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Een derde curatele die wij niet mogen weten.
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Wat is Curatele? / Kiko ta kuratele?

In het boekje ‘De missende link’ schreef ik dat, dat het 

laatste kritisch boekje zou worden geschreven over Curaçao. Maar 

voordat ik dat boekje afsloot gebeurde er iets zeer ingrijpends wat 

te lang was om nog in dat boekje te verwerken. Vandaar dit los-

staand boekje als een update een afsluiting hoe het kan vergaan 

als je open en eerlijk te werk gaat.

Curatele, men hoopt daar nooit onder hoeven te vallen of 

mee te maken of zelfs mee te maken krijgen. 

Onder curatele; In de gaten gehouden worden door een 

curator in opdracht van de rechter. 

Doch, er blijkt nog een andere curatele te zijn waar men 

nauwelijks iets over kan vinden en waar nauwelijks over gepraat 

wordt. Deze curatele heb ik aan mijn broek hangen en dat is een 

curatele voor het leven. U leest dat in dit boekje en hoe dat zo is 

gekomen. 

Het enige wat ik u nu al kan meegeven is dat u niet blij 

hoeft te zijn met zo’n situatie. Er zijn meerdere prettigere dingen 

in het leven.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Mijn leven is er een, waar meerdere levens in een tijdsbe-

stek geleefd wordt. Nu ben ik geen hyperfiguur en eentje die dag 

en nacht bezig moet zijn. Maar wel een, die alles wil weten en alles 

uit zoekt. Vanaf mijn jeugd hebben vele zaken me geboeid. Deze 

dingen kwamen op mijn weg en ik mocht ze al vroeg meemaken. 

Een vliegtuig wat net naast ons huis neer stortte. Vele ge-

vechten met artsen over mijn gezondheid. Maar ook vele zaken die 

gebeurd waren tijdens mijn werk en in mijn omgeving. Alsmaar 

waren er mensen om me heen die “meer” deden dan voor wat ze 

zogenaamd op papier stonden. Mensen met problemen maar ook 

mensen die even wat zaken kwamen regelen of opzetten. Hier gaan 

we verder op in, in dit boekje. Waar dat alles op eindigde was een 

curatele waar ik en heel veel mensen nog nooit van gehoord had-

den. Ik wil gewoon langzaam maar zeker zaken met u doornemen 

om u een idee te geven hoe een leven kan lopen. Laten we starten 

bij het begin bij de definitie van het woord “curatele” die we wel 

mogen weten en overal kunnen vinden. Dat, buiten de curatele 

die maar zelden te vinden is en mensen geen weet van hebben.
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Hoofdstuk 2

Curatele in ons wetboek

In artikel 1:378 van het Burgerlijk Wetboek worden de 

limitatieve redenen opgesomd voor curatele:

- geestelijke stoornis; 

- verkwisting; 

- gewoonte van drankmisbruik, waardoor de betrokkene  

    zijn belangen niet behoorlijk waarneemt; 

- in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; 

- of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar  

           brengt.

Definitie van het woord “curatele” gevonden in diverse 

woordenboeken en op internet.

Curatele

de curatele zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [kyraˈtelˈ] 

onder curatele staan  (niet je eigen beslissingen mogen nemen 

zonder toestemming van iemand die toezicht houdt) ...

Gevonden op http://www.woorden.org/woord/curatele
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Curatele

Synoniem: bijzonder curator

Uitleg: rechtsbescherming van meerderjarigen die zelf 

niet hun (financiële en persoonlijke) belangen kunnen behartigen, 

het schept een rechtspositie die lijkt op die van minderjarigen; de 

curator is...

Gevonden op http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/

curatele.htm

Curatele

ondertoezichtstelling. Een meerderjarige die zijn eigen 

belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld van-

wege een geestelijke stoornis), kan door de rechter onder curatele 

worden gesteld. Dit houdt in dat er een ‘curator’ wordt aangesteld 

voor de verzorging en het beheer van de goed...

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Curatele

Als iemand onder curatele staat wil dat zeggen dat hij 

geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam is op vermogens-

rechtelijk en familierechtelijk terrein.

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474
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Curatele

toestand waarin aan een meerderjarige persoon het beheer 

en de beschikking over zijn goederen is ontnomen.

Gevonden op http://www.loegiesen.nl/artikelen/glossa-

rium.htm

Curatele

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] 

voogdij, voogdijschap; curatorschap; onder - stellen, [iemand] 

het vrij beheer zijner zaken ontnemen.

*...TOR, m. (-s, -en), bewindvoerder, voogd, beheerder; 

bestuurder (eener school enz.).

Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/

cali003nieu01_0006.htm

Curatele

1) Ambt van een curator 2) Beschermende financiële 

maatregel 3) Interdictie 4) Onder toezicht stelling

 5) Onder zeer streng toezicht 6) Toezicht 7) Voogdij over 

een meerderjarige 8) Voogdij

Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzel-

woordenboek/CURATELE/1
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Curatele

[Nederland] - Curatele is een rechterlijke maatregel ter 

bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoor-

beeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermo-

gensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Curatele is 

in Nederland geregeld in Titel 1...

Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Curatele_(Ne-

derland)

Curatele

Het bewind van de curator over de goederen van de cu-

randus. Een meerderjarige kan onder bepaalde voorwaarden door 

de rechtbank onder curatele worden gesteld wegens geestelijke 

stoornis, verkwisting en/of drankmisbruik. Zie ook Mentor.

Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/

Maar met al deze verklaringen die verschillende mensen 

wel kennen of zelfs mee te maken hebben gehad of nog in zitten, is 

er nog een andere vorm van curatele. Een curatele die wij burgers 

nauwelijks kennen en zelfs geen weet van hebben. Daar gaan we 

nu naar toe en u zult zien hoe de wereld werkelijk in elkaar zit 

en hoe wij burgers slaven zijn van een systeem dat er niet voor 

schroomt mensenleven onleefbaar te maken en zelfs te elimineren. 
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Hoofdstuk 3

Hoe het allemaal kwam

Zoals ik al in mijn inleiding schreef, ik was vanaf mijn 

geboorte al eentje die alles wilde weten en altijd mensen op zijn 

pad kreeg die meer waren als dat ze zich voor deden. Welke men-

sen? Dat gaat u nu over lezen. Zo zult u zien, wat er allemaal kan 

gebeuren als je maar oplettend bent en zaken weet te signaleren. 

Via deze weg wil ik u laten zien hoe het mogelijk is dat het zo 

ver is gekomen.

3:1 Mijn eerste jaren

Mijn eerste jaren van mijn leven begon ik in een groot 

bos waar we heerlijk woonden in de villa van mijn opa en oma. 

Het was midden in de natuur en ik had absoluut geen behoefte 

aan mensen (kinderen) om me heen. De natuur was mijn beste 

vriend en de natuur zorgde dat ik dagelijks druk genoeg had om 

haar lessen te leren en door te hebben hoe het leven werkelijk in 

elkaar zit. De lessen van de natuur die hard zijn maar wel fair en 

geen verschil maakt tussen personen, dieren, kleuren of wat dan 

ook. Met mijn vijf jaren gebeurde het dat een vliegtuig nog geen 

40 meter van onze villa neerstortte. Dat kostte het leven van de 

buurvrouw die verderop in een villa woonde en waarbij nog twee 

huizen van de aardbodem verdwenen. Een grote vuurzee was 
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om ons heen op het moment dat mijn oma, mijn moeder en mijn 

pasgeboren zusje en ik thuis waren. We vluchtten het huis uit en 

werden opgevangen door de brandweer en de vele hulpverleners. 

Het hele relaas is nog terug te vinden op mijn website.

Omdat het om een militair vliegtuig ging werd alles herme-

tisch afgesloten en werden alle stukken opgeborgen na de ramp. 

De bossen om ons heen werden per vierkante meter uitgekamd 

voor eventuele reststukken. Maar wie kende het bos beter dan 

ik die daar dagelijks in was? Na het uitkammen door het leger 

waren ze voorgoed uit onze hoek vertrokken en was de rust we-

dergekeerd. Mijn taak begon, want er was aardig wat interessant 

materiaal waar ik op stuitte bij mijn zoektochten. Op een gegeven 

moment had ik nog een schuur gevonden vol met brokstukken, 

metertjes en soms zeer interessante resten van dat vliegtuig. Veel 

heb ik kunnen verstoppen totdat de kust absoluut veilig was en er 

lang geen onderzoekers meer geweest waren of mensen die ons 

zogenaamd wilden helpen. Ik had een mooi speelgoed erbij wat 

interessant was om uit te zoeken wat het zou moeten zijn en waar 

het voor diende. Mijn eerste lange speurtochten begonnen. Heel 

wat heb ik kunnen achterhalen maar sommige zaken bleven een 

geheim voor mij.

Daarna verhuisden we naar een dorp waar ik veel alleen 

bleef omdat de mensen niets bijdroegen aan mijn manier van leven. 

Op één enkele persoon nagelaten was ik alleen. Ik was weer veel 

in de natuur bezig waar ik me alsmaar in terug trok. De natuur 



16 - CURATELE -

was nu eenmaal mijn leven en mijn leerschool. En juist daar in die 

natuur vond ik nog wel eens “lotgenoten” en op zeer jonge leeftijd 

had ik dan zeer diepzinnige gesprekken. Toen we na verloop van 

tijd wederom verhuisden, ditmaal naar de stad, was er weinig 

natuur waarin ik me terug kon trekken. Ik haalde dus de natuur 

maar in huis en had een dierentuin aan dieren op mijn kamer en 

in ons schuurtje. Ook daardoor kreeg ik contact met mensen die 

“meer” wisten en meer deden. 

Tot op het moment dat de groei mij totaal lam legde en ik 

weken had dat ik tussen de 2 tot 3 centimeter per week groeide. 

Met een leger aan doktoren die allemaal bij me stonden om me te 

begeleiden maar zich geen raad wisten. Ik heb toen leren vechten 

tegen de eerste slag arrogante mensen! Dat waren die specialisten 

en doktoren die het allemaal beter wisten. Jaren heb ik gevochten 

voor mijn eigen lichaam en mijn eigen leven. Ik, als snotaap nog 

op middelbare school en daarna voortgezet onderwijs, tegen de 

hooggestudeerde arrogante medici. Het was hard en zeker een 

zware les want wat en hoe kan ik bewijzen dat de pijn in mijn rug 

de groei was en dat de natuur mij daar wel bij kon helpen. 

Daardoor liepen de scholen ook niet soepel en was ik nog 

wel veel afwezig. Ondanks dat wist ik de klassen te halen. Zelfs 

in enkele gevallen kon ik zonder overgangsproefwerken weer 

hoger geplaatst worden in een andere klas. Het vechten was nu 

niet alleen  tegen de doktoren maar ook tegen de directeuren van 
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de scholen. Dat allemaal als snotaap en een tiener met lang haar, 

zwarte coltrui en een strakke bruine geribde broek en laarzen tot 

de knieën! 

Door deze kleding werd ik al snel geplaatst onder het 

ras “hippie” en moest ik zeker aan de drugs zijn! Nu, ik kan u 

verzekeren dat buiten alcohol heb ik nog nooit drugs genomen of 

gebruikt in welke vorm dan ook. Maar ik was zo gekleed en dat 

was nu eenmaal de stempel van die tijd. Zo was het in die jaren 

dan ook moeilijk werk te vinden waar ik gelukkig geen probleem 

mee had. Ik had vanuit mijn school, voordat ik mijn diploma had, 

al een contract met een reclamebureau! Er werd letterlijk om me 

gevochten in die tijd. 

Daar op het reclamebureau heb ik het niet lang gemaakt. 

Het vele geld maakte me niet gelukkig en het tot laat toe werken 

al helemaal niet. Ik wilde terug naar de natuur. Ik nam ontslag en 

ging weken-, maandenlang vissen. Dag in, dag uit was ik in en 

met de natuur. Terug in die natuur kwam ik weer wat tot leven en 

vond weer die mensen die me interesseerden. 

Weer sloeg ik aan het werken, ditmaal zonder betaald te 

worden, voor een platenzaak. Later was mijn geld absoluut op en 

heb ik even weer een baantje genomen als Floor manager op de 

hobby afdeling bij Vroom & Dreesman met een tweede baan als 

verkoper op de sportafdeling. Ik deed toen twee verschillende soort 

werk voor de prijs van een. Geld was namelijk niet waarvoor ik 
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vele zaken deed. Na dit avontuur ben ik manager geworden in een 

“Doe het zelf” zaak. Weer was mijn geld voldoende om te stoppen 

en ging ik weer de natuur in. Ik tekende en liet mijn gedachten, 

mijn zienswijze zien via mijn kunst. Daar ben ik gebleven tot de 

dag dat ik op Curaçao ging wonen. 

Curaçao was een nieuwe start en ik zag daar vele moge-

lijkheden. Zeker omdat je daar veel eerder meer kunt doen wat je 

zelf kiest en zelf wilt bereiken. Als kunstenaar was ik dagelijks 

in de natuur. Ik zwom, dook, reed elke dag in de jeep over het 

eiland en dat was precies wat ik wilde. Doch, geld is soms een 

probleem, zeker als je alsmaar kinderen in huis haalt en hen wil 

geven wat jij denkt wat goed is. Over de 50 kinderen hebben we 

opgevangen en dat kost geld en zo ben ik een reclamebureau ge-

start. Naast nog vele andere activiteiten kon ik zo de hoge kosten 

van dat avontuur dekken. 

De tijd reclamebureau was interessant want er kwamen 

mensen op mijn pad die bleken op dit eiland meer te doen dan 

consultant, directeurtje enzovoorts te spelen. Deze mensen kwa-

men met gerichte vragen van zaken die ik mee maakte, zag en 

ooit midden in terecht kwam. Zaken waar veel geld in om ging. 

Drugs, wapenhandel, corruptie en ga zo maar door, kwamen op 

mijn pad en kon ik als buitenstaander mooi aanschouwen. Zaken 

waar ik mij nooit mee bezig gehouden heb en aan die mensen die 

er midden in zaten altijd verteld heb; “Je kan doen wat je wil, hou 
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mij erbuiten”.  Dat buitenhouden deden ze en zo was ik alsmaar 

de aanschouwer van vele ongure praktijken.

Doordat diverse van mijn schoonfamilie als politie amb-

tenaren, rechercheurs en zo in het verleden gewerkt hadden kwa-

men er vele verhalen los. Als ik dan mijn bevindingen gaf, kreeg 

ik alsmaar de bevestiging dat het duidelijk was dat het daar zo 

werkte. En, dat ik gelijk had in mijn manier van zaken zien. Mijn 

toenmalige schoonvader (Wauben) heeft mij boeken vol verteld 

aan zaken vanuit het verleden tot heden van mensen die wat en 

waar wat uitgehaald hadden. Van moorden, overvallen, drugs, 

wapens en ga zo maar door, kwamen over zijn tong en hij wist 

me veel te laten zien waar nog bewijzen waren in deze tijd. Zelfs 

wees hij mij op zaken als ik er te dicht bij was. Zoals een drugs 

dropping op Koral Tabak waar ik in terecht kwam en waar de 

drugs opgehaald werd door de toenmalige politie en politici! Hij 

greep in en weerhield me om aangifte te doen, daar ik dan van het 

eiland gezet zou worden of er vreemde dingen zouden gebeuren. 

Dat kreeg ik te horen uit de mond van een gepensioneerde, door-

gewinterde politieman. 

Later kwam het geval op mijn pad van de schietgrage 

Colombiaanse gasten die langs ons woonden en internationaal 

gezochte criminelen bleken te zijn. Mijn schoonvader en ik konden 

toen geen aangifte doen omdat de politie hen beschermde. Ik had 

een schriftje vol aan nummers van politiewagens en politici die 

dagelijks hun benodigdheden kwamen halen. 
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Zo kwamen we in situaties waar steeds meer mensen op 

ons pad kwamen die geïnteresseerd waren in informatie over 

het reilen en zeilen van dit eiland. Mensen veelal uit Nederland 

en Amerika die na verloop van tijd, door hogerhand verboden 

werden om nog met mij te praten omdat het anders te link zou 

worden! Mensen die nu ver weg zijn en hun job al gedaan hebben 

en achter zaken kwamen dat oud politici miljoenen wegsluisden 

naar bankrekeningen in Amerika en kleine eilanden. Maar ook 

zaken waar contracten gesloten werden waar veel geld onder de 

tafel verdween en dat het allemaal geld van de staat was. Soms 

zag je dan later zaakjes opduiken of werden er door die mensen 

exorbitante uitgaven gedaan door middel van land, huizen en 

bezittingen aan te kopen. Huizen van 10 miljoen zijn al lang niet 

meer abnormaal en soms ging het verder waar stukken zee en kust 

geclaimd worden door die mensen. Maar ook zaken van vervalsen 

van gegevens, het aanpassen van wetten voor de maffia en voor 

geld zaken seponeren waren en zijn normaal. Ook dat de politiek 

zaken niet door liet gaan ter wille van die maffia. Maar dan nog 

niet te praten over de vele offshore bedrijven die miljarden gesluisd 

hebben en nog sluizen. 

Zelf heb ik eens een gehele keten zogenaamd opgezet 

voor iemand om te bewijzen dat het wel erg gemakkelijk was om 

geld te sluizen. Ik had toen vele bedrijfjes en nevenbedrijven op 

laten zetten met als grote geldschieter een oliecompagnie en een 

farmaceutische lijn. Dit was het bewijs voor die mensen dat hier 

alles mogelijk was. 
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Door deze contacten bleek later dat ik meer en meer “ge-

wild” was om lijntjes uit te gooien. Vele mensen hebben daar gretig 

gebruik van gemaakt. Ik zelf startte toen, met enkele mensen achter 

de schermen, MKK (Movimentu Kontra Korupshion) in stilte op 

en kreeg zo veel vuile was binnen. Mensen meldden zaken en wij 

met een groepje gingen die zaken uitzoeken. We kregen louche 

rechtszaken te zien en vele vreemde uitspraken. Maar ook zaken 

die “verdwenen” en zaken die niet wilden lopen. Ook dat was een 

kwestie van lijntje uitgooien en kijken wie hapt. 

Ik kon al boeken schrijven van wat ik van mijn schoonva-

der wist maar ik had hem beloofd om dat niet te doen. Dus ben ik 

gaan schrijven over mijn eigen bevindingen. Ingezonden stukken 

waren daar een goed begin voor. Vele bevestigingen kwamen er 

en mijn eerste zaak was, de dolfijnen. Daar was het voor het eerst 

dat ik werkelijk naar buiten kwam en meteen begreep hoe machtig 

zaken kunnen zijn. Hierover zal ik na mijn dood alles vrijgeven 

want dan weet ik zeker dat ik niet meer doodgemaakt kan worden. 

Mijn boek “Het dagboek van een eilandsgek” wordt daarom elke 

week ge-updated en de dag ik sterf ge-released rond de wereld. 

Eerder heeft dat geen nut.

De contacten werden soms zo gevaarlijk omdat het wel om 

zaken ging waar kennelijk de politiek, justitie en politie bang van 

werden. Ze begonnen me al te bedreigen dat ze me het land uit 

zouden zetten en dat ik ongewild zou worden. Ondertussen waren 

er al vele bedreigingen geweest zoals met een geweer op ons bed 
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gericht, inrijden met een pick-up op onze wagen, vreemd ongeluk 

en nog ander wat minder intense zaken. Dat werd allemaal erger 

nadat ik de ellende van de kinderen ging belichten. En, er achter 

kwam dat er meer aan de hand was.

3:2 De kinderen

In de jaren dat we kinderen opvingen maakten we veel 

ellende mee. Gevallen van verkrachtingen door ouders maar ook 

kinderen veel pijn aan doen door middel van slaan, afpersen. Zelfs 

kinderen die met een warm strijkijzer behandeld werden kwamen 

bij ons binnen. Lang liep ik met de gedachte om deze zaken op 

papier te zetten. Dat gebeurde in het boekje “Geboren voor één 

cent” dat ik toen geschreven en uitgebracht had. Toen brak er een 

ware hel los en de toen zittende minister Mevr. Leeflang dreigde 

zelfs dat er kinderporno op mijn computer kon staan en me het 

land uit te zetten. Maar het ging veel verder.

We werden bedreigd door verschillende mensen die we 

totaal niet kenden maar kennelijk zich wel aangesproken voelden. 

Er kwamen ook veel mensen die achter ons stonden. Zij vertelden 

ons verhalen die soms nog luguber waren en triest voor woorden. 

In die tijd kregen we ook drie mysterieuze telefoontjes/contacten. 

Iemand die aan onze deur stond onder de zenuwen en totaal een 

wrak. Deze persoon liet ons papieren zien en lezen hoe het met 

ons af zou gaan lopen als we voor de kinderen op zouden blijven 
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komen. Er werd ons duidelijk gemaakt dat je, zowel internationaal 

als lokaal, compleet gebroken zou worden, in gevangenissen zou 

belanden en je gezin vermoord of misbruikt zou worden. De vei-

ligheidsdienst, CID en andere organisaties werden genoemd en er 

werden zelfs namen genoemd die al slachtoffer waren. Buiten de 

melder waren het onder andere heer Hogan, heer Komproe maar 

ook mensen waarbij zulke zaken bezig waren zoals bij heer W. die 

erg actief bezig was tegen de justitie. Er werden details gegeven 

en ook voorbeelden hoe het zou gaan lopen. 

