedienst wist ook nog te vertellen
dat na 9 maanden van het eiland te zijn geweest, alles vervalt wat
je in 31 jaren gedaan hebt voor het eiland!
Schande dat bij dit soort gevallen niet afgeweken
kan worden van deze regels.
Schande dat een minister zich zo uitlaat.
Schande dat ons eiland vergeven is van de illegalen en
die dan WEL hier kunnen blijven al is het dan illegaal!
Schande voor een falend systeem dat met twee maten
meet en geld (als borg een inkomen van Afl. 36.000
voor deze mevrouw) boven menselijkheid plaatst.
Zo kunnen we wederom stellen dat we buiten klasse justitie
ook duidelijk een klasse politiek hebben die kijkt waar het grote
geld te verdienen valt! Maar wel de arme terugkerende burger,
die in dit geval voor 31 jarenlang voor Curaçao gezwoegd heeft,
laat vallen als een baksteen!
Schande dat we met dit soort mensen in de huidige politiek zitten.
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2.21 Corruptie en criminaliteit
Vele jaren praten we over de corruptie en de criminaliteit.
Het vredig eilandje is aan het omdraaien naar een gewelddadig
en onveilig eiland. Mensen verdwijnen en gaan op mysterieuze
manieren dood. Vreemde zaken gebeuren en je ziet dat er overal
kastelen uit de grond gestampt worden. Elke hoek van de straat
heeft een winkelcentrum en de hotels en ‘resorts’ zijn niet meer te
tellen. Geld is geen probleem en geld is er in overvloed gezien de
vele zaakjes die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Van oliemaatschappijen tot de meest vreemde ambachten zie je
op de lijst staan.
Maar waar komt dat geld vandaan en waarom is ons eiland zo onveilig? Welnu, als je vele zaken gaat natrekken kom je
op één conclusie: MAFIA. In het boek ‘Bloedsporen’ werden al
bekende Italiaanse namen genoemd die goed vertoeven op onze
eilanden. Rapporten van de Amerikaanse CIA werden getoond en
besproken en laten we maar zeggen; ‘de wereld’ snapt niet waarom
Nederland dit allemaal toelaat. Later zie je dat Nederland zelf
betrokken is in de Italiaanse mafia vanuit Sicilië. Drugs, wapens,
alcohol en sigaretten zijn enkele van deze zaken. Maar…… ook
de bouwdrift die deze mensen hebben! Ze bouwen overal waar
ze maar een vinger in de pap hebben, in welk land op de wereld
dan ook, gigantische projecten. Net zoals het hier op ons eiland
er aan toe gaat.
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Door het gunstig belasting klimaat is gebleken dat we met
meer mafia groepen te maken hebben. Want buiten de Italiaanse
mafia is ook gezeteld de; Hindoestaanse,Chinese, Nederlandse,
Libanese, Amerikaanse, Joodse en Palestijnse mafia. Ze zijn
volop actief op deze eilanden. Groepen die elk een deel van de
wereldmarkt hebben en die hier goed vertoeven. Want laten we
eerlijk zijn, waar is de controle in de Antillen? Klopt, want het
lijkt erop dat werkelijk iedereen is omgekocht! De politiek bulkt
van het geld en de cijfers worden nooit openbaar gemaakt. Het
gerecht doet zeer veel vreemde of zelfs geen uitspraken over zeer
belangrijke zaken waar grote bedragen mee gemoeid zijn. En zo
hangt het eiland van corruptie aan elkaar.
Door de corruptie hebben we onze lokale criminaliteit.
Natuurlijk, ook bij de mafia kan het wel eens misgaan en mocht
je net op de verkeerde plaats zijn, dan heb je pech gehad! Iedereen
weet van de vele droppings, alleen al op ons eiland. Zelden hoor je
dat er een 10 of 15 kilo in beslag wordt genomen. Dat impliceert
weer dat de mafia een sterke hand heeft in het justitieel apparaat.
Vele zendingen, en let wel dagelijks, op de vele baaien worden niet
aangepakt. Heer Maal (eigenaar van Oostpunt) beklaagde zich al
vele malen en ook op de baaien Sta Cruz, Daaibooi, Vaersenbaai,
San Juan en ga zo maar door, is het wel elke nacht raak. Maar
niet te praten over de vele wapens en porno zaken die via de Antillen lopen. Justitie slaapt en weet of, wil van niets weten, want
aangiften hebben totaal geen zin!
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Wat er gedaan moet worden is toch weer bij de hoogste
instanties beginnen.
-

Een algemene schoonmaak bij justitie.
Concentreren op de vele drugstransporten, geld wassen
en de vele projecten waar miljoenen mee gemoeid zijn.
De politiek zuiveren van alle corruptie, inclusief het
gehele ambtenarenapparaat.
Dan zullen er harde lange straffen moeten komen voor
al diegenen die zich aan deze zaken vergrepen hebben.
Maar zolang een Procureur Generaal zegt, ik citeer uit
het boek Bloedsporen; ‘Als je de inlichtingen krijgt
gooi je die dan weg of gebruik je ze?’

