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Deel 5

De kerk

Open brief aan Monseigneur Luigi Antonio Secco

Curacao 18-04-2011

Bisdom Willemstad

Aan: Monseigneur Luigi Antonio Secco

Breedestraat (O) 31

Monseigneur Secco

Langs deze weg wil ondergetekende Johannes Henricus 

Baselmans geboren 20 mei 1954 u vragen zowel zijn geboortena-

men als de status van Rooms Katholiek terug te nemen.

De reden hiervoor is het hypocriete optreden van u en uw 

Rooms Katholieke kerk ten aanzien van kinderleed -porno en 

-handel op het eiland Curaçao. Het misbruik van kinderen van uw 

volgelingen, oud fraters, pastoors en nonnen probeert u nog steeds 

te verloochenen, ontkennen en te onderdrukken. Ondanks dat er 

tot op de dag van vandaag nog steeds kinderen slachtoffer zijn 

onder uw kerk. Op internaten, tehuizen, stichtingen die allemaal 

zogenaamd onder God en een Jezus Christus opereren is nog veel 

kinderleed. Als Rooms Katholiek werkelijk nu nog vertegenwoor-

digt wat Jezus Christus voor stond en gepredikt heeft dan was u 
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nu niet zo laf om uw ogen te sluiten en zelfs te ontkennen wat er 

geweest is en wat er NU nog speelt. 

In de oude geschriften heeft Jezus Christus gestaan achter 

zijn woord en handelen. Hij is daarvoor gestraft en gestorven 

maar is achter zijn woorden blijven staan. Nu staat de Rooms 

Katholieke kerk niet meer in voor hun daden en hun woorden en 

weet dit geloof niet hoe misselijkmakende praktijken nog recht te 

praten. Rooms Katholiek staat nu voor lafaards, heidenen en voor 

mensen die niet meer achter hun woorden en daden staan. Rooms 

Katholiek staat voor slijmen, imponeren en het verloochenen van 

de mensheid. Bang voor represailles, bang voor hun eigen hachje. 

Als uw geloof werkelijk voor de mensheid was opgekomen 

dan had u nu ook toegegeven dat er wat goed mis is gegaan en 

nog gaat. Helaas meent de kerk boven alles te staan terwijl Jezus 

Christus juist TUSSEN de mensen stond. De Rooms Katholieke 

kerk is niets meer dan een politieke partij die wel overal van mee 

wil pikken maar geen consequenties durft te dragen.

Omdat het Rooms Katholieke geloof nu staat voor lafaards, 

verraders van hun eigen mensheid meent ondergetekende zich 

terug te moeten trekken van dit ziekelijk geloof. Rooms Katholiek 

staat niet voor menselijkheid maar Rooms Katholiek staat voor 

veel leed, onderdrukking, hersenspoelen en kindermisbruik en dat 

alles nu nog anno 2010.
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Bij deze levert ondergetekende zijn doopnamen Johannes 

Henricus in en wil hij geen deel meer uitmaken van uw Rooms 

Katholieke geloof noch kerk. Hij wil niet langer deel uit maken 

van de laffe daden en houdingen die dit geloof en zijn kerk naar 

buiten dragen. 

In de hoop dat u als predikers en gelovigen van deze kerk 

nog eens de durf gaan tonen wat Jezus Christus zo hard voor ge-

vochten heeft en ook voor gestorven is.

Aanvullend commentaar

Het was genoeg geweest, de kerk die voor vele 
verkrachtingen staat, maar ook vele ongure praktijken waar geld 
alsmaar een rol speelt maar ook de dood die uitgebuit wordt door 
een kerk. Ook bleek dat de kerk dik geld maakt via een subsidie 
op deze eilanden. Een subsidie wat al enkele jaren geleden 
afgeschaft was in Nederland. Maar bijvoorbeeld Duitsland heeft 
zelfs nog een kerkbelasting! Ja, hoe belachelijk kun je het maken?  
Een geloof dat dus draait op gelden van de gemeenschap terwijl 
zij vrolijk ongure praktijken uitoefenen. Ik heb kort daarna het 
volgende stuk geplaatst.

Wie betaalt de kerk? (Ingezonden)

Momenteel staat de Rooms-katholieke kerk zeer negatief 

in het daglicht. Een bisschop in België die openlijk toegegeven 
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heeft met kinderen te hebben “gespeeld”, mag aanblijven als bis-

schop. Een pastoor die de politiek in gaat voor de gemeenschap 

op Aruba moet zijn biezen pakken. 

Maar hebt u wel eens stilgestaan waar de kerk zijn geld 

vandaan haalt? Er zijn gegevens daarover en blijkt dat de Rooms-

katholieke kerk meerdere boekhoudingen er op na houdt. Maar 

even wat gegevens die ik gevonden heb. In België wordt er jaarlijks 

580 miljoen Euro betaald aan de kerk. Nederland is wat onduide-

lijker maar daar vind je nog bedragen van 250 miljoen! Nu ben ik 

gaan kijken wat Bisdom Willemstad onze gemeenschap kost en 

dan stuit je op een kluis die beter bewaakt wordt dan onze nationale 

bank. Goed, dan vraag je het aan onze premier heer Schotte. Geen 

antwoord want kennelijk is daar nog nooit over nagedacht, dat 

blijkt wel uit een klein berichtje van heer Jamaloodin dat hij het 

gaat uitzoeken. Wel blijkt volgens oude berichten dat er jaarlijks 

aardig wat geld gestort wordt op de rekening van de kerk want 

sinds 10-10-10 zijn de BES eilanden niet meer in deze regeling 

en schreeuwt de kerk moord en brand.

Nu vraag ik me af, je bent lid van een kerk en jouw lidmaat-

schap geeft de kerk recht om van de staat geld te krijgen! Een staat 

die toch niet gebonden zou moeten zijn aan een of ander geloof! 

Want, is er dan op ons eiland, zoals in Nederland, een algehele pot 

voor de meeste voorkomende geloven? Hoe kan een staat “land 

Curaçao” geld pompen in een organisatie die openlijk toe geeft 

dat die kinderen gebruikt, misbruikt, volwassenen onderdrukt en 
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zich boven de mens denkt te kunnen verheven? Hoe kan het zijn 

dat ons belastingssysteem deze activiteiten dekt en ondersteunt? 

Hoe kan het zijn dat ons geld verdwijnt aan organisaties waar 

zeer veel mis is?

Ik kan niet geloven dat een volk zijn eigen onderdrukking 

en leed betaalt. Zolang we als lid ingeschreven staan bij het RK 

vangen zij gewoon geld voor hun acties. Is dat wat we willen?

Aanvullend commentaar

Hier staat dus duidelijk waar de kerk voor staat en wat de 
kerk inhoudt. Maar Bisdom Willemstad bleef alles ontkennen en 
zelfs verklaren dat uitschrijven niet mogelijk was. Ik heb me uit 
laten schrijven in mijn geboorteparochie in Nederland en kreeg 
een nette brief van deze pastoor terug. Daarna hebben we nog 
enkele keren naar elkaar gemaild. Hij begreep de situatie en 
maakte zijn excuus. Hetzelfde kreeg ik ook vanuit het Vaticaan 
die ik er op attendeerde dat Bisdom Willemstad vertikte mensen 
uit te schrijven. Mensen hier namen dit gewoon aan en vielen mij 
aan waarom ik tegen dit geloof was.

Ik schreef het volgende stuk:
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Wat moet u doen om zich uit te schrijven bij de Rooms-
katholieke kerk? (Ingezonden)

De Rooms-katholieke kerk krijgt jaarlijks van de staat 

veel geld gestort op hun rekening voor elke “lid” “gelovige” die 

ze in hun boeken hebben staan. U kunt misschien niet meer actief 

gelovige zijn, wel vangt de Rooms-katholieke kerk elk jaar een 

bedrag voor uw lidmaatschap. Om dit te stoppen en dus niet mee 

betalen en onderhouden van het vele onrecht wat vele jaren lang 

door de Rooms-katholieke kerk in stand is gehouden, moet u het 

volgende doen.

Maak een simpele brief met de volgende gegevens en 

verstuur die naar de parochie waar u gedoopt bent. Mocht deze 

parochie opgeheven zijn stuurt u de brief naar die Rooms-katho-

lieke kerk die in de omgeving staat en veelal deze parochies heeft 

overgenomen.

Vermeld in de brief:

Dat u zich uit wil schrijven uit het register van de Rooms-

katholieke kerk

- Uw geboorte namen en achternaam

- Uw geboorte datum

Daarna

- Geboorte namen en achternaam van BEIDE ouders
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- Geboorte datum van BEIDE ouders.

Tekenen en dateren de brief. U ontvangt netjes een beves-

tiging van uitschrijving. Wat ook het beste gedaan kan worden is 

een kopie sturen naar uw bisdom zodat ook zij weten dat u niet 

langer meer tot hun kerk behoort.

Als u werkelijk van uw kinderen houdt en werkelijk geen 

deel uit wil maken meer van de Rooms-katholieke kerk dan is dit 

de optie om dit aan deze kerk kenbaar te maken. Zolang u zich 

niet uitschrijft neemt de Rooms-katholieke kerk aan dat u achter 

hun praktijken staat.

Aanvullend commentaar

De mails waren niet meer aan te halen en de aanvallen 
waren soms buiten alle proporties. Zelfs Bisdom Willemstad wist 
me te vinden maar ik mocht niet komen praten over de voorvallen. 
Ik kreeg geen gesprek met het bisdom welke brieven ik ook 
schreef of mails verstuurde. 

Onwaarheden van een stervend geloof (Ingezonden)

Enkele weken geleden maakte ik bericht over het uitschrij-

ven bij de Rooms Katholieke kerk. Alles ging in een versneld 

tempo want vanuit Nederland bleek dat een eenvoudige brief naar 
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de parochie waar je gedoopt bent je kunt laten uitschrijven als 

lid van de Rooms Katholieke kerk. Deze procedure is in Europa 

normaal en alleen in Duitsland moet je een klein bedrag betalen, 

daar het geloof gekoppeld is aan een belasting en er zo adminis-

tratieve kosten zijn.

Toen ik netjes een bevestiging kreeg van mijn oude paro-

chie viel kort na dat bericht de tegenstrijdige brief van Bisdom 

Willemstad in de bus. Er was geen ledenregistratie en uitschrijven 

was daarom onmogelijk. Even later in de brief werd er melding 

gemaakt van een registratie, wat de eerste tegenstrijdigheid was. 

Met wat zoeken en bellen met de nuntius kwam ik wel in het bezit 

van een weldegelijke ‘statistieken van het Bisdom Willemstad’. 

Dus kan men er vanuit gaan dat er wel een registratie is terwijl 

het Bisdom Willemstad dit ontkent.

 

Verder stelde de brief dat o.a. een doop niet ongedaan 

kan worden gemaakt. Maar is een doop en eerste communie niet 

opgelegd door ouders en hun kerk? Er is totaal geen sprake van 

een vrije wil! Concluderend; Het geloof wordt opgedrongen door 

deels ouders, deels de kerk. 

Bij het uitschrijven van mijn vrouw, gedoopt op Aruba, 

kreeg ze eerst een tirade te horen en iets later bleek de pastoor 

ook nog eens te beweren dat de namen eenmaal gegeven niet 

veranderd kunnen worden. Ook dat is een valse voorlichting daar 
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dit op een vrij eenvoudige manier niet bij de kerk gebeurt maar 

bij het bevolkingsbureau via de legale weg.

