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Het dictatoriaal gedrag van bisdom 
Willemstad

In dit boek wil ik ingaan op de handel en wandel van heer 

Secco als bisschop van de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, St. 

Maarten, St. Eustatius en Saba, samen eens genaamd “Antillen” 

en zijn bestuur die naar buiten komt als bisdom Willemstad.

Zoals ik in al mijn voorgaande boeken heb gedaan wil ik 

eerst alle brieven en ingezonden stukken die geplaatst of tegen-

gehouden zijn door de lokale pers met je doornemen. Ook is er 

een deel wat heet “burgerpanel” waar ik als “John” mijn woordje 

mocht doen over uiteenlopende zaken. Het was de eerste keer dat 

men mij de kans gaf om over zaken in het algemeen te schrijven 

en dat zonder dat er gestreept werd in de tekst of dat er geweigerd 

werd zoals we alsmaar zien bij de vele kranten, radio stations en 

TV. Dat met veelal zeer zwakke smoezen en al zelfs simpel omdat 

ik “onzin” zou verkondigen. 

In het einde van het rapport lees je een brief geschreven 

aan het Antilliaans Dagblad die alles wat ik stuur naar de pers 

en zo ik ook naar hen, geweigerd wordt met de rare smoes dat er 

geen plaats is!

Maar uiteindelijk gaan we in dit boek het gehele bisdom 

Willemstad openleggen en ik laat u vele brieven, correspondentie 

over deze zeer gevaarlijke hoek van de maatschappij lezen. Let 



15- De wereld achter het geloof -

wel, de huidige lokale bisschop is een Jezuïet net zoals zijn leider 

en de paus achter de schermen jezuïeten zijn. Dat maakt dan ook 

dat ik het rapport van 160 pagina’s overgedragen heb aan Paus 

Franciscus (RK), Paus Adolfo Nicolas (Jezuieten), klachten co-

missie bisschoppen vatikaan, 4 kardinalen en politiek Nederland.

Men kan nu niet meer zeggen “Wir haben es nicht gewusst“ 

(We hebben  het niet geweten).

De eerste reacties waren in ieder geval hoopgevend en 

we gaan er dan ook van uit dat alles wat ik vanuit een poitieve 

uitgangspunt lanceer ook een positief vervolg zal krijgen met een 

positieve uitkomst. Steeds meer mensen gaan inderdaad inzien dat 

het mij niet gaat om de persoon zwart te maken of aan te vallen 

maar dat het gaat om wat zijn meerdere hem op draagt wat te doen. 

Wat deze personen dan brengen tot verschillende acties waardoor 

ze in problemen geraken. Je kunt de persoon zelf niet “blamen” 

wat hij fout doet, we moeten het geheel aanpakken en dat is in dit 

geval het Vatikaan wat zeker niet vrij uit gaat in hun acties. Van-

daar dat rapport, vandaar de brieven naar de absolute top van het 

geloof en dat wil in deze zaak zeggen dat Paus Franciscus (RK), 

Paus Adolfo Nicolas (Jezuieten), klachten comissie bisschoppen 

vatikaan, 4 kardinalen in de vatikaan top en politiek Nederland 

die ook veelal de andere kant op kijkt als het om geloof gaat en 

zeker als het Vatikaan er bij betrokken is. Uiteindelijk zijn wij als 

eilanden alle 6 nog verbonden en staan we onder bestuur van een 
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Nederlandse politiek en een koning die nog veel meer belangen 

heeft via deze eilanden.

Dat is overduidelijk en is uit de berichten en zijn “vrien-

den” op te maken dat de huidige koning grote belangen heeft in 

de cocaïne lijn van onze eilanden naar Nederland toe. 

We zullen dat in hoofdstuk 4 nog verder gaan uitdiepen 

en zeker nog bespreken. Wat ik nog wel als een extra melding wil 

plaatsen is dat ik diverse mensen, kerkelijke clubjes gezet heb 

onder initialen daar deze zelf wel weten wie men bedoelt en weet 

wat ze mis hebben gedaan. Alleen die personen die beroepsmatig 

handelen zijn gewoon met de naam genoemd omdat deze niet 

persoonlijk aangevallen worden maar als gevolg van wat zij van 

hogerhand opgelegd worden. 

Met dit boek ga ik er vanuit dat de boodschap begrepen 

gaat worden en dat we voor altijd deze slaafse methodes van een 

geloof verbannen uit ons systeem. Geloven staat iedereen vrij 

in maar geloof afdwingen of opleggen zoals heer Secco en zijn 

team doen, is crimineel en dictatoriaal. Onze kinderen verdienen 

vrijheid van mening, geloof en leren en werken. Dat is mijn doel, 

dat is mijn boodschap. 
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Hoofdstuk 1
Ingezonden stukken
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We gaan de ingezonden stukken, na het uitgeven van mijn 

boek “De matrix van ons systeem” weer oppakken en we zijn 

beland in februari 2014.

5 februari 2014 Ingezonden
Antilliaans Dagblad zaterdag

PG wilde lokale opvolger

“Wij hebben steeds onze mond vol met ‘nos mes por’, 

(wij kunnen het zelf) maar als het erop aan komt, laten wij onze 

landen in het Caribische deel van het Koninkrijk in de steek. Het 

feit dat er lokaal geen enkele belangstelling is voor deze functie 

geeft echter wel te denken. De beantwoording van de vraag wat 

de reden hiervoor zou kunnen zijn laat ik gaarne aan jullie over”, 

zo sprak Piar.

Aantekening

Dit kan twee dingen betekenen:

1. Onze lokale “personen” in de juridische hoek zijn alle-

maal verbonden met de maffia en drugs!

2. Onze juridische mensen op onze eilanden zijn allemaal 

bangerikken en weten wat hen boven het hoofd hangt als ze deze 

job hadden aangenomen.
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Het laatste is gebleken toen ik kreeg te horen waarom de 

oud- PG vertrok. De maffia bezit werkelijk dit eiland inclusief 

de justitie. Dat zien we trouwens ook aan enkele mensen die ge-

plaatst worden in deze regionen waarvan men weer weet en ze de 

integriteit niet vertegenwoordigen. Zie leden in deze justitie, zie 

de minister van justitie en de voortaan door de politiek bepaalde 

gouverneur. Screenen is werkelijk een breed woord en men kan 

beter spreken over verzwijgingcommissie cq, we weten niet -, we 

kunnen niets groep.

27 mei 2014 Overdenking

It was hard working but today two cases are on their end. 

I can now send my final okay.

Long days, hard working, but it’s finally done.

28 mei 2014 Overdenking

“kir-whah” and the third word! This secret word from the 

masons must give them the absolute power. According to their 

legend, two of the main characters are King Solomon and Hiram, 

King of Tyre. Yes, and here the power of these groups is gone.

It’s ONE word, one energy what gives the powerful power 

and they can’t find it in these groups.
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6 juni 2014 Ingezonden
Vrijheid van meningsuiting 
 

DE PERS is er vol van en men stelt zelfs vragen aan 

ministers in binnen- en buitenland over hun beperkingen in de 

vraagstelling en dat hen het zwijgen wordt opgelegd.

Maar wat blijkt nu, diezelfde pers legt andere personen 

het zwijgen op.

 

Vorige week lanceerde ik mijn nieuwste boek en verzond 

een persbericht naar alle media. Via Facebook stuurde ik ook 

diverse radiostations en ‘Facebook persmensen’ dat persbericht. 

Binnen een dag blokte Facebook me dat ik geen messages meer 

mocht versturen!

Ik liet de zaak uitzoeken en kreeg het volgende antwoord:

Twee radiostations en één persoon (wat een DJ blijkt te 

zijn) hebben mijn message aangegeven als zijnde ‘spam’ en dat 

ik onder een valse naam werk!

Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dit te lezen kreeg, 

want wat bleek, het waren die stations die het hardste roepen over 

persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Ondertussen heb ik aangifte gedaan tegen deze stations en 

persoon bij Facebook omdat ze onder valse voorwendsels personen 
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afsluiten van vrijheid van meningsuiting.

Het is in en in triest dat juist deze hardschreeuwers zelf 

geen commentaar of berichten willen ontvangen als die niet ge-

manipuleerd kunnen worden door deze mensen. En dan gaat men 

andere mensen de mond snoeren.

Is dat vrijheid van meningsuiting heren/dames pers?

Aantekening

Vrijheid van meningsuiting is een farce en is gekoppeld 

niet aan de vrijheid maar aan wat bepaalde personen goedkeuren 

en aandacht aan willen besteden.

Het fabeltje vrijheid van meningsuiting is gewoon een 

zin die te pas en te onpas gebruikt wordt. Dus ik moet alsmaar 

lachen als deze zaken gebeuren en het mooie is, men laat het 

keer op keer zien dat er geen vrijheid is. Want dan zou men een 

persoon die zich dat ontnomen voelt, uitnodigen voor een gesprek 

of voor een dialoog om zo tot een ware vrijheid te komen. Maar 

helaas, de dictatuur laat dat niet toe en het lijkt wel dat je straf-

baar bent als je met een persoon die vrijheid propageert blijkbaar 

als een zware crimineel wordt gezien waar je een straf voor kunt 

krijgen. Klopt overigens, 2 radiostations zijn hun vergunningen 

jaren geleden kwijtgeraakt omdat enkele DJ’s toch mij het woord 
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gaven. Beide DJ’s en stations moesten gaan want de heren politici 

trokken alles in.

Dat is dus de vrijheid van meningsuiting.

11 juni 2014 Ingezonden
How hypocrite people are!

The Brazilian government murders children and a lot of 

older people. 

That all for their sick soccer games, where over paid 

children are walking behind a ball. 

People have left their homes, children are dead and their 

lives are ruined for ever because of this circus.

Like Cesar told us: “Give the people (slaves) Bread and 

Games”.

How can people still watching and so participating in 

these sick games?

13 juni 2014 Overdenking
Good morning!

I was sitting on my porch, looked outside and some police 

standing in a small road in front of our house looking to our house. 

I stand up and waved to them that I am still alive. They started 

their car and went away. Great, our police to protect our home! 

Thank you for the sleepless nights you get to protect me. 
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17 juni 2014 Ingezonden
En toen, minister Earl W. Balborda?

Vol goede moed kondigde minister Balborda de werk-

zaamheden aan over de gehele Westpunt weg van Grote Berg tot 

splitsing Soto.

 

Het zag er allemaal goed uit en het eerste gedeelte van het 

project, rond Grote Berg, werd na enkele weken perfect afgele-

verd. Elke bewoner aan de weg kreeg een nette ingang en naast de 

verbrede weg werd alles netjes afgewerkt met opgespoten diabaas 

en wit zand als finishing touch. De tijdelijke wegen werden weer 

afgegraven en de natuur zoveel mogelijk hersteld. Dit te zien gaf 

ons hoop.

 

Deel twee van dit project zag men al verschillen.

De aansluiting, deel een aan deel twee, heeft een hinder-

lijke bobbel in de weg en de afwerking was stukken minder. De 

tijdelijke wegen dwars door de natuur bleven liggen en veel troep 

is nog te zien inclusief puin.

 

Ondertussen was men al bezig met deel 3 vanaf pompsta-

tion Tera Cora tot afslag Soto.

Hier kregen de bewoners gedeeltelijk nog hun oprit terug 

en de zijkanten werden totaal niet afgewerkt laat staan bespoten 

met vloeibare teer. Grote gaten liggen nu direct langs een nieuw 
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wegdek! De opgelapte duikers onder de weg door werden ook niet 

afgewerkt, puin en kapotte bomen zie je overal en de tijdelijke 

wegen liggen er nog.

 

Deel 4

Daniel van hetzelfde laken een pak. Vreselijke gaten langs 

de weg en vele bewoners hebben GEEN oprit meer gekregen. 

De weg is totaal niet afgewerkt en ook hier zien we de tijdelijke 

wegen, puin en kapotte bomen langs de weg liggen. En als toetje 

hebben we hier dat de vangrail op een gevaarlijke plaats voorgoed 

verdwenen is en wordt de tijdelijke weg als een sluipweg gebruikt! 

Water afvoer is totaal geblokkeerd en wachten is op een fikse 

regenbui waar de buurtbewoners blij mee zullen zijn.

 

Deel 5

Geen wegenbouw meer te zien, alles is stopgezet en aan 

de reactie (geen dus) van minister Balborda te zien kan Tera Cora 

fluiten naar een nieuwe weg . Zo blijven we dus in het dorp een 

kraterveld houden en zien we wederom de loze beloftes van onze 

regering! Geen veilige beloofde rotonde en geen fatsoenlijke 

ingangen naar de winkels. Dit deel “horror weg met de vele on-

gelukken” is kennelijk geen prioriteit van onze minister en zijn 

regeerders.

 

Het is triest hoe projecten begeleid worden en het meest 

belangrijkste, gecontroleerd worden. Bij dit project is het over-

duidelijk dat miljoenen verdwijnen en dat de aannemers vreselijk 
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knoeien. Dat kan omdat er toch geen controles uitgeoefend wordt 

op hun afgeleverd werk. Veel wijst er op dat er mogelijk een 

goedkeuring wordt afgekocht! Dat zagen we bij het stuk na Daniel 

waar delen van de weg met beton snel opgevuld werden en een 

laagje asfalt ons moet doen geloven dat er een nieuwe weg gelegd 

was. De oude rand ligt nu opgevuld onder de enkel nieuwe laag!

 

Het is onaanvaardbaar dat er zoveel belastinggeld, bijeen-

gebracht door ons burgers, blijkbaar wordt weggesluisd en dat 

we binnen de kortste keren weer zitten met afgebrokkelde wegen 

inclusief kraters en een verwoeste natuur.

 

Triest is dat een minister niet even op persoonlijke brieven 

kan reageren waar dit alles aangekaard is en vragen beantwoordt 

wat de redenen is van deze oplichterij en volksverlakkerij. Het 

is duidelijk dat veel geld blijkbaar niet in de weg naar westpunt 

wordt gestoken maar elders.

 
Aantekening

Ondanks dat heer Balborda afgetreden was door een vieze 

politieke zet werd er binnen enkele dagen een uitleg gegeven en 

ons verteld dat er de week daarop zou gaan aanvangen aan het 

besproken wegdeel naar westpunt.

Men is nu in volle gang bezig het laatste deel af te werken 

en ik wil heer Balborda dan ook mijn complimenten geven voor 
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het nette afhandelen van deze zaak. Hij is een duidelijk voorbeeld 

van een minster die nog waarden en normen kent.

3 juli 2014 Ingezonden
Hoe een medewerker van justitie een burger 
de mond wil snoeren

Deze persoon is voor mij geen onbekende. Deze man 

meent op de stoel te zitten van de minister van justitie. Het is 

dezelfde man die toegaf dat ik onder curatele sta en kwam met 

nog wat andere opmerkelijke uitspraken waar hij later kennelijk 

van geschrokken is.

Nu meent deze medewerker in zijn functie als MBA 

Beleidsmedewerker ministerie van Justitie, een burger die een 

ingezonden stuk heeft geschreven, te moeten aanvallen en zelfs te 

moeten gaan vragen wat deze burger doet voor onze gemeenschap. 

Het is van de zotte en nu dus ook direct bewezen, dat er 

geen vrijheid van meningsuiting meer is op ons eiland. Meteen 

word je de mond gesnoerd door personen die denken boven de wet 

en hun functie te staan. Heer Humphrey W. Josefa, u  schreef dit 

stuk blijkbaar in opdracht van minister Navarro want u vernoemt 

namelijk uw functie.

Mocht het zo zijn dat u uw minister wil verdedigen, doe het 

dan in uw persoon en niet in uw functie. U, als simpel ambtenaar 
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betaald door ons, burgers, heeft niet het recht en machtiging om 

burgers het zwijgen op te leggen. 

U gaat wederom ver buiten uw boekje. 

Aantekening

Van deze heer Josefa weten we dat hij werkelijk meent 

het hoogste orgaan te zijn op de wereld. Duidelijk is in verloop 

van tijd geworden in welke wereld hij leeft en zich begeeft. Ook 

door zijn manier van handelen is het duidelijk door welke club 

hij beschermd wordt. Waar deze man in zit en vertegenwoordigt, 

is geen geheim meer. 

Zo vallen ze een voor een door de mand en ook deze per-

soon is zijn fouten aan het maken en zal verder vallen. Het is een 

kwestie van tijd en geduld en dat heb ik eeuwig.

15 juli 2014 Uitspraak 
Today was a special day

After a talk with an inside informant about a murder on 

one of our local politicians. The news came that our local public 

prosecution and judiciary know the murderer(s) of this case! And 

guess what? They made of it a political case with some local street 

criminals. We have always fun on this island. Our local judiciary 

makes a fool of us, included the press who believes this fairy tale.
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20 juli 2014 Overdenking
Nieuwe dag, nieuwe energie! 

Al het negatieve laten varen en verder met de weg die te 

gaan is.

Dacht vannacht even; 

“Het bewijs dat we mens zijn is weer geleverd, want één 

enkel negatieve zaak liet even het alle andere positieve doen 

vergeten” 

Wat een rare energieniale wezens zijn we toch. Maar we 

hebben weer het bewijs gekregen, energie is ondoorgrondelijk en 

staat ver boven al het rationele en emotionele gedachten.

18 juli 2014 Ingezonden
De show is weer begonnen

Over 300 personen zijn neergehaald vanuit 10 kilometer 

hoogte. Inclusief 173 Nederlanders. 

Nu staat iedereen op zijn kop want 173 “landgenoten” zijn 

per direct uit het leven gestapt.

Zielige woorden worden nu gesproken, respect moet men 

hebben, vlaggen halfstok en zelfs lintjes worden gedragen en men 

moet mee leven want dit is vreselijk erg.
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Enkele weken geleden;

Kinderen en volwassenen werden vermoord in Brazilië, 

dat om enkele miljonairs achter een balletje te laten lopen en er 

miljarden verdiend moesten worden. Israel/Palestina, duizenden 

mensen worden vermoord.China, Rusland, Zuid-Amerika, Mexi-

co, Afghanistan, Irak, Iran, Nederlandse eilanden in een blauwe 

zee. Overal worden dagelijks mensen het leven ontnomen en 

NIEMAND die maar één woord rept over deze zaken.

- Geen stilte uit respect,

- Geen zielige woorden, 

- Geen medeleven

- Geen show en dagbladen volgeschreven over deze zaken. 

“Het is het leven”, “ze hebben pech gehad”, “ze waren 

op de verkeerde plaats”. Domweg, wat maakt het allemaal uit in 

deze overbevolkte wereld?

Och, het leven is een show, doet men daar niet meer aan 

mee dan heb ook jij pech gehad.

Respect noemen ze dat, ik noem het show.

21 juli 2014 Ingezonden 
De verwarring “Jurist” met “Advocaat”

Blijkbaar zijn er nog vele misverstanden tussen deze twee 

woorden. Vandaar maar even de definities voor die mensen die 
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niet weten wat een JURIST doet en wat een ADVOCAAT doet.

Omschrijving jurist: 

ju` rist

(«Latijn)

de -woord (mannelijk)

juristen

1

rechtsgeleerde;

2

student in de rechtsgeleerdheid

jurist: rechtsgeleerde

Omschrijving advocaat: 

1

ad - vo` caat

(«Latijn)

de -woord (mannelijk)

advocaten

raadsman in juridische zaken die zijn cliënt bijstaat in een 

proces, maar ook daarbuiten met zijn kennis van het recht van nut 

kan zijn;

advocaat van kwade zaken

iem. die voor slechte dingen pleit;

advocaat van de duivel

zie advocatus diaboli

2
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ad - vo` caat

(«Latijn)

de -woord (mannelijk)

dikvloeibare drank bereid uit eieren, brandewijn, suiker 

en vanille; een advocaatje een glaasje advocaat

advocaat: 1 pleiter, verdediger in rechtszaken 2 alcoholi-

sche dikvloeibare eierendrank

advocaat: eigele dikvloeibare drank die bestaat uit bran-

dewijn met eieren, suiker en geraspte notemuskaat

advocaat: raadsman in juridische aangelegenheden 

advocaat: pleitbezorger, verdediger

Aantekening

Ja, Nederlands begrijpen en Nederlands kennen is soms 

lastig. Hopelijk dat de mensen nu gaan begrijpen waar we het 

over hebben.

23 juli 2014 Brief Dries van Agt
De moordenaar vanuit Nederland

Rutte, je optreden over Gaza was een horreur!

Brief van oud-premier Dries van Agt aan premier Mark 

Rutte

Premiers van ooit schrijven zelden aan premiers van nu 

over politieke zaken. Jij bent mijn achter-achterkleinzoon in het 
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ambt van Eerste Minister, ook jij hebt nooit een politieke brief van 

mij ontvangen. Wel eens een amicale boodschap van waardering 

voor een aantal van je presentaties. Maar nu kan ik niet langer 

zwijgen.

Op vrijdag 11 juli j.l. heb ik je optreden beluisterd in de 

tv-uitzending “NOS Gesprek met de minister-president”. Waar-

schijnlijk je laatste interview voorlopig, want in Den Haag is het 

zomerreces begonnen. Dat gesprek was een horreur.

De interviewer begon met Gaza. Wéér beschietingen vanuit 

dat gebied op Israël en wéér een daverend antwoord van Israël 

hierop. Hij vroeg of je er een déjà vu gevoel bij had. In 2012 was 

het immers ook zo gegaan. Maar dat onderschreef je niet, je wees 

op de verschillen. De raketten die Hamas nu gebruikt zijn geavan-

ceerder en hebben een groter bereik, zei je met veel urgentie. Je 

benadrukte, bij herhaling, nóg een verschil: nu worden de raket-

ten “vanaf scholen of ziekenhuizen” afgevuurd en aldus worden 

“mensen ook echt als schild gebruikt”. Dus is het allemaal nog 

weer lomper, nog weer brutaler, nog weer wreder wat er gebeurt, 

voegde je eraan toe. Vonken van verontwaardiging spatten van 

het scherm af.

Je beticht dus de machthebbers in Gaza ervan dat ze lancee-

rinstallaties opzettelijk hebben geplaatst naast of vlakbij scholen 

en ziekenhuizen. Berust die claim op onafhankelijke bronnen, of 

op wat Israëlische functionarissen je hebben ingefluisterd?
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Gaza: de grootste openluchtgevangenis ter wereld

Afgezien van de vraag of deze zware aantijging op be-

trouwbare feiten gestoeld is, dient beseft te worden dat er in de 

Gazastrook vrijwel geen open gebied is. De strook, tweemaal 

ons eiland Texel, herbergt thans 1,8 miljoen mensen, grotendeels 

vluchtelingen en afstammelingen van vluchtelingen, en is hiermee 

één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Sinds Israël in 

2007 een blokkade instelde terecht de grootste openluchtgevan-

genis ter wereld genoemd. Op Gazaans grondgebied heeft Israël 

een zone van honderden meters tot verboden gebied verklaard. 

Wie zich daarin begeeft wordt dadelijk onder vuur genomen. 

Stel je eens voor dat ettelijke miljoenen Nederlanders opgepropt 

zouden zitten op Texel, dag en nacht onder bewaking van drones 

en andere vliegende cipiers.

Terecht zei je in het interview dat Israël het recht heeft 

zichzelf te verdedigen. Dat lijdt geen twijfel. Maar even onbetwist-

baar is het dat die zelfverdediging proportioneel behoort te zijn. 

Tot dusver meer dan 100 doden in Gaza, merkte de interviewer 

van de NOS op, in Israël geen enkele. Is dat proportioneel? Het 

is ontluisterend dat je die vraag bevestigend hebt beantwoord – 

meer dan 100 Palestijnse doden vind jij “niet disproportioneel”. 

Dat is schokkend. Verlies de verhoudingen niet totaal uit het oog

Geen misverstand, ik veroordeel de raketbeschietingen 

vanuit Gaza. Die vormen een schending van het internationaal 

recht en moeten stoppen. Door de 1.200 raketten die Hamas en 
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andere militante groeperingen in de afgelopen dagen hebben 

afgevuurd, zijn tientallen Israëli’s gewond geraakt en is enige 

materiële schade in Israël veroorzaakt. Er is één Israëlische dode 

te betreuren. Maar verlies de verhoudingen niet totaal uit het oog. 

Het aantal Palestijnse doden is inmiddels gestegen tot 204. Volgens 

de VN is 77 procent van hen burger. Een op de vier gedode burgers 

is een kind. Een op de vier. Het aantal Palestijnse gewonden be-

draagt al 1.450. Daar zou Israël geen enkele verantwoordelijkheid 

voor dragen?

Je sprak over Israëls recht op zelfverdediging, maar mis-

kende dat dit recht uitgeoefend moet worden binnen de kaders van 

het internationaal recht. 1.750 (!) doelen heeft Israël de afgelopen 

dagen gebombardeerd in Gaza, het stukje land twee keer zo groot 

als Texel. Daarbij zijn 1.370 huizen vernield en 79 scholen bescha-

digd geraakt. Het Rode Kruis waarschuwt dat 600.000 Palestijnen 

toegang tot water dreigen te verliezen.

Je toonde geen enkele empathie met het immense leed 

van de Palestijnen

Wat me in je televisieoptreden bovenal heeft verontrust 

is het ontbreken van enige empathie met het immense leed van 

de weerloze Palestijnen. Dag en nacht wordt er in de Gazastrook 

dood en verderf aangericht door het meest geavanceerde wapen-

tuig gelanceerd vanuit de lucht, het land en de zee. Niet alleen 

lanceerinstallaties en opslagplaatsen van raketten worden door 
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Israël bestookt, maar ook tal van huizen en andere gebouwen 

waarin mensen wonen die (vermoed worden) geaffilieerd te zijn 

aan Hamas. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem 

meldde enkele dagen geleden al, dat bij deze aanvallen op woon-

huizen, die strijdig zijn met het internationaal recht, meer dan 50 

Palestijnen gedood zijn, onder wie 18 kinderen en 12 vrouwen. 

Werp mij niet tegen dat de Israëlische krijgsmacht met zijn bom-

men, granaten en raketten precisiebeschietingen uitvoert, zulks in 

tegenstelling tot de Palestijnse groeperingen die zomaar projec-

tielen afknallen naar Israël. Het gaat immers niet alleen om meer 

of minder precisie, het gaat ook en allereerst om de aard van de 

doelen die – met precisie – beschoten worden.

Tot de vele onheilsberichten die je ter kennis komen behoort 

ook de informatie hoezeer in de huidige chaos de ziekenhuizen in 

Gaza overbelast zijn geraakt. Er vallen nu zoveel gewonden dat 

de medische diensten overrompeld worden. Er is een dramatisch 

tekort niet alleen aan bedden, maar ook aan medicamenten en ver-

bandmiddelen en aan apparatuur om spoedoperaties uit te voeren. 

Al voordat de hel losbrak boven Gaza, was er in de hospitalen een 

nijpend tekort aan energie: stroom valt uit, er is niet voldoende 

of zelfs geen brandstof om generatoren draaiende te houden. En 

hoe is het gesteld met de watervoorziening? Voor zoveel nood en 

pijn, beste Mark, kun je toch niet ongevoelig blijven?

Hoe is het mogelijk dat ons land zo zeer faalt in het be-

schermen van de rechten van de Palestijnen?
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De noodsituatie waarover ik je aanspreek in deze brief is 

niet pas in het naaste verleden ontstaan. Deze humanitaire ramp is 

al begonnen toen de Gazastrook ongeveer zeven jaar geleden werd 

geblokkeerd door Israël, door een vrijwel hermetische afsluiting 

aan alle zijden, te land en ter zee. Amerika en de Europese Unie 

hebben verzuimd hiertegen in actie te komen. Weliswaar heeft 

de EU in een reeks van verklaringen van de Raad van ministers 

van Buitenlandse Zaken opgeroepen deze blokkade op te heffen, 

maar van die tandeloze vermaningen uit Brussel heeft Israël zich 

geen snars aangetrokken. In de hoofdstad van de Unie keffen de 

honden, maar de Netanyahu/Lieberman-karavaan trekt schouder-

ophalend verder.

Israëls blokkade van Gaza komt neer op collectieve be-

straffing en vormt aldus een ernstige schending van het internati-

onaal recht. Nederland afficheert zichzelf graag als de bakermat 

en hoeder van het internationale recht. Onze Grondwet gebiedt 

de regering de internationale rechtsorde te bevorderen. Hoe is het 

dan mogelijk dat Nederland zozeer faalt in het beschermen van 

de meest fundamentele rechten van het Palestijnse volk, ook op 

dit moment?

Waarom laat je nooit vonken van verontwaardiging over 

Israëls schendingen van het scherm spatten?

Tot slot over de context. In het tv-interview wekte je de 

indruk dat het conflict is geëscaleerd met de raketbeschietingen 
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uit Gaza. Dat getuigt van blikvernauwing. Is aan je aandacht ont-

snapt dat Israël tijdens de vredesbesprekingen onder leiding van 

de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry voluit is 

doorgegaan met zijn kolonisatieproject op de Westoever? Dat er 

meer dan vijfduizend Palestijnen in Israëlische gevangenissen zit-

ten, velen in administratieve detentie, opsloten zonder aanklacht en 

proces? Dat het Israëlische leger steeds weer Palestijnse kinderen 

doodt, gemiddeld twee kinderen per week in de afgelopen 14 jaar?

Inderdaad Mark, de raketbeschietingen uit Gaza zijn strij-

dig met het internationaal recht en moeten onmiddellijk stoppen. 

Maar Israël schendt het internationaal recht dagelijks, al decennia 

lang, op allerlei manieren, met ernstige gevolgen. Waarom laat je 

nooit daarover de vonken van je verontwaardiging van het scherm 

spatten?

Veel wijsheid toegewenst,

Dries van Agt

Aantekening

Ik heb een simpele vraag aan heer van Agt:

Als u zoveel kunt schrijven over de internationale rechten, 

en strijdig zijn van diverse overeenkomsten, waarom is het dan 

Nederland die zelf dagelijks alle overeenkomsten in hun land 

schendt en zelfs Artikel 1 van de rechten van de mens niet naleeft? 
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Voordat u wijst naar andere, wijs even naar uw eigen men-

sen en dan zou deze brief enige kracht kunnen hebben.

25 juli 2014 Uitspraak 

Al jaren laat ik zien dat de kranten/pers gewoon een ver-

lengde is van het systeem en dom zaken naar buiten brengen die 

men opgelegd worden van boven af. EINDELIJK wordt dit nu 

ook op de Universiteit onderwezen aan onze jeugd!

“Wat is onze pers en hoe belazeren ze ons als burgers”

http://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-

moet-je-niet-geloven-wat-in-de-krant-staat/

25 juli 2014 Ingezonden
Respect

De laatste dagen wordt men overspoeld met het woord 

“respect”, maar helaas begrijpen weinige wat het woord betekent.

Is respect:

- Een show die opgevoerd wordt.

- Belachelijke handelingen of uitspraken doen.

- Op straat staan met een uitgestreken gezicht. 

- Vlaggen uithangen.

- Via een “selfie” laten zien dat je een condoleance register
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  getekend hebt.

- Politieke onzin uitkramen terwijl men al denkt aan 

  de volgende verkiezingen.

Respect is iets wat vanuit je hart en ziel komt en dat hoeft 

een ander niet te zien noch te merken. Al het andere is SHOW 

voor de buitenwereld om gezien te worden en op te vallen! Res-

pect, toon het 24 uur per dag aan alles wat leeft, bloeit en jouw 

kracht nodig heeft.

DAT IS RESPECT!

26 juli 2014 Ingezonden
Het was me een nachtje wel

Vanuit de wereld van de energie weet men dat er geen tijd 

geen afstand is. En vannacht mocht ik dat weer eens meemaken.

Ik kwam midden in de moord Wiels terecht en zat bij de 

persoon die de opdracht gaf samen met die persoon van de bank 

die de 1.2 miljoen dollar vrij zou maken. Deze personen verdwe-

nen direct en even verder zat ik in de onderhandelingen, via een 

stroman, met de moordenaars. Het scenario werd even geschre-

ven vanuit justitie en het werd een simpele moord door het laten 

verdwijnen van die mensen / bewijzen van het toneel die achter 

dit alles zaten. Niemand kraait meer naar de ware opdrachtgever, 

geldschieter en moordenaars.
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In een flits weer werd er een opdracht uigegeven, nu 

vanuit zeer hoog zittend in Nederland. “Ze moet dood, ze weet te 

veel” waren woorden die moesten rechtvaardigen de opdracht en 

de moord. Later lag ze daar mevr. Borst weggetrokken van deze 

wereld. En het scenario was wederom een kopie van vorige zaken 

beschermd door justitie en ingevuld met wat “duistere” mensen.

Tijd, het bestaat niet, en kwam in een duistere bespreking 

wederom in een of ander kasteel/paleis waar het ging om iemand 

op te ruimen. “Hij moet verdwijnen, hij weet te veel van ons” 

waren wederom de woorden. Ik zag een persoon die de opdracht 

gaf aan een huurmoordenaar komende vanuit het Nederlandse 

leger. Hij zou de regie voeren en zaken indekken. Geld was geen 

probleem. 2 miljoen werd uiteindelijk het bedrag en Pim Fortuyn 

verdween van het politieke toneel voor eeuwig. 

Als laatste kwam een bekende in die energie, heer Croes 

die weigerde zijn handtekening te zetten op het meest belangrijke 

document dat elk land op de wereld moet tekenen. Hij vertikte 

het en het was een zwaar gesprek. Hij stapte in zijn wagen, werd 

draaierig, verloor zijn bewustzijn en verdween uit deze wereld. Uit 

de auto werden snel aanwijzingen naar de oorzaak weggenomen 

en het werd er een ordinair verkeersongeluk gesimuleerd. Later 

geen testen, geen eerlijke autopsie.

In alle gevallen zijn de ware mensen die de moorden 

hebben gepleegd, niet opgepakt laat staan veroordeeld. In deze 
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gevallen was het vanuit hoge kringen dat de opdrachten werden 

gegeven. Nooit zullen de burgers erachter komen wie deze waren. 

Afgeschermd door justitie en die mensen op de plaatsen die on-

derzoeken moeten leiden. Hun opdracht is elke link die maar een 

ware aanwijzing mocht geven te laten verdwijnen en te vernietigen. 

Dat kreeg ik in een flits door van de persoon die de leiding had in 

het mega onderzoek in de zaak van der Sloot. Mensen die te veel 

weten en zich niet houden aan die afspraak worden ook gehaald 

van deze wereld.

Ik opende mijn ogen en merkte dat ik weer beland was in 

de wereld vol verraad, geheimen en blinde schapen. De wereld 

waar ik vandaag weer in verder moet met dit lichaam. Wetende dat 

ik regelmatig enkele van deze “opdrachtgevers” tegenkom en niets 

anders kan zeggen dan “Goede morgen”. Dat terwijl hun energie 

weet wat ik opvang en zie. Het zijn de spelers en de energie van 

personen die menen door moorden een macht te kunnen behouden.

Dat is simpel een kwestie van tijd en tijd bestaat niet. 

Zo ook niet macht.

2 augustus 2014 Ingezonden

In het verleden zijn er vele (handgeschreven) brieven 

tussen heer Wiels en mij rond vele zaken geweest. Ik vraag me 

af of die ooit boven water zijn gekomen in het zogenaamde on-

derzoek. Verder heeft toentertijd er gelukkig niemand weet van 
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gehad, buiten I.S. Deze informatie bevatte waar heer Wiels tegen 

aan het vechten was. Als heer Wiels weer langs reed was er altijd 

een claxon of een zwaai, maar we vermeden elkaar bewust. “De 

tijd was nog niet rijp, riep hij”. En voor diegenen die meer willen 

weten, luister de tirades in zijn programma’s over mij maar ook 

zijn verscholen boodschappen die vele mensen als “onzinnig/dom” 

afdeden. Het is OM die deze namen niet durft te onderzoeken. En 

het doet me pijn dat wederom onschuldige als schuldigen worden 

aangewezen voor zaken waarbij zij niet bij betrokken zijn. 

Waar is recht? 

Waar is gerechtigheid? 

Helaas in deze matrix is die niet meer aanwezig.

Heer Wiels we deden onze best helaas meer kunnen we 

niet doen.

3 augustus 2014 Ingezonden  
Een must know conversatie

Jacob deze hele show is werkelijk een farce. De enige 

ware persoon die wat wist (geen dader) is vermoord in de cel van 

Barber (te westpunt). De rest is het een politieke stunt omdat men 

bang is voor een bepaalde groep.

De namen liggen bij OM alleen OM is, of omgekocht, of 

onder zeer zware druk van enkele “personen” (bedrijven) waar 

miljarden belangen zijn.
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Deze show is niets meer dan zand strooien in ieders ogen 

waarbij vele onschuldige het spel mee moeten spelen.

De enige die WERKELIJK wat zou kunnen zeggen (maar 

dat kan ze niet anders is ze ook koud) is I.S. Ook zij voert een 

leugen naar buiten maar verzwijgt aardig de met de handgeschre-

ven brieven.

“Op Curaçao bepalen ambtenaren ......” Zelfs Jacob met 

een aardig kapitaal achter zijn naam kreeg relatief weinig klaar. 

Als je niet in de maffia zit dan kan je het schudden en de bewijzen 

zijn er ten over. Ambtenaren en kapitaal zijn hier gekoppeld aan 

maffia.

Ze konden niets anders Jacob

HE HE en ga jij die naam (en) noemen Jacob?

Zal je met één helpen, R.P.

Baas nummer EEN

De man waar Wiels te dicht bij kwam.

R.P is de absolute heerser en zijn de heren dos Santos 

en Carello en de verdere andere kleine kinderen bij. Hij bezit 

het leeuwendeel van het gehele eiland(en) inclusief wat banken, 

gokpaleizen en zeer veel gebouwen op strategische plaatsen.

Wat denk je als Willy een nieuwe stad gaat bouwen op 1/10 

van het eiland en hij zit er niet in? Waarom wordt Willy Maal zo 

tegengewerkt?
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Iemand eens over gedacht dat als je brieven typt op een 

PC dat ze eeuwig blijven staan op je HD?

Op 5 verschillende data zijn er 5 verschillende brieven 

geschreven, 3 direct afgegeven aan heer Wiels (alle bedrijven, 

aangiftes nummers en namen van de spelers) en 2 aan I.S. bij de 

sede van PS. I.S is de enige persoon die weet waar heer Wiels 

werkelijk mee bezig was. En Renee wil je weten waar het over 

ging luister HW zijn tirades nog maar eens goed af en de keren 

dat hij mij vernoemde of aanhaalde. De show was perfect. Zijn 

ruzies met de familie (in het bijzonder zijn zus) en zijn vriendin 

die TOTAAL niets wist van hem omdat ze niet te vertrouwen 

was (nu duidelijk met haar gelogen verhaal) en het briefje met de 

namen werden nooit onthuld. Dat laatste briefje heeft heer Asjes 

in zijn hand gehad.

Renee ik weet dat je veel onderzoekt en ik weet dat je in 

zaken vast bijt.

Dan mag ik aan nemen dat je wist van de zware ruzie tus-

sen broer en zus Wiels. (kan je anders de bevestiging wel sturen) 

DAN weet je ook dat mevrouw Wiels samenwerkte via ABN/

AMRO met KPMG (moet je weten) Dan is broerlief oorlog aan 

het voeren met zowel de maffia hoek dos santos EN UTS waar de 

loterij is. UTS is in beheer en wordt gestuurd door KPMG! (Zelf 

voor UTS en KPMG gewerkt voor 12 jaren) PROBLEMEN! En 

wat is de bank die het lokaal allemaal mogelijk maakt?
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Waarom was er bij dag 2 al een (valse) verklaring dat 

mevrouw Wiels onze minister van buitenlandse zaken moest 

worden, EN GEWORDEN koste wat kost. Gecoverd door Asjes 

die ja ja en ja knikt (hij heeft geen moer te zeggen als MP). Jawel, 

mevrouw Wiels weet nu vanuit de Nederlandse als lokale politiek 

waar de zaken bijgestuurd moeten worden in diverse zaken! Of 

afleidingen geplaatst moeten worden zodat men niet op de bron 

zou stuiten. Waarom de cover up in zake mevr W / A-K? Maar 

goed Renee ik geloof zeker dat je dit allemaal tot in de puntjes 

hebt uitgezocht, niet waar?

PS  UTS was de inkom van W in zeer grotere zaken, dit 

was zijn stap 1

4 augustus 2014 Overdenking

After 3 times without electricity yesterday a mail came in 

with the most important message in the case Wiels and the way the 

(old) Netherlands Antilles is turning. With 2 simple lines which 

prove everything what is happening around mr Wiels. 

The show can begin and I will see how OM will nail in-

nocent people for life.

Thank you for the message
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7 augustus 2014 Ingezonden 
Hoe oud- rechercheurs werkten

Met al de heisa van de week om de show rond de moord 

op heer Wiels kwam één vraag bij me op. 

Nu ken ik aardig wat gepensioneerd en veilig in een hol 

rond de wereld wonende onderzoeksmensen die grote zaken 

aanpakten oa; Holloway, Hogan, Croes, Coke smokkel en wa-

pensmokkel Curaçao en lokaal wat andere zaken en ik stelde hen 

deze vraag.

“Hoe deden jullie vroeger als oud- rechercheurs jullie 

werk.” Ik kreeg unaniem dit antwoord:

“We nemen de tips en de bewijzen zover we ze hebben en 

gaan wroeten in wat naar ons gevoel klikt (ja gevoel)! Dan kijken 

we of we de puzzel (ja puzzel) in elkaar kunnen zetten. En dan 

gaan we verder de zaak sluitend maken. Maar soms mag de zaak 

niet opgelost worden want dan komen we te dicht bij de ware 

bron. Dan word je plotsklaps van je job gehaald en overgeplaatst.

Er wordt dan een sukkel op die plaats gezet die dan de zaak moet 

oplossen zoals de hogere het willen!”

Einde onderzoek. 

Al deze oud- rechercheurs / onderzoekers die ik gesproken 

heb, kwamen met een soortgelijk antwoord.

- Men werkt op gevoel
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- Proberen een puzzel op te lossen 

- Daarna worden ze bedreigd door hun meerdere en van 

de zaak afgehaald als deze niet opgelost wordt zoals men het op 

hogerhand heeft besloten.

Zo zal de absolute waarheid nooit naar boven komen, ook 

niet in de zaak Wiels.

3 augustus 2014 Ingezonden
Jeugd van Bandabou hebben hun materialen

5 maart 2014 schreef ik het stuk “Onze beschermheer 

voor de sport op Bandabou”. Sindsdien is er veel gebeurd met 

een geweldige afloop van dit project.

Na de brief aan heer Asjes werd er snel en adequaat in-

gegrepen door heer Asjes en zijn team. We kregen meteen een 

persoonlijk gesprek over deze zaak. Binnen 2 weken hadden we 

een vrijstelling voor deze sportgoederen waarvan we later de 

officiële ministeriele beschikking ontvingen. 

Een klap was het wel toen de mondelinge belofte van de 

marine niet nagekomen werd, ze haakte af voor het vervoer van 

deze goederen. We gingen op zoek voor sponsoren voor het ver-

voer. Gelukkig werd dat opgelost en samen met Florida Express 

NV is er uiteindelijk 33 kuub aan sportgoederen aangekomen die 

we als schenking kregen van Sports for Children,  Nederland.
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Langs deze weg willen we de volgende personen bedan-

ken;

- Sports for Children

- Heer Asjes

- Douane Curaçao

- Florida Express NV

- Onze lokale vervoerder

- En de sponsoren om het vervoer te bekostigen.

Onze jeugd op Bandabou heeft nu de sportmaterialen waar 

ook zij recht op hebben. Meisjes en jongens, laat nu de medail-

leregen maar beginnen!

6 augustus 2014 Ingezonden
Het recht van een gewone burger 

Men mag NOOIT en te NIMMER verdachte personen al 

bij voorbaat veroordelen en verklaringen opleggen, afpersen of 

bedreigen of zelfs vermoorden zoals het kennelijk gebruikelijk is 

in ons justitieel apparaat. Reeds geruime tijd  worden er jonge-

ren in een hel gezet met een “pro deo advocaatjes” die eigenlijk 

maar 3 uren de tijd hebben om een zaak voor te bereiden. Deze 

personen hebben geen 10 tot 100 duizend gulden advocaten om 

hen te helpen.

We hebben het ook meegemaakt met de zaak spelonk. 24 

en 8 jaren veroordeeld en we hadden geen geld om dure advoca-
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ten in te schakelen. Alles werd afgewezen en niets was mogelijk. 

TOEN schakelden we op een na de duurste advocaat in van Ne-

derland (heer Knoops) en binnen 2 weken hadden we al een deal 

en na 6 maanden waren de jongens vrij!

Klasse justitie noemen ze dat. Je kunt je vrijheid kopen 

met deals en veel geld.

Kijk naar de zaak Elhage en Booi. Men schakelde Knoops 

in en het zijn nu de heilige der heilige op aarde! Geld in justitie 

doet wonderen!

Verder zover mijn informatie reikt, is het verplicht als ad-

vocatenbureau pro deo werk te doen. Daar krijgt men van de staat 

een aalmoes voor. In praktijk wil dat zeggen ongeveer 3 uur werk! 

Hoe kun je in hemelsnaam in 3 uren tijd zaken zoals de moord 

op heer Wiels  voorbereiden? DUS de advocaat moet er extra 

onbetaalde tijd in steken wetende dat het een onbegonnen zaak is.

Geloof me, men zal niet de kleine lettertjes lezen en kijken 

waar snel nog wat eer te behalen is. Dit is de simpele wereld van 

een advocaten bureau. In de 33 jaren dat ik me in deze wereld 

begeef zie je; zet een dik betaalde advocaat op die plaats en de 

poorten van de hemel gaan open. Zaak Elhage, zaak Spelonk en 

zaken tegen zeer hoge bedrijven en maffia zijn de bewijzen.
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Even op het pro deo terugkomen, deze mensen werken 

veelal vanuit hun hart en ziel. Doch via hun kantoor opgedragen, 

mogen ze maar weinig uren (3 uren) besteden aan deze zaken en 

zijn er weinig/geen financiën voor eigen onderzoek.

In de vele jaren zien wij dat, dat het grote probleem is in 

recht. Door een klasse justitie met dure advocaten, veel onder-

zoek, kleine lettertjes en een dosis dreigementen heeft een cliënt/

verdachte al snel de zaak gewonnen.

Nogmaals, ik heb respect voor die advocaten die dit 

allemaal toch maar even doen en de term (advocaatjes) is dan 

misschien verkeerd gekozen.

Om even aan te geven, een simpel onderzoekje kost al 

10.000 gulden praten we nog niet over een forensisch onderzoek.

De onkosten Spelonk/Knoops liepen al zeer snel op naar 

een half miljoen! Men had er wel even over de 2000 uren inge-

stoken! Praten we nog niet over de vele onderzoeken, harddisk, 

forensisch onderzoek, documenten evalueren op handschrift, 

tijdlijn verdachten en moord.

Recht is geld, geld is vrijheid. Met andere woorden; met 

geld maakt men kromme zaken recht.
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Aantekening

Klasse justitie is al vele malen door me beschreven en 

wederom heeft heer Knoops bewezen dat het bestaat. Maar wat 

kunnen we doen als het gehele justitiële apparaat een farce is en 

waar alle spelers net zo corrupt zijn als vele andere clubjes in 

deze wereld. 

Nu kan men er niet aan die corruptie onderuit want als men 

bij elkander allemaal in de tang zit,  zijn ze af te persen of zaken 

op te leggen. Men weet van elkaar alles wat mis is en dan is het 

een simpele zaak om verder zaken af te dwingen.

Maar daarnaast hebben we nog de factor geld en daar is 

elke jurist, advocaat en rechter mee om te kopen. Nu zullen er 

meteen wat personen op hun tenen getrapt zijn, maar vraagt u zich 

even af wie betaalt uw gage, uw loon? En wat maakt het dat er 

alsmaar zeer dubieuze uitspraken komen die u dan verklaart als 

verkeerde inzicht, verkeerd ingelicht, te weinig tijd voor de zaak, 

geen goed onderzoek enz enz. Nu, beste heren en dames dan ziet 

u zelf dat u veroordelingen doet en uitspreekt puur omdat er niet 

genoeg geld is! Niet genoeg geld niet genoeg knowhow dus maar 

even snel die hamer laten vallen en zeggen “jij bent schuldig”.

Van vele van uw oud- collega’s kreeg ik persoonlijk te 

horen dat men niet alles zo “diep uit kan zoeken” en dat er vele 

“vage” processen zijn wegens geldgebrek en dat maakt u schuldig 
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aan klasse justitie en zo gekoppeld aan corruptie. Duidelijk is en 

het bewijs wordt dagelijks geleverd, dat met meer geld en veel 

tijd veelal inhoudt dat je, je vrijheid kunt kopen. Zie het boven 

beschreven geval maar. 

8 augustus 2014 Brief
Brief aan mw. L.A. George-Wout 

Curaçao; 10-08-2014

Gouverneur van Curaçao, mw. L.A. George-Wout  

 Fort Amsterdam 2, Willemstad 

Curaçao

kabinet@kgcur.org

Betreft: Aangifte moord heer Helmin M. Wiels

Geachte mevrouw George-Wout

Ondergetekende, John H Baselmans, soeverein mens 

van vlees en bloed, wil u via deze weg het volgende onder ogen 

brengen.

Ondergetekende heeft sinds Gouveneur Römer, later de 

heer Saleh en heer Goedgedrag, altijd zaken die het daglicht niet 

konden verdragen aan deze heren doorgegeven. Alle 3 de heren 

hadden mij geadviseerd “signaleer en rapporteer, wij doen de 

rest”. Ondergetekende moet zeggen, dit was een veilig gevoel daar 
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ondergetekende zeer vele moeilijke zaken onder ogen kreeg die 

zelfs niet te vertrouwen waren bij zowel de minister van justitie, 

Justitie en Openbaar Ministerie.

De enige contact die er was met justitie, was met heden 

gepensioneerd Procureur Generaal de heer Piar waarmee onder-

getekende nog contact heeft. Hij was voor ondergetekende de link 

tussen de Gouveneurs en justitie.

In het jaar 2012 kwam er een zeer zware melding binnen 

waardoor ondergetekende bij uw collega heer Goedgedrag direct 

kon komen om deze te bespreken samen met de directeur van uw 

kabinet. Enkele dagen later bleek dat we waren afgeluisterd en 

werd ondergetekende door de lokale veiligheidsdienst onder cu-

ratele gezet. Kort daarna moest heer Goedgedrag ook verdwijnen 

van het toneel en voor ondergetekende was het een afsluiting van 

samen werken met diverse gouverneurs en hun kabinet.

Mijn “werk” als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) 

ging door want de ellende hield niet op en het rapporteren van 

vele mensen ook niet. Door de vele zaken werd ondergetekende 

genoodzaakt zijn soeveraniteit op te eisen bij uw Koning en u en 

de plaatselijke regering daarvan op de hoogte te stellen.
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Komende op de zaak heer Wiels.

In alle jaren dat heer Wiels in de politiek zat, hadden wij 

contact. Ondanks zijn scheldpartijen en ongenuanceerde uitspra-

ken wist ondergetekende dat hij de enige was die een vuist zou 

kunnen maken tegen de ware corruptie. Heer Wiels  nam mijn 

partij programma over (PBV). Een partij die ondergetekende aan 

het oprichten was. En zo vertegenwoordigde heer Wiels veelal 

mijn visie. Regelmatig gaf ondergetekende hem “leads” waar de 

corruptie zat en waar en hoe deze aan te pakken. 

Als gepensioneerde reclameman kwam ondergetekende 

in het verleden in alle grote bedrijven en bij de meest bekende en 

beruchte personen. Het was een mooi “inkomen” voor ondergete-

kende. De ware maffia nestelt zeer hoog en heeft werkelijk alles 

in handen maar dat hoeft ondergetekende u zeker niet te vertellen. 

Ondergetekende gaf heer Wiels onder andere de tip van 

UTS en K. UTS is namelijk K en alle goedkeuringen gaan via dat 

bedrijf. Daar kwam ondergetekende achter als er weer een UTS 

opdracht was. 

Het duurde jaren eer heer Wiels een “inkomen” had in het 

bedrijf UTS. Hij kon het niet gooien op de bedrijfsvoering van 

UTS want UTS had haar vleugels de wereld in uitgestreken door 

toedoen van K. Toen kwam de ingang via de illegale SMS loterij 

en was dat het binnenkomen in het geheel. Klopt, heer Wiels was 
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ook niet geheel zuiver en had ook links en rechts zijn mannetjes in 

de maffia. Maar hoofdzakelijk kwam de input en het geld van een 

Nederlandse politieke partij, PVV genaamd, die zijn leider was. 