Dan is het tot op heden duidelijk dat er geen van de inlichtingen gebruikt wordt en lijkt het dat ook justitie diep in de
mafia verweven zit, gedekt door een Nederland die zeer diep in
deze beerput zit.
2.22a Angstmaatschappij
Bang of voorzichtig? Het is te zien en te voelen, de mensen
zijn bang. Ze kruipen in hun schulp als je hen aanspreekt en ze
komen niet openlijk uit voor hun mening. Mensen hebben wel een
eigen mening maar durven die niet in het openbaar te ventileren.
Zelfs bij discussies zie je veel valse namen opduiken of dat ze
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achter fake adressen verscholen zijn. Alles lijkt gebaseerd te zijn
op angst.
Waarom zijn mensen zo bang?
Duidelijk is dat je niet vrij je mening mag geven, democratie is er niet. Zeker niet als het politiek getint is of als er machtige
namen achter zitten. Bij beide kun je gewoon stellen dat de mafia
hier achter zit. Jij valt aan, wij draaien je, je nek om (figuurlijk
gesproken). Letterlijk gesproken komt dat pas op het end, als je
werkelijk teveel weet of werkelijk te lastig wordt. Dan zijn er
altijd wel wat zwerfkogels die je dan net raken of ga je vissen en
dan zinkt net dat bootje!
De angst zit er goed in en we krijgen steeds meer de gedragingen van een mafia, wat in een mafia wereld normaal is. Je
doet mee en je geniet van de weelde of je staat er buiten en we
creëren een hel voor je.
De mafia is in de laatste jaren zeer actief op deze eilanden
en de zeer bekende Italianen bezoeken regelmatig hun stromannen
die hier op deze rots wonen. Nu zijn het niet alleen de Italianen
maar zijn er meer van deze groepen die allemaal de politiek aanpakken en hen onder de duim hebben. Ook justitie is een doelwit
van deze zeer invloedrijke personen die werkelijk kunnen doen
wat ze willen.
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Angst, daar zitten de vele burgers mee. Bang dat ze gepakt
worden voor een simpel klein delict of dat een van hen in elkaar
geslagen wordt. Bang dat ze teveel opvallen en misschien wel
aandacht trekken. De bevolking is bang en dat is niet gek. Er is
werkelijk geen instantie waar onze bevolking heen kan. Aangiften
verdwijnen of worden zelfs TEGEN hen gebruikt. En vergeet niet,
de rechtspraak is gebaseerd op klasse justitie.
Zo zijn we allemaal stil en wachten op betere tijden. Bang,
zoals mensen al honderden jaren leven op bijvoorbeeld Sicilië
waar mensen als slaven voor de mafia werken.
Curaçao is niets beter want de burger is bang en doet slaafs
wat de mafia zegt.
Bang voor represailles, bang voor pijn! Doch, als we gezamenlijk zouden opstaan en zeggen ‘Nu is het genoeg’ dan zou
de mafia en zijn politiek niets meer kunnen uitvoeren! Want die
enkele mafia bazen die nu de dienst uitmaken kunnen niets doen
tegen de grote menigte.
Wanneer zijn we niet meer bang?
Wanneer komen we op voor onze vrijheid?
Samen kunnen we dat bereiken. Samen zonder angst.
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Versie Papiamentu
2.22b Sosiedat di miedu
Miedu òf kouteloso? Bo por mira i sinti; hendenan tin
miedu. Nan ta keda ketu ora bo dirigí palabra na nan i nan no ta
sali abierto bin afó pa nan opinion.Nos tin nos mes opinion pero
nos no ta dùrf di bisé públikamente. Hasta ora tin diskushon bo
ta ripara ku ta usa nòmber falsu òf nan ta skonde tras di adrès ku
ta fake. Ta parse ku ta tur kos ta basá riba miedu.
Pakiko hende tin asina tantu miedu? Opvio ta ku bo no
ta liber di duna bo mes opinion, no ta eksistí demokrasia. Spesialmente ora e kaso ta algu polítiko òf ta trata di nòmbernan pisa.
Abo ta ataka nos, nos ta kibra bo.(den sentido figura) Den sentido
literal esei lo sosedé na final ora di bèrdat bo sa di mas òf bo ta
bira muchu ferfelu. Pa e tempu ei kasualmente lo tin bala pèrdí
ku ta nèt abo nan ta kontra òf ora ku bo ta landando bo ta haya
kramp òf ta nèt bo boto ta zink.
E miedu ta bon pegá den nos kurpa i mas nos ta haña e
tendensia di aktua manera ta kustumber den un mundu di mafia.
Bo ta bai segun nos regla i nos ta ofresé bo e luho òf bo ta bai
kontra nos i nos lo krea un bida manera fièrnu pa bo.
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Delaster añanan mafia ta masha aktivo riba e islanan aki
i e Italianonan hopi famoso ta bishita regularmente nan peonnan
riba e baranka aki. Wèl, no ta solamente e Italianonan pero tambe
tin mas grupo ku ta dirigí i dominá e polítika. Nos ta papia over
di mafia Chines, Hindú, Hulandes, Amerikano, Palestino, Hudiu,
i Libanes. Nos hustisia tambe ta un opheto di e personanan influyente aki kendenan por hasi loke nan kier.
Miedu, ta hopi siudadano tin’e den dje.
- Miedu pa ser kondená pa un simpel dilekto òf ku un
di nan lo ser batí.
- Miedu pa sali na bista i asina hala muchu atenshon.
E poblashon tin miedu i esei no ta nada straño. Realmente
no tin ningun instansia unda nos poblashon por dirigí su mes.
Deklarashonnan/denunsionan ta disparsé i hasta ta ser usá kontra
nan mes. E hurisdikshon ta basá riba hustisia di klase.
Asina nos tur ta ketu wardando riba un mihó tempu. Nos
tin miedu, meskos ku e hendenan ku ta biba pa añas na por ehemplo Sicilie, kaminda e hendenan ta traha komo katibu pa e mafia.
Kòrsou no ta nada mihó pasobra e siudadanonan tin miedu i ta
hasi presis loke mafia ta bisa, komo si fuera ku ta katibu nan ta.
Miedu di represayes, miedu di doló.
Sinembargo, si nos tur lanta huntu i anunsiá: “AWOR TA
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BASTA”, e ora ei mafia i su polítika no por hasi nada. Pasobra e
algun hefe mafioso ku awor ta manda no por hasi nada kontra un
multitut grandi.
Ki dia nos no tin miedu mas?
Ki dia nos ta lanta pa nos libertat?
Huntu nos por alkansá esaki. Huntu sin miedu.
2.23 Waarom ik als makamba geen Papiaments spreek en
schrijf
Onze politiek, wat een intellect en waar vallen we mensen
op aan als er verder geen stok meer is om te slaan? Gewoon, op
zijn taal en afkomst!
Nu wil ik geen gewoonte van maken om op alle zaken
waarover in de politiek geroddeld wordt in te gaan. We willen ons
als partij leggen om zaken op te lossen en zaken aan te pakken.
Wat geweest is, is geweest en dat gaat aangepakt worden zodra
de rotte appels verdwenen zijn uit de politiek en justitie.
Maar wat zou de reden zijn als een makamba die 28 jaren
woont en leeft op Curaçao nog steeds slecht Papiaments spreekt
of schrijft? Arrogantie, zich meer voelen of……
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Na deze ‘of’ ga ik eerlijk spelen met u en zoals ik als
makamba ook eerlijk wil zijn met het verder gaan met onze
partij. Deze makamba heeft diverse Papiamentu lessen gevolgd
bij verschillende instituten. Deze makamba is getrouwd met een
Antilliaanse en we proberen Papiaments te spreken samen. Deze
makamba heeft zeer veel lokale kinderen in huis gehad waar hij
met handen en voeten Papiaments praatte.
Welnu, deze makamba heeft een dyslexie in talen en zelfs
het Nederlands, Engels of Spaans wat hij totaal niet beheerst,
moeten alsmaar gecorrigeerd worden door mensen die deze makamba willen helpen en achter zijn ideeën staan! Deze makamba
is verknocht aan Curaçao en ziet het als zijn geboorteland. Maar
helaas, de huidige bange politiek moet deze makamba zien als
een Nederlander die zich het lef aangemeten heeft om voor de
burgers op te komen.
Deze makamba heeft lef en ondanks het niet beheersen
van talen en zijn dyslexie wil hij toch opkomen voor een geweldig
volk wat van nature een geweldig hart heeft.
Ik hou van Curaçao en daarom blijf ik in mijn Jan boerenfluitjes Nederlands opkomen voor het onrecht wat u, als deel van
uw eigen bevolking, uw volk aan doet.
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2.24 Het doek is gevallen
Afgelopen dagen is zeer veel gebeurd en zeker niet in de
positieve zin.
Waar een makamba (wonend 29 jaren op dit eiland) het
in zijn hoofd haalt een eigen partij op te richten en zich gaat bemoeien met de politiek. Duidelijk is dat het volk niet klaar is voor
deze democratische manier van politiek voeren. Om geen extra
spanningen te creëren op dit eiland zie ik vanaf om deze partij
verder te voeren.
Het geeft geen zin om problemen, door een ras of afkomst,
uit te gaan lokken.
Wel triest, want dat zou je in een zogenaamd ‘democratisch’ land niet verwachten maar de bittere waarheid is helaas
anders. De bevolking is duidelijk nog niet klaar voor werkelijke
veranderingen. Helaas zijn ze in de tang van de mafia waar zij
zich nog niet van los durven te trekken. Het wil niet zeggen dat
ik geen kritische noten zal blijven plaatsen bij de vele corrupte
zaken maar het is wel duidelijk dat het volk verdeeld en bang is
voor werkelijke veranderingen.
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Langs deze weg wil ik alle mensen, die wel positief gereageerd hebben en die achter de schermen achter mij stonden,
bedanken voor hun vertrouwen. We gaan door, maar wel in een
andere vorm, totdat het volk werkelijk vrijheid aan kan.
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2.25a No bai vota/Ga niet stemmen
We weten, het is een democratisch recht waar lang voor
gevochten is in het verleden. Maar toch willen we even uw aandacht.
Dat democratisch recht, wat stemmen mag zijn, is wel een
recht waar de mensen voor gevochten hebben. Maar wat is er met
dit recht gebeurd?
Wordt er wel democratisch omgegaan met onze stem?
Wordt er wel naar ons burgers geluisterd?
Zijn wij burgers bij de toekomst van onze kinderen
betrokken?
Allemaal vragen waar we NEE op moeten antwoorden.
Nee, omdat het kiezen van een volksvertegenwoordiging al lang
niet meer democratisch aan toe gaat.
Tientallen jaren lang is het maar zelden voorgevallen dat de
partij die we gekozen hebben zitting neemt . Vele jaren beslist de
politiek zelf met wie zij samenwerken. Niet waar de burger voor
kiest. Politici bekonkelen onderling hun positie maar uiteindelijk
wordt van hogerhand bepaald wie zitting gaat nemen. Het is niet
de burger die kan bepalen wie ons gaat vertegenwoordigen. Het
zijn de machtige personen boven de politiek met hun geldbuidel
die beslissen wie waar gaat zitten. Tot op heden is er niet één
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politieke partij die openheid van zaken geeft waar hun ‘grote’
geld vandaan komt. Niet één politieke partij heeft ooit hun vele
beloften in de verkiezing uitgevoerd. Geld en manipulatie van de
politiek is al zeer veel jaren bezig op ons eiland.
Toch hebben wij burgers een belangrijke kracht in handen
en dat is: Niet ingaan op dit politiek spel, het spel van geld, vernedering en slavenhandel. Wij burgers worden anno 2010 nog als
slaven behandeld! Dat zien we dagelijks doordat de mensen in de
politiek ons laten verkommeren, ons vernederen en verkrachten.
Slecht onderwijs, geen werkende ziekteverzekering, geen toekomst, geen behoorlijk bestuur en zo zou ik een zeer lange lijst
op kunnen noemen.
Het is genoeg geweest, de politiek heeft gefaald en heeft
zijn burgers laten vallen. Daarom roepen wij u op om niet te gaan
stemmen.
Lever uw oproepkaart niet in bij uw stembureau (Want
zodra uw naam aangekruist is, heeft de politiek al uw stem!)
Een blanco stem is ook een stem.
Door niet te verschijnen kunnen wij als burger het signaal
de wereld insturen dat we de corruptie, manipulatie en politieke
wanpraktijken zat zijn.
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Geloof niet in de fabeltjes die u alsmaar te horen krijgt dat
niet stemmen het weggooien is van uw rechten! Vraag dan naar
welke rechten! Onze rechten liggen internationaal vast en die
worden juist hier niet nageleefd! Laten we aan blok de politiek
zien dat wij als burgers machtiger zijn dan zij en dat wij als kiezers
respect verdienen en naar ons geluisterd moet worden zoals het
in een werkelijk democratisch land behoort te zijn.
No bai vota/ Ga niet stemmen
Namens Movementu Kontra Korupshon
2.25b No bai vota
Nos sa ku esaki ta un derecho di demokrasia ku den pasado
nos a bringa duru pa haya. Pero tòg nos ta pidi boso atenshon.
E derecho demokrasia ku yama votamentu/elekshon, ta un
derecho sigur ku hendenan a bringa pa hañele. Pero kiko a pasa ku
e derecho aki? Ta bèrdat ku ta hasi uso di nos derecho di un manera demokrasia? Ta bèrdat ku nos, siudadanonan, ta ser skuchá?
Nos tin algu di bisa/aportá ora ta toka di futuro di nos muchanan?
Preguntanan riba kual nos sa ku e kontesta ta NO.
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No, pasobra pa eskohé un parlamentario ya pa añas no ta
bai segun e sistema demokrátiko.
Pa desenanan largu ta masha poko biaha e partido ku nos
a skohe a bai sinta tambe. Pa añas polítika mes ta disidí ku ken
nan ta bai traha huntu. Anto ku esnan ku e pueblo no a vota pe.
Polítika ta kònkel ku otro pa nan mes posishon, pero al fin al kabo
ta forsanan di ariba ta disidí ta ken ta bai sinta. No ta e pueblo ta
disidí ken ta bai representá nos. Ta esnan ku plaka y asina poder
ta disidí ken y unda ta bai sinta. Te awe, niun partido no ta duna
kuenta di unda nan ta haya nan plaka pa kore kampaña. Te awe,
niun partido a kumpli ku nan promesanan ku nan a hasi durante
di nan kampaña. Manipulashon y plaka ya pa hopi aña ta hasi nan
trabou aki riba nos isla.
Sinembargo, nos komo siudadano tin un poder masha
importante den nos man y esei ta:
No bai di akuerdo ku e wega polítika. E wega di plaka,
humiliashon i komersio di sklabitut. Ainda den aña 2010 nos,
siudadanonan, ta ser trata komo esklabo. Esei nos por nota dor
ku esnan den polítika ta laga nos un banda, humiliá i violá nos.
Enseñansa ta malu, aseguro di malesa no ta funshoná, no tin futuro,
no tin gobièrnu desente i asina mi por hasi mi lista mas largu.
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Ta basta, polítiko a faya i a laga su siudadanonan na kaya.
Ta p’esei nos ta pidi pa no bai vota.
No entrega bo papel di vota na un sentro elektoral.
(pasobra mesun momentu ku bo entrega bo vota ya
e polítika tin’é)
Un voto blanko tambe ta konta.
Si nos no bai vota, nos komo siudadano lo manda e siñal
pa mundu henter ku anos ta hartá di e korupshon, manipulashon
i e inkumplimentu di nos polítika.
No kere e kuentanan ku straight bo sa tende. Esta si bo
no bai vota bo ta deshasí di bo derecho. Puntra e ora ei; Ta kua
derecho bo kier mèn anto? Nos derecho ta klaba internashonal i
ta juist akinan e no ta ser respetá. Laga nos tur bai uni i mustra
nos polítika ku nos tin mas poder ku nan i nos, votadornan meresé
rèspèt i nan mester skucha nos manera ta debe ser den un pais
demokrasia.
No bai vota.
Movemientu Kontra Korupshon