Dan blijkt dat, in het geval bij uitschrijving van mijn vrouw 

op Aruba, de pastoor uit gaat vallen tegenover mijn vrouw en 

zelfs met dreigementen komt en ze Christus verloochent! Terwijl 

diezelfde Christus wel stierf voor zijn eerlijkheid en zijn geloof. 

Wat dezelfde eerlijkheid is zoals wij ons netjes distantiëren van 

de gang van zaken zoals het RK zich aan het manifesteren is. Als 

straf wilde deze pastoor haar uitschrijving (aantekening in het 

doopboek) die wel gedaan is door hem niet schriftelijk bevestigen 

wat aantoont waar RK momenteel voor staat.

Aanvullend commentaar

Wat blijkt, wij geloven in een geloof dat draait op kinderen 
verkrachten, geld en vele misstanden. Toen ik dat besefte en er 
nog achterkwam dat het RK geloof ook nog geld krijgt van de 
staat, was het voor mij duidelijk dat ik daar niet aan mee wilde 
doen en bij behoren. Hoe kunnen we voor kinderen opkomen 
als kinderen in kerken maar ook instituten verkracht, gebruikt, 
misbruikt en zelfs vermoord worden?

In het maffiasysteem is geloof de uiting van onschend-
baarheid en geloofwaardigheid. De grootste maffiabazen zijn 
veelal te vinden vooraan in de kerk en dat zien we hier ook. 
Mensen met veroordelingen of waar men van weet dat ze in de 
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grootste drab zitten zie je veelal ‘s zondags vooraan in die kerk. 
Alles draait om de kerk maar ook om gezien te worden hoe ze 
geloven. Kijk naar een heer Godeth toen hij uit de gevangenis 
kwam na zijn veroordeling. Hij liep alle kerken af en de pastoors 
lieten hem nog toe terwijl vele mensen in pijn, door hem, aan de 
kant stonden. 

Het geloof en hun kerken zijn de schuilkelders van de 
maffia en dat weten we al vanuit een Italië maar ook vanuit de 
Arabische landen waar alles schuilt achter een of ander geloof.

Men weerde me weldegelijk en dat was de aanleiding 
om wederom het Vaticaan aan te schrijven waarvan ik een brief 
kreeg van Secretaria Statvs (De Paus) Mgr.Peter B. Wells dat 
het bisdom wel wilde spreken! Wederom werd mijn verzoek door 
het bisdom afgewezen en ook dat gaf ik door aan Rome. Toen 
sloeg alles meteen om en kreeg ik een mail dat ik welkom was 
bij bisdom Willemstad op het Julianaplein. Ik ben daar naar toe 
gegaan en heb het volgende pleidooi gehouden:

Gesprek Monsigneur Secco, na tussenkomst Vaticaan

Monseigneur Secco

De reden voor dit onderhoud is dat ik u persoonlijk wil 

laten weten waarom ik me terugtrek uit het katholiek geloof. De 
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ervaringen met dit geloof waren zeker niet prettig en tot zelfs zeer 

ernstig te noemen.

De hoofdreden is dat u als Bisdom Willemstad zaken 

probeert te ontkennen en zelfs weg probeert te stoppen inzake 

misbruik kinderen in het verleden en nu. Zaken die ik bevestigd 

heb gekregen van mijn schoonvader heer W die hoofd kinder- en 

zedenpolitie was en persoonlijk verschillende fraters weg heeft 

gestuurd omdat zij hun handen niet thuis konden houden van 

jongere kinderen. Deze zaken worden dan nog eens bevestigd 

door een ex frater wonend op dit eiland wat al zeer moeilijk was 

voor mij te accepteren. Terwijl lokaal een Rooms Katholieke kerk 

niets met dit verleden doet en dit zelfs alsmaar werd verzwegen 

en zelfs ontkend. Dat ontkennen bleek ook nog eens toen er 

door diverse personen aangifte gedaan hebben van misbruik bij 

uw ingestelde commissie op dit eiland. Een commissie die later 

glashard beweerde dat er geen meldingen zijn geweest of dat ze 

verjaard zijn. Deze namen en data van meldingen zijn allemaal 

in bezit van een vriend van mij.

Naast deze manier van afhandelen van deze zeer kwalijke 

zaken heb ik zelf ook wat zaken meegemaakt met pastoor Mon-

toya. Deze pastoor die in 2004 met het voltallig bestuur van het 

Bisdom aanwezig was in mijn huis op Gosieweg en mij in dat 

bezoek een aanzoek deed om met hem naar bed te gaan. Ik heb 

toen erom gelachen maar kon huilen toen ik hoorde dat daarna 
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2 jongens deze zaken niet meer wisten te verkroppen en nu als 

schuldigen gezien worden van een moord op deze pastoor.

Door het weigeren om met deze pastoor in bed te kruipen 

werd op een later tijdstip langzaam maar zeker mijn huis afgeno-

men. Het huis waar mijn vrouw en ik, mijn schoonvader en vele 

kinderen met veel liefde gewoond hebben.

Wat nog pijnlijker was, was dat mijn vrouw en ik toestem-

ming hadden van Bisschop Ellis en het toenmalig Bisdom, waar we 

overigens regelmatig contact mee hadden, om een kindertehuis te 

starten op het stuk grond naast ons huis. Na een zwaar ziektebed en 

het overlijden van mijn vrouw zweeg het bisdom onder uw bewind 

in alle talen. Het bisdom heeft mij zelfs nog niet de kans gegeven 

om mijn eigen gebouwde huis te behouden. Terwijl toenmalige 

frater Piet ons meerdere malen beloofde, in mijn eigen huis bij 

diverse bezoeken, dat er een geschikte regeling zou komen van 

Bisdom Willemstad.

Verder naast deze voorvallen bleek in mijn missie om 

onrecht te bestrijden op dit eiland als MKK, zeer regelmatig de 

kerk ter sprake kwam. Maar nooit en te nimmer heeft het bisdom 

een van mijn brieven beantwoord.

Pas toen ik mij uit wilde schrijven kreeg ik een brief van 

het bisdom die niet juist was. Dat weet ik omdat ik vanuit het Va-

ticaan wel te horen kreeg dat ik me wel degelijk uit kon schrijven. 
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Niet juist was de bewering dat er geen register is waar de aantal 

gelovigen bijgehouden worden. Overigens tegenstrijdige uitspraak 

omdat juist in onder andere op Aruba duidelijk bewezen is dat er 

een registratie is! Ik bezit overigens een klein uittreksel vanuit een 

register uit het Vaticaan dat er weldegelijk registratie bestaat op 

de voormalige Antillen en Curacao. Ook heb ik via contacten in 

de politiek begrepen dat de kerk nog steeds aardig wat geld krijgt 

van de eilandelijke Curacaose staat. Iets wat overigens bevestigd 

werd door de berichtgevingen rond de 10-10 waaruit blijkt dat nu 

de BES eilanden buiten deze regeling vallen en moord en brand 

schreeuwen om extra financiele steun.

Dat een doop en eventuele sacrament terug gedraaid kan 

worden heb ik ook nooit beweerd en gevraagd. Maar het zou uw 

bisdom sieren als het bisdom gewoon de lokale mensen ook de 

kans geven om zich uit te laten schrijven. Het uitschrijven zoals 

ik het heb kunnen doen bij mijn parochie in Aalst Nederland. 

Waar zeer netjes de pastoor me belde en ik een zeer goed gesprek 

mee had. Na dat gesprek begreep hij waarom ik weg wilde uit de 

kerk en verontschuldigde zich zelfs voor uw gedrag. Hij stuurde 

me netjes een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat in mijn 

doopregister een aantekening is geplaatst dat ik niet langer meer 

RK ben en heeft mijn brief daarbij gevoegd. Maar als ik dan kijk 

naar uw pastoor in Aruba die tegen mijn wouw uitvalt, bang pro-

beerde te maken, zelfs haar bedreigde dat dan het kwade haar zal 

overkomen. En dat zij,later als ze dood is, geen mooie begrafenis 

mag meemaken in een kerk is zeer kwalijk te noemen. Dat alles 
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omdat ook mijn wouw uit de kerk wil treden. Het is kennelijk de 

manier van afhandelen van dit bisdom waar het niet mogelijk is 

zonder vernederingen uit te schrijven. Maar ook gezien de brief 

van het bisdom naar mij toe. Dan vraag ik me af waar is het wer-

kelijke christendom gebleven. Dan moet ik helaas stellen dat de 

heer Jezus Christus met zijn preken en met zijn goede wil bij het 

huidige RK in deze regio niet veel achter gelaten heeft. Ik zeg 

nadrukkelijk deze regio, als ik zie hoe respectvol ik behandeld 

ben door m’n voormalige parochie, maar ook door het Vaticaan. 

Dan snap ik niet dat ook u dat niet lokaal verder door voert, maar 

blijft vasthouden aan een RK schrikbewind.

Wat ik ook vreemd vind is dat een RK schoolbestuur, 

wat weldegelijk nog zeer vergaande connecties heeft met de 

RK kerk, kinderen op Bandabou aan hun lot overlaten en hen 

in krotten van scholen onderbrengen, met weinig lesmateriaal, 

zonder toekomst, zonder enige hoop. Wel staat op al deze scholen 

geschreven ‘Rooms Katholiek”. Maar waar moet dat dan voor 

staan in uw ogen?

Monseigneur Secco, ik heb teveel meegemaakt met uw 

kerk, uw bisdom. Ik heb me gelukkig in kunnen houden en geen 

moorden gepleegd, zoals de jongens. Maar geloof me, zoals uw 

bisdom mensen behandelt is zeer zeker niet menselijk en zeker niet 

christelijk. Ik heb het Vaticaan beloofd mijn betoog aan hen op te 

sturen en ook daarbij uw reactie bij te voegen. Want ik zou alleen 

graag willen hebben dat u wat menselijker over gaat komen. En dat 
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u de mensen de vrijheid geeft om te geloven waarin zij werkelijk 

zelf in willen geloven. Een RK geloof dat tot voor kort door onze 

ouders opgedrongen is en waar wij kinderen geen keuze hadden.

Het zou de kerk sieren als we gezamenlijk als goede vrien-

den (zoals mijn oude parochie pastoor nu van me is) doorgaan met 

een doel: De mensen een menswaardig leven te geven en hen te 

begeleiden in de moeilijke wegen die zij hebben te gaan.

Ik dank u voor deze tijd en hoop werkelijk dat we nog 

eens gewoon als twee gelijkwaardige mensen over dit voorval 

kunnen praten.

Ik dank u

Aanvullend commentaar

Het werd een uiteindelijk lang gesprek en Bisschop 
Secco herinnerde zich dat ik me in het verleden voor hem wat 
werk had gedaan. Er werden beloften gemaakt en het uitzetten 
uit mijn huis en aanzoek van heer Montoya en het niet willen 
uitschrijven zou nader onderzocht worden. Tot 5 maanden hierna 
is er nog niets meer van vernomen en is dus wederom een brief 
naar de secretaris op het Vaticaan gestuurd over deze zaken. 
Hoe kan een geloof menselijkheid prediken als ze zelf de duivel 
vertegenwoordigen? Hoe is het mogelijk dat onschuldige mensen 
vastzitten omdat men niet eerlijk naar buiten kan komen? Hoe kan 
het zijn dat zware kindermisbruik in de ogen van een bisschop 
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verjaren terwijl het Vaticaan en de vele landelijke wetten juist 
anders beweren en er geen verjaring bestaat? Is onze bisschop 
Secco dan een eigen paus op deze eilanden?

Het laatste woord is hier nog niet over geschreven en 
het is afwachten wat de secretaris van de paus heer Wells gaat 
doen. Wordt vervolgd.