Na dat gesprek was duidelijk dat we in de “worst” deel van 

het leven beland waren. Nog geen week daarna een telefoontje van 

geheel iemand anders die ook nog eens wat extra zaken aan haalde 

maar ook weer waarschuwde wat er met ons zou gebeuren. Na 

enkele weken een derde persoon die hetzelfde had meegemaakt en 

nog wat zaken liet weten waar dit ook allemaal speelde. Kortom, 

binnen een maand hadden we een minister die porno op onze 

computers zou zetten en 3 waarschuwingen van mensen die een 

hel meegemaakt hebben en nog mee maken. Het was duidelijk 

dat er dus meer aan de hand was bij kinderleed dan alleen het leed 

van deze kinderen! Ik ging op zoek en vond enkele lijnen die wel 

heel erg triest bleken te zijn. Het heeft me veel moeite gekost om 

die zaken te accepteren en mee te leven. Ik ging verder zoeken 

om zoveel mogelijk gegevens los te krijgen en bewijzen te vinden. 

Via lijkende, onschuldige ingezonden stukken kwamen za-

ken verder los en begonnen mazen in de geheimhouding van trieste 
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gevallen rond kinderleed zich te openbaren. Een kinderoord dat 

zich superheilig opstelde bleek veroordeelde kinderverkrachters 

te hebben werken en bleek zelfs een ervan de eigenaar te zijn van 

zo’n oord. Een afsplitsing daarvan maakte zich ook al schuldig 

aan deze praktijken. Maar niet te praten over die stichtingen en 

verschillende clubjes die zeer veel geld maken met het leed van de 

kinderen. Ook bleek veelal dat ongeschoolde personen zich bezig 

hielden met de zwaarste tak in de maatschappij. Veelal handelend 

naar hun zogenaamde “goede wil” maar zonder kennis van zaken. 

Toen dat allemaal naar boven kwam werd het beeld duidelijker en 

duidelijker; Kinderleed is handel en met kinderleed is heel veel 

geld te maken. Goede handel. Zeker, want vele mensen zwichten 

wel voor de zielige verhalen over kinderen, gebracht door een of 

andere kerk of een glad persoon! 

De informatie was enorm en ondertussen moest ik al voor 

een rechtbank verschijnen voor een zaak, betreffende een stich-

ting waar de rechter ook achter kwam dat het anders was dan dat 

ze zich voordeden. Doordat ik zweeg over mijn bronnen kon de 

rechter niets anders doen dan mij veroordelen. Ondertussen was 

er wel een zeer dik rapport van de Gouverneur naar OM en PG 

gegaan voor onderzoek.

We gingen door in kinderleed en toen het even wat minder 

woelig werd, gebeurde het volgende. Ik werd benaderd door een 

onbekende uit Nederland die helemaal onder de indruk was van 

het boekje “Geboren voor één cent”. Hij vroeg mijn toestemming 
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om het te kopiëren en rond te sturen. Geen probleem, en zo kwam 

het boekje wel op erg vreemde plaatsen. Want op een gegeven 

moment vertelde hij me dat hij het ging aanbieden aan Koningin 

Beatrix. Wat later prins Willem Alexander en Prinses Maxima 

werd. Na de aanbieding kreeg ik een schrijven van hen waar ze 

me bedankten voor het aanbieden van dit boekje. Er ontstond een 

vraag en die was; Hoe kan een man zo dicht bij het Koninklijk 

huis komen en even een boekje aanbieden? 

Later bleek dat zijn connecties overal zaten en kreeg ik op 

Curaçao contact met hem. Hij vroeg me hoe we het boekje verder 

de wereld in konden krijgen. We vertelden hem dat als het in het 

Papiaments uit zou komen ook de bewoners van de eilanden meer 

van deze zaken zouden te weten komen. Het boekje werd vertaald 

en uitgegeven. Dat boekje ging heten; “Mi bida no bal niun sèn”. 

Tijdens weer een persoonlijk gesprek belandden we in de 

hol van de leeuw. Daar zaten drie mannen en een vrouw ons uit 

te horen hoe wij dachten verder te willen gaan. Dat tijdens een 

hapje. Een van de opvallendste vragen was of we gingen stoppen 

met kinderleed als het Papiamentstalig boekje op de markt zou 

komen. Vreemde vraag! Ik antwoordde dan ook dat we pas stop-

pen als het laatste kind verlost was van leed. Het was later gezien 

niet een goed antwoord. Weer werden we uitgenodigd en weer 

de bekende mensen vanuit die hoek erbij betrokken en wederom 

een etentje en ons uithoren. Dat was kennelijk de opdracht en we 

waren gelukkig op onze qui-vive. Geen drank, helder blijven. En 
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jawel hoor, dezelfde vraag werd wederom gesteld. Ditmaal door 

de man die bleek de vader te zijn van onze minister-president. En 

ook de fotograaf van deze minister-president was er en er werden 

zelfs wat foto’s gemaakt! 

Het leek allemaal gemoedelijk maar iets was er gaande en 

dat werd later duidelijk. Ik ging op onderzoek uit en heb over die 

mensen stuk voor stuk navraag gedaan op verschillende locaties. 

Wat bleek? De heren waren terug te vinden in de organisaties van 

de Vrijmetselarij en hadden zeer nauwe banden met het Koninklijk 

huis, Nederlandse defensie als ook veel macht op diverse plaatsen. 

Zo was het te verklaren waarom deze bepaalde mensen bij elkaar 

kwamen en wij uitgehoord werden in hoeverre en wat wij wisten 

van het geheel. Veel duidelijkheid is er voor hen niet gekomen en 

wat wij allemaal deden om en rond kinderleed en onrecht voor 

burgers lieten wij niet los. 

Dat hun macht groot was bleek al voor de ontmoeting met 

deze heren, buiten de heer die mijn boekje presenteerde aan het 

Koninklijk huis. Want ik zou een ontmoeting krijgen Met het Ko-

ninklijkhuis mits ik me stil hield in die tijd voordat het Koninklijk 

huis zouden komen! Interviews van Nederlandse zenders werden 

stopgezet en zelfs uitgeknipt en ook zelfs lokale interviews wer-

den geboycot! Maar dat was nog niet alles want er werd alles aan 

gedaan om me stil te krijgen. Toen dat kennelijk niet lukte mocht 

ik de leden van het Koninklijk huis niet ontmoeten en kreeg ik 

steeds minder kans om te praten over kinderleed en wat de mensen 
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aan gedaan werden en wie hier achter zaten! Monddood moest ik 

gemaakt worden.

Toen dat niet helemaal lukte werd ik politiek als een ach-

terlijke gezien en werd er mij, via pionnen, overal waar ik maar 

verscheen of mijn mond open deed of schreef, aangevallen als 

zijnde “achterlijk”, “niet te bewijzen” en “uit de duim gezogen”. 

Ook de pers werd voor dit karretje gespannen en zogenaamde 

onafhankelijke reporters deden er alles aan om me openlijk voor 

gek te verklaren. Dat maakte de totale opzet om ons stil te krijgen 

compleet. Dat bleek helemaal duidelijk toen wij bij het bezoek 

van de Koningin op Barber geen aankomsttijd van het bezoek 

door kregen. Via andere kanalen kregen we een tijd en zijn we 

met twee protestborden gaan staan om kracht bij te zetten voor het 

kinderleed op dit eiland. Al vrij snel in het begin kwam veiligheids-

dienst Nederland ons vragen wat de bedoeling was. Na een goed 

gesprek mochten we van hen op een aangewezen spot staan waar 

het gezelschap langs moest komen. We werden zelfs gevraagd of 

we met de Koningin wilden praten en hadden daar geen bezwaar 

tegen. Interviews werden afgenomen, foto’s gemaakt en toen was 

er paniek want veiligheidsdienst Curaçao wilde ons wegsturen. 

We werden door de Nederlandse veiligheidsdienst weer op onze 

plaats gezet en kregen bewaking van drie lokale rechercheurs die 

nog geen 10 cm van ons af gingen staan! Het organiserend comité 

was in rep en roer en de pers werd verder verboden aandacht te 

besteden aan deze actie. Foto’s werden niet geplaatst noch de 

interviews uitgezonden, laat staan een seconde aandacht aan het 
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geheel. Alleen TV 11 had kennelijk geen boodschap aan de boycot 

en zond ons wel uit. We waren duidelijk in beeld geweest met onze 

borden, zelfs boven de hoofden van het Koninklijk gezelschap! 

De Nederlandse pers en lokale pers dropen af als lammetjes voor 

het verbaal geweld en machtsvertoon. Onze actie was geslaagd 

want de hele delegatie zag onze borden en bleef staan om het te 

kunnen lezen. Meer wilden we niet bereiken. Het gehele verslag 

staat op mijn website.

Waar dit alles vandaan kwam? Dat bleek al snel vanuit de 

zaken die er allemaal daarvoor hadden gespeeld. Onze minister 

president heer Schotte deed verwoede pogingen om mij stil te 

krijgen. Ik was een van de eersten die moest opdraven in het Fort. 

Hij beloofde gouden bergen en ik zou met mensen en commissies 

samenwerken om kinderleed aan te pakken. Zelfs het nationaal 

plan zou aangepast worden en kinderleed zou hoog in het vaandel 

staan. Dat het gouden luchtbergen waren was al meteen duidelijk 

en ook hij kon me niet stil krijgen en omkopen met loze beloftes. 

Ondertussen speelden er andere zaken die we als MKK 

binnen kregen. Een melding, zo heftig dat ik meteen de Gouver-

neur benaderde en daags daarna bij hem op bezoek moest komen. 

Hij had me al eens gewaarschuwd met de woorden; “Mijn muren 

hebben oren”. Maar dit geval moest ik hem voorleggen; Het we-

kelijks sluizen van tientallen miljoenen drugsgeld via een lokale 

bankrekening, was iets waar je niet overheen kijkt. Ik legde hem 
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zaken voor en vertrok weer huiswaarts. Later bleek dat, dat bezoek 

mijn leven veranderde.

3:3 Onze acties

MKK is een groep mensen die via mij naar buiten komt om 

zo verzekerd te zijn dat niet iedereen gevaar loopt in het dagelijks 

leven. Doordat ik toch al een lange nek heb, leek het ons verstandig 

om het dan via een persoon te doen. Dat heb ik geweten en ook 

gemerkt. Van levensbedreigingen, aanslagen maar ook vreemde 

pesterijen tot het blokkeren van internet, telefoon, afkappen van 

interviews en interviews verwijderen en ga zo maar door, werden 

uitgevoerd op mij om ons zo lam te krijgen. Maar ze hadden nog 

wat anders in het verschiet!

We gingen door met onze acties en het uitpluizen van het 

vele onrecht wat de mensen aangedaan werd. Maar altijd kwa-

men we wel op uitlopers in dat onderzoek die dan weer een link 

had naar kinderleed, de markt waar veel geld in te halen is. Het 

was alsmaar dat ergens het kind wel weer misbruikt werd. Want, 

of je nu in porno, drugs, wapens of corruptie bezig was, je zag 

het lijntje kind weer opduiken. Denkende aan onze belangrijke 

heren die ik al in het boekje “De missende link” had beschreven, 

werd steeds duidelijker dat de connecties allemaal inelkaar aan 

het vallen waren. Het gedrag, de manier van benaderen, de ge-

heimzinnigheid maar ook de manier van zaken aankaarten, pasten 
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allemaal in het geheel. Contacten met onder andere het Koninklijk 

huis maar ook defensie en dan de diverse clubjes is een heerlijke 

combinatie. De combinatie die de maffiaheren aan de top ook 

hanteren. Zij verschijnen overal als “dons”, zwaaien even en zijn 

de goedheid zelve.

We zien dat hier volop op dit eiland waar heren met een 

zakcentje menen, met veel tam tam, dat alles mogelijk is en alles 

een prijs heeft. In de luxe resorts in hun miljoenen kostende huizen, 

liefst aan het water waar de toevoer verzekerd is, menen ze als 

god te kunnen opereren. Af en toe valt er eentje af maar die werd 

dan te hoogmoedig en wist teveel, wordt te lastig en vormt een 

bedreiging. De wet der maffia is dan hangen die persoon, anders 

liquideren. Over dit onderwerp is al een, 500 pagina’s tellend, 

boek verschenen wat heet “Curaçao maffia eiland”. Wat uit de 

doeken doet hoe ons eiland (onze eilanden) bestuurd worden. De 

verschillende maffiagroepen die vredig naast elkaar leven! Wat 

duidelijk bleek bij het schrijven van dat boek en waar het parallel 

boek “De missende link” geschreven werd. Bij het uitzoeken en 

bij de reacties van de vele mensen, instanties en hoogwaardig-

heidsbekleders bleek er een mysterieuze lijmploeg te zijn die vele 

zaken voor ogen hebben in deze maatschappij.

Dat ik toen al de tekenen kreeg en bepaalde personen had 

leren kennen was even een vreemde gewaarwording. Alsmaar 

rezen bij die contacten vragen bij me op maar ik wist de ant-

woorden, die veelal dik er bovenop lagen, niet te plaatsen. Want 
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waarom was ik belangrijk voor de Koningin, defensie en zelfs bij 

Nederlandse afgevaardigde hier op dit eiland via controlerende 

organen? Waarom doet de pers zo’n moeite om me te weren en 

zelfs als er wat naar buiten komt voor achterlijk te verklaren? Ik 

kreeg de link maar niet gevonden totdat duidelijk werd dat ik er 

zelf al midden in zat. Toen vielen zeer snel alle puzzelstukjes in 

elkaar. Pas na de bewuste vraag wanneer we gingen stoppen en 

de bepaalde wegen van die mensen, werd me alles duidelijk en 

klikte alles.

Omdat we niet stopten met diverse acties waarvan de 

meeste kinderleed gelieerd waren, bleven de mysteries zich op-

hopen. Er werden ook zelfs advertenties geweerd, radiostations 

die me geïnterviewd hadden, gesloten of opgedragen niets meer 

met me te ondernemen. Zelfs TV presentatoren werden zwaar 

onder druk gezet. Dat bleek bij de actie van kinderleed waarbij 

een ex-presentator mij duidelijk vertelde dat hij niemand meer 

vertrouwt en hij erg onder druk stond. Deze man is nu muisstil 

en opereert hoofdzakelijk in het buitenland. De eens zo onafhan-

kelijke presentator TV maker was in een keer een stil mannetje 

wat duidelijk bezoek heeft gehad.

Bezoek kregen we zelfs van een van de leden van de 

Nederlandse Vrijmetselarij. Hij zou ons helpen met een atletiek-

vereniging hier op Bandabou. Wat later duidelijk bleek, dat hij 

mijn mails en materiaal niet las en hij dat ook toe gaf. Hij ging 

ook alsmaar in de fout door dezelfde vragen te stellen en dezelfde 
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papieren op te vragen. De zogenaamde bijdrage voor deze club 

was een ingang om wederom grip te krijgen op ons. Al had ik 

in eerste instantie zijn hulp ingeroepen via aandringen van zijn 

vriendin. Duidelijk was het dat er geen cent zou komen en dat het 

er alleen om ging om meer te weten te komen over ons en om ons 

heen. Deze man viel letterlijk door de mand toen hij hier zat met 

het bestuur van die club en toe gaf dat hij materiaal van mij niet 

las. Ook, dat het beloofde megabedrag maar een bedrag van een 

paar duizend gulden zou zijn. De heren van het bestuur voelden 

zich genomen en zijn wij niet met hen verder gegaan. Van deze 

heer van de Vrijmetselarij hebben we niets meer vernomen en hij 

was in een keer van de aardbodem verdwenen. Zijn missie was 

duidelijk niet geslaagd.

Het ging allemaal door na de bewuste melding bij de 

Gouverneur. Vreemde meldingen kwamen binnen waar ik niet 

op in ging terwijl ik normaal wel altijd de zaak wil weten om zo 

te kunnen oordelen of het wel een zaak is. Ook werd het stiller 

met de zogenaamde vrienden en hebben we elkaar nooit meer 

persoonlijk gezien. Onze fotograaf die ik maar hoefde te mailen 

als er iets voor de kinderen was, heeft nooit iets van zich laten 

horen. Later werd een melding gedaan dat hij de loopjongen is 

van onze minister president die af en toe wel een poeder nodig 

had. Ook dat heer Schotte jr. last had van zijn neus tijdens een 

interview samen met heer Donner op TV. Ik heb dat alles nooit 

verder uitgezocht want dat is niet mijn terrein. Al had heer Schotte 
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jr. wel moeilijkheden aan zijn neus bij mijn bezoeken aan hem. 

Dat is dan wat ik herkende bij de mensen die het poeder gebrui-

ken. Nogmaals, over dit bovenstaande heb ik zelf geen bewijs 

van gevonden omdat het niet mijn terrein is en zijn ze alleen als 

meldingen binnengekomen uit verschillende hoeken. 

Wel veranderde er na mijn bewuste bezoek aan de Gouver-

neur veel. Toch heb ik nog de mogelijkheid gekregen om mijn boek 

“Curaçao maffia eiland” aan te bieden. Op het boek “De missende 

link” is de Gouverneur nooit ingegaan, om hem dat ook aan te 

bieden. Het werd daardoor duidelijk dat ook deze man mee moest 

doen aan de wetten en regels van de Vrijmetselarij. Dat bleek uit 

wat toen mijn informanten mij vertelden over de totstandkoming 

van de curatele die me opgelegd is.
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Hoofdstuk 4

De curatele

4:1 Laten we het verhaal even opschrijven hoe ik dat heb 
meegemaakt

In februari was mijn paspoort verlopen en ik ging op 23 

februari 2012 naar Kranchi (het gemeentehuis) om een verlenging 

aan te vragen. Vrij snel was ik aan de beurt en legde mijn pasfoto, 

geld en oude paspoort op de balie. De jonge dame met haar opval-

lende witte bril keek me aan, groette me vriendelijk en nam de 

spullen van de balie. Ze typte mijn naam in, keek me aan, draaide 

een kwart slag, keek haar chef aan en riep: “Kiko ta kuratele?” 

(Wat is curatele?). Ze moest naar hem toe gaan en ze gingen even 

smoezelen. Hij wuifde met zijn hand en ik hoorde hem zeggen: 

“Légumai” (Laat maar zitten). Ik lachte wat want wie kon beter 

weten dat hij onder curatele zou staan dan ik zelf. Er was geen 

rechterlijke uitspraak op mijn naam in dit soort zaken en ik had 

ook geen curator langs me lopen! De dame handelde mijn aanvraag 

af en begin maart mocht ik het nieuwe paspoort komen ophalen.

Op weg naar huis vroeg ik mijn vrouw, die overal mee 

gaat, of zij wist van curatele en de betekenissen van dat woord. Ze 

kwam ook niet verder dan wat ik al wist. Het bleef in mijn hoofd 

spoken. Thuis aangekomen kwam het woord weer ter sprake en 

ging ik het internet afstropen naar antwoorden. Ik heb al enkele 
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definities hier eerder geplaatst en u kunt zien, ze zijn allemaal wat 

ik al eerder aanhaalde.

- Financiële problemen.

- Niet zelf kunnen denken/beslissen.

Een klein documentje kwam op mijn pad dat vertelde 

over “gevaren voor het land” en over “het in de gaten gehouden 

worden”. Mijn alarmbel ging af en nam meteen contact op met 

enkele mensen die dat zouden moeten weten als dat zo was. Bin-

nen enkele uren werd ik al gebeld en na enkele meldingen spraken 

we voor de volgende dag gezamenlijk af.

4:2 De volgende dag

Deze volgende dag werd een mijlpaal in mijn leven en 

genietend van een heerlijke bak koffie kreeg ik het slechte bericht 

via een diplomatieke weg van deze mensen te horen. Eerst kreeg 

ik verhalen te horen van mensen waar ze mee bezig waren die   

‘s avonds overvallen werden, waar de vrouw dan verkracht werd 

en de man levenloos in elkaar geslagen werd. “Crime passion” 

noemden ze dat en in andere gevallen was het zogenaamd drugs 

related! Er werd toen even verteld dat al deze zaken uitgevoerd 

werden door enkele mensen. Mensen die opdracht krijgen om 

mensen die teveel weten even bang te maken of maar op te ruimen! 

“John dat staat je te wachten”, was mijn eerste goede bericht wat 

ik mocht ontvangen. Maar ze gingen door: “Er was een melding 
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van je van tientallen miljoenen guldens. We hebben die uitgezocht 

in opdracht van de Gouverneur en het kwam erop dat de bank dit 

toelaat omdat het niet aan te pakken is. En omdat diegene die dit 

wekelijks uitvoert te groot is. OM kan niets doen en we moesten 

het onderzoek stoppen! Ook de Gouverneur staat nu machteloos 

want de aangifte is te zwaar, te diep en betreft een zeer grote 

groep”. Heerlijk, waarschuwing 2 was mijn gedachte. We waren 

nog niet klaar want wat kreeg ik als voorspel nog meer te horen: 

“Vertrouw niemand zelfs de Gouverneur, OM, PG niet. Iedereen 

zit onder de plak van de organisatie waar jij over geschreven hebt!” 

Ik vroeg “De maffia?” “Nee”, was het antwoord “de organisatie 

van “de missende link”!” Heerlijk, de bevestiging dus, maar wel 

met spelers erbij die ik tot die dag had vertrouwd.

“Het kon niet meer misgaan”, dacht ik op dat moment. 

Maar dat was weer zo’n domme menselijke gedachte die later 

schijn bleek te zijn. Want dit was zoals ik al eerder even aan-

haalde het voorspel om mij warm te maken. “John”, en nu komt 

de ontknoping…”je staat onder curatele!” Okay, dat vermoeden 

had ik al, anders had die wildvreemde dame dat niet aan haar chef 

doorgegeven en door het gebouw rond geroepen. Er werd me ver-

teld dat vanaf juli 2011, de dag na het bezoek aan de Gouverneur, 

ik in opdracht van iemand (ze noemden hem niet maar wisten wel 

wie deze persoon was) bij de veiligheidsdienst van Curaçao onder 

curatele sta. Ik blij want ik zag nog die drie mannen die bij ons 

stonden bij het bezoek van de Koningin en dat we daarna 4 uren 

lang geschaduwd werden waar we ook maar liepen of reden! Vei-
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lig gevoel, dacht ik. Maar mijn droom werd terplekke verstoord. 