Dit weet ondergetekende daar PVV ook hem wilde strikken voor 

deze job en hem financiën en knowhow aanbood in een gesprek 

bij Avila. Het werd later intern bevestigd doordat toenmalig lid 

heer Brinkman uit de PVV werd gezet. 

Het inkomen voor heer Wiels bij UTS was er, maar er 

waren vele moeilijkheden waar ondergetekende heer Wiels in 

persoonlijke brieven (hij wilde niet met mij gezien worden) liet 

weten. Er waren verraders waarvan een vanuit de familie; mevrouw 

M.W, een zekere mevrouw I.S. en heer E.W.

Met zijn grote mond dacht heer Wiels werkelijk alles te 

kunnen overbluffen. Er was al geruime tijd een vreselijke ruzie 

ontstaan tussen zijn zus M.W. en hem.

De bevestiging kreeg ondergetekende van mevrouw W. 

persoonlijk via een mail. Later vernam ondergetekende dat de 

ruzie ging over de positie van haar bij A./A. bank Nederland en 

de samenwerking K. De laatstgenoemde (K.) is lokaal de motor 

van UTS met hun illegale loterij. Het probleem was dat K., die al 

zwaar in de problemen is, wereldwijd klappen zou ontvangen en 

een strop van miljarden zou hebben als er naar buiten kwam dat 

K. samenwerkt met de Colombiaanse/Italiaanse maffia! 
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Ondertussen wist heer Wiels, dat alle Harddisks die vanuit 

de veiligheidsdienst door heer Schotte waren geregeld, terecht 

waren gekomen in Colombia. En dat omdat de Colombiaanse 

maffia (d.S. en zijn groep) de Italiaanse maffia (heer R.P.) wilde 

overnemen. Dat was de main oorlog tussen deze twee patijen. 

Uiteindelijk heeft laatstgenoemde toch weer de macht in handen 

gekregen door een slim spel.

Het gevecht tussen mevrouw M. W. en haar broer heer H. 

Wiels was heftig en zeer zwaar. Men kwam er duidelijk niet uit. 

Gevolg, heer Wiels ging door met zijn onderzoek. De oorlog was 

rond, heer Wiels wilde K. niet sparen noch zijn zus en minder 

nog A./A. bank. 

Later bevestigde heer Wiels wie de grootste corrupte groe-

pen waren wat we mochten lezen in het NRC van 6 mei 2013, ik 

citeer; 

“Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. 

En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, 

projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over 

hun oren in.”

Daarvoor liet hij schrijven “ik ben niet bang” maar hij 

wist die donderdag toen het interview afgenomen werd dat hij 

zou komen te overlijden. Dat liet hij duidelijk doorschemeren de 

weken voor zijn dood, na de brief van ondergetekende aan hem. 

Ondergetekende had hem laten weten om gas terug te nemen 
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omdat hij de kern te hard aan pakte. Te laat, en zondag was alles 

voltrokken.

Heer Wiels liet boodschappen achter in zijn laatste dagen 

en had documenten verstuurd naar 5 verschillende mensen. Klopt, 

maar in deze pak documenten mist men enkele brieven en de ware 

clou naar de intellectuele daders. Deze zijn op een mysterieuze 

manier verdwenen. De pers nam de weg van de politiek en zagen 

heren S., J. en d.S. al hangen. Een verhaal gelanceerd door mevr. 

C. en haar team met onder andere DJ B. wat gretig overgenomen 

werd door OM. Alles was al in kannen en kruiken. Maar de aan-

gewezen personen hebben totaal niets te maken met deze moord. 

Erger nog, je moet toch gek zijn om dit te doen als je al grote 

politieke ruzie hebt met zo’n man genaamd Wiels! 

In de affaire mevrouw M. W. en haar vervalsingen was er 

een opmerkelijke uitspraak vanuit de Nederlandse politiek. On-

dergetekende citeert even de woorden van ex-minister/D66-parle-

mentarier Pechthold; “Het aantasten van hen zou maatschappelijk 

te ontwrichtend werken voor het eiland.”

Het is duidelijk want we praten over een miljarden bedrijf! 

Maar ook de lokale politiek hield de handen af van en 

rond deze mevrouw W. Dat puur omdat deze mevrouw beschermd 

wordt door K. en A./A. (ze weet te veel). Ze is als minster van 

buitenlandse zaken niets voor niets daar neergezet. Zo zit ze op alle 

fronten dicht bij het vuur als de bewijzen te veel naar haar “clubje” 
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zouden gaan wijzen. Mevrouw W. wordt lokaal beschermd door 

heer A. van wie mevrouw W. weet dat deze vrij gemakkelijk af te 

persen is en zij te veel weet van deze man. Zo werden zeer snel 

alle sancties en onderzoeken tegen de loterij opgeheven en wordt 

er niet meer gepraat over deze illegale acties.

Ondergetekende kreeg opdrachten mee van heer Wiels. 

“In de la van mijn studio ligt een briefje met namen voor heer A., 

verwittig hem”. Dit heeft ondergetekende gedaan, geen respons. 

Zo werd ondergetekende ook opgedragen om mevrouw W. aan 

te sporen om voor haar broer op te komen, geen respons. En ook 

werd door heer W. doorgegeven dat er een file op zijn privé laptop 

staat die het totale verhaal van hoe zijn weg naar de kern van de 

corruptie zou moeten verlopen. OM zwijgt hier over in alle ta-

len. “Niets gevonden” werd er naar buiten gebracht. Wel liet OM 

weten via hun toenmalige woordvoerder over een “clubje van K. 

personen”! Opmerkelijk was dat, dat bericht snel verdween en als 

“onzin” werd afgedaan!

De geldschieter kwam pas later in het vizier. Al wist on-

dergetekende al uit vorige aangiftes naar uw collega’s wie dat is. 

Maar heer d.S. liet het ons mooi weten in zijn interview. Onder-

getekende citeert; “Alle banken en trustkantoren gooien de deur 

voor mijn neus dicht. Alleen M. staat nog achter me. Daar ben 

ik ze heel dankbaar voor”. Ondergetekende raadt u aan zijn oude 

aangiftes op uw kantoor door te nemen en dan voornamelijk over 
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de M. bank die dagelijks miljoenen wast voor de maffia buiten 

de MOT om.

We hebben de grote drie nu gehad;

- Bankiers (M.)

- Registeraccountants (K.)

- Projectontwikkelaars (P.) 

Ondergetekende beseft dat hij grote gevaren loopt omdat 

deze mensen weten waar ondergetekende van af weet. Vandaar 

deze brief aan u.

Ondergetekende weet ook dat u zoals uw vorige collega’s 

niet veel zal kunnen doen omdat deze informatie uw functie kan 

kosten. Maar deze aangifte, en dat is bevestigd door meerdere 

mensen vanuit justitie, doet ondergetekende naar u omdat OM, 

zoals u afgelopen week heeft kunnen zien, een grote vinger in 

dit geheel heeft. Ze staan zwaar onder druk vanuit Nederlandse 

politiek en financiële maffia en worden afgeperst door de lokale 

zakenwereld/maffia. 

Ondergetekende wil u nog verder mee geven dat:

- Heer Wiels is in opdracht van K. vermoord 

  (persoon wonend in Amerika) met geldelijke steun 

  van M (1.2 miljoen dollar) en protectie vanuit de 

  maffia (heer P).

- De schutters zijn professionals die vanuit Amerika zijn 
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  aangetrokken (1 Peruaan en 1 Colombiaan). 

- De Peruaan is ‘s avonds vertrokken via luchthaven Hato. 

- De Colombiaan is via een boot uit Punda vertrokken. 

  Vandaar het pistool in het water in waaigat. Wat een 

  ongebruikelijke plaats is als je een zee om je heen hebt. 

- De persoon Luigi Florentina was de enige die de 

  connectie wist van de opdrachtgever vanuit buitenland 

  en lokale mensen.

- De pistolen en vervoer werden geregeld door de persoon

  die vermoord is op de noordkant.

- Heer Luigi Florentina werd vermoord door een lid van

  het onderzoeksteam. Deze kreeg de opdracht van hoger

  hand. Men was bang dat hij toch zou gaan praten. 

Zo zijn er geen bewijzen meer naar de hogere lagen en is 

de zaak hermetisch gesloten. Het blijkt een simpele zaak zoals 

deze vanuit de maffia alsmaar gedaan worden.

De verdere personen die nu berecht worden zijn totaal 

geen spelers in het spel en de vriendin van heer Wiels heeft onder 

zware druk een zeer rammelende verklaring afgelegd. De enige 

persoon die het meeste weet van heer Wiels is mevrouw I. S en 

die wordt zowel door heer A. als mevrouw W. goed onder controle 

gehouden. Mevrouw S wordt gechanteerd en afgeperst door heer 

A. en mevrouw W. 
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Dit was wat ondergetekende weet na de vele jaren samen-

werken met uw collega’s en heer Wiels. Ondergetekende moest 

het officieel op papier zetten zodat u als allerhoogste orgaan van 

de Nederlandse kroon op de hoogte bent. 

Zoals ondergetekende u in het begin schreef, hij staat 

onder curatele, heeft geen bescherming en is soeverein. Vandaar 

dit schrijven aan u. Ondergetekende hoopt dat eens het recht zal 

zegevieren en heer Wiels zijn wens in vervulling zal gaan. Zijn weg 

die hij wilde bewandelen maar met een te botte bijl wilde bereiken.

Ondergetekende is ten aller tijde bereid zaken toe te lichten 

al zal dat niet op uw paleis zijn daar die volgens uw voorganger “de 

muren oren hebben”. Ondergetekende vertrouwt op uw discretie 

en u zult indien nodig zeker een veilige plaats vinden. 

In waarheid opgemaakt,

Met een vriendelijke bandabousche groet,

Aantekening

We zien uit de ingezonden stukken dat er aardig wat brie-

ven zijn geweest wederom aangaande de moord op heer Wiels. 

Wat echter helemaal op valt is dat gouverneur mevr George-Wout 

absoluut niet reageert noch het fatsoen heeft om in ieder geval een 

ontvangstbewijs te sturen. Wel heb ik de stempels dat alle brieven 

persoonlijk op haar kantoor zijn afgegeven.
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Een voorzichtige stelling is dan ook, en dat wordt steeds 

meer bevestigd, dat gouverneur George-Wout duidelijk zaken moet 

achter houden, inzake de moord op heer Wiels. Dat werd me al eens 

doorgegeven en zelfs met de informatie dat daarom deze vrouw 

naar voren is geschoven voor deze job. Maar door haar manier van 

handelen naar mijn kant toe wordt dat alsmaar bevestigd. 

Door over dit handelen te praten met oud- gouverneurs en 

PG’s blijkt inderdaad dat er een grote mogelijkheid is dat het niet 

geheel pluis is. Want waarom is deze gouverneur bang om mij te 

ontvangen? Waarom houdt deze gouverneur mijn aangiftes tegen 

of laat ze verdwijnen en doet net of er niets aan de hand is? Zo 

rijzen er nog veel meer vragen op maar die moeten eerst allemaal 

beantwoord gaan worden in mijn komende acties. 

Wel is pertinent zeker dat mevrouw George-Wout niet 

als een neutraal persoon zit vanuit de kroon maar meer om za-

ken tegen te houden. Dat bewijs hebben we door haar manier 

van handelen al overduidelijk in handen. Zeker als men ziet dat 

manlief geen meter van haar vandaan staat en alsmaar aanwezig 

is. Iets wat op zich al een zeer vreemde zaak is daar je als partner 

van de gouverneur nauwelijks op de voorgrond komt. Zo zien we 

dat de huidige functie van gouverneur zijn, absoluut niet meer de 

klasse heeft van de oud- gouverneurs, Romer, Saleh, Goedgedrag  

met wie ik samen gewerkt heb en samen vele zaken aan de kaak 

hebben gesteld. Mensen in ieder geval met klasse en respect, iets 
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wat nu totaal verdwenen is en past in de nieuwe wereld die we 

hebben op onze eilanden.

De bewijzen komen vanzelf en zo zien we dat de zaak 

Wiels vreemde tengels heeft op zeer vele plaatsen in de huidige 

top. De top die we ondertussen allemaal wel kennen en komt uit 

de loge van onze vrijmetselarij in opdracht van de vrijmetselarij 

Nederland.

    

8 augustus 2014  Ingezonden
The mafia goes digital

Where is the future? Where can you put a lot dirty / blood 

money without problems? Yes, data centers; Money eating projects 

with heavy equipment and the key to the mafia. 

The people who control and work with those data, control 

the electronic world. Security is easy to circumvent (there is no 

absolute secured center) and so the new generation mafia is born.

Datamafia.

Aantekening

Iedereen heeft het over de maffia, gezien het gokken en 

de schietpartijen maar waar zijn de gevallen die nu gaande zijn in 

de elektronische wereld en waar we af en toe een klein berichtje 

lezen dat het mis is op een van onze free zones? 
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De digitale maffia heeft al enkele jaren geleden zijn intrede 

gedaan en het gaat al vrij ver in wat zij aan het doen zijn op dit 

eiland. Grote internationale bedrijven hebben het al door “het is 

niet pluis in die datacenters op Curaçao”. Vergis je niet alles is 

digitaal aan het worden en alles is wel ergens digitaal te vinden 

en zo hebben we hier al geruime tijd onder Italiaanse vlag de di-

gitale maffia rondhangen die dagelijks hun werk doen voor hun 

Meesters en Dons.

Het zal wel weer even duren eer daar men daarover gaat 

schrijven maar in ieder geval de waarschuwing is gegeven

12 augustus 2014 Ingezonden
Curaçaose landbouw op zijn gat

Dhr. dr. Bernard D. Whiteman, de man die we alsmaar in 

de publiciteit zien en de landbouw die hij wel eens even van de 

grond zou halen. We kregen zelfs nog een nieuwe naam “Maneho 

Agrario i Peska”! Ja, ja met die nieuwe naam zeker een nieuwe 

weg. En die weg is duidelijk.

Met veel bombarie werd er weer aangekondigd dat we 

ploegmachines zouden krijgen die werkten en als toetje enkele 

zelfs gestationeerd op Bandabou. Machines hebben we, maar het 

is al jaren een strijd om zelfs na betaling een op je stuk grond te 

krijgen. Veelal was het smeken om die man te zien werken op je 

land.
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Het is nu de droge periode en mijn vrouw ging netjes op 

26 maart van dit jaar de ploeg betalen. Dat om onze stukken land 

weer te bewerken. Ruim op tijd dachten we. Want de ervaring is, 

is dat het 2 tot 3 maanden en vele telefoontjes duurt eer dat ding 

op je land komt hakken. Maar onze minister Whiteman zou zorgen 

dat nu alles gestructureerd en op tijd afgehandeld zou worden.

Na 2 maanden belden we “Maneho Agrario i Peska” op 

en niemand wist van de betaling bij girokantoor Donkterstuin. 

Men zou het uitzoeken. Ruim 4 maanden en vele telefoontjes 

later, moesten we maar even van bandabou naar de stad gaan om 

het betalingsbewijs te laten zien en er zou dan een werkopdracht 

gemaakt worden (al 4 maanden verlies). Ook werd ons tussen 

neus en lippen door verteld dat ze niet echt wisten hoe de nieuwe 

structuur was en wie, wat moest coördineren. Weer wachtten we 

enkele weken en belden weer “Maneho Agrario i Peska” en kregen 

we te horen dat ALLE ploegmachines kapot zijn! “Belt u over 2 

maanden nog maar eens” was het antwoord!

Heer Whiteman uw dienst pakt wel ons geld aan, u belooft 

ons beterschap en u zadelt ons op met; geen geld, geen ploeg, geen 

oogst dit jaar en een krant vol loze beloftes. U  laat ons dit jaar 

allemaal zitten met politieke beloftes en gebakken lucht. Het is 

wel dat je NU in deze tijd je land in orde gaat maken! Helaas zal 

dat dit jaar al bijna niet meer mogelijk zijn mits u vandaag nog 

een werkende ploeg kan sturen en voor ons vele dagen overwerk 
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om de zaak klaar te maken. U houdt uw volk voor de gek en dat 

is zeer kwalijk te nemen.

Landbouw op Curaçao, laat me niet lachen, we kunnen 

naar water fluiten maar ook naar onze ploegmachines waar wel 

allemaal voor betaald wordt. Het gaat weer importeren worden, 

waar meer op verdiend wordt! Landbouw op Curaçao een farce 

als de instantie zelf (Maneho Agrario i Peska) niet weet wat er 

moet gebeuren en er geen materieel is.

16 augustus 2014 Ingezonden
PS tegen CID

Waarom PS niet toestemde met de wet om CID meer 

bevoegdheid te geven.

CID (Criminal Investigation Department) is het gevaar-

lijkste hoekje van het huidige systeem. CID opereert onder het 

aanvechten van criminelen/terreur activiteiten maar CID heeft 

een tweede weg en dat is zich inmengen in die landen en politiek 

die (verplicht) het akkoord getekend hebben. Deze organisatie 

staat bekend om onschuldige mensen te vervolgen, hun leven te 

ruineren en via valse beschuldigingen en bewijslast mensen hun 

leven te ontnemen. CID was diegene die achter heer Croes aan zat 

omdat deze niet wilde tekenen. Het was ook de organisatie die te 

maken had met meerdere zaken op Aruba maar ook op Curaçao 

en andere eilanden. Zij maken en breken mensen en dat allemaal 
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met stilzwijgende goedkeuring van de regeringen die dit bloed-

contract getekend hebben.

Waarom stemde PS tegen? Simpel, want de controle over 

zaken door PS gaan vervallen en ook de moord Wiels zou een zeer 

vreemde wending kunnen krijgen. Er zouden andere spelers op-

gegooid worden en het onderzoek zal zeker anders gaan verlopen. 

Oncontroleerbaar door de huidige regering en hun PS.

Dat het contract getekend zal moeten worden is duidelijk 

en daar komt men als lidstaat niet onderuit. Maar het is belangrijk 

om nog wat zaken voor het tekenen geregeld te krijgen en veilig te 

stellen en dat enkele aangewezen slachtoffers snel berecht worden.

CID is de ingang vanuit Amerika om alles te bepalen en 

te controleren daar CID de toegang heeft tot alle informatie die 

men meent nodig te hebben van een land. Dat alles onder het mom 

“terreurbestrijding” en “misdaadbestrijding”. Een gevaarlijke si-

tuatie waarbij reeds vele slachtoffers zijn gevallen door toedoen 

van deze organisatie. Dat PS het wil tegenhouden is een teken dat 

het niet pluis is en dat men de extra bevoegdheden waar men nu 

voor moet tekenen, vreest.

Aantekening

PS gaat werkelijk in de fout en dat op internationaal niveau. 

Want als je de CID tegen gaat werken zul je het moeten bekopen 
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met de dood. Dat zagen we onder andere bij de heer Betico Croes 

die bepaalde documenten die de vrijheden moesten garanderen 

van de CID op Aruba moest tekenen. Heer Croes weigerde dat 

en hij werd vermoord.

Een ander geval was de tegenwerking van heer vd Sloot 

en ook hij moest dat met de dood bekopen en zijn zoon wordt nu 

levenslang vervolgd.

CID met zijn diverse achterdeuren, is een vieze organisatie 

en PS is dus duidelijk bang dat hun beerput jegens heer Wiels 

opengebroken zal worden. Gaat nog interessant worden indien 

heer Wilsoe nog bij zinnen komt.

1 september 2014 Uitspraak
It’s time to leave this world

I placed all my know-how, questions and answers in my 

books.

I spent too much time in this world.

It depends to each person what he does with all my 

information.

So far I know only pieces of my written work will be placed

 in my groups and page.

From now on my pages on Facebook will be no longer

 managed by me personally.
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It’s done, it’s enough, it’s up to you.

John

I’m available on my private e-mail which you can find on 

my website.

2 september 2014 Ingezonden
CID (Criminal Investigation Department)

Men wil CID meer bevoegdheid te geven lokaal. Dit is 

niet vrijwillig maar is al reeds eerder opgelegd.

CID is het gevaarlijkste hoekje van het huidige systeem.

CID opereert onder het aanvechten van criminelen/terreur 

activiteiten maar CID heeft een tweede weg en dat is zich inmen-

gen in die landen en politiek die het akkoord verplicht getekend 

hebben. Deze organisatie staat bekend om onschuldige mensen 

te vervolgen, hun leven te ruineren en via valse beschuldigingen 

en bewijslast mensen hun leven te ontnemen. CID was diegene 

die achter heer Croes aan zat omdat deze niet wilde tekenen. 

Hetzelfde bij heer Wiels. Het was ook de organisatie die te ma-

ken had met meerdere zaken op Aruba maar ook op Curaçao en 

andere eilanden. Zij maken en breken mensen en dat allemaal met 

stilzwijgende goedkeuring van de regeringen die dit bloedcontract 

getekend hebben.
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Dat het contract getekend zal moeten worden goedgekeurd 

of niet, is duidelijk en daar komt men als lidstaat niet onderuit. 

CID is de ingang vanuit Amerika om alles te bepalen en 

te controleren daar CID de toegang heeft tot alle informatie die 

men meent nodig te hebben van een land. Dat alles onder het mom 

“terreurbestrijding” en “misdaadbestrijding”. Een gevaarlijke si-

tuatie waarbij reeds vele slachtoffers zijn gevallen door toedoen 

van deze organisatie. 

Het gaat zeker ongelukken geven als het eiland Curaçao 

niet aan de wensen voldoet van deze organisatie. De toekomst 

zal het bewijzen.

 

6 september 2014 Ingezonden 
En hiermee geeft men toe dat er klasse justitie is! 

Weinig geld verdienen iemand aanwijzen en klaar is zaak

AD 6-9-2014

Klein bedrag voor grote zaken

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Voor de behandeling van megastrafzaken - 

zoals bijvoorbeeld Magnus, Zambezi en Country Garden - krijgt 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba slechts een bedrag 

van 5.202 gulden per zaak. Dat heeft Evert- Jan van der Poel, de 
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president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, gisteren 

bij de installatie van Maarten Koopmans als nieuw lid van het Hof 

op Bonaire bekendgemaakt. Het bedrag dat het Hof krijgt voor 

iedere zaak is een vergoeding voor alle kosten die het Hof moet 

maken. ,,Dus van de rechter-commissaris, de strafrechter in eerste 

aanleg en van de rechters in hoger beroep en alles wat daar nog bij 

komt”, aldus de Hofpresident gisteren die verder vertelde dat de 

feitelijke kosten een veelvoud - en soms dertigvoud - zijn van die 

vergoeding. ,,U zult begrijpen dat het met de toegenomen stroom 

van dergelijke megazaken zo niet langer kan.” Volgens Van der 

Poel is er allereerst een beter bekostigingsstelsel nodig. ,,Als het 

Hof een fractie van het opsporingsbudget in een bepaalde zaak 

zou krijgen, bijvoorbeeld 5 procent, dan zou dit een aanzienlijke 

verbetering ten opzichte van de huidige situatie zijn.” Met dat geld 

kan het Hof volgens de Hofpresident dan in staat worden gesteld 

om het rechtercommissariaat in strafzaken in alle vestigingen te 

verstevigen, te beginnen met het aanstellen van een coördineren-

de rechter-commissaris met ruime ervaring in omvangrijke en 

gecompliceerde strafzaken. Voorts kan het Hof met dat geld een 

extra strafrechter aantrekken die de reguliere strafzaken behandelt 

indien een rechter van de vaste bezetting voor een megastrafzaak 

geruime tijd moet worden vrijgesteld. Ten slotte kunnen secreta-

rissen worden aangetrokken die de zaak voorbereiden zodat het 

tijdrovende voorwerk voor de rechter beperkt kan blijven en deze 

zich op de kern van de zaak kan richten. m,,Voor 2015 is er enig 

perspectief omdat de landen hebben ingestemd met een aparte 

bekostiging voor een beperkt aantal megazaken, in totaal vijf voor 
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Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire gezamenlijk. ,,Meer 

zaken kunnen er volgend jaar dus niet worden aangebracht”, aldus 

de Hofpresident. ,,Het is een begin en indien de landen dan ook 

daadwerkelijk betalen komen we verder.”
Bron Antilliaans Dagblad

Aantekening

Met dit stuk bewijst justitie zelf dat alles draait om geld 

en geld is tijd en tijd is betere uitspraken. Een van de zaken die 

ik al meerdere malen heb aangehaald en zelfs besproken heb 

met de oud- PG. Naast het geld wat nodig is om een hof te laten 

draaien, zouden er kapitalen vrij moeten zijn om iedereen de kans 

te geven een behoorlijke verdediging te kunnen houden. Helaas, 

3 uren worden er betaald of het nu voor een stelend persoon is of 

een van moord beschuldigd persoon. En zo wordt er bewust een 

klasse justitie onderhouden waar de vermogende mensen de volle 

aandacht kunnen opeisen (lees het grootste stuk van het budget 

van een justitie) en waar de arme mensen geen fatsoenlijke zaak 

krijgen laat staan een eerlijk verweer kunnen geven.

9 september 2014 Ingezonden
Een wankelende justitie

Justitie, Rechters, Openbaar Ministerie.

De meest vreemde zaken gebeuren en de meest vreemde 

geluiden komen vanuit deze hoek.
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- We hebben een minister van justitie met oogkleppen op, 

  met handen en voeten gebonden en veelal op wraak uit is.

- We hebben een Procureur Generaal die boekdelen schrijft

  en praat hoe het allemaal zou moeten en hoe moedig 

  men zou moeten zijn maar zelf onvindbaar is en 

  zich schuilt in een gouden kooi.

- We hebben een politie die niet de capaciteit en “knowhow” 

  heeft om de ware criminelen op te pakken.

- We hebben een Openbaar Ministerie die bewust en 

  misschien ook wel onbewust erg veel steekjes laat 

  vallen en handelt als een kip zonder kop.

- We hebben rechters die hun eigen leven moeten 

  beschermen en dat door dubieuze uitspraken te doen. 

- Praten we nog niet over de klasse justitie.

Het “pakket” justitie is de zwakke schakel in ons systeem 

waaruit juist alle criminele praktijken geboren worden. Door 

het zwakke beleid, slecht optreden, criminelen aan te wijzen en 

de ware criminelen beschermen is de gehele maatschappij een 

angstcultuur geworden.

- Zie in de wereld van justitie waar advocaten, door de

  kleine regeltjes te hanteren, grote criminelen vrij houden

  van veroordelingen. 

- Zie de vele fouten die gemaakt worden in een proces 

verbaal en waar de gehele rechterlijke macht machteloos 
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staat door veelal deze kinderlijke fouten. Men kan overi

gens niet beter omdat er de kennis niet meer is.

Er is intern in de justitiële macht nog nooit zo’n onvrede 

en onmacht geweest. Dat een Procureur Generaal openlijk toe-

geeft dat zijn korps niet functioneert, is wel erg triest. Dat het zo 

is wisten wij al heel wat jaren. We hebben kennelijk volgens onze 

generaal mensen (lees Officieren van Justitie) zitten die bang zijn 

en daardoor ook onder druk te zetten zijn.

Dan zien we de vreemde rechterlijke uitspraken waar 

zowel de advocaten maar sinds kort ook Openbaar Ministerie, de 

rechters wraken. Doch het wraken door Openbaar Ministerie van 

rechters is om hun eigen tekortkomingen te verbloemen. Dat komt 

omdat het Openbaar Ministerie het niet meer zo nauw neemt met 

de wetten en de gestelde juridische regels. Hun motto is blijkbaar: 

Als er maar succes geboekt wordt, kost wat kost.

Zouden we dan toch nog één rechter-commissaris hebben 

die dit doorziet? Jammer dat deze man net zo afgevoerd gaat wor-

den als toentertijd rechter de Wit. Een man die ook door had dat 

justitie op deze eilanden niets meer is dan een beschermapparaat 

voor de maffia.
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Aantekening

Justitie is de bron van alle criminaliteit en alle corrupte 

en maffia praktijken. Dat hebben we kunnen lezen in de laatste 

stukken. Justitie is niets meer dan een speelbal van de maffia en 

dat zien we duidelijk aan een PG die bang is te praten en zich 

alleen laat zien bij dierenzaken of onbenullige dingen. Er werd al 

veel om hem gelachen want het was van dag een al duidelijk dat 

deze man op deze plaats zit puur om wat tijd te vullen en enkele 

maffia leden te dienen. Hij weet de lijnen vanuit Rotterdam waar 

hij als oud- PG zat en zit zo nu precies op de juiste plek.

Ook hier is bewezen dat het niet pluis is omdat ook net 

zoals onze Gouverneur mevr Wout die zich verschuilt en elke 

confrontatie uit de weg gaat. Bang dat hen verteld gaat worden 

wat hun werkelijke reden is om op deze plaats te zitten. Ook hier 

bij deze PG zien we de afgang van justitie en denken we terug 

naar die oud- PG die ballen had en confrontaties aandurfde. He-

laas de kracht van de maffia met daarboven de grote leider is nu 

overduidelijk in kaart te brengen.

Justitie en OM kunnen niets meer doen, ze zijn de piassen 

van de gehele maffia op deze eilanden. Verdere bewijzen gaan er 

met de tijd zeker nog komen. 



76 - Geloof en het geloven -

13 september 2014 Ingezonden
Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, 
kinderen indoctrineren, kindermoord

Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, 

kinderen indoctrineren, kindermoord.

Geachte Dames, Heren, Hoogwaardigheidsbekleders, 

Gouverneur, Politici, Justitie en leden van de schrijvende pers 

maar ook radio en TV in de Antillen en Nederland.

Hierbij stuurt ondergetekende John H. Baselmans-Oracle 

u een verklaring die hij afgelegd heeft en wat al spelende is de 

33 jaren dat hij woont en werkt op Curaçao in de voormalige 

Nederlandse Antillen. Hij verwacht niet dat u hetgeen hij hier op 

papier heeft gezet, gaat publiceren of door u aangepakt wordt. 

Uiteindelijk steunen u allen dit alles, bewust of onbewust, door 

het alsmaar in de prullenbak te gooien en/of in de vergetelheid te 

brengen. Puur omdat ook uw salaris afhangt van deze praktijken.

Doch, het let ondergetekende niet om het u (nogmaals) 

onder ogen te brengen in de hoop dat eens één van u ook op gaat 

staan voor de rechten van onze kinderen, onze toekomst. Alle na-

men zijn op te vragen en alle voorvallen zijn door ondergetekende 

meegemaakt en kan hij daar in getuigen.
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Uw geweten, uw toekomst. Hoe gaat u daarmee verder met 

de “knowhow” die ondergetekende u hierbij voorlegt.

14 september 2014 Brief
Mevrouw Gumbs

Wil met u de vragen even doornemen.

Vraag 1
33 jaren zijn we bezig geweest met kinderleed. Samen met 

de Kinderbescherming Voogdijraad en de toenmalige kinder- en 

zedenpolitie. De mensen die werkelijk verandering wilden bren-
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gen in het geheel werden steeds ontslagen en of weggehaald van 

hun job. Mijn vrouw en ik begrepen niet waarom, totdat we het 

antwoord kregen dat de groep die aangepakt moest worden te 

machtig was.

Ik ben toen na het boekje “Geboren voor één cent” zowel 

de lokale instanties, lokale politiek, justitie (bv PG Piar en de 

Gouveneur) maar ook de Nederlandse politie, Europese commissie 

en VN inclusief koninklijk huis allemaal dit gaan rapporteren. 

Al deze instanties al deze mensen weten van deze gevallen af! 

Er wordt niets gedaan ook internationaal niet want de groep die 

kinderleed in stand houdt is zeer machtig. Zie de leugens in de 

posting bij Yves vanuit het bisdom (Franklin Clemencia)! Ik 

werd letterlijk omgekocht door de bisschop! Later hoorde ik ook 

bij mevr Garmers RK, dat het bisdom het voor het zeggen heeft. 

Het is niet gemakkelijk op te lossen het is een organisatie (zie 

Nederlands geval Demminck).

Vraag 2/3
Het ronselen is er altijd geweest. In 2010/2011 kregen mijn 

vrouw en ik persoonlijk deze vragen via een hoog Nederlands lid 

A.S. van de vrijmetselarij.

Ook dat is rond 2012 aangegeven en in 2014 is dat nog-

maals gedaan aan de nieuwe PG heer Schram. Ook de kinderbe-

scherming zat niet vreemd te kijken maar weet dat als ze het aan 

gaan pakken geen subsidie meer los komt voor hen. Al deze zaken 
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zijn NOOIT behandeld geweest. Wel weet ik dat het vrijmetselarij 

lid A.S. nu non actief is in deze organisatie (samen met 3 andere). 

Dit handelen is naar ALLE kranten op de Antillen als Ne-

derland gestuurd maar niet EEN durfde het te plaatsen! Toen heb 

ik alles geplaatst in mijn boeken waar alle correspondentie staat.

Na jaren en veel praten heb ik uiteindelijk heer Schotte 

bereid gevonden om een onderzoek te laten doen door UNICEF. 

Iets wat de politiek bleef weigeren. De getallen moesten later wel 

“aangepast” worden in opdracht van......  Het Europees rapport 

over Curaçao is geheel anders dan de Antilliaanse versie. Niemand 

kraait ernaar en niemand doet er iets mee! Waarom? Men mag niet 

ingrijpen en de geldkraan wordt alsmaar dichtgedraaid!

Vraag 4
Het bisdom is een arrogante organisatie waar heer Secco 

als jezuïet alles af aan het breken is wat eens met bloed zweet en 

tranen is opgebouwd. Ook dat is uitvoerig beschreven. Heer Secco 

herhaalde dat al mijn zaken verjaard waren en er niet over wilde 

praten en wimpelde dit weg met een zwaai van zijn rechter hand! 

Heer Secco zou mij nog schriftelijk vragen beantwoorden maar 

dat is nu al 3 jaren terug. Ook wimpelde deze man weg het geval 

Montoya waar deze man mij af wilde persen om met hem naar 

bed te gaan met behoud van mijn huis op Adjudantenweg. Om-

dat Montoya dood is, mocht ik daar niet meer over praten! OOK 
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daarvan heb ik een aangifte gedaan bij de PG en Gouverneur en 

alles wordt verzwegen!

Gevallen die ik beschrijf en naar buiten breng HEB IK 

ZELF MEEGEMAAKT en zijn niet “van horen zeggen” of van 

“roddels”. Mijn gevallen zijn vastgelegd zowel in schrift als aan-

giftes bij de desbetreffende instanties.

Wraak ken ik niet en is niet de oplossing maar dat bisdom 

Willemstad weigert te praten en dat ik bij het Vatikaan een ver-

zoek in moest dienen om een gesprek te krijgen met de bisschop 

zegt al boekdelen. Dat, buiten de leugens van de heer Franklin 

Clemencia die er was als vertaler, daar ik het Spaans niet beheers 

en niet als getuige!

Ja, de paus is ter verantwoording te roepen en dat gaat ook 

gebeuren als bisdom Willemstad zich blijft schuilen achter hun 

leugens. En wie dat gaat doen, nu als het moet Ikke.

Een fijne zondag en een bandabousche groet

Aantekening

Dit is dus op 25 maart 2015 gebeurd en het rapport wat je 

later zult lezen is de deur uit gegaan. 160 pagina’s met de nodige 

informatie om in te zien dat bisdom Willemstad goed de fout is 

gegaan, niet een, twee of drie keren maar vele malen.
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27 september 2014 Interview
Interview John H Baselmans 

http://www.hobbytekenen.nl/blog/2014-09-27/john-

baselmans

30 september 2014 Ingezonden
Bij de beesten af

Vele malen zagen we in de lokale kranten dat men de 

lokale landbouw wil ondersteunen en mensen tot selfsupporting 

wil actieveren. 

Onze minister en leden van onze organisatie LVV stonden 

alsmaar op de voorgrond.

Vanaf maart 2014 hebben we betaald voor een ploeg.

Vandaag 6 maanden verder kregen we het heugelijke 

nieuws te horen dat er geen ploeg op bandabou komt en 

dat we ons geld terug kunnen vorderen!  

Als troost kunnen we een adres krijgen van een persoon 

die misschien privé wil ploegen!

Snapt u nu waarom het hier achteruit holt?

We steunen dus niet de lokale landbouwers en zeker niet 

die gezinnen die na zegu hun stuk grond hebben. En wat gaat 

onze minister nu doen?  Weer met loze beloftes en foto’s komen?
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Het is bij de beesten af.

Aantekening

Landbouw zien en horen we alleen als er miljoenen getrok-

ken kunnen worden uit de subsidiepot. Landbouw voor de kleine 

boer kun je wel vergeten zeker in de vele droge periodes die we 

de laatste jaren hebben. En wat zien we bij de peperdure kassen? 

Och, de miljoenen worden versleten door een oogst te hebben die 

net een paar gezinnen kan voeden en dan nog voor een prijs die 

de jackpot wel lijkt!

Nee, landbouw op de traditionele manier is geen winst-

gevende business en kan het ook niet worden. Maar het is lekker 

om de staat enkele miljoenen afhandig te maken en met dat geld 

je eigen kas te spekken. Een hobby die vele bewoners hebben op 

dit eiland. 

Nederlandse en lokale overheid oplichten.

10 oktober 2014 Ingezonden
“Peace”

Om tot een ware oplossing te komen zal men zich niet 

moeten vergrijpen aan verbale agressie noch aan geweld, dat maakt 

dat alles weer verloren is. Accepteer de zaken niet maar laat dat 

merken door passief te zijn. 
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- Ga op de grond zitten en praat gezellig met 

  diegene naast je. 

- Ga niet naar het werk. 

- Stop de machine die deze maatschappij in stand houdt. 

Het gegeven is simpel, het systeem en zijn maatschappij 

hebben ons burgers nodig om hen in die ruime zetels te houden. 

Werken wij niet, zijn zij niet lang gegarandeerd van hun riant inko-

men. Denk even aan de flowerpower periode waar grote oorlogen 

en veel agressie is doorbroken en een compleet systeem is lam 

gelegd. Men moest met compromis komen.  DAT is nog steeds 

geldend, ook in de huidige wereld. 

We zien de laatste jaren dat de wereld vreselijk agressief 

aan het worden is. Men is duidelijk mondiger aan het worden. 

Toch eindigen veelal deze acties in een agressief einde. Dit is 

wat het systeem/huidige maatschappij juist wil. Dit is waar de 

bewuste vrijmetselarij en hun top op uit is en beschreven staat in 

hun vele ritualen. 

Agressie is wat men vanuit het systeem uitlokt en dat 

veelal via de politiek, justitie en de maatschappij en hun bazen. 

Daardoor kan door een corrupt rechtssysteem deze personen 

gemakkelijk vervolgd, opgesloten en geëlimineerd worden. Een 

vreedzaam mens is niet aan te pakken in een maatschappij. Deze 

taak heeft de kerk op zich genomen door vreedzame mensen blind 

en afhankelijk te maken.
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Wees niet agressief, uit je ongenoegen door niet deel te 

nemen aan dit systeem en laat het systeem gaar koken in zijn 

eigen corrupte wereld. 

“Peace”, mensen dat is het antwoord voor alle problemen. 

“Peace”

Aantekening 

Over het gegeven “peace” zal ik een hele boek aan wijden 

en moet kort na dit boek uitgebracht worden. Want willen we 

deze vieze maatschappij met hun totaal scheefgetrokken systeem 

willen veranderen dan moeten we zaken niet aanpakken zoals de 

huidige regeerders het willen maar zoals het volk, de mensen van 

vlees en bloed, willen.

14 oktober 2014 Ingezonden
Uitspraak Ronald van Raak oktober 2014

“De enige oplossing is een verkoop aan PdVSA, aan 

Venezuela, maar dat mag niet van Amerika. Is de minister het 

met mij eens dat Curaçao dit nooit kan oplossen en dat het dus 

de taak van de Nederlandse regering is om te gaan praten met de 

Amerikanen en met de Venezolanen om te bekijken welke oplos-

sing er mogelijk is?”

Ik haal nogmaals aan:

“Dat mag niet van Amerika”!
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Veel wordt er verzwegen rond de roestbak ISLA maar soms 

glippen er toch woorden door en verpraten politici zich. Amerika 

is het land wat Nederland in handen heeft en zo ook onze eilanden. 

Zij bepalen, zij maken, zij breken.

Amerika wil geen Venezuela op het eiland (lees eilanden), 

wat hen overigens niet erg lukt, want veel is er lokaal al in Vene-

zolaanse handen. ISLA is al een land in een land en vanuit daar 

heeft Venezuela een goed overzicht wat de wereld denkt en wil. 

Maar de opzet van Amerika gaat verder en past precies in de lijn 

die wereldwijd gaande is; Volkeren uitmoorden via oorlogen of 

vergiftigen en het land bewust moeilijk maken. In dit lokaal geval 

worden bewoners uitgemoord via de ISLA en dan vingerwijzend 

op een Venezuela die niets anders doet dan een oude roestbak 

werkende houden die nog geld op moet leveren voor hun land.

Nederland kan praten als brugman maar Amerika zal geen 

steek laten vallen als het gaat om het doel wat Amerika voor ogen 

heeft en alsmaar duidelijk naar buiten brengt. 

Heer van Raak heeft zich hier even verpraat want hier geeft 

hij duidelijk toe dat Nederland en hun koloniën een slaaf zijn van 

opperbevelhebber Amerika. De ISLA komt goed uit in hun beleid 

en onze milieuclubjes vechten, zoals lang aangegeven, tegen de 

verkeerde windmolens.
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17 oktober 2014 Brief
Brief aan de heer Heer Wierda

Allereerst mijn dank voor de reactie en de interesse in ons 

eiland in het bijzonder Curaçao.

Ondergetekende is 32 jaren woonachtend en werkend op 

het eiland Curaçao en heeft in het verleden veel meegemaakt, ge-

zien en samengewerkt met Nederlandse “experts” die zogenaamd 

begeleiding gaven (en nog geven) bij bepaalde bestuurlijke zaken.

Door zijn werk als kunstenaar en grafisch ontwerper 

kwam hij achter vele maffia praktijken en mensen met slechte 

bedoelingen. Later heeft ondergetekende MKK opgericht wat een 

organisatie is die meldingen van zaken die niet juist zijn in alle 

opzichten, politiek, justitie en maffia praktijken, gemeld konden 

worden. Ondergetekende werkte samen met de kabinetten van de 

gouverneurs en de gouverneur persoonlijk maar ook met ministers 

van justitie en procureur generaals. Ondergetekende registreerde 

en meldde zaken van kinderleed tot 10 miljoenen coke dollars wit-

wassen via onze S. Maar ook de grote Duitse verzekeringsfraude 

en de zaken rond de verdwijningen en liquideren van personen. 

Met het samenwerken met Nederlandse “technische bij-

standers” die niet direct voor bijstand kwamen maar meer om 

zaken te infiltreren, werden en worden nog vele zaken doorge-

geven via het kabinet van de gouverneur aan een selecte groep 
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in Nederland. Bij onderzoek bleek dat deze informatie niet naar 

politiek den Haag gaat maar naar het kabinet van de koning. Van 

daar worden zaken gestuurd en aangepakt.

In de vele jaren rommelen en meegekeken te hebben is 

ondergetekende vele duistere zaken tegen gekomen. Zowel in de 

politiek (lokaal en Nederland) als in de diverse maffia groepen 

en de financiële wereld die hier op ons eiland draait om en rond 

de wapen- , coke- en mensenhandel.

Als schrijver / klokkenluider heeft ondergetekende dit 

alles haarfijn in diverse boeken beschreven omdat zijn leven al 

lang aan een zijde draadje hangt daar hij te diep gewroet heeft in 

zaken die de burgers niet mogen weten.

De kracht van de drugshandel en financieel het wassen 

van miljarden is de gevaarlijkste hoek. Maar ook de 3 hoofd 

maffiagroepen zitten niet stil (Italianen - Joden en Hindustanen).

Komende op onze raffinaderij genaamd ISLA wat we 

hebben mogen overnemen voor een symbolische gulden. Het is al 

vele jaren een strijd dat deze zeer gevaarlijke en zeer verouderde 

installatie gebouwd door de Shell, aan de praat gehouden wordt 

via een lease contract door de PDVSA. PDVSA is een groot en 

machtig oliebedrijf in Venezuela, Zuid Amerika, met vele kanalen 

naar het midden oosten. Het is een staatsbedrijf wat veel macht 
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heeft op de wereld wat de reden is waarom Amerika eens Vene-

zuela wil inpalmen.

8 jaren geleden schreef ondergetekende het stuk “Olie 

dom geheim” waar hij aangaf dat wij onder onze eilanden olie en 

gas hebben. Weliswaar diep maar het is te verwerken. Onderge-

tekende werd zowel politiek Den Haag als lokaal van alle kanten 

bedreigd en zelfs werd er geprobeerd zijn mond te snoeren. Maar 

de papieren, die toen nog op internet stonden, gaven aan dat er een 

zekere heer Ansary (midden oosten) is die samenwerkte met de 

vermoorde toenmalige president Chávez en zo al belangen had in 

Curaçao. Heer Ansary had ondertussen al een lokale bank gekocht, 

het World Trade Center en de grootste verzekeringsmaatschappij 

(Ennia Cariben).

Maar heer Ansary had ook olie compagnies lokaal opge-

richt en die contracten waren getekend met heer IJs (ex minister 

president Antillen) en de president van onze nationale bank heer 

Tromp.

Toen ondergetekende dat publiceerde was het eiland te 

klein en er werden gehele kranten volgeschreven dat Baselmans 

een verzonnen verhaal had gelanceerd. Kort daarna kwamen de 

eerste metingen naar boven en vanuit de politiek kwamen geluiden 

dat er inderdaad olie was. Deze bevestiging kreeg ondergetekende 

later nog eens van de gouverneur heer Goedgedrag.
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De zogenaamde sanering van de Antillen (3 miljard) was 

een cover-up voor het veilig stellen van de olie- en gasvelden onder 

onze eilanden. De 3 miljard die we als eilanden hebben ontvangen 

en de zogenaamde gemeentes van Nederland Bonaire, Saba en st. 

Eustatius is niets anders dan de zeegrenzen snel te bepalen en olie 

en gas veilig te stellen. Dat werd ook allemaal in die 10-10-2010 

verweven! Opmerkelijk was dat ook net in die periode Venezuela 

begon te dreigen en er werden heftige gesprekken gevoerd tussen 

Den Haag en Venezuela. Later ging uw koning Alexander het 

overeengekomen bevestigen door een bliksembezoek te brengen 

aan Venezuela toen hij op onze eilanden was. Wat was er over-

eengekomen? Gas is Nederland, Olie voor Venezuela en dat via 

onze raffinaderij!

Al vele jaren vechten actiegroepen onder andere SMOC, 

om de ISLA te verplaatsen uit de stad naar elders, of te sluiten. Er 

zijn zelfs rechterlijke uitspraken bij SMOC op te vragen waarbij 

de ISLA (cq Curaçaose staat) miljoenen moet betalen aan SMOC 

als de wereldnorm overschreden werd. Toen viel SMOC door de 

mand want het ging niet om de bevolking te verlichten maar de 

miljoenen die verdiend werden aan de schadeclaims! En zo wer-

den er processen gevoerd om deze claim weer teniet te doen wat 

zowel de Curaçaose regering samen met Venezuela lukte. Claim 

verdween en de vreselijk hoge uitstoot bleef gehandhaafd tot de 

dag van vandaag. Uit onderzoek weten we dat jaarlijks 18 mensen 

sterven aan gevolg van deze uitstoot. En wat politiek Den Haag 

ook aanhaalde; Waarom zijn onze militairen woonachtend in de 
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rook van de ISLA naar elders verhuisd en waarom is dit niet erg 

voor de lokale bevolking?

Maar wat bleek, Nederland bleef volhouden dat zij niet 

verantwoordelijk zijn voor ons eilandje. Ook dat vocht onderge-

tekende vele jaren geleden aan. Hij publiceerde officiële “cables” 

vanuit het Amerikaanse consulaat naar een Amerikaanse dienst 

waaruit bleek dat Amerika de eilanden tolereert omdat ze onder 

verantwoordelijkheid vallen van Nederland! De Antillen worden 

getolereerd in hun beleid omdat Nederland het verantwoordelijke 

land is. Dat heeft politiek Den Haag op zijn kop gezet toen on-

dergetekende dat mevr Bijleveld en later heer Donner onder hun 

neus wreef. Bij deze mensen was alles “een interne aangelegen-

heid”. De bemoeienis Amerika werd in politiek Den Haag alsmaar 

verzwegen. Beide genoemde personen hebben veel valsheid in 

geschriften gepleegd en beide personen zijn niet voor niets van 

plaats gaan verwisselen na enkele voorvallen. Ondergetekende 

had via de lokale politiek en pers laten zien dat deze Nederlandse 

politici zwaar onder druk stonden via de drugs en financiële maffia.

Uit “inside information” ( via ..) kwam ondergetekende 

erachter dat het gas en olie kwestie besproken waren in gesloten 

zittingen tijdens de 10-10-2010 contract. Er missen delen die wij 

als burger niet mogen zien. Er is namelijk ruim 7 dagen gesproken 

over wat en hoe de zeegrenzen en hoe de olie en gas verdeeld 

zouden worden. Toen ondergetekende dat naar buiten bracht was 

het werkelijk een bom. Er werden grote compagnies gedaan om 
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de mensen te overtuigen dat de miljarden gebruikt zouden wor-

den om de staatsschuld van de Antillen terug te dringen. Wat er 

werkelijk gebeurde was, dat er een jaar voor het tekenen vreselijk 

veel “schade”claims ingediend werden bij het land (Antillen) die 

opliepen tot over de 80 miljoen per claim. Deze claims werden 

met die miljarden allemaal mooi vereffend. Deze claims kwamen 

veelal vanuit de Italiaanse, Joodse en Hindoestaanse maffia.

In de vele jaren dat er meldingen binnenkwamen, kwamen 

er ook dus vele meldingen binnen van en over de ISLA raffinaderij. 

Zo hebben we een groep die zich “Greenforce” noemt en op het 

terrein van de ISLA een nieuwe stad willen bouwen. Deze mensen 

zijn zeer gevaarlijke mensen die de miljarden vanuit Nederland al 

zien zitten en ruiken. Ze reizen blijkbaar wekelijks naar Nederland 

om te lobbyen en met gladde verhalen te verkondigen dat de ISLA 

weg gaat cq terrein vrij komt en dat zij er een stad gaan bouwen! 

Dat is om de subsidiepot van Nederland nog verder kennelijk 

leeg te roven. Wat gedaan wordt en nog gaande is bij vele andere 

projecten en wat ik noem “beroepsoplichters”. 

Het ISLA huurcontract is afgelopen in 2019 en de raffina-

derij is zo verouderd dat ze ook niet meer de olieproducten kunnen 

fabriceren die aan de wereldstandaard voldoen. Al zou men deze 

roestbak door blijven draaien het kan over enkele jaren niet meer 

aan de wereld verkocht worden. Onze moderne wagens hebben 

er vele problemen mee en staan regelmatig bij de garage omdat 

de gehaltes en de normen voor de benzine zwaar onder peil zijn. 
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Een garagehouder (heer Wedervoort) had in het verleden testen 

laten doen in Amerika van deze benzine en diesel en het bleek dat 

het ware troep was. Hij had dit aangekaart bij de lokale overheid. 

Gevolg, hij is zogenaamd omgekomen in een auto ongeluk maar 

we weten dat hij vermoord is omdat hij aangaf dat er vreselijk 

gesjoemeld wordt met de benzineproducten. 

Hetzelfde maken we mee met ons drinkwater waarvan 

ondergetekende meldingen heeft en uitspraken van personeel van 

onze water en elektriciteitsbedrijf Aqualectra, dat het gehalte Flu-

or 3 maal boven de wereldnorm is en dat er verdere chemicaliën 

worden toegevoegd (oa, zoutzuur en chloor) om zo het water wat 

helder en drinkbaar te maken. Wij persoonlijk maakten mee in 

onze straat dat we flessen water kregen omdat we het leidingwater 

niet mochten gebruiken om deze bovengenoemde redenen. Ook 

dat wordt lokaal verzwegen. Toen ondergetekende het naar buiten 

bracht werd hij wederom bedreigd door de politiek.

We hebben dus gas en olie en we hebben een roestbak van 

een raffinaderij. Venezuela heeft de olie en Nederland het gas dat 

is voor 99.9% zeker dat er deze deal is. Alles wijst er ook op en de 

metingen blijven volop gaande voor onze kust. Maar Venezuela, 

zoals al eerder geschreven, heeft Curaçao economisch werkelijk 

in hun greep. Toen ondergetekende eens schreef dat de toenmalige 

Venezolaanse directeur van onze roestbak absoluut geen “Olie” 

directeur was maar een man die in de politiek zat en via de ISLA  
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(raffinaderij) een cover up is om te infiltreren in de Amerikaanse 

en Europese politiek, werd ook dat als een waanzinnig verhaal 

afgedaan. 