Deel 6

Stichtingen

Inleidend commentaar

Het volgende artikel werd door geen één lokale of 
internationale krant geplaatst en verscheen alleen op internet op 
mijn facebook. Later had Nobo het nog wel gezet in hun krant en 
in een keer bleek dat de stichting Mai zich werkelijk aangesproken 
voelde en me voor de rechter daagde. Dit was niet omdat ze 
de zaken werkelijk ontkende zoals ze het speelde maar om de 
14 getuigen te achterhalen die ik toen had en ondertussen 18 
getuigen zijn geworden. 

Ik maakte de rechter duidelijk, in mijn eigen verdediging 
(zie verweer), dat ik deze namen niet vrij kon geven omdat alles 
bij de Gouverneur heer Goedgedrag was die me net daarvoor 
per brief liet weten dat voor nader onderzoek alles via de minister 
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van justitie heer Wilsoe bij de Procureur Generaal  heer Piar was 
gedeponeerd. 

Niet één krant of nieuwsmedia durfde dat naar buiten te 
brengen en zo het volk dat te laten weten. De kranten en de pers 
waren angstvallig stil omdat ze wederom bang waren dat ook zij 
mee in het conflict getrokken zouden worden.

Fake Mai (Ingezonden)

Wie is stichting Mai en wat doet Mai?

Na het een geruime tijd aangezien te hebben moeten toch 

wat zaken naar buiten. Nu net voor Sint en Kerst heeft de stich-

ting Mai geld nodig voor een begrafenis. Maar meer geld is ook 

welkom voor die familie die achterblijft. Een triest verhaal waar 

je bij denkt, kom we bellen op en gaan helpen. 

Zo ook iemand die probeerde te helpen om de oproep 

verder op internet te verspreiden. Ze wilde niet in de publiciteit of 

in kranten. Maar hulp was niet meer nodig. Volgens de stichting 

waren er teveel negatieve berichten! 

Bij MKK (Movementu Kontra Korupshon) waren al enkele 

meldingen binnengekomen over deze stichting. 

- Ze besteden geld aan alsmaar gebouwen en aankopen.

- Er werden namen geronseld op Bandabou om zo per 
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  kind geld te krijgen voor naschoolse opvang. Maar het  

  frappante is dat je geen kind ziet bij de luxe huizen van 

  de stichting Mai! 

- Mensen die er gewerkt hebben gingen praten en wat bleek 

  dat er veel minder gebeurde dan wat de stichting preten

  deert te zijn!

Na het bellen met USONA bleek dat de subsidie al stop 

gezet was na een jaar (2006) en dat er ‘wat problemen waren’. 

Bij de AMFO is de stichting 3 maal aan gaan kloppen, overigens 

zonder succes want vele cijfers klopten niet! 

Nu vraag je je af, hoe is het mogelijk dat een stichting nog 

geld los kan krijgen uit de gemeenschap als ze hun zaken niet in 

orde hebben en over de ruggen van ‘fake’ namen van kinderen 

alsmaar blijven schooien om geld? Waar is de controle? Waar zijn 

die mensen die stichtingen en hun cijfers moeten controleren?

Deze stichting Mai is een schoolvoorbeeld hoe mensen 

belazerd worden in een gevoelige sint en kersttijd om zo geld los 

te krijgen, voor wat? Niet voor de kinderen dat is duidelijk! Kunt 

u ons vertellen wat u meegemaakt heeft met deze stichting?

Wie en waar zijn onze controleurs?
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Mijn verweer

Edelachtbare

Gedaagde heeft samen met zijn vrouw 25 jaren lang op dit 

eiland over de 50 kinderen in huis gehad, verzorgd en geprobeerd 

hen weer op de goede weg te helpen. Alsmaar bleek dat deze 

kinderen zich vastklampten aan de slechte voorbeelden van de 

‘grote’ mensen om hen heen.

Gedaagde kan absoluut niet tegen het onrecht om zich 

heen, vooral als het om kinderen gaat.

Dat was de reden om MKK op te starten. We signaleren 

en rapporteren als burger de vele misstanden op ons eiland. In de 

afgelopen 6 jaren stroomden de meldingen binnen en zo ook over 

de stichting Mai. Gedaagde heeft deze meldingen en bewijzen 

vergaard en overgedragen aan de Gouverneur als zijnde mede Ko-

ninkrijksorgaan, met het verzoek voor een diepgaand onderzoek, 

daar ook Nederland hierbij betrokken is. Deze brief met stempel, 

kan ik u edelachtbare nu laten zien. Het bestaan van deze rappor-

tage is als antwoord op verzoekster brief ook doorgegeven via een 

aangetekende brief aan mrs Lasten op 5 jan 2011. 

Voor alle duidelijkheid. Gedaagde werkt al 57 jaren via 

zijn gevoel en met de positieve energie wat zijn geloof is. Volgens 

dit principe kan gedaagde alleen maar zeggen dat hij geen leugens 
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zal verkondigen daar dit tegen zijn geloof is. Ook in dit geval heeft 

gedaagde gehandeld zoals zijn gevoel het aangaf. 

Het ziet er naar uit dat er nu naarstig handelingen worden 

verricht om namen en verklaringen los te krijgen. Gedaagde heeft 

duidelijk kenbaar gemaakt dat alles in handen is van de Gouver-

neur en zal om die reden de namen en verklaringen niet vrijgeven, 

zich beroepend op de privacy en ter bescherming van deze mensen. 

Verder heeft gedaagde toenadering gezocht, via telefoon 

en internet naar mevrouw Torres toe. Helaas zonder resultaat.

Verder stelt gedaagde vast de vreemde bewijslast.

De internet bewijslast is niet onderbouwd met IP adres-

sen, data en verklaringen van zowel de webmaster (host) als 

provider. Nergens kan gedaagde, in de stukken die als bewijslast 

zijn aangedragen, deze nummers en verklaringen van zowel host 

als provider vinden. Iedereen op de wereld kan de naam John 

Baselmans gebruiken om op websites of op internet commentaren/

meningen te geven of te plaatsen. Iets wat overigens op internet 

zeer veel gedaan wordt. 

Verder zijn het veelal redactionele stukken die niet in die 

vorm van de hand van gedaagde komen. De discussie op Facebook 

is geweest onder zijn gesloten vriendenkring wat een mening is 

naar elkander toe en niet publiekelijk afspeelde. Wat er verder 

op het internet gebeurt heeft gedaagde totaal geen zeggingschap 
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nog controle over. 

Ook is het vreemd dat verzoekster rectificatie eist in alle 

kranten terwijl er  in geen één krant, het stuk ‘Fake Mai’ versche-

nen is van de hand van gedaagde. Het stuk in Nobo is geplaatst 

als een  stuk van de eigen redactie en is dus onder verantwoorde-

lijkheid van deze krant. Verder zou gedaagde niet weten wat hij 

moet rectificeren daar het gehele rapport ligt bij de Gouverneur 

als zijnde mede koninkrijksorgaan. Laatstgenoemde heeft dit rap-

port doorgestuurd naar de PG met tussenkomst van de Minister 

van Justitie. Ook heeft gedaagde in een publicatie aangegeven in 

diverse kranten dat hij niet de namen noch gevallen kan vrijgeven 

daar deze zaak al in onderzoek is.

 

Gedaagde gaat niet in op de strijd van het materialisme 

waar mevrouw Torres blijkbaar in verstrengeld is. Gedaagde 

leeft van een klein weduwen pensioen, heeft geen bezittingen en 

kan zich ook geen advocaten veroorloven. Gedaagde zal blijven 

handelen via zijn gevoel, eer en geweten en dat is het geloof en 

de manier zoals hij al 57 jaren zijn levensweg bewandelt.

Mijn dank.

Aanvullend commentaar

Na de rechtszaak en de veroordeling een week later heb 
ik de rectificatie geplaatst en mijn schuld betaald aan de advocaat 
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van de tegenpartij. Maar zelfs in de wandelgangen na het proces 
en in het proces zelf werd er al gesproken en gedreigd over 
aangifte bij Openbaar Ministerie en dat ze me wel eens financieel 
zouden laten voelen. Dreigementen die de stichting ook in een 
groot artikel in de Amigoe en andere kranten naar buiten bracht. 
Voor mij was het duidelijk dat er degelijk iets mis was, gezien de 
reacties en powerplay die er gespeeld werd door deze stichting. 
Zelf had ik totaal geen publiciteit gegeven aan deze vreemde actie 
van deze stichting en waren het de kranten en nieuwsmedia die 
ik niet te woord stond. Dat omdat het een belachelijke vertoning 
was om op die manier alleen maar namen te achterhalen die 
belastende zaken tegen hen hadden gegeven. Het vermoeden 
wat we hadden werd duidelijk, het niet ging om wat ik geschreven 
had maar wat er te verdienen viel! Gelukkig hadden verschillende 
lezers van kranten en mensen verder op internet dat ook door en 
gingen hier over schrijven.

Rectificatie inzake stichting MAI

Op 27 november 2010 is onder de kop ‘Fake Mai’ een 

door mij geschreven artikel op deze site geplaatst, waarin ik kort 

gezegd stichting MAI ervan beschuldig dat zij de geldgevers be-

driegt door via fake namen van kinderen geld op te halen en dat 

geld vervolgens niet aan kinderen te besteden, maar aan gebou-

wen en aankopen. Ook heb ik daarin gesteld dat de financiën van 

de stichting MAI niet kloppen. Bij vonnis van 28 februari 2011 

heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao geoordeeld dat 
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ik de in dat artikel geuite beschuldigingen niet aannemelijk heb 

kunnen maken en dat dit artikel dan ook onrechtmatig is jegens 

stichting MAI.

   John Baselmans

Aanvullend commentaar

2 dagen na de uitspraak van het vonnis was ik bij de 
heer Piar en kreeg te horen dat de Gouverneur een dik rapport 
had laten afgeven en kennelijk al het nodige vooronderzoek 
gedaan had in deze zaak. Ook liet heer Piar me weten dat 
Openbaar Ministerie de zaak door zou nemen. Er was veel naar 
buiten gekomen hoorde ik van hem en kennelijk vonden zowel 
de Gouverneur als heer Wilsoe het genoeg om verder te laten 
onderzoeken. Dit onderzoek is bij het schrijven van dit boek, wat 
ik ter informatie kreeg, nog steeds gaande. 

Als burger hoor je hier niets meer van, maar merkte wel 
op dat er zaken gaande waren. De 18 getuigen zullen, indien 
nodig, zeker verhoord worden verzekerde heer Piar me en ook 
de diverse uitspraken uit de rechtszaak van deze stichting zouden 
zeker van dienst kunnen zijn daar er verschillende zaken uit hun 
monden kwamen.

Het is jammer dat de stichting zelf alsmaar de publiciteit op 
zocht. Dat bleek ook in de rechtszaak waar buiten valse internet 
artikelen geen grote lastercampagnes waren geweest. Als MKK 
werken we niet zo en was het ene artikel meer als een oproep voor 
meer gegevens dan een lastercampagne bedoeld. Maar het ging 
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steeds meer op lijken dat het dus om de namen, geld en wat ook 
vele andere burgers schreven werd het ‘een machtsvertoon eerste 
klas’. Triest dat een stichting die pretendeert voor minderbedeelde 
volwassenen en kinderen op te komen vermoedelijk zo achter 
geld aan is en zich mee laat slepen in de negativiteit van de 
maatschappij. Wat trouwens ook bleek uit hun pleidooi en dat 
ze zelfs later de financiële vergoeding hoger wilden stellen! Een 
duidelijk voorbeeld van macht en geld.