- ZWARTBOEK -

269

2.26 De uitdaging
Laten we alle 12 leiders van de politieke partijen op één
rij zetten in het stadion op Brievengat.
Dan kom ik met 25 bussen die ik volprop met;
Kinderen die DAGELIJKS verkracht worden.
Kinderen ZONDER onderwijs, ZONDER toekomst.
Oma’s die vele kinderen DAGELIJKS moeten
opvangen.
Ouderen die creperen van de pijn omdat er geen medicijnen en medische hulp is.
Mensen die sterven en uitgemoord worden door het
vuil wat politici toelaten.
De arme bevolkingslaag die dagelijks alle centen bij
elkaar moet schrapen om ÉÉN keer per dag te
kunnen eten!!
Even alleen mensen uit Bandabou! Want velen weten niet
dat ook zij hier LEVEN!
En dan laten we ALLE 12 politieke leiders stuk voor stuk
deze mensen RECHT in de ogen aankijken en gaan ze deze mensen
vertellen wat zij allemaal voor;
- Goeds doen!
- Geschiedenis schrijven!
- Historische woorden uitspreken!
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Deze mensen recht in de ogen kijken, beloven dat wat ze
nu allemaal vanuit hun airco kamers uitgalmen, uitgevoerd zal
worden.
Dan ben jij diegene die dit volk werkelijk wilt helpen!
Ik verzeker u dat niet ÉÉN van hen zijn eigen volk dat
rechtuit durft te vertellen.
Deze politiek is een vuilnisbelt met een groot kankergezwel!
Hoelang nog pikken we dat als burgers?
Hoelang nog blijven we eindeloos praten en loze
beloften slikken?
2.27 Redenen om NIET te gaan stemmen

-

No bai vota/Ga niet stemmen!
De reden waarom we dit vragen is het volgende;
In de laatste tientallen jaren, wat zijn de regeringen /
politici werkelijk nagekomen van hun beloften?
Het onderwijs is nu op zo’n laag peil beland dat
onze kinderen niet meer fatsoenlijk verder kunnen
studeren.
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Onze kinderen zijn nog steeds ‘vrij’ verklaard en
worden nog dagelijks verkracht, vernederd en
gekleineerd.
De ziekenzorg is onmenselijk en we moeten het maar
blijven doen met een middeleeuws ziekenhuis.
Ouderdomsverzekering die wel geïnd wordt maar niet
garant staat voor medische zorg.
Medicijnen worden moedwillig tegengehouden.
De economie is zwak en we betalen ons blauw aan
eerste levensbehoeften.
De armoede is alleen maar gestegen en mensen
weten werkelijk niet meer hoe rond te moeten komen.
Slechte openbare voorzieningen en geen garantie dat
we nog water en elektra hebben op de langere duur.
Het toerisme holt achteruit maar ook de zakelijke
interesses vanuit het buitenland in ons land.
Bewust worden er jaarlijks vele mensen vermoord
door de ISLA en niet één regeerder durft hier tegen in
te gaan.
We hebben een huidig rechtssysteem wat aan alle
kanten faalt en onder druk staat van diverse mafia
groepen.
Een rechtssysteem waar onschuldigen zeer lange
straffen opgelegd worden via valse verklaringen.
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Al deze zaken en nog veel meer, die niet vernoemd zijn,
zijn de redenen waarom wij als burgers de politiek duidelijk willen
maken dat we het niet meer nemen! We zijn de manipulaties en
het vernederen zat en daarom moeten we aan blok eens een keer
NEE POLITIEK zeggen. ‘Nee politiek, u werkt niet voor ons.
Jullie werken alleen voor jullie eigen bankrekening!’
No bai vota/ Ga niet stemmen!
Lever uw kaart niet in! Een blanco stem is ook een stem,
juist voor deze corrupte bende.
2.28 Voor wie zich aangesproken voelt
Zolang er vrijheid van meningsuiting is zal ik blijven
schrijven en signaleren waar mogelijk. Ook heb ik het recht bij
mijn geplaatste stukken, of op mijn ‘wall’ aantijgingen weg te
halen die, of niet ter zake doen of persoonlijke aanvallen zijn naar
welke persoon dan ook. In een democratie moeten we elkaar respecteren en zijn aanvallen op persoonlijk vlak of bewust discussies
misleiden een aanslag op deze democratie.
Dat we op deze eilanden personen en partijen hebben die
niets anders doen dan leugens verkondigen en andere menen te
moeten aanvallen en beschuldigen voor zoals dictator enz. hebben
zij zelf veelal een groot probleem. Willen we in deze momenteel
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verziekte maatschappij iets bereiken, is het zaak dat we met respect
met elkaar omgaan. Dat wil niet zeggen dat er niet gesignaleerd
kan worden wat er allemaal mis is. Dat is, nogmaals, geen aanval
op een persoon maar op het werk van die persoon of op zijn/haar
partij.
Dan wil ik van de gelegenheid gebruik maken over de
foute zin die ingeslopen is in een van mijn briefings/ingezonden
stukken. Daar stond vermeld dat een blanco stem naar de partij
gaat die gewonnen heeft. Inderdaad kan dat niet volgens het kiesreglement en deze zin was ook niet in mijn origineel document.
Mijn excuus daarvoor. Toch blijft nog steeds mijn issue staan,
de issue waarom de politieke partijen mensen lokken naar een
stembureau en zelfs ompraten om dan maar blanco te stemmen
als je het niet weet of niet mee eens bent! Als die blanco stem
toch geen waarde heeft, volgens een reglement, waarom dan al
die moeite? U en ik weten wat hier speelt maar helaas mogen we
kennelijk hier geen melding van maken en worden alle zaken in
de strijd gegooid om zaken te mislijden.
Onze taak als burger is te signaleren. Dat kreeg ik te horen van onze Gouverneur heer Goedgedrag en van onze Minister
President mevrouw de Jongh-Elhage maar als je signaleert word
je aangevallen, gekleineerd, belachelijk gemaakt, bedreigd en
liefst het land uitgezet!
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Is dat een voorbeeld naar onze jeugd toe?
Is dat wat men noemt democratie?
Is dat alles wat ons volk helpt naar een betere tijd?
Nee, is het antwoord en dan zeg ik wederom;
NO BAI VOTA/GA NIET STEMMEN
2.29a Het nieuwe politieke stokpaardje
‘Stem op ons want we zijn een frisse jonge partij met
jonge krachten’. ‘Geef de jonge politici een kans’ en zo lijkt het
erop dat we een nieuw tijdperk zijn ingetreden. Maar het is gewoonweg volksverlakkerij want waar staan deze ‘jonge’ nieuwe
politici voor? Of zijn het niet die jonge politici die al de nodige
rode kaarten hebben ontvangen afgelopen tijd? Wat is er in het
veleden gebeurd met die jonge politici? Politici die vol goede moed
in de gevestigde oude partijen zijn neergestreken maar weer net
zo snel weggewerkt zijn door diezelfde partij. Of vertrokken zijn
omdat ze de ellende niet aan konden zien. Hoog opgeleide jonge
mensen die wisten wat politiek voeren was volgens de normen
van deze eeuw. Maar hun benen werden letterlijk onder hun lijven
geschopt door de gevestigde corrupte oude garde.
Nu, plotsklaps lijken deze ‘jonge’ politici wederom welkom te zijn. Dat allemaal om op die manier stemmen te winnen!
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Een farce, een circus om dan zo dadelijk deze jongeren weer een
schop te geven zoals er vele voor hen zijn uitgegaan.
Dan hebben we het stemmen op personen, stemmen met
een doel. Het doel om zelf beter van te worden. Stemmen zonder
dat je weet wat de partij voor het land kan betekenen. Is dat niet
vreemd? Is dat niet verdacht? Weinig partijen hebben hun partijprogramma klaar of is het moeilijk om aan hun programma te
komen. Hoe kan ik stemmen als ik niet weet wat de partijen voor
ons land gaan doen? Zo is het stemmen dus niet wat de partij te
bieden heeft maar wat het persoonlijk gewin zal zijn op de dag
wanneer deze aan de macht gaat komen!
Op die manier doen zeer veel burgers mee om de corruptie
in de hand te werken. Want als je stemt op een persoon van wie
je niet weet wat die voor je land kan betekenen, stem je dus voor
persoonlijk gewin en zo ook voor corruptie.
Politiek, hoe ver gaan jullie nog? En daarom blijf ik de
mensen oproepen;
NO BAI VOTA
Movementu Kontra Korupshon
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Versie Papiamentu
2.29b E kabai di bataya polítika nobo
‘Vota riba nos pasobra nos ta un partido yòn, fresku i ku
forsanan hóben’.
‘Duna e polítika hóben un chèns’. I di e manera ei ta
parse ku nos a drenta den un era nobo. Pero esaki simplemente
ta un engaño paso ta kiko e polítikonan hóben ta representá? Òf
esakinan ta e polítikonan hóben ku delaster tempu ya a haña nan
karchi kòrá? Kiko a pasa den pasado ku nos polítikonan hóben?
Hóbennan ku ánimo a djòin e partidonan establesé ya pa basta
tempu, pero kaminda nan a ser despachá tambe mes lihé dor di e
mesun partido. Òf, nan a alehá nan mes komo ku nan no por a deal
mas ku e miseria. Hóbennan ku edukashon nivel haltu, kendenan
sa kon pa dirigí un polítika segun norma di e siglo aki. Pero e
partidonan establesé korupto literal a zag nan pia kompletu.
Awó, de repente e polítikonan ‘hóben’ otra vez ta bon bini.
Esaki ta solamente pa haña mas voto. Tur esaki ta un komedia, un
sirko pa despues kore ku e hóbennan aki tambe atrobe, manera ku
a pasa ku hopi otronan promé.
Tambe nos tin e votamentu pa personanan, votamentu ku
un meta. E meta ta pa mehorá bo mes.Vota sin ku bo sa kiko e
partido ta impliká pa bo pais. Bo no ta haña esei straño?
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Bo no ta haña esei sospechoso? Ta masha poko partido tin
nan programa kla òf ta difísil pa haña nan programa. Ta kon mi
por vota si mi no sa ta kiko e partidonan kier bai realisá, alkansá
pa mi pais? Di e manera ei votamentu no ta bai pa kiko e partido
tin pa ofresé nos pais, pero kiko personalmente nos por haña di
esun ku nos a vota p’é, dia ku e bai sinta.
Asina hopi di nos siudadano ta kontribuí den e korupshon.
Pasobra si bo vota pa un partido di ken bo no sa kiko e lo por hasi
pa bo pais, bo ta vota por lo tantu pa bo benefisio personal y pues
tambe pa korupshon.
Polítika, kon leu boso kier bai ainda? Ta p’esei mi ta keda
boga pa; NO BAI VOTA.
Movementu Kontra Korupshon
2:30a De (loze) leuze van onze minister van justitie
“Hustisia t’ei: p’ami, p’abo, i pa nos tur”.
Triest als je dit als minister van justitie uitkraamt en wetende dat onschuldige mensen in de gevangenis zitten en weer
andere zwaar criminelen vrij rondlopen. Je vraagt je toch af of
deze mensen documenten doornemen. In de zaak Spelonk op
Bonaire zijn zoveel vervalsingen geweest in proces verbalen