“John, ze hebben je telefoons afgetapt tot de dag van vandaag. Ze 

hebben van je computer alle data gehaald. Ze weten wat je op de 

bankrekeningen uit voert. Wat je met je creditcards doet, waar en 

met wie je contacten hebt en nog wel eens komt! Dat ze weten 

wat ik doe en wie mijn contacten zijn.” Ik glimlachte en we wisten 

beter. “Ze weten zelfs hoe laat je naar bed gaat!” Nu, daar was ik 

blij mee, zeker het laatste want dan werd ik wel erg goed bewaakt. 

Even een slok koffie en even de harddisk op “sleep mode” 

zetten. Na enkele minuten kwam ik bij en vertelde hen dat ik blij 

was met die informatie. Ik maakte nog even de opmerking om 

een nieuwe chippie (telefoonkaart) te kopen waarop ze lachten 

en zeiden: “John je staat op voice recognition!” Och ja, soms bij 

veel informatie wil mijn oude harddisk niet feilloos werken.

Goed, het woord was eruit en de derde curatele was dus 

duidelijk. Deze curatele word je dus opgelegd, niet door een rech-

ter maar door enkele ziekelijke mensen die menen dat je staats-

gevaarlijk bent. Erger nog, hier gaat het erom dat het opgelegd 

werd door diegene die zich bedreigd voelde na de aangifte bij de 

Gouverneur. Toch werd me meer duidelijk die dag en zoals al 

even eerder door hen aangegeven was het zo dat de Gouverneur, 

OM en PG ook mee moesten doen met het “spel der spelen” van 

de maatschappij. “John, deze mensen horen je uit wat jij weet en 

zo weten zij of je een gevaar zou kunnen zijn.” Bingo, ik was een 

gevaar toen ik de zaak “geld wegsluizen” aan de oppervlakte had 
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gebracht. Kinderleed, vele dwalingen bij de justitie en het verko-

pen van olie en gas aan Venezuela en Nederland was niet gevaarlijk 

genoeg. Duidelijk was het nu geworden dat er heel veel gaande is 

in de politieke en maatschappelijke wereld. Verklaard werd direct 

waarom men dan wel reageerde en dan weer niet. En zo werden 

de beelden en de vele zaken eensklaps bevestigd door de uitspraak 

van die nietsvermoedende dame bij Kranchi met haar witte bril.

Met deze gegevens zijn we naar huis gegaan en heb alles 

eerst eens even verwerkt. Wel schreef ik het volgend stuk kort 

daarna, om in ieder geval aan te geven dat ik het spel door had en 

dat ik heel stil zou gaan worden naar buiten toe.

 

4:3 Het stuk gepubliceerd en geschreven nadat ik alle 
bewijzen binnen had van de curatele waar ik onder 
geplaatst ben

Sinds 1 maart 2012 ben ik gestopt met stukken te schrijven 

of zaken te signaleren op het eiland Curaçao die betrekking hebben 

met corruptie, onrecht, kinderleed, afpersing of wat dan ook. Wilde 

verhalen gaan ten ronde en daarom mijn verklaring waarom ik tot 

dit besluit gekomen ben, om dit in een klein boekje toe te lichten.

In februari 2012 ging ik naar Kranchi om mijn paspoort 

te verlengen en werd zeer correct en snel afgehandeld. Ik kwam 

bij een van de loketten en een vriendelijke dame nam mijn foto 
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en verlopen paspoort aan. Ze typte mijn naam in haar computer, 

keek me aan en draaide zich om en vroeg aan een heer achter aan 

een bureau zittend: “Kiko ta kuratele?” Ik hoorde de vraag maar 

dacht meteen, “Dit is een vergissing want er is niet één rechter-

lijke uitspraak op financiële zaken. Of dat ik niet meer mijn zaken 

zelf kan behartigen”. Dat waren de twee curatelen die ik kende. 

Ze liep naar die persoon en er werd even gepraat. Ik hoorde die 

persoon zeggen: “Légumai”. Ze deed de nodige handelingen en 

ik kon twee weken later het paspoort ophalen.

Doch, dit voorval spookte alsmaar door mijn hoofd en 

ging zoeken of er nog een derde vorm van curatele bestond. Op 

internet waren vage verklaringen en kon ze niet plaatsen in mijn 

leven. Dus, ik zette er enkele personen op die het voor me uit 

gingen zoeken. Snel daarna zaten we met deze personen te praten 

die wat zaken tegen waren gekomen over mij. Curatele, vertelden 

me deze personen, is als iemand in de gaten gehouden wordt, 

ongewenst is, en een “one way ticket” gaat krijgen zodra ze een 

reden vinden om je die te geven! Curatele is dat ze je het leven 

moeilijk gaan maken. Wie “ze” zijn verklaarden deze personen ook 

en vertelden mij dat het de Veiligheidsdienst Curaçao is! Curatele 

wil zeggen in jouw geval John, dat je dag en nacht geschaduwd 

wordt. Ze hebben alle telefoongesprekken van je, en ze hebben 

reeds je totale harddisk van je computer gekopieerd! Ze weten 

hoe laat je naar bed gaat en ze weten wanneer je wakker wordt. 

Ze weten wat en waar je hebt betaald en zo ook wat je koopt. Op 

de vraag vanaf wanneer, werd me een datum gezegd. Midden in 
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juli 2011, vanaf die dag houden ze je in de gaten en je weet ook 

nu uit welke hoek het komt.

Ja, dat werd meteen duidelijk wie en wat hier achter zit. 

De boeken, met de vele gevallen daarin, klikten nu in zijn geheel 

in elkaar. In eerste instantie was het voor mij een grote overwin-

ning want ik kreeg zo nogmaals de bevestiging van waarover ik 

geschreven heb. Er is geen vrijheid van meningsuiting, mensen 

worden geïntimideerd en afgeperst zodra ze iets anders denken 

dan wat gedacht mag worden. Wel hield deze bevestiging in dat 

ook duidelijk werd dat de lokale bevolking niet geholpen wil 

worden. Velen schreeuwen maar durven niets te ondernemen. Met 

slijk gooien heeft geen nut als men zelf met slijk besmeurd is en 

dat gebeurt nu momenteel op dit eiland Curaçao.

Ik wil daar geen deel van uit maken en heb besloten, samen 

met alle mensen die me steunden en mee hielpen, te stoppen met 

nog meer energie te steken in dit eiland. Als men niet wil inzien 

wat er speelt zal men het moeten ondervinden. Triest is dat, zoals 

alsmaar blijkt, mensen op dit eiland onderdrukt worden en dat de 

internationale mensenrechten al geruime tijd niet gerespecteerd 

worden.

Zoals ik al eerder schreef;

“I rest my case”
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Ik ga door voor die mensen op de wereld die wel openstaan 

voor veranderingen.

Het gaat u allen goed.

John H Baselmans

Na dit stuk werd het werkelijk stil en mensen waren 

duidelijk bang. Bang zoals ze altijd zijn, juist die mensen met 

die zeer grote monden, die veel weten, veel schrijven maar nooit 

werkelijk iets ondernemen. Mensen die helden zijn achter hun 

scherm maar de grootste lafaards zijn die je, je kunt voorstellen. 

Ook die paar overgebleven leden van de pers waren muisstil en 

waren van het toneel verdwenen. Ze gingen zich maar toeleggen 

op de gemanipuleerde politieke berichten die niet zo moeilijk 

waren en niets zouden vermoeden dat de burger onder zware druk 

kan worden gezet.

Ondertussen had ik toch de Gouverneur benaderd en Ne-

derland, zowel politiek als wat mensen achter de schermen. En 

ook die mensen verder in het buitenland die dit moesten weten. 

Het is niet nodig om mensen in zaken te slepen waarvan ik dacht 

dat ze niet belangrijk waren. Deze zaak was juist heel belangrijk 

want met die actie blijkt wel degelijk waar deze actie vandaan 

kwam en ook dat werd mij bevestigd. De maffia die onder de 

bekende groep staat heeft zijn werk gedaan en niemand weet van 

iets. Verschillende mensen hebben eerst ontkend dat dit een waar 



42 - CURATELE -

verhaal zou zijn. Maar toen ik die mensen details gaf zodat ze het 

na zouden trekken verdwenen al deze zogenaamde meelevende 

mensen van het toneel. Ze zagen de link kennelijk en waren als 

de dood dat ook hun naam ergens voor kwam. Toen ik op een dag 

aan het praten was met twee hoofdpersonen van de PNP en de 

PAR en hen het verhaal vertelde, werden er namen genoemd in de 

veiligheidsdienst die het wel konden bevestigen. Ze zouden me 

nog laten weten! Dat laten weten kan ik lang op wachten want zij 

wisten allang wat ze als antwoord zouden krijgen. 

Ik zocht geen bevestiging. Die had ik al meerdere malen 

gekregen van mijn mensen, de veiligheidsdienst zelf, van de ge-

draging van de Gouverneur en van onze lieve dame bij Kranchi! 

Er was geen bevestiging verder nodig en dat bleek wel omdat ook 

onze bekende club in een keer muisstil werd. Ook vanuit die hoek 

was er in een keer een stilte ingetreden en de beloofde steun voor 

de Bandabousche sportvereniging was weggevallen. 

4:4 “Belachelijk, bestaat niet, zwetsverhaal”

Uitspraken van die mensen die er meer van wisten. Mensen 

die zelf met het slijk meegaan en weten dat er vele zaken niet pluis 

zijn. Maar ook uitspraken van mensen uit de pers, die beweerden 

objectief te zijn! Nu, op deze eilanden is er niet één krant, niet 

één persorganisatie, TV of radio station die objectief is! Dat kan 

niet want dan bestaan ze niet. Dat bleek toen ik “de vrije krant” 
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(gratis) wilde uit gaan geven en er vreemde mails op doken dat 

deze niet gedrukt mocht worden op dit eiland. Het bleek dat er 

dus geen drukkerij te vinden was die nog plaats had om een krant 

te drukken! Of toch wel? Want na mijn aanvraag verschenen 

nog 3 nieuwe kranten maar die waren net zo “objectief” als alle 

andere. TV hetzelfde, niet één programma is vrij van censuur en 

ook dat heb ik mee moeten maken dat bij die interviews die ik in 

het verleden heb gehad er altijd problemen waren met uitzenden!

Ook zie je nu nog hard roepende politieke en zogenaamde 

vrijstaande groepen alsmaar in elkaar duiken als er maar een wij-

zende vinger naar hen opgeheven wordt. Een simpele dreigbrief 

van een advocaat laat veelal deze mensen meteen kruipen. Als je 

hen dan op attendeert dat ze in de tang zitten van de maffia zijn 

ze kwaad en heb ik het weer verkeerd begrepen. Mooi is dan te 

zien dat juist die “vrije groepen” dan weer snel van het toneel 

verdwijnen en zie je enkele van die mensen weer onder andere 

namen af en toe weer opduiken. De ware kracht van elk mens 

hebben duidelijk weinig mensen hier begrepen. Maar daar gaan 

we later zeker nog op in.

4:5 Curatele, wat houdt het verder in?

Er werden me nog wat zaken die dag uitgelegd en wat me 

op viel was dat ik een gratis enkele reis had klaar liggen. Werd 

me niet verteld waar ik die kon ophalen! Verder gaan er spelletjes 
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komen in vorm van pesterijen. Maar ook zouden ze moeilijk gaan 

doen als ik ga vliegen. Gaan mag ik maar met terugkomen zal er 

een vertraging ontstaan bij immigratie en kunnen ze me urenlang 

vasthouden. Dan proberen ze mij de toegang tot het land te ontzeg-

gen. Nu kan dat juridisch niet want 32 jaren wonen in een land 

geeft ook rechten, zeker als je van rechtswegen bent toegelaten. 

Verder kunnen we nog wel eens “bezoek” krijgen en kunnen 

“vreemde zaken” gaan komen. Later bleken die al gaande te zijn. 

Curatele is ook dat je op vele plaatsen geweerd wordt maar dat 

was al langer duidelijk. Zie maar hoe ik van de Koningin gehou-

den werd en de veiligheidsdienst op scherp stond toen we met z’n 

tweeën met twee borden langs de weg stonden bij de ingang van 

de evenementen op het terrein in Barber. Blijkt ook hoe muisstil 

nu de Gouverneur is en door heeft dat het niet pluis is in dat Fort.

En zo zie je, curatele heeft zijn voordelen en nadelen. Beter 

beschermd kun je, je niet voelen en er zijn maar weinigen die een 

gratis ticket krijgen. Nadelen? Och, men moet toch interessant 

doen en alles wat gedaan wordt is gemakkelijk terug te tracen daar 

we veel informatie hebben over vele zaken. Zo zie ik de gehele 

curatele een tekortkoming van een falend systeem dat zichzelf 

vast aan het zetten is. Een systeem dat gestuurd wordt door onze 

Vrijmetselarij met uitvoerend orgaan de maffia en spelers vanuit 

de politiek.

Het is mooi te weten dat je als een enkel persoon een heel 

leger aan niet zuivere mensen op de been kunt brengen die vele 
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zaken ontkennen en tegenwerken. Denk eens na wat het de ge-

meenschap aan geld kost om één enkel persoon maandenlang af 

te luisteren, te volgen en al zijn stappen na te gaan. Dat wil voor 

mij zeggen dat er veel van wat ik geschreven en vastgezet heb, op 

waarheid moet berusten want anders geef je het geen aandacht. 

Hiermee zie ik het als een kroon op mijn vele jaren werk en dat 

een simpele burger een geheel systeem inclusief maffia, op zijn 

kop kan zetten en ontrafelen door puur zaken op een rijtje te zet-

ten. Dat er spelers in dit spel zijn waar je het in eerste instantie 

niet van verwacht, zoals een Gouverneur en een PG, en dan merk 

je dat de Vrijmetselarij weer achter hen zit en zo ook dat hierdoor 

alles bevestigd werd. Maar dan gaan we meteen even toch nog 

even terug naar die Vrijmetselarij.

4:6 De laatste ontwikkelingen vanuit het clubje

Op een gegeven dag was er een groep van 15 mensen bij 

ons in huis. Gezellig wat gewandeld en wat napraten met wat sap, 

thee en koffie. Op een gegeven moment kwamen we op de huidige 

situatie en werd mijn mening gevraagd. Nou mijn mening maakte 

ik kenbaar en gaf ook aan waar het probleem lag. Toen ik op de 

Vrijmetselarij kwam begonnen enkele te lachen er werd aan eentje 

van de groep gevraagd: “Jij bent toch de voorzitter van deze club?” 

Wat pijnlijk lachte hij maar ontkende de connecties niet. Ik haalde 

wat zaken aan en hij begon wat onwennig te zweten.
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Toen in een keer kreeg ik de zin te horen. “Ik heb gisteren 

4 uren lang met de hoofdpersonen uit de Nederlandse Vrijmet-

selarij gesproken. Die waren met spoed gekomen omdat heer 

Schotte sr. teveel buiten zijn boekje gaat.” Ik vroeg wat details en 

kreeg daardoor de bevestiging op het boekje “De missende link”. 

Er kwamen antwoorden op mijn vragen, zonder dat iemand van 

deze groep iets af wist van dat boekje! Mijn dag kon niet meer 

kapot. Want een voorzitter die in ons huis vertelde dat ik gelijk heb 

betreffende politiek zoon en pa Schotte en dat met 15 getuigen, 

was meer dan wat ik ooit durfde te dromen.
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Hoofdstuk 5

5:1 Zeer gevoelige stukken

Op een gegeven moment werden over bepaalde zaken 

stukken gestuurd om aan te tonen dat bepaalde zaken wel door 

Italiaanse niet zuivere mensen werden uitgevoerd. Ik nam ze door 

maar ik deed daar niets mee omdat ik na het stoppen me niet meer 

in zaken meng die te maken hebben met politiek. De politiek is 

gewoon een speelbal van enkele groten en van de Vrijmetselarij 

(Freemasonry ). Het heeft geen zin om daar meer energie in te 

steken en je druk om te maken. Ik schreef deze hooggeplaatste 

man in deze maatschappij dat het allemaal heel mooi is maar dat 

het niets zegt. En dat, zijn bewijzen en stukken gewoon meer 

het bewijs zijn van wat ik beweerde in het boek “Curaçao maffia 

eiland”. Het boek waar vele mensen toen om lachten maar nu 

alsmaar gretig aangehaald wordt om zaken te laten zien die al 

lang bezig zijn. Mooi is te zien dat alleen de Italiaanse maffia nu 

uitgespit wordt. Kennelijk weten er weinig mensen dat er ook nog 

andere maffiagroepen zijn. Wat ook mogelijk is, is dat die andere 

groepen juist hen weer steunen. We schreven wat op en neer en ik 

vertelde deze man dat, wil je werkelijk veranderingen aan pakken 

je niet de spelers moet pakken maar de coaches en hun eigenaren! 

Ik vertelde hem over de Vrijmetselarij en over de zaken die daar 

nu intern spelen. Zijn antwoord was kort: “De Vrijmetselarij? 

Daar weet ik niets van. Ik ga mij daar maar eens in verdiepen.” Ik 

wees hem er op dat het juist een typisch antwoord is van iemand 
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die geen werkelijke veranderingen wil maar wel loopt te stoken. 

Ook hem schreef ik dat je de spelers, in dit geval een zekere Ca-

rallo, niet de ware personen waren die dit land verzieken. Ook het 

geval Dos Santos met daaraan gekoppeld van Assendelft, is niet 

werkelijk schokkend en reeds zeer lang geleden beschreven door 

mij. Natuurlijk, ze lijken machtig maar weer komt de vraag in me 

op; Wie houdt dit alles zo mooi in het gareel? En dan misschien, 

ondanks dat velen het niet weten, stuit u op de bron van de vele 

ellende op deze eilanden. 

5:2 Ondertussen 

Het leven gaat door maar de zaken rond het leven ook. On-

dertussen had ik ook de gehele file van een zekere W. toegestuurd 

gekregen. Een persoon die zelfmoord gepleegd zou hebben. Een 

man die alles duidelijk gedocumenteerd had en het veilig gesteld 

had bij een van zijn kennissen. Vele CD’s met rechterlijke uitspra-

ken/dwalingen en veel notities die aangeven dat hij zich zwaar 

bedreigd voelde. Zelfs is hij ook nog eens opgesloten geweest in 

de Bon Futuro gevangenis omdat een rechter meende dat hij hem 

bedreigd had. Vanaf die tijd ging het niet zo goed met hem en was 

hij een gemakkelijke prooi voor het systeem. Een systeem waar 

hij probeerde van te vluchten.

Zijn vrouw weet waarschijnlijk niet het fijne van deze 

mogelijke zelfmoord en vraagt zich zeker nog af wat hier werke-
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lijk gebeurd is. Mocht ik het ware verhaal kunnen achterhalen, 

wat kennelijk in zijn files moet staan, dan zal daar zeker eens een 

boekje aan besteed worden.

Op die dag gebeurde ook nog eens dat een foto van een ver-

oordeelde op internet verscheen omdat hij kinderporno maakte en 

daar nu vast voor zit in Amerika. Deze man “Sudduth” blijkt dui-

delijk slachtoffer van het Amerikaans systeem te zijn. Een systeem 

wat niet voor terug deinst om mensen hun leven te verwoesten. 

Voor heer Sudduth waren er vele voorlopers. Een bankdirecteur 

hier op Curaçao, Hogan (onvindbaar) en de waarschuwingen die 

we van 3 verschillende mensen al hadden ontvangen. Alsmaar als 

men er achter komt wie en wat er achter kinderleed zit, worden 

deze mensen zelf met kindermisbruik opgezadeld. Het was toen al 

dat mevrouw Leeflang, die toen minister van gezondheid was, mij 

openlijk aan gaf dat er wel eens kinderporno op de computer van 

Baselmans kon staan! Ze was kennelijk al benaderd geworden om 

deze streken uit te halen, ook met mij! Dat ze haar mond voorbij 

praatte was mijn geluk en tevens bewijs dat er dus al wat gaande 

was en ik kennelijk op de lijst stond van slachtoffers.

Het is een algemeen gegeven dat mensen die moeilijk doen 

en/of teveel weten veelal of meteen geliquideerd worden of hun 

leven verwoest worden door pesterijen vanuit het systeem. Zoals 

heer W. die alsmaar achtervolgd werd (zelfs tot Zwitserland toe) 

en zelfs voor gek werd verklaard nadat hij door bleef gaan (klinkt 
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bekend!). Maar het meest voorkomende “speeltje” van het systeem 

is mensen beschuldigen voor seks met kinderen of kinderporno! 

Vreemd is het wel dat als je werkelijk een aangifte doet van 

kinderporno waar een juffrouw een kind naakt op een speelplaats 

zet en er dan foto’s gemaakt worden door deze vrouw en zij ook 

nog beloond wordt. Dat mag kennelijk wel! Dat deze juffrouw 

zelfs gepromoveerd is als schoolhoofd als beloning laat zien hoe 

ziek het systeem is! Zaken die je mee maakt en moet accepteren 

volgens de normen der maatschappij. 

5:3 Als klap op de vuurpijl

Op 18 juli 2012 verscheen in de Amigoe het volgende 

persbericht. (Met dan aan de Amigoe)

Voor de vestiging van een privé-universiteit Minister in 

gesprek met veroordeelde docent

WILLEMSTAD - De minister van Economische Ontwik-

keling, Abdul Nasser El Hakim (MFK), heeft onlangs de vestiging 

van een privé-universiteit op Curaçao besproken met de weten-

schappelijk directeur van de Cisterian University, Jude Reyes. 