Geld is er niet en ook dat liet ik in de rechtszaak als bij 
heer Piar weten. Want na het overlijden van mijn vrouw bezit ik 
werkelijk niets dan een laptopje en wat kleren! Maar goed, daarom 
plaats ik het artikel voor alle duidelijkheid, inclusief de rectificatie, 
zodat u zelf kunt oordelen. Voor ons was het even een storm in 
een glas water. Gelukkig hadden de rechter en de heer Piar dat 
door en ging het  bij deze stichting zeker niet om het welzijn van 
kinderen en mensen.

In deze zaak werd er veel duidelijk. 
Het rijtje; Gouverneur – Openbaar Ministerie – Procureur 

Generaal – Minister van Justitie – Burgers.

Het was duidelijk een ‘hogere macht’ die het geheel 
beïnvloedde en dat zagen we later veelal in andere zaken. Bij 
informatie, verkregen van vele mensen, blijkt dat die ‘hogere 
macht’ bepaalt wie wat mag doorzetten.
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Deel 7 

Overheids NV’s

De Nieuwe Post NV

Inleidend commentaar

Nieuwe Post nv is een deel van wat een totaal rot ei is 
in de overheidsinstanties. Het is in en in triest hoe dit bedrijf 
compleet onder een Nederlandse postzegelboer staat en hij de 
dienst uitmaakt wat en hoe het hier op de eilanden verder moet 
in de postzegelhandel. Rechten zijn verkocht en allemaal onder 
het mom dat het goedkoper is dan lokaal te laten tekenen en 
daarnaast te laten drukken bij Joh Enschede. Het volgende stuk 
is een opsomming wat er gedrukt werd van lokale ontwerpers en 
door het bewuste Nederlands bedrijf die zogenaamd alles voor 
een koopje doet! Oordeel zelf en verder geen commentaar. De 
tijd zal het leren.

Eén plus één is één! (Ingezonden)

Een geruime tijd geleden heb ik melding gemaakt van een 

stinkende zaak bij de Nieuwe Post nv. We praten over het ontwer-

pen van de postzegels. Even dit lijstje van ontworpen postzegels 

2009 tot heden:
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Studio La Branda, Nederland 100 zegels ontworpen

Heer Willems, Curaçao 7 zegels ontworpen

Mevrouw Mezas, Curaçao 4 zegels ontworpen

Mevrouw, Faries 3 zegels ontworpen

Heer Gijsbertha, Curaçao 3 zegels ontworpen

Heer Baselmans, Curaçao 2 zegels ontworpen

In een gesprek met toenmalige minister Adriaans bleek dat 

er toch wel wat scheef was. Hoe kunnen Antilliaanse ontwerpers 

gepasseerd worden om een Nederlands bedrijf voor te trekken en 

zo goed als alle zegels te laten ontwerpen (in 2010 maar 3 zegels)? 

De Nieuwe Post nv. sprong in de pen en het Nederlands bureau was 

goedkoper en economischer! Nu kunnen we daar lang en breed 

over discussiëren maar duidelijk is dat er iets niet pluis is. We heb-

ben als ontwerpers nooit te horen gekregen dat we plotsklaps te 

duur waren. Let wel, de vergoeding die wij ontvingen is 35 maal 

lager dan onze Nederlandse collega’s! Eén plus één is kennelijk 

één! Er zou een commissie komen die dat uit ging zoeken. U 

raadt het al, de commissie is er nooit gekomen en enkele maanden 

daarna ondertekende heer Adriaans snel een contract dat de hele 

postzegelhandel in handen kwam van een Nederlandse handelaar.

Is het niet in en in triest dat een land wat Curaçao heet 

en zich zo nationalistisch voordoet, de lokale ontwerpers aan de 

kant zet om zo kennelijk geld weg te sluizen via de postzegels 

naar Nederland?
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Wij hebben al tientallen jaren bewezen als ontwerpers dat 

we de job altijd goed geklaard hebben en we hoogwaardige zegels 

leverden. Iets wat mij in Nederland door de drukker Joh. Enschede 

en zn. verteld werd. En nu, op de vooravond van een nieuw land, 

staan wij lokale kunstenaars/ontwerpers langs de kant omdat er 

een niet zo zuiver spel is geleverd door Nieuwe Post nv.

Misschien eens de moeite waard om dit te laten toetsen 

bij de Gouverneur. Want ik kan mij niet aan de gedachten onttrek-

ken dat dit een stinkende beerput is waar geld een belangrijke rol 

speelt. Eén plus één is dus werkelijk één!

Aanvullend commentaar

Al eerder was er al melding gemaakt bij heer Adriaans 
die toen de verantwoordelijke minister was en me in eerste 
instantie ook nog gelijk gaf. Later bleek dat er kennelijk veel 
aan de strijkstok bleef hangen want heer Adriaans draaide 180 
graden om en keurde alle buitenlandse zegels goed en Nieuwe 
Post nv tekende het contract met deze man. Zo konden de lokale 
ontwerpers het doen met een aalmoes. We waren niet meer nodig 
puur door een vieze politiek in de posterijen zelf. 

Uit het verleden was deze man, die nu het beheer heeft, 
al in opspraak omdat hij grote partijen postzegels opkocht. De 
waarde daalde vreselijk en de Antilliaanse zegels zijn nu nog 
steeds niet veel waard. Puur omdat deze praktijken werden en 
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worden gehanteerd in en rond de posterijen. Ook werden partijen 
op aanvraag van deze man in de herdruk gegooid om zo bepaalde 
zegels waardeloos te maken. Nu is de stand momenteel zo dat 
deze man alles kan zetten naar zijn hand. Verschillende malen 
zijn er meldingen gemaakt. En zoals al eerder geschreven, heer 
Adriaans bevestigde deze vreemde manier van zaken doen toen 
ook nog in een persoonlijk gesprek. Noch de politiek noch de 
posterijen lieten een kik en deden of hun neuzen bloedden. Doch 
eens zal er uit gaan komen dat er veel geld op vreemde wijze 
gespendeerd wordt bij de postzegelhandel. Want een persoon 
in Nederland bepaalt en de overheid van Curaçao betaalt. Een 
normaal gegeven kennelijk op dit eiland want dat hebben we bij 
andere overheidsinstanties ook mee mogen maken.

Deel 8

SELIKOR

Een verdwenen Selikor (Ingezonden)

Maandag vuil ophalen: Geen Selikor

Dinsdag: Geen Selikor 

Woensdag even bellen. 

Bij het bellen van 46LIMPI word je aan de lijn gehouden 

met een eindeloos ring, ring en een mededeling dat alle medewer-

kers bezet zijn. Nu heb ik toch een vaste prijs bij UTS voor mijn 

huislijn dus ik wilde eens weten hoe lang dit zou gaan duren. Na 1 
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uur dacht ik, ik ga via mijn portable de directie bellen en houd de 

andere lijn gewoon open. Na twee maal niet opgenomen te worden 

op het centrale nummer 4341300 ontwaakte er een juffrouw bij 

Selikor die me vertelde dat ik 46LIMPI moest bellen. Ik vertelde 

haar dat ik al ruim een uur wachtte op een van de personeelsleden 

aldaar. Geef me de directeur maar, vertelde ik. Pats boem, ik werd 

doorverbonden. Na drie maal overgaan kreeg ik een bandje dat er 

geen boodschap achtergelaten kon worden. Een stuurloos schip 

leek het wel op! Geen secretaresse, geen directeur en niemand die 

een telefoon op neemt. Ondertussen waren we ruim anderhalf uur 

verder op de andere lijn! Ik heb zeggen en schrijven twee uren en 

veertig minuten naar een gering zitten luisteren en toen werd mij 

verteld dat ze gesloten waren en dat de openingstijden waren van 

8 tot 12 en van 2 tot 5. Ik keek op de klok en het was 11:40 uur! 

Zelfs de klok werkt dus niet bij Selikor. Ik wil voorstellen om het 

telefoonnummer te veranderen in 46SUSHOU. Wat een service! 

Uiteindelijk woensdag rond 3 uur werd het vuil alsnog opgehaald. 

Kijk dat is nog service. Danki Selikor pa bo mal trabou!

Aanvullend commentaar

Overheids NV’s hebben werkelijk weinig gehoord van wat 
service is, laat staan mensen wegwijs maken in de doffe ellende 
van hun afdeling. Er is geen leiding te vinden. Een voorval, wat 
vele jaren terug speelde toen we nog woonden in Emmastad, 
was duidelijk hoe deze instanties werken.
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We hadden in Emmastad riolering en die is zo oud als 
de huizen zijn en na het wegtrekken van de Shell nooit meer 
werkelijk onderhouden door Selikor die dat over moest nemen. 
Het was te lastig al die putten en pijpen in de grond! Ons huis had 
een toilet dat begon over te lopen als er weer eens een stortbui 
was geweest, veel zand kwam op die manier in de pijpen en 
verstopte zo de gehele riolering. Alsmaar was het dan Selikor 
bellen en dan hopen dat ze de opvolgende dagen de pijpen door 
zouden spoelen en misschien zelfs de gaten gaan zoeken waar 
het zand binnenkomt.

Dat laatste gebeurde niet maar met het doorspoelen 
hadden we nog wel eens succes. Totdat Selikor ons dagen 
lang met verstopte toiletten liet zitten en niet reageerde op de 
telefoontjes van mijn kant. Ik belde, na 3 dagen onophoudelijk 
bellen, via mijn vrouw weer het kantoor en vroeg naar de directeur. 
Na lang aanhouden kreeg ik deze man aan de lijn. Ik nam meteen 
het woord en vertelde hem het volgende. Heer, ik kom nu met 
twee emmers ontlasting naar u toe en zal die over uw bureau 
uitgooien!  Deze man werd kwaad en dat ik dat niet kon doen en 
dat hij me tegen zou houden aan de ingang. Daarop vertelde ik 
hem dat een dolle makamba niet tegen te houden is, zelfs niet met 
een leger bewakers! Hij draaide meteen zijn toon om en binnen 
10 minuten stond een leger wagens en personeel van Selikor 
op straat en werd er met man en macht de pijp gezocht die al 
het zand doorliet en de putten hersteld die geen deksels meer 
hadden. Tot de dag dat we daar weggingen was het probleem 
toilet opgelost!
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Het is een waar gebeurd verslag en de directeur van 
toen zal zeker mijn naam nog goed kunnen herinneren. Helaas 
is deze nv niet veel beter geworden dan het verslag hierboven 
vanuit de begin 90 jaren.

Deel 9

AQUALECTRA

Lectra (Ingezonden)

Nu zult u zich afvragen waar is Aqua gebleven? Nu die is al 

voor jaren verdwenen in de buurt waar wij wonen. Al 6 jaar maken 

we met 12 huizen meldingen dat er nauwelijks stromend water uit 

de leidingen komt en al verschillende klachten zijn ingediend bij 

het klachtenbureau van Aqualectra. Wij zijn zelfs trotse bezitters 

van een vast klachtennummer “Decos-Krs-28” en we kunnen any 

time een nummer bellen! Nu dat nummer neemt mooi op onder 

kantoor uren maar daarna kunnen we met onze lege waterleidingen 

het uitzoeken. Een zekere heer Sosa krijgen we dan aan de lijn en 

we horen keer op keer dat het een structureel probleem is en dat 

Aqualectra er aan het werken is (6 jaren lang!). Zelfs flessen water 

worden er beloofd maar nooit hebben we die mogen ontvangen! 