278

- ZWARTBOEK -

maar ook dwalingen van rechters. We hebben als enkele buitenstaanders bij de heer Piar aangedrongen om een herziening
van deze zaak te doen. Na een klein jaar, ja de commissie had
geen haast, was er een rapport gemaakt waaruit bleek dat er
geen aanleiding was voor een herziening. Als u als leek dat rapport zou lezen (enkele A4tjes) zou u uw tenen bij elkaar trekken.
Deze commissie is gaan voortborduren op de leugens en valse
verklaringen. De nieuwe bewijzen, de bewijzen van vervalsingen
en de bewijzen dat de beide heren het niet gedaan konden hebben, daar werd nauwelijks over geschreven! Wat bleek, de commissie en het justitieel apparaat waren bang dat er naar buiten
zou komen dat we het over een justitiële dwaling hebben. Niet
de enige dwaling overigens, maar een die wel heel duidelijk is.
Onze huidige minister van justitie heeft nooit de moeite genomen
om die mensen, die officiële brieven naar haar schreven hebben
over dit geval, ooit te beantwoorden! Ze heeft niet het fatsoen om
werkelijk zware gevallen te bespreken. Wat triest is, is dat nu al 5
jarenlang minimaal twee jonge mannen opgesloten zitten! Terwijl
er ook een verklaring is waar de werkelijke moordenaar toegeeft
dat deze twee jonge mannen niet bij deze zaak betrokken waren!
Als je dan een werkelijke minister van justitie bent die de woorden
“Hustisia t’ei: p’ami, p’abo, i pa nos tur” wil uitkramen dan zou je
zo’n geval minimaal eens werkelijk moeten onderzoeken, en zelfs
een opdracht van de Gouverneur eens moeten uitvoeren. Helaas,
de justitie is een klasse justitie en deze jonge mannen zijn niet
bij machte een leger advocaten tevoorschijn te halen. Justitie is
voor de man met geld, niet voor Jantje zonder centen!

- ZWARTBOEK -

279

Versie Papiamentu
2:30b E slogan (falsu) di nos ministro di hustisia
“Hustisia t’ei: p’ami, p’abo, i pa nos tur”.
Esta tristu ku komo minister bo ta anunsiá esaki sabiendo
ku tin hendenan inosente será den prison miéntras kriminalnan
pisá ta kana liber rònt. E ora ei, tòg bo ta puntra bo mes si e hendenan aki sa di lesa dokumentu. Den e kaso Spelonk na Bonaire
tin asina tantu falsifikashon den prosèsverbalnan pero tambe eror
di huesnan. Komo laiko nos a insistí serka Señor Piar, prokurador
general, pa un revishon di e huisio aki. Te despues di un aña, komo
ku e komishon no tabata tin purá, a bin sali un rapòrt kaminda a
ser resultá ku no tabata tin ningun motibu pa un revishon. Si abo
komo laiko lesa e rapòrt ei, lo bo krùl bo tenchinan. E komishon
aki a sigui bòrda riba e mentiranan i deklarashonnan falsu. No
a skirbi mes tokante e pruebanan falsu i e pruebanan kaminda
ta sali na bon kla ku ta imposibel ku e dos personanan aki por a
kometé esaki. Ta klaramente ku e komishon i e aparato hudisial
tin miedu ku lo sali na kla ku aki nos ta papia di un eror hudisial.
Ademas no ta e promé eror hudisial pero si unu ku ta asina kla.
Nos minister di hustisia aktual no a hasi e esfuerso pa kontesta
kartanan ofishal di hendenan ku a skirbié tokante di e kaso aki.
E minister no tin e desensia pa en realidat diskutí kasonan pisá.
Ta tristu ku ya pa 5 aña mínimal dos yònkuman ku ta inosente
ta den prison. Miéntras tantu ku tin un deklarashon kaminda e
asesino real a atmití ku e dos yònkumannan aki no tin nada di
haber ku e asuntu aki. Si berdaderamente bo ta un minister di
hustisia ku ta usa e palabranan “Hustisia t’ei: p’ami, p’abo, i pa
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nos tur”, por lo ménos bo por bai investigá e kaso aki di bèrdè.
I hasta mester a kumpli ku un investigashon ku nos gobernador
a pidi. Infortunadamente, nos hustisia ta un hustisia di klase i
e yònkumannan aki no tin e posibilidat pa bai paga un arma di
abogado pa pleita nan kaso. Hustisia ta pa esnan ku tin plaka i
sigur no pa esnan ku no tin niun depchi.

- Het stuk spreekt voor zich. Het is weer een schoolvoorbeeld hoe een minister alsmaar arrogant boven de bevolking staat
en niet weet dat ze voor de bevolking op die plaats zit.
Het is in en in triest dat twee jongens onterecht in een
gevangenis zitten en dat een minister maar loopt te verkondigen
dat de justitie er ook voor ons is! De justitie is er voor de personen
met een dikke buidel die zich keer op keer weten vrij te kopen
door alsmaar dure advocaten in dienst te nemen. Een bewijs die
we dagelijks om ons heen zien. We zien dat onze burgers in de
tang zitten van de mafia. Wereldwijd is de mafia aanwezig met hun
grote geld en wereldwijd maken ze gebruik van de vele advocaten
die daar zijn om de vuile karweitjes op te lossen. Zo blijven de
schuldigen vrij en worden onschuldigen alsmaar het doelwit van
deze corrupte zaken.
Het gaat ver en je kunt duidelijk zien dat deze minister
een speelbal is van de mafia. Haar vreemde manier van werken
en de arrogantie als je daarop aanmerkingen maakt, laat duidelijk
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zien dat er wat mis is. Uit de vele rapporten blijkt dat de justitie
vervalst en dat zelfs aangiften verdwijnen maar ook dat er geprobeerd wordt deze te vernietigen. Bewijzen die deze jongens al
lang de vrijheid hadden moeten geven maar door een commissie
deze bewijzen zelfs vermeden worden en als niet relevant worden
aangemerkt. We hebben de bewijzen in handen dat politie, justitie
en zelfs rechters vervalsingen boven de waarheid zetten!
Buiten dat weigerde deze minister een confrontatie aan
te gaan. Zoveel is er mis in alleen deze zaak. Praten we nog niet
over de gevangenis en de vele anderen die door vuile justitiele
praktijken hen het leven afgenomen zijn! Een kleine bijkomst en
leuk te weten is, hoe zuiver deze minister was dat zelfs bij een
interview zij de vragen eerst wil weten. Dit hoorde ik eens van
een van de journalisten op dit eiland. Toen hij dat weigerde hield
ze bijna de gehele uitzending stijf haar mond dicht en was ze met
een enkel ‘ja’ en een ‘nee’ afgewisseld met enkele woorden af en
toe hoorbaar.
Een minister van justitie heeft hier geen leven omdat deze
post de connectie is tussen de mafia en justitie! Dat konden we
zeer duidelijk zien en meemaken bij deze minister.