Wat is er werkelijk gaande?

We hebben de FOL basis op ons eiland. Dat zijn Ameri-

kaanse militairen (lees spionnen) die zogenaamd de drugs moeten 

aanpakken. Maar dan heeft ondergetekende een vraag gesteld lo-

kaal aan de politiek: Zijn daar meer dan 250 man voor nodig? En 

waarom straaljagers en zwaar materieel? Er staat groot materieel 

in de hermetisch afgesloten deel van Hato (ons internationaal 

vliegveld) en waarom heb je bv straaljagers nodig voor drugs te 

vinden? Wat heer Chávez al aanhaalde, deze militairen zijn zo-

wel Venezuela als Colombia aan het bespioneren. Dat blijkt ook 

uit de “cables” vanuit het Amerikaans consulaat op ons eiland! 

Amerika gebruikt met goedkeuring vanuit Nederland ons eiland 

als spionage eiland voor het Zuid-Amerikaanse deel! 

Ondergetekende woont op een afgelegen deel op het 

eiland (stad was niet veilig meer voor hem). Regelmatig liggen 

zijn vrouw en hij ‘s nachts nog wel eens in een hangmat naar de 

sterren te kijken. Wat men dan ziet gaat hij hier nu niet beschrij-

ven want met dat onderzoek is ondergetekende nog bezig. Maar 

ondergetekende kan u wel vertellen dat Nederland nog niet 50% 

weet wat Amerika hier uitspookt op dit eiland!
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Toen heer van Raak kwam met zijn uitspraak, dat bij een 

eventueel verkoop van de raffinaderij er gepraat moest worden 

met Amerika, kreeg ondergetekende de bevestiging dat de Antil-

len en in het bijzonder Curaçao in Amerikaanse handen is en dat 

men ook dus weet dat Venezuela geïnfiltreerd is. Paniek is er nu, 

ook omdat 3 jaren geleden de gehele lokale veiligheidsdienst is 

leeggeroofd en dat alle gegevens in Colombiaanse en Italiaanse 

handen zijn. Toen die melding werd gedaan was er in Den Haag 

een debat en er werd voorgelogen dat er niets werkelijk gelekt was. 

Ondergetekende kan vertellen, en dat is van die persoon die GE-

DWONGEN werd deze gegeven vrij te geven, dat ALLE gegevens 

van de veiligheidsdienst Curaçao inclusief vele gegevens van de 

Nederlandse veiligheidsdienst in handen zijn van Colombiaanse 

drugsbaronnen die nu weten wie wat wanneer en hoe alles gaat 

in Nederland en de eilanden.

Onze politicus heer Wiels is niet voor niets vermoord en 

dat heeft te maken met de financiële maffia maar indirect ook 

met de drugs vanuit en doorvoer van Colombia naar Rotterdam 

en Antwerpen. Waar containers vol met cocaïne en wapens per 

week “per ongeluk” door de controle glippen.

Heer Wierda ondergetekende stuurt u hierbij enkele links 

van boeken waar beschreven staat hoe ondergetekende te werk 

gaat en wat ondergetekende tegen is gekomen. Het is zeker niet 

om vrolijk van te worden en ook de Nederlandse politiek weet zeer 

weinig wat er in de ware maffia wereld gaande is. 32 jaren maakt 
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ondergetekende dit allemaal mee, vele bedreigingen en mensen 

met geweren overleeft hij tot dusver. Maar uit alle zekerheid staat 

alles in boeken in de hoop dat u, net zoals enkele andere collega’s, 

gaan inzien dat de ware wereld ver van is wat u in de politiek te 

horen en te zien krijgt. 

Wilt u een bevestiging, vraag dan aan heer Donner (onder 

4 ogen) waarom hij in de tijd van minister van Antilliaanse zaken 

na een gesprek bij hotel Avila Beach 180 graden draaide in zijn 

beleid naar de Antillen toe. Dezelfde vraag kunt u stellen aan heer 

Brinkman die van het toneel is verdwenen en mevrouw Bijleveld. 

Later kreeg ondergetekende de bevestiging want met de maffia is 

niet te sollen en zeker niet met de financiële maffia denkende aan 

de moord op Heer Wiels waar K. een grote vinger in de pap heeft.

Verder wil ondergetekende nog even kwijt dat hij niet 

meer samenwerkt met de huidige gouverneur Mevr. L. Wout en 

procureur generaal Heer Schram daar beiden te veel verbonden 

zijn met de maffia. Om daar zaken te deponeren is gebleken dat 

het geheel geen zin heeft daar deze meldingen verdwijnen.

Naar waarheid opgemaakt,

Aantekening

Deze brief is volgens mij erg duidelijk en kennelijk voor 

heer Wierda ook. Hij werd stil, reageerde niet meer en alles bleef 
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bij het oude. De maffia had zijn “diensten” weer uitgevoerd en 

ook deze politicus begreep in een keer waarom zaken zo moeilijk 

gaan op onze zonnige eilandjes.

23 oktober 2014 Overdenking

“A real old fashion artist creates art because he wants to 

share his heart and soul with people around him, so they get the 

message and open their hearth.

The modern artist makes work to make a lot of money of 

it, be famous and so pamper their ego. That without any message, 

any connection with the human beings around him.”

John H Baselmans-Oracle

Artist

28 oktober 2014 Ingezonden
Mijn complimenten

Een week geleden kwamen we er achter dat onze wagen al 

3 maanden geleden gekeurd had moeten worden. Helaas waren wij 

nog niet bij die gelukkigen die een automatische oproep kregen. 

We schreven rond 4 uur een mail naar Bentana en de volgende 

morgen rond 9 uur kregen we een mail met uitleg en een afspraak 

over een week. 
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Aangekomen bij het keuringslokaal zaten vriendelijke 

relaxte medewerkers. We betaalden en we waren meteen aan de 

beurt met keuren. Na de keuring de kaart ophalen en binnen 20 

minuten stonden we weer buiten de poort.

Mijn complimenten Bentana en Keuringslokaal wat een 

verbetering, wat een service.

Wie weet slaat deze positieve manier van mensen/klanten 

helpen ook nog eens over naar Aqualectra en UTS, waar we helaas 

nu nog foto’s op internet voorbij zien komen van nagelveilende 

medewerkers terwijl je 4 uren moet wachten! 

4 november 2014 Ingezonden
Heer Wilsoe snapt het niet

Kop in de lokale kranten

Wilsoe (PS): Privésector investeert niet.

EN WAAROM NIET heer Wilsoe?

De Privésector ziet ook wat er achter de schermen gebeurt.

De Privésector staat ook geheel alleen in hun zaken doen.

De Privésector ziet ook dat er veel geld, naar verluidt, 

verdwijnt in zogenaamde goede doelen en zogenaam-

de evenementen.

De Privésector ziet ook dat de politiek ook alleen 

maar achter die mensen aan hobbelt die met geld smijten.
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Dus heer Wilsoe, waar is vertrouwen als u en uw politiek 

en hun vele clubjes niet te vertrouwen zijn?

6 november 2014 Brief
 

I want to welcome and thank all those who are afraid to be 

frankly with me, but tell me by mail, in supermarkets and on the 

street “John, keep going with the good work, we are following you”

DON’T BE AFRAID, 

BECAUSE THAT’S WHAT THE SYSTEM WANTS!

BE FREE

Luxembourg Leaks Database

This file belongs to a collection of more than 1,000 secret 

PricewaterhouseCoopers tax rulings in Luxembourg received by 

the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/explore-

documents-luxembourg-leaks-database

Type Curacao

Associated countries:

Belgium, Curaçao, France

Groupe Bruxelles Lambert

The reason some lokal people left PWC
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7 november 2014 Ingezonden
Juridische dictatuur

Al geruime tijd zien we erg veel artikelen van zowel ad-

vocaten als openbaar ministerie over allerlei zaken, persoonlijke 

vetes en hoogwaardige onzin. Er worden met termen gesmeten 

waar wij burgers niets aan hebben en waarbij je, je afvraagt “kun-

nen deze mensen deze zaken niet binnenskamers uitvechten”. De 

pers wordt veelal misbruikt en het lijkt er op dat elk woord wat 

deze mensen uitkramen pagina groot geplaatst moet worden.

Nu zien we ook dat ondertussen bij elk woord wat de 

burger over zaken wil schrijven meteen de mond gesnoerd wordt. 

Dat veelal door diezelfde juridische personen die zelf weinig 

respect kennen laat staan enig fatsoen naar de burgers toe tonen. 

Wat steeds meer door mijn hoofd schiet is; zijn we beland in een 

Juridische dictatuur want alles wat maar rond Wilhelminaplein 

hangt mag doen en laten, schelden en tieren naar iedereen toe. 

Maar als burgers dezelfde methodes aanwenden wordt er meteen 

gesmeten met smaad en andere termen tegen hen. Dat er nauwe-

lijks vrijheid van meningsuiting is wisten we al langer en dat er 

met twee maten gemeten wordt is ook geen onbekend gegeven. 

Is het dan zo ver gekomen dat de rechters geen recht meer 

kunnen spreken en dat geheel Wilhelminaplein ten onder gaat aan 

een Juridische dictatuur?
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Aantekening

Ook hier komen we weer op het zelfde punt, dat de gehele 

juridische wereld onder de vleugels zit van de maffia. Afpersing is 

een van de pijlers van de maffia en ja dat merken we nu vanuit de 

vele juristen die geen kant meer op kunnen en wel moeten doen 

wat hun Dons hen opdragen.

Klopt, natuurlijk zijn er nog juristen die het goed voor 

hebben en zich niet willen over geven aan deze maffia maar ik 

denk dat we die op een hand kunnen tellen. Helaas is het gehele 

juridisch systeem simpel over genomen door een maffia. 

Ps, overigens zien we dat ook aan de woordvoerder van 

onze OM die zich in alle bochten wringt om maar populair te blij-

ven. Zijn functie geheel vergetend doet hij uitspraken die absoluut 

niet kunnen in deze functie. Hij blijft schermen dat hij het onder 

zijn naam doet terwijl het wel via pagina’s en persberichten gaat 

van het openbaar ministerie! Dus mogen we aannemen dat hij 

dan het Openbaar Ministerie bezit? Natuurlijk niet maar hij heeft 

de juiste vrienden op de juiste plaatsen zitten en dat maakt hem 

volgens zijn denken onschendbaar. 

Van dat soort mensen kan ik nog meer op noemen en zij 

zijn nu hondjes aan het uitlaten om hun tijd te doden.
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9 november 2014 Brief
Geachte defensie      

Heb er even over na moeten denken of ik dit zal melden 

ja of nee. Is het wat ik vermoed, dan zal het niet vrijgegeven wor-

den en is het totaal wat anders, is mijn ervaring dat u ook geen 

antwoord geeft.

Klopt, het fatsoen bij defensie gaat met rasse schreden 

achteruit, vandaar mijn twijfelen.

Vrijdagavond, 7 november rond 8-9 uur waren er vreemde 

activiteiten op het terrein Wacawa.

We wonen op de berg Seru Kabaje en hebben uitzicht op 

onder andere Bou Barber en Wacawa inclusief de zee. Al vele 

malen zien we vreemde lichtverschijnsels en zeker veel activiteiten 

richting westpunt ter hoogte van de 3 zogenaamde radarsystemen.

Terug naar vrijdagavond waar ik zat op onze porch en als-

maar flinterdunne lijnen links van de hogere heuvel van Wacawa 

zag. Lijnen horizontaal maar ook schuin en vertikaal en er was 

een deel waar het leek dat er een soort elektronisch net hing 10 

tallen meters boven de grond. Het konden geen autolichten zijn 

(zijn dikker/helderder) en het was ook niet een laserstraaltje waar 

men in de lucht mee aan het spelen was. Dat kon ook niet daar 

vele lijnen ook horizontaal waren.
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Nu kan ik u vragen; bent u met een experiment bezig? 

Maar dan krijg ik zeker geen antwoord. Ik kan vragen wat het 

levenloos lichaam “toevallig” daar deed en dan krijg ik ook geen 

antwoord. Maar wat u daar ook aan het doen bent, deze energie 

die daar momenteel hangt is niet pluis en heb ik nog maar zelden 

gezien (wel boven de 3 radar bollen).

Dit was de melding die ik u toch door wil geven ondanks 

dus mijn twijfels. Er wordt gevaarlijk spel gespeeld. Het is dui-

delijk dat het daar niet pluis is.

Aantekening

Uit hele goede bronnen, personen die metingen moeten 

doen, weet ik dat er veel apparatuur op het eiland aanwezig is 

dat niet pluis is. Ik heb al eens geschreven over het radar systeem 

voor tankers (de drie bollen) op Westpunt. Maar wij als bewoners 

van Bandabou zien regelmatig vreemde zaken ook om en rond 

Wacawa wat dan een militair terrein is.

Als je dan naar buiten brengt dat net rond die tijd er 2 

personen vermoord werden op dat landgoed, en vreemde ver-

schijnselen duidelijk te zien waren, dan kun je er op rekenen dat 

je de volle laag krijgt van defensie Nederland. Want er zijn aardig 

wat zaken die wij niet mogen zien laat staan over schrijven. Het 

werd dan ook in alle toonaarde ontkend en ik had het goed mis.
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Jammer genoeg voor hen, zag ik wat er gebeurde en jam-

mer genoeg was hun verhaal over deze jongens de reinste onzin 

die men verkondigde. Dat is de reden dat ik het hier in dit boek 

ook vast wil leggen en wie weet zal de moorden op deze jongens 

nog eens gaan herhalen als het experiment wederom gaat misluk-

ken. Net zoals we jaren geleden het experiment hebben mogen 

aanschouwen hoog in de lucht komende van de 3 bollen op West-

punt, waar met zware energieën gewerkt werd, veel lichtflitsen, 

vreemde vliegende objecten en hele harde knallen. De drie bollen 

waarvan lokale experts zeggen dat veel van de apparatuur in die 

bollen NIETS te maken hebben met koersbepalingen en radar! 

Het is een kwestie van tijd en die is op mijn hand.

11 november 2014 Uitspraak
Today I experience that some people want for 
me to keep silent

On the wall of Jacob Gelt Dekker ( https://www.facebook.

com/jacobgelt?fref=ts) it looks like all the “intellects” know how 

the world is going.

They don’t know about illegal Dutch constitution and the 

many court rulings from Belgium against the Netherlands system.

How brainwashed you can be?
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16 november 2014 Ingezonden
Waarom?

Er duikt al enkele malen de vraag op en is het u ook opge-

vallen; Waarom doet justitie, politie, OM en al onze vechters tegen 

criminelen met hun mooie acties (op papier) alsmaar invallen in 

woningen in minderbedeelde wijken en zijn het alsmaar “kruimel 

criminelen” die men op pakt?

En waarom worden er geen invallen verricht in de vele 

peperdure resorts met hun hoge muren en eigen bewaking? Waar 

ook vele criminelen verblijven werkend in ongure praktijken 

zoals, drugs, financiële markt, witwassen, om enkele te noemen.

Blijkt dat klasse justitie overuren draait en men werkelijk 

die mensen beschermt die hoog in de criminele top mee draaien. 

Een andere verklaring is helaas niet mogelijk.

17 november 2014  Ingezonden
Kop in Antilliaans Dagblad

“OM spoort mannen aan tot aangifte.”

Het OM heeft werkelijk een loden balk voor hun hoofd.

Als men mensen als slijk behandelt en aangiftes NIET verwerkt 

worden (zelfs niet als men een geweer op iemand richt). Wat zal 



105- De wereld achter het geloof -

je, je tijd verdoen om aangifte te doen? De huidige situatie is te 

wijten aan de manier dat burgers ABSOLUUT niet tellen in de 

gelederen van justitie en OM.

Spaar je tijd en sta boven deze belachelijke uitspraken en 

los je zaakjes als een volwassene op.

 
Aantekening

Weer enkele gevallen waarbij OM openlijk toe geeft dat 

ze met handen en voeten gebonden zijn aan de maffia.

21 november 2014 Ingezonden
CPost in de bocht

Cpost, lezen we zo juist, gaat een project starten om kosten 

te besparen. Op zich niets mis mee. Maar op het einde van het 

verhaal lezen we het volgende;

“Om voor de sleutel van een Cbox in aanmerking te komen 

dient men een geldig identiteitsbewijs mee te nemen, inclusief 

twee recente rekeningen van Aqualectra of UTS of bankstatements 

om aan te tonen dat men inderdaad op het bewuste adres verblijft.”

Geldig identiteitsbewijs lijkt me normaal. Maar wat gaat 

Cpost doen als op een adres meerdere namen wonen of mensen 

die samenwonen of kinderen met vaders naam die nog inwonend 
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zijn? Waar gaat Cpost deze post dan in kwakken? Er zijn op ons 

eiland vele huizen waar vele verschillende namen samenwonen 

op een postadres! Nu ben ik benieuwd waar bijvoorbeeld mijn 

post gaat belanden. Ik kan namelijk geen Aqualectrarekening of 

UTS rekening overleggen op mijn postadres. Ook krijg ik al jaren 

geen bankstatement op mijn huisadres!

Heeft Cpost dan niet door dat men verplicht een geldend 

postadres moet opgeven aan ons bevolkingskantoor? Een adres wat 

al enkele malen gecontroleerd is door ons bureau voor de statistiek!

Cpost, voordat u een project start, denk even na en kom 

niet met belachelijke eisen waaraan vele bewoners niet aan kunnen 

voldoen op dit eiland.

28 november 2014 Uitspraak 

Follow your path with your heart and soul and you will 

succeed.

If you follow your path coming from your ego or money, 

you will come to a dead end.
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4 december 2014 Uitspraak 

Laat men Kim Jong-un afschilderen als een van de meest 

extreme leiders en tirannen, toch moeten we hem wel weer eens 

gelijk geven met waar hij mee naar buiten komt. Alleen moet hij 

erbij voegen dat het niet ALLEEN Amerika is maar dat Amerika 

de wensen van het Vatikaan uitvoeren.

Maar Kim Jong-un bedankt voor uw op waarheid opge-

bouwde berichten.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-

korea-accuses-us-of-spreading-ebola-and-choosing-africa-as-a-

bioweapon-testing-ground-9897529.html

8 december 2014 Ingezonden
Het is toch bij de beesten af

‘Mogelijk ruim 11 miljoen kinderen misbruikt’

LONDEN - 

Meer dan 11 miljoen Britse kinderen zijn mogelijk slacht-

offer geweest van misbruik. Dat heeft een van de leden van de 

speciale onderzoekscommissie gezegd, waarbij hij sprak van 

een nationale epidemie. Graham Wilmer zegt zich te baseren op 

overheidscijfers.
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http://www.telegraaf.nl/buitenland/23423879/___

Mogelijk_11_mln_kids_misbruikt___.html

Een ander bericht

Rotherham sex abuse scandal: 1,400 children exploited by 

Asian gangs while authorities turned a blind eye. Damning report 

lays bare 16 years of child sexual exploitation in Rotherham and 

accuses council bosses and police chiefs of ‘blatant’ failings. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/

crime/11057647/Rotherham-sex-abuse-scandal-1400

-children-exploited-by-Asian-gangs-while-authorities

-turned-a-blind-eye.html

Om nog eens aan te tonen hoe machtig het Vatikaan is

UK: 1,400 non-Muslim children exploited by Muslim rape 

gangs, authorities did nothing “for fear of being thought as racist”

http://www.jihadwatch.org/2014/08/uk-1400-non-mus-

lim-children-exploited-by-muslim-rape-gangs-authorities-did-

nothing-for-fear-of-being-thought-as-racist

Aantekening

We zouden een boek kunnen vullen met dit soort kranten-

berichten maar het heeft geen zin om een slapend volk dit voor te 
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houden. De meeste mensen steken liever hun hoofd in het zand 

dan dat ze voor hun kinderen opkomen. Dat zie je door dat ze 

automatisch hun pasgeboren kinderen vol laten spuiten met vergif 

en later naar scholen sturen waar ze hersendood gemaakt worden. 

Je vraagt je af wat er moet gebeuren want kennelijk be-

richten zoals hierboven bewegen de mensen niet om op te gaan 

komen voor hun kinderen. Later in dit boek zul je zelfs zien dat 

een enquête uitgewezen heeft dat er ouders akkoord gaan met het 

verkrachten en misbruiken van kinderen door geestelijken. Dan 

vraag je, je toch af waar de hersenen gebleven zijn van die mensen.

Voorlopig blijft het een eenzame strijd maar geen verloren 

strijd.

8 december 2014 Ingezonden
Den Haag ontwaakt in verband met kinderleed

20 november 2014 stuurde ik naar de lokale politiek, in-

ternationale organisaties en de Nederlandse regeerders en 1ste en 

2de Kamer en alle lokale en internationale pers een rapport over 

het kinderleed op onze eilanden. 

“The pyramid that justifies child suffering, trafficking 

and abuse” http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Pyramide-english.pdf
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“De piramide die kinderleed,-handel,-misbruik recht-

vaardigt” http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Piramide-dutch.pdf

Lokaal werd er vanuit de politiek totaal niet gereageerd en 

van de lokale pers waren zeggen en schrijven 2 internet dagbladen 

die het plaatsten. Maar internationaal en zeker vanuit politiek Ne-

derland kreeg ik van vele Kamerleden en de Secretariaten diverse 

reacties. Er waren ook verschillende persoonlijke brieven/mails 

van fractieleiders. 

Vanmorgen bereikte mij een keurige brief van heer Plasterk 

samen met een brief naar de voorzitter van de tweede Kamer der 

Staten-Generaal en het rapport:  

Plan van Aanpak Kinderrechten 

“Eerste Aanzet” 20 november 2014. Waaruit blijkt dat 

Den Haag actie gaat ondernemen tegen het kinderleed op onze 

eilanden. Het is een eerste stap, een kleine stap want veel moeten 

we zelf gaan doen. Gelukkig, Den Haag heeft ingezien dat onze 

kinderen op de eilanden ook een kans moeten krijgen.

Aantekening

Na een lange tijd was het weer tijd om kinderleed aan te 

pakken. Jaren heb ik gewacht en toegezien dat alle beloftes door 

lokale instanties, clubjes en stichtingen een farce waren. Allen 
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waren op een ding uit en dat is, geld maken op leed van kinderen! 

Dat samen met ego strelen en maar zorgen om alsmaar op radio en 

TV te kunnen verschijnen met loze beloftes en smekend om geld.

Dus ik maakte een nieuw rapport en stuurde het naar alle 

pers in Nederland en de Antillen, alle politiek gebonden perso-

nen en de diverse regeringen. Maar ook internationaal werden 

enkele rapporten verstuurd en dat maakte dat Nederland wakker 

ging worden en er op gewezen werd dat het WEL onder hun vlag 

gebeurde (en nog gebeurt)! En zo kwam er weer even leven en 

aandacht voor de kinderen die nog steeds kind van de rekening zijn.

Den Haag werd wakker en dat moesten we net hebben.

18 december 2014 Overdenking 

When I was alive most people were afraid of me.

Afraid that others will see them talking to me or that I 

will show them my feelings.

Now I’m dead, I’m good and did a great job.

Please people don’t, because I no longer need your support.

JandE
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3 januari 2015 Overdenking
Give me one name

of a world president

of a person high ranked in our system

of a top athlete

of an artist

WHO IS NOT ON DRUGS.

http://youtu.be/8DJr5q4Bf_s

Secret History sheds new light on Hitler’s poor health, 

hypochondria and extraordinary drug dependency, drawing on his 

personal physician’s previously secret medical diaries and journals

5 januari 2015 Ingezonden
Clubjes

 

IS HET u opgevallen?

De clubjes en instellingen met 2.0 of 3.0 achter hun na-

men? 

Clubjes met ‘goede’ intenties en ‘goede’ bedoelingen. Zo 

moeten ze althans deze boodschap uitdragen naar het publiek toe. 

Wel eens de discussies gevolgd van deze clubjes wereldwijd en is 

er niets opgevallen? Ja, de ‘nieuwe’ wereld komt eraan. Is het niet 

in de 2.0 vorm dan in de 3.0 vorm. Waar hoorden we die ‘nieuwe 

wereld’ ook alsmaar vallen? Ja, dan komen we bij de wereldse 
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club die onder de naam vrijmetselarij (freemason) werkt en ope-

reert. Je moet wel eens met wat nieuws komen en als je dan naar 

deze ‘nieuwe’ nummers kijkt van 2.0 en 3.0 dan is het duidelijk 

dat men hard onderweg is de mensen zand in de ogen te strooien 

met ‘goede’ intenties, brood en spelen (feesten) om zo een smerig 

doel te bereiken.

Wereldwijd beginnen de 2.0 en 3.0 clubjes alweer terrein 

te verliezen omdat men doorheeft dat het een verlengde is van wat 

er in de vrijmetselarij wereld als doel gesteld is. Helaas zijn we 

op onze eilanden nog ver achter in deze zaken en lezen we steeds 

meer de 2.0 en 3.0, nieuwe manier van maatschappij opzetten 

en het zogenaamd ‘menselijk’ zijn naar de bevolking toe. Zand 

strooien in de ogen van die mensen die niet weten waar het over 

gaat. Sluit je maar eens aan bij de diverse 2.0 en 3.0 discussies en 

zie wat de ware gedachtegang is van deze zeer gevaarlijke clubjes 

onder schuilnamen en getallen.

5 januari 2015 Ingezonden 
Curaçaose slavernij anno 2015 

 

WE BLIJVEN het maar ontkennen, er is geen slavernij 

meer op Curaçao! Dan toch af en toe verschijnt er weer een rap-

portje en dan worden de lokale politici wederom op hun vingers 

getikt. Zo af en toe komen wat zaakjes naar buiten maar die worden 

weer snel in de doofpot gestopt want dan gaat het weer over een 

‘bevriende’ zakenman. 
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Toch heeft de lokale slavernij ongekende explosie meege-

maakt en dan praten we over die moeders en vaders met gezinnen 

die zwaar onder het minimum bij vele lokale grote bedrijven 

werken en voor hun werk dagen maken van vier uur ‘s morgens 

(vertrekken van huis) tot tien uur ‘s avonds. De vele mazen in 

de wet komen de heren/dames middenstanders goed uit en dat 

maakt dat je werknemers gewoon van acht tot acht uur kan laten 

werken, zes dagen per week. Doen ze niet wat hun ‘patron’ zegt, 

die wel steeds grotere panden neerzet met als ‘vriendje’ meneer-

tje bankdirecteur, staan ze op straat en is er altijd wel een ander 

die graag het werk over wil nemen, volgens hun zeggen. Het is 

simpel in die wereld, je doet wat je baas je opdraagt en gaat mee 

met deze vieze handel, of je ligt er uit. Als dat geen slavenarbeid 

is dan weet ik het niet.

We praten over onze handelaren, onze winkels en onze 

middenstand die het ooo zo zwaar hebben maar ondertussen uit-

buiten wat er maar wettelijk uit te buiten valt. Er is blijkbaar geen 

instantie die deze mensen beschermt, ook niet als men salarissen 

mist of als er onterechte inhoudingen zijn geweest. Want ja, ons 

ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is niets 

anders dan een instantie die zijn eigen volk, zijn eigen mensen 

laat uitmelken, misbruiken en absoluut niet beschermt. Het mot-

to van onze ‘beschermers’ is duidelijk dat men de middenstand 

te vriend moet houden. Van deze aasgieren hangt ons eiland af 

en zij bepalen onze toekomst wat de reinste onzin is, gecreëerd 

door slavendrijvers. Ondertussen kan ons ministerie van Sociale 
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Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn beter de woorden Ontwikkeling, 

Sociaal en Welzijn weghalen en zich gaan noemen ‘ministerie van 

Arbeid en Slavernij’.

Laten we eens door gaan lichten hoe werknemers behan-

deld worden. Het is triest dat onze bevolking niet beschermd wordt 

voor deze aasgieren die er alles aan doen om geld binnen te halen 

zelfs buiten het menselijke om. Welke ‘sociale’ minister heeft 

het lef om hier wat aan te doen en een deugdelijke arbeidswet te 

maken waarbij niet de werkgevers met hun miljoenenpanden maar 

de werknemers, levend van een aalmoes, beschermd worden en 

waar werknemers beloond worden naar de arbeid die ze verrich-

ten. Nu is het te triest voor woorden hoe onze instanties slavernij 

beschermen voor geld en macht.

 
Aantekening

Een nog altijd moeilijk onderwerp zeker hier onder de 

tropenzon. Want wie wil nog slaaf genoemd worden? Nu, we zijn 

allemaal slaven van een ziek systeem en dat blijf ik herhalen. We 

zijn een stel domme figuren die op school gehersenspoeld zijn en 

verder door gaan in het leven als robotten die precies doen wat de 

meester ons op draagt! Geen vragen, gewoon doen, wachtend of 

we elke einde van de maand hun vergoeding krijgen!

Dan gaan we netjes onze rekeningen betalen, belastingen 

afdragen en het laatste geld spenderen aan wat over geprijsd voed-
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sel pakket wat nauwelijks geld hoeft te kosten! Als vrije tijd samen 

in een clubje sporten en dan als een zoutzak liggen achter de buis 

want we moeten op de hoogte zijn van nieuws en bepaalde series. 

Gekleed in de nieuwste mode want men zegt ons dat te nemen via 

de buis en we draven op als een overjarige rockstar die zich laat 

zien in een overbetaald festival op het eiland!

Dan als de bank ook nog even gaat schreeuwen, zorgen 

we dat er snel weer wat geld staat op de rekening anders verliezen 

we het huis en alle bezittingen!

Nu, als dat niet de kenmerken zijn van een slaaf dan weet 

ik het niet meer. Dus slaven, denk eerst even na voor dat men weer 

gaat schreeuwen dat jullie “vrije vogels” zijn.

6 januari 2015 Uitspraak

Al jaren, zelfs via mijn politieke partij (PBV) riep ik het al:

NO BAI VOTA!

GA NIET STEMMEN!

Zo kan men het gehele systeem plat leggen.

Voting Is An Act of Violence

http://youtu.be/8ZPUelmFaGw
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6 januari 2015 Ingezonden 
Toevallig

Na vanmorgen mijn nieuwe boek gelanceerd te hebben 

zijn uitgerekend die websites offline en zijn alle mailadressen 

verdwenen van de server waar deze boeken zijn ge-upload! Lunar 

Pages is aan het kijken vanwaar de aanval komt en zal proberen 

zo snel mogelijk weer alles online te hebben.

Onze excuus voor het ongemak.

Aantekening

De Engelse vertaling van “De matrix van ons systeem” 

heeft er toe geleid dat er aardig wat tegenstand is voor die uitgave.

Buiten de website was het ook Barns & Noble die distri-

butie weigerde om enkele stomme redenen waarvan men wist dat 

het deze niet waren.

Ook merk ik dat er landen zijn die dat deel van mijn 

website blijkbaar niet mogen bezoeken en is bij deze de oproep; 

mensen laat dit boek “The Hidden World” de wereld rond gaan. 

Men kan niet elke server gaan aanpakken!

Pesterijen van een systeem die zo denkt de boodschap 

tegen te kunnen houden en dat is dus onzin en onmogelijk in 
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deze tijd. Download deze boeken en stuur ze naar je vrienden, 

kennissen en mensen die open staan voor wat er werkelijk gaande 

is op onze wereld.

Title: The Hidden World part 1.  ISBN 978-1-326-03644-7 

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Hidden1.pdf 

File size 2.8 MB

Title:The Hidden World part 2.  ISBN 978-1-326-03645-4 

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Hidden2.pdf 

File size 3.7 MB

8 januari 2015 Ingezonden
De farce van deze eeuw

Zolang de kranten een verlengde zijn van de terreurbewe-

gingen (zie hun manier van bericht geven) en verlengde zijn van 

het onderdrukken van vrijheid van meningsuiting is het belachelijk 

dat men als redactie van grote kranten zo naar buiten komt.

Veel werkelijk nieuws mag NIET naar buiten komen en 

wordt verzwegen. Boeken geschreven die de vuile zaken open-

leggen en waar uit blijkt dat de pers in handen is JUIST van terro-

ristische organisaties cq personen, worden geweerd en verboden 

om aandacht aan te besteden!

Vrijheid van meningsuiting is EEN POLITIEKE FARCE!
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9 januari 2015 Overdenking

“Het werkelijke aantal Nederlandse Jihadisten is fors 

hoger” Of moeten we lezen “De Nederlanders die de hoax door 

hebben en de waarheid onder ogen brengen zijn talrijker en moeten 

uitgebannen worden?”

10 januari 2015 Ingezonden
Ctexfabel 

 15 september 2011 kon je in alle kranten het volgende 

ingezonden stuk lezen door mij geschreven; WE ZETTEN een 

hightech-gebouw onder de kokende tropenzon!

Diegenen die dit waanidee gelanceerd hebben lijken alleen 

maar te denken aan het grote geld! Waarom? Als men rond de 

wereld kijkt worden vele computercentra geplaatst op plaatsen van 

de wereld waar het koud is. Dat wordt gedaan omdat de warmte 

wat zo’n computerpark aflevert, bijvoorbeeld in Stockholm, aan 

een groot gedeelte van de stad verwarming levert. Bij andere 

hightech-parken wordt ook veel warmte-energie geleverd naar 

de gemeenschap toe.

 

Nu hebben wij een Ctex-sprookje wat veel geld gaat kosten 

hier op Curaçao. Enkele slimme jongens willen een computercen-

trum gaan plaatsen onder de hete tropenzon. Natuurlijk, we hebben 

airco’s die dit alles moeten koelen, maar wat voor energie wordt 
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er niet verspeeld door dit waanidee? Een waanidee wat, technisch 

gezien, werkelijk geen kans van slagen heeft.

Alle hitte van de vele servers staat hier onder de kokende 

tropenzon, terwijl op de meeste plaatsen van de wereld juist deze 

gebouwen op koele plaatsen staan en tot zelfs diep in de aarde 

gebouwd worden. Maar hier gaan enkele fantasten veel van an-

dermans geld verkwisten aan dit waanidee.

Internationale technici lachen zich een deuk hoe slimme 

personen warme lucht proberen te verkopen in de tropen.

Vandaag 10 januari 2015 is de waarheid via het Antilliaans 

Dagblad (mijn innige dank) eindelijk naar boven gekomen en is 

duidelijk dat de Ctex gebaseerd is op leugens en bedrog. Waarom 

zijn we vier jaar lang bedrogen en slecht geïnformeerd geweest 

over deze zaak?

Achter de Ctex zit één man en die naam is nog nooit 

vernoemd.

Zou ook die naam eens gepubliceerd worden?

Aantekening

Helaas is er nog niemand die zich verdiept in de vieze 

zaken van de Ctex. Ja, de leugens en bedrog van wat AD mee naar 
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buiten kwam is nog niet het tipje van dit alles. De ware geldschieter 

is de maffia en dat zijn NIET die bedrijven die nu als geldschieter 

staan. Deze personen zijn de cover-ups van het geheel. 

De digitale maffia is al enkele jaren bezig en men wil maar 

niet in zien waarom zeer grote data bedrijven rond de wereld niet 

de informatie kwijt willen in onze lokale data centers. Eén kwam 

er eens met een vluchtig bericht naar voren wat ons zei “dat de 

veiligheid niet gegarandeerd was”. Dat werd, zoals gewoonlijk, 

hier als onzin afgedaan. Toch zei die ene regel alles voor de start 

van dit project want werkelijke grote data bedrijven blijven hier 

ver weg. Natuurlijk, deze mensen doen navraag en weten wie de 

ware bezitters achter dit project zijn, en ze weten ook dat dit naar 

hun zeggen absoluut niet veilig is. 

We hebben een lekke veiligheidsdienst, en zoals men aan 

geeft, lekke data centers en we hebben free-zones waar alles wat 

op de wereld verboden is elektronisch aanwezig is, en het een 

komen en gaan is van vreemde bedrijven in seks- en gokwereld. 

Ja, dat is nu niet het visitekaartje waar bijvoorbeeld Google op 

zit te wachten.

13 januari 2015 Overdenking
“Interesse China voor Isla”

“Interesse China voor Isla”

Antilliaans Dagblad Vandaag



122 - Geloof en het geloven -

Aantekening

Is het niet opgevallen; China neemt eerst Suriname onder 

hun vleugels nu gaan ze de voormalige Antillen innemen via een 

miljardenbedrijf de ISLA! Daarom de vele Chinezen op onze 

eilanden?

14 januari 2015 Ingezonden
De medische angstcultuur

Hier op ons eiland hebben we al enkele jaren een gepen-

sioneerde arts (professor) die te pas en te onpas mensen oproept 

want ze kunnen wel eens kanker hebben. Is het niet in de borsten 

van een vrouw dan wel de vagina of baarmoeder. Wij mannen 

komen er iets gunstiger van af en bij ons wordt alleen nog de 

prostaat bekeken. Maar ondertussen is er weer een nieuwe smoes 

gevonden en praten we over een virus wat MOGELIJK kanker kan 

veroorzaken! Ja, mogelijk en weer moeten de vrouwen massaal 

opdraven als proefkonijn voor deze professor in de kanker, oftewel 

professor in angst zaaien.

Als deze professor eens wat onderzoek ging doen naar de 

voeding van de mens en hun leefwijze zou het nog niet ondenk-

beeldig zijn dat hij eens werkeloos gaat worden. Maar nu worden 

we op het eiland overspoeld met angstpreken en stukken in elke 

hoek van de pers over MOGELIJKE aanleg voor kanker!
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Triest dat we als proefkonijnen beschouwd worden (net 

zoals in Afrika) en dat dan nog onder het mom dat we trots moe-

ten zijn dat we zo’n man op ons eiland hebben. Mijn gedachten 

gaan alleen maar uit naar één ding; Wat verdient deze persoon er 

niet allemaal aan en wie is diegene die deze angstcultuur goed uit 

komt? De farmaceutische industrie misschien?

Aantekening

We lezen over en weer dat kanker simpel te genezen is en 

dat er al vele succes verhalen zijn over het genezen van kanker 

en dat met simpele en goedkope middelen.

Wat zien we op onze derde wereld eilanden? Een profes-

sor die in Europa uitgewerkt is en achterhaald is, die lokaal vele 

bange slaven heeft gevonden die nu menen dat ze allemaal kanker 

hebben. Nu ik kan iedereen vertellen WE HEBBEN ALLEMAAL 

KANKER en dat is ook bewezen maar het wil niet zeggen dat, dat 

jouw leven verkort! Er zijn zelfs medici die zeggen ABSOLUUT 

niet meteen in te gaan grijpen zodra een geldwolf meent dat je 

kanker hebt en nog enkele weken te leven hebt! Dat laatste is wat 

je een mens in kunt prenten en zelfs een gezond mens zal dan 

sterven over enkele weken.

Kanker is niets meer dan handel en wel een miljarden-

handel en daar doet onze professor hard aan mee om daar nog 

zijn bankrekeningen mee te spekken onder toezicht van onze 
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bankdirecteur die elke morgen gaat prikken om te horen krijgen 

dat hij die dag weer blijft leven. Die arme man is als de dood dat 

hij zal sterven en zijn geld moet verlaten. GOED BERICHT.... 

We sterven allemaal heer bankdirecteur.

Kanker is handel en we hoeven kanker zeker niet als 

levensbedreiging te zien. Als je een specialist vraagt in welke 

medisch vak dan ook, of zij aan de chemo en bestraling gaan als 

men kanker zou ontdekken, dan hoor je volmondig NEE uit hun 

monden! GEEN chemo, geen bestraling en GEEN snijden, is dan 

hun respons!

Chemo en bestralen zijn de oorzaak van de vele sterfge-

vallen die we nu hebben in kanker en diverse onderzoeken hebben 

dat ook bewezen. Als specialisten en artsen wereldwijd NIET aan 

deze kuren mee gaan doen en alternatieven weten (die wij ook 

weten) dan waarom moeten hele eilanden door een vreselijke 

mallemolen van kanker en pijnen? 

GELD is het antwoord, GELD!

19 januari 2015 Ingezonden
Als reactie op de belachelijke open brief 
van heer Kenrick Berend

Afgelopen zondag lanceerde de Telegraaf in hun elektro-

nische versie 3 pagina’s over het chikungunya virus. Voordat we 
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het stuk konden lezen (want je moet lid zijn) kwam onze expert 

Dr. Kenrick Berend, internist, hoofd afdeling interne geneeskunde 

St. Elisabeth Hospital Curaçao met een ingezonden stuk en maakte 

(zoals gewoonlijk) het stuk in de Telegraaf belachelijk. Natuurlijk 

want wat staat er in dat stuk; De overheid/medische wereld hebben 

werkelijk NIETS gedaan aan deze invasie. Verder viel onze expert 

over de naam “killermug” en over het overdrijven van het verhaal. 

Goed, we weten hoe de Telgraaf naar buiten komt maar 

het stuk heeft merendeels citaten van lokale mensen die met dit 

virus te maken hebben gehad of nu nog met dit ongemak te maken 

hebben. Verder is de vraag, hoe verklaart onze internist dat men 

op de andere eilanden de zaak vrij snel onder controle had waar 

men slechts enkele zware gevallen registreerde. Dat terwijl je op 

Curaçao bij geen huisarts kunt komen of ruim de helft van de 

wachtruimtes zitten vol met “kreupele mensen” aangedaan door 

deze mug. Verder geven de medici zelf aan dat, naar hun zeggen, 

zij niet meer de moeite nemen om nog mensen naar een zieken-

huis te sturen daar dit toch geen zin heeft! Verder blijkt duidelijk 

dat onze internist blijkbaar geen colleges meer volgt en ook niet 

werkelijk op de hoogte is van de gevaren van deze mug. 

Het is een algemeen gegeven dat men op dit eiland er 

alles aan zal doen om eigen tekortkomingen/medische verzaken 

te verdoezelen. Maar voordat onze experts verder nog hun mond 

open doen en hun eigen hachje willen redden, kijk even naar dit 

college van een expert die u haarfijn uitlegt waar u in gefaald heeft.
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Entomoloog dr. ir. Bart Knols (Universiteit Nederland)

https://www.youtube.com/watch?v=NyYYmNutXOA

22 januari 2015 Ingezonden
Antwoord heer Berend   

Gebazel over chikungunya 

Met belangstelling heb ik de aantijgingen van dhr. Basel-

mans tegen mijn persoon gelezen. Ik concludeer dat dhr Baselmans 

mijn artikel slecht heeft gelezen, het niet begrijpt en bovendien 

geen idee heeft waar hij het over heeft. Ik heb niet -zoals Basel-

mans stelt- het artikel in De Telegraaf van 18 januari belachelijk 

gemaakt maar geschreven dat het blad nodeloos paniek zaait 

met de benaming ‘killermug’ en het onjuist stellen dat er 20.000 

doodzieke mensen op Curaçao waren (met alle negatieve gevolgen 

voor het toerisme van dien). Als de Pan American Health Orga-

nization (Paho) op 16 januari 2015 publiceert dat er in de regio 

1.106.488 gevallen van chikungunya waren en 172 patiënten zijn 

overleden (http://www.paho.org/hq/index. php?Itemid=40931), 

dan is het onterecht om bij minder dan 1 overledene op de 6.000 

ziektegevallen het een killermug te noemen, ook al is elke dode 

er een te veel. Dhr. Baselmans trekt verder mijn deskundigheid 

in twijfel en dat ik geen colleges meer zou volgen is ronduit 

vermakelijk. Ik noem mijzelf geen expert in deze, maar feit is 

wel dat de regering van Curaçao mij in 2012 naar Jamaica heeft 

gestuurd om een 3-daagse conferentie over chikungunya bij te 
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wonen. Deze was georganiseerd door de Paho, de World Health 

Organization, en de Centre of Disease Controle. Deskundigen van 

deze organisaties hebben de tientallen artsen van de regio geïnfor-

meerd en gewaarschuwd voor de onvermijdelijke op komst zijnde 

chikungunya epidemie. Sinds 2012 - dus lang voor het begin van 

de epidemie - heb ik 5 lezingen gegeven over chikungunya op 

Curaçao, voor huisartsen, specialisten en nietartsen en ook heb ik 

lezingen hierover gegeven voor artsen op Aruba, in Suriname en in 

Nederland in het academisch ziekenhuis in Amsterdam, waaronder 

ook een lezing voor 12 reumatologen. Daarnaast is deze week mijn 

artikel over chikungunya in het meest gelezen medische blad van 

Nederland verschenen. Met mijn deskundigheid valt het dus wel 

mee, zeker ook omdat ik veel patiënten heb gezien en huisartsen 

en specialisten mij om advies hebben gevraagd naar aanleiding 

van ziektegevallen. Dat wachtkamers van dokters zoals dhr. Ba-

selmans beweert vol zitten met kreupele mensen ten gevolge van 

deze ziekte is volstrekte onzin. Deze patiënten hebben chronische 

gewrichtspijnen maar zijn absoluut niet kreupel en kunnen deze 

gewrichten blijven bewegen. Ook is het niet waar dat patiënten 

niet meer naar het ziekenhuis gestuurd worden ‘omdat het geen 

zin heeft’, het is omdat het meestal niet nodig is. Om precies te 

zijn hebben wij sinds het begin van de epidemie tot heden 62 

mensen op de interne afdeling in het Sehos opgenomen met de 

nasleep van de infectie. Dat deze epidemie zeer grote gevolgen 

heeft voor onze bevolking spreekt voor zich en dat veel mensen 

nog maandenlang gewrichtsklachten zullen houden is ook een feit, 

maar dat is nog geen reden om de zaak erger te maken dan het is. 
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Ken Berend, Internist Sint Elisabeth Hospitaal, Curaçao

Aantekening

Hoe een “internist” en medici in het nauw tot zeer zielige 

uitspraken komen en persoonlijk gaan worden. Dat terwijl er vele 

mensen, door het toedoen van veelal zeer slechte medische wereld 

inclusief ministers op dit eiland, de laatste jaren, veel lijden en 

vele doden op hun geweten hebben staan. 

Kennelijk heb ik deze “internist” op zijn staart gestaan 

en komt hij dan ook zo aanvallend naar buiten. Met dit stuk haalt 

deze man ook experts op dit gebied door het slijk en meent hij ook 

geen colleges te moeten volgen of zichzelf daarover te informeren. 

Overigens, er waren vele woorden van Entomoloog dr. ir. Bart 

Knols in mijn stuk. Waar u als arts over valt. Mijn stuk naar heer 

Berend was duidelijk de waarheid gezien zijn ongenuanceerde en 

persoonlijke aanvallen! Dank u heer Berend voor uw bevestiging.

Later hoorde ik ook nog van enkele collega’s van deze arts 

dat hij teruggeroepen werd door het ziekenhuis. Geen wonder want 

een arts die zo belachelijk naar buiten komt en zo persoonlijk aan 

valt, zet op die manier ook zijn collega’s in een slecht daglicht.

Dat ook met deze ziekte veel geld verspeeld moest worden 

en dat er onnodig vele mensen bewust vergiftigd werden is wel 

duidelijk en in een keer werd de hele zaak in de doofpot gedaan 
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puur omdat men te veel door had dat de overheid en de medische 

wereld totaal gefaald hadden in de aanpak van deze mug.

22 januari 2015 Brief
Brief naar Antilliaans Dagblad

Geachte redactie en directie van het Antilliaans Dagblad

Vandaag was voor mij een zeer bijzondere dag en ik had 

hem niet beter voor kunnen stellen. Waarom zult u zich zeker niet 

afvragen maar ik wil het toch met u delen.

21 januari ‘s morgens vroeg las ik in het AD het ingezon-

den stuk van heer Berend. Die avond daarvoor bereikte mij het 

gehele stuk uit de Telegraaf. Rond 9 uur had ik een bijeenkomst 

met 3 specialisten en 2 huisartsen en deze konden niet geloven 

dat deze heer Berend zo naar buiten kon komen. “Schrijf een 

stuk” was de vraag van deze heren. Waar ik op antwoordde dat 

mijn naam staat voor een rode lap bij een stier. Ze lachten en 

zetten diverse gegevens op papier en die werden aangevuld met 

wat citaten uit het college die dr. ir. Bart Knols aanhaalde in zijn 

5 lezingen over deze mug.

Ik vertelde deze heren wat dit alles zou veroorzaken en dat 

heer Berend met een 2de belachelijk stuk vol leugens zou komen. 

Puur persoonsgericht en met verdere ontkenningen. We hebben 

hierop gewed. En wat lezen we vandaag (zijn vanmiddag weer 
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even bij elkaar gekomen) de ene na de andere leugen en daarnaast 

ook nog het belachelijk maken van mijn naam. Die overigens af 

stamt van de plaats “Basel” in Zwitserland. Dan de naam ook 

nog onvolledig geschreven. Want sinds mijn officieel soevereine 

status 2 jaren geleden (goedgekeurd door koning Alexander) is 

mijn naam sindsdien John Baselmans-Oracle. In ieder geval heeft 

u als krant duidelijk gemaakt, ook aan deze geneesheren, dat u 

leugen en belachelijk maken (van hun woorden) verkiest boven 

de openheid en eerlijkheid naar de lezers toe.

Maar we zien het positief, ik heb de weddenschap ge-

wonnen, weet nu dat de rode vlag is gekoppeld aan mijn naam 

/ verkeerde naam en dat u als krant leugens verkiest boven de 

waarheid. Tenslotte moet de krant verkocht worden, niet waar?

Ik wens u het allerbeste en het experiment met uw krant 

was perfect geslaagd.

25 januari 2015 Ingezonden
Een wereld zonder kanker

Een fabel, een wishful thinking? 

Laat ik het verder stellen, een wereld zonder ziektes! 

Het is simpel en het is mogelijk.

We weten ondertussen dat onze medici en door de farma-
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ceutische wereld er alles aan gedaan wordt om ziektes te behouden. 

Ze beschermen elkaar en ze staan vaak niet open voor soms goed-

kope alternatieven en zeker niet wat gratis ziektes kan verhelpen. 

Chemo, bestralingen maar ook de vele super dure kuren blijken 

steeds meer dat ze juist ziektes bevorderen en aanwakkeren! Zij 

zijn veelal de “aanwakkeraars” van vele menselijke ellende en pijn. 

Verder zijn er de vele “stichtingen” en vele “clubjes” die allemaal 

geld willen zien om kanker te bestrijden. Miljarden worden er 

verkwist of verdwijnen.

KANKER IS EEN BUSINESS!

Wat als ik u vertel dat alle ziektes genezen kunnen worden 

door u zelf. Ook kunt u in vele gevallen vele ziektes voorkomen. 

In het verleden heb ik vele malen aangetoond dat welke 

ziekte dan ook te genezen is. Vele mensen heb ik in het verleden 

genezen totdat ik erachter kwam dat ik daar de mensen niet mee 

hielp. Nu nog komen mensen van de kanker af door zogenaamde 

wonderen. Deze wonderen zijn simpel het werken in de energie. 

Dat werken in de energie kan elke persoon zelf doen. Zo ben ik 

nu bezig met vele mensen te begeleiden om van welke ziekte dan 

ook af te komen. 

Ja, het is u die van alle ziektes af kan komen gedaan door 

uzelf en dan heeft u de les van zelfgenezing geleerd. Het is simpel, 
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kost nauwelijks geld en is de wereld van de toekomst. De wereld 

waar men de gave weer bezit om te werken in de energie.

Aantekening

Bij een vorig stuk heb ik al vele zaken aangehaald en via 

zeer goedkope therapieën en met het aanpassen van eten is kanker 

goedkoop en simpel te genezen WELKE VORM DAN OOK.

Zelf heb ik een manier beschreven waar zelfs niets anders 

aan te pas komt dan energie maar dat kan ik geloven dat daar 

mensen nog huiverig voor zijn omdat dat de absolute manier is 

om van ziektes af te komen. Wil je toch meer weten, lees het boek 

“Zelfgenezing” maar.

Title: Zelfgenezing (Uit de cyclus van het energieniale 

leven) ISBN 978-1-4709-3332-6 

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

Zelfgenezing_download.pdf

File size 1.0 MB

27 januari 2015 Brief
Ter uwer informatie

Ik heb ook heer Berend aangeschreven en hen beiden er 

op attent gemaakt dat juist de 2 artsen die het meest in opspraak 

zijn geweest in het verleden, zo reageren! 
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- Heer Berend met het plotsklaps overlijden van dialyse 

  patiënten, volgens oude persberichten.

- Heer Spong die in vele medische zaken in opspraak is 

  gekomen maar de bekendste zijn wel de abortussen, 

  volgens oude persberichten.

Opmerkelijk is ook, dat er verder geen medische bijval is 

in deze kwestie en heer Berend, naar horen zeggen via collega’s, 

zelfs intern op de vingers is getikt door het hospitaal.

Hieronder de brief die in het bezit is van heer Spong.