Reyes is begin maart veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan 

zes voorwaardelijk, voor het plegen van ontuchtige handelingen 

met zes minderjarige jongens van de AGO-school waar hij lesgaf.
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Commentaar

We zien hier weer duidelijk, net zoals bij het vorige ge-

val, dat er alles aan gedaan wordt om de werkelijke veroordeelde 

personen in kinderporno of ontucht met kinderen te belonen en 

in stand te houden. Het is wat precies past in de manier waarop 

de maffia (lees Freemasonry) te werk gaat. Men bindt de kat op 

het spek en laat hem onbeperkt zijn gang gaan. Zo kleineren we 

alsmaar de kinderen die dan in de maatschappij toch een keer zul-

len gaan ontsporen door wat hen aangedaan is geweest. 

Het is duidelijk dat een kind dat deze ervaringen mee heeft 

gemaakt, zijn leven lang het moeilijk zal hebben om een rustig 

leven te gaan leiden. Wat er in die enkele momenten met hen 

gebeurd is staat gebrand in hun hersenen voor het leven. Daar-

door ontsporen deze zelfs hoog opgeleide personen na verloop 

van tijd en zie je dat ze zelf tot moorden toe zich gaan wraken of 

zelfmoord plegen. 

Het is niet gek dat deze ex-misbruikte kinderen zo rea-

geren want zeker op onze eilanden is er nog weinig adequate en 

professionele hulp die deze kinderen begeleiden. Kortom, het kind 

van de rekening krijgt later in zijn leven de rekening nogmaals 

gepresenteerd.
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Hogan, de man die werkte aan een opdracht om uit te 

zoeken hoe kinderleed/prostitutie hier op het eiland functioneert 

en later verdween. Hij kwam te dicht bij de kern en wat gebeurde 

er. Hij had een slecht huwelijk. Hij ging vreemd. Hij had porno op 

een stick en toen…. Hij was verdwenen en alles werd stil! Welnu, 

heer Hogan leeft nog en heer Hogan heeft het zeer moeilijk want 

hij zag teveel van zijn eigen land! Zijn land dat niet weet wat nu 

te doen! Heer Hogan mag niet meer praten, gevonden worden of 

ergens opduiken!

5:4 De onwetende mens

Met al deze zaken blijft bij mij alsmaar door mijn hoofd 

schieten hoe naïef mensen kunnen zijn. Je mag en kan niet schrij-

ven “dom” omdat hun hersenen werkelijk dagelijks gemanipuleerd 

worden door een ziek systeem waar je weinig keuzes hebt. Je 

kunt mee doen of je kunt verdwijnen of gek verklaard worden. 

Mensen hebben niet door dat men altijd al gemanipuleerd werd 

door machten die nodig achten dat de mens een slaaf blijft voor 

een verziekt systeem. Vroeger was het iets moeilijker, want het 

moest allemaal mond op mond doorverteld worden. Nu is het een 

kwestie van het in het nieuws gooien en een waarheid daar omheen 

bouwen. De leugens van september 11, maar ook de leugens om 

ons heen. Kijk naar bijvoorbeeld Joran van der Sloot en zijn zaak 

Holloway. Het zijn enkele voorbeelden die om ons heen gebeuren 

en dan praten we nog niet als je dagelijks de politiek gaat volgen. 
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Een typische opmerking die ik kreeg in een discussie over 

heer Higgins (de man van de kinderporno) was; “Ja, maar hij is 

toch veroordeeld en er zijn bewijzen!” Kijk, hier zie je duidelijk 

dat de mens niet wil denken. Ze lezen de kop en heer Higgins is 

bijvoorbeeld al veroordeeld voordat er zelfs een bewijs bestaat. 

Als men de stukken leest, hoort of zoals ik al eerder aanhaalde 

het verloop daarvan ziet, dan kan ieder gezond denkend mens 

zien dat er wat gaande is en dat zaken niet kloppen. In de vele 

honderden zaken die ik doorgeworsteld heb en bekeken, alleen 

al op dit eiland, kun je stellen dat zo’n 65% zeker niet pluis is 

en er manipulatie/vervalsing aan te pas gekomen is. Van de grote 

zaken die uitvoerig in de pers zijn gekomen kun je zeggen dat er 

voor ongeveer 97% iets gaande is. Simpel omdat men via de pers 

probeert de massa achter deze zaak te krijgen. Als je dan het eerste 

tot het laatste bericht uit pluist ziet men altijd dat er zaken mis-

sen, niet kloppen en zelfs compleet veranderen! Het is dan triest 

te weten dat mensen bij het eerste bericht anderen al veroordeeld 

hebben voordat ze weten wat er werkelijk achter zit.

TOTDAT!!!

Totdat het hen zelf overkomt of iemand om hen heen. Dan 

is de hel los en weet men niet snel genoeg mensen zoals mij te 

bellen en te vragen wat te doen. Wekelijks maak ik dit nog mee, 

zelfs nadat ik al even niet actief meer ben in deze wereld. Het enige 

dat ik dan zeg is; Lees mijn boeken, de oplossing staat daarin. Ik 

kan geen tijd en energie meer steken in mensen die eerst anderen 
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aanvallen, belachelijk maken en liefst voor gek verklaren. Waarom 

zou ik die nu wel gaan helpen terwijl zij meegedaan hebben aan 

de valse praktijken van het systeem die nu hen als slachtoffer 

uitpikken.

Wat ook altijd typisch is, is de manier hoe “in de val ge-

lopen mensen” verhoord worden en hun processen verlopen! Het 

is een vaste lijn en er is uit die handelswijze duidelijk te zien dat 

er een val is gezet. Mensen hebben, en zijn energie. En energie 

reageert puur. Als je ziet hoe de werkelijke kinderhandelaren/

pornoverspreiders en verkrachters zich gedragen en hoe hun ener-

gie is, is die dan duidelijk te onderscheiden van de onschuldige 

slachtoffers. Voorbeelden ten over en ik kan u zeggen, niet één 

keer heb ik tot nu toe met deze “energie” methode mis gehad.

Triest is ook te weten dat iedereen wel op de ene of andere 

wijze aan de beurt komt. Is het niet via het werk dan wel via het 

gezin. Veelal snapt men niet waarom men in een keer zoveel “pech 

heeft”, “het niet meer mee zit” of “iedereen tegen hem/haar is”. 

Dan denk ik altijd bij mezelf, “Welcome to the club”! 

Het laatste jaar is ondanks de vele zaken die spelen het 

jaar waar via de pers vele bevestigingen openlijk verschenen en 

nog verschijnen. Bevestigingen van zaken waar ik al vele jaren 

over geschreven heb. Alsmaar verschijnen nu bevestigingen via 

de politiek en hun mensen. Mensen die het zo druk hebben met 

vuile was buiten te hangen en ondertussen vergeten dat er zeer 
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vertrouwde informatie losgelaten wordt in hun gevecht. Mooi is 

te zien dat al deze mensen hun monden voorbij praten terwijl ze 

lopen te schreeuwen om anderen zogenaamd “te hangen”. Niet 

wetend dat sommige zaken al 10 jaar geheim (verzwegen) zijn en 

achter zware loden deuren besloten werden. 

Zo zien we de jarenlange ontkenning van olie en gas ex-

ploiteren onder onze rots. Er was zogenaamd nauwelijks olie en 

gas terwijl ik de papieren, bewijzen en contracten gezien heb en 

ook gelezen heb, met uitleg van niet één maar meerdere experts. 

Toen ik beweerde dat olie voor Venezuela was en gas voor Ne-

derland werd ik hoog geplaatst op de ladder der gekken. Nu lach 

ik want heer Cooper heeft kennelijk ook deze ladder betreden en 

staat nu naast mij ook te beweren wat ik al jaren geleden schreef. 

Alleen de leugen was er weer direct daarop, dat de opbrengst voor 

het eiland is en dat is absoluut niet waar. Venezuela en Nederland 

zijn jaren geleden overeengekomen dat olie voor Chávez is (van-

daar de overdreven vriendschap van heer Schotte) en dat de gas 

op rekening komt van Nederland. Doch, Nederland had even wat 

twijfels en schonk de Antillen de 3 miljard met het prijskaartje, 

wat in het geheim besloten en getekend is, dat de gasopbrengst 

voor 95% voor Nederland is. De 5% is niet voor het eiland maar 

voor diegenen die de contracten getekend hebben!

Deze contracten zijn spoorloos maar zullen zeker nog bo-

ven water gaan komen als die mensen hun 5% claimen, Nederland 

het gas nodig heeft en gaat winnen in deze nog blauwe zee.
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5:5 Mensen en hun gedrag

Terug naar onze mensen en hun gedrag. We zien alsmaar 

dat mensen blindelings zaken geloven en mee doen aan wat de 

massa doet. Dat maakt de maatschappij met zijn aangekoppeld 

systeem een machtig en moeilijk hanteerbaar geheel. Daardoor 

zijn mensen, net als schapen, gemakkelijk achter elkaar te zetten 

door ze valse informatie voor te schotelen, te intimideren en als 

het moet af te persen. In die volgorde wordt men aangepakt. Mocht 

men dan achter zaken komen die men niet mag weten gaan we een 

stapje verder. Vele geleerden, wetenschappers, actievoerders en 

eenlingen zijn op deze wereld al dood aangetroffen of spoorloos 

verdwenen door dit fenomeen. Heel vroeger werd je voor heks/

tovenaar verklaard. Had je teveel power dan werd je ter dood ver-

oordeeld of verbrand. Dat hielp kennelijk niet en is het systeem 

omgezwaaid en laat je eerst wat zaakjes uitzoeken, verrichten of 

je wordt zelfs gecontracteerd en dan na verloop van tijd wordt de 

knop “erase” ingedrukt.

Nu zul je niet verwachten dat zulke zaken gebeuren op een 

klein eilandje als Curaçao is en zelfs niet op de eilanden onder de 

Nederlandse vlag, dat het voormalige Antillen heet. Maar juist op 

deze eilanden zit men dichter bij het vuur. En dat bleek wel toen 

bij mij de eerste contacten met buitenland kwamen en dat van 

het een het ander kwam. Nu als gek zijnde, is het weer rustig en 

heb ik alleen maar schik om zoveel bevestigingen te zien, bijna 

dagelijks maar zeker enkele malen per week. De trein loopt en ik 



57- CURATELE -

kan nu eerste klas kijken hoe deze trein zich een weg gaat banen 

in het systeem.

5:6 Een klein berichtje

Nog niet lang geleden kwam er een stuk in de La Prensa, 

een lokaal krantje van enkele pagina’s op dit eiland. Een man had 

zijn handen niet thuisgehouden bij een 5 jarig kind. Een triest geval 

en zaken die al tientallen jaren gaande zijn en ik ook aanhaalde 

in het boekje “Geboren voor één cent”. Wat ik vroeg was “Wat 

nu?” en weer werd er een ophef van gemaakt op alles en nog 

wat. Die man is fout en zal een strafje krijgen maar what about 

het kind? Het kind dat haar hele leven getekend is, psychisch een 

wrak wordt en er geen oplossing en begeleiding is. Wat gaat er 

met het kind gebeuren? Na al het schrijven, schreeuwen en vragen 

om professionele hulp is daar nog steeds niet aan gewerkt. We 

hebben een Stichting tegen kindermishandeling die elk geval aan 

pakt om daar een show van te maken om zo hun ego te strelen. 

We hebben een Kinderbescherming die zo log is en met handen 

en voeten gebonden is dat ze de voordeur van hun gebouw niet 

meer weten te vinden. Het eiland en zijn mishandelde kinderen 

schreeuwen om professionele hulp maar daar is altijd net geen geld 

en genoeg mankracht voor. Ondanks het vele geld wat gemaakt 

wordt met kinderleed in hun “clubjes” is het kind nog altijd het 

kind van de rekening!
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Zo blijven we in kringetjes draaien en worden de laatste 

jaren, sinds de VN vragen is gaan stellen, vele beloftes gedaan 

door regeringen. Zo ook nu weer door heer Schotte, waar alsmaar 

zogenaamd geld gestoken wordt in projecten. Het geld verdwijnt, 

het project ook en het kind is weer de dupe!

Het kind, wat een hel mee maakt bij een verkrachting, 

wordt dan nog eens verkracht, figuurlijk, door een rechterlijke 

macht en daarna nogmaals figuurlijk verkracht door een zieke-

lijk systeem dat veel geld op dit alles verdient! Kinderleed is een 

handel en dat samen met het kinderleed in dat land is het een 

business die niet en nooit zal verdwijnen op deze eilanden. Erger 

nog, het zal blijven omdat Nederland en de andere grote staten 

ook deze handel niet willen verliezen. Als men ziet hoeveel geld 

er verdwijnt aan en voor die arme kindertjes. Jaren daarna hoor 

je van die kindertjes hoe ze behandeld waren of totaal in de steek 

zijn gelaten. Dan besef je pas dat geld toch wel werkelijk een 

ziek medium is! 

Over medium gesproken. Hoeveel geld wordt niet gemaakt 

met die ziekelijke inzamelingsacties overal vanuit de wereld waar 

kinderen de hoofdrol spelen? Hoeveel geld schenken mensen niet 

om zo hun zieltje rein te kopen en denken dat kind geholpen is? 

Geld verdwijnt, kind sterft! Dat is het resultaat van alle acties. 

Onze zogenaamde adoptiestichtingen waar je per maand voor 

enkele euro’s een kind helpt. Nu, we zijn gaan uitzoeken, bijvoor-

beeld even in Colombia. En wat blijkt? De kinderen van wie de 
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foto’s getoond werden op TV en bladen, werden opgespoord. We 

vonden deze kinderen liggend in de goot op straat ondanks uw 

maandelijkse steun! Geld verdwijnt in duistere stichtingen, niet 

alleen op ons eiland maar ook in Europa en de rest van de wereld.

Ik zal me niet uitlaten over de wereldwijde kankerstich-

tingen waar werkelijk miljarden verdwijnen (lees processen in 

Amerika) of duister besteed worden. Om die reden vroegen we 

eens aan onze lokale kankerfondsen hun jaarlijkse rekening-

overzicht in opdracht van enkele buitenlandse organisaties. We 

wachten nu al 7 jaren en hebben deze nooit gekregen. Ben je 

zuiver, zou je zeggen, dan heb je zoiets netjes in een jaarverslag 

staan, zodat dat dan opgestuurd kan worden met een eventuele 

verdere toelichting. Helaas, de ware cijfers hebben we nooit in 

mogen zien. Een manier van benaderen wat op zich al tekenend 

is. Ook vanuit Europa kwamen de wildste verhalen op en zijn er 

onderzoeken gaande. Gewoon, omdat er nog geen 15% van het 

binnengekomen geld werkelijk naar de zaken gaat waar het voor 

wordt opgehaald, namelijk voor de kankerpatiënten! Verhalen dat 

het zeer logge organisaties zijn met exorbitante uitgaven in het 

management, vele snoepreisjes en luxe etentjes komen nog zeer 

regelmatig links en rechts naar boven. 
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5:7 Terug naar onze kinderen en hun leed, pijn en deze 
aardse nachtmerrie

- Wat is het dat het kinderleed alsmaar gebruikt wordt 

   om veel geld te genereren? 

- Waarom kunnen we als burgers hier weinig tegen 

   inbrengen?

Twee vragen die na verloop van tijd samengevoegd kunnen 

worden omdat het simpele antwoord is; “Wil men wel verande-

ringen?” Het is al vele duizenden jaren gebleken dat kinderen 

worden verwekt om zo voor zichzelf een veilige toekomst te ga-

randeren. Hoe meer kinderen des te comfortabeler we onze oude 

dag kunnen slijten. Buiten dat een kind, dat snel al handelingen 

kent om geld te maken, een extra welkom is in het voortbestaan 

in een familie. Kinderen die al op zeer jonge leeftijd aan het werk 

gezet worden om zo geld te innen via die kinderen. Kinderen die 

nog te manipuleren zijn en kinderen die ook nog gemakkelijker te 

onderdrukken zijn. Met wat karig eten en enkele pakslaag is een 

kind een gemakkelijke slaaf voor de vele uitbuiters.

Wereldorganisaties zijn fel tegen kinderarbeid maar 

kunnen niets uitbrengen tegenover die multinationals die deze 

kinderen op plantages laten ploeteren voor een handjevol rijst! 

Die multinationals worden beschermd puur omdat deze wereld-

organisaties rijkelijk beloond worden om door de vingers te zien. 

Bijvoorbeeld, de gehele chocoladehandel draait op kinderarbeid. 
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Maar ook vele landbouwmultinationals schromen er niet voor om 

kinderen onder druk te laten ploeteren. De kleinere bedrijven zijn 

wat moeilijker te controleren want die zijn indirect een concur-

rent en zo ook een vijand voor het systeem. Maar daarentegen, de 

drugshandel draait veelal op minderjarigen. Zowel op de plantages 

als in de verwerking zie je vele kinderen opduiken. Maar ook bij 

het verhandelen naar de gebruiker is het onschuldige kind een 

mooi verkooppunt wat we tegenkomen op dit eiland. Wie treurt 

er nu om een ontspoord kind? Voor hem 10 anderen!

Drug is een van de grote werkgevers onder de kinderen. 

Een pakketje afleveren kan al een kind dat net kan lopen en be-

grijpt snel welke handeling het moet doen! Drug is waar de wereld 

langzaam aan ten onder gaat. Drug heeft altijd bestaan en drug op 

zich is geen probleem. Alleen is men vergeten dat ook drug met 

respect behandeld moet worden en het geaccepteerd moet worden 

door je energie. Drug wordt express in  stand gehouden want hoe 

meer verslaafde mensen des te beter voor het systeem! Het mes 

snijdt hier aan twee kanten. Men maakt geld in het verbouwen/

verhandelen maar men maakt ook veel geld met het bestrijden 

en eventueel het afkicken. Drug is, op de medische wereld na, de 

hoogste inkomstenbron van de wereld en zo ook op ons eiland.

Door het aanpakken van drugs en de tientallen miljoenen 

die via computerschermen verdwijnen bij lokale banken, zou 

een gehele eilandelijke economie ten onder gaan. De voormalige 

Antillen hebben geen werkelijke recessies gekend en er is alleen 
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een kunstmatige prijsstijging die alsmaar moet voordoen of dat 

het slecht met ons gaat. In werkelijkheid draait ons eiland ook 

niet op een PDVSA en zijn olieraffinaderij en ook niet op de vele 

winkeltjes met een handjevol toeristen. 

Enkele malen hebben we mee mogen maken dat onze 

zogenaamde pijlers op een zeer laag pitje draaiden en dat toch 

het eiland gewoon door ging. Dan zie je duidelijk dat het zwarte 

circuit, wat bestaat uit drugs, trust, casino, medicijnen en een 

vleugje wapenhandel, dit eiland draaiend houdt en hoog op de 

wereldranglijst staat in deze onderwereld. De mogelijkheden, 

zowel juridisch als zakelijk, maken dat het beschermd wordt door 

Europa maar ook door Amerika die zo heel veel geld genereren 

en deze eilanden staande houden.

De logge manier van wethantering en de manier zoals men 

zaken weet onder te brengen, lijkende dat alles legaal is, maakt 

het voor die onderwereld een waar paradijs.

5:8 Even een tussendoortje

“Vlaggendag”

We hadden weer eens de dag van de dag en ik schreef 

dat deze vlag een lap stof was met twee strepen, twee sterren en 
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met bloed besmet was. Goed, u kan zich dus wel indenken wat 

de reacties waren.

Ook interessante reacties kwamen naar boven:

- Ik moest respect hebben.

- Jij straft je kinderen toch ook niet door hun verjaar-

   dag niet te vieren als ze te moeilijk zijn?

- Een vlag is eenheid onder het volk creëren.

- De vlag waar een volk aan hangt en vast houdt.

Okay, genoeg. Maar wat is een vlag?

Even de definitie van de vlag

“Een vlag (of dun doek) is een stuk textiel dat bedoeld 

is om een bepaalde boodschap uit te drukken. Een vlag wordt 

gewoonlijk aan een vlaggenmast of vlaggenstok bevestigd.”

Als je verder op gaat zoeken is het een stuk textiel met 

eventueel een afbeelding waar een volk achter staat en die o.a. 

getoond wordt bij een overwinning. Dat zagen en zien we overal 

waar oorlog is. Grote volksmenners waren er een kei in om mil-

joenen vlaggen te hijsen als ze hun macht willen laten zien. Mao, 

Hitler, Stalin, om er maar enkele te noemen, springen er heel 

duidelijk uit. Schepen zijn daar ook een duidelijk voorbeeld van. 

Een schip is veelal een landje op zich of varend onder de vlag 

van een land. Een vlag waar je respect voor moet hebben, volgens 
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die mensen die het eren. Een vlag is een teken van onderdrukking 

en waar een volk zich slaafs moet achter scharen net zoals in de 

hele historie. De vlag is gewoon dat stuk textiel wat symbolisch 

voorstelt dat jij bij die groep hoort. Voor materialistische zaken 

als een stuk textiel of om bij een groep te horen staat niet in lijn 

met respect. Respect heb je voor een persoon, zijn energie en zijn 

daaraan gekoppelde handelingen. Een eenheid creëer je niet om 

respect op te leggen aan personen voor een stuk textiel. Dan zie 

je duidelijk dat vele mensen, die menen o zo respectvol te zijn 

naar de vlag toe, in kledingstukken lopen zoals een das, T-shirt, 

bloes, broeken (zelfs onderbroeken zag ik) sokken en schoenen, 

met de afbeelding van de vlag! Als men dan werkelijk de vlag 

zou respecteren zou men die zeker niet dragen want een vlag is 

duidelijk een stuk textiel waar je achter staat en niet als kleding-

stuk gebruikt! Dan heb je de vele afbeeldingen op internet en 

in de vele bladen, waar afbeeldingen door de vlag heen worden 

gezet en zelfs de vlag bekladden. Dat noemt men respect? Dus 

men weet werkelijk niet waar je respect moet hanteren en hoe je 

respect moet plaatsen.