282

- ZWARTBOEK -

2.31 Het hoe en waarom
Voordat ik verder ga wil ik even vermelden dat de hiervoor
gelezen stukken in de volgorde geplaatst zijn zoals ze uitgekomen zijn op de website en in de pers. Zo krijg je een beetje het
idee hoe alles gelopen is en hoe op de ene na de andere reactie
gereageerd werd.
Het oprichten van een partij gebeurde eigenlijk door
gesprekken met enkele goed gestudeerde / hoog geplaatste Antilliaanse burgers die nog steeds in Nederland wonen. Burgers die
op deze eilanden geen voet aan de grond krijgen omdat ze alsmaar
afgewezen worden omdat ze te ‘over’ gestudeerd zijn. Klinkt raar
want je denkt als eiland / land toch dat je de best gestudeerden
graag wilt gaan gebruiken voor je eigen land. Nou, de waarheid
ligt anders en is een punt waar al zeer veel jaren over geschreven
is maar ook gepraat wordt. Een onderwerp waar we niets verder in
zijn gekomen om een hele simpele reden; De huidige politici zijn
veelal zo slecht geschoold en zijn doorgaans zo laag van niveau!
Dit kon je al terug in dit boekje lezen. Veelal zijn onze politici
geen werkelijk geschoolde mensen en dulden zeker geen hooggeschoolden op belangrijke posten en zeker niet boven hen. Want
laten we eerlijk zijn, als de werkelijk goed geschoolde Antillianen
hier op de goede posten kwamen te zitten, zouden de eilanden wel
even anders lopen dan nu met onze huidige regeerders en politici.
Er zijn politici bij die met moeite de lagere school hebben gehaald

- ZWARTBOEK -

283

maar door hun vader of familie en veel geld wel op deze plaatsen
zijn beland. Dan kun je toch daar geen hoog geschoolden onder
hem/haar zetten die eventjes gaan vertellen dat onze huidige politici het fout zien en het fout aanpakken! Het kan niet zo zijn dat
in de huidige politiek er zaken werkelijk opengetrokken worden,
boeken gecontroleerd gaan worden en giften nagegaan worden!
Dan zou gaan blijken dat de kiezer alsmaar omgekocht wordt en
alsmaar onderdrukt wordt, wat niet zou moeten kunnen in een
zogenaamd democratisch land.
Het is triest dat vele goed opgeleide krachten hier geen
kans krijgen. Jongeren die weten van aanpakken en ook nog de
nieuwste technieken en technologieën in handen hebben om van
een eiland een welvarend eiland te maken. Economen, intellectuelen maar ook mensen met kennis van zaken. Maar de werkelijkheid
is anders. Wij burgers mogen niet te veel weten en er worden bij
elke verkiezing leugens voor onze ogen gehouden. Ze worden
omgekocht met ‘happy hours’, fundraising, kralen en spiegeltjes!
Ja, want we zijn nog niet veel verder in de tijd vergeleken met de
slaventijd met hun meesters (juffrouwen). We menen allemaal zo
vrij te zijn. Dan rijst de vraag, waarom dan de vele ellende, de
vele mensen die in de goot belanden en de grote achterstanden
in onderwijs, economie, technologie en gezondheid? We mogen
niet beter krijgen want we moeten onderdrukt blijven door een
systeem wat gerund wordt door politici en justitie. zij moeten
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vele louche zaken verzwijgen, weg moffelen bang dat die naar
buiten komen.
Kijk naar de vele scheve rechtspraken (zie boekje ‘Pech gehad’), het kinderleed (zie boekje ‘Geboren voor één cent”) en dan
maar nog niet te spreken over de valse namen, valse verklaringen
en bedreigingen door politici (zie boekje ‘Help, de Antillen verzuipen’). Allemaal zaken waarbij onze jonge mensen korte metten
mee zouden kunnen maken en dus daarom niet mogen aantreden.
Een enkele jonge politici hebben geprobeerd om verandering te
brengen. Bijvoorbeeld heer Ruggenaath en heer George die op
zeer vreemde wijze uit de politiek zijn gegaan. Er zijn nog meer
van deze duistere gevallen maar deze jongeren zijn zelfs van de
aardbodem verdwenen. Dat gebeurt ook als je als burger je teveel
bemoeit met de politiek. In het verleden zijn al aardig wat politici
vermoord op onze eilanden.
Maar hier, met onze partij, gaat het om enkele zeer goed
onderlegde en zelfs al politiek ervaren jonge Antillianen die zich
wilden inzetten voor ons eiland. Na enkele gesprekken waren we
het eens, we gaan een partij oprichten. We hadden zeer duidelijk
doorgenomen dat we geen namen naar buiten zouden brengen. Het
zou gaan om de partij en zijn programma en de verschillende zaken
hoe die aangepakt zouden worden. Als enige wonende burger op
Curaçao, zou ik naar buiten komen als PBV. Verder geen namen
en ook in de akte zouden geen namen komen van degenen die de
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politiek later in zouden gaan. Een bestuur wat enkele mensen vertegenwoordigt om een eiland weer in volle glorie te herstellen.
De opdracht werd gegeven aan notaris kantoor Kleinmoedig en Naaldijk en de laatste beloofde me een snelle afhandeling.
Na 5 weken en alsmaar proberen kontact te leggen met dit kantoor,
bleek dat zij onze oprichting niet serieus namen. Geen beantwoorden van telefoontjes, mails of faxen. Na zoveel weken maakten
we een fax waar we dit kantoor de gelegenheid gaven om alsnog
te reageren en/of akte op te maken. Zelfs op die fax kregen we
geen bericht. Het ging steeds meer erop lijken dat we duidelijk
geboycot werden door hen. Zodat zij zo de politieke dans zouden
ontspringen. Vergeet niet, de naam Baselmans werkt op dit eiland
veelal als een rode vlag in een stierengevecht!
Ondertussen, in de ongeveer zes weken dat dit notaris
kantoor ons aan een lijntje hield, gebeurde er zeer veel en dat gaan
we nu eerst allemaal doornemen.
Bij de eerste bekendmaking aan de pers, maar ook op internet kwam er een golf van reacties. De partij was lachwekkend en
wie waren diegenen die achter de partij zaten? We beantwoordden
zoveel mogelijk de vragen maar het werd steeds duidelijker dat er
alsmaar gevist werd naar de namen achter de partij. Deze werden
niet, tot de dag van vandaag, vrijgegeven.
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Er kwam een andere aanval en die werd heftiger. Op
verschillende stations gingen politici in de aanval dat PBV een
makamba partij was en zo in de lokale politiek wilde infiltreren!
Mooi als je weet dat juist de partij van heer Wiels (PS) samenwerkt
met heer Wilders om zo dit eiland via veel geweld af te stoten.
Vergeet niet dat PVV wil dat deze eilanden verbannen worden
van Nederland. Heer Brinkman heeft mij eens in het Avila Beach
Hotel ( 3 jan 2009) uitgenodigd om te spreken over de mogelijkheid om op die manier op dit eiland een partij op te richten! Ik
bedankte voor de eer en heer Wiels hapte met twee grote graaiende
armen, hier op in.
Zo kwam langzaam maar zeker een makamba haat los
onder de verschillende partijen. Je merkte dat ook, want in de
lokale kranten, TV en radio was het stil om en rond de PVB. We
kregen geen kans en kregen nergens een weerwoord. Laat staan
een kans om zaken uit te leggen. De hel was los want PBV waren
de makamba’s die de slaventijd weer gingen invoeren. Ook de
vele mails en minder leuke telefoontjes kwamen geregeld binnen. Maar erger waren de bedreigingen onder valse namen vanuit
de grote politieke partijen en hun politici! Want onder vier ogen
samen zaken uitpraten kent de lokale politiek niet. Natuurlijk niet
als je niet zuiver bezig bent en natuurlijk niet als er veel mis is
in je beweringen. De pers sloot zich af en PBV werd monddood
gemaakt. Een PBV dat een makamba was die John Baselmans
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heette en probeerde via deze partij de Nederlandse politiek in de
lokale politiek te laten infiltreren!
Het geheel werd grillig en we overlegden of het wel zin
had op deze manier door te gaan. Ondertussen hadden we wel een
notaris, heer Burgers gevonden die de akte in orde wilde maken
maar die hebben we even op ‘hold’ gezet. Heel wat tijd ging erover
heen van overwegen en kijken hoe de zaak zich ging ontwikkelen.
Totdat het ons duidelijk werd dat de bevolking niet klaar was voor
een totale nieuwe manier van politiek voeren. De bevolking bleek
vreselijk in de tang te zijn van de vele lokale mafia partijen die
allemaal hun mensen en soms zichzelf op de lijst plaatsten. Het
bleek dat het grote geld weldegelijk van bedrijven kwam die zeker
meer verwachtten dan alleen maar hulp in de toekomst van een
land. We zagen dat weer in de laatste verkiezingsstrijd waar zeer
veel geld uitgegeven werd voor zogenaamde fundraising maar ook
aan zogenaamde ‘happy hours’. Mensen werden alsmaar omgekocht. Het werd duidelijk dat je wel bij een van de partijgebouwen
moest binnenkomen, omdat je anders geen partij programma kon
krijgen of achterhalen! Intimidatie en zo mensen vals voorlichten
is het enige wat daar achter kan zitten.
Zo kwamen we op een gegeven moment tot de conclusie
dat Partij Burgers in Vrijheid geen aanleiding mocht worden
voor rassenhaat. We werden duidelijk als een makamba partij
gezien en zo werden we ook afgestempeld in de pers. Mooi is