Geachte heer Spong

Ik wil u feliciteren met uw ingezonden stuk en uw me-

dische collega te steunen door dik en dun. Wel wil ik even aan-

tekenen dat mijn ingezonden stuk was gedicteerd door enkele 

van uw mede collega’s en als u de 5 lezingen van de expert dr. 

ir. Bart Knols had gezien weet u ook waar het woord “kreupel” 

vandaan komt. Uw collega’s die  de meest belangrijke woorden 

hadden aangehaald omdat zij ook weten dat medici onder elke 

voorwaarde elkaar beschermen hoe groot de leugen ook is. Dat 

u dan persoonlijk gaat aanvallen is zoals kennelijk medici op dit 

eiland de burgers/patiënten de hoek in moeten drukken en verne-

deren. Dat zagen we bij het 2de leugenstuk van gisteren van heer 

Berend. De medici en de politici hebben zwaar gefaald en proberen 

nu alles wat krom is recht te praten. Het falen in deze zaak wijst 

simpel uit de cijfers waar ons eiland een absolute topper is in het 
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negeren en alles onder de deurmat vegen wat maar negatief zou 

kunnen uitvallen. Dat er nu een Telegraaf met veelal citaten komt 

van mensen van dit eiland met daar wat jus erover gegooid, staat 

de medische wereld op haar achterste poten! Inderdaad, men had 

het vuil moeten aanpakken en de mensen opvoeden. Iets wat wij 

proberen te doen in onze omgeving maar helaas leven we in een 

wegwerpcultuur en dat is moeilijk te veranderen. 

Ik wens u veel sterkte in uw niet al te gemakkelijke job. 

Ik hoop wel dat u uw patiënten beter behandelt dan dat u publie-

kelijk andere probeert te kleineren en te vernederen. Dat zegt 

namelijk meteen hoe een medicus is, werkt, denkt en praat over 

de medemens. 

Aantekening

Beide heren waren na de brief die ook naar de directie 

ziekenhuis was gestuurd, helemaal stil. Het is ongelofelijk dat 

personen die zich dokter en specialist noemen er alles aan doen 

om de leugen te verbloemen en dat ten koste van de bevolking en 

die persoon die hen daar op wijst.

Een duidelijke lokale manier om zaken te verzwijgen en 

zien we nog wel meer voorbij komen in dit boek bij ander instan-

ties, personen en partijen. Men is slecht in leugens en dan gaat men 

het op de man spelen, dat is juist wat aangeeft dat het goed mis is.
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Ook beide heren lieten zich duidelijk kennen, gedreven 

door hun ego en titel. 

29 januari 2015 Ingezonden
Hoe Wielsje het wiel vond

Wielsje draafde door in zijn strijd in de corruptie waar hij 

zich zelf volop in begaf. Zijn vijand was zijn geldschieter en zijn 

medewerkers de pionnen die nodig waren om de politieke onrust 

in stand te houden. Naast zijn tweede leven kwam hij ook op 

locaties waar via decadente etentjes vele deals gemaakt werden. 

Zo ook zijn stamrestaurant waar vertegenwoordigers kwamen die 

een wereldwijde miljardenbedrijf vertegenwoordigden en het in 

Nederland al moeilijk hadden en een veilige thuishaven moesten 

behouden. Er werden voorstellen gedaan naar Wielsje en deze had 

er wel oren naar. Dat dit miljardenbedrijf zaken moest dekken kon 

altijd van pas komen. Maar Wielsje wilde meer en was gefocust 

om zijn grootste politieke opponent zijn nek om te draaien. Dat 

was de andere kant van zijn strijd. 

Via een lokaal groot bedrijf kreeg Wielsje de ingang om 

deze politieke opponent, via gokken, zijn weg te dwarsbomen. 

Wielsje wist blijkbaar niet dat zijn decadente mensen waar hij 

deals mee gesloten had directe banden hadden ook met deze groep 

politici. In dezelfde buurt waar de deals gesloten werden, was er 

ook een soldatengroepje die de veiligheid garandeerde voor vele 

politici die verknocht waren aan het witte poeder om zo hen vleu-
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gels te geven. Laat deze soldatengroep nu net niet de groep is die 

de politieke opponent voorziet van dit witte goud wat gaat via de 

berg van fortuin wat veel verder gelegen is op het eiland. Deze 2 

groepen hebben de oorlog verklaard voor eeuwig. Want wie wil 

niet de machtige top onder zijn vleugels hebben via het witte goud. 

Wielsje nam de aanval en ging wroeten net in het verkeerde 

grote bedrijf waar hij zelf indirect deals mee gemaakt had en zo 

vreselijk in de problemen kwam bij deze witte boordengroep. Deze 

wisten dat op het eiland er alles op wees dat zijn politieke opponent 

in de kijker zou komen te staan als Wielsje iets zou gebeuren. Dat 

dan nog eens met de oorlog van het witte goud zouden de witte 

boorden overal van verschoond blijven. En zo ging het verder en 

had Wielsje zijn witte boorden tegen, zijn politieke opponent mee 

en ook de oorlog om het witte goud. Helaas Wielsje leefde niet 

meer lang en gelukkig want zelfs de witte boorden bleken ook 

nog met een connectie in zijn eigen familie te zitten. Wielsje vond 

het wiel en kwam er achter dat alles rond is en de witte boorden 

leefden nog lang en gelukkig.

Aantekening

Het is een satirisch stuk wat precies zegt wat er werkelijk 

is gebeurd met heer Wiels. Deze dacht werkelijk powerplay te 

kunnen spelen tussen diverse groepen. Maar hij dacht ook dat 

men niets terug verlangde voor zijn zogenaamde strijd tegen het 

onrecht. Heer Wiels zat zelf tot zijn oren in de problemen daar hij 
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geld en knowhow nam van de PVV om zo Curaçao onafhankelijk 

te maken. Toen hij dat ging afschuiven en op een lange baan ging 

zetten, was dat al een slechte start. Later de bemoeienissen van 

zijn zus en enkele mensen die menen ook macht te bezitten en de 

afgang door samen te werken, juist met de maffia hoek, bracht 

hem in de totale ondergang. 

Zaken die ik hem schreef en hij vreselijk kwaad om werd 

omdat hij wist dat hij inderdaad zich in de nesten had gewerkt. 

Hij kon geen kant meer op en dat wist hij. Hij was een persoon 

die zijn schulden (afspraken maar ook giften) niet meer na kon 

komen. En dan, ja dan, dan is de kogel een oplossing en een held 

zou geboren moeten worden. Helaas, heer Wiels calculeerde ook 

dat fout want door de meest belangrijkste groep en de grootste 

deel van de bevolking is heer Wiels als een “loser” doodgeschoten 

door zijn eigen mensen die hij belazerde en ongeduldig werden.

De waarheid zal men nooit officieel te horen krijgen en 

zeker niet de opdrachtgever en geldschieter. Maar helaas, zijn 

heldenspeldje heeft hij niet gekregen en alleen een weg naar hem 

vernoemd die jaarlijks al diverse mensen hun leven kostte. Een 

teken? Nee, gewoon het gevolg van, dat niet-helden niet op deze 

manier geëerd kunnen worden. 

Er komen steeds meer “vreemde” berichten naar buiten 

onder andere deze; “Lock Poker, the scandal-hit online poker site 

that went offline last week, no longer holds a license with the 
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Curacao regulatory body, suggesting that site has indeed ceased 

to operate and putting an end to speculation that it may only be 

offline temporarily.”

“Recently a former Lock spokesperson, Shane Bridges, 

broke his silence over the scandal, saying that he believes that the 

balances owed would never be paid, blaming, among other things, 

a culture of corporate excess within the company.”

De connectie, het gokken in de zwarte wereld, houdt elke 

politicus in de tang puur omdat deze gedirigeerd wordt door de 

drie richtingen die heer Wiels als laatste interview in NRC aan-

haalde. Deze grote drie zijn de pijlers van deze eilanden en de 

gokwereld, onderwereld en de sekswereld kunnen niet bestaan 

als ze niet beschermd worden door de bank, projectontwikkelaar 

en de accountant. Zij maken dat de maffia en de onderwereld niet 

gepakt kunnen worden en dat zelfs niet door een man die meent 

zaken open te moeten trekken. Maar dan die zaken die hem niet 

zouden schaden. Helaas, hij vergiste zich in de koppelingen in die 

wereld en hij pakte ook daardoor mensen aan die in zijn clubje 

zaten en ook in zijn familie. Dat verband was even niet doorge-

drongen. Helaas mijn laatste brief met deze links was voor hem 

te laat maar maakte wel dat alles bij het oude bleef, er kwamen 

geen onderzoeken en zeker geen aangiftes. Want dan zouden als-

nog koppen gaan vallen en zo ook de huidige politiek, financiële 

wereld en familie.
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30 januari 2015 Brief
Geachte heer van der Schans

Ondergetekende John H Baselmans-Oracle heeft uw reac-

ties in het Antilliaans Dagblad van 30 jan 2015 gelezen. Ik citeer 

er maar even een “Dat delict, de moord op Wiels, was niet een 

delict in het criminele milieu; dat milieu gaf met die moord een 

waarschuwing aan een ieder die zich op een voor de onderwereld 

ongewenste wijze in het publieke debat wilde mengen.”

Dat u deze uitspraak doet is voor mij de bevestiging dat 

ook u weet wie en wat achter deze zaak zit.

Helaas zijn er afgelopen dagen enkele kleine jongens (die 

zelfs niets of nauwelijks met deze zaak te maken hebben) aan de 

schandpaal genageld. Later, na alle processen zullen we zeker aan 

gaan werken om te bewijzen dat zij allen niet DIRECT met deze 

moord te maken hebben. De enige personen die wat wisten van 

deze moord zijn dood. Zij hadden de connectie met het buitenland 

waar de moordenaars (2 personen) vandaan komen en vanwaar 

de opdracht gegeven is. Alle sporen zijn door de moorden gewist. 

Dat weet u en uw team kennelijk ook. Het dunne lijntje van wat 

drugsdealers (die heer Wiels beschermde in die wereld) is nu zgn 

de ontknoping van deze zaak. 

Het lijntje Schotte is bewust opgezet omdat heer Schot-

te en Wiels aartsvijanden waren en het precies past in een zeer 



140 - Geloof en het geloven -

scheef scenario. Heel mooi was te zien dat beiden van dezelfde 

club protectie genoten (nee niet de maffia) maar van de volgende 

groep nu beschreven.

Jaren lang waarschuwde ik heer Wiels (we hadden zeer 

regelmatig contact) dat hij op moest passen voor K. en hun kor-

nuiten waar hij bij zat te eten in hetzelfde restaurant. K. bezit 

onder andere de politiek en vele bedrijven op dit eiland. PAR is 

geheel K. en alle andere moeten naar enkele heren hun pijpen 

dansen (zelf heb ik enkele tijd voor deze PAR groep geschreven, 

totdat ik het vuile spel doorhad). Het was K. die Schotte van de 

stoel wipte van het fort.

K. heeft namelijk overal zijn tengels in zitten en zo ook in 

UTS (waar ik 12 jaren lang voor gewerkt en van dichtbij meege-

maakt heb). Zij (K.) zijn de baas van vele bedrijven op dit eiland 

(zo ook de maffia die K. gebruikt waar alles wat krom is op papier 

te dekken). K. zit ook in de A. (Nederland) schandalen waar me-

vrouw W. zo actief is en zo verzekerd werd voor haar mega baan 

in Nederland en een “tussenbaantje” als gevolmachtigde minister.

Dat er wat gaande was met heer Wiels merkte ik na mijn 

laatste brief aan hem 1 week voor zijn dood. Hij liet duidelijk 

blijken dat er wat mis ging. Zijn aanpak bij UTS was allemaal 

tegen dezelfde hoofdrolspeler (K.) dat maakte dat hij uit de gratie 

viel van PVV Nederland die zijn hoofd geldschieter was (zelf ben 
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ik ook hiervoor benaderd door PVV om de politiek om te gooien 

op dit eiland)

Wiels gaf 2 dagen voor zijn dood aan wie zijn vijanden 

waren via een NRC interview. Projectontwikkelaars, Banken en 

Accountants. Nu, K. bezit/speelt met alle drie en zijn boodschap 

naar mij was overduidelijk. De namen kan ik u geven maar dat 

doe ik niet via deze mail. Maar ik weet dat u ze zelf in kan vullen. 

Dat maakt dat justitie en OM zich in vreemde bochten wringen 

om deze zaak op te lossen. Een zaak die onmogelijk opgelost kan 

worden omdat er dan koppen vallen in miljarden bedrijven.

Ik ben blij met uw uitspraken want u heeft veel vrijgegeven 

zonder dat u kennelijk door had. Dat was ook waarom ik graag 

praatte (en nog praat) met de heer Piar en (ex Gouverneur) heer 

Goedgedrag, want u allen zijn meesters in cryptische omschrij-

vingen.

Een goede dag.

Aantekening

Zoals gewoonlijk bij dit soort brieven, werden deze be-

vestigd door te zwijgen. Ik zie regelmatig dat mensen zich totaal 

anders gaan gedragen als je het ware verhaal gaat vertellen. Ze zien 

de boevenwagen hen al oppikken en mega processen. De angst 
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zit er erg diep ingeworteld bij vele mensen en dat maakt niet uit 

waar ze wonen, werken of verblijven. 

Het zwijgen is altijd mijn mooiste bewijs en zo ook de 

soms cryptisch omschreven antwoorden die dan ook alles beves-

tigen. Ja, Openbaar Ministerie staat steeds meer een flater en ze 

beschermen zich nu dat er te veel “mega” zaken zijn die te veel 

tijd en geld kosten! Een lachwekkende verklaring die op zich ook 

weer vele zaken bevestigt waar ik al jaren over schrijf. Openbaar 

Ministerie kan simpel zeggen: “We mogen niet meer onderzoeken 

van de maffia boven ons. Onze grootste zorg is hoe dekken we 

dit allemaal in”. 

31 Januari 2015 Uitspraak
Toevalligheden bestaan niet

Laatste woord Kuwas

“Er zijn twee verdachten en die zijn allebei dood.”

Mijn woorden in de brief aan heer van der Schans daags 

daarvoor: “De enige personen die wat wisten van deze moord 

zijn dood. Zij hadden de connectie met het buitenland waar de 

moordenaars ...........” 

Aantekening

De jongen die vermoord is (getuigen waren er maar wer-
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den het zwijgen opgelegd) door justitie. Als deze jongen gepraat 

had was de link naar de ware top vrijgekomen. Hij zat tussen 

het buitenland en de uitvoerders en moet de zaken regelen. Alle 

zogenaamde medeplichtigen en moordenaars zijn straatschoffies 

die opgeruimd moesten worden en dit een mooie reden was. Ze 

zitten nu vast voor een zaak waar zij van hebben gehoord maar 

geen waar aandeel in hadden.

Kuwas stond zeer onder druk want men wilde van de ene 

kant weten wat hij wist en aan de andere kant moest hij zijn mond 

houden. De druk was enorm maar hij was er zeker heel goed in 

om te zwijgen en daar wat los te laten waar nodig is.

Men wist dat als hij zou gaan praten, dat dan K. en M. en 

P. zouden hangen voor het leven en dat er dan nog spelers, die nu 

denken veilig te zitten in de politiek, ook meegetrokken worden. 

Door K. aan te pakken zou een internationale organisatie gaan 

vallen die met miljarden werkt en zo een van de grootste Neder-

landse banken. Dus wat doe je dan, je laat deze jongen zijn laatste 

lucht uitblazen. Zeker toen er wat teveel los kwam. 

Wat frappant is, is dat zijn advocaat ook de weg van de 

minste weerstand heeft genomen en ook het zwijgen is opgelegd 

door de maffia. Ook zo die mensen waar Kuwas wel zaken bij 

los liet. Al deze mensen zijn bang en staan zwaar onder druk. Ja, 

want wie heeft het lef een miljardenindustrie te noemen? En zo 

kan OM niets meer doen dan meegaan in deze miljardenleugen!
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2 februari 2015 Uitspraak
YESSSSS

The national bank of Canada lost a very important case 

and Canada will be the first country where the bank loans money 

for free!

3 februari 2015 Ingezonden
Vakantie vierende CPost

Ondertussen is het een vast gegeven dat je wonend op 

Bandabou maar 2 maal per week post mag ontvangen en dat bij 

de gratie van de hoge goden. Maar dat post ook nog eens 2 maan-

den over doet om in de bus te bewandelen en soms rekeningen 

verdwijnen als sneeuw voor de zon is onacceptabel! 

Belasting aanslag AOV/AWW gepost 14 dec 2014 valt 

(MET DE STEMPEL VAN 27 jan 2015!) 30 januari in de bus. 

Dezelfde stempel (27 jan 2015) stond op de UTS rekening die 

volgens UTS 29 dec 2014 bij het hoofdkantoor CPost is afgeleverd 

(rekening datum 26 dec 2014)! Hetzelfde verhaal kreeg ik ook 

van de belastingdienst te horen, dat mijn aanslag afgeleverd was 

15 dec 2014 (aanslag daterende 14 dec 2014)! Maar het kan nog 

erger. Een kerstkaart met een stempel Den Bosch 16 dec 2014 viel 

bij ons in de bus 3 februari 2015!
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Gevolg, ik was te laat om mijn aanslag te betalen en zo ook 

mijn UTS rekening. Gelukkig was de CPost zo dom om stempels 

te plaatsen op de enveloppe die aantoonden dat zij onze post ruim 

een maand vasthouden en verwerken in hun loods (27 jan 2015)!

De postdirecteur weet kennelijk niet dat hij en zijn mede-

werkers wettelijk strafbaar zijn als post verdwijnt of achtergehou-

den wordt. Maar hij maakt zich niet druk want hoeveel klachten je 

ook in dient, men scheept je af dat ze het wel zullen onderzoeken. 

Wat ze onderzoeken is een vraag en voor hen een weet maar het 

interesseert hen geen bal of ze burgers in de problemen brengen 

met hun slechte service. Ik stel voor dat men deze mensen eens 

een paar maanden geen salaris van ons belastinggeld betalen dat 

samen met een rechtszaak van opzettelijk achterhouden en zelfs 

verdwijnen van post. Dat maakt hen misschien weer eens wat 

verantwoordelijker.

John H. Baselmans-Oracle

Aantekening

Een dode semi-overheids kliek waar veel geld gesluisd 

wordt naar het buitenland. Ga simpel de lijn na die ik heer Adriaans 

toentertijd al aan droeg, de postzegels, maar ook de vele zoge-

naamde buitendiensten rond de wereld wat een zelfde structuur 

vertoont als de UTS die nu alles met verlies is aan het verkopen. 

Die structuur was te doorzichtig en de vraag is wanneer ziet men 

dat bij Cpost? 
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3 februari 2015 Uitspraak

Pechtold was duidelijk; er zit gas en olie onder Curaçao 

en dat wisten heer IJs - Ansary en Tromp ook. Deze personen 

hebben vele jaren geleden al contracten sloten. Via de 10-10 kocht 

Nederland met dit af voor enkele miljarden zgn steun!

http://youtu.be/Rw0qSDDtssU

5 februari 2015 Overdenking 
It’s painful and I can’t help crying

This I found on the internet from somebody who thinks 

she is an Oracle. (see article below)

This playing Oracle is based on money.

In the world of Oracles everything is for free and based 

on what can be told to another, released by his/their energy. No 

channeling, no angles, no masters. I’m crying because so many 

people will get into trouble.

John H Baselmans-Oracle

5 februari 2015 Ingezonden
What is an Oracle?

Oracles Offer Personal Channeling Sessions

The big difference to other forms of psychic information 

is that a Christallin Oracle will contact the highest source that 
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is guiding you or assisting you. This can be your Highest Self, 

your spirit guides, your Soul Personality, your guardian angels, 

the council you are supervised by, an Ascended Master, etc. For 

example when facing diseases, contact can be made directly with 

the body’s consciousness, which can indicate what its needs are 

and how it can be supported best. This kind of channelling is very 

unique and makes quite a difference in the results compared to 

other ways of channelling or mediumship. Our Oracles also often 

work together with a Coach to form a highly effective team.

For those moments in life when you feel stuck and want 

to know how to get out of patterns don’t know where to turn to, 

you want insight in why you are experiencing these challenges 

in your life need some sound advice from a higher source have 

trouble connecting and getting your own answers want help from 

the other side you have lost a loved one and have troubles letting 

go and want to know how they are doing 

want to understand why certain things are happening to you 

want to know more about a certain situation or relationship

you want to know if certain things come from past life 

and how to solve them

you have been struggling and see no way to solve the 

situation or don’t know how to let go

you want to have strategic advice about the direction of 

your life or business

you want to understand why certain people are in your 
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life or you want to understand why your children are doing 

what they are doing.

Our specially trained Oracles can help you by giving you 

the guidance you are seeking for. Crystal clear answers to help 

you make those important choices. To get you out of the passive 

state of a victim into the zone of claiming your power back… 

and take action!

7 februari 2015 Uitspraak 

Gisteren is mijn commentaar verschenen in de telegraaf 

ivm dit artikel

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23633917/__

Fiscus_vangt_bot_bij_rechter__.html

8 februari 2015 Ingezonden

Hoeveel mensen zijn er niet vermoord de afgelopen maan-

den alleen al in Amsterdam?

Je leest alsmaar dezelfde regels;

“Geliquideerde is vermeende drugshandelaar..........” 

of “Afrekening vanuit de onderwereld”

HOE BLIND KUNNEN MENSEN ZIJN???
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De afrekeningen worden gedaan door een zeer select kleine 

groep mensen die momenteel in de stad Amsterdam huishouden! 

Nee, geen criminelen maar personen opgeleid en betaald vanuit 

de Nederlandse staat. Het zijn zwaar opgeleide personen die killen 

in opdracht! Zo ruim je zware criminelen op die de absolute top 

momenteel het lastig maken. Criminelen die in de top mensen aan 

kunnen wijzen op zeer hoge posities die diep in de porno, drugs 

en mensenhandel zitten. 

Deze “afrekeningen” zijn acties vanuit de Nederlandse 

staat. En vergis je niet, het gebeurt ook op andere plaatsen inclu-

sief de “Antillen”.

Aantekening

We hebben op onze eilanden een groot probleem omdat 

er diverse maffia groepen momenteel niet door een deur kunnen 

terwijl ze ALLEMAAL onder een maffia baas “Don” staan. Het 

is schipperen en af en toe wat opruimen om de zaken in het gareel 

te houden. Nu zijn de Zuid Amerikanen niet zo gecharmeerd van 

de Italianen maar ze leven van een inkomst en dat is hoofdzake-

lijk drugs, gokken en real estate. De Chinese en Hindoestaanse 

hoek zijn rustig omdat ze het momenteel te druk hebben met 

wereldoorlogen (wapens en drugs) en de Nederlandse tak blijft 

zich toespitsen op de financiële markten.
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Maar onze Don heeft zijn handen vol aan de twee groepen 

die momenteel ook erg in de picture staan omdat ze in verband 

worden gebracht met de moord op heer Wiels. Iets waar de Ne-

derlandse maffia zich in de handen wrijven want zij denken niet 

in deze ellende te zitten.

Wonderwel zien we ook enkele liquidaties in Amsterdam 

en omgeving en daar duiken nog wel eens namen op van deze hoek 

van de wereld. Niet vreemd als men weet de levendige handel in 

cocaïne tussen deze eilanden en Nederland. Dan praten we dan 

nog niet over de financiële wereld die op vele fronten hun zaakjes 

in elkaar zien vallen. Dat maakt dat nu lokaal bepaalde sleutel-

figuren zaken achterover moeten drukken en liefst voor eeuwig 

laten verdwijnen. Maar kijk naar de diverse grote accountants 

kantoren waar plotsklaps hogere sleutelfiguren opstappen of zich 

terugtrekken. Ja, koppen gaan er nog zeker vallen maar of de ware 

gaan, is te betwijfelen. Die hebben hun zaakjes goed ingedekt. 

Zoals we zien in de zaak Wiels, de zaak Ballast Nedam, de zaken 

rond ABN AMRO, KPMG en Spight. 

Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

11 februari 2015 Ingezonden
Nederland heeft mijn persoonsgegevens gewist

Voor een uitschrijving die ik nodig heb van mijn oude 

gemeente voor een zaak heb ik contact genomen met de gemeen-
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te Eindhoven wat mijn laatste Nederlandse woonplaats was. Ik 

betaalde de 10 ,25 Euro, vulde het formulier in en binnen enkele 

weken moet dan je uittreksel in de bus rollen.

Vanmorgen kreeg ik een mail van een medewerker van de 

gemeente Eindhoven.

“Goedemorgen mijnheer Baselmans. N.a.v. uw verzoek 

deel ik u mee dat er nog een technisch probleem is met 

het maken van het uittreksel.

Ik heb het probleem voorgelegd bij ..... Den Haag.

In afwachting op hun antwoord hou ik uw verzoek aan.

Leon O | Accountmanager RNI | Afdeling Balie en 

Ontvangst | dinsdag t/m vrijdag aanwezig |

telefoonnummer 040 - 2382304 of 06 55236858 | r..@eien”

Verder was er een vraag;

“Kunt u mij trouwens laten weten wat uw laatste woon

gemeente was in Nederland?” 

Met deze mail geeft de gemeente Eindhoven aan dat ik 

niet meer voorkom in de basis administratie en dat zoals bij onze 

lokale “Kranchi” achter mijn naam CURATELE staat. Het was 

een kwestie van tijd dat de bewijzen binnen zouden komen dat 

ook Nederland mij “gewist” heeft uit hun systeem en wederom 

vallen diverse puzzelstukjes in elkaar.  Het positieve van dit alles 
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is dat hiermee de Nederlandse Staat mijn Soevereine status heeft 

bevestigd.

Aantekening

Steeds meer komt er informatie vrij over de curatele die 

opgelegd is eerst door de Veiligheidsdienst Curaçao en later AIVD 

Nederland. Door simpel een bewijs van inschrijving te vragen 

schreef een medewerker vanuit Eindhoven Gemeentehuis dat 

ik nergens in voor kwam en dat de informatie vanuit Den Haag 

moest komen.

Mooi dat alsmaar medewerkers los laten dat er iets mis is 

rond mijn naam.

Later werd net gedaan of er niets aan de hand was en von-

den ze zogenaamd in de kelder nog een papiertje waar mijn naam 

op voor kwam. Dat kopieerde ze en kreeg dat netjes opgestuurd! 

Heerlijk hoe mensen zich verpraten en dat zul je later nog meer 

over lezen.

12 februari 2015 Overdenking 

Een 23 jarige studie van dr. Hardin B. Jones van de Univer-

siteit van Californië in Berkeley heeft bewezen dat kanker kuren 

dodelijker zijn dan de kanker zelf.
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En heer Pinedo waar blijft u nu met al uw geldverslindende 

zaken als kuren en onderzoeken? Steeds meer wordt bewezen dat 

alle kankerclubjes en kuren een grote oplichterij is.

Aantekening

En zo blijven keer op keer berichten binnen komen dat 

de kuur erger is dan de kwaal bij kanker. Geld is de enige weg 

die in de medische wereld gevolgd wordt en medici worden dik 

betaald bij elk slachtoffer wat weer bij de haaien gegooid wordt 

en volgespoten en plat gestraald wordt en als het even kan, even 

snijden want we moeten toch zeker zijn! 

De grootste vijand voor de mensen met kanker zijn de 

reguliere methodes om deze te bestrijden. 

Een Italiaanse arts komt ook al geruime tijd naar buiten 

dat een simpele citroen en wat baking soda wonderen doet!

http://livingtraditionally.com/lemon-and-baking-

soda-shown-to-be-powerful-healing-combination/

Ja, daar sta je dan met je geldverslindende onderzoeken en 

kuren waarbij van bekend is dat chemo een aftreksel is van mosterd 

gas waar vroeger miljoenen mensen mee vermoord werden. Of 

is dat misschien de bedoeling van deze professoren/specialisten?
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14 februari 2015 Overdenking

In the world of energy it’s hard to keep a mirror in front 

of your loved ones.

14 februari 2015 Overdenking

What if I told you that Bobbi Kristina Brown, Whitney 

Houston’s daughter, is murdered by the same organization as 

Whitney Houston is murdered.

15 februari 2015 Ingezonden
Bijennood

Bijen verkassen nog wel eens als er een koningin de stui-

pen krijgt. Je ziet dan noodroepen van mensen om ze te helpen 

MAAR GEEN IMKER TE VINDEN!

Wat mij altijd meteen op valt is dat er meteen geschreven 

wordt MAAK ZE NIET DOOD maar er is NOOIT een imker te 

vinden op dit eiland die dan de mensen in nood wil helpen. Je 

leest dan allerlei smoezen waarom ze niet kunnen of je moet er 

de jackpot voor betalen. Als de imkers zo’n vredelievend volkje is 

dan zou ik zeggen (zoals bv in Nederland) help de mensen in nood 

en ga die zwerm oppikken, of op zijn minst help deze mensen. U 

kent uw soortgenoten wij niet!
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Zelf ben ik ook eens in deze situatie beland (net toen er 

al 2 mensen doodgestoken waren door bijen die bespoten waren 

door de imkers zelf met gif omdat er een ziekte heerste). NIET 

EEN IMKER HAD TIJD. Er hing een megazwerm boven mijn 

slaapkamer. NIEMAND was willend te helpen. Ten einde raad 

heb ik mijn huisdieren opgesloten, heb een kamertje hermetisch 

afgesloten voor mijn vrouw en ik en ben gaan spuiten met 5 

wollen truien, bivakmuts, pet, handschoenen, dubbele broeken 

en laarzen (dat was het enige komische aan dat alles). Na een 

kwartier waren de bijen vertrokken en de schade aan dode bijen 

viel gelukkig mee. Moeder koningin had haar boeltje gepakt en 

wij konden weer naar bed.

DANK JE IMKERS VAN CURACAO 

(nee, maak ze niet dood)

Aantekening

De hardste schreeuwers veilig achter hun schermen en 

beter wetend. Helaas zijn er maar weinig werkelijke imkers die om 

hun bijen geven. Dat blijkt wel op de manier ze mensen helpen.

15 februari 2015 Ingezonden
Een verontrustend bericht 

Ouders die momenteel op zoek zijn naar een middelbare 

school voor hun kinderen krijgen te horen dat zij rekening moeten 
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houden dat als hun kinderen na 2017 hun examen hebben gehaald 

niet meer automatisch op een hogere school in Nederland geplaatst 

kunnen worden. Nederland heeft vanaf 2012 Curaçao namelijk 

5 jaren de kans gegeven om hun onderwijs te upgraden. Helaas 

heeft de Curaçaose politiek daar lak aan. Vanaf 2017 moeten deze 

kinderen een toelatingstoets afleggen wat kan leiden tot eventueel 

een bijscholing te volgen in Nederland. Dat om aansluiting te 

vinden met het Nederlands onderwijs! 

Dezelfde situatie was ook al eerder regelmatig voorge-

vallen bij lokale leerlingen van de MBO opleiding die dan naar 

Nederland gingen voor hun HBO. Zij kregen te horen dat ze de 

laatste klas MBO inclusief examen in Nederland over moesten 

doen! Er waren zelfs gevallen bij waar personen praktisch de ge-

hele MBO over moesten doen daar hun MBO leiding niet overeen 

kwam met die van Nederland!

Het is toch niet meer te pakken dat onze lokale politiek er 

alles aan doet om de huidige jeugd zo dom mogelijk te houden 

en zo zeker niet slimmer te laten worden dan hun eigen lagere 

niveau! De situatie die nu gaat komen is dat alleen ouderen die 

veel geld uitgeven aan privé onderwijs, hun kinderen wel een kans 

krijgen in het buitenland.

Mijn vraag is aan al die ouders die financieel minder bij 

kas zitten waarbij hun kinderen de dupe zijn van dit wanbeleid; 

Wat doet u eraan als ouder om te zorgen dat deze politici niet ook 



157- De wereld achter het geloof -

uw kind in de goot trekken en uw kind tegenwerken om nog enig 

redelijk onderwijs te volgen? 

Onze jeugd, onze toekomst wat is hier nog van overge-

bleven?

John H Baselmans-Oracle

Aantekening

Het onderwijs wordt door zowel de kant van de schoolbe-

sturen, waarvan de RK het grootste is, als door de politiek totaal 

afgebroken en dat in opdracht van een Jezuïeten leider! In hun 

regels/ritualen staat duidelijk wat hier gaande is op dit eiland. De 

zaak is om gehele volkeren uit te moorden en in ieder geval ze 

compleet slaafs te maken van een systeem wat zijn eigen onder-

gang tegemoet gaat. Een selecte groep mag verder en die zitten 

natuurlijk allemaal onder de Jezuïeten.

We zien duidelijk dat het systeem faalt maar er wordt niets 

aan gedaan om een betere toekomst te creëren voor onze kinderen. 

Daarentegen breekt men zoveel mogelijk alles af en de enige ware 

kans die een kind heeft in het buitenland wordt nagenoeg onmoge-

lijk gemaakt. Vastgezet door een taal die nog geen 125.000 mensen 

op een eiland spreken, worden kinderen monddood gemaakt en 

zo ondergeschikt gemaakt aan enkele maffia leiders. 
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Kinderen hebben geen toekomst meer omdat hen voor-

gelogen wordt dat ze met het Papiaments verder kunnen komen 

als dit eiland. Nu worden de ouders al ingelicht dat geen van de 

diploma’s vanaf 2017 nog aansluiten op internationale normen en 

hun kinderen verplicht dom moeten blijven!

Als er iets snel gaat op dit eiland is het wel de toekomst 

afbreken voor onze kinderen. 

17 februari 2015 Overdenking
Overlijden van Bo

Bo

Ik heb je maar enkele malen ontmoet en helaas je energie 

liet me toen niet toe om je wat dingen te laten zien. Je wist wat je 

te wachten stond en ging hulp zoeken bij die mensen die deze weg 

al aan het bewandelen waren. Je zag de bevestiging en je wilde 

duidelijk deze weg niet inslaan en verkoos om je levensweg te 

verkorten. Bo, elk mens maakt zijn eigen keuze maar jammer dat 

je deze weg niet hebt afgemaakt hoe moeilijk hij ook geweest zou 

kunnen zijn. Jammer dat je geen vertrouwen meer had in je eigen 

leven en jammer dat je niet deze les kon leren met het werk wat je 

deed. Het is een keuze en die heb je duidelijk gemaakt wetende dat 

je al weer elders bezig bent met opnieuw deze weg te bewandelen. 

JBO
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18 februari 2015 Uitspraak

Het is OOK die heer Brinkman die ons benaderde om de 

lokale Curaçaose politiek te laten vallen. Uiteindelijk ging heer 

Wiels hier toen met hem in zee en hij begon dat wij, als eiland,  

gemakkelijk onafhankelijk konden worden. Er is toen door PVV 

zeer veel geld gepompt en toezeggingen gedaan die ik ook kreeg 

als ik met hem in zee zou gaan.

19 februari 2015 Brief
Brief gestuurd naar heer Rutte, heer Plasterk en persoonlijk 
naar alle tweede Kamerleden van Nederland

Open brief aan politiek Den Haag Tav heer Rutte

Betreft: Mogelijke rechterlijke vervolging van de staat der 

Nederlanden ivm de zaak AIVD /VDC

Geachte heer Rutte

Sinds de curatele die mij opgelegd is in juli 2011 door 

Curaçaose VDC (opgericht in 1963) gaan diverse instanties steeds 

verder in de fout. Nu is het werkelijk geheel uit de hand gaan lopen 

doordat ook toegegeven is door de Nederlandse staat dat ik niet 

meer in hun systeem voorkom via gemeente Eindhoven.
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Maar diverse juristen kwamen bij mij met het volgende:

Ik sta zeker onder curatele dat is niet meer een vraag maar 

een weet. Sinds een lange tijd weten we ook dat heer G. Schotte 

met zijn “vrienden” in het weekeinde van 29 en 30 oktober 2011 

de server van de Curaçaose VDC heeft gekopieerd en er zijn reeds 

verschillende vragen gesteld door heer R. Raak die alsmaar met 

deze uitspraak komt in de Kamer:

“Alle informatie van de server van de veiligheidsdienst 

werd gekopieerd (-) Er is nu een exacte kopie van alle gegevens 

van de veiligheidsdienst sinds de oprichting van de dienst en ook 

gegevens van andere veiligheidsdiensten in de wereld zijn nu in 

handen van particulieren.”

We weten dat alle informaties bij een AIVD en VDC 

geheim zijn en dat deze niet voor derden geschikt zijn. Vanuit 

de VDC weet ik dat al mijn persoonlijke- en bankgegevens maar 

ook al mijn gevoelige informaties op diverse harddisks te vinden 

zijn op hun server vanaf juli 2011, dat wil zeggen dat deze sinds 

die datum op straat liggen. Wat mijn juristen aanvoeren is dat we 

zowel de Nederlandse staat als de Curaçaose staat aan kunnen 

klagen dat zij al mijn gegevens en van vele andere personen die 

in hun systeem voorkomen, vrij hebben gegeven en geen nodige 

handelingen treffen om dit te voorkomen in de toekomst en zelfs 

ontkennen dat er enige schade is opgelopen. Het is duidelijk be-

wezen dat de staat Curaçao onder de staat der Nederlanden en hun 

AIVD een werkelijke lekke organisatie is en zo persoonsgegevens 
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laat gaan naar de diverse maffia groepen en plaatsen waar deze niet 

thuishoren. Zij kunnen nu alles ge-(mis)bruiken tegen die mensen 

die in deze gegevens voorkomen. Ik ben benieuwd wat politiek 

Den Haag en de staat der Nederlanden inclusief de lokale VDC 

aan dit geval gaan doen. Al enkele jaren probeert men dit alles in 

de doofpot te stoppen wat vreselijk kortzichtig is.

Momenteel zijn we aan het kijken in hoeverre we deze 

organisaties (AIVD en VDC) en de staat der Nederlanden kunnen 

aanpakken en wettelijk verantwoordelijk stellen voor het vrijge-

ven van persoonsgegevens die nu bij de maffia liggen. Buiten 

deze wettelijke rechtzetting zijn we aan het kijken dat we zowel 

de AIVD als VDC op kunnen leggen dat zij moeten gaan zorgen 

voor de veiligheid van mijn resterende leven. Dat misschien nog 

samen met een geldelijke claim, om een nieuw leven te starten 

en het in gevaar brengen van een burger (en eigenlijk alle burgers 

voorkomend in hun systeem).

Het mag niet zo zijn dat dit soort organisaties zo slecht 

beveiligd zijn en dat persoonlijke informaties van wie dan ook in 

verkeerde handen komen. Iets wat nu duidelijk bewezen is en dit 

door toedoen van een toen minister-president (G.Schotte) en de 

Colombiaanse en Italiaanse maffia, wel is gebeurd.

Het is Den Haag die heeft aangetoond dat ze werken met 

een falend systeem. Zij zullen nu met een oplossing moeten komen 

daar ik mij bedreigd voel door deze maffia.



162 - Geloof en het geloven -

Aantekening

Het mooie van dit soort brieven is dat ze, door geen ant-

woord te geven, automatisch bekennen wat ik stel in de brief. Zo 

heb ik dus wederom een bewijs dat het rond mijns persoon veel 

gaande is en dat is wel duidelijk. We gaan dat nog meer zien want 

er zijn meerdere personen en instanties die deze fout maken en 

me alsmaar bewijzen toe spelen.

De lokale veiligheidsdienst is zelfs zo ver gegaan vorig 

jaar dat ze een aangetekende brief van me niet aannamen en terug- 

stuurden! Wat was er, ze wisten al wat er in stond! Soms vraag 

je je werkelijk af wat het intellect is van deze instantie want door 

het terugsturen van een belangrijke brief was duidelijk dat ik in 

de gaten word gehouden maar men ook wist wat ik doe, type en 

verstuur! Zo ook hier. 

22 februari 2015  
Nederlandse Grondwet

Sinds de tweede wereldoorlog is de Nederlandse grondwet 

vervallen en zijn alle gerechtelijke uitspraken een farce! Dat door 

toedoen van de koninklijke familie.

Daarnaast is er in 2012 een herschreven Nederlandse 

grondwet voor in de plaats gekomen die zou moeten aansluiten 

op de onwettige oude Nederlandse grondwet.
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Hoever rommelen ze nog door in Nederland.

Hoofdstuk 1. Grondrechten
Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 

gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, le-

vensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 

grond dan ook, is niet toegestaan.

Doordat men zich al niet aan regel 1 houdt, erkent men 

dat deze grondwet een farce is.

Aantekening

De Nederlandse grondwet is zogenaamd geldend voor de 

Nederlandse burgers wonend in Nederland.

Maar als men artikel 1 goed leest, ziet men bij vele rech-

terlijke uitspraken dat de grondwet duidelijk niet de basis is voor 

het Nederlandse recht. Dat maakt al dat de Universele rechten van 

de mens waarvan een verdrag is getekend door praktisch ALLE 

landen op de wereld, niet nageleefd wordt.

Buiten dat Nederland ook nog eens officieel Duits grond-

gebied is, is er ook het probleem dat er geen recht uitgesproken 

kan worden. Dat maakt dat vele belangrijke zaken en zeker als ze 

tegen de Nederlandse staat en koninklijk huis zijn in andere landen, 
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zoals België, uitgesproken worden. Daarmee wordt aangetoond 

dat het Nederlands recht een farce is en zeker niet “recht”. 

Ook merken we als men zaken aan kaart via een internatio-

naal hof of via de hogere clubjes dat er niet zo nauw omgesprongen 

wordt met het recht en dat de burgers die niet vele tonnen kunnen 

spenderen al snel veroordeeld worden. Zo zien we dat het Neder-

lands recht buiten dat het geen basis heeft die ze naleven, ook geen 

recht spreekt en puur een klasse justitie is.

Het gaat zo door naar iedere burger toe en Artikel 1 wordt 

in Nederland op alle punten geschonden en zeker niet erkend. 

We zullen in de toekomst zeker nog vele zaken gaan zien waar 

het Nederlands recht gaat falen en het is de tijd die ons gaat laten 

inzien dat we leven in een matrix die werkelijk geen stand kan 

houden daar deze gebaseerd is op een fata morgana.

26 februari 2015 Voorval
Het licht van Curaçao

Bon tardi Señora

Heeft u momenteel in het magazijn balkjes 3X2 - 12 voet

lang?

Even kijken meneer.

Nee, die hebben we niet in het magazijn.

Wacht even......

We hebben wel balkjes van 2X3 - 12 voet!
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Geloof me ik kon mijn lach niet meer houden en bedankte 

deze dame voor het speurwerk.

Aantekening

Gewoon om even het ijs te breken in alle ellende. Maar het 

is triest het niveau van de mensen op dit eiland. Misschien moeten 

we Papiaments achterstevoren leren dan begrijpt niemand er geen 

snars meer van! Ja, het belabberde lesgeven en het afstompen van 

leerlingen en leugens voorhouden heeft duidelijk resultaat en de 

opzet die van hogerhand komt, begint vruchten af te werpen.

27 februari 2015 Ingezonden
De gemeente Eindhoven snapt er nog steeds geen snars van

Wederom vragen ze me alle gegevens want kennelijk heeft 

Den Haag ook niets meer in hun systeem!

“Heeft u wel in Nederland cq Eindhoven gewoond” was nu 

de vraag. Kijk, dat noem ik nu iemand goed wissen uit een systeem.

Wordt vervolgd.

28 februari 2015 Ingezonden
Ik ben geen kunstenaar

Opleiding; Vrije kunstacademie - Eindhoven, 

Grafische school - Eindhoven
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- Over 60 exposities lokaal / internationaal gehad.

- Meer dan 3000 werken verkocht op alleen dit eiland.

- Vele beelden gemaakt. 

- Ruim 200 postzegels getekend voor de posterijen.

- Vele reclames getekend, komend van mijn hand. 

- 57 boeken geschreven, waarvan vele tekencursussen. 

- Vele video’s over tekenen online staan. 

- Website met over 800 pagina’s met tekeningen. 

TOCH ben ik volgens de Curaçaosche kunst experts GEEN 

kunstenaar! Vandaar beste mensen mag ik wederom niet mee doen 

aan “open atelier” en is het een onmogelijke zaak nog eens een 

expositie te organiseren. MAAR u bent altijd welkom op mijn, 

het gehele jaar door, 24 uren per dag, 7 dagen lange expositie.

http://www.johnbaselmans.com

Aantekening

Op alle fronten worden de kranen dicht gedraaid. Inter-

views met mij zijn uit den boze. Maar ook contacten leggen met 

me is ook al niet meer aan te bevelen. En zo zijn we weer een 

stapje verder in de curatele en dat is ook gaan beweren dat ik 

geen kunstenaar ben en nergens de kans meer mag krijgen om 

mijn werk te tonen.

Soms wordt het je dan even te veel en dan zet je voor die 

mensen die me vergeten zijn (lees bang zijn) wat zaken op een 
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rijtje. En dan denk ik; wat leef ik toch in een kinder garten!

2 maart 2015 Brief
Selikor NV, Parera z/n

Tav 

De heer W.M. Kook (Directeur)

De heer J.R. Cijntje (operation manager)

Betreft: Het niet ophalen van wekelijks huisvuil

Geachte heer Kook en heer Cijntje

Ondergetekende J.H Baselmans, wil langs deze weg een 

officiële klacht indienen over het feit dat uw medewerkers elke 

week voor al ruim 5 maanden GEEN huisvuil komt ophalen op 

de vastgestelde maandag in de hoek; Seru Kabaje, Bou Barber, 

Dokterstuin pabou, Pannenkoek/Rio Magdelena.

Wekelijks moet ondergetekende dinsdag het hoofdkantoor 

bellen waar een dame correct de klacht aanneemt en soms zelf 

verontschuldigt dat wederom de chauffeur niet is geweest. Ook 

van een medewerkster kreeg ondergetekende te horen dat de 

chauffeur WEL onze hoek heeft afgevinkt op zijn lijst wat dus 

een ABSOLUTE LEUGEN IS!

In het verleden hebben we nooit hoeven te klagen en kwam 

u altijd netjes op maandag maar er is blijkbaar op de maandag 

Bandabou route een andere chauffeur die het niet zo nauw neemt. 
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Het is in en in triest dat uw bedrijf pretendeert een ISO 

bedrijf te zijn terwijl u aan de normale standaard nog niet kan 

voldoen, de standaard van 1 maal per week huisvuil op te halen 

dat door een chauffeur die simpel fraude pleegt en lijsten vervalst. 

Waar is uw controle op uw personeel?

Hopende dat u deze klacht serieus neemt en dat we ook 

wekelijks op maandag weer normaal uw truck te mogen zien teken 

ik, met een bandabouse groet.

Aantekening

Zoals we weten van alle overheidsbedrijven en instellin-

gen, ze zijn te onbeschoft om te reageren of even netjes contact 

op te nemen met je. Het is een groot asociaal probleem op onze 

eilanden. Maar hoe dan ook, sinds deze brief werd het vuil weer 

netjes meestal op tijd opgehaald en was dus duidelijk dat er 

maatregelen waren genomen. Jammer dat zowel de regering en 

ambtenaren en hun bedrijven hun monden vol hebben over het 

woord “respect” en zelfs werkgroepen daarvoor creëren. Maar hun 

voorbeeld, hun manier van handelen is de meest asociale manier 

die een mens tegenover elkaar kan tentoonstellen.

Men wordt behandeld zoals men zelf mensen behandelt 

en dat beseffen deze personen nog steeds niet.  
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3 maart 2015 Uitspraak

- We know it’s definitely one rotten system. 

  We have all proofs, it’s not right what is going on 

  around the world. 

- We know who are behind this all.

- We know how they work and how they think.

   But what we do against this all? 

  We are playing their games, their songs, their way 

  of thinking.

12 maart 2015 Uitspraak

“Aruba heeft een nieuwe drugshond.”

Aantekening

Maar wist u wel dat deze honden DAGELIJKS sporen van 

drugs toegediend krijgen! En wat doen al onze dierenliefhebbers 

hier tegen!

Al de “trainers” hebben vrijstelling om “legaal” drugs te 

kopen om dat aan deze honden toe te dienen. (bron: uit deze we-

reld hier op Curaçao). Hebben onze politici ook zo’n vrijstelling 

op zak?
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13 maart 2015 Brief
Heer Knoops

Ik schrijf dit vanuit mijn hart en ziel en omdat ik iedereen 

het beste gun.

Nee, ik ga u niet feliciteren met het behaalde resultaat 

met onze Boneriaanse “personen” die volgens diverse mensen 

vele mensen hun levens vernietigd hebben en zwaar onder druk 

hebben gezet.

Het is jammer dat u nu blijkbaar officieel toegetreden bent 

tot de lijst der advocaten die de maffia dienen.

In uw interview in de lokale kranten praat u over “les” 

en “aannames” maar wat u gedaan heeft, is niets anders dan op 

technische punten de zaak stuk laten lopen, NIET dat er geen 

bewijzen waren. Maar dat is de manier zoals de maffia werkt en 

met deze werd voor mij de bevestiging gegeven.

Ik wens u het allerbeste maar vooral dat u veilig blijft in 

deze wereld. Want zoals u zeker moet weten, vandaag ben je de 

held, morgen het slachtoffer. Dat kunt u zien onder uw collega’s 

om u heen die momenteel vallen.

Heer Knoops, blijf gezond.
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Aantekening

Heer Knoops heeft veel credit verloren bij diverse mensen 

die integer, eerlijk en recht door zee zijn. Het is jammer dat deze 

topadvocaat, via zijn vrouw, de weg gekozen heeft om de maffia 

te ondersteunen. Dat ondanks dat ik hen gewaarschuwd heb dat 

hier op de eilanden opgepast moet worden wie men beschermt, 

wie men als cliënt aan neemt. Helaas, heer Knoops had hier geen 

oor naar en geloofde de leugens van zijn cliënten. Dat allemaal 

onder het mom, dat er voor iedereen recht moet zijn. Helaas liet 

heer Knoops zich niet informeren en zorgde door een slimme zet 

dat deze twee heren niet meer veroordeeld konden worden. 

Doch, dit zal niet lang stand houden want nu dat deze 

advocaat zich genesteld heeft in de groep van de maffia zal hij 

ook gaan merken wat de ware maffia is en waar hij dan niet kan 

bepalen hoe zaken te bepleiten. Geen probleem voor mij, de tijd 

zal het hen leren en dan is het helaas voor deze mensen, van wie 

ik dacht dat ze vanuit hun hart en ziel werkten, ook het doek ge-

vallen dankzij de maffia. Het voorbeeld hebben we al via de heer 

Bram Moszkowicz en vele voorgangers gezien. Het is tijd, het is 

geduld en dan vallen ze een voor een. 

15 maart 2015 Ingezonden
Loze politieke beloftes?

Op 25 februari van dit jaar leek het er even op dat heer 
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Balborda zijn belofte ging nakomen. Het laatste stuk “Weg naar 

Westpunt” ter hoogte van Tera Cora zou eindelijk vernieuwd gaan 

worden. Verhoging hier, nieuwe verlichting daar en stoeprandje 

zo, alles zou veilig gaan worden! In alle kranten zagen we de 

“groundbreaking” met de nodige speeches en drankjes. “Morgen 

start Curaçaose Wegenbouw met de werkzaamheden” waren de 

veel belovende woorden.

We zijn nu ongeveer een kleine 3 weken verder en buiten 

dat de plaat van Curaçaose Wegenbouw nog steeds op dezelfde 

plaats staat, is de “groundbreaking machine” weer verdwenen 

en moeten we dagelijks hobbelen over het laatste stuk Weg naar 

Westpunt! 

Was dit alles een politieke stunt of mogen de bewoners van 

Tera Cora zich ook werkelijk gaan verheugen op het laatste stukje 

veilige weg dat nu al jaren beloofd is maar er NOOIT is gekomen?

John Baselmans-Oracle

Aantekening

Kort na dit ingezonden stuk werd heer Balborda gewipt 

uit de politiek door een vuile streek via zijn eigen partij. Deze 

man kwam kennelijk te veel positief in het nieuws en dat kon de 

partijleider niet verkroppen. Via leugens zette deze partijleider zijn 

eigen minister af en zorgde er voor dat waar deze partij algemeen 

om bekend staat, de connecties en handelen in voordeel van de 
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maffia, weer veilig te stellen. Dat bleek wel toen kort daarna be-

kend werd wie de opvolger was. En zo was alles weer bij het oude 

en is weer een persoon die te veel uit zijn hart werkte, verdwenen 

van het politieke sportveld.

22 maart 2015 Uitspraak 
Kindermisbruik op de Antillen

NU nog anno 2015 is de kerk schuldig aan veel kinder-

misbruik. Jongeren worden zelfs veroordeeld in oneerlijke pro-

cessen. Kerkelijke communies en diverse pastoors worden NU 

nog weggestuurd om elders weer hun handen en geslachtsdelen 

te gebruiken bij kinderen.