Via de achterdeur horen we dat Aqualectra geen geld wil uitgeven 

om een pomp te plaatsen in onze wijk om ons van normale druk 
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te voorzien. Wij zijn maar enkele Bandabousche boeren die ken-

nelijk wel mogen betalen voor water maar geen water hoeven te 

ontvangen! 12 huizen met grote gezinnen en vele kinderen moeten 

soms gaan baden en eten op andere plaatsen. Of snel wat wassen 

als er eens wat water door de leiding gaat. Afgelopen week heb-

ben we weer tot op heden zonder water gezeten en wederom de 

beloofde flessen water van afgelopen vrijdag hebben we weer niet 

mogen ontvangen! Er kwamen enkele mensen kijken en konden 

het probleem niet oplossen. Ze waren weer weg zonder een extra 

druppel water te leveren. “We kunnen niets doen” en “Ik weet 

het niet” waren de uitspraken van een “expert” die deze zaak zou 

moeten oplossen en in zijn pakkie wat stond te bellen. Het is in 

en in triest dat twaalf huizen met vele kleine kinderen en soms 

meerdere gezinnen in een huis zonder water moeten zitten omdat 

Aqualectra vertikt één cent uit te geven aan onze buurt! Erger nog 

was de opmerking van een van deze gasten die vroeg of we geen 

putwater hadden? Nee, Aqualectra,onze putten zijn net zo droog 

als jullie waterleiding! Triest is dat wij afgescheept worden met 

eindeloze smoezen en leugens, bang om een probleem op te los-

sen! Wij Buurtbewoners van Seru Kabaje hebben geen recht op 

levensbehoefte nummer één, stromend WATER.

Aanvullend commentaar

6 jaren wonen we vrij hoog op een heuvel en zitten we 
met een druppende waterleiding. Stromend water is een luxe 
en hadden we alleen als iedereen beneden in het dorp hun 
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kraan dicht hield. Maar er kwamen ergere tijden en zo zaten we 
ruim 2 dagen zonder water. Watertekort was de eerste smoes. 
Problemen met de leiding en zo bleven de smoezen zich ophopen. 
We hadden al brieven geschreven en hadden zelfs een vast 
klantennummer maar het probleem was structureel en moeilijk 
te verhelpen!

Het werd me te bont en ik zette al mijn registers open. 
Het stuk werd geschreven en naar iedereen die ik kende gemaild 
en ook werd de pers ontwaakt vanuit hun winterslaap. CBA tv 
nam de story op en ik werd geïnterviewd maar ook de politiek 
was aangeschreven en dat lag gevoelig want Aqualectra stond 
al op de lijst der slachtoffers van de politiek. Heer Schotte pakte 
het op en maande Aqualectra wat te doen. De ene expert na de 
andere kwam en we werden zelfs voorzien van flessen water en 
douche water. De druk werd opgevoerd en warempel, er kwam 
wat water uit de kraan. 

De aanhouder wint (Ingezonden)

6 jaren geleden kwamen mijn vrouw en ik wonen tegen een 

heuvel te Bandabou, Seru Kabaje geheten. 6 jaren lang waren er 

wekelijks dagen zonder stromend water en de dagen dat er water 

uit de kraan kwam was dit een zielig straaltje.

De aanhouder wint al kan dat 6 jaren duren! Sinds kort 

heeft Aqualectra ingegrepen en heeft onze straat, met zo’n onge-
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veer 40 huizen tegen een heuvel aan gelegen, stromend water en 

dat zelfs met een hoge druk.

Langs deze weg willen wij de directie en vele medewerkers 

bij Aqualectra bedanken voor hun inzet en het geduld wat ze had-

den met de zeker 150 telefoontjes, 10 brieven /faxen die richting 

hoofdkantoor zijn gegaan. Namens de bewoners van Seru Kabaje 

bedankt voor het stromend water.

Aanvullend commentaar

Nu nog het structurele probleem. Na een voorlichtingsmorgen 
werden de plannen verteld. We zouden druk gaan krijgen op onze 
leidingen. De pomp plaatsen duurde langer dan aangegeven en 
dus ik belde weer. Een directeur kwam, heer Jonis, en die vertelde 
ons dat we als buurt een eigen pomp gingen krijgen. Binnen één 
dag stond er een container met een pomp. Niet dat het allemaal 
werkte maar de bedoeling was goed. De pomp was te klein en er 
moest een andere pomp komen wat ook weer even duurde. Na 
nog enkele bezoeken van hoge mensen van Aqualectra bleek dat 
nu alles goed werkt en warempel we hebben nu een kraan waar 
stromend water uit komt. Na 6 jaren zeuren en toen dreigen werd 
zelfs de directie gemobiliseerd om een wijk van water te voorzien. 

Het kan dus wel Aqualectra?
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Kamervragen over de kwaliteit van het water op Curaçao

Schriftelijke vragen van het lid Hachchi (D66) aan de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het 

bericht dat inwoners van Curaçao ziek zijn door vervuild water

15 juni 2011

Vraag 1.

Wat is uw reactie op het bericht “Water van Aqualectra 

zorgt voor buikpijn en diarree”?

Vraag 2.

Heeft de regering van Curaçao volgens u adequaat gerea-

geerd naar haar burgers, betreffende voorlichting en het treffen van 

noodzakelijke voorzieningen? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, 

ziet u aanleiding om Curaçaose regering hier op aan te spreken?

Vraag 3.

Bent u bereid capaciteit beschikbaar te stellen om Curaçao 

te ondersteunen bij het analyseren van drinkwatermonsters, het 

achterhalen van de oorzaken van dit voorval en bij het voorkomen 

van toekomstige ongeregeldheden betreffende het drinkwater? Zo 

nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dit kenbaar maken 
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aan uw Curaçaose collega’s?

1) http://www.rnw.nl/caribiana/article/water-van-aqualec-

tra-zorgt-voor-buikpijn-en-diarree

Aanvullend commentaar

Vervuild en chemisch water zijn verschillende zaken die 
nu nog spelen.

De vervuiling door oude leidingen en de vreemde zaken 
dat er nog wel eens bacteriën gevonden worden in de leiding die 
als gevolg hebben dat je eindeloos bruin water hebt of stinkend 
water. Maar je hebt ook de chemische vervuiling met een te hoog 
gehalte aan chemische stoffen in het water.

Beide zijn erg maar de chemische kant willen we even 
in het bijzonder belichten omdat in de tijd dat er weinig water is, 
hebben we nog wel eens wit water of water wat lijkt naar petroleum 
of benzine te ruiken! Maar ook water wat je mond uitbrandt! 
Vandaar het volgende stuk wat geschreven is om u te laten zien 
wat we momenteel drinken.

Wat drinken wij dagelijks uit onze kraan? (Ingezonden)

Toen er regelmatig een leger werknemers waren in onze 

buurt werd ons verteld om bepaalde tijden het water niet te drin-
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ken. Er werd zelfs gesproken van zware en zeer hoge concentratie 

chemische stoffen. Buiten dus de giftige substantie fluor, bekenden 

werknemers dat er regelmatig veel chemicaliën in ons drinkwater 

zit. Later kreeg ik te horen dat werknemers bij Aqualectra elkaar 

opbellen als ook in de stad de concentratie chemisch gif te hoog 

is, wat wekelijks nog het geval schijnt te zijn.

We waren nog niet lang geleden een kop koffie gaan drin-

ken in een van onze koffie shops. Ik nam een slok koffie en mijn 

mond, keel en luchtwegen begonnen vreselijk te branden. Ik dacht 

eerst dat het aan mij lag maar na navraag bij de koffie juffrouw 

werd ons gezegd dat dit wekelijks voorvalt! Normaal word ik door 

mijn man gewaarschuwd, vertelde ze me. Want ze geven elkaar 

door wanneer er weer teveel chemicaliën zijn toegevoegd aan het 

water! Ik ben er niet verder op ingegaan want ik wilde deze dame 

en haar man niet in gevaar brengen. Maar het was de zoveelste 

uitspraak van het personeel van Aqualectra dat ons vertelde niet 

het water te drinken uit de kraan! 

Het witte water werd in eerste instantie afgedaan als lucht 

in het water maar lucht geeft belletjes en niet dat het water eruit 

ziet alsof je, je witkwast hebt schoongemaakt in het drinkwater! 

Uit diverse hoeken hebben we dus mogen vernemen om het water 

niet te drinken omdat het water giftig is door kennelijk teveel aan 

chloor en dat het zeker niet te vertrouwen is door o.a. de fluor 

die erin zit.
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Lees het volgende stukje maar eens wat fluor voorstaat en 

wat jij dagelijks drinkt en waar je dagelijks mee wast.

In Fluor zit de volgende twee stoffen:

- Hexafluorkiezelzuur

- Sodium silicofluoride

Hexafluorkiezelzuur en zijn aluminium- en magnesium-

zouten worden gebruikt als houtconserveringsmiddelen.

Ook wordt het bij de reiniging van koperen en messing 

ketels in bierbrouwerijen en het reinigen van kristalglas gebruikt. 

Een andere toepassing is de behandeling van het oppervlak van be-

ton. Het maakt het oppervlak harder en beter bestand tegen water.

Veiligheid

Hexafluorkiezelzuur vormt waterstoffluoride bij ver-

damping. Het is corrosief en kan tot fluoridevergiftiging leiden. 

Inademing van de dampen kan longoedeem veroorzaken. Net als 

waterstoffluoride tast de stof glas en aardewerk aan, met vorming 

van het gasvormige siliciumtetrafluoride.

Sodium silicofluoride

Potential Effects of exposure:

• Irritating to mucous membranes, eyes and skin.
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• Risk of cardiac and nervous disorders.

• Chronic exposure to the product can cause bone fluorosis.

Inhalation:

• Nose and throat irritation.

• Spasmodic cough and difficulty in breathing.

• At high concentrations, risk of hypocalcemia (possible 

life-threatening lowering of serumcalcium) with nervous problems 

(tetany) and cardiac arrhythmia (heart irregularity).

• In case of repeated or prolonged exposure; risk of sore 

throat, nose bleeds, chronic bronchitis.

Eyes: Severe eye irritation, watering, and redness.

Skin contact:

• Irritation, redness and swelling of the skin.

• In case of prolonged contact: risk of burns.

Ingestion:

• Severe irritations, burns, perforation of the gastrointes-

  tinal tract accompanied by shock.

• Nausea, vomiting (bloody), abdominal cramps and diar-

  rhea (bloody).

• Risk of hypocalcemia (possible life-threatening lowering 

  of serum calcium) with nervous
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  problems (tetany) and cardiac rhythm disorders.

• Risk of convulsions, loss of consciousness, deep coma 

  and cardiopulmonary arrest.

• Risk of general symptoms having a severe prognosis.

Goed, dus dat is wat Aqualectra DAGELIJKS in ons 

drinkwater gooit!

Maar we zijn er nog niet want ook worden onze leidingen 

en bacteriën gedood door Chloor en wat is en doet Chloor?

Chloor is een scheikundig element met symbool Cl en 

atoomnummer 17. Het behoort tot de groep van de halogenen. 

Chloor komt bij kamertemperatuur voor als een geel/groen en 

zeer giftig gas dichloor (Cl2).

Wacht even, we zijn er nog niet.

De naam Chloor is afkomstig van het Griekse (chloros), 

dat is te vertalen als geelgroenig. Chloor is een gas dat makkelijk 

zouten vormt (halogeen), chloorgas komt door zijn hoge reacti-

viteit niet in de atmosfeer voor.

Natriumhypochloriet wordt veel gebruikt bij het zuiveren 

van water, en als ontsmettingsmiddel. Daarnaast is chloorgas een 

veelgebruikte grondstof in de chemische industrie voor de pro-

ductie van een breed scala aan producten. Enkele toepassingen 
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van chloor en zijn verbindingen zijn:

- Bleken van papier (NaClO)

- Doden van schadelijke bacteriën.