288

- ZWARTBOEK -

het te weten, dat ik zelf de enige blanke was die in deze partij
voorkwam en dan ook nog niet eens de politiek in zou gaan! Ik
zou de verkiezingen ingaan en bij genoeg animo zouden de werkelijke Antilliaanse kandidaten, via kwaliteiten en studie, op die
plaatsen gezet worden die we binnen zouden halen. Je kunt het
als een zakenkabinet zien maar dan met jongeren en mensen met
een degelijke politieke achtergrond, opgebouwd via studie en de
wil om een land op te zetten. Daar waren ook zeker de lokale al
reeds op het eiland woonachtige burgers welkom, mits ze maar
geen verleden hadden van een of andere politieke partij die al vele
jaren steelt van de burgers.
De selectie zou zwaar zijn en dat wisten die mensen die
zich al aangesloten hadden. Waarom we de namen angstvallig
geheim hielden was begrijpelijk na de hele ophef die er is ontstaan
om en rond deze partij. Het was maar goed dat we het duidelijk
afgesproken hadden dat er maar één zijn nek zou uitsteken om te
kijken hoe de reacties zouden zijn. Als de namen bekend waren
geworden hadden ook deze mensen geen leven meer, maar ook
geen toekomst. Het is duidelijk dat ze dan op allerlei manieren
aangevallen, gekleineerd en bedreigd zouden worden. Iets wat
hen bespaard is gebleven en daar zijn we blij om.
Politiek heeft hier totaal niets te maken met het gaan regeren van een land. Zo zien we nu hardroepers en vele duistere
figuren uit service clubs maar ook bedrijven allemaal opduiken
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alszijnde Jozef en Maria zelve! Allemaal met zogenaamde goede
bedoelingen.
Toch is het mooi de toeloop te zien naar de verkiezingen
van Augustus 2010. Het bleek dat vrijwel alle partijen veel van het
partij programma van PBV hebben overgenomen. Kon ook niet
anders want dit programma is waterdicht en is allemaal ten goede
van een nieuw land. Helaas zullen we in de toekomst gaan zien dat
er niets van de beloofde zaken door deze partijen verwezenlijkt
gaat worden. Dat kan ook niet omdat we allemaal weten dat de
huidige politici niet in de politiek gaan om wat goeds te doen voor
een bevolking, maar daar zitten om ook een graantje mee te pikken
van de taart van enkele miljarden die nu verdeeld wordt.
Mensen die o zo hard schreeuwden dat zaken niet klopten
en dat het anders moet, sluiten zich aan bij partijen die jarenlang
het volk bedrogen hebben. De nieuwe partijen met ook weer zeer
veel duistere figuren waarvan men weet wat ze in de zakenwereld/
service clubs al misdaan hebben en nu dan voor een volk zogenaamd op gaan komen! Duister en je kunt al weer de lijn trekken
in welke mafia hoek zij vallen.
Zo zijn we dus niet veel opgeschoten na het goede voornemen de zaken radicaal om te gooien. Helaas is de bevolking
nog niet zover en blijven zij achter de kraaltjes en de spiegeltjes
aan hobbelen! Triest dat de slaventijd door een eigen volk is
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voortgezet en dat de burger niet doorheeft dat het op bestuurlijk
niveau goed mis is.
2.32 Het vervolg
Na het partij avontuur bleven we niet stil zitten. Geluiden
kwamen van alle kanten binnen van ondere andere de jongeren
maar ook van enkele politici. Mensen die hier ook geprobeerd
hebben zaken te veranderen. Het werd duidelijk dat we eens een
signaal uit moesten zenden de wereld in, wat hier gaande is op
deze eilanden. We kregen tips en we kregen enkele zaken die
interessant waren. Zo kwamen we erop om de actie ‘NO BAI
VOTA’ te starten. De politiek maar ook de pers ontploften en er
werd naarstig gezocht naar het artikel in de wet waar 51% van de
kiezers een meerderheid is en de verkiezingen ongeldig worden
als zoveel mensen niet gingen stemmen. We werden als MKK
(Movementu Kontra Korupshon) aangevallen waar dat stond en
dat we de kiezer aan het misleiden zijn. Wel werd de politiek
wakker en het was diezelfde politiek die ook vreselijk stil werd
na verloop van tijd. Zij wisten dat er een adder was en nog is en
dat ze daar liever niet over praten. Via pionnen werden we alsmaar
onder druk gezet. Er werd ons alsmaar gevraagd waar we deze
wijsheid vandaan haalden. Het was op zich wel mooi dat enkele
hoge schreeuwers er niet uit konden komen wat, waar en hoe dit
in elkaar zit.
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Ondertussen was er een eerste peiling die we gedaan hadden, deels telefonisch, deels op straat en wat bleek; 53% zou niet
gaan stemmen! Dus de politiek werd nog zenuwachtiger en de
‘happy hours’ vlogen om je oren. Doch, de pers werd stil en we
kregen geen kans om zaken openlijk toe te lichten. Duidelijk was
dat de politiek weet wat een macht de kiezer heeft maar helaas
vergeet en durft de kiezer deze niet te gebruiken.
Vele vreemde zaken werden aangehaald waarom we wel
moesten stemmen. Maar het volk was duidelijk, ze willen deze
corruptie niet meer! De actie heeft via internet, radio (zonder enig
interview) en kranten artikel (maar één, meer werd niet geplaatst)
zeer veel losgemaakt. De telefoontjes waren duidelijk en alsmaar
werden we aangesproken wat en hoe verder. Verder gaan is geen
probleem omdat we als burger meer rechten hebben dan dat de
partijen willen toegeven.
Duidelijk is dat er veel mensen wakker zijn geworden.
Ook gaf een tweede peiling aan dat velen niet gaan stemmen.
Zo hoorden we ook dat bij een discussie in een groot bedrijf,
merendeels van de personeelsleden achter deze actie stonden en
niet gingen stemmen.
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2.33 Einde verkiezingen
Huilende kinderen, verkrachte vrouwen, incest en vele
mensen in pijn en nood. De stand op Curaçao anno 2010.
De verkiezingen zijn ondertussen geweest en het volk
heeft duidelijk gemaakt slaafs te willen zijn en het heeft gekozen
om bij het bekende te blijven; de PAR die zeer sterk in de mafia
is verweven en zo justitie en het gehele land in de macht heeft.
Heer Schotte die als een van de jongere gasten in de politiek als
tweede uit de bus is gekomen. Een man die werkelijk nog nooit
zijn beloften heeft gehouden en kan houden omdat hij dan tegen
zijn eigen geldschieters en machtshebbers te werk gaat. Hij weet de
mensen om te kopen met goederen en loze woorden. Als derde is
heer Wiels uit de bus gekomen en dat bevestigt tevens dat mensen
achter politici lopen die zelfs onzin en leugens verkondigen. De
burger luistert niet en zeer zeker denkt hij niet voor zichzelf en
loopt hij achter mooie praatjes aan. Zo maakt het volk dat gestemd
heeft zichzelf schuldig aan corruptie door zijn stem te verkopen
voor een vlaggetje en een t-shirt! Hoe kun je gaan stemmen als
je weet dat die persoon geld aanneemt, stemmen koopt, corrupt
is, in de mafia zit of in de drugs bezig is? Dan ondersteun je toch
de corruptie door hem/haar je stem te geven? Door je stem uit te
brengen naar een van deze partijen of personen ondersteun je hen
en ben jezelf schuldig aan de corruptie! Dat heb ik proberen naar
buiten te brengen in de actie ‘No bai vota’. Maar dan, ja dan is
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het niet zo corrupt volgens velen en zijn onze politici stuk voor
stuk engeltjes.
Toch is het zo dat, zodra je iets aanneemt van een persoon/
partij dan steun je met die handeling de corruptie. Zo stem je in
dat je kinderen verkracht worden en geen eerlijke toekomst meer
krijgen. Dan ben jij ook een van die corrupte mensen die zijn
hart en ziel verkocht heeft aan de corrupte politiek! Dus zo zijn
er dus weer 74.353 mensen geweest die samengezworen hebben
en ingestemd hebben met de mafia en zijn corrupt handelen. Wel
waren er 40.475 burgers die de huidige politiek niet zagen zitten
en dat is begrijpelijk als je ziet wie en wat er achter de gele partij
staat. De mafia is duidelijk diegene die in de partijen de touwtjes
in handen heeft en dat zal de komende tijd steeds meer duidelijker
worden. Ook de mogelijkheid dat de andere partijen samenzweren,
de verschuiving in de mafia zal niet groot zijn. Want ook daar zal
de mafia zijn aandeel opeisen in het besturen van dit eiland. De
drie grote partijen worden namelijk gesteund door 2 mafia groepen,
waarvan er een uit Nederland komt.
Tijdens de verkiezingen ging het er veelal niet netjes aan
toe (heel voorzichtig uitgedrukt). De politici beschuldigden elkaar
en werden dagelijks door het slijk gehaald terwijl ze geen van allen
een haar beter waren. Toch was een persoon die de PAR duidelijk
de nek heeft omgedraaid en dat was een lid van hun eigen partij,
mevrouw Leeflang. Een persoon die nergens voor terugdeinst en
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alsmaar meent de ware politicus te zijn. U weet wel die persoon
die niets fout doet en dagelijks vele uren op Facebook zit en
journalistje speelt.
Zij was het die voor PAR tijdens de overwinning met 8
zetels alle deuren dichtgooide met de uitspraak: ‘Schotte is als
politicus nog niet rijp, en bovendien ondoordacht en dom’. Deze
uitspraak heeft de nekslag gebracht voor de PAR, een partij die ik
verschillende keren op attendeerde dat wat deze persoon allemaal
uithaalde niet door de beugel kon en er toe leidde dat ze als laatste
op de lijst werd gezet. Zelfs op die plaats wist ze mensen tegen
elkaar op te zetten en niemand van de partij zag in dat ze, het lijkt
wel bewust, de partij benadeelde. Ze heeft de partij vele malen in
discredit gebracht en heeft zeer zeker bijgedragen dat deze partij
als de meest arrogante partij te boek staat op dit moment.
Ik kan me er niet aan onttrekken dat er een bewuste afbraak
van deze persoon naar de partij toe zoveel gevolgen heeft voor
een partij die dat niet wil zien. Want als je toch weet dat een heer
Schotte een van je laatste strohalmen is om een coalitie te vormen
zou je toch meer respect naar elkaar toe moeten tonen als is het
maar om je doel te behalen.
Maar het is duidelijk wie de PAR tot zijn ondergang heeft
geleid. Want er waren duidelijke overeenkomsten om samen verder
te gaan en het ondemocratisch proces verder door te drukken. Zo
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is de arrogantie en ego van onder anderen één persoon wel de
klap geweest die een proces stillegt en zeker vele gevolgen gaat
hebben in de verdere toekomst van een eiland.
Met de actie ‘No bai vota’ hadden we een machtig wapen in
handen; het wapen om niet te gaan stemmen. Nu werd er van alle
kanten beweerd dat het geen wapen was en zeer veel discussie en
zelf campagnes werden gevoerd om wel te gaan stemmen. Zo liet
de politiek duidelijk zien dat ze ooo zo bang waren als de mensen
niet kwamen stemmen. Ze verraadde zich telkens. Ondanks dat
waren er toch vele personen die zich om lieten praten. Zelfs die
hardschreeuwers die eerst meenden dat er niet gestemd moest
worden vielen ons later aan dat we ondemocratisch bezig waren!
Een persoon en een internet schreeuwer ging zo ver om een oproep
te plaatsen op Facebook dat ik ‘persona non grata’ moest worden
verklaard. Een zeer trieste uitspraak die duidelijk liet blijken dat
deze persoon een slaaf is van het huidige systeem. Mensen werden
bang want niet stemmen zou de kiesdeler beïnvloeden. Allemaal
mooi en aardig en allemaal theoretische stellingen. Maar helaas
niet verder kijkend dat er internationale regels en wetten zijn die
de lokale kiesreglement aan flarden zouden kunnen trekken. We
hadden alles al voorbereid en de lokale politiek was ooo zo bang
dat er inderdaad die 51% niet stemmers behaald zou worden. De
campagnes werden opgevoerd en de vele partijen hebben er alles
aan gedaan om mij de mond te snoeren.
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Kranten plaatsten niets, radio stations weigerden me en zelf
het interview op de verkiezingsdag werd me afgenomen. TV was
nergens te vinden en zelfs vanuit Nederland werd me het zwijgen
opgelegd. Politiek Curaçao was bang, erg bang dat één persoon de
weg wist om een compleet politiek systeem te laten vallen!
Het was een mooie tijd waar we duidelijk vele bewijzen
kregen hoe de bevolking hier werkt en denkt. Je bent arm of juist
rijk en wil meer. Je neemt politieke vriendjes in de arm en als je
arm bent ga je aannemen, als je rijk bent delen. Bij het aannemen
heeft de partij je in de tang en ben je een slaaf. Als je deelt ben
je in de tang van de mafia die je beschermt. Zo ben je en blijf je
in de politiek een slaaf van dezelfde mafia. Kortom, je hebt je
leven verkocht aan een stel criminelen die werkelijk dit eiland in
handen heeft! Het mooie is dat het maar enkele mensen zijn die
zelfs groepen tegen elkaar opzetten om zo meer onrust maar wel
daardoor meer macht krijgen. En, vergeet niet hoe meer onrust
des te beter de mafia zijn weg kan gaan.
Het aparte van deze verkiezing was de inmenging vanuit
Nederland waar vele mensen dachten dat ik dat was met mijn
PBV. Maar de inmenging vanuit Nederland was net die man met
zijn partij die speelde alsof hij tegen Nederland was; heer Wiels,
die zeer regelmatig contact had en nog heeft met de PVV om zo
de zaak hier op stelten te zetten. Veelal kwam hij met domme
ongenuanceerde uitspraken omdat hij zijn lessen vanuit Neder-
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land niet begreep. Zijn tegenstrijdigheden, vreemde uitspraken en
beweringen waar een blind volk achteraan liep. Hij had de juiste
snaar geraakt en mensen geloven hem blindelings. Ondertussen als
een dictator schreeuwend en niets willen aannemen van anderen,
vervolgde hij zijn pad. Hij deelde niet volgens velen maar was de
goedheid zelve. Althans dat moesten we geloven, maar openheid
van zaken heeft hij nooit gegeven net zoals al die andere corrupte
partijen. Dat kon bij zijn partij ook niet want veel geld kwam uit
de hoek waar hij het hardste tegen schopte.
Het was een trieste bedoeling. Zo zat een jonge politicus
stoned voor de TV tijdens zijn interviews, een ander wist nog niet
een fatsoenlijk woord uit te kramen en een derde schoof alles af.
De rest stond erbij en keek er naar. En dat is het intellect wat een
land moet gaan besturen!
Wat is er tegen te doen? Welnu, volgens mij willen de
mensen slachtoffer zijn en willen de mensen graag dom gehouden
worden. Want als u dit boekje tot het einde hebt gelezen was er u
een ding op gaan vallen; de bevolking houdt liever zijn/haar hand
open bij wat boeven dan opkomen voor hun kinderen en hun toekomst! Een pijnlijke constatering maar een constatering die ook
onder de gestudeerde Antillianen elders op de wereld opvalt. De
bevolking wil niet geholpen worden en wil werkelijk slaafs blijven
van een mafia beleid. Bang, bang van alles en alsmaar schuilend