WANNEER STOPPEN WE DIT?

Zie deze reportage over het verleden een verleden wat NU 

nog gaande is.

Aantekening

Helaas kinderen zijn er op de Antillen om misbruikt te 

worden. Dat bleek later ook uit een enquête die ik gestart had 

en ouders zelfs het misbruik door geestelijken goed keurden! Ja, 

je leest het goed. Maar dat lees je allemaal wel verder in het ko-

mende rapport over het misbruik onder heer Secco en zijn bisdom 

Willemstad.
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23 maart 2015 Overdenking

The problem with most of our local press is that they are 

not objective and only led by money and ego.

31 maart 2015
De leugens van onze pers

Nu gaat men zich zelfs schuilen onder een certificaat! 

Een papiertje wat niets zegt. Want noem mij EEN journalist 

die niet afhankelijk is van zijn hoofdredacteur en de advertenties! 

Men plaatst pas als van hogerhand de zaken worden goedgekeurd. 

De slaven van de journalistiek, onze journalisten nu met een stukje 

WC papier op zak.

Aantekening

Steeds meer kwam er naar buiten dat de pers en zeker 

de journalisten blijkbaar zwakke omkoopbare personen zijn (zie 

de dag van de pers maar eens). Steeds meer blijkt dat ze zwaar 

onder druk staan van die personen die de kranten, radio en TV 

bezitten. Zij betalen, zij bepalen en worden vele berichtgevingen 

achtergehouden en veelal verzwegen.

Het imago werd zo slecht dat er bijna wekelijks wel op- af 

aanmerkingen waren over de slechte kwaliteit van berichtgeving. 
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Het was bar slecht en naar hun eigen beweren, zonken professi-

onele journalisten in de put van vuiligheid. Met valse berichten, 

verdraaide berichten en ga zo maar door worden we overspoeld 

via hun stukken. 

Nu willen ze door middel van cursussen en een papiertje 

aan tonen dat er werkelijke en prutsers zijn onder de journalisten. 

Een niets zeggend papiertje wat alleen zegt dat ze eens aanwezig 

waren. Klopt, want de berichtgeving is er niet beter door geworden 

en de stukken zijn nog zwaar gecensureerd en onderhevig wat de 

eigenaar er van vindt.

Maar goed, we hebben nu een groep die meent meer te zijn 

als journalist dan hun collega’s. Helaas merken wij er als lezer/

toehoorder niet veel van want het ware nieuws moeten we nog 

dagelijks zoeken via buitenlandse kanalen.

Vrijheid in de journalistiek! Wie gaat dat geloven?

1 april 2015 Ingezonden

Het is triest. ALLES verdwijnt van Bandabou en onze 

ouderen, heel veel zonder enig vervoer, kunnen nog niet meer 

naar een UTS, Aqualectra, Apotheek of Giro Bank!

We zitten door de politiek in de stad simpel in een ver-

domhoekje!
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2 april 2015 Ingezonden
TOEVALLIG!

Fred Teeven heeft een ernstig ongeluk gehad!

- Een waarschuwing?

- Een aanslag vanuit de hoek die hem op zijn 

  politiek plaats zette?

- Een poging om zoals Borst en Fortuyn op te ruimen?

Dit is GEEN gewoon ongeluk en heer Teeven, volgende 

keer zult u niet meer klagen over hoofdpijn want dan bent u er 

echt niet meer.

WAARSCHUWING moet duidelijk zijn.

Aantekening

Toen ik dit bericht las en de nodige franjes rond dit alles 

werd al snel duidelijk dat dit een waarschuwing was. Maar ja, 

wie gelooft dat en mensen zijn liever dom en blind dan dat ze na 

moeten gaan denken en inzien dat men mensen simpelweg liqui-

deert als ze niet mee doen aan de maffia die in Nederland steeds 

meer in de openheid aan het opereren is.
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10 april 2015 Ingezonden
De reden waarom bisdom Willemstad alles ontkent!

Eens moest het naar buiten komen maar de kogel is door de 

katholieke kerk. Uit diverse bronnen kwamen er al mededelingen 

binnen dat blijkbaar Bisschop Secco een zoon heeft! (gisteren ook 

bevestigd door een lid van het bisdom)

Maar het gaat verder, onder de katholieke schapen was er 

ook een bisschop Holterman die later bleek verschillende meisjes 

zwanger gemaakt te hebben en zich politiek overal mee bemoeide 

(zie artikel Ciro Kroon, boek curaçao 30 mei 1969)!

Geen wonder dat bisdom Willemstad er alles aan doet het 

verleden te verzwijgen want er staat dus werkelijk veel op het spel.

Ondertussen zijn onze kinderen ALLEMAAL een potenti-

ele kandidaat om ook verzeild te geraken in deze vieze spelletjes 

want er is geen bisdom, geen justitie die dit aan pakt. Iedereen 

zwijgt.

Aantekening

Het was al lang een onderwerp over het bisdom, maar dat 

een oud-lid van het bestuur er mee kwam werd het wel definitief 

bevestigd. Onze bisschop doet er alles aan om zijn misstappen 

te verdoezelen en zijn zoon weg te moffelen. De acties van deze 
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persoon waren al vreemd en zeker dat hij alsmaar met zijn rechter 

hand liep te wuiven met de zin “dit is verjaard, dat was niet in mijn 

tijd”. Het bewuste “kort geheugen” is waar deze bisschop kennelijk 

mee zit en ook zijn bestuur mocht zijn geheugen kennelijk niet 

eens wat opfrissen! 

Maar steeds meer komt er naar buiten en ook de huidige 

spelers in het geloof vallen door de mand. Maar de pers zweeg 

op alle fronten en ook daarmee werd de macht van dit bisdom 

bewezen.

15 april 2015 Ingezonden
Het woord wordt verkondigd! 

Via een Nederlandse website worden vele zaken rond “De 

matrix van ons systeem” en van “Het energieniale leven” onder 

de loep genomen. Helaas is de titel iets wat ongelukkig gekozen 

want “Beyond the matrix” is er niet. Maar waar kniezen we om 

als men weet dat zij zelf nog zoekende zijn.

http://www.beyondthematrix.nl/

Aantekening

Deze persoon had al geruime tijd contact met me en wei-

nig was goed wat ik schreef. Toen plotsklaps, lanceerde hij deze 

website en de vele zaken die ik beschreven had in mijn boeken “De 
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matrix van ons systeem”. Natuurlijk ontkennend maar gelukkig 

hebben we zoals altijd alle mailverkeer tussen hem en mij veilig 

opgeborgen. 

Maar waar het om gaat, gebeurt in ieder geval en dat is 

dat de boodschap naar buiten komt en dat dan maar onder een 

andere naam.

30 april 2015 Uitspraak 

Frappant dat er wel radio en tv shows gedaan kunnen 

worden over kinderleed maar al deze “figuren” waren nergens te 

vinden als het gaat om misbruik van kinderen die NU nog door 

geestelijken misbruikt worden!

Maar wat doen we allemaal niet om maar aandacht te krij-

gen? Het rapport is aangekomen in het Vatikaan over dit bisdom 

en de eerste reacties zijn al binnen. Geen show, simpel actie tegen 

deze verderfelijke groep.

Aantekening

Als het om kinderleed gaat, zwijgt de totale pers, kranten, 

radio en TV. Wat hier werkelijk gebeurd is, ga je lezen later in dit 

boek waar de gehele conversatie tussen deze oude journalist en de 

bekentenis over hoe deze denkt over ons eiland, belicht zal worden.
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Bang voor alles en zwaar onder de druk van geld en enkele 

maffialeden zitten ze dan zwetend achter een microfoon. 

1 mei 2015 Ingezonden
Teleurstelling

Bij een post van heer Abraham op zijn wall, met een zeer 

goed doordachte tekst, plaatste ik een tekst waarvan ik dacht dat 

die het Boneriaanse volk wakker zou maken. 

Reeds 33 jaren woon ik op Curaçao en voor zeer veel jaren 

kwam ik met mijn vrouw en kinderen elk weekeinde op Bonaire 

in een appartement richting zoutpannen aan zee(EEG Boulevard). 

Heerlijke dagen en een geweldige sfeer. TOTDAT de coke ma-

kambas en onderwereld zich vestigden op dit geweldig eiland en 

we helaas niet meer de hartelijkheid vonden die we altijd gehad 

hadden gekregen van de lokale bevolking. Geld ging de vrien-

delijkheid overwoekeren. Bonaire werd Nederland en Bonaire 

huilde dag en nacht. Veel ellende veel armoede en de lachende 

decadente Nederlanders die niet wisten wat ze moesten doen om 

op te vallen.  Ik schreef in die tijd het boekje “Makamba” wat veel 

gelezen werd op de eilanden.

Helaas nu in 2015 verkocht Bonaire haar ziel wederom 

aan een illegale koning en zijn vrouw. Door feesten en door po-

pulair te doen vergat praktisch elke Boneriaan zijn / haar ellende 

en verkochten hun ziel aan de maffia. Nu dat ik dat aanhaalde 
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op heer Abrahams wall, is de vete niet naar de makambas maar 

persoonlijk naar mij overgeslagen. Puur omdat ik met enkele 

woorden kennelijk vele lokale Bonerianen wakker heb gemaakt. 

Ik houd van mijn volk en mijn volk zijn de lokale eilandbe-

woners op Aruba, Curaçao en Bonaire waar ik dagelijks voor vecht 

en zelf een curatele achter mijn naam heb door gekregen! Ik mag 

helaas als politieke gevangene het eiland Curaçao nog maar 1 maal 

verlaten MAAR NOOIT meer terug komen! Hetzelfde is geldend 

in mijn geboorteland Nederland waar ik ook niet meer welkom 

ben en geweerd word. DAT lieve mensen omdat ik reeds 25 jaren 

vecht voor jullie kinderen en het kinderleed op de eilanden! 

Ik ben teleurgesteld als juist ik aangepakt word en tirades 

moet lezen van mensen die klaarblijkelijk totaal 

gehersenspoeld zijn. 

Ik ben teleurgesteld dat de klokkenluider alsmaar de

schoppen moet krijgen en alsmaar als vuile vis 

wordt uitgemaakt.

Ik ben teleurgesteld dat ik wel mag vechten voor jullie 

kinderen maar jullie als volwassenen liever feesten met 

de personen die JULLIE onderdrukken en vernederen.

Jammer en pijnlijk allemaal te lezen. Maar zoals ik al 

schreef, de tijd zal jullie in laten zien en tot dan blijf ik vechten 

voor een niet slaafse toekomst voor jullie kinderen. Wil je meer 

weten wat ik doe, luister de 13 radio interviews maar eens met 
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Mamita Fox, de vrouw die ook uw eiland lief heeft.

Veel feestplezier en hopelijk eens eenmaal inzicht wie u 

werkelijk omkopen,

john van de familie baselmans-Oracle

(de ware naam die ik als soevereine mens van vlees en 

bloed heb) 

Aantekening

Op een foto die de heer Abraham plaatste, reageerde ik 

kennelijk iets te hard. Maar de ogen werden wel geopend, want 

deze dag stroomde de boze mails binnen en waren er woorden 

tekort om me het aller slechtste toe te wensen.

Hier de woorden; 

“En de slaven dansen mee. En toen waren ze weg en ieder-

een beseft “we zijn anno 2015 nog slaaf”. We zien die berichten 

wel weer gaan verschijnen de komende tijd als Bonerianen hun 

buidel weer leeg is. Och, over en over hetzelfde ritueel of moet 

ik zeggen rituaal.”

In ieder geval opende het vele mensen de ogen al was het 

niet allemaal positief.
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HOOFDSTUK 2
Burgerpanel

Amigoe
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Panelnaam: John

Leeftijd: 60

Beroep: gepensioneerd

Amigoe, een van onze lokale kranten, accepteerde mij 

op een gegeven moment als lid van hun burgerpanel. Wekelijks 

zouden er vragen komen en die moesten wij beantwoorden. Deze 

vragen werden dan integraal geplaatst, wat ook werkelijk het geval 

was. Het was de eerste keer dat de burger eindelijk zijn/haar ge-

dachten op papier kon zetten en dat deze dan ook geplaatst werden.

Je leest achter het nummer de vraag die door de redactie 

van Amigoe wordt gesteld. Daarna geef ik er mijn visie over.

RONDE 1

In het kader van de strijd tegen de criminaliteit heeft 

Justitieminister Nelson Navarro aangegeven dat hij overweegt 

winkeliers de mogelijkheid te geven zich te bewapenen. Wat vindt 

u hiervan?

1. Zouden ondernemers (bijvoorbeeld winkeliers, sneks, 

restauranteigenaren)de mogelijkheid moeten krijgen zich legaal 

te bewapenen? Zo ja.. waarom wel? En zo nee… waarom niet?

Een belachelijk idee. Hier geeft minister Navarro duidelijk 

mee aan dat hij niet bij machte is zijn taak uit te voeren als zijnde 
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minister van justitie en dat zijn korps niet de kwaliteiten heeft 

om zaken in de hand te houden. Elke vorm van geweld uitlokken 

(dit geval burgers bewapenen) zal geweld creëren. Men lost niets 

op om met geweren tegenover elkaar te staan. Daarnaast komt er 

nog bij dat de huidige wetgeving zeer veel tekort schiet als men 

zichzelf gaat verdedigen met behulp van wapens. Nu al worden 

er justitieel grote fouten begaan als het gaat om de wet zelfver-

dediging. Ook blijkt dat er vele illegale acties uitgevoerd worden 

door politie en justitie. Bijvoorbeeld burgers op de openbare weg; 

stoppen, ondervragen en hun wagen doorzoeken. Deze zogenaam-

de preventieve acties zijn juridisch niet mogelijk. Er is geen wet 

die deze acties legaliseert en zijn tegen de rechten van de mens.

2. Regelmatig wordt er gestaakt op Curaçao.

Wat vindt u van daarvan?

Om het recht van staken te verkrijgen zijn er in het ver-

leden vele mensen gestorven. Het trieste is dat men op Curaçao 

niet beseft dat staken alleen zin heeft als een volk één is. Staken 

met kleinere groepen heeft absoluut geen zin. Deze zullen alleen 

onbegrip teweeg brengen onder de bevolking. Wat we zien op ons 

eiland is niets meer dan onmacht en verdeeldheid. We missen op 

Curaçao; eenheid, begrip en wederzijds respect. Natuurlijk zul 

je offers moeten brengen als er gestaakt wordt, je vecht voor een 

algeheel doel. Als men met z’n allen achter een staking zouden 

staan, solidair zouden zijn, voor de belang van het land en haar 

burgers, zullen er resultaten behaald worden. Helaas Curaçao is 
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verdeeld en heeft staken op dit eiland alleen maar een negatieve 

uitwerking. Dat komt omdat vele stakingen alleen gaan voor 

eigen belang en portemonnee, niet voor een land, niet voor een 

vooruitgang.

RONDE 2

1. Omayra Leeflang is met een nieuwe politieke partij 

begonnen. Eerder al ontstond ook al de partij PUK. En nog wat 

eerder de partij KLA. Een vraag aan u: Is er eigenlijk wel ruimte 

voor nieuwe politieke partijen op Curaçao? Wat vindt u ervan?

Door alsmaar nieuwe politieke partijen op te richten zal er 

niets opgelost worden. Het is alleen het versplinteren en het volk 

verdeeld maken, wat overigens een politieke opzet is. We zien 

hiermee dat de politiek een grote farce is en dat blijkt overduidelijk 

bij bijvoorbeeld mevrouw Leeflang.

Toen mevrouw Leeflang minister was van onderwijs en 

gezondheid kwam er bitter weinig uit haar handen. Het was een 

doelloos schip. Nu dat ze met een eigen partij komt weet ze pre-

cies hoe alles moet en probeert ze met enkele vragen of moties de 

harten te winnen van de toekomstige stemmer die je moet vinden 

onder de jongeren en oudere bevolking die jammer genoeg veelal 

niet zo kritisch zijn.
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In de vele jaren van de politiek zien we dat politiek niets 

meer is dan proberen zo lang mogelijk op die heerlijke stoel te blij-

ven zitten, gekoppeld aan een riant salaris en ego strelende zaken.

2. Minister Etienne Van der Horst van Bestuur Planning 

en Dienstverlening werd onlangs op Facebook beledigd door een 

ambtenaar en zal daartegen stappen ondernemen. Steeds vaker 

hebben ‘postings’ in de sociale media consequenties die zelfs tot 

ontslag kunnen leiden. Wat is uw mening over de vrijheid van 

meningsuiting in de sociale media?

Als een werknemer zijn meerdere afvalt (veelal ook nog 

eens onder valse namen) is het niets dan normaal dat deze ont-

slagen wordt. Uiteindelijk geeft deze persoon zelf aan dat hij niet 

past in dat team. Dat maakt dat in deze vraag het weinig te maken 

heeft met vrijheid van meningsuiting.

Verder is het zo dat deze manier van meningsuiting nogal 

eens gepaard gaat met publiekelijk persoonlijke ongenuanceerde 

aanvallen naar een persoon toe. Zelf vind ik dat er geen werkelijke 

vrijheid van meningsuiting is. Bij een bepaalde mening gaat men 

deze persoon direct aanvallen, bedreigen of het leven onmogelijk 

maken.

Zo lang men kritiek levert op de manier hoe een persoon 

zijn werk (niet) doet, en dat met wederzijds respect, kan men niet 
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praten over belediging. Helaas wordt er op onze eilanden zeer snel 

gegrepen naar het middel rechtbank die nog steeds geen duidelijke 

lijn kan stellen in dit soort zaken.

RONDE 3

1. De nieuwe politiekorpschef Mauricio Sambo is deze 

week geïnstalleerd. Het zal tot een van zijn taken behoren om de 

ingezette reorganisatie van het korps politie verder door te voeren 

in een veranderde omgeving waarbij sociaal maatschappelijke 

problemen ook steeds vaker op het bordje van de politie terecht 

komen. Een van de kernvragen die de nieuwe korpschef in dit 

proces beantwoord wil zien is: Wat valt nu onder de verantwoorde-

lijkheid van de politie en wat onder die van anderen. Oftewel: wat 

is nu de taak van de politie anno 2015… Hoe denkt u daarover?

De simpele taak van de politie: Niet met twee maten meten, 

niet corrupt zijn, zorgen dat de wet nageleefd wordt volgens de 

regels die beschreven zijn in de rechten van de mens.

De politie is al geruime tijd geen voorbeeld en schiet in 

vele gevallen te kort. Zij zijn het die zich veelal niet aan de wet-

ten houden beschermd door hun meerdere. Aangiftes worden in 

zeer slechte taal opgemaakt wat elke crimineel de kans geeft om 

bij de rechtbank een vrijheid te bedingen. Dan bestaat er in het 

korps vriendjes politiek en connecties met de maffia. Aangiftes 
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van drugstransporten via dezelfde politie verdwijnen en zal men 

nooit iets van horen. Kortom, de politie is veelal de wortel van 

het verziekte criminele klimaat. Laat heer Sambo beginnen met 

het gehele politieapparaat schoon te vegen en waardige oprechte 

personen plaatsen om ons en onze kinderen een betere toekomst 

te bieden.

2. De sport op Curaçao is momenteel verwikkeld in een 

vervelend parket. De oude stichtingen moeten overgaan in het 

nieuwe sportinstituut van de overheid maar de daadwerkelijke 

overdracht loopt moeizaam waardoor de sporters met name in 

het gebruik maken van de sportfaciliteiten gedupeerd raken. Wat 

is uw mening hierover?

Het is in en in triest dat via de politiek sporters in de kou 

gezet worden. Die politici en mensen die hieraan schuldig zijn 

moeten zich diep schamen. Zulke zaken vecht je als volwassenen 

uit binnen de muren en niet via de sporters. Dat nu complexen van 

miljoenen guldens als oud vuil onbeheerd staan is onaanvaardbaar.

Deze kinderachtige acties van zowel de politici als de 

diverse besturen getuigen dat zij totaal niet geschikt zijn om 

over sport te beslissen. Het zou goed zijn als deze personen hun 

conclusie trekken zodat er op die plaatsen mensen gaan zitten die 

opkomen voor onze kinderen (sporters). Dat met een hart en ziel 

voor een betere sportieve toekomst.
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Kortom, dit is vreselijk onprofessioneel en kinderachtig 

gedrag. Ga samen werken en niet elkaar dwarsliggen. Verder zou 

het de politici sieren als ze eens wat meer betrokken waren en niet 

alleen de sport gebruiken om politiek te voeren.

3. Welke vraag zou u het burgerpanel zelf willen voor-

leggen?

Onze politiek pretendeert dat ze democratisch te werk gaan 

en dat ze gekozen worden door het volk. Niets is minder waar. 

Het huidige politieke stelsel bewijst dat diegene met het meeste 

geld en de beste steun van de maffia voor 4 jaren op de stoel mag 

gaan zitten. Daarnaast bewijzen ze ook dat ze na de verkiezingen 

de burger totaal negeren.

Wat zou u er van vinden als we het Zwitserse systeem gaan 

invoeren waar in elke politieke termijn zakenlieden voorgesteld 

worden die zich beschikbaar stellen als politicus en waarbij elke 

grote beslissing via een referendum door het volk beslist wordt?

RONDE 4

1. Curaçao doet veelvuldig mee aan missverkiezingen. 

En ook met Carnaval wordt er weer volop gekeken wie de mooi-

ste, de leukste en de beste is. Er lijkt ook altijd geld te zijn voor 

deelname aan schoonheidswedstrijden. Sommigen menen dat het 

belangrijk is dat Curaçao zich laat zien bij internationale evene-
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menten, anderen vinden het weggegooid geld. Wat is uw mening 

over deelname aan schoonheidswedstrijden?

Dit soort “wedstrijden” lijkt meer op vleesware keuring 

dan op schoonheid. De mensen die dit soort “wedstrijden” propa-

geren en alsmaar jonge dames zo gek krijgen om zich daarvoor 

te lenen, denken echt niet aan een land. Ze denken veelal aan hun 

eigen verdiensten en ego. Het lijkt erop dat van het vele geld, 

wat in dit soort competities gestoken wordt, altijd wel wat moet 

blijven hangen.

Als al het geld wat hier “verkwist” en “verdeeld” wordt 

werkelijk in een deugdelijke reclame campagne op de juiste plaat-

sen gestopt zou worden, hadden we veel meer kans dat er mensen 

gingen denken om het vliegtuig te nemen naar ons veel te bieden 

prachtig eiland. Vele landen maken klappers op de toeristische 

markt door een goede marketing te voeren en niet door een jon-

gedame op een podium te laten flaneren in een belachelijke jurk 

met een fles op haar buik hangend.

2. Wat zou de toekomstige rol van Nederland moeten zijn 

in de ontwikkeling van Curaçao gezien het recente ingrijpen op 

Sint Maarten. Moet Nederland nou meer (blijven) controleren 

zoals bv. oud-premier Ys voorstaat met de rol van het CFT en een 

min of meer zelfstandige rol voor lokaal bestuur, of moet Neder-

land zich ver blijven houden, of moet het door PS zo gewenste 
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pad van (uiteindelijke) onafhankelijkheid gevolgd worden? Hoe 

denkt u hierover?

Het eiland Curaçao is per 10-10 voor enkele miljarden 

verkocht aan Nederland die hiermee de ziel van het eiland defi-

nitief in handen kreeg. Daar komt bij dat Nederland verplicht is 

om de eilanden te blijven besturen van hun grote baas Amerika 

die zelf aangegeven heeft in te zullen grijpen als Nederland de 

grip over de eilanden zou gaan verliezen. In diverse “cables” van 

het Amerikaans consulaat is dat terug te lezen.

Nederland wil niet af van deze eilanden en wil op de 

wereld niet bekend staan als zijnde “kolonisator”. Dat past niet 

in hun zogenaamde “goede naam” die ze hebben. Daarnaast zien 

we in getekende contracten dat men er zeker van is dat er olie en 

gas onder de eilanden zit. Nederland kan niets anders dan blijven 

regeren achter de schermen. Daar was zelfs heer Wiels achter 

gekomen die op een bepaalde tijd de onafhankelijkheid naar een 

langere termijn schoof.

RONDE 5

1. Overgewicht is een groot probleem op Curaçao. De 

(behandeling van) klachten die gerelateerd zijn aan overgewicht 

worden genoemd als oorzaak waardoor de kosten van de gezond-

heidzorg in ons land stijgen en die er zelfs de reden van kunnen 

gaan zijn dat de zorg onbetaalbaar wordt. Overgewicht zal aange-
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pakt moeten worden, is de conclusie. Wat zou er gedaan kunnen 

worden om overgewicht tegen te gaan? Welke oplossingen kan 

het burgerpanel hiervoor aandragen?

Obesitas is een wereldprobleem omdat de mensen niet 

meer weten met mate te eten. Daarbij komt dat veel voedsel zo 

gemanipuleerd is dat men er van blijft eten. We kennen allemaal 

het spreekwoord “Elk pondje gaat door het mondje” en dat is in 

de meeste gevallen ook zo.

Op ons eiland heeft elke hoek van de straat wel een snack. 

In plaats van zelf eten klaar te maken wordt het prakkie opgehaald 

bij de snack. We weten allemaal dat er aan deze prakkies niets 

gezonds aanzit en ook al die ongezonde fast food ketens doen daar 

vrolijk aan mee. Wat er gedaan kan worden is dat per wet opgelegd 

wordt dat voedsel wat men verkoopt een bepaalde voedingswaarde 

heeft. Er zijn al verschillende landen waar bijvoorbeeld de grote 

M wordt geweerd en waar een vaste voedselnorm is. Vanuit dat 

kan men de mensen op gaan voeden en leren gezond te eten.

2. Elk jaar weer sturen de (ei)landen hun intellect na het 

afronden van het voortgezet onderwijs de wijde wereld in om 

verder te studeren. Velen gaan, weinigen komen terug om het 

geleerde in de praktijk te brengen in het land van oorsprong. De 

investeringen worden elk jaar weer gedaan, de return on investment 

blijft toch elk jaar weer uit. Wat zou er gedaan kunnen worden om 

afgestudeerden terug te krijgen naar Curaçao?
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Ik kan niet begrijpen dat men niet door heeft waarom stu-

denten na hun opleiding niet terug willen keren (of is het onwil 

vanuit de politiek). Laten we wat punten noemen.

- Het salaris is ver onder elk peil op ons eiland en men kan

  sneller van zijn studieschulden afkomen als men 

  een welbetaalde job neemt waar dan ook ter wereld.

- Curaçao is absoluut niet vriendelijk voor afgestudeerden.

  Men wordt op plaatsen gezet die, of niets met zijn 

  opleiding te maken hebben of elk initiatief wordt de 

  grond ingeboord (bewust afstompen).

- Curaçao heeft één groot probleem en dat is dat men 

  de verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen heeft 

  zitten. Men kent banen toe niet naar kennis maar puur 

  op politieke/vriendschapsbasis.

Het is aan de overheid en het bedrijfsleven om afgestu-

deerden te gaan plaatsen en waarderen (ook financieel) naar de 

waarde, kennis en studie die ze genoten hebben.

RONDE 6

1. Van een panellid: De ziekteverzekering SVB, die zo-

maar uit de lucht kwam vallen, tot verbijstering van velen en ons 

in de maag werd gesplitst (politieke daad). Alleen de ambtenaren 

schijnen bijzonder te zijn en kunnen de boel ophouden. Zieken-

huizen gaan failliet of bijna en de specialisten waarom we hier 

op het eiland zitten te springen, die aan de lopende band komen 
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en gaan, niemand kan het hier volhouden, door HET BELEID. 

De bedrijven die half particulier zijn en half van de Staat, die er 

slecht tot zeer slecht voorstaan. Met andere woorden overal waar 

de Staat (politiek) zich in roert loopt het slecht. Wat denkt u hiervan 

en wat kunnen wij als burgers hieraan doen?

De vele wanprestaties van de politiek worden in de hand 

geholpen omdat de politici onschendbaar zijn. Wat we kunnen 

doen is, niet meer mee doen aan dit circus. Als de grootste meer-

derheid niet stemt, wil zeggen dat er geen verkiezing is geweest 

en wij hen niet wensen als onze vertegenwoordigers. Daarnaast 

moet de burger afdwingen dat de staat geen aandeel heeft in de 

diverse bedrijven. We zien duidelijk persoonlijke vetes bij bijvoor-

beeld heer Whiteman die zijn eigen frustraties aan het botvieren 

is in de medische wereld en heer Schotte in de financiële wereld. 

Zo zien we alsmaar dat persoonlijke vetes uitgevochten worden 

via de politiek. De oplossing is simpel; introduceer het Zwitsers 

politiek systeem en zet zakenlieden voor 4 jaren op de hoogste 

plaats van ons land. Als er dan sprake is van eigen gewin kunnen 

deze personen veroordeeld worden net zoals de burgers want deze 

functie is niet langer onschendbaar.

2. Buiten Curaçao is er ook genoeg gaande. En velen 

van ons hebben banden die over de grenzen van ons eigen land 

reiken. Familieleden, vrienden of kennissen wonen verspreid 

over de wereld. In die wereld buiten ons speelt op dit moment 

de extremistische beweging IS een rol die de gemoederen flink 
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bezighoudt. Wat is hierover uw mening? En in hoeverre denkt u 

dat wij op Curaçao met IS te maken kunnen krijgen?

Het gehele media circus rond de IS oftewel ISIS is niets 

anders dan paniek zaaien. Dat had de oplettende lezer al lang 

moeten merken door de vele valse beelden. Mensen vergeten snel 

en willen kennelijk niet weten dat de IS (ISIS) een zijtak is van de 

Amerikaanse CIA! Dat hebben we al vanuit verschillende bronnen 

mogen vernemen. Het hele circus gaat er gewoon om, om nog 

meer oorlogen te voeren en mensen bang te maken terwijl er in 

principe niets nieuws aan de hand is. Het is haat zaaien tegen de 

Islam en geloven tegen elkaar opzetten. Dit is de hoofdopdracht 

van de CIA sinds hun oprichting. Mensen hoeven werkelijk niet 

bang te zijn en er is niets wat interessant is hier op onze kale 

rots. Het is zelfs frappant dat juist extremisten hier vredig naast 

elkaar leven omdat veel geld en vele wapens in deze handel via 

ons eiland gaan.

3. Vraag van panellid: Wat zou u er van vinden als we het 

Zwitserse systeem gaan invoeren waarin elke politieke termijn 

zakenlieden voorgesteld worden die zich beschikbaar stellen als 

politicus en waarbij elke grote beslissing via een referendum door 

het volk beslist wordt?

Al jaren lang is bewezen dat ons kiessysteem absoluut niet 

democratisch is en zeker niet geschapen om de burger rechten en 

vrijheden te geven. Een burger wordt vals voorgelicht dat als men 
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niet stemt het een verloren stem is. De grootste leugen aller tijden! 

We zien dat steeds minder kiezers opdraven en vele de gladde 

praatjes van politici niet meer geloven. Ondanks dat doen er nog 

ongeveer de helft van de burgers mee aan dit circus. Dat is puur 

omdat men hier lokaal hoopt dat er dan wat voor hem persoonlijk 

aan de strijkstok blijft hangen als een bepaalde persoon gewonnen 

heeft. Door het Zwitsers systeem in te voeren is elke stem een 

werkelijke stem en is het verder zo dat elke burger mee beslist 

in de grote beslissingen voor hun land. Ik zou zeggen, invoeren, 

liefst vandaag en al die baantjespikkers die we nu hebben snel 

voor het gerecht gooien.

RONDE 7

1. Al een langere tijd is de regering van Curaçao bezig met 

het formuleren van een visie voor Curaçao. In het regeerakkoord 

is een van de speerpunten een plan nashonal en de uitvoering 

daarvan. Een visie is een korte krachtige formulering van een 

richting naar een doel over een bepaalde periode van tijd. Wat is 

de visie voor Curaçao van het burgerpanel?

De visie kan zeer kort en krachtig zijn. “ We ontslaan al die 

personen in de top en de politiek die niet meewerken en handelen 

voor het algemeen belang.” We moeten een krachtige bestuurlijke 

kern vormen die het eiland tot een hogere standaard brengt. Het 

gehele onderwijs moet aangepast worden naar de behoefte wat 

de toekomst ons brengt en alles wat schadelijk is voor de burger 
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(voeding, techniek, verslavingen) moet geëlimineerd worden. Zo 

zal de medische wereld totaal moeten gaan veranderen en zal het 

geldverslindend systeem, nu gehanteerd, verledentijd zijn. Er moet 

een “visie” komen waar alle bestuurders zich daar aan hebben te 

houden. Een plan voor onze kinderen onze toekomst. Het leven 

op dit eiland kan een paradijs zijn mits eigen belangen, ego en 

maffia op een zijspoor gezet gaan worden. Gebaseerd op kennis 

van onze jonge generatie kunnen we een perfecte samenleving 

creëren. Maar willen we dat?

2. Nog altijd worden we op het eiland geconfronteerd met 

loslopende honden die al dan niet eerst bij mensen thuishoorden. 

Er zijn inmiddels meerdere organisaties die zich het lot van deze 

dieren aantrekken maar nog altijd lijkt het probleem niet opgelost. 

Getuige dat de opvang van straathonden die veelal overbelast is. 

Wat zou er nog meer gedaan kunnen worden hieraan?

Voor vele jaren gewerkt te hebben bij het Asiel en Die-

renbescherming is gebleken dat wetgeving en geld het grootste 

probleem is. Het vangen van dieren moet op een humane manier 

gebeuren maar is een zeer moeilijke en bewerkelijke taak. Dat wil 

zeggen dat vele medewerkers overtime moeten draaien en dat is 

weer veel geld. Geld, wat er niet is en waar een overheid geen cent 

in wil steken. Dat terwijl het ten goede zou komen aan ons eiland 

en de toeristische industrie, waar men denkt een wereldrol in te 

spelen. Er zou een betere wetgeving moeten komen die dierenleed, 

waaronder zwerfhonden, onder valt. Chippen van alle honden 
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zou het kunnen oplossen. Honden die niet gechipt zijn, worden 

opgepakt en in uiterste nood laten inslapen. Hard maar de enige 

oplossing. Men zal moeten beseffen dat de vele zwerfhonden niet 

alleen een last zijn maar ook ziekteverspreiders zijn.

3. Heeft u zelf een vraag voor uw panelleden?

1ste vraag

Wat denkt het panel over de huidige gezondheidszorg en 

het agressief en destructief aanpakken van onze minister White-

man?

2de vraag

In alle jaren kunnen we zien dat het eiland geregeerd wordt 

niet door de politiek maar door een andere macht. We zien dat als 

oncapabele politici zich in het fort nestelen het eilandje Curaçao 

toch blijft draaien. Weet het panel wie die mach(ten) zijn en wat 

hun invloeden zijn op de eilandelijke politiek en economie?

RONDE 8

1. Van een panellid: Onlangs heerste er grote verontwaar-

diging over enkele foto’s die in de media zijn verschenen waarop 

te zien is hoe ladingen paprika’s en pompoenen nog in uitstekende 

staat worden vernietigd bij Malpais. Volgens de douane werden 

deze groentes voorheen verdeeld onder verschillende instanties, 
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maar zijn ze hiermee gestopt na klachten van boeren die anders 

met hun groenten bleven zitten. Wat vindt u van deze situatie?

Het vernietigen van groente en fruit is “normaal” over 

de gehele wereld. Men doet dat om de prijzen kunstmatig hoog 

te houden. Natuurlijk gaan lokale verkopers en boeren tegen het 

weggeven van groente en fruit in. Lokaal is het gewoon belache-

lijk wat deze mensen voor hun waren krijgen en wel veel moeite 

moeten doen om iets uit de grond te krijgen. In plaats van de eigen 

markt te helpen wordt nog even een schop na gegeven om gratis 

uit te gaan delen. Aan de andere kant is het niet goed te keuren 

dat eten wordt vernietigd. Ik zou het een beter idee vinden om 

ingenomen goederen voor een redelijke prijs aan te bieden aan de 

diverse instanties. Het daarmee vrijgekomen geld zou in de lokale 

landbouw gestoken kunnen worden.

2. Van een panellid: Hoe tevreden bent u over de media 

op Curaçao? Hoe geloofwaardig vindt u de berichtgeving in de 

kranten en op de radio? Is er behoefte aan meer onafhankelijke 

onderzoeksjournalisten en zo ja, is daar ruimte voor in onze kleine 

samenleving? Wat vindt u hiervan?

Op deze vraag kun je een hele krant vullen. De journalis-

tiek op ons eiland, een tendens over de gehele wereld, is belabberd. 

De huidige journalist zit achter zijn scherm, pikt wat gegevens 

links en rechts en dat is zijn artikel. Daarnaast is hij/zij niet vrij 

in wat zij brengen en heb van verschillende lokale journalisten 
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gehoord dat zaken die te prikkelend zijn of te “gevaarlijk”, ge-

schrapt moeten worden. Er moet een uitgeperst artikel komen. De 

geloofwaardigheid is ver te zoeken. De meeste zaken zijn veelal 

dagen van te voren te lezen op internet en dan vaak uitgebreider. 

Kennelijk heeft het eiland alleen nog maar Facebook journalis-

ten. Voor echt nieuws kun je beter voortaan gewoon op internet 

kijken. Daar kun je ook nog de verschillende versies lezen en 

niet een eenzijdig denken van onze Facebook journalisten. Over 

de radio heb ik weinig informatie omdat ik persoonlijk niet naar 

deze schreeuwlelijkerds luister.

3. Van een panellid: De openbare bibliotheek kampt met 

een tekort aan boeken en vooral kinderboeken doordat de leden 

de boeken niet terugbrengen. Heeft het Burgerpanel een aantal 

ideeën om dit euvel op te lossen?

De openbare bibliotheek is een achterhaalde instantie 

die absoluut niet meegaat met hun tijd. We weten al te goed dat 

deze lokale bibliotheek niet meer gerund wordt door mensen 

die verstand van zaken hebben. In het verleden hadden we nog 

bibliothecarissen en mensen met kennis, nu heb je alleen nog 

maar wat “computer experts” en mensen die niet weten hoe zo’n 

instantie moet draaien. Dat er dan steeds meer problemen komen 

is logisch. Het niet terugbrengen van boeken is al een eeuwenoud 

gegeven op dit eiland en dat is omdat er nauwelijks sancties zijn. 

Ik herinner me dat mijn vrouw eens 3 van de 10 boeken (had 2 

abonnementen) niet terug had gebracht, na 3 jaren kreeg ze een 
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kaartje dat er boeken misten! Dan vraag je toch om problemen! 

Simpel, je brengt een boek niet terug, je kunt geen nieuwe lenen 

en krijgt een hoge boete. Dan zal het zeker stoppen.

RONDE 9

1. Van een panellid: Ik zou graag de mening willen weten 

over het abortus problematiek. Veel meer jongeren zetten hun leven 

in gevaar door andere levensbedreigende abortus methoden uit te 

oefenen omdat er geen andere oplossing is. Wordt het geen tijd 

dat er een realistische beslissing komt anno 2015 over abortus? 

Wat is uw mening over abortus?

Abortus is een over en weer geklets van voor- en tegen-

standers. Maar als men gewoon zaken op een rijtje zet, zijn er de 

volgende punten:

-Men brengt de persoon in gevaar.

-Men brengt het kind in gevaar.

-Men maakt van de gemeenschap een losse seksverslaafde 

  samenleving waar geen normen en waarden meer zijn.

Persoonlijk vind ik dat het beëindigen van een leven nooit 

goed te praten is. Er zijn in de huidige tijd vele middelen te ver-

krijgen om een zwangerschap te voorkomen. Doch, mocht er toch 

een “ongeluk” zoals verkrachting gebeuren dan moet men op een 

legale manier dit kunnen afbreken.
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Het trieste is dat in de landen die vrije abortus kennen, men 

er onbeperkt op los sekst en er gewoon een regelrechte liederige 

troep van maakt. Het is in deze landen een “free for all” en het 

respect naar het jonge leven is er helaas niet meer.

2. Drugs zijn niet meer weg te krijgen uit samenlevingen. 

Ook niet uit de Curaçaose samenleving. Onlangs bleek uit een 

fenomeenonderzoek onder studenten dat er cocaïne, extasy en 

marihuana ‘horen’ bij uitgaan. Een en ander duidt erop dat het 

gebruik van geestverruimende middelen niet meer vreemd of 

uitzonderlijk zijn. Welke plek denkt u dat deze middelen in onze 

samenleving hebben? Hoe geïntegreerd zijn drugs eigenlijk op 

Curaçao? Wat denkt u?

Drugs is de economische pijler/drager van onze eilanden. 

Het pretenderen van dat we een heiligland zijn is alleen voor de 

domme weggelegd. Drugs zie je bij kinderen (zelfs baby’s) tot 

aan de hoogste top van de maatschappij. Men heeft drugs over 

alle eilanden geaccepteerd maar dat geld alleen voor bepaalde 

personen. We konden in het verleden lezen in vele internationale 

tijdschriften over reportages van coke party’s en van welig gebruik 

van vele soorten drugs bij de jetset. Het meest vreemde is, dat bij-

voorbeeld hennep een geweldig middel is tegen pijnen en kanker 

en wordt dan ook al in vele landen gebruikt tegen deze kwalen 

maar op onze eilanden zetten we hennep onder harddrugs. Het is 

duidelijk dat men alles tolereert zolang je in de top zit maar voor de 
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burger is veel onmogelijk en zelf zwaar verboden. Dat noemt men 

vreselijke kortzichtigheid om zo hun eigen toko te beschermen.

3. Wat is u opgevallen in het nieuws?

De uitspraak betreffende de Zambezi-zaak te Bonaire waar 

duidelijk werd dat de advocatuur sterk onder de duim zit van de 

maffia op onze eilanden. Zelfs gerenommeerde advocaten zoals 

heer Knoops laten zich misleiden door de maffia. De hele zaak 

was gebaseerd om fouten in het proces aan te vechten maar niet 

dat deze personen geen strafbare feiten hebben gepleegd.

RONDE 10

1. Deze keer een vraag iets verder van huis richting onze 

overburen: Wat is uw mening over de situatie in Venezuela? En in 

hoeverre denkt u dat de situatie daar invloed heeft op onze situatie?

Er wordt veel geschreven in de pers over onze Venezolaan-

se buren. Helaas zijn dat veelal verwrongen beelden en geen ware 

berichtgevingen. Amerika is er alles aan het doen om Venezuela 

in een kwaad daglicht te zetten om zo controle te krijgen over het 

land wat alles bezit en lak heeft aan de Amerikaanse wereldwijde 

spelletjes. In de tijd van Chávez was er geen speld tussen te krij-

gen, nu probeert Amerika macht te krijgen in dat land met een 

zwakkere Maduro. Of dat gaat lukken ligt ook aan die landen die 

Venezuela steunen. Het zal moeilijker gaan worden als Rusland 
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werkelijk deze steun gaat bieden. Wij lokaal hebben ons duidelijk 

achter Amerika geschaard om de vele spionnen / militair personeel 

toegang te geven via onze eilanden. Waar het ons gaat brengen? 

Venezuela zal het zeker niet bij laten zitten, wij gaan de ondergang 

in samen met de leugens van Amerika. Toch onze keuze gemaakt 

door Nederland?

RONDE 11

1. De Katholieke Kerk was de afgelopen week volop in het 

nieuws. En dan in het bijzonder het seksueel misbruik door religi-

euzen op Curaçao naar voren gebracht middels een documentaire 

van de EO. De top van de katholieke kerk reageerde afgelopen 

dinsdag op deze uitzending van ‘Dit is de Dag Onderzoek’ Wat is 

uw mening over de houding van de Kerk op Curaçao ten aanzien 

van deze zaak?

Bisschop Secco en bisdom Willemstad moeten zich diep 

schamen dat ze deze zaken blijven ontkennen. Erger is dat ze per-

sonen bedreigen als zij met meldingen naar hun toe komen. In het 

verleden en heden is vele malen gebleken dat fraters en pastoors 

per direct (liefst ‘s nachts) het eiland verlaten. Erg is ook dat OM, 

via hun woordvoerder, ook nog eens gaat beweren dat er geen 

aangiftes bij OM te vinden zijn over misbruik door geestelijken. 

Een permanente leugen die aantoont dat justitie dit allemaal in de 

doofpot probeert te stoppen. Uit verklaringen van een oud- hoofd 

kinder- en zedenpolitie bleek dat bij het wegsturen van geestelijken 
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de vele aangiftes in opdracht van hogerhand werden vernietigd! 

Zeer ernstig is dat de bisschop blijkbaar de gaande aangiftes als 

“vals” bestempelt, dat terwijl er door de Nederlandse commissie 

al een geval afgehandeld is en uitbetaald! Criminele acties kunnen 

we dit alles noemen.

2. Nationaal voetbal, carnaval, tumbafestival… betaald 

kijken? Zoals we inmiddels gewend zijn met betrekking tot natio-

nale evenementen laait steeds de discussie op dat ze gratis te zien 

moeten zijn terwijl de organiserende groepen steevast proberen aan 

de uitzendrechten geld te verdienen. Met als uiteindelijk resultaat, 

vaak, dat onder politieke of publieke druk de uitzending op het 

laatste moment alsnog gratis wordt uitgezonden.

We zien keer op keer bij het voetballen of grote evene-

menten dat inderdaad op het laatste moment de wedstrijd via Tele 

Curaçao toch gratis wordt aangeboden. Wat ik niet begrijp is dat 

mensen bereid zijn aan deze oplichterij nog mee te doen. Als we 

allemaal zouden weigeren uit te geven voor dit soort uitzendin-

gen zouden deze zaken niet meer gebeuren. Triester is dat onze 

sportverenigingen/organisatoren daar zelf veelal achter zitten en 

in deze zaken allemaal het gouden ei zien. Men denkt niet aan de 

bevolking maar aan de dikke buidel. Helaas blijven deze zaken 

alsmaar gebeuren en er is nog geen wet/regel die gaat bepalen 

dat deze nationale zaken niet als een melkkoe gebruikt mogen 

worden. Dus we mogen voorzichtig aannemen dat er heel wat 
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mensen meeplukken in deze vieze handel. Maar wie, ja wie gaat 

dit nu eens voorgoed en altijd aanpakken? Wie plukt er niet mee 

in deze sportieve vetpot?

RONDE 12

1. In navolging op het bezoek van prinses Laurentien 

vragen we het burgerpanel een antwoord te geven op een vraag 

van een iets andere orde. Laurentien vroeg aan de kinderen: Als 

je in het buitenland bent, waar denk je dan aan als je aan Curaçao 

denkt? De vraag aan het burgerpanel is dan ook deze zelfde.

Deze cliché vraag is werkelijk dubbelzinnig want men 

wil hebben dat je gaat zeggen; Ik denk aan de blauwe zee, zon , 

baaien samen met gezellige en vrolijke mensen. Inderdaad een 

fractie zijn deze je gedachten. Dan trekt het rookgordijn zich op 

en je ziet een eiland waar alleen zaken gaande zijn als; “vriendjes” 

inschakelen en waar weinig zaken succes hebben door jaloezie 

en een ander niets gunnen, simpel de afgunst. Dan slaat de schrik 

je toe; je ziet een eiland zwaar onder de vleugels van de maffia 

en daarbij behorende criminaliteit, afrekeningen en hooglopende 

ruzies. Dan valt er op dat er weinig mensen zijn die werkelijk iets 

durven aan te pakken, puur omdat de vergeldingsacties niet mis 

zijn. Dan, in een keer, slaat alles weer om en denkt men; wat een 

heerlijke zon, blauwe zee en gezellige mensen. We zitten zo slecht 

hier nog niet met al onze vrijheden.
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2. Wat is u opgevallen in het nieuws?

Wat mij het meeste is opgevallen is het nieuws wat er niet 

was en waar vele kranten, radio stations en TV over zwijgen. Het 

nieuws dat geestelijken vrijspel hebben om te blijven rommelen 

met onze kinderen. Wat duidelijk was, waren de zogenaamde 

vragen van heer Rosaria die als een pakje boter smolt toen enkele 

van zijn kiezers hem zwaar onder druk zetten omdat hij de kerk 

niet mocht aanvallen. De staat van Curaçao (onze belastingcenten) 

betalen deze geestelijke criminelen. Deze politicus spreekt nu 

weer over een “dialoog”. Hij weet beter, het is de aandacht van 

het geheel weghalen. Ouders anno 2015 kan het kennelijk niets 

schelen wat er met hun kinderen NU NOG gebeurt! Het is te triest 

voor woorden dat een religie alles bepaalt en dat niemand in de 

politiek of buiten de politiek actie durft te ondernemen tegen deze 

duidelijke criminele praktijken. Waarom zwijgt justitie, OM en 

politici?

1. Steeds vaker wordt er gesproken over het verval van 

waarden en normen. In algemene zin en in meer specifieke zin met 

betrekking tot bijvoorbeeld de Curaçaose jeugd of de toenemende 

criminaliteit in ons land. Maar wat zijn die waarden en normen? 

En waaraan verbinden wij of waarop beoordelen we die? Kortom: 

Wat is uw mening over onze waarden en normen?

Waarden en normen worden bepaald en neergezet door 

de gehele gemeenschap. Dat begint vanuit de absolute top van de 
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piramide tot aan de absolute laagste trede. Als ik het verval moet 

omschrijven om me heen in de 61 jaren dat ik hier rondhang, is 

dat men alsmaar meer en meer tolereert en steeds zich zo, wat 

men noemt, “vrijer” en “losser” meent te moeten gedragen in de 

totale gemeenschap. Helaas is vrijheid niet mogelijk bij de mens 

die niet begrijpt wat werkelijk zijn plaats is in het geheel. Een mens 

heeft kennelijk leiding nodig en moet/wil een slavenrol spelen. 

Keer op keer zien we in de oude geschiedenis boeken dezelfde 

curve. Een losse gemeenschap die instort en weer opgepakt wordt 

door een vorm van dictatuur. De mens kent nog steeds zijn eigen 

verantwoordelijkheid niet. Momenteel zijn we weer beland in een 

absolute chaos, wachtend op de complete ommezwaai.

2. De economische ontwikkeling van Curaçao en het beleid 

daaromtrent is deze dagen volop in het vizier en het gesprek van de 

dag. Met name in de staten is er deze week uitgebreid gedebatteerd 

over de haven maar ook over de airport. Minister Palm heeft aardig 

wat uren door moeten brengen in het parlement om vragen over 

tal van issues moeten beantwoorden. Dat de economie impulsen 

nodig heeft is bekend en een alom aanvaard idee. Vaak lijkt dit 

echter slechts bij woorden te blijven. We praten erover maar doen 

we er ook wat aan? De vraag aan het panel is dan ook deze: heeft 

u ideeën van praktische uitvoerbare aard die de economie van ons 

land zouden kunnen stuwen?

De economie zou op een simpele manier omgezet kunnen 

worden als men alle persoonlijke belangen en belangen van selecte 
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clubjes zou afschaffen. Alles staat en valt omdat er vele mensen 

zich met zaken bemoeien waar ze absoluut geen verstand van 

hebben. De politiek is geen zakeninstituut maar een instituut die 

een land draaiend moet houden. De politiek moet per direct alles 

afstoten wat met zaken te maken heeft. Daarnaast moeten allerlei 

soorten “vriendjes” en “belanghebbenden” uitgesloten worden. 

Het moeten eenvoudig zakenlui zijn die een bedrijf gaan runnen 

om zo winsten en continuïteit te creëren.

De eerste stap;

- Maak schoonschip en zet kundige mensen op de 

  vele plaatsen.

- Maak de bedrijven commercieel.

- Geen bemoeienissen van de politiek.

- Luchthaven, haven en levensaders van het land Curaçao

  moeten onder toezicht en veilig gesteld worden bij een

  landelijk orgaan van experts.

Nu is namelijk zo dat deze levensaders in handen zijn van 

een en dezelfde maffia persoon.

LAATSTE RONDE 

De vraag was of wij als panel nog iets kwijt willen aan 

de lezers 

Vandaag kreeg ik als panellid de laatste vraag toegestuurd 

De vraag was of wij als panel nog iets kwijt willen aan de lezers. 
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Ja... ik wil via deze weg de redactie en staf van de Amigoe be-

danken dat ik als panellid mijn gedachten op papier mocht zetten 

en dat die integraal zonder enig censuur geplaatst werden. Een 

voorbeeld voor vele collega’s en misschien een start van een nieuw 

tijdperk van de journalistiek.

Voor de lezers heb ik de volgende boodschap; We leven 

in een zeepbel die elke minuut kan klappen, het systeem is een 

atoombom, zekerheden zijn er niet en toekomst is een droom. 

Toch kunnen wij als mensen van vlees en bloed veel veranderen. 