- Zuiveren van kraanwater en zwembad (NaClO)

- Insecticiden, verf, petroleumindustrie, kunststof, medi-

  cijnen, textiel en zeer veel (andere) consumentenpro-   

   ducten.

- Kaliumchloraat (KClO3) en Kaliumperchloraat (KClO4) 

  of andere chloraten en perchloraten zijn goede oxidatoren 

  en worden daarom dikwijls in de pyrotechniek gebruikt.

- In de organische chemie worden chloorverbindingen veel 

  toegepast als oxidator en in substitutiereacties.

- Huishoudbleek, in het dagelijks leven “chloor” genoemd, 

  bevat een oplossing van natriumhypochloriet(NaClO) of 

  calciumhypochloriet (Ca(ClO)2)

- Keukenzout, natriumchloride wordt gebruikt als smaak-

  maker in de keuken.

- Zoutzuur, een oplossing van waterstofchloride(gas)(HCl).

- Polyvinylchloride (PVC), zoals in vloerzeil en (vroeger) 

  LP’s.

- Mosterdgas is ook een chloorverbinding.

Nog zin in een glaasje water van onze Aqualectra? 

Ik schreef zojuist over een brandende mond en pijnen in 

keel en luchtwegen. Maar ook dat het Aqualectra personeel elkaar 

waarschuwt als het weer de wekelijkse chloorbeurt is! Kijk op het 
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lijstje want chloor is ook zoutzuur! En als je dat teveel gebruikt, 

nou geloof me dan brandt het. Uit ervaring met een zwembad 

wat ik had doet chloor het water ook wit maken en dan hebben 

we meteen de verklaring voor het witte water wat we regelmatig 

hebben!

Zo zien we dus dat heertje Aqualectra het niet zo nauw 

neemt met ons drinkwater en dat zelfs testen die je lokaal laat 

uitvoeren er wel zogenaamd goed vanaf komen maar als deze 

naar het buitenland gaan zijn er al meteen gemengde gevoelens 

over dit water.

Drinken we ons helder water of moeten we eerst de hotline 

bellen van Aqualectra? 

Aanvullend commentaar

Dit stuk zegt werkelijk alles wat een overheidsbedrijf 
kan doen met de bevolking. Word je niet ziek van de rook van 
de ISLA is het wel van het water van Aqualectra. Vele vreemde 
klachten komen voor op dit eiland en de nier- en suikerpatiënten 
rijzen werkelijk de pan uit. Maar dat is wat onze regering en zijn 
systeem net willen. Mensen moeten zwak en ziek zijn want zo 
zijn ze gemakkelijk te domineren en in de tang te houden. 

Volgens velen zal het te ver gezocht zijn maar in de lijn 
waarop wij de vele zaken hebben uitgezocht werd deze zaak zeer 
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serieus genomen en was precies in de lijn van hoe de maffia en 
zijn systeem werken. 

Al deze kleine beetjes in het allerdaagse systeem verraden 
wat werkelijk speelt op het eiland. Om te komen met zware 
gevallen, rapporten en namen zal niet erkend worden maar dit 
is ook wat in uw huis speelt!

Deel 10

CURGAS

Met Curgas (Ingezonden)

- Goede morgen met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Een momentje

- Goede morgen met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna2 maanden op twee gascilinders 

- Ik verbind u door

- Goede morgen met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Ja meneer Baselmans ik zie dat u nog niet op de lijst staat, 

  bel morgen middag even terug

- Volgende dag

- Goede middag met Curgas.
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- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Een momentje

- Goede middag met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Ik verbind u door

- Goede middag met Curgas.

- Mevrouw ik wacht bijna 2 maanden op twee gascilinders 

- Ja meneer Baselmans ik zie dat u nog niet op de lijst 

  staat maar van de week krijgt u zeker uw gas. Dan komen 

  we bij u in de buurt.

Dit herhaalde zich 3 weken lang en ondertussen hebben 

we nog geen gas na de volle twee maanden. Elke maal wordt het 

deze week geleverd! Helaas de service en afhandeling is nog geen 

WC papier waard want het is niet te hopen dat dit bedrijf eens 

voor een ISO certificaat gaat werken. 

De ironie van het verhaal is dat 3 huizen verder in onze 

straat een werknemer (onze buurman) van Curgas woont en elke 

dag met een truck vol gascilinders langs ons huis komt! Helaas 

kan/mag hij niets doen want ik sta domweg niet op zijn lijst! Ook 

dat haalde ik aan afgelopen week bij Curgas maar het had  totaal 

geen nut, het antwoord luidde “Er zijn geen werknemers van Cur-

gas die op Banda Bou wonen”! Blijkt dus dat deze man elke dag 

een truck vol gascilinders van Curgas steelt inclusief een blouse 

met het logo van Curgas! Zelfs de leugens zijn al niet sterk en 

betrouwbaar van dit bedrijf.
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Goede middag met Curgas (Ingezonden)

U spreekt met mevrouw Bernardus en ik wil u vragen wat 

het probleem is? Na deze zin viel ik van mijn stoel. Curgas belt 

me zelf op en vraagt ook nog wat het probleem is. Na een korte 

uiteenzetting van de vele telefoontjes, leugens, beloftes en slechte 

voorlichting kreeg ik te horen wat het werkelijke probleem was/

is. Achterstand door het alsmaar uitvallen van de ISLA. Goed, dat 

wisten we ook maar dan vroeg ik me nog af waarom heeft Curgas 

niet gezorgd dat er een continuïteit is in hun leveren? Want het 

leveren heeft reeds voor al die uitvallen van de ISLA een chronisch 

opgelopen achterstand! Ik kan me herinneren dat een jaar geleden 

ook al maanden gewacht moest worden op gas! Is het zo moeilijk 

om een planning te maken van de betalingen, welke wijk en het 

leveren? Is het misschien dat Curgas zelf een beetje de mist in 

is gegaan door het uit de hand te laten lopen en dat het plannen 

en leveren niet meer in de hand had en kennelijk nog niet heeft? 

Plannen was in het verleden bij Curgas geen probleem. Verder, 

gas is ook overal op de wereld te bestellen mocht ISLA weer 

eens sputteren of plat liggen. Even een bestelling en Curgas heeft 

een voorraad voor een jaar. Dat kan toch niet moeilijk zijn. Maar 

gewoon mensen dagelijks aan een lijntje houden, tot 5 maal toe 

terug laten bellen en leugens verkondigen van wel geleverde gas 

en zogenaamd niet thuis zijn, is een onvermogen van de organisatie 

in en rond Curgas en niet bij de ISLA. 

Maar goed, ik werd met het heugelijk bericht vereerd dat 
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voor de zoveelste maal morgen de gasbommen geleverd zouden 

worden. Die volgende morgen 11 uur stond inderdaad de wagen 

van Curgas aan de deur (niet mijn buurman overigens) en werd 

er netjes 2 flessen geleverd door deze mensen. Een verlichting 

want eindelijk konden we weer koken op ons fornuis. Mevrouw 

Bernardus, mijn hartelijke dank voor het leveren en aanhoren van 

mijn verhaal en ik hoop echt dat Curgas weer gaat draaien zoals 

vroeger het geval was. Namelijk, met een vriendelijke service, 

een lach en eerlijke informatie naar de klanten toe.

Aanvullend commentaar

Even wat luchters tussendoor. Wel een tekenend beeld 
van een eilandelijke mentaliteit en een overheids nv’s die absoluut 
niet weet wat klantenservice is.

Toch verwacht je het niet van dit bedrijf dat in het verleden, 
onder betere leiding, het wel aardig deed. Maar het verval van het 
eiland is ook dit bedrijf ingeslopen en is de service maar zeker 
ook de planning niet zoals je zou verwachten als klant.

Uiteindelijk kwamen toch de flessen en eigenlijk op de 
dag dat de juffrouw bij betaling had aangegeven. Toch snap je 
niet hoe zo’n planning dan in elkaar zit als de mensen binnen 
niet weten welke dag je op de lijst van leveren staat.

Maar goed het was een welkome afleiding en we komen 
nu bij een groter probleem.
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Deel 11

Overige instanties op het eiland

De banken 

Een bank met twee gezichten

Inleidend commentaar

Het komend stuk is een voorval wat ik meemaakte 
vele jaren geleden met de toenmalige man van de MCB die 
mij persoonlijk uit een expositie gooide omdat mijn werk niet 
Antilliaans genoeg was! Wat gebeurde er en waarom ik pas nu 
ermee naar buiten kom?

Wijlen Mevrouw Blok van Gallery 86 was bezig met een 
internationale expositie en ik was een van de eerste kunstenaars 
die mee mocht doen. Op een gegeven moment moest er een 
catalogus gemaakt worden van al het werk wat op reis ging en 
werd er verzocht om de 4 tekeningen te brengen naar Kode 
Advertising. Een dag later werd er gebeld door een medewerker 
om de werken op te komen halen want ze hadden ze niet meer 
nodig! Vreemd dat ze al klaar waren en op de opmerking dat ze 
snel waren was het antwoord dat ik niet in het boek voor zou 
komen. ‘Weet je hier niets vanaf?’ vroegen ze me. Er waren vier 
speciale tekeningen gemaakt voor deze groepsexpositie. Mijn 
exposities waren tot dan altijd geheel uitverkocht en was werkelijk 
druk bezig voor het eiland. Ik belde meteen mevrouw Blok en 
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ze reageerde verward. Er kwam een verward verhaal met de 
conclusie dat ik helaas niet meer mee kon doen. 

Pas veel later toen mevrouw Blok kennelijk niet meer 
afhankelijk was van bepaalde mensen, kwam het ware verhaal 
naar boven. In een ontspannen sfeer kwam het volgende eruit 
kwam: ‘John, de MCB was de sponsor van het project en heer 
Capriles sr had persoonlijk doorgegeven dat jij niet mee mocht 
doen omdat je werk niet Antilliaans genoeg was’! Ik moest er 
hartelijk om lachen en heb het zo gelaten omdat dit werkelijk een 
kortzichtige uitspraak was met een zielige beledigende beslissing. 
Mevrouw Blok verontschuldigde zich toen nog want ze was ervan 
overtuigd dat ik zeker mee had moeten doen. Je hebt je strepen 
duidelijk verdiend al die jaren op het eiland, was nog een regel 
die ze toevoegde. Na dat gesprek kreeg ik van haar zelfs nog 
een extra expositie, die wederom overweldigend liep. Het was 
duidelijk dat ze afhankelijk was van de sponsor, wat deze bank 
met het grote geld kennelijk was. 

Later bleek ook dat ik niet afhankelijk was van deze bank 
en kon deze bank niet genoeg op mij verdienen. Het was duidelijk 
dat een sponsor die alles betaalt ook de dienst uitmaakt wat 
kunst is op dit eiland! Iets wat we duidelijk nu nog zien aan de 
kwaliteit die nu naar buiten komt op dit eiland. Men ziet nu vele 
werken met bedenkelijke kwaliteit die dan als Curaçaosche kunst 
worden bestempeld! Geen overgave, geen hart en geen ziel zie 
je, maar het is wel lokaal genoeg zullen we maar zeggen en zit 
vol kleuren en maskertjes!
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Toen er niet zolang geleden een stuk in de krant verscheen 
over Antilliaan/Nederlander zijn heb ik heer Caprilles sr gevraagd 
of hij mijn voorval nog herinnerde. Zoals het altijd gaat op Curaçao 
krijg je als gewone jongen en als een kunstenaar geen bericht 
terug. Wat een bevestiging was dat je als makamba niet veel kan 
zijn en zeker niet als je dan ook nog eens tegen wil stribbelen 
en ‘te lastig’ bent.