Nogmaals,

- Respect heb ik voor die mensen die opkomen voor ons 

   land zoals onze atleten die dagelijks hard trainen en 

   het eiland ergens plaatsen op de wereldranglijst.
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- Respect heb ik voor mensen die wereldwijd hard 

  bezig  zijn om veranderingen aan te brengen om 

  ons landje een betere toekomst te geven.

- Respect heb ik voor die ouders die in deze 

   moeilijke tijden hun kinderen weten te motiveren.

Je koppelt respect niet aan een stuk textiel wat gebruikt 

wordt door een politiek en hun machtswellusten. De vlag is en 

blijft een symbool van politieke onderdrukking en het slaafs vol-

gen zoals al honderden wereldleiders het dagelijks doen. Maar 

werkelijk respect dwingt veranderingen af en niet het slaafse 

feestvieren rond een symbool wat maar kennelijk weinig mensen 

weten waar dat voor staat.

De vlag heeft altijd in alle geschiedenissen bloed gebracht 

onder de burgers en geen vlag is bloedvrij. Alleen al op ons eiland 

zijn menig personen gestorven omdat ze vooruitgang wilden en 

omdat ze het goede voor hadden. Maar onder de naam van de vlag 

zijn ze gestorven als vergeten en afgestoten helden.

De tijd gaat het leren en de tijd zal komen dat de vlaggen 

eens allemaal op een rijtje gaan staan en stuk voor stuk neergehaald 

worden als een stuk textiel wat veel ellende onder de mensheid 

heeft gebracht.
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Even een kort deel uit de conversatie die ontstond met ie-

mand die meent zeer spiritueel en gezond bezig te zijn. Blijkt dat 

het vermoeden, wat al geruime tijd er was, juist was en dat deze 

persoon duidelijk met de winden mee waait die er politiek heerst. 

Wel pretenderend voor een volk op te komen maar dat hebben we 

wel meer gelezen en gehoord.

Het laatste deel uit een lange discussie die duidelijk niet be-

grepen werd en een schoolvoorbeeld is van een de gehersenspoelde 

personen waar er helaas veel van zijn op het eiland Curaçao.

Het discussie einde:

John Baselmans

Gisteren is duidelijk geworden dat vrijheid van menings-

uiting en vrijheid van zaken op een rijtje zetten niet kan op dit 

eiland. De mensen die het hardst roepen om positief te zijn en om 

anderen te helpen blijken zelf achter symbolen aan te hobbelen 

die dood en verderf symboliseren.

Voor mij is, na al eerder gesteld de vraag te hebben of we 

hier wel door kunnen gaan in deze groep, nu een duidelijk beeld 

gevormd en antwoord gegeven dat men bij lange na nog niet klaar 

is om werkelijk veranderingen door te voeren. Ik zal dan ook eind 

van de week deze groep opheffen en wens iedereen veel succes 

op zijn eigen weg.
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GM

Wat is er gebeurd dan? Volgens mij is die tweeslachtigheid 

niets nieuws...

John Baselmans 

Te veel G. Terwijl ik dit weekeinde met een “zogenaamde” 

zelfmoord zaak bezig was hadden we onze dag van de vlag. Nu, 

ik had het niet meer toen ik erachter kwam dat deze vlag vol 

bloed zat en ik weer zag hoe mensen blindelings een symbool 

van verderf en bloed staan te eren op een Brion plein. Deze man 

waar ik probeer een boek over te schrijven, is meerdere malen 

opgesloten geweest in Bon Futuro en zelfs krankzinnig verklaard 

en hij moest vluchten naar Zwitserland door toedoen van zieke 

rechters en het land Curaçao. Zijn bewijzen zijn zaken in de cor-

ruptie, drugswereld en justitie op dit eiland en liegen er niet om. 

Of ik dit ooit naar buiten kan brengen is de vraag en mijn mensen 

zeggen allemaal “laat het voor wat het is, hij is overleden zoals 

vele die al voor hem zijn gegaan”. Gestorven voor het goede, 

kapotgemaakt door een land en zijn vlag vol bloed! Dat G. is mij 

dan te veel. Helaas ben ik ook maar een mens en kan heel veel 

hebben en heel veel aan. Maar deze huichelarij rond een vlag die 

ons dagelijks vergiftigt via ISLA en Fluor kan ik niet begrijpen 

dat, dat symbool nog geëerd kan worden. Ik heb respect voor de 

lokale mensen, respect voor hun levenswijsheid maar ik kan geen 

respect hebben voor een vlag (het symbool van het systeem op dit 

eiland) waar zoveel verderf aan kleeft!
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K.

.... en uiteraard voel ik me aangesproken! John, het is de 

manier waarop je deze zaak naar voren brengt. Deze vlag symbo-

liseert voor JOU zoveel negatiefs, maar voor velen is het WEL het 

symbool voor wie, wat en waar ze zijn. Ook voor mij. Net als jij 

-waarschijnlijk- de vlag van Nederland hoog in ere hebt -alhoewel 

onder die vlag veel IS misgegaan en nog steeds mis gaat- Kijk: niet 

omdat 5000 jongetjes misbruikt zijn door geestelijken zal ik de 

gehele RK-kerk verbannen, niet omdat Wilders dit volk heeft bele-

digd moet voetballen van het Nederlands elftal niet meer vertoond 

worden, niet omdat onze Bea de oprichter is van Bilderberg (ja.... 

ik weet dat het haar vader Bernard is) moeten alle Nederlanders 

van het eiland af, niet omdat karnaval een heidensfeest is moet 

je aan de kant van de weg gaan staan en de stoet met verfkogels 

bekogelen.... en dan als laatste niet omdat sinterklaasfeest een 

belediging is voor het negroïde ras kan je die goedheilige man in 

de wurggreep nemen op een kinderfeest. We moeten niet zaken 

met elkaar gaan verwarren en VOORAL NIET EEN VOLK in 

zijn geheel gaan beledigen en voor rotte vis uitschelden. Wil je 

dingen veranderen waarvan JIJ denkt en weet dat ze niet juist zijn 

dan moet je beginnen met informatie te geven en dan LEIDEN..... 

ja, leiden en zorgen dat je volgelingen steeds meer vertrouwen 

krijgen in hetgeen je zegt en ook doet. Er zijn zat zaken waar ik 

niet mee eens ben en dan gil ik het ook van de daken, MAAR met 

respect voor de mensen die nog niet hetzelfde weten, denken en 

doen zoals ik. Respect John, daar gaat het over en om.
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John Baselmans 

Ik wil even ook via deze weg de mensen bedanken die 

mij aangegeven hebben bij FB en zo het niet meer mogelijk is 

iets te delen via mijn pagina. Dit getuigt de bekrompenheid en de 

schijnheiligheid van enkele lokale mensen die geen tegenspraak 

dulden, laat staan een discussie aan durven. Bedankt mensen, de 

boodschap is duidelijk. Dank u.

John Baselmans 

Ik citeer “het symbool voor wie, wat en waar ze zijn”

Waar zijn we K.?

- Onze lucht wordt vergiftigd “met opzet” door onze 

   bestuurders.

- Ons drinkwater water wordt vergiftigd “met opzet” 

   door onze bestuurders.

- Onze kinderen worden “met opzet” dom gehouden 

   met belabberd onderwijs dankzij onze bestuurders.

- Onze kinderen worden “met opzet” verkracht en 

   verstoten door onze bestuurders.

- Mensen worden vermoord, onder druk gezet en het 

   leven moeilijk gemaakt dankzij onze bestuurders.

En zo kun je een waslijst maken van wat er gaande is op 

dit eiland en de vlag.

K. ik houd geen een vlag hoog in ere want jij zou moeten 

begrijpen en weten dat je in de wereld van de energie en zoals het 

vele “spirituele wereld” men niet een symbool of een vlag vereerd! 
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Ik snap niet dat je dan in je relaas een opsomming maakt van een 

land waar ik wel geboren ben maar geen banden verder mee heb. 

Overigens je opsomming is er summier en niet juist, maar daar 

gaat het nu niet om.

John Baselmans

Ik citeer weer “We moeten niet zaken met elkaar gaan 

verwarren en VOORAL NIET EEN VOLK in zijn geheel gaan 

beledigen en voor rotte vis uitschelden” K ik snap niet waar je 

die frustratie vandaan haalt. Ik heb in de vele reacties en in vele 

discussies gisteren (en ik heb ze allemaal nagelezen) nergens het 

volk beledigd of voor “rotte vis” uitgemaakt. Integendeel, ik heb 

geschreven dat ik juist de vele mensen hier respecteer en zelfs veel 

respect heb op de manier ze hier ondanks alle negativiteit kunnen 

handelen. Wederom zie je spoken K.!

Ik heb duidelijk geschreven dat ik geen respect heb voor 

welk symbool dan ook op deze aarde en zeker niet voor een vlag 

waar veelal (zoals deze vlag) bloed aan kleeft. Even nogmaals, de 

definitie van de vlag: “Een vlag (of dun doek) is een stuk textiel 

dat bedoeld is om een bepaalde boodschap uit te drukken. Een vlag 

wordt gewoonlijk aan een vlaggenmast of vlaggenstok bevestigd.” 

In andere boeken praten ze over een lap stof en dat deed ik ook 

waar ik het “doek” noemde. En daar is waar jij met enkele andere 

(de rest had het door in de andere discussies) over vallen. Een vlag 

is een boodschap, in dit geval niet van een volk maar wereldwijd 

staat een landsvlag voor de regering, de maatschappij van dat 
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land K.! Dat is de gemene en scheve informatie die men mensen 

hier alsmaar voorhoudt! Door de vlag te steunen, steunt men de 

leiding van het land met zijn koningin of president. Diegenen die 

daar het niet mee eens zijn hebben niets met deze vlag en negeren 

hem. In verschillende landen worden vlaggen verbrand, beklad uit 

ongenoegen. Hier gebruiken we de vlag als een kledingsstuk! Is 

dat respect? Het plaatsen van afbeeldingen op de vlag (verboden 

volgens het reglement) zien we overal in advertenties en hier op 

FB. Is dat respect?

De vlag van een land is nogmaals de vlag van de leiders 

en hun heersers! Daar heb ik het recht als burger er wel of niet 

achter te staan. Maar als men mensen EXPRES vergiftigd via 

water en lucht kan ik me niet voorstellen dat dan die zogenaamde 

vechters voor het beste voor onze mensen, dan achter een vlag 

kunnen scharen met zoveel bloed. Ik noem dat hypocriet zijn en 

van alle wallen meepikken.

K.

Ik weet niet waar je het begrip van een vlag vandaan hebt 

gehaald of hoe je het hebt geïnterpreteerd maar ik zal je even mijn 

versie geven: Vlaggen zijn boodschappers, identiteitsdragers bij 

uitstek. Zij zijn symbool voor nationale eenheid, en als vlag met 

reclame-opdruk stralen zij uw boodschap/merk uit. Landenvlaggen 

tonen landensymbolen en -kleuren. Staan voor nationale eenheid. 

Landenvlaggen worden gebruikt om gasten te verwelkomen met 

hun eigen landenvlag. Je gaat me niet vertellen dat mijn vriend 
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Martin den Dulk toen hij de vlag ontwierp op 20jarige leeftijd 

een ‘hidden agenda’ had. Zijn eigen woorden waren “Ook wilde 

ik waarden en symbolieken terug laten komen waar we als Cura-

çaoënaars trots op mogen zijn. Zo symboliseert blauw de trouw 

van het volk, de bovenste helft symboliseert de blauwe hemel, 

en de onderste helft de zee die ons prachtige eiland omringt. De 

gele band in het midden staat voor de zon die ons elke dag weer 

verblijdt, maar ook voor de blijheid en opgewektheid van het volk. 

Ofwel vrolijkheid en warmte.” In de Staatsregeling staat vastgelegd 

dat het eilandgebied Curaçao bestaat uit de eilanden Curaçao en 

uit klein Curaçao. Vandaar de twee sterren. De reden waarom ik 

voor een vijfpuntige ster heb gekozen is omdat de bevolking oor-

spronkelijk uit vijf continenten/werelddelen afkomstig is. De kleur 

wit staat weer voor vrede en geluk omdat de bevolking in vrede 

kwam en om hun geluk te beproeven en dat alle nationaliteiten 

hier in vrede met elkaar leven.” De vlag is niet een eigendom van 

de regering of draagt geen symboliek van de regering.

Nergens op MIJN vlag zal je een rode kleur vinden dat je 

zou kunnen misleiden te denken dat het bloed is omdat de punten 

die je opnoemt niets te maken hebben met een vlag.

De opsomming die je aan het begin van je betoog maakt 

zijn allemaal punten die ik kan accepteren, begrijpen en ook op de 

juiste wijze tegen kan verzetten. MAAR mijn vlag op zo’n manier 

discrediteren kan ik onmogelijk accepteren. Op jouw stelling in je 

laatste alinea ga ik niet op in want het maakt niet uit of je me een 
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hypocriet vindt of dat ik van alle wallen mee pik (moet eigenlijk 

zijn: “van twee wallen eten”) laat mij koud want dat is niet het 

punt van discussie.

Het discussiepunt is nog steeds ‘respect voor MIJN vlag, 

mijn ras, mijn volk, mijn (ei)land!

John Baselmans

Dikke van Dale K. Dikke van Dale.

Afsluiting discussie

Ik heb deze persoon verder geen antwoord meer gegeven. 

Heel duidelijk is dat deze persoon werkelijk gehersenspoeld is en 

zelfs blindelings leiders volgt om zo maar mee te kunnen doen in 

het geheel. Het inkomen hangt veelal af van die mensen die aan 

de top zitten en dat is ook hier het geval. 

Dan zou je denken, mensen leren, mensen gaan het eens 

zien wat er werkelijk met hen gebeurt en waar ze in belanden. Nee, 

helaas zijn vele mensen totaal blind als ze maar geld en belang-

stelling krijgen. De een wordt omgekocht met een baantje op een 

heerlijke stoel een ander krijgt een TV- of radioprogramma. Of 

men gaat zogenaamd de hele gezondheid op de schop nemen en 

dan ziet men dat zulke mensen langzaam zich gaan scharen achter 

juist diegene waar deze mensen altijd tegen gevochten hebben. Dat 
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is de kracht van de maatschappij, het omkopen van die personen 

die een last kunnen zijn.

5:9 De tijd, het is wachten op die tijd

Wat duidelijk te zien is in de vele stukjes geschreven in 

dit boek, is dat mensen blindelings zaken geloven. Blindelings 

aannemen (zoals een simpel rapportje) en dat ze blindelings op 

“verhalen” afgaan die ze voorgeschoteld krijgen. Niet weten dat 

de pers een verlengde (woordvertaler) is van het systeem en de 

grootste manipulator is in het geheel. De dag dat u de woorden 

vanuit de pers (radio, TV, kranten) gaat geloven, bent ook u opge-

slokt in de mallemolen van een ziek leugenachtig systeem. 

J.F. Kennedy bracht dat ook naar buiten in een van zijn 

laatste speeches waarin hij de pers en de hele radio, TV en kran-

tenwereld betichtte van corrupt handelen maar ook van valse be-

richtgeving te verspreiden! Het speelt al zo lang als dat het systeem 

bestaat, dat er op alle fronten gemanipuleerd wordt. Kan ook niet 

anders want hoe kun je anders een volk op zogenaamd één lijn 

brengen. Is het niet via een geloof, wat een laatste redmiddel is 

van het systeem om alle afvalligen samen te bundelen, doen we 

het via indoctrinatie.

Het geloof is daar waar de mensen werkelijk afgeschreven 

zijn voor een maatschappij. Ze worden door de vele kerken zo 
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gehersenspoeld dat ze geen gevaar meer leveren voor een maat-

schappij. Als makke schaapjes hobbelen ze achter hun kerkelijke 

leider aan en ze denken absoluut niet zelf. Je ziet dat als je met hen 

praat waar hun woorden alsmaar het woord “god” bevat maar ook 

dat er dan met een of ander citaat komt uit de bijbel of uit een of 

ander heilig boek. Totaal gehersenspoeld en niet meer werkelijk 

actief bezig met de wereld en de mensen. Ze helpen elkaar, dat 

klopt en het zijn hechte gemeenschappen maar dat zie je ook bij 

kuddedieren waar één de leiding heeft en de rest blindelings volgt.

Dat alles zien we terug in de huidige maatschappijen rond 

de wereld. Er is alsmaar nieuws wat opgelegd en eerst gefilterd 

wordt door enkele mensen die weten welke koers gevaren moet 

worden. De berichtgeving is altijd een manipulatie geweest en zeer 

zeker het afstompen van een eigen denken. Ik heb zelf meerdere 

malen mee mogen maken dat het goed mis ging als ik naar mijn 

idee de waarheid naar boven bracht. Zaken waar duidelijk in 

werd dat we voor de gek gehouden werden maar ook werkelijk 

belazerd werden. Leugens zijn er nu dagelijks en dat alleen om 

beerputten te coveren. Het is in mijn ogen een heel erg vergrijp 

als men ter wille van eigen gewin leugens verkoopt en anderen 

tekort doet. Nog erger is dat men er alles aan doet om mensen 

dom te houden. Dat zien we heel duidelijk hier op het eiland bij 

het onderwijssysteem. De meeste kinderen zijn niet meer zelfden-

kend en zijn geheel afhankelijk van een ander persoon. Het niet 

verder kunnen of in vele gevallen internationaal helemaal terug-

gedrongen door het slechte onderwijs op dit eiland, maakt dat we 
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binnen een generatie zo dadelijk niet meer kunnen onderhandelen 

met de buitenwereld. Dat komt omdat al vele tientallen jaren 

ongekwalificeerde zogenaamde leiders op stoelen zitten waar ze 

niet behoren te zitten. Door domme mensen aan de top te zetten 

creëer je een volk die dommer is. Ik weet dat het pijnlijk is om te 

lezen maar wie zijn diegenen die uitspringen? De mensen die hier 

hun opleiding hebben genoten. Deze vallen veelal internationaal 

af wat je duidelijk zag in de 10-10 onderhandelingen. Waar men 

als mongolen gewoon zat aan te horen wat Nederland te vertellen 

had. Er was geen tegenwicht, geen kader die de zwaargewichten 

uit Nederland te woord konden staan, laat staan konden begrijpen. 

Nederland lachte zich rot en liet zich meerdere malen denigrerend 

uit, bijvoorbeeld bij de smile stickertjes van mevrouw Bijleveld! 

Hier vond men het een eer, maar in werkelijkheid was het een 

handeling van disrespect naar je onderhandelaars toe. Vele zaken 

wijzen er alsmaar op dat we dwalend zijn omdat de groep gestu-

deerden kleiner en kleiner wordt. De werkelijke gestudeerden 

komen hier absoluut niet terug om de simpele reden dat ze hier 

niet mee kunnen draaien in het corrupte systeem. Diegenen die 

wel die stap nemen, doen het ook veelal om er beter van te worden 

in de wereld van easy money!

Als je het niveau waar we nu mee zitten ziet, dat is wer-

kelijk terug te zetten op de kleuterschool. Vechtende kinderen die 

je zoet houdt met een lolly beplakt met wat geld. Een land wat 

dan zogenaamd afhankelijk is van hun leiders. Maar hier op ons 
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eiland zien we duidelijk dat het eiland niet bestuurd wordt door 

de politiek. 

Dat was ook de reden dat ik verder ging wroeten in de 

gegevens hoe een eiland door gaat, geen last heeft van de wereld-

crisis en zelfs stug door gaat met al hun activiteiten. Dat heb ik 

uitvoerig beschreven in het boek “Curaçao maffia eiland” waar 

heersers naar boven kwamen die de zaken moeten uitvoeren. 

Mensen die hier werkelijk de dienst uitmaken worden beschreven 

in het parallel boek “De missende link”. Daar zie je hoe enkele 

heren, via opdrachten vanuit de Nederlandse lijn, alle touwtjes in 

handen hebben. Een macht die de maffia vredig naast elkaar laat 

leven, en vanuit de wereld gezien, moet die wel een zware macht 

zijn. Maar wat blijkt? De maffia wordt gestuurd, getolereerd en 

zeer zwaar beschermd door deze “absolute” groep. Het is wereld-

wijd de maffia die vele ongure zaken moet realiseren. Zaken zoals 

drugs, gokken, wassen van veel geld en het verhandelen/opruimen 

van mensen. De groten der aarde blijven schoon en zij doen het 

vuile werk. Even een seintje en een zaak is weer opgelost. Even 

een berichtje en een complete maffialijn die te zelfstandig bezig 

is, wordt opgerold. Het is vanuit de hogere orde dat deze zaken 

gestuurd worden. Misschien voor u een ongelooflijk verhaal maar 

helaas, alle bewijzen zijn er en de huidige politiek bewijst het 

vrijwel dagelijks.

Draai je als bank niet volgens hun regels, de bank is mor-

gen gesloten. Weet je teveel over duistere rechterlijke uitspraken, 
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deze mensen worden juridisch kompleet geestelijk kapot gemaakt. 

Mocht dat niet snel genoeg lukken, laten we het systeem hen voor 

achterlijk verklaren en verplicht opsluiten in klinieken in bijvoor-

beeld Zwitserland. Praktijken die allemaal op dit kleine eiland 

naar boven komen dankzij de fouten die de laatste tijd gemaakt 

worden op hoger niveau. 