We kunnen mondiger worden, zaken signaleren en rapporteren 

en zaken aan de kaak stellen. Als we allemaal vanuit ons hart en 

ziel samen zouden gaan werken aan een toekomst waarvan onze 

kinderen de vruchten zouden kunnen plukken dan is het aan u 

nu uw mond open te maken en niet meer bang te zijn voor een 

systeem wat u nu loze beloftes voorschotelt. Wordt wakker, staat 

op en doet uw mond open.

Einde burgerpanel

Het was een mooie ervaring en was ook blij dat ik mee 

mocht doen. Sommige vragen waren werkelijk moeilijk om ze 

in maxima 150 woorden te beantwoorden maar het is me aardig 

gelukt in een soort steno zaken kort en krachtig neer te zetten.

Zeker zullen bepaalde uitspraken mensen niet bevallen al 

had ik het geluk dat maar weinig mensen doorhadden dat deze 
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John de John was in het panel. Het blijkt over en weer dat mijn 

naam als een rode doek werkt als bij een stier. Zelfs in de meest 

vriendelijke sferen worden nog zaken voor mijn voeten gegooid 

en worden er beweringen gedaan die totaal nergens op slaan. 

Er schijnen mensen zich nog steeds af te vragen waar de naam 

Baselmans vandaan komt en helaas snappen ze niet dat mijn ver 

voorouders te maken hadden met de plaats Basel in Zwitserland. 

Ga dat een eilandbewoner met beperkt gezichtsvermogen en kennis 

dat maar eens uitleggen.

Daarom is het fijn dat je als een “onbekende” eens je 

woordje kan doen en dan wordt er plotsklaps met een andere bril 

naar mijn woorden gekeken en gelezen. Dan ziet men kennelijk 

wel de positieve boodschap.

Steeds meer merk je dat mensen in de knel komen als je 

ze direct vragen stelt. Ze willen geen directe antwoorden geven 

en ze kaatsen de bal dan terug met een persoonlijke aanval die 

dan niets met het geheel te maken heeft.

Het is allemaal niet gemakkelijk als je eerlijk en open uit 

komt voor de manier zoals ik de matrix ziet. Alsmaar blijkt dat 

men denkt dat ik mensen wat op wil leggen en zelfs mijn visie op 

dring. Pas veel later worden in mails je kenbaar gemaakt dat ze 

eindelijk begrijpen wat ik wilde zeggen of waar ik het over had. 

Ja, duidelijk is dat alles een lange tijd nodig heeft en ik kan rustig 

stellen van wat ik nu lanceer het minimaal 5 jaren kost eer de lezer 
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de zaken begrijpt en in ziet. Het is veel geduld hebben en soms 

veel gescheld en onbegrip naast je neer leggen met de gedachte 

“eens zul je het begrijpen”

Ja, het is een aparte gewaarwording als je dan in zo’n panel 

in een keer je woordje kunt doen zonder bedreigingen en zonder 

aangevallen te worden.

Ik wil daarom de Amigoe nogmaals bedanken voor deze 

mogelijkheid en dit gevoel wat het teweeg bracht. Redactie en 

leiding, mijn dank voor deze mogelijkheid.
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HOOFDSTUK 3
 

Het dictatoriaal gedrag van bisdom 
Willemstad
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Inleiding

Nu komen we op het hoofd onderwerp van dit boek. De 

kerk (het geloof) en de vele ongure zaken die deze geestelijken 

uitvoeren. Voor we verder gaan wil ik even aanhalen dat dit niet 

alleen gebeurt in de rooms-katholieke kerk. Maar door hun celibaat 

en daar dat deze kerk op onze eilanden wel de hoofdleveranciers 

zijn van geestelijken heb ik deze kerk genomen om zaken aan te 

tonen die niet kloppen. Daar komt nog bij dat geestelijken van 

andere geloven niet zo’n grote lijst aan ontucht en bedenkelijke 

zaken op hun naam hebben staan. Het zijn veelal zaken die ik 

persoonlijk mee heb gemaakt in de 33 jaren wonend op dit eiland.

In alle jaren is er (te)veel gebeurd om het nog te verzwij-

gen en ik heb in dit rapport, wat ondertussen ontvangen is in het 

Vatikaan bij de diverse leiders en geestelijken, alles neergezet wat 

er al die jaren gebeurd is of wat we als gezin hebben meegemaakt.
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Ik wil alleen nog even kwijt dat er ook vele stukken zijn 

over kinderen en kinderleed wat je zult merken dat, dat ALLE-

MAAL te maken heeft en verbonden is met deze geestelijke groep. 

Lees het aandachtig door zoals vele voor je al gedaan hebben en 

na dit rapport gaan we alles bespreken en verder aan tonen.

Het bewuste rapport, wat verzonden is met begeleidende 

brief naar; Paus Franciscus (RK), Paus Adolfo Nicolas (Jesuïeten), 

klachten comissie bisschoppen, Vatikaan, 4 kardinalen, politiek 

Nederland.

Het was vele brieven schrijven, gesprekken voeren en 

materiaal verzamelen maar na al die jaren is het rapport over 

bisdom Willemstad en haar leider bisschop Secco, zeker na de 

laatste ontwikkelingen en meldingen, compleet geworden. De 

laatste handelingen van deze instantie waren net die druppel die 

de emmer liet overlopen. Dat maakt dat het nu de tijd was om 

een officiële klacht in te dienen bij zowel RK paus Franciscus, 

Jezuïeten paus Adolfo Nicolas, het klachten bureau bisschoppen 

Vatikaan, als enkele kardinalen. Ook is het naar enkele politieke 

personen (regering) in Nederland gegaan. 

Het 160 pagina’s tellend rapport is naar deze mensen 

gemaild en als boekwerk verzonden. Dat is samen verzonden 

via de begeleidende brief die ik hier nu plaats. Het kan niet zo 

zijn dat bisschop Secco en zijn bestuur nog steeds ervan uit gaat 

dat de eilandbewoners slaafse gelovigen zijn die alles slikken en 
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geloven wat deze mensen ons voorschotelen. Ook is het duidelijk 

gebleken dat ze menen eigen wetten te mogen hanteren en ook 

alles kunnen afschermen zowel politiek als juridisch. Dat is niet 

acceptabel anno 2015.

Laten we hopen dat de kerk de mensen gaat zien als 

volwaardige mens van vlees en bloed en niet als blinde schapen 

hobbelend achter een geloof en zich laten misbruiken en bang 

voor zijn voor hun/haar leider.

“De Katholieke Kerk heeft procedures en regels opgeno-

men in het kerkelijk recht met betrekking tot seksueel misbruik. 

Daarvan maakt zij gebruik indien dat nodig is.”
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Het Rapport
Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad

John H. van de familie Baselmans-Oracle

In dit zoveel mogelijk compleet rapport worden inge-

zonden stukken en brieven die in de loop gepubliceerd zijn door 

ondergetekende John H. van de familie Baselmans-Oracle. Deze 

gaan over en om kindermisbruik met een directe of indirecte link 

naar bisdom Willemstad.

Dit boekwerk is tot stand gekomen omdat veel kinderleed 

blijkt de oorsprong te hebben vanuit de kerk. Kinderen die in 

vroegere jaren betast, verkracht en vernederd zijn door pater, fra-

ters, nonnen, priesters en zelfs tot de hogere graden als bisschop, 

kardinaal en zelfs de pauzen in het verleden.

Kinderen die er niet over mochten praten en hun monden 

gesnoerd werden. Kinderen die later ook op het verkeerde pad zijn 

beland omdat deze als vergelding andere kinderen hetzelfde toe 

wilden brengen. Kinderen met pijn en veel verdriet maar vooral 

heel veel nare herinneringen aan hun verleden.

Ik hoop met dit rapport dat men in het Vatikaan hun ker-

kelijke leiders, vooral hier in Zuid Amerika, gaan laten inzien 

dat we niet meer honderden jaren terug leven in de tijd.  Doch, 

helaas zien we bij onder andere bisdom Willemstad, dat men er 
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zelfs eigen regels op na houdt (zie in dit verslag) en zelfs de zaken 

opgedragen vanuit het Vatikaan negeert. 

Ik kwam erbij om dit boekwerk te maken toen ik door 

een ex-bestuurslid benaderd werd en hij me vertelde dat het nog 

veel erger was dan dat ik me in kon denken in dit bisdom onder 

de huidige bisschop. Een tweede nog zittend bestuurslid hield 

me even later ook aan en pakte mijn hand en maakte openlijk op 

straat zijn excuus. Ook deze vertelde me dat er NU NOG veel 

kinderleed, misbruik en verkeerde handelingen zijn onder de 

huidige priesters in dit bisdom. 

In de laatste maanden zijn er al in het totaal 3 geestelijken 

“verdwenen” van wie men wist dat deze met kinderen bezig waren. 

Eén overleed, 2 andere werden volgens de verklaring van bisdom 

Willemstad op “studiereis” gezet.

Toen ook nog eens de ontkenning kwam van bisschop 

Secco en de dreigementen naar de Evangelische Omroep (Ne-

derland) over een reportage van enkele voorvallen, was het voor 

mij definitief dat alles wat in mijn vermogen is te bundelen in een 

boekwerk voor het Vatikaan.

Zelf heb ik me uitgeschreven uit deze kerk want ik kan 

niet over mijn hart verkrijgen dat ik aangesloten ben bij een 

organisatie die openlijk mensen bedreigt, afperst en omkoopt 

om zo kindermisbruik te verbloemen. Dat allemaal onder eigen 
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geschreven regels waarvan men meent dat deze boven de lokale 

en internationale wetten staan. Als dit geloof openlijk verkondigt 

dat zij de rechten van de mens niet respecteren is dat geen geloof, 

niet mijn geloof.

Wel wil ik heel duidelijk stellen dat ik niet op wraak uit 

ben of genoegdoening, ondanks dat dit bisdom Willemstad me 

op allerlei manieren het leven moeilijk heeft willen maken. Want 

een aanzoek van een van de pastoors/bisdom Willemstad leden 

van bestuur, om naar bed te gaan in ruil dat ik in mijn huis mag 

blijven wonen, het bedreigen door de secretaris van dit bisdom op 

de sociale media en ook het proberen omkopen, zal mij niet er toe 

brengen om deze ziekelijke mensen te veroordelen of te straffen. 

Het is het zielige celibaat waar deze mensen allemaal slachtoffer 

van zijn en bij vele die dit niet aankunnen in hun hersenen zo’n 

spinsel veroorzaakt om ziekelijke acties te ondernemen met min-

derjarigen of zelfs volwassenen.

Wel hoop ik vanuit mijn hart en ziel dat het Vatikaan een 

grondig onderzoek gaat doen naar de vele wandaden en praktijken 

uitgevoerd onder het bewind van bisschop Secco en voorgangers, 

zodat deze personen en hun gehele staf en ex-besturen, die deze 

zaken allemaal verzwijgen en blijven ontkennen, door het hoogste 

orgaan aangepakt worden. Nee, niet een overplaatsing maar mini-

maal het uit hun ambt zetten en laten veroordelen door de wetten 

en regels die internationaal gesteld zijn. Net zoals we nu zien in 

diverse landen rond de wereld. Verder voor alle duidelijkheid, 
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want u kent mijn werkwijze niet, het gaat niet om geld niet om 

ego maar ik vecht reeds vele jaren (45 jaren) voor de rechten van 

het kind en dat zult u in dit boekwerk nog zeer veel terugvinden. 

Mijn naam hoeft nergens genoemd te worden en ik sluit in een 

persoonlijke brief al mijn contact gegevens naar u. 

Ik hoop dat u als huidig zittende Paus Franciscus en uw 

kardinalen gaan inzien dat uw onderdanen hier in Zuid Amerika 

voor velen een vreselijke hel achterlaten en uw geloofwaardigheid 

werkelijk tenietdoen.

Dan wil ik nu beginnen met de eerste stukken die eventueel 

toegelicht worden per stuk om u zoveel mogelijk een totaal beeld 

te verschaffen. Ook zullen er brieven, krantenknipsels en foto’s 

de revue passeren om bepaalde zaken te onderstrepen. 

Ik wil u danken voor de tijd, begrip en hopelijk uw inzet 

voor onze kinderen in deze landen. Zielen die uw geloofwaardig-

heid hard nodig hebben.

Met een vriendelijke zonnige groet,

John H. van de familie Baselmans-Oracle
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Ingezonden stukken door mij geschreven in de vele jaren 

in het gevecht voor onze kinderen.

Boek “Ingezonden”

Boek: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1

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

zonden_download.pdf

Citaten uit het boek

Maart 2008 (Ingezonden stuk)
Kerkelijk- politiek geloof

Lees de kranten er maar op na of ga gezellig eens achter de 

buis zitten en wat zie je? Wereldwijd is het bonje, rellen, vechten, 

moorden, allemaal in naam van een of ander geloof.

Er zijn landen bij die al tientallen jaren vechten en moorden 

omdat ze het onderling niet eens kunnen worden. Het ene geloof 

is in hun ogen beter dan het ander. Als je de oude geschriften moet 

geloven kwamen er profeten op deze wereld om de mensen nader 

tot elkaar te brengen, lief te hebben en elkaar te respecteren zoals 

we zijn. Dit of je nou in God, Buddha of Krishna gelooft.

Doch wereldwijd is er zeer veel aan het veranderen en 

het geloof komt daar niet aan onderuit en ook zij blijken het niet 
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te kunnen laten. Er is namelijk een nieuw fenomeen zich aan het 

voordoen. Is het u al opgevallen? Spanje: Bisschoppen geven ste-

madvies. Aruba: Een priester die een eigen politieke partij opricht. 

Curaçao: Een Bisschop die zich steeds meer probeert te nestelen 

in de hedendaagse politieke perikelen. Nu is het al even bezig dat 

de politiek openlijk zich regelmatig laat zien in kerken, biddend 

en wel maar dat is begrijpelijk. Ze weten namelijk niet meer in 

wat voor bochten ze moeten wringen om geloofwaardig over te 

komen en hebben God nodig om krom recht te praten. Ook even 

denkende aan een van onze politieke leider die na zijn vakantie 

in “het huis van een goede toekomst”(gevangenis) een kruistocht 

naar diverse kerken maakte om zo te laten zien dat hij o zo oprecht 

is. Ja, politiek heeft de kerk kennelijk hard nodig, ook gezien de 

passages vanuit de bijbel die regelmatig gebruikt worden.

Geloof, och ik ben al lang van mijn geloof afgevallen en 

houd er een eigen visie op na in het geloven. Zeker nadat het dui-

delijk was dat de kerk zich te veel met zaken bemoeit wat niets 

met geloof te maken heeft. Ook de verschillende “incidenten” 

alleen hier al op het eiland heeft me doen laten denken en steeds 

meer komt in me op dat het RK eerst eens hand in eigen boezem 

moet steken alvorens ze naar buiten komen in zaken wat gewoon 

los staat van geloof. Ik moet er toch niet aan denken dat we een 

Bisschop of zelfs een Paus gaan krijgen die een eigen politieke 

partij op gaat richten en ook met toeters en bellen hier over de 

straten gaan lopen schreeuwen wat ze allemaal (niet) zullen doen 

voor het volk. Het zou mooi zijn als alle geestelijken eens de oude 
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geschriften weer eens van de boekenplank gaan halen, goed te 

lezen en hun werk weer op te pakken waarvoor ze uiteindelijk 

gekozen hebben. Ik wens alle geestelijken veel sterkte toe met 

hun (kruis)tocht.

Juli 2008 (Ingezonden stuk)
Met de bijbel in de hand 

Kijk, we weten dat de politici het vreselijk druk hebben en 

niet alles zelf kunnen uitzoeken en lezen. Zo hebben deze mensen 

adviseurs die onze politici behoren bij te staan en hen van een 

goed advies te dienen. Toch vraag ik me af hoe deze adviseurs te 

werk gaan en niet te erg hun “eigen” visie opdringen. 

Er wordt al weer vreselijk veel geschreven en gepraat over 

het onderwerp homo’s en lesbiennes. Mensen zoals u en ik van 

vlees en bloed met dezelfde kleuren en dezelfde energie die we 

allen uitstralen. Allemaal mensen die ook iets voor de bevolking 

willen doen en zich inzetten in de huidige maatschappij. Wat wil 

nou het geval zijn, we hebben een kerk die zich in alle bochten 

wringt om deze mensen te weren en het leven onmogelijk te 

maken. Ik heb altijd gedacht dat politiek niet kerk gebonden is 

maar dat is kennelijk anders. Vreemd genoeg is het die kerk die 

een boek raadpleegt dat de bijbel heet. Die bijbel die reeds lang 

veel haat en nijd verspreidt, veel oorlogen op zijn naam heeft 

staan en allemaal onder het mom van een of ander geloof, kerk 

of overtuiging. 
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Ik ben geen politici en ben al geruime tijd aan het gras-

duinen wat geloof en alle geschriften inhouden. Wat blijkt, de 

bijbel is een boek dat al 20 eeuwen lang herschreven is door vele 

“wijzen” en alsmaar aangepast aan de wil van hogere personen. 

Het woord “God” ligt bij deze mensen voor in de mond 

en wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik wil niet ingaan op het 

woordje God maar over de bijbel die geschreven is, volgens velen, 

door de apostelen die rond en met Jezus geleefd hebben. Wat blijkt 

nu, sinds er oude geschriften opgedoken zijn, leggen die bloot 

dat de bijbel pas rond het jaar 313 geschreven is in opdracht van 

Romeinse keizer Constatijn. Hij wilde dat er één geloof in zijn rijk 

kwam. Zo ontstonden er in 325de twee Credo’s ( Het aposto¬li-

sche- en het credo van Nicea). Rond half de 19de eeuw doken de 

Codex Sinaiticus geschriften op, die gevonden werden in een oud 

klooster. Het waren 14.800 aantekeningen en wat bleek, dat al in 

de eerste bijbel veel geschrapt en verzwegen werd. Ook bleek dat 

de toenmalige bijbel geheel anders was en vele geschriften waren 

niet meer juist, vele geschriften waren erbij gevoegd. In 1945 

werden de “Nag Hammadi-geschriften” gevonden en twee jaar 

daarna, in 1947, de “Dode Zeerollen”. Deze geschriften gingen 

22 eeuwen terug in de tijd en daarin werden de verhalen van Jezus 

Christus vrij direct en zuiver weergegeven teruggevonden. Zeker 

niet zoals de huidige bijbel het verkondigt. De bijbel van heden 

ten dagen is zoveel her¬schreven dat de werkelijke essentie nau-

welijks meer terug te vinden is. Het Vaticaan zwijgt in alle talen 
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hierover en blijft vasthouden aan het boek dat de kerkelijke wet 

voorschrijft; de bijbel.

 

Om terug te komen naar de oorsprong van het geloof. Vele 

schokkende verklaringen zijn aan het licht gekomen, maar wat 

ik even voor onze politici uit wil halen is dat Jezus Christus zelf 

heeft aangegeven dat er maar een doel in het leven is. En dat is, 

dat we samen met alle rassen, alle geloven, alle kleuren en alle 

overtuigin¬gen als MENS moeten leven zonder haat en nijd en 

zonder allerlei vernederingen. Wij mensen moeten elkaar liefheb-

ben en elkaar verdragen zoals we zijn. Deze pure woorden zijn de 

uitgangspunten waar Jezus Christus voor geleefd heeft en ook voor 

is gestorven. In de oude Nag Hammadi-geschriften, de voorloper 

van de bijbel staan deze pure woorden nog. Het is aan te raden 

om eens te gaan verdiepen wat werkelijk gelo¬ven is. Dan komt 

u er achter dat het niet de bijbel is of welk geschrift dan ook die 

het ware woord verkondigt. Deze boeken worden enkel en alleen 

gebruikt om te vechten en moorden in Gods naam. 

Laat uw frustraties en verkeerde inlichtingen niet toe leiden 

dat u anderen veroordeelt of kleineert. Geloven is elkaar liefheb-

ben, respecteren, welk ras, welke overtuiging, welke kleur, welke 

taal of wat dan ook. Wij zijn allemaal hetzelfde, wij zijn een mens 

van vlees en bloed die voor elkaar er moeten zijn en liefhebben.

Boek “Geboren voor één cent”

Boek: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
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http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Een_cent_free_version.pdf
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Citaten uit dit boek.

Hoofdstuk 8
De kerk als spelbreker

Er zijn vele voorbeelden te geven, want ook een van de 

spelers in het kinderleed is de kerk! Ja, onze bisschop, o die hei-

lige man is een van de hoofdrolspelers in de eilandelijke ellende. 

Want wat doet deze man en zijn geloof? Zij hebben niets aan 

onafhankelijke mensen, zij willen afhankelijke mensen. Zij zijn 

diegenen, die de gezondheidszorg tegenhouden omdat de RK het 

ziekenhuis bezit. De RK misbruikt kinderen. De RK bespeelt de 

politiek wat er wel en niet mag gebeuren. En ik kan de lijst nog 

langer maken, maar dat laat ik maar even, want daar zijn de kin-

deren niet mee geholpen.

Als je ziet hoeveel priesters hun handen niet thuis kunnen 

houden, alleen al op deze eilanden! Dit werd me bevestigd door een 

ex-priester, die vertelde dat er vele meldingen zijn van ontucht met 

minderjarigen. En dat onze oude en huidige bisschop niets deden 

en doen aan deze ontucht. Ook het Vaticaan zwijgt, want ook onze 

bisschop wil een plaatsje kopen in de hemel. Heel zelden waren er 

meldingen bij kinder- en zedenpolitie. Wie durfde iets te zeggen 

tegen de kerk? Wel verdwenen in die geregistreerde gevallen, die 

priesters via een sluiproute, snel van de eilanden. Herinnert u het 

geval nog van de vermoorde pastoor op dit eiland?
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Ook een geval waar duidelijk was wat er daar toen speelde, 

maar het moest allemaal verdoezeld worden. Het is toch Gods ge-

klaagd dat een geloof nog zoveel macht heeft! Een geloof dat uit de 

middeleeuwen stamt en zeker niet weet wat er in deze tijd speelt. 

Lokaal wordt de kerk gesteund door zeer sterke maatschappelijk 

hoog geplaatste personen, die elk ook op deze manier menen een 

plaats in de hemel te kopen.

Op een gegeven moment hebben mijn vrouw en ik een 

verzoek gedaan bij het Bisdom voor een stuk grond, die van hen 

was, om een kindertehuis te starten. De oude bisschop had er oor 

naar en we kregen zelfs een schriftelijke toestemming om daar 

een gebouw op te zetten. Door de ziekte van mijn vrouw werd de 

bouw uitgesteld en dat was maar goed ook. Wat bleek, het nieuwe 

Bisdom eiste alle grond terug en we moesten onze plannen in de 

ijskast gooien. De nieuwe bisschop, werd ons medegedeeld, had 

liever geld dan bezittingen! Geloof? Staat dan RK of het geloof 

voor geld? Dat bleek later wel, als je nu het volgende paragraaf 

gaat lezen.

Waarom horen we niets van die mensen, die door het 

Bisdom voor een blok zijn gezet worden om het huis waarin ze 

wonen, gehuurd bij het Bisdom, te kopen of te gaan zwerven op 

straat! Mensen die altijd hun huur hebben betaald en omdat de 

bisschop vindt dat geld belangrijker is dan mensen en ze stuk voor 

stuk voor een blok ging zetten. Er was ook een geval, waarbij het 

Bisdom totaal geen contact had opgenomen met deze persoon en 
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zijn grond en huis verkocht werd voor een aanzienlijk bedrag. 

Deze persoon kon uit zijn huis, want de nieuwe eigenaar wil een 

project starten. Een opgeknapt huis werd afgenomen door een 

RK, snakkend naar geld.

Buiten het RK, hebben we nog een leger aan andere 

geloven en sommige hebben werkelijke communes gesticht, 

gebaseerd op een of ander geloof. Zo zijn er ook kindertehuizen, 

waar het geloof op een niet altijd normale manier, de kinderen 

letterlijk hersenspoelt om zo in die kerk te geloven. Deze kinderen 

staan op en gaan naar bed met het opdreunen, zingen en lezen 

van godsdienstige teksten! Ze moeten wel, want er is geen thuis 

waar ze naar toe kunnen gaan. Deze kinderen worden al te graag 

aangenomen want elk zieltje telt! Want buiten een financiële 

steun, betekent dat ook voor die kerk weer eentje, die ze kunnen 

manipuleren. Vreemd is het wel dat er totaal geen controle is op 

deze communes en ze kunnen doen en laten wat ze willen met de 

kinderen. We hebben met redelijk veel van deze kinderen contact 

gehad en er waren enkele die de sektes wisten te ontlopen. Het 

is dan in en in triest wat er met deze kinderen gedaan wordt. Ze 

worden werkelijk als slaven behandeld, alles draait om het ge-

loof en de afhankelijkheid van die heilige weldoener voor op een 

altaar. Een weldoener die alsmaar staat te schreeuwen hoe rot de 

wereld is en hoe goed de kinderen het hebben in zijn kerk. Zo kun 

je werkelijk, en dat gebeurt ook veel, ook volwassenen kompleet 

afhankelijk maken van een kerk. Geen eigen wil meer, geen eigen 

identiteit en alles in dienst van een kerk! Uit de vele contacten 
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met kinder- en zedenpolitie bleek, dat ook deze weldoeners niet 

altijd hun handen thuis konden houden. Er kwamen nog wel eens 

meldingen binnen, dat ook deze heiligen zich verschansten aan een 

groen blaadje, zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar een heilige 

is kennelijk boven de macht van een systeem en ze zijn er altijd 

redelijk goed vanaf gekomen. Puur omdat ze o zo’n goed werk 

doen en het plaatselijk gezag en politiek onder de duim hebben. 

Controle is ver te zoeken en er zijn zeker geen professionelen die 

objectief rapporteren naar…. Ja, waarnaar toe, want er is geen 

werkelijk overkoepelend orgaan waar je naar toe gaat als er zaken 

mis zijn. Waar is die? En wie zijn ze? Vragen die ik me al die 

tijd, dat we bezig zijn, nog steeds afvraag. De wetgeving is zwak 

op deze eilanden en daarnaast heeft diegene, die wat uitgespookt 

heeft, altijd wel ergens een “machtige vriend” die hem dan wel 

weer beschermt! Zo blijven de kinderen op deze eilanden een 

“free for all”. Je rommelt maar met hen aan, dwingt hen tot een 

geloof, of anders ga je maar op straat hobbelen. En zo worden 

kinderen te pas en te onpas gebruikt en misbruikt. Iets wat, nog 

steeds blijkt, veel bij de geloven, sektes en kerken speelt, maar ze 

alsmaar ermee langs komen, omdat het geloof op deze eilanden 

nog steeds de dienst uitmaakt. Zowel politiek als materialistisch, 

is RK die alles bepaalt en alles verdoezelt.

Zo zijn er vele zaken waarbij de kerk meespeelt en mee 

plukt in de ellende van de vele mensen op deze eilanden. Hoe meer 

ellende, hoe meer mensen die afhankelijk zijn en dat is wat zowel 

een kerk, als het systeem willen. Want afhankelijk wil zeggen; Wij 
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kunnen eisen en ze zijn in onze macht. Zolang we dat niet gaan 

inzien, is er geen doorbraak te krijgen, want het systeem en de kerk 

hebben alle touwtjes in handen, zolang we ons als slaven blijven 

gedragen. Namelijk, we zijn bang om te signaleren, door te geven 

of onze mond open te doen. Onze huidige maatschappij op deze 

eilanden is gebaseerd op een angstmaatschappij, waar kennelijk 

iedereen elkaar onder de duim heeft en zo kan aanpakken als er 

wat naar buiten komt. Ook dat is weer begrijpelijk omdat je bij 

de wet nauwelijks beschermd bent, erger nog, er is niet werkelijk 

een objectief rechtssysteem. Dat gaat u nu lezen in het volgende 

hoofdstuk.
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Hoofdstuk 9
Kinderen en onze klasse justitie

Een van de redenen dat het goed mis is, is wel dat de justitie 

op alle fronten faalt. Vele gevallen zijn mij bekend, waar justitie 

ten onrechte jongeren vast laat zetten of verkeerde uitspraken doet 

of zelfs niet in actie komt als er uitspraken gedaan moet worden. 

Dat alleen maakt dat de jeugd zich steeds verder afzet tegen de 

regels en het gezag. Ik wil enkele voorbeelden in het kort uitlich-

ten waaruit blijkt dat justitie werkelijk de jeugdzaken niet serieus 

neemt. We weten allemaal dat er klasse justitie bestaat, want ook 

in de grote mensenwereld is het zo dat diegenen die zich niet 

door advocaten kunnen verdedigen, altijd het gedaan hebben en 

de hoogste straffen krijgen. Kom je met een leger aan advocaten 

en je zorgt dat de nodige gasten omgekocht worden of bedreigd, 

dan kun je vrijuit gaan.

Aldus de zaak van twee jongens die veroordeeld zijn voor 

8 en 24 jaren in verband met een moordzaak. Deze jongens wa-

ren, wat later bleek, absoluut niet de schuldigen. Dit werd alsnog 

bevestigd nadat een harddisk voor onderzoek was verzonden naar 

Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat er geprobeerd was deze 

gegevens te vernietigen. Ook de diverse rapporten waren vervalst 

en de naam van de werkelijke moordenaar geschrapt!

Niet door onbekenden zijn deze vervalsingen gedaan, 

maar door de juristen plus de recherche en politie, die samen dit 
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alles opgezet hadden! Deze twee, niet gemakkelijke jongens met 

al een verleden, moesten voor lange tijd “opgeruimd” worden. 

En wat mooier is het dan, als je hen een moord in de schoenen 

kunt schuiven? Na lang aandringen is de PG wakker geworden en 

is er een onderzoek gestart. Dit moest bijna een jaar duren. Pas 

toen ik vroeg of het bij hun eigen kinderen ook zolang zou duren, 

kwam er een rapport van deze commissie. Toch duurde dat ook 

weer maanden, eer de nodige instanties ingelicht werden! Klasse 

justitie, hoe kom je erbij! Dit zou zeker niet gebeuren met een van 

de zonen van onze politici of van onze maffia bazen!

Dan de gevallen waar enkele jongens na een langere straf 

in vrijheid gesteld moeten worden. Ook hier is dan de rechter 

nergens te vinden en zitten deze jongens onnodig langer vast, vol 

ongeduld en meteen weer agressief omdat de maatschappij hen 

zo weer eens behandelt. De gevallen waar jongeren opgepakt 

worden en waar er totaal niet naar hen geluisterd wordt en waar 

vele zware straffen als een hamerstuk behandeld worden! Kinde-

ren die naar een GOG worden gestuurd, wetende dat ze van daar 

weg gaan lopen en dan kunnen we zeggen: “Zie je nu wel wat een 

beesten het zijn”. En zo wordt er ook weer een zwaardere straf 

uitgesproken. Opgeruimd staat netjes, niet waar? Zo zijn er legio 

aan gevallen waarbij je zelf agressief zou worden als het jou zou 

overkomen. Want buiten vele dubieuze uitspraken en soms straffen 

die nergens toedienen, lijkt het erop dat het meer het “opruimen” 

van probleemjongeren is.
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Erger is, dat de ware grote criminelen niet gepakt worden. 

Die maffiabazen die met duikbootjes, containers, vliegtuigen en 

met snelle jachten de leveringen ophalen. Diegenen die de contai-

nerhaven vol hebben staan met drugs en dus degenen die moeten 

controleren onder druk zetten of een zakcentje extra toebedelen. 

Laatst werd er een jonge moeder met een baby veroordeeld want 

ze had een geleende telefoon van haar vriend in haar bezit. Een  

telefoon waar in het verleden, een drugsbaas zaken mee deed. 

Wat er ook aan bewijzen voor de rechter gehouden werd, ze was 

strafbaar en had pech. Moeder de bak in en de baby dumpen waar 

dan ook! Ook het geval van een jongen die net uit Bon Futuro 

(gevangenis) kwam en zich op de openbare weg bevond, waar 

enkele criminelen bezig waren op dat ene moment. Een dode 

en wat denk je, we gooien deze jongen voor een lange tijd weer 

vast. Geen bezit van wapen en geen werkelijke harde bewijzen. 

Maar justitie lost elke zaak wel op, zolang er maar niet een van 

de hogere bazen gepakt worden.

De meldingen van advocaten en mensen uit het veld zijn 

schrikbarend. Ga je dan een PG aanspreken of eens na gaat vragen 

hoe het kan en hoe het mogelijk is, dan zijn er altijd de smoezen 

dat “er wel eens een fout gemaakt wordt”. Mijn vraag is dan altijd; 

“Waarom maken ze geen fouten als er een van die drugsbazen zich 

weer los weet te wringen? Waarom is het altijd de jeugd en die 

“kleine” man die moeten boeten?” Hebt u ooit huilende advocaten 

gezien omdat ze onmachtig zijn tegen het onrecht wat de klasse 

justitie uithaalt met deze kinderen? Nou ik wel, en niet één keer 
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maar meerdere malen. Ik kan u wel zeggen dat ik op dat moment 

de onmacht goed voelde en zelf ook het idee had dat deze wereld 

voorgoed bedorven is.

Nee, het rechtssysteem is een van de grote boosdoeners 

dat de jeugd zich steeds meer afzet tegen de maatschappij. Hoe 

meer geld je hebt, hoe meer je van het pad mag afwijken. Heb je 

zeer veel geld, dan mag je mensen doodschieten en ben je binnen 

afzienbare tijd weer thuis en kun je weer doorgaan met je ongure 

praktijken! Klasse justitie wordt niet erkend door Nederland. 

Nederland blijft schuilen onder dat ze niets kunnen doen en niet 

mogen ingrijpen. Een statuut zegt anders, maar zo zijn de gewone 

burgers en onze jeugd werkelijk vogelvrije mensen die vermoord, 

gemarteld, onderdrukt en gebruikt mogen worden, allemaal met 

goedkeuring van een hypocriet land Nederland genaamd.

Boek “Zwartboek van Curaçao”

Boek: Zwartboek van Curaçao ISBN  978-1-4461-8058-7

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

Zwartboek_download.pdf

Citaten uit dit boek

Kinderleed Banda’bou, wat doen we daar tegen?

Op het westelijk gedeelte van het eiland Curaçao bestaat 
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er een enorm probleem en dat is het kinderleed onder de kinderen 

tussen 1 en 16 jaar. Incest, misbruik, geweld en drugs is waar deze 

kinderen dagelijks mee in aanraking komen.

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

  een pop, door hun eigen vader, broer, neef of oom 

  verwekt.

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

  incest, een dochter heeft die zeer grote sociale achter

  stand heeft omdat deze ook uit een verkrachting in de 

  familie voort gekomen is. En deze dochter heeft weer

  een kind, verwekt door een broer!

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

  drugs maar ook die voor de porno beschikbaar gesteld

  worden door hun ouders.

- Kinderen die geen medische verzorging krijgen omdat de

  instanties hen weigeren daar ze te agressief zijn of HIV

  hebben.

In Willemstad wordt dit probleem angstvallig ontweken 

omdat ook daar grote problemen zijn. Doch, daar zijn al instanties 

als kinderbescherming en kinder- en zedenpolitie hard bezig om 

het in goede banen te leiden. Hier op Banda’bou bestaan deze 

instanties niet en het probleem is dieper geworteld door de zeer 

vele incest gevallen. Hele families die ontstaan zijn door met 

elkaar naar bed te gaan. Daardoor is elke generatie steeds verder 

gedegenereerd en zijn er nu vele kinderen die zeer grote sociale 

en psychische achterstanden hebben. Ze maken hun scholen niet 
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af en al vroeg moeten ze maar meedraaien in het huishouden want 

moeder kan het niet meer aan en vader is in de verste verte niet 

te vinden.

Ondertussen zijn er enkele slimme mensen opgedoken en 

hebben ze stichtingen opgericht om deze kinderen te helpen. Maar 

wat blijkt, veel subsidiegeld verdwijnt niet naar de kinderen maar 

naar de aankopen van stukken land, dure panden die door hen zelf 

bewoond worden en zo luxe zijn dat je er geen kind durft te laten 

lopen. Overal logge organisaties waar veel geld blijft plakken. 

Allemaal geld wat voor de kinderen bestemd was maar daar niet 

komt. Donaties vanuit het buitenland worden verdeeld maar zeer 

zeker niet onder de kinderen. Kortom, het is een losse bende en 

iedereen lijkt er een graantje van mee te willen pikken. De instan-

tie die de vele subsidiegelden vanuit Nederland coördineert o.a. 

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

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

ben je jaarlijks verzekerd van geldelijke steun. Dan nog gesteund 

door een van je connecties in deze instantie en je zit werkelijk op 

rozen en kun je over de ruggen van het kinderleed op Banda’bou 

een mooi leven hebben. Daarnaast is er een plaatselijke politiek 

die alsmaar deze kinderen ‘misbruikt’ in hun verkiezingen en nooit 

en te nimmer werkelijk iets voor hen doet. Verder dan dat er in die 

verkiezingen voor veel geld pakketten uitgedeeld worden komen 

ze niet en zo hebben zij hun geweten schoon gekocht. Dit was in 

het kort de huidige situatie die nu al vele tientallen jaren bestaat.
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Maar….. Wat kunnen we doen?

- Banda’bou heeft een instantie nodig, gelegen in Banda’

  bou, waar alle gevallen van incest, mishandelingen, mis-

  bruik en drugs centraal binnen komen.

- De stichtingen die er al zijn moeten gecontroleerd worden

  en moeten aan vaste eisen gaan voldoen.

- Er zal sociaal hulp moeten zijn op meerdere plaatsen en

  zo zouden er kleinere filialen in de wijken moeten zijn

  waar de mensen binnen kunnen lopen.

- Vaders, broers en neven moeten vervolgd worden bij 

  ontucht bij kinderen.

- Minderbegaafde ouders en kinderen moeten begeleid

  worden en moeten weer een kans krijgen in de maat-

  schappij.

- Het onderdrukken van een persoon in een gezin moet 

  aangepakt worden.

- Voorlichtingscampagne naar de mensen op Banda’bou

  toe, dat er meer sociale controle gaat komen en dat er

  meldingen komen van de zaken die zich voordoen die

  niet door de beugel kunnen.

- Een plaatselijk politie apparaat dat wel uit hun airco

  kamer komt en niet schuilt als er problemen zijn.

- De subsidiegelden moeten niet verdeeld worden onder

  de vriendjes en diegenen die weten leugenachtige rappor-

 ten te schrijven, maar terechtkomen bij die instanties 

 die aantonen dat ze daadwerkelijk in het geheel het pro-
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  bleem aanpakken.

- Controle op het geheel door een onafhankelijke 

  commissie.

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

in de diverse stichtingen en subsidieverstrekkers uitgehaald moeten 

worden. Dan pas kunnen we de kinderen gaan helpen, helpen dat 

ook zij een eerlijke toekomst krijgen, een eigen jeugd en respect 

van die mensen die hen moeten opvoeden.

 De bedreigingen werden intenser en ik kreeg van ver-

schillende kanten meerdere malen het advies om Curaçao te 

verlaten. Maar ook kwamen er mensen met mij in contact die me 

waarschuwden voor wat er met me zou gaan gebeuren. Er waren 

soms zeer zware zaken, zoals; kinderporno die op mijn computer 

geplaatst zou worden, afluisteren, huis in brand, dode honden, 

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

tijd mijn vrouw en ik allemaal mee geconfronteerd werden en 

of aan herinnerd werden hoe het bepaalde personen op dit eiland 

vergaan is.

Ik ging me in deze zaken verdiepen en kwam inderdaad 

tegen hoe bepaalde verdwijningen, moorden en processen een 

akelige gelijkenis hadden. Zaken die allemaal verliepen zoals 

wij voor gewaarschuwd werden wat ook met ons zou gebeuren. 

Kinderleed is een zware zaak op deze wereld en de mensen die 

zich daarmee bezig hielden en nog houden, maken allemaal 
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hetzelfde mee en belanden veelal in hetzelfde stramien. Door de 

bedreigingen van onder andere onze minister en de vele manieren 

hoe de zaken gingen lopen, werd het duidelijk dat er veel speelde 

achter de schermen.

Nu ben ik niet bang ingesteld en weet me wel te weren in 

dit soort zaken en dat deed ik ook en kwam met het volgende stuk. 

Een stuk dat kennelijk begrepen werd door diegenen die zaken 

aan het opzetten waren.

Een volgend hoofdstuk uit hetzelfde boek

Preek Pader Römer wat aantoont hoe heilig 
onze politici zijn

Het is toch triest dat onze regeerders wel elke zondag op 

de eerste rij zitten van de kerk, geen bal voor de burgers doen 

en lak hebben aan de mensheid en zijn mensen. Slaven in dienst 

van enkele regeerders! Kennelijk had pater Römer dit ook door 

vandaar deze preek van hem.

Papiaments talige versie van deze preek van pater Römer.

Algun pasashi, saká for di Predikashi di Reverendo Pader 

Römer 21 di yuli 2006 den misa di Santa Ana Goberná ke men 

sirbi e pueblo, no ke men pa e pueblo sirbibo. Hopi biaha gober-

nantenan ke kere ku nan ta hasi hustisia…… Pero tin un dicho 
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Romano ku ta bisa : ”e hustisia mas grandi por ta e pió inhustisia 

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

guia un hende den su bida”.

Un sentido ku ta pone ku bo ta sinti, ku bo ta bira sensible 

pa nesesidat di e pueblo, pa anhelo di e pueblo, maske e mes no 

por ekspresá esei. Abo ku ta yamá pa bo goberná pa bo dirihí, 

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

e lo dunabo e.

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

Esaki ta un manera masha fasil pa bo libra bo mes i bisa “ban 

bringa pobresa”. Loke bo mester hasi no ta bringa pobresa, manera 

ta un gran kos bo ta hasi. Loke bo mester hasi ta bringa inhustisia 

sosial. Hopi hende no ke tende e palabra ei. Pasobra si tin inhus-

tisia sosial, ta esnan ku ta dirigí, esnan ku ta na mando, ta nan ta 

permití esei. P’esei nan no ke tende esei. Nan ke bringa pobresa, 

nan ke duna, regalá limosna aki i aya. Drecha kosnan chikí pa 

tene hendenan kontentu.

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

pueblo mester gosa di su mes. E pueblo mester bira orguyoso di 

loke e mes tin i loke e mes ta.

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

klaridat ku Dios a pone rondó di nos. Bisti nos un brel di plaka, 

bisti un brel estranhero, bisti un brel di kos, anto ku e brel ei bo 

ta bai wak mundu. Anto e ora ei bo ta weta ku e mundu ei ta skur, 
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mientras mundu ta tur kla ku por tin. E tin tur sorto di grandesa 

den dje ku abo no por weta ni deskubrí ku e brel skur, pasobra bo 

ta chambuká den lodo di dos plaka. Esaki mi amigunan ta e tristesa 

ku nos ta bibando awendia. Nos mester yama, no,

no simplemente yama, eksihí sierto kosnan. Nos mester 

eksihí sensibilidat humano.

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

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

komo ruman ku otro, ku interes pa otro, nos mester pone esei 

dilanti. E ora ei nos ta diskubrí kiko ta e nesesidatnan berdadero 

di e pueblo. E nesesidat di dignidat, di sinti bo mes grandi. Ora 

nos mira hende di e weis ei, nos ta deskubrí e balor humano, nos 

ta deskubrí i kumisá sinti tambe e sensibilidat humano ku ta pone 

ku nos ta kaba ku tur loke ta restrikshon pa grandesa di pueblo. 

Un lei ku hustu ku e por parse, si e no ta sensible na humanidat, 

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

komete inhustisia i e miseria di mas grandi.

Enkele passages genomen uit de preek van Pater Römer 

op 21 juli 2006 in de Santa Ana kerk.

Regeren betekent het volk dienen en niet dat het volk jou 

zal dienen. Heel vaak denken de regeerders dat zij rechtvaardig 

handelen. Er is een Romeins gezegde dat zegt: “Het grootste recht 

kan het slechtste zijn dat je kunt plegen als dat geen menselijke 
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waarde inhoudt wat nodig is om iemand in zijn leven te begelei-

den”. Een verantwoordelijkheidsgevoel waar je voor open gaat 

staan voor de nood van het volk en voor het verlangen van het volk 

daar waar hij zich niet kan uitdrukken. Jij die gekozen bent om te 

regeren, om te leiden, jij moet dat verantwoordelijkheidsgevoel 

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

Je wordt geholpen. We zeggen heel vaak: “Er is veel 

armoede”. Dit is een erg gemakkelijke manier om maar niet te 

hoeven zeggen “Laten we de armoede gaan bestrijden”. Wat je 

moet doen, is niet de armoede bestrijden alsof het een geweldig 

iets is wat je gaat doen. Wat je wel moet doen is de sociaal on-

rechtvaardigheden aanpakken. Vele mensen willen dat woord 

niet eens horen. Want als er sociaal onrechtvaardigheid heerst 

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

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

hier en daar aalmoezen te geven. Kleine dingen herstellen en zo 

de mensen tevreden houden........

Het volk moet opstaan, het volk moet zichzelf gaan waar-

deren, het volk moet trots zijn op zichzelf. Het volk moet trots 

gaan worden op wat het heeft en op wat het is.

Ze willen ons een bril voorhouden om de schoonheid, het 

licht om ons heen af te dekken. Ze willen ons een bril voorhouden 

zodat we alleen geld zien, dat we alleen vreemde dingen zien. Een 

bril van materialisme om dan op hun manier tegen de wereld aan 
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kijken. Dan kom je er achter dat die wereld maar heel donker is, 

terwijl de wereld in werkelijkheid open en helder is. Het heeft 

van allerlei grootheden, alle moois in zich wat jij niet kunt zien, 

noch ontdekken zolang je die donkere bril op hebt. Namelijk, 

omdat je vastzit in het materialisme. Dit mijn vrienden, is waar 

we tegenwoordig jammer genoeg in leven. We moeten wensen, 

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

We moeten menselijke waardigheid opeisen.

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

eenmaal zitten, vergeten ze dat deze Curaçao nog meer mensen 

heeft dan alleen zij. Dat we met zijn allen gebroederlijk samen 

voor het eiland moeten werken, met wederzijdse interresse. Dat 

moeten we vooropstellen. Dan pas gaan we ontdekken wat de wer-

kelijke behoeftes zijn van het volk. De behoefte van eigenwaarde 

en om ons zelf waardig te voelen. Als wij de mensen op die manier 

gaan zien dan pas gaan we de menselijke waarde ontdekken en 

krijgen we ook het menselijk gevoel van eigenwaarde, zodat we 

alle beperkingen uitroeien ten gunste van het volk.

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

verantwoordelijk gevoel naar de mensheid toe geschapen, wat niet 

dat menselijke gevoel weergeeft, is dat een onrechtvaardige wet. 

Die wet begaat dan ook onrecht en dus de grootste ellende……

De politiek is een instantie die weet elk woord zo te ver-

draaien dat het doet geloven of het hun woorden zijn. Deze pater 
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was werkelijk niet op zijn mondje gevallen en haalde nog wel 

eens hard uit naar de politiek. Toen hij gestorven was, was het 

wel diezelfde politici die vooraan in de kerk stonden hoe goed 

deze man was.

Dat gebeurde ook bij het overlijden van mijn vrouw die 

tientallen jaren gezwoegd en gevochten heeft om het onderwijs 

verder omhoog te krijgen. Ze heeft zeer vele waarschuwingen 

gehad, er zijn heel wat vloekwoorden gevallen en met schorsingen 

gedreigd. Alle tegenwerking die maar mogelijk was heeft ze mee-

gemaakt. Er was niets goed en nergens was geld voor. Dat hield 

haar niet tegen om voor de kinderen van haar school op te komen.

De tegenwerking was zo groot dat het ten koste ging van 

haar gezondheid en jaarlijks moest ze meerdere malen opgenomen 

worden door toedoen van deze tegenwerking. Uiteindelijk stierf 

ze eenzaam en alleen, daarvoor al verlaten door iedereen. Doch 

de grootste kerk op dit eiland was nog te klein! Alle huichelaars 

stonden op een rijtje en moesten hoogstpersoonlijk zien of ze wel 

werkelijk was verdwenen! Wel waren de verhalen lovend en dacht 

ik soms dat ik met Maria zelf getrouwd was geweest!

Een vast verhaal is hier dat als je gestorven bent, dan pas 

ben je de beste van de wereld geweest. Ik werd hier niet goed van 

en kan nu nog deze mensen niet onder ogen komen, wetende wat 

ze haar hebben aangedaan en later ook nog vooraan in de kerk 

stonden.
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Maar in dit geval is het triest dat de politiek woorden 

verdraaide van deze pater om te laten zien hoe goed ze wel niet 

zijn! Het is gewoon een schoolvoorbeeld hoe vies de politiek hier 

werkt en er niet voor schroomt overledenen erbij te betrekken.

Het is al niets nieuws, want wat op valt is dat de grootste 

‘God verzoekers’ doorgaans de meest dubieuze zaken op hun naam 

hebben staan! Juist diegenen die ‘s zondags vooraan in de kerk 

zitten zijn veelal de ergste in de maatschappij! Deze uitdrukking 

hoorde ik laatst van een goed gelovige die er aan dacht om de kerk 

niet meer te bezoeken omdat al deze criminelen op de voorste rij 

zitten. Trouwens een mooi voorbeeld hoe de mafia in Italië het 

ook doet. De grootste maffia bazen roepen het hardst over God 

en het geloof en buiten de kerk vermoorden ze alles wat op hun 

weg komt!

Zet je toch soms wel aan het denken, niet waar?

Nog een hoofdstuk uit het “Zwartboek van 
Curaçao”

Kinderleed

Een oudere kan zijn mond openen. Een kind ontvangt 

klappen als hij zijn mond opent of wordt zo gekleineerd dat het 

maar zich terugtrekt in een hoekje van de kamer. Niet gehoord 

door de buitenwereld.
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Houd je mond, ga weg, stuk ongeluk en zo hoor je vele 

woorden die mijn tenen doen krullen. Het schelden en schreeuwen 

naar een kind toe van een ouder die zich niet weet te beheersen. 

Slaan, omdat zijn handen te los zitten. Zaken die we veel zien en 

horen op ons eiland.

Maar als u denkt dat, dat alles is wat speelt dan moet ik 

u teleurstellen. Of u het nu wil lezen of niet maar het zal toch 

geschreven moeten worden.

- Kinderen worden hier verkracht, misbruikt en incest 

  is een gewone zaak!

- Kinderen die onder dwang met oom of pa ‘spelletjes’

  moeten spelen.

- Kinderen die vernederd worden door handelingen die

  niet voor een kind bestemd zijn.

- Kinderen die onder dwang mee moeten doen in de 

  drugsspelletjes van de ouders.

- Kinderen die drugs MOETEN nemen!

  Verder ga ik niet want dit is al erg genoeg. Maar dat is wat 

hier op ons heerlijk eiland als een taboe verzwegen wordt. Bang 

dat er wat naar buiten komt over ‘onze’ familie. Een schande, een 

vloek op ‘onze’ naam. Maar dat kinderen daar de dupe van zijn 

is van minder belang.

Kinderen die zich alsmaar terugtrekken in een hoekje. 

(bang dat ze opvallen)

Kinderen die spontaan in tranen uitbarsten. (door het 
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onrecht wat hen aangedaan wordt)

Kinderen die ‘s nachts niet durven te slapen. (want pa kan

 langs komen)

Kinderen die hun mond stijf dicht houden. (want anders 

vallen er weer klappen)

Wat is dit mensen? Durven we nog niet meer voor ONZE 

kinderen op te komen? Is of zijn er misschien, van u zelf uit, 

schuldgevoelens? Hoort u, ziet u en gebeurt dat ook in uw omge-

ving en sluit u dan snel uw oren en ogen?

Het zijn ONZE kinderen, ONZE toekomst en wel die 

kinderen die later een land of een leven moeten opbouwen. En 

wat doen wij? We feesten, verdrukken, ontkennen en gaan door 

zonder enig respect toe naar het jonge nieuwe leven!

Laten we ons schamen en afvragen: Hoe kunnen we dit 

nog ooit goedmaken en verklaren naar onze kinderen toe!

Boek Curaçao Maffia eiland 

Boek: Curaçao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2

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

Maffia_eiland_download.pdf
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Hoofdstukken uit het boek 
“Curaçao Maffia eiland” 
Kinderleed

De 10 universele rechten van het kind (Kranten artikel)

- Alle kinderen van de wereld moeten behandeld worden, 

  zoals dat staat in de verklaring van de Verenigde Naties.

- Alle kinderen moeten op kunnen groeien in vrolijkheid 

  en gezelligheid.

- Alle kinderen moeten een naam krijgen. Ze hebben ook 

  recht op een nationaliteit, een volk waar ze bij horen.