Ik kan het niemand kwalijk nemen en zo ook niet deze 
man en zijn bedrijf die duidelijk hun macht gebruiken om mensen 
onder zich te hebben. Iets wat hen bij mij niet gelukt is, helaas. 
Heel triest maar een schoolvoorbeeld hoe zaken hier gaan. Ben 
je niet afhankelijk van een persoon dan kun je fluiten naar een 
plaats in een expositie. Al woon je al vanaf 1982 als geboren 
Nederlander op dit eiland, moet je alsmaar ervaren dat je niet 
Antilliaans genoeg bent. Buiten dan voor de belastingdienst, 
leningen van banken en hypotheken, want die weten je jaarlijks 
te vinden en dan stinkt het geld van een makamba niet! 

Wat ook erg opviel was dat ik nog, in die periode, tot drie 
keer benaderd werd door deze bank toen er bedrijven waren waar 
ze me voor wilden strikken en me aangeboden werd of ik geen 
bedrijfscredit wilde hebben. Toen ik die tot drie keer toe afsloeg 
bleek ook dat je dan nooit in aanmerking kunt komen voor een 
of andere opdracht van deze bank. Ook net in die tijd werd mijn 
complete rekening/creditcards die ik had lopen, gewist wat een 
zogenaamde computerfout was! Het was wel gedaan door die 
persoon die me geen credit kon aansmeren. Vergeldingsactie? 
Een mogelijke rassenhaat? Met twee maten meten? Niet 
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vrij mogen zijn? Lees de brief maar die dus overigens nooit 
beantwoord werd om zo zaken in de doofpot te laten belanden. 
Maar wat wel duidelijk maakt hoe bepaalde mensen spelen met 
hun medemens en waar geld in hun ogen macht betekent.

Brief aan heer L. Capriles sr.

Geachte Heer L. Capriles sr.

Met grote verwondering heeft ondergetekende John. H. 

Baselmans uw oproep in de lokale kranten dd 22-09-2010 gelezen.

Met alle respect maar u stelt in uw stuk “Dit is zeer ge-

vaarlijk” dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen 

geboorteplaats en afkomst.

Heer Capriles, deze uitspraak doet me denken in de jaren 

tachtig toen ik als jonge succesvolle lokale kunstenaar een van 

diegenen zou zijn die met de eerste Caribische internationale ten-

toonstelling mee zou gaan doen en daar drie werken ingeleverd 

had bij “Kode advertising” in opdracht van mevrouw Blok van 

“Gallery 86” in Punda. Toen mijn werken gefotografeerd voor 

het boek (catalogus) werden, kreeg ik een telefoontje van “Kode 

advertising” wat er gaande was. Ik was namelijk uit de expositie 

gezet. Ik belde mevrouw Blok die duister was in haar formulering 

maar er bleken hoger krachten die mij er uitgezet hadden. Later 
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na jaren, vertelde ze met voor haar overlijden dat de geldschieter 

(MCB Bank) mij niet daarbij wilde hebben! Ik was niet Antilliaans 

genoeg heer Capriles!

Kunt u nu begrijpen waarom uw uitspraken nu in mijn 

oren tegenstrijdig klinken?

Maar sans rancune want ik heb veel geleerd en ik heb wel 

geleerd dat ook door zeer belangrijke mensen op dit eiland met 

twee maten gemeten wordt en wel degelijk een verschil is tussen 

“buitenlander” en lokale.

Ik wens u nog verder vele gezondheid toe en ik denk overi-

gens nog veel terug aan mijn overleden vrouw Paulie Wauben die 

wel een rasechte Antilliaanse was volgens de MCB bank (moeder 

Nederlandse, vader mix Antilliaan) en mij vertelde; “John; laat 

maar gaan, ze weten niet beter, we komen er wel”.

En ze had gelijk. Mijn werken als tekenaar maar ook als 

schrijver, van 40 boeken, zijn wereldwijd bekend en dat zonder 

geldelijke steun en steun van de lokale bevolking.

Met een vriendelijke Bandabousche groet.
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Deel 12

Kranten en TV

Antilliaans Dagblad Soap (Ingezonden)

Na wat surfen bleek dat we rond de wereld duizenden pers-

agentschappen hebben. Enkele bekende zijn: AP, UPI, Bloomberg, 

DJN, VK, Reuters, AFP, ANP, GPD, Novum Nieuws, BNO, News 

Belga,  Agencia Internacional, Xinhua, Interfaks, ITAR-TASS 

ANSA DPA, IPS, Zenit, ANTARA om er maar enkele te noemen.

 

Nu betalen we een aardige duit om het Antilliaans Dagblad 

dagelijks te mogen lezen. En dan denk je dat je van het laatste 

wereld en lokaal nieuws wel op de hoogte bent. Wat blijkt, dat 

al een geruime tijd het Antilliaans Dagblad een verlengstuk van 

Facebook is geworden! Persoonlijke lokale vetes worden in deze 

krant uitgevochten en met de regelmaat van de klok zie je als 

bronvermelding Facebook staan!

 

Mijn vraag is dan: Heeft voortaan het Antilliaans Dagblad 

de status “roddelblad”  en proberen ze hun krant te vullen met de 

vele Facebook soap opera’s? Staat het Antilliaans Dagblad niet 

voor juiste en objectieve berichtgeving?

 

Het zou, als betalende abonnee, fijn zijn als we nieuws 

krijgen dat bewezen is en nieuws wat internationaal en lokaal 
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bevestigd is. Als wij als Antilliaans Dagblad abonnees roddels en 

veronderstellingen willen lezen dan gaan we wel naar Facebook, 

Twitter, Msn of al die ander roddel sites!

Aanvullend commentaar

In eerste instantie was het alsmaar vreemd dat de pers 
op dit eiland weinig of eigenlijk geen werkelijk nieuws brengt. 
Mijn opa zette me vroeger altijd ertoe om kranten te lezen om 
zo te weten wat er in de wereld gebeurde. Hebt u wel eens een 
Antilliaanse krant gezien, lezen is bijna onmogelijk. 15 pagina’s 
reclame, 4 pagina’s lokale soap en 1 pagina wat er in de wereld 
gebeurt. Wat bleek ook nog, dat veel lokaal en internationaal 
nieuws lui vanuit een airco kamer via twitter, facebook, nu.nl en 
andere websites gehaald worden. Dat is dan het nieuws wat wij als 
betalende burgers van een krant voorgehouden wordt als het ware 
nieuws! Berichten die ook nog wel eens aan waarheden misten 
of zelfs gewoon verzonnen waren. Daarom heb ik het Antilliaans 
dagblad daarover eens geschreven en u raadt het al, dan krijg 
je geen antwoord of enige reactie. Onze heiligen onder de pers 
weten beter. Maar wij burgers worden van elk werkelijk nieuws 
onthouden. Het zou schadelijk kunnen zijn voor de hogeren boven 
ons en misschien zelfs eigenaar zijn van zo’n stuk papier. 

Kranten zijn in het bezit van enkele personen die weer ook 
afhankelijk zijn van een hogere macht. Die bepaalt welke partij je 
belicht, aanhaalt of z’n gang laat gaan. Het zijn die mensen die 
de trend zetten in de politiek. Iets wat we ook zien op de lokale 
TV waar duidelijk te zien is wie daar de touwtjes in handen heeft. 
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In een kleine discussie met een van de voormalige marionetten 
van bijvoorbeeld CBA (TV 11) heer Cooper, was deze niet zo blij 
dat hij zo afgeschilderd werd. Maar toen hij me eens uitnodigde 
voor een interview was hij nergens te vinden en liet hij ons ruim 
2 ½ uur zitten wachten. Op het moment dat hij wist dat we weg 
waren, kregen we van hem een berichtje dat hij nu tijd had! Tijd 
op zijn eigen uitnodiging? Of was hij bang en wist hij dat hij zijn 
mond voorbij had gepraat?  Mmm, verder geen commentaar want 
het was duidelijk dat er geen plaats voor me was op de TV. Wie 
was dan werkelijk uw baas heer Cooper? 

Men ziet dat ook op de lokale radiozenders, die zeker geen 
werkelijke informatie naar buiten brengen, enkel en alleen roddels 
en vele onwaarheden. Maar dat kan ook niet anders omdat je 
ziet dat de politiek overal wel hun eigen programma’s hebben en 
eindeloos kletsen over zaken die niet opgelost mogen worden. 
Wordt de waarheid te duidelijk, ontslaan we de presentator (trice) 
of sluiten we zelfs het station!

Bekrompen of afpersing? (Ingezonden)

Reeds jaren schrijf ik stukken in diverse kranten en valt 

een ding alsmaar op. Het Antilliaans Dagblad is werkelijk een 

bekrompen krant. Zo plaatsen ze alles op stel en sprong en zo sta 

je op de zwarte lijst. Wederom ben ik, volgens welingelichte bron-

nen, beland op deze zwarte lijst. Ditmaal omdat ik geen gegevens 

vrijgaf in verband met een kortgeding. De krant meent namelijk 
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dat een pleitnota een vonnis is en zo rechter te kunnen spelen. 

Door het weigeren van deze informatie is het weer zover bij het 

Antilliaans Dagblad. Geen van mijn stukken en persberichten, 

afkomstig van mijn hand worden geplaatst. 

Heerlijk is te zien dat er wel kranten zijn op dit eiland die 

nog werkelijk nieuws willen brengen en dat niet laten afhangen 

van een blijkbare ordinaire afpersing om zo documenten te krijgen 

van mensen. Triest dat een krant zo te werk gaat, triest dat dit de 

pers anno 2011 is op Curaçao.

Gelukkig werd zeker het laatste stukje door de politiek 

maar ook bevolking werkelijk gewaardeerd en besproken. We-

derom een goede misser van een krant die Antilliaans Dagblad 

heet en duidelijk laat blijken waar ze voor staan.

Aanvullend commentaar

Het mooie is dat het Antilliaans Dagblad en de Amigoe 
elkaar alsmaar aflossen. Ik sta duidelijk als een fantast 
geregistreerd en mijn fantasie verhalen worden niet serieus 
genomen puur omdat de pers in zijn totaliteit bang is dat ze 
adverteerders missen en op hun donder krijgen van de grote heren 
boven hen. Vergeet niet dat alle kranten, radio en TV stations 
niet onder de politiek vallen maar onder enkele machtige heren. 
Zelfs de zogenaamd Nederlandse vrije nieuwsmedia (RNW) valt 
weer via de Nederlandse politiek (die hen betaalt) onder enkele 
media bazen. En zo is pers in het algemeen afhankelijk van wat 
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de groten hen opdragen. En die mededelingen komen regelmatig 
binnen bij een Antilliaans Dagblad, Amigoe, Extra, Ultimo Notisia, 
Nobo, Bala enz. Even is er weer een opening en dan pats boem, 
je wordt weer afgesloten.

Het eeuwige spelletje wat u al meer in mijn andere boeken 
heeft kunnen lezen. Maar het is nu werkelijk duidelijk waar en uit 
welke hoek het komt en dat zijn die enkele heren die hier alles 
te zeggen hebben.