De laatste regeringen, en zeker deze laatste, laten teveel 

ruimte open om achter te komen hoe zaken werkelijk gaan en 

welke macht de ware leiders zijn. Je ziet duidelijk de lijnen van 

corruptie en van de maffia. Maar je ziet ook heel duidelijk de 

opperkamer die de werkelijke touwtjes in handen heeft. Zoals de 

voorzitter van de Vrijmetselarij al vertelde: “We hebben problemen 

met het handelen van heer Schotte sr. en Nederland is daarom nu 

hier”. Dat wil zeggen dat er dus werkelijk wat zaken niet gaan 

volgens de regels van deze groep. Je kunt wel zeggen dat je niet 

weet dat zaken hier gespeeld worden, maar dat mag en kan ook 

niet omdat deze groep vele groepjes bevatten waarvan de ene 

groep niet weet wat de taak is van de ander. 

In hun ritualen (zoals ze dat noemen) zie je dat heel dui-

delijk naar boven komen, zeker als je de ritualen van de hoger 

geplaatsten ziet en leest. De kracht van deze organisatie is dan 

ook dat, al spreekt men iemand aan deze alleen de basics weet en 

enkel kleine zaakjes (veelal sociaal als je in de onderlaag zit) maar 

dat ze absoluut niet het “geheel” (grote plaatje) weten. Je zou dan 

vele mensen op een rijtje moeten zetten, wil je een duidelijk beeld 
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krijgen wat de werkelijke opdracht is. Welnu, hier op het eiland 

zijn er teveel fouten gemaakt en is de opdracht duidelijk en die 

moet uitgevoerd worden door de huidige regering Schotte en zijn 

kornuiten. Zoals je ziet lukt het hen aardig. Niet direct hen, want 

Schotte jr. met zijn piassen van de verdere regering zijn de goede 

afleidingsmanoeuvre, maar diegenen achter de schermen die de 

vele zaken beklinken met diverse mensen in de wereld. 

Kortom, uw hersenen zijn gespoeld en u bent als 

schaap(mens) met een nummer die wat te doen heeft wat van 

hogerhand opgedragen wordt!

5:10 Even ter illustratie

Een geheim wat geen geheim meer is.

Schotte brengt “geheim” bezoekje aan Italië

maandag, 16 jul 2012 Radio Paradise

(Met dank aan Radio Paradise)

Premier Gerrit Schotte heeft dit weekend een bezoekje 

aan Italië gebracht. Het was de bedoeling dat dit niet naar buiten 

zou komen. Ook is niet bekend waar in Italië de premier verbleef. 

Bij navraag van het Antilliaans Dagblad bevestigde woordvoerder 

Ramsay Soemanta dat Schotte inderdaad in Italië verbleef en dat 

het om een privé-uitstapje ging.
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Commentaar

Psstt, het is geheim maar weten jullie bij welke familie 

hij logeerde? Mag tien keer raden! Wie was ook al weer de derde 

groep die mee dingt in ons nieuwe ziekenhuis? Zie het boek “Cu-

racao maffia eiland”.

Met zulke acties leg je vele zaken bloot voor de oplet-

tende mensen die weten wat er gaande is op de wereld. Het ka-

binet Schotte is een gigantische zwakke schakel in een machtige 

organisatie. Niet voor niets dat deze mensen het zwaar hebben, 

kogelvrije vesten en diverse zaken om hen heen crieeren om zo in 

leven te blijven. Ze maken teveel fouten maar weten deze fouten 

ook niet te herstellen te verklaren, of op een of andere manier weer 

te verbergen. Zolang als ik studie maak in de hogere lagen van 

de maatschappij heb ik nog nooit eerder zo’n open boek gezien 

in het wel en wee van de maffia en de Freemasonry. Nog nooit 

is er zoveel informatie bevestigd als de laatste jaren. Wat vorige 

regeerders angstvallig geheim hielden ligt nu werkelijk gewoon 

op straat. Ik herinner me een uitspraak eens bij een bezoek aan 

mevrouw de Jong Elhage toen ze premier was van de Antillen. 

Ik vertelde haar dat zij niet de baas was van de Antillen. Ze keek 

verbaasd op en stamelde wat dat ze dat wel was. Toen ik aanhaalde 

dat er een hogerhand was, werd het stil en was dat onderwerp 

meteen afgesloten. Dat was een van de weinige keren dat ik de 

bevestiging kreeg dat er meer gaande was. Maar nu, nu is het een 

openboek puur omdat die mensen die nu zaken moeten regelen 
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niet de power en know-how hebben om zaken te omzeilen of op 

een diplomatieke manier te ontkennen. De mensen die er nu zitten 

met heer Schotte, Cooper en Wiels laten zien dat ze het laagste peil 

ooit hebben bereikt in de politiek. Dat de Freemasonry nu aan het 

zweten is en dat de maffia hun wenkbrauwen fronsen is duidelijk. 

Dat zie je aan de hakkelende en ongefundeerde onderwerpen en 

zaken die aangesneden worden om de aandacht af te leiden. De 

Wielsgroep heeft het blik “de slavernij” weer eens opengetrokken. 

De Coopergroep is heilig verklaard en de Schottegroep is groen 

geworden. Maar de ware missie is duidelijk en is dagelijks te lezen 

in de vele kranten en te horen op radio en TV. 

5:11 En toen kwam dit artikel boven water
(Met dank aan Versgeperst)

FOL onderschept 3,1 miljard dollar aan drugs

17-07-2012 13:40 | Versgeperst | Leoni Leidel-Schenk

De Forward Operating Location (FOL) heeft in de periode 

oktober 2009 tot en met september 2010 765 vluchten op Curaçao 

en Aruba uitgevoerd. Dit heeft bijgedragen aan de onderschep-

ping van 154.000 kilo cocaïne, 3.000 kilo marihuana en 60,8 kilo 

heroïne. Dat staat in de evaluatie van het FOL-verdrag.

De totale waarde van de onderscheppingen wordt geschat 

op 3,1 miljard dollar. Vanaf het vliegveld Hato werden 732 vluch-
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ten uitgevoerd; vanaf vliegveld Reina Beatrix werden 33 vluchten 

uitgevoerd.

Drugsbestrijding vanuit de lucht

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Uri 

Rosenthal heeft de evaluatie vandaag naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Het FOL-verdrag regelt de samenwerking tussen Ne-

derland en de Verenigde Staten op het gebied van drugsbestrijding 

vanuit de lucht. Amerikaanse vliegtuigen hebben toestemming om 

‘forward operating locations’ te gebruiken op de luchthavens van 

Curaçao en Aruba. Na het aflopen van de eerste tienjarige termijn 

is het FOL-verdrag voor een periode van vijf jaar verlengd met 

ingang van 2 november 2011.

Commentaar

3.1 miljard en dan te weten dat dit wekelijks via Curaçao 

betaald wordt! Een eenvoudig rekensommetje maakt dat het be-

drag veel hoger ligt dan wat hier onderschept wordt. Puur omdat 

de doorvoer van containers en het overladen van container naar 

container hier wekelijks gebeurt! Wat is dan die 3.1 miljard? Dat 

is nog geen twee containers! Zo houdt men de FOL bezig om de 

groten der groten hun gang te kunnen laten gaan. Men denkt ken-

nelijk dat de drugswereld niet van de nieuwste technieken gebruik 

maakt. En er zijn zo aanwijzingen te geven, die ook gedeponeerd 

zijn bij de Gouverneur, hoe het nu wel er aan toe gaat. Als dan 

deze aanwijzingen gestopt worden en juist de aangever vervolgd 
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wordt, is het duidelijk wat er mis is in deze hele drugsgeschiedenis. 

De FOL is een cover-up en daar plukken vele mensen van mee.

5:12 De Telegraaf 

Ondertussen gaan de zaken door en verscheen er een groot 

stuk in de Nederlandse Telegraaf.

Ik wil u dat niet onthouden en plaats dit stuk dan in zijn 

geheel in dit boekje en wil de Telegraaf danken voor dit uitvoerig 

artikel. Helaas wel met de nodige fouten en verwarringen rond de 

jaartallen en de toen zittende regeringen.

Dit artikel staat vandaag in De Telegraaf. 30 juni 2012

door BART OLMER en ALEX DE VRIES

 

De Nederlandse geheime dienst AIVD blijkt sinds 2004 

een speciaal undercoverteam op Curaçao te hebben, dat lokale 

politici en bestuurders bespiedt. Gezocht wordt naar corruptie en 

banden met de georganiseerde misdaad. „Opdrachtgever is het 

ministerie van Binnenlandse Zaken, op zoek naar munitie om 

eilandbestuurders te kunnen wippen”, meldt een betrouwbare in-

lichtingenbron. De missie eindigde echter als een slechte tropische 

James Bond-thriller, met onderlinge ruzies en weinig concreet 

bewijs. Tot overmaat van ramp kwam hoogstwaarschijnlijk infor-
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matie die werd gedeeld met de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), 

bij de Colombiaanse veiligheidsdienst terecht… 

Tussen Nederland en Curaçao zijn de relaties ronduit slecht 

sinds het aantreden in oktober 2010 van de regering Schotte, die 

herhaaldelijk uit verschillende hoeken van corruptie en banden met 

de onderwereld is beschuldigd. Naar nu blijkt koesterde de AIVD 

die verdenkingen richting Curaçao al veel eerder. Opmerkelijk is 

dat de jarenlange inspanningen van de AIVD geen keiharde be-

wijzen hebben opgeleverd over misstanden onder eilandpolitici, 

terwijl de geruchten en ook aanwijzingen hardnekkig zijn.

„Dat kan ook niet anders op zo’n klein eiland, waar ieder-

een elkaar kent en verklaarde vijanden elkaar tegenkomen op de 

school van hun kinderen”, aldus de bron, die ook de reden aangeeft 

van de magere onderzoeksresultaten. „Er is bijna geen politicus 

die totaal schoon is; iedereen heeft banden met iedereen. Maar 

weinigen willen samenwerken met ons tegen de corruptie, want 

anders heb je hier op het eiland geen leven…”

Bij het AIVD-team werden frustraties hierover verder 

gevoed door in hun nek hijgende bazen van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Het geheime team bestaat uit een teamleider, 

analisten en zogenoemde operateurs, oftewel Nederlandse under-

coveragenten. „De operateurs vliegen meestal via Venezuela naar 

Curaçao, zodat ze minder opvallen.”
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Dat gold niet voor de Nederlandse militaire inlichtingen-

dienst MIVD, die al snel lucht kreeg van het AIVD-team op het 

tropisch eiland. „Er was sprake van slaande ruzie tussen beide 

diensten. De MIVD claimde de eilanden vanwege de militair 

belangrijke ligging. Daardoor kwam het voor dat operateurs van 

beide diensten elkaar herkenden als ze iemand volgden.” Uitein-

delijk gingen beide diensten samenwerken, maar niet van harte. 

Belangrijke onderzoeken, zoals radicalisering van Nederlandse 

mariniers die moskees bezochten op het eiland, hield de MIVD 

angstvallig stil voor de AIVD.

Tentakels

Niet alleen zogenoemde ’platte’ bestuurders (zij die zich 

laten betalen door of banden hebben met de georganiseerde mis-

daad) werden door de AIVD bespied. Ook werd onderzocht hoe 

ver de economische tentakels op het eiland reiken van buurland 

Venezuela. De raffinaderij, uitgebaat door de staatsoliemaatschap-

pij van Venezuela, speelt daarbij een belangrijke rol. Premier Gerrit 

Schotte is goed bevriend met de Venezolaanse president Hugo 

Chávez. Hij laat geen gelegenheid voorbijgaan hem te prijzen en 

bezoekt het land regelmatig.

Met afgrijzen wordt binnen de veiligheidsdiensten in Ne-

derland, maar ook in de Verenigde Staten, gekeken hoe de Veilig-

heidsdienst Curaçao (VDC) ten prooi is gevallen aan de ordinaire 

politieke machtsstrijd op het eiland. Het escaleerde vorig jaar, toen 
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een geheim memo van de VDC uitlekte met vernietigende infor-

matie over de integriteit en corruptie van enkele ministers, onder 

wie premier Gerrit Schotte zelf. Diens regering verloor hiermee 

in één klap haar (internationale) geloofwaardigheid. Gevreesd 

wordt nu dat gevoelige informatie van de VDC in handen is ge-

vallen van Venezuela en Colombia. „Onder die informatie zit ook 

AIVD-informatie; dossiers over mogelijke banden tussen maffiosi 

en politici”, zegt een inlichtingenbron. „En dat ligt nu op straat.”

Daarvoor waarschuwt ook ict-medewerker Eldred Win-

klaar van de VDC in een uitgelekte verklaring, die hij aflegde bij 

de Ombudsman van Curaçao. Volgens hem moest hij wijken bij 

de veiligheidsdienst omdat hij ’close’ was met de heer Gumbs: 

„Getracht wordt om mij weg te werken door mij ervan te beschul-

digen informatie te hebben gelekt.” Edsel Gumbs was tot einde 

2010 hoofd van de VDC en opdrachtgever van een vernietigend 

veiligheidsmemo naar vijf ministers.

De op non-actief gestelde Gumbs en Winklaar en nog twee 

VDC-medewerkers zouden, volgens de regeringSchotte, met hun 

acties hebben willen proberen de ’regering omver te werpen’. 

De vier zouden uit de kluis van de VDC geheime, gevoelige 

informatie hebben gestolen, waaronder het inmiddels beruchte 

veiligheidsmemo. Hiervan heeft de regering aangifte gedaan bij 

het openbaar ministerie.
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Schotte, politiek leider van de medio 2010 opgerichte 

partij MFK (Movementu Futuro Korsou), deed er nog een schepje 

bovenop door een politiek complot te onthullen. De vier VDC-

medewerkers, met Edsel Gumbs voorop, zouden een verlengstuk 

zijn van oppositiepartij PAR. Deze partij van de gevestigde orde op 

het eiland was op Curaçao lange tijd aan de macht, maar staat nu 

tandenknarsend aan de zijlijn. Volgens verschillende betrouwbare 

bronnen op Curaçao heeft de PAR zelf verre van schone handen 

en dus flink wat boter op het hoofd. Dat verklaart mede waarom 

de AIVD al in 2004 met een onderzoek naar corrupte politici 

begon op het eiland.

De gefrustreerde premier Schotte richtte zijn pijlen on-

dertussen op een kleine, makkelijk te vangen vis, ict-medewerker 

Eldred Winklaar. Eind vorig jaar wordt hij door zijn bazen bij 

de dienst plotseling meegenomen naar een hotel, zo vertelt hij 

in zijn verklaring: „Ik werd naar een kamer gebracht waar drie 

mannen en een vrouw zaten. Volgens mij waren het mensen van 

een veiligheidsdienst van Colombia op Curaçao. Op mijn vraag 

naar de namen van de twee heren werd mij verteld dat ik die niet 

hoefde te weten en dat deze actie voortvloeit uit een opdracht 

van de minister-president (Schotte, red.) van Curaçao. Aan mij 

werden veel vragen gesteld over het netwerk, de omvang van het 

netwerk, de server en de screening van de ministers. De Colom-

bianen zeiden dat als ik niet de waarheid vertel, ze er toch achter 

zouden komen…”
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Later volgt een tweede gesprek, waarbij Winklaar als 

verdachte wordt behandeld. „Ik herkende een van de mannen als 

Benno, die voor Forensic Services werkt. Men vorderde van mij 

dat ik het password van het systeem moest afgeven en dat ik de 

waarheid moest spreken wie er gelekt zou hebben.”

Exacte kopie

Winklaar gaat overstag. Alle informatie van de server 

van de VDC zou toen volgens hem zijn gekopieerd. „Ik zei aan 

Michael Römer (chef VDC, red.) dat waar ze mee bezig zijn niet 

correct is, omdat nu een bedrijf van buitenaf (Forensic Services 

Caribbean, red.) alle informatie van de dienst heeft. Er is nu een 

exacte kopie van alle gegevens van de veiligheidsdienst sinds de 

oprichting. Ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de 

wereld zijn nu in handen van particulieren.”

Voormalig politieman en fraudespecialist Benno van Leeu-

wen van Forensic Services Caribbean bevestigt zijn onderzoek 

naar het lek bij de VDC. „Ja, ik heb dat gedaan in opdracht van 

de Commissie van Toezicht van de VDC. Dat was een degelijk 

onderzoek, onder leiding van commissievoorzitter en Arubaans 

rechter Hans de Boer. De Raad is politiek onafhankelijk.” Waar 

de gekopieerde veiligheidsbestanden zijn gebleven, wilde hij niet 

zeggen.
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Eind april van dit jaar rondde de Commissie van Toezicht 

(CvT) haar eigen onderzoek bij de VDC af, met als belangrijkste 

conclusie dat er „geen vertrouwelijke informatie aan de Colom-

biaanse veiligheidsdienst DIPOL is verstrekt”. Maar blijkbaar is 

er toch wel contact geweest met de Colombianen. „In het najaar 

van 2011 heeft DIPOL gesprekken gehad met medewerkers over 

een technische samenwerking. De commissie voegt daar haastig 

aan toe: „Veel westerse veiligheidsdiensten werken samen met 

DIPOL en hebben vertrouwen in de dienst. De CvT ziet daarom 

op dit punt geen aanleiding tot ongerustheid of om aanbevelingen 

te doen.”

De vraag is hoe objectief de Commissie van Toezicht te 

werk is gegaan. Want met de meeste betrokkenen bij de memo-

affaire werd gesproken, behalve met klokkenluider Eldred Win-

klaar en voormalig chef VDC Edsel Gumbs.

De onervaren en van corruptie beschuldigde regering-

Schotte struikelt ondertussen van het ene schandaal naar het 

andere. De Verenigde Staten hebben „heel boos in Den Haag aan 

de bel getrokken na het gestuntel door de Veiligheidsdienst op 

Curaçao. Het eiland is voor hen van strategisch belang”, meldt 

een betrouwbare Haagse bron. De Amerikanen willen niet dat 

hun strijd tegen de internationale drugshandel in ZuidAmerika 

in gevaar komt.
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De brief die minister van Justitie Elmer Wilsoe van Cu-

raçao stuurde aan de Amerikaanse regering was de spreekwoor-

delijke druppel. Wilsoe vroeg de Amerikanen in de brief om 

opheffing van het beslag op de tegoeden van loterijbaas Robbie 

dos Santos, met bedrijven op Curaçao en Sint Maarten. Het gaat 

om een bedrag van vele tientallen miljoenen dollars. Dos Santos 

wordt door de Amerikanen verdacht van belastingfraude, witwas-

sen van geld en valsheid in geschrifte. Daarnaast zou Dos Santos 

zijn loterijketen Robbie’s Lottery achter de schermen gebruiken 

voor een grotere illegale loterij en de verkoop van valse loten. 

Dos Santos is de halfbroer van George Jamaloodin, minister van 

Financiën op Curaçao.

Voor de Nederlandse regering lijkt de maat nu echt vol. 

Afgesproken is dat de wederopbouw van de Veiligheidsdienst 

Curaçao onder toezicht staat van de AIVD, die daarmee na ja-

renlange frustraties zijn gram kan halen. Een zegsvrouw van 

de regering-Schotte spreekt echter van een „samenwerking op 

bepaalde onderdelen met de AIVD. Meer niet.” Verder moet het 

eiland snel financieel hervormen vanwege zijn begrotingstekort 

van 35 miljoen en vele malen hogere staatsschuld.

Commentaar

Buiten de verwarring rond wanneer welke regeringen 

op welke datum gezeten hebben, is de kern van het verhaal heel 

duidelijk en berust op waarheid. De context en de kern zijn zo 
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klaar als een klontje en we zien hier duidelijk de betrokkenheid 

van de maffia geplaatst op die plaatsen waar het nodig is in de 

diverse regering op dat moment. Wat verder ook een beetje ver-

warrend is, is dat men doet geloven dat de AIVD pas vanaf 2004 

bezig is op onze eilanden. Nu, uit persoonlijke ervaringen kan 

ik u vertellen dat de eerste contacten die mij al opvielen wat ze 

aan het doen waren vanuit Nederland al vanaf 1982 stammen en 

ook daarvoor al gaande waren. Buiten de AIVD vergeet men dat 

hier op het eiland een Gouverneur is en zijn Kabinet. Dat kabinet 

heeft alleen de opdracht om alle zaken die spelen op dit eiland te 

volgen en dagelijks door te geven aan Nederland. Nu is dat niet 

direct spionnenwerk, om het maar even spannend te omschrijven, 

maar het is wel dat alle mogelijke informatie dagelijks verzameld 

worden en gedecodeerd verzonden worden. ‘s Morgens komen 

dan de orders terug vanuit Nederland, als er orders of specifieke 

zaken zijn waar men meer over wil weten. Deze gegevens zijn 

niet direct voor de Nederlandse politici want die moeten via di-

plomatieke wegen en regeringswegen zaken sturen. Doch, er is 

een voorkennis van zaken en zal er ook dan gegevens loskomen 

vanuit de hoek van AIVD/kabinet die steunend kunnen zijn in 

hetgeen wat ze willen bereiken.

Let wel, het is niet alleen Nederland die dit doet. Vergeet 

niet, bij het Amerikaans consulaat gebeuren deze zaken ook en 

dat hebben we mogen zien en lezen in de Wikileaks cables waar 

zeer gevoelige informatie staat. Zo is er een cable waar duidelijk 

staat hoe Amerika gaat reageren mocht Nederland zich terug 
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willen trekken van deze eilanden. Iets wat niet door kan gaan 

omdat Amerika daar niet mee akkoord gaat en zelf zal ingrijpen. 

Nederland wordt vanuit die hoek gedwongen om zorg te dragen 

voor deze eilanden, zo niet dan is interventie mogelijk. Eilanden 

losgekoppeld van Nederland is dus een onmogelijke zaak en is 

een fata morgana van enkele slecht denkende politici. Zo zullen 

zeker de 6 eilanden nog heel lang samen moeten werken maar dat 

heeft Aruba al lang door en ondanks hun status aparte blijven ze 

onder de armen van Nederland. 