- Alle kinderen van de wereld moeten goed verzorgd 

  worden. Ze hebben een huis nodig om te wonen, een 
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  plaats om te spelen en eten dat goed voor hen is. En als 

  ze ziek zijn, moeten ze naar de dokter kunnen.

- Alle kinderen van de wereld, die zwak zijn of anders dan

   anderen, moeten extra goed verzorgd worden. Op school 

  hebben ze bijzondere hulp nodig, om toch van alles te

  kunnen leren.

- Alle kinderen van de wereld hebben liefde nodig van de

  mensen die hen opvoeden.

- Kinderen moeten gratis naar school kunnen gaan en ze

  moeten de kans krijgen om de vakken te leren waar ze

  aanleg voor hebben.

- In tijd van nood en gevaar moeten kinderen zo vlug en 

  zo goed mogelijk geholpen worden.

- Geen enkel kind mag werk doen, waardoor het veel te

   moe of zelfs ziek wordt.

- Kinderen mogen nooit geplaagd worden omdat ze een 

  andere huidskleur of godsdienst hebben.

Aanvullend commentaar

De rechten van het kind even kort en simpel omschreven 

die vervolgens over de gehele wereld geldend is, BEHALVE hier 

op Curaçao! Op diverse punten scheelt er wat aan hier bij ons op 

dit eiland en dat gaat u lezen in de komende ingezonden stukken 

en de commentaren daarop.
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Kinderleed
Inleidend commentaar

Pats boem vanuit een heldere blauwe hemel, we konden 

verschijnen bij heer Schotte. Uit het niets waren we in zijn kan-

toor. Eindeloos het woord, mooie verhalen en grootse plannen die 

zelfs een kind doorziet! Een enkel maal onderbrak ik hem want 

alsmaar hetzelfde aan te horen hadden we ook een CD van hem 

op kunnen zetten. Hij had het over een nationaal sociaal plan en 

het rapport zou daar mooi in passen. Positief, waren m’n eerste 

gedachte, eindelijk was er in ieder geval één politicus die oren 

had naar wat zaken aangedragen door een burger. Het leek even 

veel belovend en er zou een vervolg gesprek komen! Niet gek en 

eindelijk zouden we het probleem aan kunnen pakken. Nou, de 

waarheid was pijnlijk en ik had dat op dat moment nog niet door. 

Bij mij is er altijd een geloof in het goede en ga ervan uit dat het 

goede een overmacht heeft op de wereld. Dat werd kenbaar ge-

maakt in dit persbericht en hoopte op een doorbraak.

Persbericht

Afgelopen vrijdag, 29 oktober 2010, heeft John Baselmans 

het rapport “Kinderleed verleden tijd” aangeboden aan onze mi-

nister president de heer G. Schotte. Een rapport, wat niet eerder 

aangenomen werd door een van zijn vorige verantwoordelijke 

politici. Het kinderleed is met al zijn instanties/stichtingen en al 

het geld wat erin gepompt wordt, nog steeds in vreselijk vorm 



253- De wereld achter het geloof -

aanwezig in ons nieuwe land Curaçao. Schrikbarende cijfers en 

veel leed wat nog steeds niet opgelost is ondanks het geld en de 

vele instanties/stichtingen die pretenderen te helpen. In het rap-

port komt dan ook duidelijk naar voren dat de huidige instanties 

en stichtingen maar ook het systeem falen. Ze dweilen met de 

kraan open maar pakken het werkelijke probleem niet aan. Teveel 

kapiteins en teveel betweters maken het dat we nog steeds met 

schrikbarende cijfers alsmaar wakker geschud worden.

In het rapport staan oplossingen en staan wegen die be-

wandeld kunnen worden om het kinderleed verleden tijd te maken. 

Heer Schotte was de eerste politicus die deze stap durfde te nemen 

en gaat kijken hoe het rapport meegenomen kan worden in zijn 

visie om kinderenleed verleden tijd te maken. 
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Het rapport “Kinderleed verleden tijd”

Kinderleed verleden tijd (Gehele rapport hier geplaatst)

John H. Baselmans

Curaçao, Oktober 2010

Kinderleed heden

Om een lang verhaal kort te maken, ondergetekende heeft 

al uitvoerig beschreven wat er voor leed bestaat in het boekje “Ge-

boren voor één cent”*. Kinderleed heeft steeds meer vreselijke 

vormen aangenomen op Curaçao. Het huidige kinderleed kunnen 

we onderbrengen in de volgende categorieën:

- Kinderhandel

- Kinderporno

- Kinderen seksueel misbruikt door volwassenen

- Incest

- Kinderarbeid

- Verbaal en fysiek geweld

- Kindermishandeling in vele vormen

- Kinderverwaarlozing

Uiteraard zijn er meerdere takken maar dit is om aan te 

geven wat we globaal onder kinderleed verstaan en hier op het 

eiland Curaçao veelvuldig voorkomt. Kinderleed is een gezwel 

wat op deze eilanden en nu even uitgaande van het eiland Curaçao, 

uitgegroeid is tot een vanzelfsprekendheid. Veel geweld en zaken 
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die met minderjarigen worden uitgehaald worden gezien als dat 

ze toch niet te veranderen zijn.

Welnu, van die manier van denken zullen we af moeten 

stappen. Kinderleed is wel aan te pakken als de burgers een blok 

gaan vormen tegen die instanties die geen werk van deze zaken 

maken.

Kinderleed mag en kan niet meer voorkomen in een land 

wat pretendeert met de tijd mee te gaan en zo vooruitstrevend is. 

Een land wat meent mee te kunnen draaien in een wereldeconomie 

maar wel ondertussen haar kinderen aan hun lot overlaat.

In dit simpele rapportje wil ondergetekende, als eenvou-

dige burger, u laten zien dat het probleem kinderleed aangepakt 

en zelfs voorkomen kan worden. Momenteel is het dweilen met 

de kraan open en lopen we achter de feiten aan. We zullen zaken 

moeten kunnen zien en aanpakken voordat ze uit de hand lopen. 

Het nablussen heeft geen zin. We moeten het vuur niet de kans 

geven om op te laaien.

Even nog een zeer korte introductie

Ondergetekende, John H Baselmans-Oracle geboren als 

Nederlander. Sinds 1982 woont hij op het eiland Curaçao en kan 

met trots zeggen dat hij zich een ‘Yu di Korsou’ voelt. Hij heeft 

geen academische titels voor zijn naam staan en is puur een man 
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die met zijn vrouw door zeer veel ervaring met kinderen (52 kin-

deren in het verleden opgevangen) en door zeer veel gesprekken 

dagelijks met zijn schoonvader (die gepensioneerd hoofd Kinder- 

en Zedenpolitie en hoofd Kinderbescherming was op Curaçao) 

wel kan zeggen dat hij weet wat er gaande is onder de kinderen 

en hun relatie met ouders. Doordat zijn vrouw ook nog eens op 

verschillende scholen hoofd was, kun je wel zeggen dat het de 

ervaring is die hij probeert te delen met de medemens. Met al die 

ervaringen heeft hij samen met zijn vrouw voor vele kinderen een 

weg geopend zodat die zich zelf kunnen bewijzen en een plaats 

verwerven in de zeer harde maatschappij.

Dus we praten hier niet over een wetenschappelijk rapport 

of een rapport dat door experts is opgezet maar een rapport wat 

door mensen uit de praktijk opgesteld is. Mensen die zien waar 

de schoen knelt en waarvan onze kinderen al vele jaren de dupe 

zijn geworden. Mensen die werken met een hart en ziel en zien 

dat cijfertjes kant noch wal raken.

De grote vraag is wie oo wie zal het lef en de macht heb-

ben om werkelijk onze kinderen te gaan beschermen en helpen 

in nood? Laten we de diverse instanties doorlichten en kijken 

waarom de situatie uit de hand is gelopen.

Stichtingen

Stichtingen schieten als paddenstoelen uit de grond en 
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verdwijnen weer net zo snel. Bij wat navragen bleek dat er zeer 

veel stichtingen geld krijgen voor projecten met kinderen die 

“men” meent goed voor te hebben met het kind! Wie is die “men” 

is dan onze vraag?

Men is als je in de smaak valt bij die instanties die subsidies 

moeten goedkeuren en “men” is ook je vriendjes die een goed 

woordje voor je kunnen doen! Dit werd me door diverse instanties 

en stichtingen bevestigd. Subsidie verlenen heeft niets te maken 

dat het in een masterplan past of dat het voor algemeen belang is 

(ditmaal de kinderen). Maar het gaat erom dat je met een goede 

presentatie en wat vriendjes aanklopt met de vraag voor geld.

De eisen zijn bij vele verschillend en dat zegt al genoeg 

van de vriendjespolitiek die nu heerst. Na het toekennen zijn er 

geen controles op de eisen die gesteld zijn. Niets wordt werkelijk 

nagetrokken en zelfs een financieel verslag van een A4tje is vol-

doende om weer een dikke vette subsidie in de wacht te slepen 

voor het komende jaar en dat zogenaamd voor de kinderen.

De controle is er niet en er kwamen gevallen naar boven 

waar subsidies die dan bv voor opvang van 25 jongeren uitgege-

ven werden, je daar klassen zag van 3 kinderen! Op papier was 

alles mooi maar bij een bezoekje zag je wat anders. Zo vonden 

we vele vreemde zaken bij stichtingen voor arme kindertjes met 

vele miljoenen op hun bankboekjes. Maar ook stichtingen die zo 

geheimzinnig waren dat je met geen mogelijkheid de oorsprong 
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kon achterhalen. Met valse verklaringen, valse voorlichting en 

onkundig of geen personeel draaien vele stichtingen op geld van 

de gemeenschap.

Internaten, opvang en andere instituten

In wezen hetzelfde verhaal als bij de stichtingen. Bij vele 

instituten is nauwelijks te zien wat ze werkelijk doen. Iedereen doet 

maar wat en er is nauwelijks controle van de wet of de kinderen 

inderdaad krijgen waar ze recht op hebben. Er zijn internaten waar 

mensen die een verleden hebben in kindermisbruik, werken met 

kinderen! Deze mensen zitten midden tussen deze kinderen! Waar 

zijn de controles en waar zijn de eisen die er dan zogenaamd zijn?

Kerk

Is een totaal ander hoofdstuk. We weten dat de kerk wer-

kelijk veel ‘gerommeld’ heeft in het verleden met onze kinderen. 

Vele misbruiken en mishandelingen zijn helaas door indoctrinatie 

en door afpersen (nog) niet naar buiten gekomen. Toch druppelen 

er wat meldingen van mensen binnen die wel wat meegemaakt 

hebben bij de kerk. Maar dat gaat nog een lange weg worden om 

dat open te trekken. Waarom? Omdat de kerk meent zelfs boven 

God te staan op dit eiland. De kerk bemoeit zich met alles en 

werkt als een dictator naar vele mensen toe. De kerk staat op dit 

eiland voor geld maken en ook daar zijn vele bewijzen in ons bezit. 



259- De wereld achter het geloof -

Maar de kerk verzwijgt welke misbruik dan ook met kinderen/

volwassenen en homofilie.

Maar we hebben nog meerdere kerken en kerkgenoot-

schappen die oo zo veel met kinderen op hebben. Ook daar zijn 

we gaan proberen te kijken en bleek uit gesprekken met kinderen 

spelend op een baai of op straat, dat er soms vreselijk trieste ver-

halen van misbruik naar boven kwamen! Ja, anno 2010 spelen 

deze zaken nog op dit eiland. Bij navraag bleek dat deze zgn. 

instellingen geen subsidie of overheidssteun willen, ze willen 

geen bemoeienissen van buiten af! Natuurlijk niet! Zelf hebben 

we kinderen meegemaakt die werkelijk gehersenspoeld waren en 

in alles een God zagen! Er is geen controle gewenst op het ter-

rein en geen een instantie die ooit gaat kijken hoe deze instituten 

werken met kinderen! Geen controle van welk orgaan dan ook, 

laat staan overheid.

God mag alles, God mag kinderen om zich heen hebben 

en doen wat God wil!

Politiek

Het stugge apparaat politiek en zijn politici maakt het dat 

op dit eiland, tot op heden, niet één politicus de moeite neemt om 

zich werkelijk te verdiepen in het kinderleed. De meestal korte 

termijn dat deze mensen zitten, maakt dat er geen vast beleid wordt 

uitgestippeld. Niemand durft zijn vingers te branden aan onpopu-
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laire maatregelen. Die onpopulaire maatregelen moeten genomen 

worden als je de zaak wilt reorganiseren en zo op poten krijgen.

Daarnaast komt er nog bij dat er totaal geen visie is en ook 

niet gedacht wordt dat de jeugd onze toekomstige regeerders zijn. 

Korte termijn planning blijkt zelfs al een onmogelijke opdracht. 

Toch is het juist die politiek die alles zou aan kunnen zwengelen, 

de nodige wetgeving maar ook de nodige organisatie zou kunnen 

opzetten. Helaas is kinderleed, zoals vele departementen, ingevuld 

door middel van vriendjes politiek. Juist daar schieten de kinderen 

niets mee op. Dat zie je duidelijk bij de vele stichtingen maar ook 

bij overheidsinstanties die totaal niet draaien. Meestal zijn ze zo 

ongeorganiseerd. Dat veelal omdat het allemaal haat en nijd is 

tussen de verschillende vriendjes van de vele politici en ex politici 

in deze stichtingen/ instituten.

Kinderleed is de meest negatieve schakel in onze maat-

schappij. Als je kinderleed niet aanpakt kun je nooit een bevolking 

creëren die op gaat opkomen voor een geheel land en voor het 

leven. Want als je kinderleed toestaat in je eigen land, sta je toe 

dat je eigen mensen vernederd en met veel pijn een leven moeten 

zien te volbrengen.

- Een burger in pijn is een burger die rare sprongen kan 

  maken!

- Een burger die het idee heeft dat hij bij het geheel hoort 

  zal veel voor die maatschappij overhebben!
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Helaas hebben de huidige en oud-politici dat nog niet door. 

Er is van hun kant veel werk te verzetten. Want willen ze ooit een 

volk gaan krijgen die voor zijn land werkelijk op wil komen zul 

je kinderen moeten respecteren.

Justitie

Een moeilijke en zeer stugge hoek van de maatschappij 

met mensen die menen dat ze onfeilbaar zijn. Deze tak van de 

maatschappij is de binding met de mensheid totaal verloren! 

Dat blijkt wel als er gevallen binnenkomen die met kinderleed te 

maken hebben.

Persoonlijk hebben we niet één maar meerdere malen 

meegemaakt dat een rechter lol leek te hebben om een kind haar 

drama weer te laten beleven. De middeleeuwse rechtspraak waar 

niet gekeken wordt naar een jong slachtoffer maar in onze ogen 

(en we zijn niet de enige) het genieten van andermans leed. De 

huidige rechterlijke macht op dit eiland weet totaal niet om te 

gaan met de slachtoffers of eventuele schuldigen. Als gieren zitten 

onze rechters zich lekker te maken! Het kind krijgt daardoor een 

zeer grote terugval.

Zelf maakten we in twee gevallen mee dat na de rechterlij-

ke heerlijkmakerij, deze zeer jonge kinderen zich af gingen zetten 

tegen diezelfde rechterlijke macht. Ze belandden na verloop van 

tijd in een criminele sfeer. Begrijpelijk want de daad van verkrach-
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ten door een jonge jongen was niet zo erg als het openlijk en bloot 

verkrachten door een rechter in zijn zaal met iedereen om je heen!

Dat was wat we later van deze meisjes hoorden. De justitie 

en zijn rechterlijke macht luistert niet, is almachtig en is het rech-

telijk spoor bijster! Het lijkt nog de tijd en handelswijze van de 

Romeinen en waar gold: “Onderdruk je volk en je volk zal bang 

voor je worden, zo dom zijn ze”!

De rechterlijke macht zal vele aanpassingen moeten doen 

om recht te kunnen wijzen bij dit soort veelal zeer trieste gevallen.

Artsen en wijkverpleging

Een andere groep die veel zou kunnen betekenen maar 

nu de ‘missing link’ is in het geheel. Artsen hebben kennelijk 

geen tijd om zaken werkelijk te signaleren en de wijkverpleging 

draait veelal op niet hoog gekwalificeerd personeel. Kan zijn dat 

ze hun papiertjes hebben die aan de lokale eisen voldoen om een 

wijkverpleegkundige te worden maar dan missen deze mensen 

wel werkelijk iets en dat bij het menselijk leed signaleren daar 

werkelijk werk van te maken. Dat moet een van de hoofdtaken zijn.

Juist deze sector komt op vele plaatsen, ziet veel en zou 

veel kunnen signaleren. Het nu wat levenspakketjes wekelijks 

uitdelen heeft weinig zin en is dweilen met de kraan open. Helaas, 

als je met deze mensen praat, zijn ze moe, zien ze de ellende niet 
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meer en hebben het te druk. Zowel de artsen als wijkverpleging 

kampen met dat probleem. Dan is mijn conclusie: U bent niet 

geschikt voor die job! U als verpleegkundige maar ook als arts 

kan veel achterhalen, signaleren en doorspelen naar die instantie 

die voor dat geval nodig is. Maar de artsen doen het af met de 

gelofte die ze hebben uitgesproken (was dat niet dat je de mens 

zou dienen) en de wijkverpleging heeft het al te druk volgens hen.

Deze twee pijlers van de sociale maatschappij zullen op 

hun verantwoordelijkheden gewezen moeten worden.

Onderwijs instellingen

Deze tak zal ook een meer controlerende tak moeten zijn. 

Nu worden extreme gevallen bij kinderleed nog gezien door di-

verse onderwijskrachten maar helaas stopt dan al snel de verdere 

hulp. Onderwijzers zouden de gevallen van kinderleed sneller 

moeten kunnen registreren maar dan ook meteen dat moeten 

kunnen rapporteren naar een instantie die er dan werk van kan 

maken (wijk maatschappelijk werkster). Doch door de zeer zwakke 

opleidingen van de huidige leerkrachten is het lesgeven niets meer 

dan lesjes afratelen en niet het begeleiden van onze aankomende 

participanten in de maatschappij.

Om uit kinderen informatie te kunnen krijgen, zullen kin-

deren mondiger gemaakt moeten worden. Nu is een kind helaas 

snel ‘lastig’ als hij een mening geeft maar ook snel zijn mond 
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houdt als er problemen om hem heen zijn. Een mondig kind zal 

sneller vrijgeven dat er iets mis is om hem heen. Zo zou dan via 

die leerkracht die hij vertrouwt, sneller ingegrepen kunnen worden 

in de nog op te komen problemen.

Wat kunnen wij doen als burger?

Kinderleed aanpakken is eigenlijk een vrij simpele zaak. 

Nu weet ondergetekende dat er vele mensen van hun stoel op 

komen en kwaad worden maar hij kan u ook vertellen dat ook u 

medeplichtig bent aan het huidige kinderleed!

Waarom? Vraagje;

- Afgelopen jaar, hoeveel meldingen heeft u gedaan bij de

  politie of Kinderbescherming over zaken die u om u

  heen ziet?

- Hoeveel tijd heeft u ingestoken om een medemens (wat 

  een kind is) te helpen of bij te staan?

- Waar bent u als u een kind uit het diepst van zijn hart 

  huilt/ schreeuwt en geen bijval krijgt van een moeder of

  een vader?

Allemaal zaken die doorgaans afgedaan worden als “hun” 

probleem! Kinderleed is aan te pakken als wij burgers een voor een 

op gaan komen voor onze kinderen. Signaleer en rapporteer. Praat 

met de mensen om je heen en kijk wat er ondertussen gebeurt, wat 

er verder om hen heen gaande is. We zouden als burgers SAMEN 
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al veel kunnen veranderen maar die eenheid is er niet en praktisch 

iedereen denkt van ‘het is zijn zorg en niet die van mij’. Wij kunnen 

wat meer doen. Dat zou zijn om niet mee te doen aan de politiek 

en zijn spelletjes. De politiek verantwoordelijk stellen voor deze 

wanorde. Eisen dat ze in gaan grijpen, mee gaan werken en zor-

gen dat ONZE kinderen ook alle kansen krijgen. We kunnen aan 

blok de politiek dwingen om iets te doen voor die kinderen! De 

politiek is er voor ons allemaal en niet voor hen zelf en hun ego.

Stap voor stap:

Wat moet er gebeuren?

Alle stichtingen/organisaties die maar iets te maken hebben 

met kinderen opnieuw doorlichten.

- Wat doen ze?

- Passen ze in het algemeen belang?

- En wat presteren ze en dragen ze bij?

Er wordt een algemeen plan gemaakt en daar moet elke 

stichting/organisatie in passen.

- We hebben dan een overkoepelend orgaan.

- Daaronder de enkele stichtingen/organisaties.

- Daaronder de uitvoerders.

Stichtingen/instanties/organisaties zijn er veel te veel en 

werken veelal langs elkaar heen. Niemand weet wat de ander doet 



266 - Geloof en het geloven -

en dat is ten nadele van het kind. Hetzelfde gaat gebeuren met de 

internaten. Er moet een duidelijke structuur zijn en het moet geen 

“kinderopvang” en “geld innende” instanties zijn. De internaten 

moeten de moeder/vader rol op zich nemen van het kind.

Privé kinderopvang en kerkelijke genootschappen die hun 

zieltjes winnen via kinderen zullen ook onder de nationale regels 

moeten gaan vallen en daaraan voldoen. Ook een kind heeft recht 

op een keuze in het geloof en het kan en mag niet zo zijn dat als 

je thuisloos bent, je maar alles van een geloof moet nemen om 

maar onderdak en eten te krijgen.

Kortom alle organisaties, stichtingen en kerkelijke in-

stellingen of privé clubjes die met kinderen werken moeten aan 

de wettelijke eisen voldoen. De rechten van het kind en de mens 

moeten worden nageleefd

Rechterlijke macht

Die zal moeten in gaan zien dat kinderen als slachtoffer 

voor een rechtbank voor de tweede maal verkracht worden.

Slachtoffers zouden niet meer voor een rechtbank hoeven 

te verschijnen want alle antwoorden zijn al vastgelegd op papier 

bij Kinder- en Zedenpolitie of Kinderbescherming. Het rechtssys-

teem zal aanpassingen moeten maken in deze gevallen. Daarnaast 



267- De wereld achter het geloof -

komen de lage straffen die totaal niets betekenen voor een slacht-

offer, maar ook in de ogen van de schuldige een lachertje zijn. 

Velen nemen de straf voor lief, draaien om en lachen. Volgende 

keer weer!

Wetten en regels zijn duidelijk toe aan een herziening. 

Maar daarna komt het pas, want dan moeten ze nog juist geïnter-

preteerd, maar sterker nog ook nageleefd worden!

De politie

De politie is een zorgelijke hoek in het geheel. Als de 

politie op Barber bijvoorbeeld niet weet dat er een Kinder- en 

Zedenpolitie is in de stad dan vraagt ondergetekende zich af wat 

voor politieagenten momenteel de opleiding afmaken! Alsmaar 

blijkt dat in vele gevallen de politie onder druk staat van crimi-

nelen. De politie is bang en de politie zal in vele gevallen eerder 

verzwijgen dan ingrijpen.

Zeker in kinderleed waar alsmaar de politie ver van weg-

blijft. Pa of oom is te gevaarlijk en als ze weer vrij zijn worden 

deze agenten persoonlijk onderhanden genomen. WAAR GAAN 

WE NAAR TOE, als de politie bang is en alles maar toelaat? Je 

ziet dat in de grootste criminele wijken ook het grootste kinder-

leed is! Toevallig? Nee, dat zegt precies hoe onze politie (niet) 

functioneert!
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De grote zwakke schakel is justitie en politie. Ze zijn zeker 

onder de vleugels van de misdaad en naar kinderen toe is er zeer 

weinig hulp. Vele rapporten worden geschreven, vele zaken komen 

naar boven en dan moet er recht komen en dan is er niets! Politie 

is bang van kinderleed rapportage; ga maar naar je huisarts, ga 

maar naar Kinderbescherming maar kom niet bij mij!

Toch hebben ze een departement Kinder- en Zedenpolitie. 

In het verleden hebben we daar veel mee gewerkt en het functio-

neerde goed. Helaas zijn het maar enkele fanatieke rechercheurs 

die weinig medewerking krijgen van de collega’s. En zo staat onze 

pijler, onze enige houvast voor de kinderen, ALLEEN vechtend 

tegen een log corrupt kinderleedsysteem.

Politie zal een groot departement moeten hebben die gaat 

controleren, aanpakken en alles onderzoeken wat er aan kinderleed 

gemeld gaat worden. Kinder- en Zedenpolitie zouden net zoveel 

medewerkers moeten hebben als die van de andere afdelingen. 

Helaas, het zijn maar kinderen, is nu nog een veel voorkomende 

uitspraak.

De geldkraan

Deze zal beheerd moeten worden door deskundige financi-

ele mensen die niet kijken naar vriendjes, mooi uitziende rapporten 

of bezwijken onder de politieke druk.
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Er moet een ‘kinder masterplan’ komen en aan die criteria 

zal voldaan moeten worden. Is er al genoeg van een bepaalde tak, 

gaat het subsidie feest niet door. Het mag niet zo zijn dat er stich-

tingen zijn die miljoenen op hun jaarrekening hebben staan of op 

hun spaarbankboekje! We werken voor de kinderen en al het geld 

zal naar de kinderen moeten gaan. Dure structuren, besturen en 

vergoedingen houden automatisch in; Intrekking van de subsidies.

Zaak is dat de financiën optimaal besteed worden aan 

de kinderen. Wat ook inhoudt dat het geld niet op mag gaan aan 

alsmaar feestjes en allerlei evenementen. Wat heeft een hongerig/

verwaarloosd kind en een kind wat noch lezen noch schrijven kan, 

aan een feest of cultureel evenement speciaal georganiseerd voor 

hem? Het is de omgekeerde wereld die nu speelt en we blijven 

dweilen zolang we de kern niet aanpakken.

De geldkraan gaat in één pot komen, beheerd door ‘des-

kundige financiële mensen’ die dat zakelijk en volgens het ‘kinder 

masterplan’ toepassen. Daarnaast zal er een team moeten komen 

dat al het geld gaat controleren bij die stichtingen, instellingen 

en clubjes. Het idee zoals in het onderwijs met zijn inspecteurs. 

Elke 3 maanden rapportages, kijken of de stichtingen, instellingen 

en clubjes voldoen aan de eisen die algemeen gesteld zijn. Ook 

zal meegenomen moeten worden wat de vorderingen zijn met de 

kinderen. Een continue evaluatie dus. Het gaat zaak worden dat 

we weten wat er met de kinderen gebeurt. Bij het signaleren van 

een afwijkend gedrag, handelen en bij problemen moet zo snel 
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mogelijk de zaak erkend worden. Door te signaleren zullen de 

problemen aangepakt worden voordat ze zich uiten en hoeft er 

niet dan met veel schade te laat ingegrepen worden.

Nieuwe gevallen

We moeten de wijk in. Er zullen dus hoog gekwalificeerde 

maatschappelijk werkers in de wijk gezet moeten worden. Een 

plaats waar mensen willen komen, vertrouwd en tussen het volk. 

Praten met die mensen en vooral luisteren. Dan hebben we de 

groep die bang is om uit hun huizen te komen of zich schamen 

voor hun leed. Die moeten we gaan signaleren door in het veld 

bezig te zijn. In het veld zijn al werkzaam de artsen en de wijkver-

pleegkundigen. Deze zullen geleerd moeten worden te signaleren 

maar nog belangrijker, verplicht moeten worden te rapporteren. Er 

zal gekeken moeten worden om hen heen; Wat is de situatie, wat 

is hier mis, hoe zijn de gedragingen? Is er iets opvallends, wordt 

dat doorgegeven aan de wijk maatschappelijk werker. Deze gaat 

bepalen met welk probleem waar aan te kloppen.

Nu hebben we nog een Ban Bario Bek. Helaas, deze 

mensen bemoeien zich met zaken die inbreuk zijn in privé leven 

van mensen. Als een medewerker van dit instituut tegen een pas 

gescheiden vrouw gaat zeggen dat ze maar snel weer naar de man 

terug moet en zijn geld maar moet nemen, dan vraagt onderge-

tekende zich af waar deze persoon het lef vandaan haalt om dit 

aan een vrouw die het nog zeer mmoeilijk heeft, te zeggen. Dit is 
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maar een geval maar zo zijn er zeer veel! Het is een bewijs van 

onkunde en ongekwalificeerde medewerkers.

Mensen die met kinderen werken moeten verplicht bij-

scholing volgen. Van wijkverpleging tot arts, van administratief 

tot welke medewerker dan ook. Geen bijscholing zal inhouden 

niet meer werken met kinderen.

Nu zijn we bezig veelal met onkundige mensen. Mensen 

die het misschien wel goed voorhebben maar niet de ‘know-how’ 

en die kracht hebben die nodig is om een kind in nood bij te staan. 

We lossen het niet op met sussen, een mooi kamertje en wat liefde. 

Helaas, een kind in nood heeft meer nodig en dat is; ZO SNEL 

MOGELIJK UIT DEZE HEL ZIEN TE KOMEN!!

Rechten van het kind en burgers

We moeten als burgers gaan eisen dat onze kinderen het-

zelfde onderwijs gaan krijgen als de kinderen van de politici en 

rijkere families. Nu zijn er klasse verschillen en alleen die ouders 

met een dikke beurs kunnen hun kinderen een deugdelijk educatie 

bieden. Ben je afhankelijk wat lokaal geboden wordt dan ben je 

gedoemd je leven te slijten op dit eiland. Zeer vele scholen sluiten 

absoluut niet aan op de scholen buiten dit eiland. Wij moeten als 

burgers eisen dat onze kinderen ook recht hebben op onderwijs wat 

voldoet aan de werkelijke internationale normen en standaarden.
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Verder is het zaak dat de kinderen mondiger worden en 

hebben ook zij recht om hun ongenoegen kenbaar te maken. We 

zullen moeten gaan luisteren en niet alsmaar dicteren.

De nieuwe structuur in vogelvlucht

- Politiek aanpakken door druk te zetten vanuit de burgers. 

De politiek moet mee gaan werken aan een sociaal plan voor kin-

deren. Kinderen mogen geen politieke issue zijn. Politiek zal de 

mogelijkheden moeten scheppen voor die experts die kinderleed 

weten aan te pakken. En daar hoort geen ego of politieke punten 

scoren bij want daar is geen kind mee geholpen.

- Vele stichtingen/instellingen gaan verdwijnen. Juiste 

stichting/instelling voor de juiste job. Ook dat moet gebeuren met 

internaten, kerkelijke instellingen die kinderen onder hun hoede 

hebben inclusief privé instellingen. Kinderen hebben rechten en 

kinderen zijn geen optie om over hun rug veel geld te maken.

- Zeer strenge controle op die stichtingen/instanties die 

gemeenschapsgeld (subsidie) ontvangen om zogenaamd kinderen 

te helpen. Maar ook die stichtingen en instellingen die GEEN geld 

ontvangen moeten zowel financieel als in hun functie, in de gaten 

worden gehouden.

Kortom; Elk instituut of instelling die werkt met kinderen 

valt onder de controle van een overkoepelend orgaan.
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- Elke wijk (+/- 250) moet minimaal op één punt een ‘kas 

di bario’ hebben waar kinderen en volwassenen met hun leed 

terecht kunnen. En dan met hulp van de artsen en wijkverpleging 

zaken te signaleren, uit te zoeken en aan te pakken

- Overkoepelend centraal orgaan met alleen experts en 

mensen die alle bevoegdheden hebben om direct voor een kind 

in nood op te komen. Hier komen alle meldingen binnen, worden 

aangepakt en opgelost. (Niet morgen, maar nu)

- Kinder- en Zedenpolitie zal het orgaan moeten zijn wat 

iedereen weet op dit eiland en waar je met kinderleed terecht 

kunt. Het zal een centraal groot kantoor moeten zijn met genoeg 

medewerkers om snel en adequaat zaken direct aan te pakken.

- Strenge wetten, hogere straffen en kijken naar het kind 

en niet het geval op de eerste plaats zetten. Rechters die deze 

gevallen moeten behandelen moeten niet gaan zitten genieten bij 

deze drama’s maar inzien dat het kinderen zijn die al door een 

hel zijn gegaan.

- En als belangrijkste punt; Sociale controle. Wij burgers 

moeten AKTIEF mee gaan doen in het signaleren van problemen. 

Hang jongeren en aankomende jonge criminelen worden dan 

eerder gezien en aangepakt.
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- Betere voorlichting. Nu zit elke stichting onnodig veel 

geld uit te geven aan advertenties en voorlichting die weer niet 

aankomen, omdat vele reclame juist niet bij die mensen komen 

die het moeten weten.

- Kinderen en volwassenen zullen met persoonlijke moti-

vatie gesprekken hun waarde weer teruggegeven moeten worden. 

Elk mens is uniek. Helaas hebben vele slachtoffers op dit eiland 

dat niet meer door. Want hoe kun je uniek zijn als je zo behandeld 

wordt?

Tot slot

Kinderleed is aan te pakken als we allemaal het werkelijk 

zouden willen.

- De politiek moet de papieren in orde maken, de justitie 

  de wetten.

- Daarna een overkoepelend orgaan dat alles controleert 

  en stuurt.

- Daaronder de wijk kantoren met de vele gekwalificeerde 

  medewerkers.

- Als laatste maar niet minder belangrijk: Wij burgers 

  moeten signaleren.

Financieel zal het zeker op de lange termijn veel gunstiger 

uitvallen. De vele miljoenen verdwijnen dan niet meer in privé 

stichtingen en clubjes. Zo ontstaat er een overzichtelijk orgaan 
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waar iedereen bij terecht kan. Natuurlijk gaat het veel inzet vergen 

en er zullen zeker tegenstribbelingen zijn. Maar het gaat wel om 

het kind van de toekomst! Laten we SAMEN onze kinderen van 

de toekomst gaan creëren.

John H. Baselmans

Een bezorgde burger die probeert mee te denken

* Free download

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

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

Een_cent_free_version.pdf

Wat is ons voorbeeld (Ingezonden stuk)

Als wij volwassenen ons niet kunnen gedragen en als wij 

geen voorbeeldfunctie kunnen geven dan zijn wij niet die perso-

nen die het waard zijn om op deze plaatsen te zitten. Het is triest 

dat onze jeugd niets anders ziet dan; liegende, vechtende en rel 

schoppende politici en ouders. En dan vinden wij nog gek dat de 

jeugd ontspoord is en zich aan geen wetten en regels meer houdt? 

Wat doen onze bestuurders zelf? Wat doen onze wetbewakers? 

Wat doen wij ouders? We hebben lak aan een protocol, lak aan 

wetten, lak aan regels en lak aan wat het voorbeeld voor onze 

jeugd zou moeten zijn. Als onze huidige bestuurders, wetbewakers 

en ouders zich niet weten te gedragen lijkt het beter dat we onze 

monden gaan houden als onze kinderen dat gedrag naspelen in 

hun eigen wereld;
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Lak aan gezag, lak aan regels en lak aan ouders! 

Waar zijn de volwassenen gebleven in deze tijd?

Aanvullend commentaar

We zitten op ons eilandje werkelijk in een negatieve spiraal. 

Op sommige momenten werden we daar zelfs voor verantwoor-

delijk gesteld. Ik weet alleen maar over rottigheid te schrijven, is 

een veelvoorkomende uitspraak. Maar door het wegdrukken van 

de werkelijkheid kun je niet zeggen dat alles goed gaat terwijl er 

zoveel leed en pijn is. Door dure projecten en vele ‘happy hours’ 

te organiseren, feesten en vrije dagen in te lassen wil niet zeggen 

dat je dan een geweldige samenleving hebt. Als men niet om el-

kaar geeft en als men zaken niet durft aan te pakken zal er niets 

veranderen of zelfs beter worden voor de bevolking.

Steeds meer merkte je dat de loze woorden van de vorige 

politieke partijen ook gehanteerd werden door de huidige politiek. 

Er veranderde niets en het was onder valse voorwendsels dat men 

vele mensen opriepen om zogenaamd in regeringsprogramma’s 

aandacht aan te besteden, ‘zoet houden’ en ‘mee kletsen’ en onder-

tussen je eigen wil doordrijven. Steeds meer wordt het duidelijk 

dat men eerst de grootste raddraaiers van het verleden wil paaien 

en daarna als deze niet happen de nek omdraaien. Bekende mensen 

zie je nu opgeslokt worden door een politiek die zeker niet bezig 

zijn vanuit hun hart en ziel. Kan ook niet omdat de politiek wel 

moet doen wat er van hogerhand opgelegd wordt. Vluchten heeft 
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geen zin en overal ter wereld worden dezelfde spelen gespeeld. Al 

kan het hier wel als een waar paradijs gezien worden. Want buiten 

de blauwe zee (met radioactief afval), lucht (met een geurtje) en 

witte stranden (met een olievlekje) is het hier een absoluut para-

dijs waar alles kan, mag en toegelaten wordt. ‘Ons kent ons’ en 

‘ik weet van jou meer dan van geen ander’. Lijfspreuken van vele 

mensen op dit eiland. Een noodkreet vanuit de voormalige Antillen 

Documentaire over kinderleed te zien op de link:

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm

Onder de titel “Child abuse”

Onze kinderen worden: verkracht, incest, verstoten, ge-

slagen, geschopt, verhandeld, gebruikt door een kerk en gebruikt 

voor kinderporno. Al jaren lopen we dit te aan te kaarten en te 

signaleren, maar helaas durven er weinige dit onderwerp op te 

pakken.

Uit ervaringen die mijn vrouw en ik samen met 54 kinde-

ren in ons huis hebben gehad, bleek alsmaar dat het dweilen was 

met de kraan open. We hebben uitgebracht het boekje “Geboren 

voor één cent” (2010) ISBN 978-1-4452-6787-6 , en de vertaling 

“Mi bida no bal niun sèn” (2011) ISBN 978-1-4467-2954-0 . Er 

werd zelfs voor kort nog ontkend dat het mis is op onze eilanden! 

Wetten zijn niet toereikend omdat ze niet gehanteerd worden en 

de politici hebben het te druk in het verleden en nu nog met hun 

eigen ego. Stichtingen en organisaties verrijken zich aan subsidie-
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gelden en donaties. Het werkelijke leed wordt niet daadwerkelijk 

aangepakt maar onze toekomst, onze kinderen worden verstoten 

en hen worden veelal geen kansen geboden. Kansen die in vele 

internationale wetten en regels zijn vastgelegd. In de 30 jaren dat 

wij op het eiland Curaçao leven is er niets veranderd voor deze 

kinderen. Hoe lang laat de wereld dit nog toe?

Aanvullend commentaar

Het werd teveel want we merkten dat er meer was wat 

kinderleed in stand hield. Deze noodroep werd dan ook naar de 

Nederlandse politici gestuurd met een bijgeleidend schrijven. Want 

wat doet Nederland aan deze zaken? Niets, want Nederland trekt 

zich terug als het hierom gaat omdat Nederland zelf zwaar in deze 

vuile zaken zit. Later zult u antwoorden zien van heer Donner en 

zult u zien hoe Nederland zijn eigen vuilnisbelt blijft beschermen.

Noodkreet (Ingezonden)

- Hoeveel geven we werkelijk om onze kinderen?

- Willen we wel werkelijk het leed aanpakken?

- Hoort kinderleed gewoon bij de maatschappij?

Eindeloze vragen als ik weer een huilend mishandeld 

kind zie. Momenteel komen verschillende meldingen binnen van 

kindermisbruik en kindermishandelingen in internaten/ tehuizen/

stichtingen. Wat moet ik ermee? Want er is werkelijk geen een 
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instantie die grote gevestigde orde wil of durft aan te pakken. 

Onze nieuwe regering pakt alles aan wat op te leggen is maar 

onze kern, de kinderen, onze toekomst bengelt nog wat erbij en 

hebben noch rechten noch bescherming. We hebben inderdaad 

een leger aan internaten/tehuizen/stichtingen die allemaal zieltjes 

winnen en o zo’n goed werk doen maar dan heb ik een vraag aan 

al deze instanties op dit eiland: Hoe is het mogelijk dat met al uw 

zogenaamde goede bedoelingen en inzet, het kinderleed steeds 

meer ernstigere vormen aanneemt? Is er niet iets wat u mist? Is 

er misschien een grote dwaling? Of zet u zich niet werkelijk in 

voor het leed van deze kinderen?

Als alle stichtingen, tehuizen en goede zielen zich werke-

lijk hadden ingezet voor het kind dan garandeer ik u dat dit leed 

er niet meer was in deze vorm. Maar ook als er vanuit de bevol-

king meer gesignaleerd werd en ook acties werd ondernomen als 

bepaalde zaken niet goed gaan zoals mishandeling en misbruik, 

dan hadden onze kinderen een menswaardig leven op dit moment. 

Maar als er anno 2011 meldingen binnenkomen van misbruik 

van kinderen en mishandeling van kinderen in kinderoorden en 

tehuizen dan zet dat mij wel aan het denken. Wie controleert deze 

ninstanties, wie is verantwoordelijk voor al dit leed? Helaas niet 

één minister neemt deze verantwoordelijkheid op zich want ook 

zij weten dat ze mede verantwoordelijk zijn aan dit leed. Ga je 

met deze meldingen naar de verschillende instanties dan verdwij-

nen ze in een lade en zien nooit het daglicht meer. Daarom deze 

noodkreet; Laat elke burger signaleren wat er met de kinderen 
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misgaat. Medewerkers, ex- medewerkers van welke instantie dan 

ook, stichting, internaten en tehuizen, doe melding van onrecht-

matigheden tegen het kind. Niet bij uw meerdere want deze weet 

en mag veelal niets met deze melding doen. Wij zijn bereid deze 

meldingen verder te verwerken (uiteraard met bescherming van 

persoonsgegevens) en dat aan te kaarten bij de diverse instanties. 

Iets wat we overigens al jaren doen. Alles zal uitgezocht worden 

en dan via aangiften, niet via de gewone kanalen daar dan ook 

weer zaken verdwijnen, direct bij die persoon gemeld worden.

Het moet stoppen, het leed onder de kinderen! Waarom 

is het leed nu nog zo schreiend? Puur omdat men niet durft naar 

buiten te komen. Bang voor represailles, bang voor wat dan ook

en ondertussen toelatend dat een kind mishandeld of ge-

bruikt wordt door ziekelijke mensen en hun instanties. Laten we 

dat leed stoppen en hoe meer meldingen en zaken, des te sterker 

die aangepakt gaan worden. Onrecht in het recht. Als we ergens 

niet mee eens zijn, gaan we naar het gerecht.

Als men niet volgens de wet leeft, komt men voor het 

gerecht. Maar als je veel geld hebt huur je een leger advocaten 

en laat je ladingen vol rapporten schrijven zodat de rechter niet 

weet dat zijn recht krom is. In het huidige rechtssysteem is een 

gouden regel; wie het meeste geld bezit kan het meeste procederen 

en rapporten laten maken om zo onschuldig verklaard worden.
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Als men niet het nodige geld heeft wil zeggen, geen leger 

advocaten en geen lading rapporten. De file zal klein zijn en de 

verdediging wordt gedaan door een advocaat die maar enkele uren 

zich verdiept heeft in de zaak. Oordeel rechter; schuldig met als 

gevolg en een groot deel van je leven in de cel. Geld is waar alles 

om draait, geld zorgt dat je buiten schot blijft en geld maakt dat je 

door kan gaan met je duistere zaken. Onderzoeken zijn onmogelijk 

te doen zonder geld. Nu zijn we bezig met een zaak waar eigenlijk 

een groot onderzoek nodig is maar dat kost geld. Experts doen 

niet alles voor niets. En zo zijn we weer op het punt van klasse 

justitie en het woordje geld.

De rechter vraagt naar bewijzen maar bewijzen kost geld 

en een duur rapport! Laten we eerlijk zijn, wie zal nu geld spen-

deren aan een stel zogenaamde criminelen? Ons systeem stinkt en 

is zeker niet recht. Ons rechtssysteem is geld! En wie het meeste 

geld steekt in zijn zaak krijgt te horen ‘onschuldig’. Zelfs in het 

rechtssysteem is er geen recht meer en dat maakt de maatschappij 

zoals hij nu is. Recht is geld en geld is krom en zo zijn we goed 

recht, krom aan het gaan.

Aanvullend commentaar

Het probleem op dit eiland is dat er geen werkelijk pro-

fessionele hulp is, over samenwerking maar niet te spreken. Kin-

deren kunnen nauwelijks ergens terecht en werkelijk opvang van 

kinderen in nood is moeilijk te vinden. We pakken de kinderen 
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maar op en zetten hen ergens anders neer. Maar werkelijke bege-

leiding is er niet. Je ziet dan dat vele kinderen na een aantal jaren 

doldraaien en alsnog ontsporen. Er zijn zelfs zeer grote stichtingen 

als bijvoorbeeld een stichting tegen kindermishandeling die het 

wel goed voor heeft en volop in de ‘picture’ staat en mooie acties 

organiseert maar weinig of niets voor de kinderen kan doen. Uit 

eigen ervaring zagen we dat zij afhankelijk zijn van bijvoorbeeld 

een kinderbescherming of voogdijraad, beide overheidsgroepen 

die zo traag zijn dat je daar weinig mee kunt bereiken! En zo wordt 

tot op de dag van vandaag gesold met de kinderen en hun leed. 

Kinder- en zedenpolitie hebben het druk maar lopen ook tegen 

veel loden deuren! Het is allemaal bij elkaar een ongeorganiseerd 

zooitje wat niets wil weten van elkaar. Ze vallen elkaar liever af 

dan samen te werken. Vandaar dat we ook voorgesteld hebben alle 

stichtingen die werken met kinderen door te lichten en elk een 

specifiek doel te geven wat moet komen tot een gezamenlijke op-

lossing van het probleem kinderen. Helaas, Curaçao heeft andere 

doelen voor ogen en veel geld verdwijnt, niet naar de kinderen 

maar naar de mensen die alsmaar voorop lopen en in de ‘picture’ 

willen staan. Het is triest te zien de vele kinderen die niet weten 

waar naar toe te gaan. Maar het is ook triest het gesol te zien van 

de vele instanties die maar wat aanrommelen.

Het ergste was de rechterlijke macht. Hoe die de kinderen 

die bijvoorbeeld verkracht waren behandelt, het is niet werkelijk 

kindvriendelijk en durf te zeggen crimineel! Er is kennelijk geen 

manier om deze gevallen diskreet te behandelen. We maakten mee 
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waar een oude rechter letterlijk het kind door een hel liet gaan en 

het geval nog erger maakte dan het al was. Ook nu blijkt er nog 

steeds niet werkelijk een oplossing te zijn om getuigenverklaringen 

voldoende te laten gelden tegen die personen in dit soort gevallen. 

Een reden dat wij geen kind meer voor de rechter laten verschijnen 

wat er ook gaande is. We lopen te ver achter in kinderrecht en er 

is veel te doen in dit veld van kinderleed.

Kinderen, ze zijn een last (Ontvangen brieven D66 en 

heer Donner)

Door een brief en een documentaire “Child abuse” die op 

You tube en mijn website site: http://www.johnbaselmans.com/

Films/Film2.htm inclusief het boekje “Geboren voor een cent” te 

sturen naar ALLE Nederlandse kamer leden om in te grijpen tegen 

kindermishandeling ontving ik de volgende brieven:

29 maart 2011(Antwoord vanuit de politiek)

Geachte heer Baselmans,

Ik wil u laten weten dat morgen tijdens de procedureverga-

dering waar uw brief behandeld wordt, D66 en de Christen Unie 

de minister zullen vragen om opheldering over de stand van zaken 

wat betreft de jeugdzorg op alle zes eilanden. Indien dit voldoende 

gesteund wordt, laat ik u dit weten.
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Geachte heer Baselmans,

In de procedurevergadering Koninkrijksrelaties is besloten 

dat minister Donner (BZK) met een brief komt over de stavaza 

betreffende de jeugd(zorg) op Curaçao en minister Schippers 

n(VWS) met eenzelfde brief voor de BES-eilanden. Als deze 

brieven er zijn, kunnen we vervolgstappen ondernemen.

Aanvullend commentaar

Een doorbraak al is het maar dat er officieel aandacht be-

steed gaat worden aan het leed op onze eilanden. Je kunt niet veel 

verwachten van heer Donner die alles weet af te schuiven. Maar 

de Kamerleden en de regering in Nederland kunnen nooit meer 

zeggen “We wisten het niet”. Het antwoord van heer Donner zal 

niets anders zijn dan zoals altijd en bij hem is alles een ‘interne 

aangelegenheid’. Deze man is een kei in ontkennen en afschuiven 

al begint internationaal politiek zich af te vragen waar Nederland 

dan wel verantwoordelijk voor is. Dat gaat later nog gevraagd 

worden en dan zie je dat Nederland wel verantwoordelijk is maar 

deze verantwoordelijkheid niet durft te nemen omdat het dan 

bemoeienissen zijn. Ze zijn bang voor een opstand en dat werd 

me in diverse mails duidelijk gemaakt. Maar je laat kinderen en 

minderbedeelden wel in de steek met loze wetten die onder de wil 

staan van een eilandelijke maffia. Hierbij het verwachte antwoord 

van heer Donner.



285- De wereld achter het geloof -

Antwoord heer Donner

“De Vaste Kamercommissie heeft mij gevraagd of ik naar 

aanleiding van de brief van de heer Baselmans van 15 maart 2011 

aan de Tweede Kamer voornemens ben de waarborgfunctie toe 

te passen zoals genoemd in artikel 43, tweede lid, van het Sta-

tuut in verband met de waarborging van de mensenrechten. Naar 

aanleiding van dit verzoek kan ik u berichten dat de onderwerpen 

kindermisbruik en kinderleed behoren tot de landsaangelegenhe-

den van Curaçao. De regering van Curaçao is daarmee primair 

verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van kinder-

misbruik. Als er sprake is van misstanden, zijn daarvoor binnen 

het land zelf voldoende correctiemechanismen. Alleen om die 

reden zie ik geen grond voor toepassing van de waarborgfunctie. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner”

Aanvullend commentaar

Zoals we dus al wisten, heer Donner ziet weer geen re-

den. Maar de reden gaat komen want VN heeft ook al zijn vragen 

gesteld en andere organisaties vragen zich ook al af hoever Ne-

derland wil gaan eer dat zij mensen gaan beschermen. Gaat dit 

een tweede Suriname worden waar toen Nederland haar hoofd 

in het zand stak? Of heeft Nederland geleerd. OF………. zijn ze 

bang, voor wat?
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Gladde praatjes en kinderleed (Brief)
Open brief aan heer Schotte, voormalig minister president

Heer Schotte

Terwijl u mooi weer loopt te spelen bij een Koningin en 

bij diverse politici in Nederland zijn onze kinderen geen snars 

verder opgeschoten met uw loze beloftes. Blijkbaar is de bevol-

king wakker aan het worden en stromen de reacties binnen sinds 

er maandelijks daaraan aandacht wordt besteed in de Extra

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2a_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2b_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2c_mei2011.jpg

en afgelopen zaterdag in de Amigoe (Napa).

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/28-05-2011na.pdf

In twee dagen tijd waren er over de 3000 downloads van 

mensen die wilden weten wat er WERKELIJK speelt op Curaçao 
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en vreemd genoeg krijg ik de laatste dagen ook mailtjes vanuit de 

Tweede Kamer die om meer gegevens vragen.

U kunt leed niet recht praten en leed ook niet verbergen;

- Zoals er kinderen zijn zonder water,

- kinderen verkracht,

- kinderen in de drugs,

- kinderen die te koop worden aangeboden,

- kinderen zwervend op straat

- kinderen zonder ouders die hen opvoeden.

Als u werkelijk goed voorhad met onze kinderen was er 

allang wat gebeurd en was u nu niet uw zaakjes aan het verde-

digen. Wees werkelijk eens een politicus die opkomt voor onze 

toekomst, onze kinderen, zonder vlotte gladde praatjes maar met 

DOEN. Dat u eens voor onze kinderen op gaat komen en niet 

alleen maar belooft.

Aanvullend commentaar

Heer Schotte, de marionet van het huidige land Curaçao. 

Een opvolger van een andere maffiagroep die lang alle touwtjes in 

handen had en veel gaf aan duistere figuren in het buitenland. Over 

die mensen zult u nog verderop gaan lezen. Terugkomend op de 

huidige situatie is het triest dat we nu een minister president hebben 

die pretendeert voor het volk en in het bijzonder de kinderen te 

zijn maar wel deze mensen misbruikt om vele ongure praktijken te 
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dekken. De connecties met Colombia, Venezuela en Cuba zeggen 

al genoeg maar ook de connecties met Zuid-Amerikaanse landen 

en Arabische landen zijn wel te sterk om aan te nemen dat het 

allemaal gaat om tomaten, gas en eieren. De Arabische landen 

waren al in het verleden machtig op het eiland en dan praten we 

over goederen zoals wapensmokkel. Dat, via onze free zone.