Deel 13

Milieu

Waar gaan we naar toe? (Ingezonden)

We worden vervuild via lucht, op het land en in zee en 

we pretenderen een toeristisch eiland te zijn. We gaan trots op 

ons eiland over onze vegetatie op land maar in het bijzonder in 

zee. Maar wat zien we, we worden vervuild overal waar we maar 

kijken. De zee waar ik al jaren geleden melding over maakte om-

dat er radioactief afval (nog steeds) in gedumpt wordt maar ook 

allerlei chemicaliën geloosd worden. SMOC maakte al melding 

over de lozingen in het Schottegat en gisteren kwamen er zelfs 

surfers uit het water bij Playa Canoa met bultjes en plekken over 

hun gehele lijf. Bij Brievengat wordt letterlijk alles geloosd en als 

een regelmatige bezoeker van Playa Canoa, kan ik dat bevestigen. 
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Helaas zie je geen controle op dit eiland op wat er werkelijk al-

lemaal de zee in gaat. We hebben toeristen die samen met onze 

eigen kinderen zwemmen in deze vervuilde zee die er o zo ver-

raderlijk blauw uitziet. Maar alsmaar wordt verzwegen in wat 

voor chemische baden en afval wij de toeristen laten zwemmen, 

duiken en surfen. 

Waar gaan we naar toe? Moet nu werkelijk alles vernietigd 

worden, ook ons toerisme? 

Aanvullend commentaar

Een stuk waar geen reactie op kwam en zelfs nauwelijks 
geplaatst werd. Geen wonder want wie wil geconfronteerd worden 
met deze gegevens. Dat we ons eiland dagelijks vervuilen is 
overal links en rechts wel te zien. Maar er over schrijven en 
wat er ook door andere industrieën meegewerkt wordt in deze 
vervuiling, praten we niet over. 

We zwemmen, duiken en drinken water waar de 
chemicaliën, radioactiviteit en olie rijkelijk in aanwezig zijn en 
daar durft werkelijk niemand zijn vingers aan te branden, dat 
bleek duidelijk bij dit stuk.

Geluidsterrorisme (Ingezonden)

We lezen en horen momenteel regelmatig in de pers “kin-
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deren/volwassenen doe uw oordopjes in”. Nu vraag ik me af, is 

dit niet de omgekeerde wereld? Is het niet zo dat autoriteiten en 

politici diegenen moeten zijn die ons burgers moeten beschermen 

tegen terreuracties  richting ons leven? We naderen nu het karnaval 

en de volumeknop staat al regelmatig op het hoogste niveau. “Cul-

tuur” noemen we dat en “Zo doen we dat namelijk altijd hier”. 

Maar is het niet dat het vermogen van vele geluidsinstallaties 

ruimschoots de gevarengrens overschrijden. 

Is het ook Cultuur dat we onze kinderen maar ook onze 

burgers bewust schade toebrengen aan hun gezondheid? Helaas 

is het antwoord ja, want wij burgers lopen al met: oogkleppen, 

neusklemmen, oordopjes en worden ook onze monden gesnoerd 

dankzij onze beschermers en wetsbepalers die helaas nergens te 

vinden zijn om regels ten behoeve van het welzijn van de burger 

na te leven of te handhaven.

Aanvullend commentaar

We kennen maar een stand bij onze geluidsinstallaties en 
dat is HARD oftewel op 10!

Het is pas gezellig als men elkaar niet meer kan verstaan 
laat staan dat je weet waar iemand het over heeft. Met wat ja en 
nee knikken moet je, je avond vullen of je door het feest heen 
worstelen. Want gezelligheid is volgens onze cultuur harde 
muziek, veel drinken, dansen en eten!
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Dan hebben we een karnaval en meer van die straatfeesten 
waar je weet dat vele kinderen en ouderen langs de weg staan 
en niet om vragen om de dag daarna bij de dokter te belanden 
om een gehoortest te doen. In reclames laat men zien dat vele 
mensen doof worden met deze feesten! Vele jonge kinderen die 
bijvoorbeeld in een brassband spelen horen hun eigen stem niet 
meer! Maar het is cultuur en hoe harder hoe gezelliger! Ze gaan 
door ondanks de vele gehoorschade die er bij elk feest is. Je moet 
maar oordopjes dragen! De omgekeerde wereld want is het niet 
zo dat je in het openbaar niet je mede mens opzettelijk schade 
mag toebrengen? Je mag niet vechten volgens de wet maar je 
mag wel mensen hun oren opblazen!

De regels zijn er niet en de politie staat erbij en kijkt ernaar. 
Want wat doe je als ‘yu di Kòrsou’? Ga jij zeggen dat de muziek 
zachter moet? De feesten in de ‘hoffies’ hebben eenzelfde policy, 
je blaast je gasten weg en zorg dat ze niet te dicht bij je komen! Wij 
leven buiten de wijken van Barber tussen de heuvels maar elke 
zondag is het net of er een radio staat te blazen in onze huiskamer 
met lokale ‘muziek’ en een soort bingo! Tientallen kilometers ver 
en toch is het net of het in je eigen huis afspeelt. Je kunt niets 
doen want het is al jaren zo en het hoort bij de plaatselijke cultuur 
en BBQ! En zo verzieken we onze eigen mensen en zorgen we 
ervoor dat ze je niet meer verstaan. Je nodigt hen gewoon uit bij 
zo’n feest en laat hen dan bij een van de luidsprekerboxen staan! 
Probleem opgelost en dan hopelijk niet de oordopjes vergeten 
voor je zelf, wil ook jij niet doof worden. 
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Je vraagt je toch af als er eens een watervloed komt 
of dan deze mensen op het eiland ook met de mop hun tuintje 
vrij maken van water. De volumeknop op 5 zou al een simpele 
oplossing kunnen zijn voor het geluidsoverlast en de vele dove 
mensen die het treft maar we geven liever geld uit aan oordopjes 
en staan dan ja en nee te knikken op dingen die we niet weten 
waar ze over gaan. 

Wat zegt u? Ik u niet verstaan. Tot een volgende keer.

Open brief aan mevrouw Constantia, minister milieu en 
gezondheid

Mevrouw Constantia 

Dank u voor uw reactie.

Ik steek dagelijks al mijn tijd in kinderleed en opkomen 

voor hun rechten en heb gesprekken gehad met heer Schotte over 

wat er gedaan kan worden.

En wat lees ik in de kranten? Het PNdB is niets anders 

al burgers omkopen! Helaas en pijnlijk en iets waar ik in eerste 

instantie niet durfde te geloven.

Maar als dit plan jaren moet duren dan zullen onze kinde-

ren in al die jaren wel het kind worden van deze omkoop politiek. 

Iets wat ze al vele tientallen jaren zijn gezien de ellende die er 

NU is.
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Zolang als er corrupte stichtingen zijn, stichtingen die 

alleen vechten en niet werkelijk opkomen voor de kinderen en 

minderbedeelden en stichtingen die geld boven hulp stellen zal 

ik door moeten gaan met mijn rapporteren. Zolang als er geen 

nationale aanpak is van het leed onder de kinderen en minderbe-

deelden is de politiek niet oprecht bezig.

Helaas heb ik de laatste maanden vele loze beloftes aan 

moeten horen en ik had al vele contacten met de Nederlandse 

politiek. Maar eindelijk zijn er nu al minimaal 45 kamerleden 

die me gecontact hebben om in ieder geval het leed aandacht te 

geven op deze eilanden.

Getuigen het uitmoorden, via bijvoorbeeld de ISLA, van 

onze burgers en kinderen en dat een regering niets kan doen omdat 

deze bang is van een Venezuela en onder diplomatieke druk staat 

is in en in triest. 

Mevrouw Constantia, ik vecht totaal niet voor eigen ge-

win erger nog mijn laatste centen van mijn pensioen gaan op aan 

de vele zaken die ik aan vecht. Helaas geheel alleen omdat er 

kennelijk weinig of geen mensen op dit eiland zijn die het leed 

WERKELIJK aan willen en durven te pakken.

Gesprekken worden geweigerd en lokaal word ik reeds 
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vele maanden monddood gemaakt. Valse beschuldigen, rechtsza-

ken en weren uit kranten en TV zijn gewoon geworden voor mij. 

Vandaar de gang de wereld in en naar de Nederlandse politiek en 

Europese politiek. Als Curaçao het probleem niet KAN of WIL 

oplossen dan moet ik dat wel doen en ik zal dan tot mijn laatste 

adem vechten voor deze kinderen en mensen. Helaas zoals ik al 

schreef alleen maar dat wil niet zeggen kansloos.

M.vr.gr.

Aanvullend commentaar

Zoals goede politici doen op dit eiland, je reageert niet en 
laat de boel de boel. Deze minister is een minister die alles op 
zijn beloop laat net zoals de aangifte bij haar van twee overleden 
kinderen bij een kerkelijke organisatie door verwaarlozing.

Deze minister wil alleen maar gemakkelijke zaken 
oplossen en gaat al het moeilijke uit de weg of geeft het over 
aan heer Schotte. Dat zien we bij de ISLA problematiek waar 
je nauwelijks iets van haar hoort enkel en alleen dat ze bang is 
dat stichting Smoc met het grote geld ervandoor gaat! Wordt het 
te moeilijk dan sturen we een brief naar een verkeerd adres of 
spannen we voor de zoveelste keer weer een zaak aan.

Ze is werkelijk zeer zwak in haar beleid en ze weet 
nauwelijks zaken aan te pakken. Ze zit er ook duidelijk altijd heel 
onwennig en onzeker bij, iets wat je in mijn ogen als minister niet 



moet zijn. Je moet het volk kunnen overtuigen maar nog beter is te 
staan voor het volk. Maar dat zijn dromen die niet uit gaan komen 
omdat politiek niet voor het volk is! Bij deze minister zie je dat ze 
zwaar onder druk staat. Ze kan het wel goed voor hebben maar 
ze kan niet de vuist maken om zelf boven de machtige mensen te 
staan. De enige die dat tot dusver kan en doet is minister Wilsoe. 
Deze weet een vuist te maken en daardoor veel te winnen. Hoe 
lang hij nog mag leven en wanneer hij door schandalen zal vallen 
is een kwestie van tijd. Of ze zetten iedereen aan blok af. 

Even op die schandalen terugkomen. Het wil niet zeggen 
dat heer Wilsoe ergens bij betrokken is maar de hoge maffiaheren 
creëren deze schandalen wel zoals ze dat deden met Hogan, 
Komproe en Wathey. Buiten de mensen die we niet zo direct 
kennen maar wel een gevaar dreigden te worden voor de maffia.

We zagen dat bij vele voorgangers in de justitie waar de 
ene na de andere minister het bijltje plotsklaps erbij neergooide. 
Duidelijker voorbeeld van afpersing is niet te geven. Zo zaten ze 
er en zo waren ze binnen enkele dagen weer verdwenen. Die 
ministers die naar de pijpen dansten van de maffia, zeker in de 
hoek justitie, hielden het vol. Daarin was blijkbaar een minister 
Jacoba die geen confrontatie aandurfde en alsmaar overal voor 
schuilde en waar werkelijk niets uitkwam dan wat haar opgelegd 
werd. Nu bij heer Wilsoe zie je duidelijk een andere lijn en deze 
man heeft kennelijk de macht en kennis om zaken aan te pakken 
al zijn diverse maffialeden het niet mee eens.



Minister Constantie is een perfect voorbeeld van onder 
druk staan, net zoals Jacoba, trouwens een uitstraling die heer 
Schotte ook laat zien en als een dwaas soms voor zich uit zit te 
kijken omdat er van alle kanten zware druk wordt gezet op vele 
zaken. Zijn opdracht is duidelijk te zien ‘doordrukken wat wij jou 
opleggen’. In de conclusie en verdere aanwijzingen later in het 
boek zal dit nog uitvoerig beschreven worden.

Voor deel 4 klik op de link
www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Maffia_eiland_portable4.pdf