Maar vergeet ook niet, het Venezolaanse consulaat wat 

duidelijk de motor is achter de vele vestigingen die door zeer 

grote oliemagnaten opgezet zijn. Al in de tijd van kabinet IJs is 

duidelijk geworden dat er achter zeer dikke muren een verdeling 

plaatsgevonden had uitgaande van de resultaten van de metingen 

van natuurlijke bronnen hier onder onze eilanden. Venezuela 

wist al lang dat er olie was en is al drukdoende om met een pijpje 

voor onze territoriale wateren olie op te pompen. Dat onder deze 

eilanden deze bronnen ook zitten is duidelijk geworden uit de do-

cumenten die ik heb mogen inzien. Maar op een gegeven moment 

kwam er een uitspraak van heer Chávez dat hij de zee claimde tot 

diep naar het noorden. Uit het niets en net in die tijd dat heer IJs 

en zijn kornuiten drukke onderhandelingen hadden. Er werden 

zelfs al olie compagnies opgezet en ook dat al een beursnotering 

gekoppeld werd aan deze olie. Net die tijd kwam dus heer Chávez 

en er was even een onzekerheid want heer Chávez wist dat de olie 

van hem zou worden en het al via nevenbedrijven in Venezuela 
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zou uitkomen! Deze bedrijven zijn nu nog steeds op het eiland 

wachtend op de opdracht om te gaan starten. Als deal kwam er 

uit dat Nederland het gas neemt wat als reserve zal gaan dienen 

als Nederland het minder gaat krijgen uit eigen bodem. De deal 

is beklonken en de documenten verdwenen van internet maar ook 

uit de regeringsgebouwen waar ze pas weer op gaan duiken als 

Curaçao nog meent het te kunnen claimen. De deal is er, alles is 

getekend en al jaren geleden beklonken. 

Heer Cooper kwam per ongeluk even naar buiten met de 

mededeling dat er gas en olie onder het eiland zit. Met dat bericht 

zaagde hij vele mensen de poten onder hun stoelen vandaan want 

juist die mensen die de contracten beklonken, bleven beweren dat 

het te diep zit en niet rendabel is om aan te beginnen. En heer 

Chávez maar lachen want die zuigt nu al olie op!

Maar genoeg olie en gas, we hadden het over een AIVD 

en die mensen die dagelijks het eiland nauwlettend in de gaten 

houden. We weten al heel lang dat er achter de schermen meer 

bezig is dan wat wij burgers ooit te weten mogen komen. Maar met 

de huidige manier van regeren zijn er wel wat grote zware deuren 

op een kiertje gekomen en worden er teveel vreemde beslissingen 

genomen en weten ze niet hun mond te houden. Doordat het niveau 

van de leiders zo laag is merk je ook dat ze snel uit hun tent te 

lokken te zijn. Je gooit een lijntje uit, dan als een klein kind in een 

kleuterklas die meteen hapt, reageren ze. Het niveau is schrikba-

rend als je ziet dat nu al voor de zoveelste keer er personen zitten 
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die niet hoger hebben gescoord dan een lerarenopleiding met een 

extra aantekening “recht” uitgegeven door UNA. UNA wat onze 

universiteit behoort te zijn, maar nergens ter wereld werkelijk op 

aan sluit qua niveau, op welk niveau dan ook. Het voor de gek 

houden van burgers en het bewust dom houden van deze burgers 

ziet men hier heel duidelijk. Wat men leert is veelal dat men die 

mensen zoveel mogelijk kan plaatsen op een specifieke plaats 

in de maatschappij. Zo krijg je dat mensen die buiten het geheel 

handelen, al snel opgeslokt worden door een bedrijfje waar ze 

eeuwig stilgehouden en afgekocht worden door voor in hun ogen 

goed salaris en toekomst. 

Onze eilanden zijn al heel veel jaren onder toezicht van 

een AIVD maar ook zeer zeker via een Kabinet van de Gouver-

neur en zijn Gouverneur. Natuurlijk want als men de leugens zou 

moeten geloven die de politiek veelal naar buiten brengt kan men 

een maatschappij en het aangekoppeld systeem niet sturen. Overal 

ter wereld houdt het ene land het andere in de gaten en daar zijn 

de consulaten / Gouverneurs en de vele mensen uit het veld voor 

nodig. Maar in die gelederen gaat er meer om en daar gaan we 

het nu over hebben.

5:13 Achter de loden deuren

Lang zijn vele zaken ontkend of zijn ze belachelijk ge-

maakt en mensen zelfs voor gek verklaard, zoals heer W. en on-
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dergetekende. Dat omdat je dan te diep en te ver achter komt wat 

er werkelijk gaande is op deze eilanden (wereld). 

- Er achter kom je, als je simpele berichten leest op 

   slaat en wacht. 

- Er achter kom je, als je luistert en opneemt in je 

   hersenen en wacht. 

- Er achter kom je, als je kijkt naar de gedragingen en de 

   energie van de mensen die je zaken vertellen of hoe 

   de pers het brengt en dan wacht.

Ga dan zaken op een rijtje zetten en heer W. deed dat al-

lemaal via documenten die hij op sloeg en dateerde en sorteerde. 

Ik doe het via mijn energie en mijn hersenen die weten zaken zo 

te zetten dat elke puzzel opgelost kan worden. Of het nu maat-

schappelijk, juridisch of de landelijke politieke zaken zijn. Dat, 

door ze in een lijn te plaatsen en op te lossen en te doorzien. Zo 

doen archeologen een vaas weer reconstrueren vanuit de oudheid, 

zo doen wij gedragingen en signalen opvangen die passen in de 

diverse puzzels.

Door de berichtgevingen te volgen en te plaatsen in het 

geheel zie je dat de politiek en zijn maatschappij gestuurd wordt. 

Natuurlijk, er moet één weg zijn, één doel waar het allemaal om 

gaat. Op dit eiland hebben we het geluk dat mensen een open 

boek zijn en dat vele politici, zoals eerder geschreven, niet de 

know-how hebben om politiek te voeren. Ik verbaasde me altijd 

over de heren Joop den Uyl en Piet Hein Donner die uren kun-
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nen praten en werkelijk niets prijs gaven. Mensen gewoon met 

niets laten zitten. Het zijn die zeldzame mensen in de politiek die 

me interesseerden en ik ging analyseren. Heer den Uyl was even 

wat moeilijker omdat ik het via archief moest doen. Maar heer 

Donner heb ik bewust meegemaakt en zo ook eens vragen kun-

nen stellen via de Kamer. Maar dan bleek dat mijn vragenstellers 

absoluut geen kaas hadden gegeten van het vragenstellen aan zo’n 

geslepen politicus. 

Wel werd duidelijk dat zelfs heer Donner na enkele be-

zoeken aan ons eiland vrij snel het internationale politieke veld 

verliet. Iets wat we zien bij vele van zijn voorgangers, maar ook 

van zijn opvolgers. Wat zou het zijn dat deze mensen soms tot 

180 graden laat omslaan?

5:14 180 graden de andere kant op

Het is een mode momenteel in de politiek dat de politici 

het ene zeggen en juist het tegenovergestelde doen! Ik dacht in 

eerste instantie dat het meer een Antilliaans probleem was maar 

ook de buitenlandse politici die dit eiland bezocht hebben, krij-

gen hiermee te maken. Door verder te wroeten in de oorzaak van 

dat gedrag kwam ik ook hetzelfde tegen bij rechters, leden van 

justitie. OM en Officieren van Justitie. Mensen die bang zijn en 

dan tot uitspraken en handelingen kwamen en nog komen (als ze 

er nog zitten) die niet te rijmen vallen. Men ziet heel duidelijk dat 
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er met vol goede moed aan zaken begonnen worden en dan zie je, 

als ze dichter in een bepaalde hoek komen, dat ze afzwakken of 

zelfs compleet omdraaien. Wat je in de politiek en ook in justitie 

en recht ziet, kun je doorvoeren naar de burgers toe. Want ook 

onder de burgers maak je mee dat mensen het ene zeggen en het 

andere doen. 

Laatst kwam een stukje in de krant waar aangegeven werd 

dat stewards en cabinepersoneel wel eens onder druk werden gezet 

door mensen die in drugs handelen. Nu, dat is geen nieuwtje en is 

al tientallen jaren gaande. Het onder druk zetten van de onderste 

laag van de bevolking is waar het maar gaat om enkele kilo’s 

drugs. We zien dat hoe hoger we komen op die ladder dat het dan 

naar de kern gaat van de complete maffia die de touwtjes duidelijk 

in handen hebben. Komen onderzoeken te dicht bij de bron zie 

je die personen een complete turn maken en weglopen. Alsmaar 

worden mensen, hele gezinnen of zelfs verre familieleden onder 

druk gezet, met de dood bedreigd naargelang men hen “stil” wil 

krijgen. Dat “stil” krijgen is dat men dan net iets teveel weet en 

iets teveel laat merken dat je de kern van het geval door hebt. 

Hoeveel malen is er niet bekend gemaakt dat het bijvoor-

beeld bij de politie rommelt. Hoeveel in opleiding zijnde agenten 

verdwijnen in het niets en worden het leven absoluut onmogelijk 

gemaakt! Al vele jaren is de kern van het drugsprobleem de be-

scherming van de politie en zelfs het verzwijgen van zeer grote 

zaken. Als dan iemand plichtsgetrouw te dicht bij de kern komt 
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worden ze beschuldigd van ontucht met minderjarigen, eigen 

drugsbezit of zogenaamd wapenhandel! Je kunt dan er de klok 

op gelijk zetten dat die persoon te dicht bij het vuur kwam. Het 

is de manier zoals men werkt. Als men teveel door gaat krijgen 

zijn er altijd huiszoekingen waar men het een of ander aan treft 

terwijl de bewoner van het pand (die dan teveel weet) niet weet 

wat er gaande is. 

Zelf ken ik politieagenten die hun huis als een kluis ver-

bouwd hebben en waar men alles aan doet zodat er geen valse 

zaken in huis belanden. Dan nog is het zo dat bij een inval gewoon 

zogenaamd bewijsmateriaal terplekke gedeponeerd wordt of be-

wijsmateriaal gecreëerd wordt. Dat alles maakt dat vele mensen 

in de vele lagen van de bevolking bang worden gemaakt bij al de 

eerste bedreigingen. Bedreigingen met zogenaamde ongelukken of 

door ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Of als laatste redmiddel, 

vals te beschuldigen van kinderporno, drugs of wapenbezit. Lukt 

het dan nog niet dan gaat men radicaal te werk en worden mensen 

‘s nachts bezocht door een speciaal team dat al meerdere malen te 

werk is gegaan op dit eiland en dan wordt je gehele gezin onder 

handen genomen, tot zelfs moorden toe. Als het dan onderzocht 

wordt is het een ordinaire roofmoord, afrekening drugs of crime 

passion waar men mee naar buiten komt! Het is kortom de druk 

vanuit de maffia en die diverse groepen die wekelijks tientallen 

miljoenen maken in o.a. drugs, wapenhandel en mensenhandel 

die mensen van hoog tot laag op de maatschappelijke ladder zo 

in bedwang houden. 
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Dat het bestaat, en de bewijzen zijn er ten overvloede. Men 

ziet zelfs Nederlandse rechters, politici en belangrijke mensen die 

in een keer de 180 graden turn maken en van het toneel verdwijnen. 

Het bewijs is er bijna wekelijks wel ergens te lezen maar ook te 

zien aan de gedragingen van mensen zoals op internet, sociale 

sites en op straat. Mensen zijn bang gemaakt en daardoor hebben 

zij hen in hun macht.

5:15 Gokken

De onderwereld die ontkend werd en waar ik al jarenlang 

over schreef.

(Met dank aan Amigoe)

Amigoe, 5 juli 2012 

Website en telefoonnummers geregistreerd op Curaçao

Miljard dollar met gokken via internet en telefoon

WILLEMSTAD — 

Een bende, die zich in Texas bezighield met illegaal gokken 

via het internet, werkte met offshore websites en tollfree telefoon-

nummers die geregistreerd waren op Curaçao. In een jaar tijd zou 

er 1 miljard dollar aan inkomsten zijn geboekt.
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Commentaar

Ik moest lachen want al jaren schrijf ik dat de gokwereld 

en veelal de daaraan verbonden Italiaanse maffia, hier veel geld 

maken. Dat het niet alleen via de gokhuizen ging was duidelijk, al 

worden die alsmaar beschermd en blijven de beschermde wetten 

voor de burgers alsmaar in de la liggen. Iedere keer als een politicus 

de gokwet wil aanpassen en de regels wil aanpakken verdwijnt 

deze man/vrouw zeer snel van het politiek toneel. Op Curaçao is 

het gokken een van de belangrijkste pijlers van de economie, bui-

ten drugs, wapens en witwassen van veel geld. Via de gokhuizen 

wordt veel geld vanuit de wereld gewassen en daarnaast wordt er 

ook nog veel geld gemaakt. 

Internet gokken was een nieuwkomer en heeft hier een 

explosie gemaakt waardoor veel geld via dit eilandje gaat. Men 

heeft lak aan internationale regels en wetten en men weet via de 

elektronische manier zeer veel geld te verwerken en de wereld 

rond te krijgen. Eindelijk, na vele jaren kwam er een melding in 

de Amigoe en ik had meteen een grijns op mijn gezicht. Want één 

miljard is niet veel in deze wereld en de absoluut groten maken 

nog wel wat meer nullen. 

Ons nieuw datacenter wat er gebouwd wordt is niet voor 

niets hier op dit eiland gezet en zal zo dadelijk een bolwerk worden 

van die onderwereld. Kost wat kost moest dat gebouw hier gezet 

worden. Ondanks de onbegrijpelijke keuze van de locatie. Veelal 
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zoekt men op de wereld naar de koelste plaatsen voor data centra. 

Maar hier plaatst men in de tropenzon zo’n gebouw! Waarom? 

Nu, dat is niet moeilijk te raden en heeft veel te maken met waar 

men nu achter is gekomen bij dit bericht. Want er is veel illegaal 

dataverkeer op dit eiland en het moet wel ergens opgeslagen kun-

nen worden! 

Het bewijs was er al meteen toen gerenommeerde data 

opslag bedrijven afhaakten en het project als een fata morgana 

verklaarden. Wat technisch gezien het project ook is. Maar wat 

maken de extra miljoenen uit die aan koeling uitgegeven moeten 

worden op de miljarden die gemaakt worden vanuit het zwarte 

circuit? 

Zo blijven we het ene bewijs na het andere krijgen dat 

men hier niet leeft van die verdwaalde toerist of van die paar 

zogenaamd rijke buitenlanders. En dat het eiland duidelijk niet 

bestuurd wordt door die piassen in de politiek maar door de macht 

van het grote geld.

Wil men de ware economie blootleggen van dit eiland zal 

men de Centrale Bank eens moeten gaan doorlichten. Het wordt 

steeds duidelijker dat de bank de hand boven het hoofd houdt bij de 

niet al te nette investeerders. Het nijgt steeds meer naar die zwarte 

zijde van de financiële markt op dit eiland. Een zijde wat gaat 

over zeer veel miljarden! De economie draait op de gokwereld, 

wapenhandel, witwaspraktijken en de mensenhandel. Zodra men 
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die vier pijlers van dit eiland zou gaan doorlichten en aanpakken 

dan pas zal men door gaan hebben wie de ware machthebbers zijn. 

De raffinaderij, onze trust en toerisme zijn werkelijk 

dekmantels voor iets wat onmenselijk groot is en waar zeer veel 

landen profijt van hebben. Door deze grote “zwarte” handel kan 

er wereldwijd veel gedaan worden onder het mom dat hun land 

schoon is maar ondertussen via dit eiland wel hun bijdrage levert 

aan de vele vuiligheid die er op deze wereld bestaat. Kijk even 

aan de samenwerking met Iran waar men achter is gekomen en 

een boycot tegen is. We zijn een beerput waar vele landen bij 

elkaar komen en waar vele landen onderling samenwerken. Een 

beerput waar iedereen van elkaar weet dat ze illegaal bezig zijn 

maar dan is geld toch wel een mooie bijkomstigheid. Landen als 

Amerika, Nederland, Venezuela, Colombia, Midden-Oosten, Italië 

om maar enkele bekenden te noemen, genereren heel veel geld via 

onze Nationale Bank en de daaraan gekoppelde groepen, lokale 

banken en machten.

Curaçao draait echt niet op de handel en wandel zoals ons 

voorgehouden wordt. Iets wat duidelijk bewezen is de laatste jaren 

toen de wereld in een diepe recessie was maar de economie gewoon 

door ging op het eiland. Ook ziet men duidelijk dat wat er ook 

voor regeerders zitten, en al hebben ze totaal geen know-how van 

de vele zaken en komen ze soms niet verder dan een lagereschool-

opleiding, het eilandje toch door blijft draaien! Dat, omdat deze 

marionetten een goede tool is voor de werkelijke machthebbers 
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beschreven in het boekje “De missende link”. Men wil juist op die 

plaatsen mensen hebben die niet kunnen denken en zelf zaken op 

een rijtje kunnen zetten. Denkende en gestudeerde mensen zijn 

lastig en dat zien we ook bij de vele overheidsinstanties waar niet 

de werkelijke gestudeerden op de plaats komen te zitten waar ze 

volgens hun opleiding thuishoren. Men ziet al vele jaren dat de 

politiek bemand wordt met mensen die manipuleerbaar zijn en 

mensen die geen lastige vragen stellen. Zo zie je dat hier regelma-

tig, maar zeker ook de laatste jaren, er wel om de zoveel maanden 

weer een lastige minister aan de kant gezet wordt. Als men met te 

eigenzinnige zaken komt en niet handelt volgens de wetten van 

“hogerhand” is de tijd dat je in die heerlijke stoel zit zeer kort.

Kortom, de lokale politiek zijn de piassen van de maffia 

en de daar weer bovenstaand Freemasonry die weer daarop zijn 

opdrachten krijgt vanuit Nederland en dat weer via de hogere 

overkoepelende wereldorganisatie. 

5:16 Slavernij

Zo zie je dat wat we ook drukdoende zijn om zogenaamd 

van de slavernij af te komen. De slavernij wat gewoon loze kreten 

zijn. Slavernij bestaat niet alleen onder de donkere bevolking maar 

ook naar de blanken toe. Als men denkt vrij te zijn van Nederland 

zal men begrijpen dat juist Nederland is die via de Freemasonry 

de opdrachten geeft. Al zouden we politiek vrij zijn van Neder-
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land dan zijn we alsnog gekoppeld aan de weg die voor ons van 

hogerhand, via Nederland, opgelegd wordt! Ook dat kun je merken 

aan het gedrag vanuit Amerika en de nodige commentaren die in 

de cables gegeven worden. Daar kan niet een onafhankelijk land 

tegen vechten want zonder deze bescherming zou het land niet 

meer bestaan! Zelfs in de zogenaamde vrije Afrikaanse landen, 

Zwitserland, Amerika, China en zelfs Rusland zijn ook zij slaven 

van dat systeem en komt men er niet onderuit. 

We hebben duidelijk zelf mee mogen maken dat nu een 

van onze grootste schreeuwers op het eiland de connectie heeft 

met de Nederlandse politiek om zo hier lokaal heibel te schop-

pen. Ik noem het verraad en zo ook andere mensen die dit weten, 

maar men denkt dat deze groep werkelijk op komt voor de lokale 

bevolking. Vergeet het, want via Nederlands geld en Nederlandse 

inbreng is een geslepen plan gaande om de lokale bevolking op 

te zetten tegen Nederland. Dat spelletje speelt nu al enkele jaren 

en men loopt blindelings achter deze personen aan. Niet wetend 

dat Nederland via de Freemasonry en via andere zeer geslepen 

kanalen het eiland totaal in handen heeft. Nederland zal zijn gas 

niet vrijgeven en zoals al eerder geschreven, de deal met Venezuela 

niet verbreken. Nederland weet vele wegen en weet mensen die 

niet kunnen tellen en relativeren maar puur op emoties werken, 

compleet te misleiden. 

Een opstandig volk is goed want dat wil zeggen nog meer 

ellende, weinig toekomst en weinig vooruitzichten. Dat houdt 
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weer in een slaaf van een systeem zijn al is het maar voor droog 

brood en zuiver water. Kijk naar Haïti waar de bevolking elkaar uit 

moordt en waar men verder en verder afdaalt in een hel. Het land 

Haïti doet wat men hier voor ogen heeft. Namelijk, de ondergang 

van een volk en de rijkdommen zowel in de financiële markt als 

onder de grond behouden voor enkele groten. 

Slavernij in de huidige vorm is niet meer met kettingen 

en stokslagen. De moderne slavernij bestaat uit het manipuleren, 

indoctrineren en het afnemen van de mensen hun leven door hen 

te koppelen aan geld wat overal betaald moet worden om te mogen 

blijven leven. Men vergeet in het “heden” te leven en te zien wat 

er nu gaande is. Door alsmaar terug te blikken en de geschiedenis 

aan te pakken als vergelding, ziet men niet wat er nu speelt. Het 

beheersen van gehele volkeren, wat we ook zien op dit eiland, is 

puur gericht om het in grote schulden te krijgen, afhankelijk te 

maken van de grote banken. Zo leggen zij hun wil op en gehoor-

zamend voeren de burgers uit wat hen opgedragen wordt om hun 

zogenaamde rijkdom te kunnen behouden. Dat maakt de moderne 

slavernij nog machtiger want tegen stokslagen is te wapenen en 

kettingen zijn te doorbreken. Een financieel afhankelijk persoon 

(wat 99.9% van de bevolking is) kan zich niet wapenen tegen de 

maatschappij en kan alleen maar meedoen en groot lopen te ver-

kopen dat men onafhankelijk is! Tot de dag dat men genoeg van 

die persoon heeft en hij teruggeplaatst wordt onder aan de ladder 

zijnde als straf voor het onafhankelijk denken en schreeuwen.
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Zo doet Nederland het weer, keer op keer. We geven wat, 

laatst enkele miljarden, en men zal zich aan de regels moeten hou-

den. Onafhankelijkheid zoals een groepje schreeuwt is niets meer 

dan een storm in een glas water. Want men is al totaal afhankelijk 

zonder dat men het wil weten! Een land zonder inkomsten, want 

dat zijn we, is geen land. Want de opzet is om dan alles terug te 

trekken inclusief de raffinaderij waar dan geen exploitant voor 

gevonden wordt. De reden is dan “Een boycot” of “Onveilig 

land” zoals ze dat wereldwijd noemen. Als de financiële markt 

zich terug gaat trekken en we hebben geen geld om de olie en gas 

uit de grond te zuigen, welke rijkdommen hebben we dan? Alles 

is in handen van het buitenland en dat weet iedereen. Maar om 

populair te doen is er een groepje dat meent zich los te kunnen 

rukken om zo een tweede Haïti te creëren.