298

- ZWARTBOEK -

achter anderen die niet slimmer of minder bang zijn maar gebruik
maken van de wet die de mafialeden hen opleggen.
Bij alles wat tot de dag van vandaag is gebeurd en de
politiek die hier gevoerd wordt is duidelijk dat de bevolking niet
wil, niet mag en niet kan. Alleen omdat de bevolking bang is voor
veranderingen en voor de werkelijke vrijheid. Het slaafse speelt
nog steeds en dat zien we hier dagelijks, zowel op straat als in de
politiek. Slaafs aan die opper God die mafia heet.
2: 34 Verkiezingen Curaçao, een open boek
Al geruime tijd maken wij als MKK (Movementu Kontra
Korupshon) aantekeningen dat de verkiezingen op Curaçao een
farce zijn omdat de burgers gecontroleerd worden op naam en
op wel of niet gaan stemmen.
Het is een gewoonte geworden dat alle deelnemende
partijen de lijsten krijgen van alle kiesgerechtigde burgers per
kiesdistrict! Die lijsten worden bijgehouden buiten het stemlokaal
waar jongeren zitten die je naam aankruisen als die door het
kieslokaal geschreeuwd wordt. Het is zelfs in enkele lokalen zo
dat deze jongeren plaats nemen in het lokaal zelf om zo bij te
houden wie wel of niet op komt dagen!
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Nu hebben we in de Antillen geheimhouding van uitgebrachte stemmen. Maar wat wil nu in deze verkiezing gebeuren?
Onze gezaghebber mevrouw Dindial gaat publiekelijk verklaren
dat een van de partijleden niet is komen opdagen voor zijn eigen partij! Met andere woorden, de familie Kong is niet komen
stemmen voor zijn eigen partij en dat wordt even wereldkundig
gemaakt!
We weten al lang dat partijen controleren of de burgers
die een stem toegezegd hebben aan een bepaalde partij of ze
wel werkelijk zijn op komen dagen. Het gaat verder, als deze burger niet is gekomen en wel het een of ander aangenomen heeft
om zo zijn stem te verankeren aan een bepaalde partij dat deze
persoon later aangesproken zal worden waarom hij niet geweest
is.
Doordat kinderen/jongeren in bezit zijn van alle namen van
het district waar ze kruisjes moeten zetten achter de verschenen
personen, kun je al niet meer spreken over geheimhouding van
stemmen. Maar als de Gezaghebber op een persbijeenkomst gaat
zeggen dat een bepaald politiek persoon niet is verschenen om
te stemmen op zijn eigen partij, zegt dat wel dat wij burgers dus
geen vrije verkiezingen hebben en zeker niet de regels lokaal als
internationaal gehanteerd worden door hoofd stembureau en een
gezaghebber die de eindverantwoordelijkheid heeft.
Het kan dan ook niet anders zijn dat deze verkiezingen
ongeldig verklaard moeten worden en dat de kiezer recht gaat
krijgen op een discretere manier van stemmen zonder kinderen
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die je naam zitten af te turven en de Gezaghebber die loopt te
bazuinen wie wel of wie niet op een bepaalde partij heeft gestemd.
Deze verkiezing kan dan niet anders dan ongeldig verklaard
worden.
Movementu Kontra Korupshon