We hebben nu vele zaken nog eens extra belicht en we 

hebben daardoor misschien een beter indruk gekregen wat er 

werkelijk gaande is. Het is duidelijk dat we niet bezig zijn om een 

land op te bouwen maar af te breken. Jaren geleden schreef ik al 

eens dat we op weg zijn om een tweede Haïti te worden en dat 

werd me niet in dank afgenomen. Natuurlijk niet want je merkt 

dat het de waarheid is en dat een land met alle mogelijkheden 

systematisch afgebroken wordt door het stelen van het volk en 

het verkopen van je land en eer. Contracten worden stilzwijgend 

gesloten, al tientallen jaren maar de laatste tijd zijn er contracten 

getekend met de duivel himself. Bedrijven die wereldwijd veloren 

bedrijven zijn met een vies verleden, gaan wij mee in zee. Het 
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begon al met Air Berlin en daarvoor al ons space droompje en 

daarvoor onze GOL contracten. Het is gewoon zo duidelijk wat 

hogerhand aan het doen is en dat is om een totale chaos te creëren 

waar wij burgers langzaam maar zeker als ratten gevangen in zit-

ten. De rijken bouwen nu al complete forten om hun zaken veilig 

te stellen. De dorpen zoals vroeger Shell ze maakte zien we nu 

rond Jan Thiel, Spaans water en op enkele vestigingen rond het 

eiland verschijnen. Hoge muren, slagbomen en een leger bewakers 

moeten de gewone mens buitenhouden! 

Het tijdperk Haïti is aangebroken en dat blijkt wel uit de 

laatste ontwikkeling waarbij heer Schotte volmondig toe gaf dat 

er contracten zijn met leveranciers in zonne-energie. Hij gaat op 

korte termijn Mundu Nobo (water en Electra fabriek) sluiten! 

Okay, we drinken via deze fabriek en de back-up van stroom is 

daar ook gevestigd. Je staat onder curatele, als we Nederland moe-

ten geloven, en je gaat een fabriek, je navelstreng van het leven, 

sluiten! Hiermee ziet men dat er meer gaande is en dat kost wat 

kost zaken doorgedrukt worden. Als er geen water meer is, waar 

leven we dan van? Als er geen stroom is, hoe kunnen we verder? 

Heer Schotte was zeker en heeft dus al lang een plan gesmeed. 

De contracten zijn binnen en de financiën zijn tussen de cijfers 

door al verrekend. Het bolwerk Aqualectra zal verdwijnen wat al 

een regering op zich was en aangepakt moest worden. Maar wat 

er terug gaat komen refereer ik naar de laatste bezoeken van heer 

Schotte; Haïti, Colombia, Italië, Spanje. Verder ga ik even niet, 

maar mensen die kunnen tellen en relativeren zien hier het plaatje.
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Waar het allemaal goed voor is? Macht. Want een ver-

hongerd, afgeslacht volk wat afhankelijk is van zijn leider is wat 

een maffia en daarboven staande wereldgroep momenteel naar 

streven. Wat Amerika binnenkort gaat creëren via zijn VeriChip 

zijn wij ook zo dadelijk een tweede st. Tropez waar nauwelijks 

lagere klasse volk meer rond loopt want die hebben ze niet meer 

nodig. Het wordt een eiland voor alleen rijken. Het eiland waarvan 

de onderwereld een absoluut vrij spel heeft, is veilig gesteld en 

dat zie je ook aan de uitlatingen van die mensen die mee willen 

pikken uit deze pot. Niet wetend dat het maar een handjevol is 

wat werkelijk de dans zal ontspringen. 

Nogmaals, het is te zien hoe openlijk en hoe doorzichtig 

heer Schotte te werk gaat en wat nogmaals voor mij dagelijks de 

bevestiging geeft wat werkelijk gaande is op dit eiland.

Doch ondanks dit alles, al zouden we Nederland afstoten 

en vrij van Nederland zijn, komen we in zeer zware problemen. 

Venezuela claimt nu al het eiland en dat terecht want ze hebben 

al veel van de economie in handen en de olievoorraad is al vast-

gelegd. Maar we zitten nog met Amerika! Hoe gaan we Amerika 

wegjagen van dit eiland? Want ook zij hebben via hun consulaat 

en hun briefings duidelijk laten weten dat dit eiland niet in handen 

kan komen van Venezuela! En zo is het rijtje rond en is de druk 

van Venezuela met daarboven Amerika groot op Nederland die 

ook nog eens via het Europees Parlement vastgepind wordt om 

kost wat kost deze eilanden te blijven besturen. 
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Het eiland is onmogelijk los te koppelen en er zullen eerder 

doden vallen om de rebellie op de een of andere manier te onder-

drukken dan dat deze eilanden los komen te staan. Zie Aruba, die 

nu alle toenaderingen weer zoekt en krijgt! Waarom? Ze merken 

dat alleen, alleen is en dat ze alsmaar verder in het slop geraken en 

internationaal verstoten werden. Er was niet voor niets een hetze 

tegen Aruba via de zaak Holloway en de daaropvolgende zaak. 

Het was om Aruba te laten zien wie machtiger is, een eilandje of 

een Amerika met daarachter Nederland (Europa). 

Bonaire, ze klagen wel maar ze zitten hoog en droog en 

ook zij gaan een parel worden in deze zee. Curaçao is het buiten-

beentje omdat een uitgewerkte en uitgerangeerde Brinkman de 

verkeerde kaarten zette op de verkeerde mensen. Zijn ideaal om 

op deze eilanden partijen te hebben gekoppeld via de achterdeur 

met PVV heeft hem geen windeieren gelegd en hij heeft nu al-

leen nog maar een schreeuwlelijk die al geruime tijd niet voor vol 

aangezien wordt. Die groep heeft vele woorden over het eiland 

gesmeten maar gaat wel om met de maffia en steunt deze, die 

momenteel de macht heeft. 
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 Als men niet in toeval gelooft zijn hier duidelijke aanwij-
zingen waar en door wie de politiek geleid wordt.
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Hoofdstuk 6

Curatele, waar praten we over?

We hebben nu genoeg geschreven over de politieke handel 

en wandel van dit eiland. Ik denk dat een beetje nadenkend mens 

nu wel door heeft waar dit eiland voor staat en welke werkelijke 

leiders dit eiland besturen. Het is om u een idee te geven wat hier 

gaande is en om de informatie vast te leggen die ons als MKK 

(Movimentu Kontra Korupshon) doorgespeeld wordt/werd. Infor-

matie die al soms jarenlang bekend is en niemand werkelijk over 

praat of naar buiten brengt. Al vele jaren word ik als woordvoerder 

door het slijk gehaald, bedreigd en belachelijk gemaakt, verzwegen 

en genegeerd.  Doch, we zien nu dat er bijna dagelijks stukjes in 

de kranten verschijnen die de zaken van soms 10 jaren geleden 

bevestigen en toen bij ons al op papier stonden. Zeer trieste zaken 

en waar men duidelijk zag en nog ziet dat ze spelen. 

Door mijn werk als kunstenaar/graficus heb ik leren kijken, 

leren voelen en leren het over te brengen. Met dat gegeven leef ik 

nu al vanaf 1982 op het eiland Curaçao. Vele mensen zijn op mijn 

pad gekomen die te maken hadden in de landelijke, eilandelijke en 

wereld politiek. Mensen die me benaderden, mij advies vroegen 

en met me mee werkten. Daarnaast waren er lokale mensen die 

niet naar buiten kwamen maar ons wel vele bruikbare informatie 

toespeelden. Met daarbij dus mijn eigen vermogen van kijken, 

voelen en relativeren. Daarmee kwamen de puzzelstukjes vrij snel 
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op hun plaats en kwamen de ontbrekende stukjes ook snel binnen. 

Het plaatje was er en is beschreven in het boek “Curaçao maffia 

eiland”. Met het schrijven van dat boek bleef er een hiaat open en 

dat was de verschillende maffiagroepen op een klein eiland! Hoe 

is dat mogelijk en wie zit daar achter. 

Tijdens het schrijven van het boek “Curaçao maffia eiland” 

kwam het kabinet Schotte om de hoek kijken en dat was waar “de 

missende link” duidelijk naar voren kwam. “De missende link” 

schreef ik zo goed als parallel met “Curaçao maffia eiland” en 

ook zo werd het totale wereldplaatje duidelijk. De economie die 

niet gedragen wordt door handel en toerisme maar gedragen door 

drugs, gokken, witwassen en mensenhandel. Ook hier waren de 

stukjes wel aanwezig maar moeilijk te plaatsen. Doch, het kabinet 

Schotte hielp me uitstekend met deze puzzel. De stukjes vielen en 

het klopte allemaal, maar de mensen zijn er nog niet klaar voor. 

Dat bleek bij het uitkomen van dat boek. Het werd stil, erg stil en 

mensen weerden me, ontweken me en ik was een dwaas die de 

realiteit uit het oog was verloren.

Ik glimlachte want een waarheid en een complete puzzel 

kunnen niet liegen en zijn inderdaad moeilijk te pakken als je niet 

kunt zien, horen, interpreteren en op een rijtje zetten.

De bevestiging kwam. Na een melding van het witwassen 

van het grote geld, komende uit drugswereld die wekelijks via 

een lokale bank worden gedaan door een zeer groot project op 
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het eiland, werd me op dat moment verteld door de Gouverneur: 

“Heer Baselmans de muren van dit Fort hebben oren”. Het werd 

stil, zeer stil en bij het aanvragen van mijn paspoort werd al snel 

duidelijk wat er speelde. Curatele. “Kiko ta kuratele? ”, vroeg 

de juffrouw. En mijn puzzel was compleet en vanaf die dag ook 

bevestigd dat het allemaal klopte en bewezen was wat er in de 

boeken stond. Doordat een melding van het witwassen van zeer 

veel geld wekelijks een landsbelang was werd ook in een klap 

bewezen. Want niet die personen die zich aan schuldig maken 

aan deze praktijken werden onderzocht maar…. die persoon die 

de melding maakte bij de Gouverneur!  Daardoor heb ik wel het 

bewijs in handen en geleverd dat de economie van Curaçao niet 

die paar industrieën zijn zoals het toerisme en de raffinaderij maar 

dat duidelijk de onderwereld is die het landje draaiend houdt.

De derde curatele die er bestaat zowel op deze eilanden als 

in Nederland is de curatele van de veiligheidsdienst van dat land. Je 

bent dan een gevaar voor de gemeenschap en je wordt in de gaten 

gehouden. Maar het mooie is dat je als burger niet mag weten dat 

je onder deze curatele staat! Het is een curatele die niet opgelegd 

wordt door een rechter en als burger weet je van niets. Totdat het 

“geluk” dat ik had dat een jonge dame haar mond voorbij praatte 

en volmondig vroeg: “Kiko ta kuratele?” 

Bij navraag bleek al snel dat het waar was en ik onder cu-

ratele sta. Verdere navraag en zaken op een rijtje zettend bleek het 

de muren te zijn van het paleis van de Gouverneur en over welke 
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melding het ging. Kortom, de zaak was rond en bevestigd. Doch 

bij het aankaarten van deze curatele waren er twee partijleiders die 

het wel zouden uitzoeken en mij bellen. Geen telefoontje en weer 

de bevestiging dat het waar was. Ook bij andere mensen die de 

files kunnen openen bij douane, Kranchi (gemeentehuis), Neder-

landse politiek, enzovoorts was dezelfde reactie en bleef het stil. 

En zo werd bevestigd dat de derde curatele weldegelijk bestaat! 

De derde curatele, waar de burger niets van mag weten, 

is er een waar je hele hebben en houden bij de veiligheidsdienst 

terecht komt. Bankrekeningen, je gedrag, telefoongesprekken, 

harddisk informatie van je computer, bestedingsgedrag (inkopen 

doen), uitgaan en slapen. Letterlijk alles staat in mijn file en is 

bij de veiligheidsdienst terug te vinden. Mensen die eerder volop 

contact met je hadden, ontwijken je. Puur omdat ze bang zijn dat 

er een link met hen gelegd gaat worden. 

Zoals ik al eerder schreef, het gaat ver want een enkel 

ticket buitenland is gereserveerd. Ook kan het je lastig gemaakt 

worden bij de immigratie. Maar er zijn meerdere zaken die dan 

op je weg liggen; Intimidatie, onverwachte bezoeken thuis (zo-

genaamde inbraken) maar ook dat je zoals eerder beschreven, 

bezoek gaat krijgen van die groep personen die je in elkaar slaan, 

je vrouw verkrachten, bij niet luisteren jou vermoorden of jou 

laten verdwijnen. Maar er is ook de methode om je achterlijk te 

verklaren of valse aangiftes tegen je, zoals kinderporno, handel 

in drugs of zogenaamd bedreigen van een rechter. Zaken waarbij 
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je de gevangenis in gaat en je leven kapot gemaakt wordt. Maar 

ook waarbij een vervolg aan vast zit waarbij je waanzinnig ver-

klaard wordt en je in klinieken platgespoten wordt. Zo ver gaan 

ze dat je zelf er een einde aan gaat maken zoals heer W. die geen 

uitweg meer zag. 

Praktijken die allemaal in deze wereld van de curatele 

voorkomen en gespeeld worden. Uit de waarschuwingen die we 

gehad hebben blijkt, dat ze nergens voor terugdeinzen en zelfs je 

eigen kinderen tegen je opzetten. Ook iets wat we al mee hebben 

mogen maken. Maar ook “vreemde” ongelukken, “vreemde” situ-

aties waarin je terecht komt zijn “speeltjes van deze organisaties. 

Vergeet niet, de Freemasonry is machtig en speelt samen met 

zo’n veiligheidsdienst of die instantie die jou kan beïnvloeden. 

Als het niet financieel kan, dan via valse beschuldigingen en in 

elkaar gedraaide zaken. Mocht dat niet lukken, dan jou voor gek 

verklaren en je laten opruimen na verloop van tijd.

Zaken die we veel op papier gezien hebben en vele mel-

dingen van hebben ingezien. Zaken van bekende mensen maar 

ook de onbekende strijders tegen het onrecht, kinderleed, gokken 

en porno. Mensen die verdwijnen via kippengaas met wat blok-

ken 8, onder op de oceaan bodem en zogenaamd nooit meer thuis 

zijn gekomen. Ze zijn altijd, of waanzinnig of zogenaamd drugs 

gerelateerd. Het elite groepje dat werkelijk alles mag en waarvan 

alles verzwegen wordt. Het groepje dat beschermd wordt door de 

wet, door het systeem en door de grote der groten. Zelfs zij staan 
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boven de maffia en in opdracht doen ze ook daar hun huishouden. 

Mocht een van welke bende dan ook buiten het boekje treden zal 

ook die verdwijnen en dan onder het mom “het is een afrekening”.

De derde curatele is die curatele die ons burgers vast moet 

pinnen in een systeem. Lukt hen dat niet is plan B van kracht en 

dat is opruimen die hap. 

Als slot wil ik hier schrijven dat, mocht er met mij iets ge-

beuren het zeker geen natuurlijke dood is en dat ik ook geen drugs 

gerelateerde vrienden of kennissen heb. Ik heb geen zelfmoord 

neigingen en vecht alleen voor het recht van anderen. Door mij 

alles te ontnemen wat maar mogelijk is, zelfs mijn vrijheid, zal dit 

boekje mijn verklaring zijn wat er allemaal werkelijk is gebeurd. 

Het boekje bevat alle aanwijzingen die naar de bron leiden die me 

dit aangedaan hebben. Ik hou en blijf houden van dit eiland, van 

de mensen om ons heen. Ik hoop dat eens de vrijheid werkelijk 

gaat komen voor iedereen. Daarvoor zal men eerst door moeten 

hebben hoe de situatie nu momenteel is en dat is allemaal terug te 

lezen in mijn boeken die vrij te downloaden zijn rond de wereld. 

Nogmaals, ik vecht niet voor mezelf. Ik ben vrij maar ik vecht 

voor mijn volk, de mensen om mij heen.
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Hoofdstuk 7

De ware kracht van elk mens

Toch wil ik voordat ik geheel sluit iedereen een boodschap 

meegeven.

Wij mensen kunnen wel eenlingen zijn maar in het geheel 

van het leven zijn wij één kracht, één energie. Van die energie kan 

iedereen gebruik maken en dat wil zeggen dat zowel jij als ik de 

kracht hebben om het zwaarste gevecht aan te gaan. 

Al heel veel eeuwen wordt er door de maatschappij ge-

werkt aan het onder controle houden van het menselijk ras. Door 

oorlogen, feesten en spelen te creëren moeten de mensen niet te 

ver nadenken over de werkelijke kracht die ze bezitten. In het 

verleden heb ik via mijn tekenen al vele mensen mogen genezen. 

Later deed ik dit via energie. Dat alleen wanneer de persoon in 

kwestie in zijn energiewereld daar toestemming voor gaf. Met 

dat werk kwam ik erachter dat elk mens deze mogelijkheid bezit. 

Het is geen “gave” die ik bezit maar gewoon een energie die we 

allemaal op kunnen roepen.

Bij het werken in die energiewereld kwam ik op vreemde 

plaatsen terecht en kwam ik alsmaar in contact met die mensen 

die ik nodig had in de zaak (zaken) waar ik op dat moment mee 

bezig was. Zelfs bij het verdedigen en strategieën uitdenken in 



118 - CURATELE -

rechtszaken en gevallen van onrecht, merkte ik dat de energiewe-

reld me steunde. Er was namelijk geen persoonlijk gewin maar 

puur een algemeen gewin voor de mensheid.

Met het werken van de energie bleek alsmaar dat alles 

mogelijk was. Geen object in de maatschappij was te hoog en geen 

trap was niet te beklimmen op het pad tegen onrecht. Vreemde 

gevallen liepen altijd goed af en wat voor anderen een verlies leek, 

bleek in de wereld van de energie juist een duidelijke winst. In alle 

jaren dat ik voor mensen, kinderen en de natuur en zijn dieren op 

kom, ben ik gesterkt door deze energie.

Er is altijd een weg en er is altijd een duidelijk pad wat 

maakt dat je, je doel via de energiewereld kunt bereiken. De vele 

tegenslagen, anti Baselmans campagnes, bedreigingen, aanvallen, 

rechtszaken en zelfs doodsbedreigingen hebben mij alleen sterker 

gemaakt. Het is duidelijk dat al deze negatieve energie bij mij 

omgezet wordt in positieve energie. Dat mensen me nu negeren, 

voor gek uitmaken en zorgen dat ik zogenaamd niet gehoord 

word, heeft er bij toegedragen dat ik nog sterker kan werken in 

de energiewereld. Als men denkt door stroom en internet weg te 

nemen, en pers dood te maken om me heen, mij kunnen stoppen, 

heeft deze partij niet begrepen dat er een machtiger medium is 

waarbij je als mens dat alles niet nodig hebt. Zelfs na mijn dood 

zal mijn energie doorgaan en zullen mijn gevechten tegen recht 

vervolg krijgen.
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Je ziet duidelijk dat juist nu dat ik een teruggetrokken 

leven leid, de meeste zaken naar boven komen en worden beves-

tigd. Ik doe niets, schrijf niet en ben alleen bezig mijn energie te 

plaatsen op die plaatsen waar niemand ze tegen kan houden. Die 

mensen doen dan wat ik overbreng en de rest komt dan vanzelf. 

Het smile-tje wat ik nu regelmatig zet, is het teken dat mijn energie 

zijn doel bereikt heeft. En vergis je niet, ik zet heel wat van deze 

smile-tjes momenteel.

Met al mijn boeken, geschreven stukjes, oude interviews 

en de vele contacten met mensen heb ik bewezen dat een simpele 

burger werkend vanuit zijn hart en ziel en gebruikmakend van zijn 

energie een landje kan veranderen en een volk kan mobiliseren. 

De ene groep positief, de andere negatief. En dan is het mooi dat 

deze simpele wezens niet begrijpen wat er werkelijk aan de hand 

is en denken dat bedreigen, stelen en opleggen de weg is. 

Een regering is gemakkelijk te laten vallen, een wereld is 

te veranderen, maar dan zal men moeten begrijpen wat de kracht is 

van een simpele energie van een simpele burger. Nelson Mandela 

is daar een voorbeeld van en met hem nog vele andere strijders 

momenteel. 

Ik wens ook u veel succes.
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De tekening die veel oplossingen geeft voor het gehele probleem.
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Links vernoemd in dit boek:

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/De_missing_link_
download.pdf

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_
download.pdf

http://www.amigoe.com

http://www.telegraaf.nl

http://www.versgeperst.com

http://www.paradisefm.an

http://www.woorden.org/woord/curatele

http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/curatele.htm

http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

http://www.loegiesen.nl/artikelen/glossarium.htm

http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CURATELE/1

http://nl.wikipedia.org/wiki/Curatele_(Nederland)

http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/

Met dank aan alle mensen/kranten en websites voor hun informatie.
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