- Waar gaan we naar toe? Daar waren verschillende mensen
het over eens; het is mis bij de verkiezingen. Een gezaghebber
gaat publiekelijk verkondigen dat een familie Kong van de partij
NPA niet is op komen dagen bij het stemmen.
Nu begrijpen werkelijk weinig mensen wat hierbij mis
is, want we hebben zogenaamde transparantie! Ik werd dan ook
van alle kanten aangevallen. Het gaat hier om twee zaken die ook
ondersteuning kregen van Nederlandse politici en verschillende
mensen uit de gemeenschap die wel verder konden denken.
1. Een hoofd stemraad oftewel de gezaghebber moet
integer zijn en zich niet mengen in een verkiezingsstrijd of zelfs
daarna nog eens namen bekend maken die dan volgens een lokale
kieswet wel openlijk gemaakt mogen worden! Het kan en mag
niet zo zijn dat het hoofd van dit alles zich inmengt, zich uitlaat
over burgers en hun manier van stemmen.
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2. Het feit dat kinderen en iedereen de lijsten kunnen opvragen en zo de stemgerechtigden afturven, is een inbreuk van de
rechten van de kiezers. Al is dat dan zogenaamd de ‘transparantie’
van het stemmen wordt er duidelijk misbruik gemaakt van deze
transparantie.
Want wat gebeurt er? Persoon X laat een waterrekening
betalen door party Y. Partij Y gaat kijken of X wel gaat stemmen
maar die komt niet opdagen. Dan gaat de partij dus verhaal halen
bij deze persoon en wordt hij onder druk gezet. Verder, als dan
ook nog eens mogelijk is dat namen openbaar gemaakt worden,
wil zeggen dat de gehele kiesraad niet te vertrouwen is, de integriteit niet gehanteerd wordt en dat er gesnuffeld wordt naar het
stemgedrag van bepaalde personen.
Dat er niet bekend gemaakt wordt op welke partij een
persoon stemt, is wat dan wel onder de geheimhouding valt, maar
dat wil niet zeggen dat een partij dus wel na kan gaan wat het
stemgedrag is van bepaalde personen.
Het is een mafia praktijk wat internationaal afgekeurd
wordt en ook nergens gehanteerd wordt dan alleen in die landen
waar de mafia zich sterk manifesteert. Zo is er controle op burgers
en hun stemgedrag.
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Dat de lokale bevolking bang is om zich hierover uit te
laten is wel duidelijk toen twee journalisten (Cooper en Heyden)
dit naar buiten brachten en later beiden de zaak toch weer recht
praatten omdat ze beiden onder druk zijn gezet door diezelfde
mafia. Opvallend waren hun eerste berichtgevingen, gevolgd door
een boodschap waar een van die heren ook stappen wilde ondernemen! Diezelfde dag werd door beide heren het bericht weer
afgestompt en zelfs rechtgetrokken. Zeker nadat ik reageerde dat
de verkiezingen daardoor ongeldig waren. Alles werd weer in de
doofpot gestopt. Zelfs de gezaghebber Dindial wist niet hoe snel
ze dit weer recht moest praten en haalde de kieswet erbij.
Dan nog blijft staan dat deze gezaghebber dus niet integer
is en graag met namen gooit om mensen belachelijk te maken of in
verlegenheid te brengen. Daarnaast is het nog dat kinderen nooit en
te nimmer af mogen turven al is dat in het kader van transparantie.
Want een derde persoon buiten de kiezer en de werknemers van
een kiesdistrict mag de rechtszekerheid, veiligheid en integriteit
van een kiezer niet in gevaar brengen. Dat kan lokaal alsmaar als
‘cultuur’ en ‘algemeen’ aangenomen worden beschouwd maar dit
is wel internationaal vastgelegd in de rechten van de mens.
Wat dit verder nog voor uitwerking heeft internationaal
en in Nederland weet ik op dit moment nog niet maar de nodige
brieven zijn ondertussen verzonden naar die internationale organisaties die dat uit kunnen zoeken en aan kunnen kaarten in de
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Nederlandse en lokale politiek. Duidelijk is dat wij burgers onder
druk worden gezet en dat onze veiligheid, integriteit en rechtszekerheid niet zeker zijn door deze algemeen aangenomen lokale
‘cultuur’ (kieswet genaamd) die vele burgers in gevaar brengen
en internationaal niet mogelijk zijn.
Wij als burgers hebben veel meer macht. Helaas worden
vele van deze burgers onder druk gezet of afgeperst. Dat komt
omdat vele burgers hun gehele leven gebonden zijn aan een politieke partij. Zo legt deze partij zijn wil op en bepaalt hoe en wat
te doen. Vrijheid? Nee, vele burgers zijn slaven van de politiek en
zo via die zelfde politiek ook van de mafia. Pijnlijk maar waar.
2.35 Epiloog
Bij het starten van dit boekje was het duidelijk dat het
geen gezellig kletspraatje zou worden. De vele artikelen waren
grotendeels erg pittig en we hebben de laatste tijden zeer veel
meegemaakt. Het was een best zware tijd en we hebben duidelijk
wat informatie binnengekregen. Wat helemaal duidelijk werd
was hoe diep de mafia en de corruptie ingeburgerd zijn. Ook viel
het ons op hoeveel mensen werkelijk vastgeketend zijn aan deze
corrupte mensen. Het omkopen via feestjes maar ook via andere
giften die publiekelijk worden gedaan, zijn de tekenen dat ook
de burgers nergens voor schromen. Ze hebben niets door of het
interesseert hen niet wat er later met hun kinderen gebeurt. Ze
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leven alleen voor zichzelf en zijn zo vast ingebakken dat er weinig
moraal maar ook weinig eigenwaarde nog is. Trots zijn ze als ze
weer iemand hebben kunnen oplichten, afzetten of van meerdere
partijen hebben kunnen snoepen. Trots lopen ze met een vlag die
doordrenkt is met bloed van hun medeburgers! Triest is dat de
burger zo ver gezonken is.
Dan blijf ik bij de ouderen onder ons die teruggetrokken
leven en zich distantiëren van allerlei vormen van politiek. Trots
dat ze toch hun hoofd boven water kunnen houden zonder te lenen
of achter politieke gasten aan te hoeven lopen. Die mensen moeten
we meer hebben en de eigenwaarde moet weer terugkomen. Een
eigenwaarde die weer overgedragen wordt naar hun kinderen. Nu
zien we veelal dat hun eigen kinderen verkracht worden, maar
ook bestolen vanaf vroeg in hun jeugd. Want hoe kun je een pa
of een ma zijn die je kind verkoopt aan de mafia met zijn drugs,
porno en gokken?
Deze laatste woorden zullen zeker bij velen in het verkeerde keelgat schieten maar het is helaas de bittere waarheid.
Wij verkopen onze kinderen aan de huidige politiek. We kunnen
onze kinderen nog geen fatsoenlijke school bieden, geen toekomst
en als ze het dan nog ver schoppen hebben ze geen kans om bij te
dragen in de toekomst van dit eiland. Alles wat maar know- how
is wordt geweerd en het wordt hen onmogelijk gemaakt om zich
hier te vestigen. Dat zien we duidelijk bij de UNA wat een poli-
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tiek spel is waar vele niet kapabele gasten aan kinderen moeten
vertellen wat en hoe ze zaken moeten leren, zien en afhandelen.
Wat leren? Leren oplichten, bedriegen, moorden, drugsverkopen
en wetten omzeilen? Triest, want zeer vele zaken lopen fout
omdat de begeleiding onder elke maat is. Een ziekenhuis wat
van uit de middeleeuwen is. Maar ook alles wordt gedaan om
de burger geen behoorlijke gezondheidszorg te garanderen. Vele
ouderen zijn in pijn omdat er geen goede medicijnen zijn of, de
vervangende medicijnen zijn te duur voor hen. Praten we nog niet
over de economie, het uitmoorden van mensen via de ISLA en het
bewust achterhouden van vele informaties. Zo gaat het door in de
toerisme wat een farce is en met valse cijfers naar buiten komt.
Maar ook de vele onderbezette hotels die zwaar gesubsidieerd
worden of alsmaar schadeclaims uitbetaald krijgen als ze maar
openblijven. Natuurlijk moet je dan wel delen als vriendje. Zo
niet dan sluiten we jouw zaak!
Corruptie, pijn, verkrachtingen, moorden en veel geld
wegsluizen via casino’s, wapenhandel, kinder- en mensenhandel,
internet sites en als laatste de drugshandel, zijn de economie van
dit eiland. Als deze zaken aangepakt zouden worden, zou het eiland
zeker vele mensen armer zijn doordat deze corrupte figuren zouden
gaan vluchten. Dan kunnen wij terugkeren naar een werkelijke
handel die zeker te creëren is. Met de politiek waar ik het laatste
jaar veelvuldig in aanraking ben gekomen is het duidelijk, dat
deze politiek de speelbal is van die mafia. Dat verklaart dan ook
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waarom justitie niet ingrijpt in de vele misstappen van de vele
politici. Natuurlijk niet want justitie is er niet voor de burger maar
voor het beschermen van de misdaad! Als zelfs notaris kantoren
niet meer te vertrouwen zijn, als bedreigingen mogen en het zelfs
tot een rassenhaat uitloopt, dan kan niemand mij meer vertellen
dat lid 1 van ons statuut geldig is voor ons burgers.
Bij deze wil ik het laten en ben blij aan het einde gekomen
te zijn van deze politieke ellende. Triest dat velen zich zo afhankelijk opstellen. Maar eens, ja eens, hoop ik dat de bevolking van
de Nederlandse Antillen en in het bijzonder die van Curaçao zich
gaat roeren en opkomen voor zijn rechten.

2.36 Een overpeinzing als afsluiting

-

Een onwetend en blind volk zijn de twee
krachten waar de lokale politiek op draait.

-

Polítika lokal ta funshoná riba e ignorante i
siegedat di e pueblo.
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These books can be ordered on the website;
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