Het trieste blijft dat onze kinderen de rekening blijven 

krijgen en dat ook weer heer Schotte, net zoals zijn voorgangers, 

geen tijd, geld en energie wil steken in de toekomst van ons land. 

Dat is ook weer een duidelijke maffiastreek want kinderen zijn 

lastig en schreeuwen teveel en kinderen voelen wat menens is en 

wat niet. Dat hij dan met een bus komt met wat spelletjes is een 

vorm van omkopen en lijmen maar is niet om de kinderen een 

toekomst te geven. Na de 2 gesprekken met heer Schotte bleek 

dat het een zoethoudertje zou zijn. Heer Schotte geeft kennelijk 

weinig om kinderen laat staan hun problemen. Een duidelijk rap-

port werd blijkbaar in de shredder gegooid en is kennelijk niet 

eens doorgenomen. Want wat doen we met al die lastige zaken die 

niets opbrengen voor deze groep? Wat nog triester was, ‘Extra’ 

(krant) stopte met deze publicaties en het vermoeden is en lijkt 

duidelijk, dat deze open brief er aan meegeholpen heeft. Wel was 

veel later het Antilliaans Dagblad met de eerste werkelijke open 

verklaring van een meisje GS dat vele malen verkracht werd door 

vader die ook daarvoor 5 jaren gevangenisstraf heeft gekregen. Het 

meisje vertelde op twee volle pagina’s haar verhaal en we waren 

blij dat het stilzwijgen doorbroken was. ‘Extra’ heeft daarna de 
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vertaling hiervan ook in hun zaterdageditie geplaatst. Wat een grote 

vooruitgang is in het geheel. Eindelijk gaan slachtoffers praten.

Kinderen het kind van de rekening

Hebben onze kinderen gelijke rechten als in 
de stad (Ingezonden stuk)

U weet ik heb niets te doen en verveelde me zo dat ik 

eens ging uitzoeken hoe onze kinderen het afgelopen jaar hebben 

gedaan op onze lagere scholen (nu Funderend Onderwijs). Ik nam 

contact op met vele schoolhoofden die ik nog allemaal ken vanuit 

de tijd dat mijn overleden vrouw schoolhoofd was en kwam er al 

snel achter dat ze angstvallig stil waren. Strategie veranderen was 

mijn ingeving en ik ging op zoek naar leerkrachten / schoolhoofden 

die hun pensioengerechtigde leeftijd hadden gehaald en kwam tot 

een schokkende conclusie.

- We hebben scholen grotendeels Nederlandstalig.

- Scholen gemengd Nederlands /Papiaments.

- Scholen op district Bandabou, veelal Papiaments 

  sprekend en lerend.

- Op scholen veelal Nederlandstalig bleek dat de meeste

   kinderen allemaal doorstromen naar Havo en ook aardig

   wat naar VWO.

- Scholen Nederlands/ Papiamentu; Kinderen naar de

   Havo, verschillende naar de VSBO, zeer weinig VWO.

- Scholen Bandabou Papiamentu; Zover ik kon achterhalen
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  niet één kind gaat naar Havo of VWO en alle kinderen

  verdwijnen in een VSBO.

Nu ga je nadenken waarom die laatste groep er zo belab-

berd vanaf komt. Je gaat vragen aan ex leerkrachten die nu einde-

lijk hun mond open kunnen doen omdat ze niet meer onder druk 

staan van het RK Schoolbestuur. We hebben al, van horen zeggen, 

vele verhalen mogen vernemen en ook mijn overleden vrouw heeft 

menig uurtjes vechtend doorgebracht met deze instantie. Mensen 

gingen praten en er kwam een vloedgolf aan informatie naar 

buiten. Ik noem enkele meest uitspringende zaken uit hun mond;

- Op Bandabou worden veelal de minder geschikte 

  onderwijskrachten gedumpt die niet mee kunnen doen

  op de scholen in de stad.

- Op Bandabou worden leerkrachten gedumpt die te lastig

  zijn of te veel steken hebben laten vallen in de stad.

- Op Bandabou staan ook onderwijsassistenten, dus niet

  bevoegd, voor zeer lange tijd alleen voor de klas.

- Op Bandabou wordt zelden geld gestoken in deugdelijk 

  lesmateriaal laat staan deugdelijke gebouwen.

- Wij leerkrachten mochten onze monden niet open doen

  en mochten ook geen informatie naar buiten brengen

  over deze praktijken!

Enkele punten die uit de monden kwamen van vele ex 

leerkrachten. Kwalijke punten want het RK neemt het niet zo nauw 

op Bandabou. Dan ga je wat rondrijden en je ziet de ene bouwval 
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na de ander en je kunt niet geloven dat je in die krotten kinderen 

moet gaan motiveren om te leren, laat staan mee te gaan draaien 

in een maatschappij. Bewijzen? Ik raad iedere ouder, iedere burger 

aan de resultaten te vergelijken van de kinderen op Bandabou met 

die van de stad. Word dan niet opstandig maar huil even uit. Want 

het is overduidelijk dat onze kinderen op Bandabou geen eerlijke 

kansen krijgen van een RK Schoolbestuur wat volgens horen 

zeggen elke leerkracht en hoofd van school een spreekverbod 

heeft opgelegd! Kennelijk met de gedachte: Het zijn toch verloren 

kinderen en deugen nergens voor! Dat horen deze kinderen dag 

in dag uit! Gelijke rechten, gelijke kansen? Waar is de overheid 

die eens in gaat grijpen? Waarom is er niet een Openbare school 

op Bandabou? Waarom worden onze kinderen overgeleverd aan 

een dictatoriaal RK schoolbestuur die geen controle krijgt vanuit 

ons land Curaçao? Zijn onze kinderen geen burgers van Curaçao?

Aanvullend commentaar

Het maakte wat los, zeker op een later tijdstip. Dit stuk was 

te veel de ware beelden die spelen tussen Bandabou en de stad. 

Duidelijk was te zien dat er steeds meer over Bandabou gepraat 

werd en zelfs politici wilden daarna nog wel eens deze kant op 

komen. Op een gegeven moment werd ik aangehouden door de di-

rectrice van het Rooms Katholiek schoolbestuur mevrouw Garmes 

(wat nog steeds een verlengde stichting is van bisdom Willemstad). 

Ze wilde met me praten want het bestuur vond dat mijn uitspraken 

rechtgezet moesten worden. Praten kan altijd en vele punten pas-
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seerden de revue. Langzaam maar zeker bleek dat het geschreven 

stuk toch aardig de werkelijkheid beschreef. Duidelijk werd dat de 

politiek hen parten speelde. Er kwamen verhalen los die zeker nog 

ter sprake komen en waar u van gaat geloven dat ze gefantaseerd 

zijn. Maar het was triest te horen, al kregen we hier de bevestiging, 

dat de politiek bewust de kinderen dom wil houden! Iets wat we 

al vele jaren over bezig zijn maar nu stilzwijgend bevestigd werd 

door de directrice van de grootste scholengemeenschap hier op 

Curaçao. Kinderen worden door alsmaar vreemde wetten maar 

ook tegenwerking, geen geld en egotrippen, achtergesteld in de 

maatschappij. Stel dat je kinderen gaat krijgen die meer weten 

dan de schooljuf in de politiek! De standaard wordt steeds lager 

gelegd en dat is al tientallen jaren gaande. Mijn vrouw die hoofd 

taalcommissie was klaagde hier alsmaar over. De verschillende 

proefwerken liggen qua niveau zo laag dat aansluiting op de hogere 

scholen steeds moeilijker wordt. Er zijn nu al ‘tussenklassen’ bij 

diverse scholen waar de kinderen eerst bij moeten leren om later 

aan het normale niveau mee te kunnen doen. Maar dan nog, ook 

weer de hogere scholen sluiten internationaal nauwelijks aan. Vele 

kinderen die in het buitenland gaan studeren vallen af of moeten 

noodgrepen uithalen om nog mee te kunnen doen. Extra klassen, 

lessen en bijscholing zijn nodig om internationaal mee te kunnen. 

Na het invoeren van de lokale taal Papiamentu is het duidelijk dat 

de kinderen NIET mogen studeren in het buitenland. Ze moeten 

het hier doen met de belabberde niveaus van een hogere school 

zoals de UNA (universiteit). Een UNA waar dagelijks onder de 

hoogleraren gevochten wordt omdat hun niveau blijkbaar onder 
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elk peil ligt. De kinderen van nu zijn afhankelijk van privé scholen 

die wel aan de internationale normen voldoen maar die kosten per 

maand kapitalen.

Dat alles verklaart ook dat met ingang van 2012 Papia-

ments verplicht is als examenvak op alle scholen, zelfs privé 

scholen! Een kolder die aangeeft dat je de kinderen onnodig in 

problemen brengt met een examentaal waarmee je uiteindelijk 

maar met hooguit 150 duizend mensen mee kunt praten, leren en 

je ontwikkelen! Een duidelijker voorbeeld van dom houden kan 

men niet hebben.

Het bewust dom houden van een volk en zeker hun kinde-

ren is juist wat een maffia wil. Ze hebben niets aan denkende men-

sen. Ze moeten schapen hebben die doen wat hen van hogerhand 

wordt opgedragen! Het onderwijs is onder elk peil en we kunnen 

duidelijk stellen dat het niet hoger ligt dan in de rimboe midden in 

Afrika! Daar zijn tenminste nog leraren die met overgave kinderen 

iets willen leren. Hier staan ze voor de klas hun lessen te draaien 

en kijken op de klok wanneer de ‘ellende’ weer voorbij is.

Kinderen zijn werkelijk in het verval aan het geraken. 

Kinderen zijn al lang het kind van de rekening. We zien duidelijk 

dat de huidige komende generaties niets meer te zeggen hebben 

en lammetjes zijn zoals heer Wiels en heer Schotte het al te graag 

hebben. Ja meneer, nee meneer, is wat er moet komen en je mag 
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zeker niet met vragen komen of stukken zoals nu geschreven 

worden.

Het is overduidelijk dat het de politiek is die er alles aan 

doet om onze kinderen dom te houden en die bevestiging kregen 

we uit verschillende hoeken.

Onze nietsnutten op het eiland (Ingezonden 
stuk)

De volgende voorbeelden gaan over de jongeren hier op 

Bandabou. Kinderen die van jongs af aan schoppen ontvangen 

en geen werkelijke kansen hebben en volgens de maatschappij 

nergens voor dienen. Ze maken veel geld, niet door elke dag te 

ploeteren voor enkele guldens op lokale plaatsen maar door de 

drugs te dealen die van hogerhand zoals de politie in Barber be-

schermd wordt. Je praat met hen over wat kan en niet kan en wat 

hoor je veelal. Waarom zou ik ploeteren als ik met veel meer geld 

mijn “vrijheid” kan verdienen.

Toch hebben we hier op Barber een project om jongeren te 

laten zien dat er wel werkelijke kansen zijn in de maatschappij. Een 

project waar de jongeren normen en waarden worden bijgebracht. 

Na vele maanden praten, leren en aantonen dat de maatschappij 

wel een toekomst heeft en dan wil je hen gaan plaatsen bij de be-

drijven die hen een plaats toegezegd hadden. Van de 12 bedrijven 

vielen er 10 af en zo stonden 10 jongens en meisjes weer op straat 
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met loze beloften van een stinkende maatschappij. Uiteindelijk 

zijn er nog 7 elders geplaatst en doen nog steeds hun werk eerlijk 

en naar hun kunnen. 3 zijn vervallen in hun oude patroon en de 

maatschappij is hun vijand.

Naast dit project is er nog een oudere aannemer. Een man 

die iedereen helpt met klusjes maar ook in huizen bouwen. Kortom 

alles wat constructie is. Deze man werkt met 2 vaste mensen maar 

zijn ploeg verschilt dagelijks en kan oplopen tot 35 man. Allemaal 

jongeren die hij ‘s morgens van hun bed licht of van de straat pikt 

en aan het werk zet. Jongens die nergens voor dienen en lui zijn 

voor de maatschappij. Dagelijks maakt deze man lange uren omdat 

hij hen leert, aanmoedigt en zorgt dat ze deze dag weer te eten 

hebben thuis. De jobs worden goed gedaan en deze man rijdt van 

plaats naar plaats om alles alsmaar te blijven controleren. We ken-

nen hem hier allemaal als de godfather van Bandabou en of jullie 

het geloven of niet, zijn jobs worden allemaal goed afgeleverd en 

niets verdwijnt of gaat werkelijk mis. Als je deze man bezig ziet 

met zijn ploegen is het een genot en de jongens die nergens voor 

deugen, zwoegen bij hem van 7 tot 6 trots op hun job en trots dat 

ze geld verdiend hebben op een goede eerlijke manier. Geen steen 

zul je missen, geen stuk hout zal verdwijnen want ze zijn trots dat 

ze eens geaccepteerd worden zoals ze zijn. Vele kettingen om hun 

nek, rasta haar en veel lachen maar de job wordt wel goed gedaan. 

Sorry mensen, het is hoe je met je medemens omgaat, respecteert 

en wat jouw voorbeeld is en wat voor gedachte je uitstraalt. Het 

bewijs wordt dagelijks door diverse mensen geleverd. Zeker geen 
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gemakkelijke job maar het wordt wel gedaan door mensen die niet 

de gehele dag zeggen dat onze mensen lui en niet willend zijn. 

Begeleiding en met wat geduld zijn het gouden jongens en meis-

jes die wel willen maar nooit een eerlijke kans hebben gekregen. 

Denk hier maar eens over na. Een fijne avond.

Aanvullend commentaar

Steeds wordt er zeker vanuit de zakenwereld en de we-

reld van de zogenaamde ‘self made’ personen uitspraken gedaan 

waarbij je, je tenen bij elkaar trekt. Zo ook de uitspraak van heer 

Gelt Dekker die meende op een gegeven moment in een discussie 

op FB dat de mensen op Bandabou nergens voor deugen, lui zijn 

en niet willen werken. Een zware uitspraak omdat hij wel weer 

aan de andere kant beweert dat er over de 90% lokale mensen zijn 

die bij hem werken. Met de weet wat er allemaal gedaan wordt 

om kinderen en jongeren te activeren op dit deel van het eiland, 

schreef ik dus het bovenstaande artikel.

Daarnaast heb ik heer Gelt Dekker uitgenodigd en ge-

vraagd om enkele uren van zijn tijd te kopen zodat we hem op 

plaatsen zouden brengen waar hij zelf kon zien in welke om-

standigheden deze jongeren dan toch nog moeten presteren. Ook 

vertelde ik hem dat er veel gedaan wordt maar dat het juist de 

maatschappij is die alsmaar deze kinderen een trap geven. Nooit 

heeft hij antwoord gegeven en is hij mij daarna alsmaar in het 

belachelijke gaan trekken. Wat dan een duidelijk voorbeeld is dat 



297- De wereld achter het geloof -

deze man zeer veel tekort komt in zijn eigen leven. Als men zo 

over mensen denkt, kijkt men duidelijk in de spiegel en ziet wat 

er mis is met jezelf.

Ter informatie 

Heer Gelt Dekker is een multi miljonair die met zijn mil-

joenen mogelijk alles denkt te kunnen kopen. Zelf is hij, volgens 

zijn eigen personeel, in zijn hotels een van de slecht betalers aan 

zijn personeel op het eiland. Helaas lukt hem niet helemaal zijn 

zinnen door te drijven en hebben diverse mensen hem door. Van-

daar zijn frustratie en zijn handelen.
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De Koningin bezoekt Barber en gaat praten 
met de bevolking 
Brief naar Koningin Beatrix toenmalig koningin van 
Nederland

Daarop heb ik een vraag gesteld en die gepost naar paleis 

Noordeinde.

Curaçao 26-september 2011

Hare Majesteit de Koningin

Paleis Noordeinde (Postbus 30412)

2500 GK ’s-Gravenhage

Betreft: Vraag aan Hare Majesteit de Koningin

Majesteit

Mijn excuus omdat ondergetekende John H. Baselmans 

zich direct wendt tot u.

Ondergetekende heeft begrepen dat u in november 2011 

ons eiland Curaçao zult bezoeken en dat u zelfs in ons dorp Barber 

zult komen om persoonlijke gesprekken aan te gaan met ons, de 

bewoners.

De vraag van ondergetekende, die al 30 jaren opkomt voor 

de rechten van het kind op het eiland Curaçao, is de volgende:
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Majesteit

Op dit eiland hebben we kinderen die geen eten hebben, 

in een krot wonen, geen normaal gezin om zich heen hebben, 

verkracht en mishandeld worden en als ze werkelijk pech hebben 

verhandeld worden. Wat kunt u als allerhoogste persoon van ons 

Koninkrijk hier aan doen? Daar onze regering en die van Neder-

land zeer weinig aan dit probleem doen en alle verantwoorde-

lijkheid afschuiven naar anderen. In de hoop het antwoord van 

u te mogen vernemen tijdens het gesprek wat u met ons burgers 

gaat houden in het dorpje Barber, tekent ondergetekende met de 

meeste hoogachting;

John H. Baselmans

Aanvullend commentaar

Onze Koningin komt! Hiep, hiep hoera! Nu gaat ze zien 

wat er allemaal mis is op dit eiland want ze komt zelfs onderhand 

door onze straat! Och wat een droom, al komt ze en ook wel in 

onze buurt maar wat hebben we aan een persoon die niets te zeggen 

heeft en alleen maar handjes komt schudden en kijken hoe de op-

gepoetste kindertjes langs de weg staan. Al geruime tijd schrijf ik 

het Koninklijk huis dat we bereid zijn hen de ware wereld te laten 

zien. Maar ja, als naar verluidt zelfs het Koninklijk huis openlijk 

contacten heeft met de maffia en de prins privé contacten heeft 
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en die personen uitnodigt bij recepties, ja dan kunt u wel nagaan 

dat de Koninklijke familie daar niet op zit te wachten.

Toen er klaarblijkelijk eens foto’s gemaakt werden van de 

prins terwijl hij vissen had geschoten, wat ook tegen de wet hier is, 

is die man wel naar een praktisch onbewoond eiland overgeplaatst! 

Zijn foto’s zijn natuurlijk vernietigd en zijn leven kapot gemaakt.

Duidelijk een van de praktijken zoals ook de maffia te 

werk gaat, want buiten de foto’s met de geschoten vissen stond 

de prins wel naast een van onze beroemde mensen, die zelfs groot 

erop gaat dat hij mensen heeft doodgeschoten en dat zelfs trots 

voor de tv zat te vertellen (Zie programma De stoel Nederland). 

Als dus een Koninklijk huis deze contacten heeft dan weet je heel 

snel dat je als burgertje weinig kansen hebt en dat dit dus duidelijk 

door de maffia gedekt wordt. Soms vraag je je toch af wat een 

screening inhoudt en dat werd duidelijk in een debat wat ik zag 

met heer Donner.

- Je mag geld stelen.

- Je mag een verleden hebben als bijvoorbeeld, 

  personen doodrijden en proberen dat te verzwijgen.

- Je mag vele louche zaken op je naam hebben.

- Je mag contacten wereldwijd hebben die niet zuiver zijn. 

Maar bij een screening gaat het er kennelijk om dat je 

geheime informatie weet te beschermen. Geen probleem lijkt me 
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als je midden in een maffia zit! Al het andere is door de vingers 

te zien en doet er niet toe. Maar dan als deze mensen zitten en 

geheime informatie komt naar buiten dan wordt er geroepen ‘hoe 

kan dat nou’! Zolang als de kern niet aangepakt wordt zal het 

dweilen met de kraan open zijn.

Lieve Koningin (Ingezonden stuk)

Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden en die-

naar van uw rijk wil ik de vrijheid nemen om u alvast te bedanken 

voor de voornemens ons eilandje Curaçao te bezoeken. Daarom 

worden op dit moment:

- De wegen geasfalteerd.

- De perkjes allemaal gemaaid en geharkt.

- Uw privé pleintje in Emmastad omgebouwd.

- De huizen geschilderd.

- De lantaarnpalen rechtgezet.

- De schilderijen gehangen in ons fort.

- Onze vlaggen uitgedeeld aan een ieder die langs de 

  weg wil gaan staan.

- Bij scholen die u gaat bezoeken al het nog goed meubilair

  bij elkaar geraapt.

- De kindertjes die u mag zien in nieuwe kleren gestoken.

Maar Majesteit mocht u plotsklaps moeten uitwijken en 

door o.a. onze buurt rijden, verschiet niet van de autowrakken, 

olievlekken, kapotte straten, stinkende rook, vervallen huizen, 
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schreeuwende kinderen, vervuilde bermen en de diepe ellende 

die overal rond ons hangt. Ik hoop als dienaar en onderdaan dat u 

een vrolijke en feestelijke dagen heeft op ons eiland waarna wij 

kunnen zeggen; Och we hebben nu tenminste weer eens enkele 

wegen en plaatsen die opgeknapt zijn. Nu gaan we in onze vuil-

nisbelt en ellende verder tot uw volgende bezoek. En dan hopen 

we dat u dan ook eens door o.a. onze straat gaat rijden.

Uw dienaar, uw onderdaan,

John Baselmans

Aanvullend commentaar

Een stuk als satire geschreven maar gezien de commen-

taren bleek dat vele mensen op dit eiland dat niet begrijpen. Al 

het geld wat gewoon verspeeld wordt om een show te draaien zou 

beter besteed zijn aan projecten voor de lokale mensen en de kin-

deren. Hier zien we duidelijk dat het Koninklijk huis een farce is 

en een niet gemeend opgeprikte show. Niet betrokken zijnde met 

de bevolking maar alles op een afstand van een hoogmoed die niet 

geschonden mag worden. Of dat het recht geeft dat dan dit huis 

zulke praktijken ten toon kan stellen is voor mij een belangrijke 

vraag die ik internationaal graag eens beantwoord zou zien. En 

dat dan in het kader van mensen- en kinderrechten.
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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 door 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 vertegenwoordigt wat Jezus 

Christus voor stond en gepredikt heeft dan was u nu niet zo laf 

om uw ogen te sluiten en zelfs te ontkennen wat er geweest is en 

wat er NU nog speelt. In de oude geschriften heeft Jezus Christus 

gestaan achter zijn woord en handelen. Hij is daarvoor gestraft 

en gestorven maar is achter zijn woorden blijven staan. Nu staat 

de Rooms Katholieke kerk niet meer in voor hun daden en hun 



304 - Geloof en het geloven -

woorden en weet dit geloof niet hoe misselijkmakende praktij-

ken 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 over-

al 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.

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 gevochten heeft en ook voor gestorven is.



305- De wereld achter het geloof -

Aanvullend commentaar

Het was genoeg geweest, de kerk die voor vele verkrach-

tingen 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 stuk)

Momenteel staat de Rooms-katholieke kerk zeer negatief 

in het daglicht. Een bisschop in België die openlijk toegegeven 

heeft met kinderen te hebben “gespeeld”, mag aanblijven als 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 onduidelijker maar daar vind je nog bedragen van 

250 miljoen! Nu ben ik gaan kijken wat Bisdom Willemstad onze 

gemeenschap kost en dan stuit je op een kluis die beter bewaakt 
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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 lidmaatschap 

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

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

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

de meeste voorkomende geloven? Hoe kan een staat “land Cu-

raçao” geld pompen in een organisatie die openlijk toe geeft dat 

die kinderen gebruikt, misbruikt, volwassenen onderdrukt en 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 
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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:

Wat moet u doen om zich uit te schrijven 
bij de Roomskatholieke kerk? (Ingezonden 
stuk)

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 ac-

tief 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-katholieke kerk die in de omgeving staat en veelal deze 

parochies heeft overgenomen.
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Vermeld in de brief:

Dat u zich uit wil schrijven uit het register van 

de Rooms-katholieke kerk

- Uw geboorte namen en achternaam

- Uw geboorte datum

Daarna

- Geboorte namen en achternaam van BEIDE ouders

- Geboorte datum van BEIDE ouders.

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

tholieke 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 hoeveel brieven ik ook 

schreef of mails verstuurde.
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Onwaarheden van een stervend geloof 
(Ingezonden stuk)

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 de parochie waar je gedoopt bent, je kunt laten uitschrij-

ven als lid van de Rooms Katholieke kerk. Deze procedure is in 

Europa normaal en alleen in Duitsland moet je een klein bedrag 

betalen, daar het geloof gekoppeld is aan een belasting en er zo 

administratieve kosten zijn. Toen ik netjes een bevestiging kreeg 

van mijn oude parochie viel kort na dat bericht de tegenstrijdige 

brief van Bisdom Willemstad in de bus. Er was geen ledenregis-

tratie en uitschrijven was daarom onmogelijk. Even later in de 

brief werd er melding gemaakt van een registratie, wat de eerste 

tegenstrijdigheid was. Met wat zoeken en bellen met de nuntius 

kwam ik wel in het bezit van een weldegelijke ‘statistieken van 

het Bisdom Willemstad’. Dus kan men er vanuit gaan dat er wel 

een registratie is terwijl het Bisdom Willemstad dit ontkent. Verder 

stelde de brief dat o.a. een doop niet ongedaan kan worden ge-

maakt. Maar is een doop en eerste communie niet opgelegd door 

ouders en hun kerk? Er is totaal geen sprake van een vrije wil! 

Concluderend; Het geloof wordt opgedrongen door deels ouders, 

deels de kerk. Bij het uitschrijven van mijn vrouw, gedoopt op 

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

pastoor ook nog eens te beweren dat de namen eenmaal gegeven 

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

maar bij het bevolkingsbureau via de legale weg. Dan blijkt dat, 

in het geval bij uitschrijving van mijn vrouw op Aruba, de pastoor 

uit gaat vallen tegenover mijn vrouw en zelfs met dreigementen 

komt en ze Christus verloochent! Terwijl diezelfde Christus wel 

stierf voor zijn eerlijkheid en zijn geloof. Wat dezelfde eerlijkheid 

is zoals wij ons netjes distantiëren van de gang van zaken zoals 

het RK zich aan het manifesteren is. Als straf wilde deze pastoor 

haar uitschrijving (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 onschendbaarheid 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 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 
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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 Italië maar 

ook vanuit de Arabische landen waar alles schuilt achter een of 

ander geloof. Men weerde me weldegelijk en dat was de aanlei-

ding 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 

ervaringen met dit geloof waren zeker niet prettig en tot zelfs 

zeer ernstig te noemen. De hoofdreden is dat u als Bisdom Wil-

lemstad 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 
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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 diverse personen aangifte gedaan hebben van mis-

bruik 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 

2 jongens deze zaken niet meer wisten te verkroppen en nu als 

schuldigen gezien worden van een moord op deze pastoor. Door 

het weigeren om met deze pastoor in bed te kruipen werd op een 

later tijdstip langzaam maar zeker mijn huis afgenomen. Het huis 

waar mijn vrouw en ik, mijn schoonvader en vele kinderen met 

veel liefde gewoond hebben. Wat nog pijnlijker was, was dat mijn 

vrouw en ik toestemming hadden van Bisschop Ellis en het toen-

malig Bisdom, waar we overigens regelmatig contact mee hadden, 

om een kindertehuis te starten op het stuk grond naast ons huis. 
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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 ge-

schikte regeling zou komen van Bisdom Willemstad.

 

Verder naast deze voorvallen bleek in mijn missie om 

onrecht te bestrijden op dit eiland als MKK (organisatie tegen 

corruptie), zeer regelmatig de kerk ter sprake kwam. Maar nooit en 

te nimmer heeft het bisdom een van mijn brieven beantwoord. Pas 

toen ik mij uit wilde schrijven kreeg ik een brief van het bisdom 

die niet juist was. Dat weet ik omdat ik vanuit het Vaticaan wel 

te horen kreeg dat ik me wel degelijk uit kon schrijven. Niet juist 

was de bewering dat er geen register is waar het 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 
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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 probeerde te maken, zelfs haar bedreigde dat dan het 

kwade haar zal overkomen. En dat zij, later als ze dood is, geen 

mooie begrafenis mag meemaken in een kerk, is zeer kwalijk te 

noemen. Dat alles omdat ook mijn wouw uit de kerk wil treden. 

Het is kennelijk de manier van afhandelen van dit bisdom waar het 

niet mogelijk is zonder vernederingen uit te schrijven. Maar ook 

gezien de brief van het bisdom naar mij toe. Dan vraag ik me af 

waar is het werkelijke christendom gebleven. Dan moet ik helaas 

stellen dat de heer Jezus Christus met zijn preken en met zijn 

goede wil bij het huidige RK in deze regio niet veel achter gelaten 

heeft. Ik zeg nadrukkelijk deze regio, als ik zie hoe respectvol ik 

behandeld ben door m’n voormalige parochie, maar ook door het 

Vaticaan. Dan snap ik niet dat ook u dat niet lokaal verder door 

voert, maar blijft vasthouden aan een RK schrikbewind. Wat ik 

ook vreemd vind is dat een RK schoolbestuur, wat weldegelijk 

nog zeer vergaande connecties heeft met de RK kerk, kinderen 

op Bandabou aan hun lot overlaat en hen in krotten van scholen 

onderbrengt, met weinig lesmateriaal, zonder toekomst, zonder 
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enige hoop. Wel staat op al deze scholen geschreven ‘Rooms Ka-

tholiek’. 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 u de mensen de vrijheid geeft om te geloven waar zij werkelijk 

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

ouders opgedrongen is en waar wij kinderen geen keuze hadden. 

Het zou de kerk sieren als we gezamenlijk als goede vrienden 

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

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

begeleiden in de moeilijke wegen die zij hebben te gaan.

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

eens gewoon als twee gelijkwaardige mensen over dit voorval 

kunnen praten.

Ik dank u

Aanvullend commentaar

Het werd een uiteindelijk lang gesprek en Bisschop Secco 

herinnerde zich dat ik me in het verleden voor hem wat werk had 
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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 verjaart 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.

Hierbij zet ik de briefwisseling tussen mij, het vatikaan / 

bisdom Willemstad.

Een van de grootste leugens is dat bisdom Willemstad 

geen oficiele leden register bij houdt. (zie brief BIS/no.049/fc) 

Zie in iedergeval de aantallen gevonden op een van uw websites.
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Stukken uit het boek “De missende link”

Boek: De Missende link  ISBN 978-1-4710-9498-9

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

De_missing_link_download.pdf

Citaten uit dit boek

Onze kinderen en minderbedeelden op Curaçao

Ik ben een pessimist, een doemdenker,eentje die alleen 

maar rotzooi schopt. Kijk, die mensen die dat zeggen en denken 

zijn werkelijke mensenkenners en zijn veelal te plaatsen onder 

die groep die zeer veel te verbergen heeft. Veel is er te verbergen 

en dan praten we nog niet wat de politiek ons voor schotelt. Deze 

mensen zijn categorische leugenaars en weten een volk werkelijk 

te bestelen maar ook op te lichten. Een van de ‘kindjes’ van heer 

Schotte was op volle toeren en dat is zijn ‘bario plan’. Wel is het 

vreemd dat er zoveel tegenwerking is en dat zelfs zijn coalitiege-

noten hem laten zinken op zijn drijvend vlot.

Nu is weer de directeur gegaan want ook hij had kennelijk 

door dat hij gebruikt werd voor de 4 jarige politieke campagne van 

heer Schotte en zijn partijmaatjes. O, zijn contract was afgelopen.

Iedereen blij en een project wat onze minderbedeelden en 

kinderen moest helpen staat weer op de schop. Niemand is nu te 
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bereiken en ook zij hadden de ondergang al lang aan zien komen. 

Vele mensen uit de buurten met goede bedoelingen worden weer 

in de kou gezet. Ook het vertrouwen heeft weer een flinke deuk 

opgelopen. Maar erger nog, veel geld is aan dure reisjes verkwist 

om zo zogenaamd samen te werken met een land dat zelf niets 

op poten kan zetten en hangt en leeft van de criminaliteit. Steeds 

meer gaat blijken dat kabinet Schotte de weg in slaat van zijn 

grote voorbeelden heer Chávez, Castro en een groot deel van de 

Haitiaanse bevolking die al op dit eiland leven! Waar we in beland 

zijn is een dictatuur en dat zagen we gisteren in de bestuursver-

gadering waar men verre van democratisch nog te werk gaat. Erg 

is dat de bevolking dit slikt en het voor lief neemt! ‘We kunnen 

niets doen’, een veel gehoorde kreet maar niet beseffend dat juist 

de bevolking zeer veel kan doen! Laten we als burgers naar buiten 

komen als een geheel, als een blok deze communistische leiders 

verdrijven desnoods naar het land van herkomst.

Sinds dit jaar is er een kritische blog bij gekomen op 

internet.

“Watamula” is een blog waar ongezouten, niet gecen-

sureerde stukken geplaatst worden over de vele misstanden op 

Curaçao. Dagelijks worden vele zaken aangesneden en worden 

commentaren geleverd over alles wat kan spelen op ons klein ei-

landje. Alle pers is uitgenodigd deze blog te bekijken in de hoop 

dat u open staat voor stukken die misschien anders het daglicht 

nooit zouden zien. Tot ziens op Watamula.
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http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm

Het Watamula team

“Ergste hongersnood Somalië achter de rug”

Dat stond vandaag met een grote kop in de Telegraaf. Triest 

dat er nog hongersnood moet zijn terwijl er eten verspild wordt 

in onze westerse maatschappij. Het is juist die maatschappij die 

honger veroorzaakt en zorgt dat mensen sterven. Bewust worden 

er oorlogen en opstanden uitgelokt en wordt eten mondjesmaat 

verstuurd naar die landen. Zeker die mensen niet die kracht geven 

om zelf aan het werk te gaan of die mogelijkheid te bieden die wij 

nog op ons eiland hebben.

Maar hoe lang nog? Want de tekenen op onze eiland zijn 

hetzelfde als dat we hebben in Haiti! De machtigen worden machti-

ger en de Maffia heeft het heft in handen. Oppositie kan geen blok 

meer vormen omdat ze zelf in deze zaken verstrengeld zitten. Wie 

kan de pot verwijten dat hij zwart ziet als hijzelf niet schoon is?

Dit beeld is een voorproefje naar de kant die wij als land 

ook uit gaan als wij als bevolking niet op gaan komen voor onze 

kinderen. Dan kunnen we alleen maar zeggen dat we dom zijn 

geweest en kortzichtig te werk gingen. Dan wel te laat en kunnen 

onze kinderen gaan bedelen voor een handje rijst. Iets wat overi-

gens NU AL gaande is op dit eiland.
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“Interne brieven Vaticaan vergeven van 
corruptie“
Kop Volkskrant 26-1-2012

Als ik dit lees denk ik aan het hoofdstukken die ik geschre-

ven heb in mijn boeken; Curaçao Maffia Eiland en het Energieniale 

leven. Allemaal gaande over ons bisdom dat na het heen gaan 

van mgr. Ellis totaal omgeslagen is naar macht en vertoon van 

overdreven kerkelijke gebruiken. Gaat de kerk wereldwijd juist 

steeds verder bij de mensen staan, dat pretenderen ze om zo nog 

hun eigen zieltje te redden, op Curaçao en andere voormalige 

Antilliaanse eilanden wordt de afstand immens groot gemaakt. 

De Rooms Katholieke kerk is al lang niet meer wat het is geweest 

en dat hebben wij aan de levende lijve mogen ontvangen. Oude 

beloftes, zelfs op papier gezet door de vorige bisschop, worden 

nu afgewimpeld dat die niet bestonden. Gesprekken zijn bijna 

onmogelijk aan te vragen en moeten afgedwongen worden via 

het Vatikaan en er wordt vreselijk heimelijk gedaan over hoeveel 

de Curaçaose staat, ook op andere eilanden, aan geld steekt in de 

kerk op de eilanden!

Je wordt bedreigd vanuit Bisdom Willemstad als je niet 

meer bij het RK wilt horen en je wilt uitschrijven. De misstanden 

stapelen zich alsmaar verder op. We weten al geruime tijd dat het 

RK niets meer is dan een verlengstuk van de politiek. Dat zien we 

duidelijk op deze eilanden waar een bisschop meent zich te moeten 

bemoeien met de plaatselijke politiek. In plaats dat hij eens alle 
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kindermisbruik gaat onderzoeken, en “vreemde zaken”, wimpelt 

hij die weg als zijnde “dat het voor zijn tijd is”! Corruptie is dan 

het enige antwoord op dat alles en dat kun je duidelijk zien op onze 

eilanden. Het in de macht houden van grote groepen mensen, geld 

aftroggelen via collectes en zaniken over donaties en restauraties 

van kerken. En zo werkt het RK al zeer veel jaren rond de wereld. 

Zolang het geld maar blijft vloeien is alles okay. We zien het nu 

in Griekenland waar mensen in zeer zware armoede leven maar 

waar de kerken projecten laten uitvoeren die zeer veel geld kosten. 

Nu de nood het hoogst is gaat men vele kerken restaureren en is 

men zelfs aan het uitbreiden. Zo om de “lage bevolking” voor een 

habbekrats hun gebouwen te laten opknappen. Uitbuitend zoals 

ze al eeuwen hebben gedaan en nog steeds doen. Dat allemaal 

onder het mom van een God en een Jezus Christus die de mensen 

zogenaamd bijstaan. Ja, bijstaan als het geld maar

in hun zakken komt.

 

Praat me niet over de kerk. Meer staat geschreven in de 

twee boeken eerder vernoemd en het krantenartikel hieronder 

aangehaald.

Link volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/

detail/3139559/2012/01/26/Interne-brieven-Vaticaan-vergeven-

van-corruptie.dhtml#.Ty5ZeWw0sHV.facebook

Link Boeken:
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- Curaçao Maffia Eiland

- Energiniale leven

Hoe houden we de kinderen dom? 
(Ingezonden stuk)

Dat gaat op een slinkse wijze op ons eiland. We zorgen 

dat de scholen zwaar onder elk peil zijn en geven de kinderen 

een beperkte leerstof. Al vele jaren zien we, en ik spreek uit er-

varing doordat mijn overleden vrouw 25 jaren hoofd der school 

is geweest op dit eiland, dat het peil lager en lager wordt. De 

scholen zijn veelal krotten en de kinderen moeten maar zien hoe 

ze verder kunnen in het leven. Nu hoef je niet veel te kennen om 

de criminele wereld in te gaan en zo zullen ook vele kinderen in 

die circuits gaan begeven. Het onderwijs is een aanfluiting en 

alsmaar is het veranderen op veranderen. Alleen de zeer sterke 

kinderen die veelal bijgespijkerd en mondiger gemaakt worden 

door hun ouders hebben een reële kans. Of men moet duizenden 

guldens neertellen om op privé scholen te mogen vertoeven. Dan 

zie je een totaal ander kind ontwikkelen. Op de betalende scholen 

zijn de kinderen veelal “bij de tijd”, “mondiger” en weten wat 

er gaande is in en rond de wereld. Op de lokale scholen zie je 

veelal schuchtere kinderen, bang en niet voor een eigen mening 

durven uit te komen. Ook dan nog eens teruggeplaatst omdat er 

niet elke dag altijd eten is voor elk kind! Dan nog durven mensen 

te zeggen dat het lokale onderwijs voldoet aan de eisen en goed 

is. Dan vraag ik aan die mensen; Waar heeft u en uw kinderen op 
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school gezeten? Het is in en in triest dat men weet dat onderwijs 

zeer beroerd is en er doorgaans geen fatsoenlijk meubilair is. Dat 

bijvoorbeeld gehandicapte kinderen op straat staan omdat ze geen 

school meer hebben omdat een regering vindt dat ze maar mee 

moeten draaien in deze armzalige manier van onderwijs. Het is 

gewoon schofterig dat de lokale kinderen NIET de rechten en 

kansen krijgen als de mede vet betalende kinderen waar pa en ma 

een grote geldbuidel hebben! Het is niet te geloven dat mensen 

hun ogen sluiten voor de zaken als kinderleed terwijl gemiddeld 

75% van de kinderen te maken hebben met een of andere vorm 

van kinderleed! Mensen die beweren dat het onderwijs op ons 

eiland op peil is moeten eens gaan praten met de schoolhoofden 

en de ware verhalen aanhoren hoe men systematisch alles wat het 

leren van kinderen op dit eiland de kop ingedrukt wordt! Al heel 

veel jaren is men “domme” kinderen aan het kweken en examens 

worden jaarlijks naar beneden bijgesteld! Die hoofden die hun kin-

deren ook die kansen willen geven als al die rijke mede kinderen, 

krijgen nul op hun rekwest bij schoolbesturen en de politiek. Zie 

wat er met onze Universiteit gebeurt! Zie wat er op middelbare 

scholen gaande is waar mensen en leerlingen die te mondig zijn 

verwijderd of de kop ingedrukt worden! Onderwijs op Curaçao 

is indoctrinatie, haat en nijd verspreiden en de kinderen zo dom 

mogelijk houden! Want het zou kunnen zijn dat er eens een te slim 

mens op dit eiland gaat zeggen wat er werkelijk met hen gebeurt!

Onderwijs Curaçao staat voor systematisch dom houden 

van onze kinderen die onze toekomst zijn!
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Wat is kinderleed? (Ingezonden stuk)

Al geruime tijd komt kinderleed al wat meer naar boven 

op ons eiland. We maken zelf hele shows rond en om kinderleed. 

Dan zien we plaatjes van kinderen geheel toegetakeld en kinderen 

vol blauwe plekken huilend in een hoekje. Ook is er een geweldig 

thema, seks met kinderen, waar iedereen vol aandacht naar luistert 

en dan daarna even denk “dat is erg” en dan snel wegloopt en 

alles bij het oude laat. Het “bewerken” van kinderen is erg want 

een kind wat geslagen wordt zal er altijd iets aan over houden. 

Dat hebben we pas kunnen lezen in een publicatie van iemand 

die het kennelijk kan weten. Maar we zijn ook drukdoende om 

alle gevallen van seksueel misbruik op te sporen. Niet dat er iets 

veranderd nee, onze bisschop Secco doet het gemakkelijker, 

hij wimpelt alles weg dat het verjaard is of niet te achterhalen! 

Maar kinderleed gaat verder, want we praten nauwelijks over de 

seks met vader, moeder, tante of nicht! Dat is te moeilijk en we 

zouden wel eens kunnen stuiten op zeer bekende namen. Maar 

bij kinderleed wordt ook niet gedacht aan de vele kinderen die 

dagelijks gedumpt worden in tehuizen, kinderopvang of crèches! 

Kinderen die nauwelijks weten wie hun vader of moeder zijn. 

Kinderen die niet weten dat er een thuis is en de gehele dag bij 

andere mensen vertoeven.

Maar, wat denkt u van het verbale geweld? Het schreeuwen 

tegen kinderen, kinderen kleineren en hen zo monddood maken. 
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Kinderen hebben niets te zeggen en niets te willen. Ook dat is 

kinderleed!

Jammer genoeg zijn al die salonstichtingen niet toerijkend 

om het kinderleed problemen aan te pakken. Mensen misschien 

wel met goede wil, maar met weinig inzicht, macht en know-how. 

Kinderen kunnen dan nu wel bellen of naar buiten komen en wat 

dan? Verliezen ze dan hun laatste sprankel hoop omdat weer een 

of ander goedwillend persoon meent dat het zo moet. Kinderleed is 

een taboe op ons eiland. Als men er over praat wordt er nauwelijks 

iets aangegrepen. Ook weer in de huidige regeringsperiode waar 

niets gedaan wordt om de stichtingen te reorganiseren en kundige 

mensen aan te trekken. We rommelen maar door want och, het is 

toch maar een kind!

UNICEF en kinderleed Curaçao (Ingezonden 
stuk)

Ondertussen weten we dat UNICEF een onderzoek gestart 

is naar het kinderleed op Curaçao. Maar in hoeverre wil men gaan 

onderzoeken en hoever zal men medewerking verlenen? Na ruim 

30 jaren bezig geweest te zijn met kinderleed is een ding duidelijk; 

Kinderleed wordt in stand gehouden door de vele instanties en de 

overheid! Het is verwonderlijk dat we met alle stichtingen en het 

vele geld uitgeven, blijkbaar meer kinderleed hebben dan 30 jaren 

geleden! Eerder is in het boekje ‘Geboren voor een cent’ aange-

haald dat tussen de 70 tot 82% van de kinderen te maken hebben 
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en nog hebben met kinderleed. Verbaal, mentaal en psychisch! 

Deze cijfers kwamen recent uit het veld. Jaren daarvoor waren me 

vele zaken bekend via mijn overleden vrouw en collega’s die als 

hoofden der school opereerden op het eiland. Maar even verder 

gaan over “willen” en “medewerking”.
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Het is altijd zo geweest dat als men van de schoolbesturen 

achter kwam dat er onderwijskrachten lieten vallen dat het zo 

slecht gesteld was met de kinderen in hun klas, werden (en nu 

nog) deze leerkrachten ontslagen of overgeplaatst naar een plaats 

waar voorgoed hun mond gesnoerd werd! Vele zaken mochten en 

mogen niet naar buiten komen anders kwam de naam van de school 

in het geding en misschien wel discredit naar enkele mensen toe.

Kinderleed mag niet opgelost worden en dat zien we bij 

de alsmaar nieuwe en reeds vastgeroeste stichtingen die nauwe-

lijks de power hebben om kinderleed aan te pakken. Als een kind 

bijvoorbeeld in nood het lef heeft deze stichtingen te bellen voor 

hulp is het voorgevallen dat dit kind te horen krijgt “Bel meneer/

mevrouw die en die maar op, tel nummer … Wel tussen die en 

die tijd bellen!” Dan begrijp je dat een kind echt niet meer weer 

om hulp gaat vragen. De instanties werken zeker niet samen, 

eerder tegen elkaar en het kind blijft het kind van de rekening! 

Onderwijzers worden ontslagen en bij die mensen die kinderleed 

rapporteren worden deze zaken van verzwegen! Maar ook die RK 

scholen waarvan we weten dat er onderwijzers zijn die zelf niet 

van de kinderen af kunnen blijven of foto’s maken van naakte 

kinderen spelen nu nog! Dat allemaal beschermd door instanties 

die het te druk hebben met zichzelf en hun naam. Daarom zal 

kinderleed niet verminderen en opgelost worden maar verder in 

het slop geraken. Als kinderen werkelijk geholpen mogen worden 

zullen juist de mensen in het veld, onderwijzers, wijkverpleging, 

artsen, gehoord moeten worden. Van hen kan men vernemen wat 
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het werkelijke probleem is met onze kinderen. En dan, ja dan is 

er een objectief beeld te vormen hoe het staat met onze kinderen 

op het eiland. Nee, stichtingen, schoolbesturen en politici willen 

niet weten wat er gaande is en dat bleek wel toen onze persoonlijk 

ervaringen van ruim 30 jaren kinderleed alsmaar geprobeerd werd 

te verzwijgen toen het in boekvorm uit kwam. Tot op heden heb ik 

begrepen dat de stem van het volk en de ware mensen die dagelijks 

het kinderleed mee maken en zien, niet gehoord zijn geweest. Mijn 

vraag aan UNICEF is; Wil UNICEF wel echt werkelijk weten wat 

er gaande is met onze kinderen op Curaçao? Dan zult u het veld 

in moeten gaan en die mensen, die dagelijks met leed te maken 

hebben, moeten horen.

Boek “Curatele”

Boek: “Curatele” Een derde curatele die wij niet mogen 

weten.  ISBN 978-1-304-58901-9

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

Curatele_download.pdf

Citaten uit dit boek

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 
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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 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 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 veiligheidsdienst, 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 telefoon-

tje van geheel iemand anders die ook nog eens wat extra zaken 
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aan haalde maar ook weer waarschuwde wat er met ons zou ge-

beuren. 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 enke-

le 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 zaken verder los en begonnen mazen in de geheimhou-

ding van trieste gevallen rond kinderleed zich te openbaren. Een 

kinderoord dat zich superheilig opstelde bleek veroordeelde kin-

derverkrachters 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 maatschap-

pij. 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! 
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De informatie was enorm en ondertussen moest ik al voor een 

rechtbank verschijnen voor een zaak, betreffende een stichting 

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 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 Alexan-

der 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 aan-

bieden? 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 
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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 

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 wer-

den in hoeverre en wat wij wisten van het geheel. Veel duidelijk-

heid 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 Koninklijk huis 

mits ik me stil hield in die tijd voordat het Koninklijk huis zouden 

komen! Interviews van Nederlandse zenders werden stopgezet en 
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zelfs uitgeknipt en ook zelfs lokale interviews werden 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 aan gedaan werden 

en wie hier achter zaten! Monddood moest ik gemaakt worden. 

Toen dat niet helemaal lukte werd ik politiek als een achterlijke 

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

of mijn mond open deed of schreef, aangevallen als zijnde “ach-

terlijk”, “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 protest-

borden gaan staan om kracht bij te zetten voor het kinderleed op 

dit eiland. Al vrij snel in het begin kwam veiligheidsdienst Ne-

derland ons vragen wat de bedoeling was. Na een goed gesprek 

mochten we van hen op een aangewezen spot staan waar het ge-

zelschap 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 comi-
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té 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 

geheel. Alleen TV 11 had kennelijk geen boodschap aan de boy-

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

onze borden, zelfs boven de hoofden van het Koninklijk gezel-

schap! De Nederlandse pers en lokale pers dropen af als lamme-

tjes 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 gehe-

le 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 kinder-

leed 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 Gouverneur 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 wekelijks sluizen van tientallen miljoenen drugsgeld via een 
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lokale bankrekening, was iets waar je niet overheen kijkt. Ik legde 

hem zaken voor en vertrok weer huiswaarts. Later bleek dat, dat 

bezoek mijn leven veranderde.

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 veranderin-

gen?” Het is al vele duizenden jaren gebleken dat kinderen worden 

verwekt om zo voor zichzelf een veilige toekomst te garanderen. 

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 manipu-

leren zijn en kinderen die ook nog gemakkelijker te onderdrukken 

zijn. Met wat karig eten en enkele pak slaag is een kind een ge-

makkelijke 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 wereldorganisaties rijkelijk beloond worden om 
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door de vingers te zien. Bijvoorbeeld, de gehele chocoladehandel 

draait op kinderarbeid. 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 concurrenten zo ook een vijand voor het systeem. 

Maar daarentegen, de drugshandel draait veelal op minderjarigen. 

Zowel op de plantage 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 

begrijpt snel welke handeling het moet doen! Drug is waar de we-

reld 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 een kunst-
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matige 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.

Boek “Curacao achter gesloten deuren”

Boek:Curaçao achter gesloten deuren.  

ISBN 978-1-4717-9319-6

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

Gesloten_deuren_download.pdf

Citaten uit dit boek

3. Kinderleed

Wederom een stuk wat niet geplaatst werd en geen enkele 
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aandacht kreeg. Natuurlijk niet want ik had bij de vele personen, 

die bij ons thuis kwamen, een link kunnen leggen naar de vrijmet-

selarij en op hun vraag om te stoppen met kinderleed het verkeerde 

“nee” antwoord gegeven. “Nee, ik stop niet met kinderleed zolang 

er kinderleed is”. Dat was het antwoord aan deze personen wat een 

complete turn maakte in ons leven. We hebben in de vele jaren de 

ellende gezien in en rond de kinderen en ook gezien waarom het 

niet verholpen kan worden. Wat blijkt? Dat er namelijk geen weg 

is maar zeker geen wil! Er wordt onwijs veel geld gemaakt met 

kinderleed, kinderhandel en kindermisbruik. Alleen al op Curaçao 

zien we wat er allemaal mis is onder de kinderen en dat allemaal 

gedekt, schoongepraat en verzwegen door die personen die hiervan 

een graantje meepikken. Laatst werd vanuit internationale orga-

nisaties wederom kenbaar gemaakt dat in de laatste jaren nadat 

de rapporten en voorstellen die er gelanceerd zijn, Curaçao nog 

niet één ervan heeft opgepakt of is ermee gaan werken! Waarom 

is duidelijk; Kinderleed betekent veel geld.

Ik heb in een stuk, wat alleen op internet verscheen, de 

zaken op een rijtje gezet.

Waar het om ging was dat UNICEF een duidelijk gema-

nipuleerd rapport gepresenteerd had op Curaçao waar ze mild 

deden over het kinderleed. Maar in Nederland sloeg UNICEF een 

geheel andere toon aan en waren diverse uitspraken vernietigend. 

Ze waren duidelijk bang om met een eerlijk statement te komen 

op het eiland Curaçao. De dames van UNICEF stonden duidelijk 
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onder druk. Er waren politici en experts die zich afvroegen of er 

misschien een “schaduwrapport” geschreven was! Eén voor de 

Antillen en één voor de wereld. Dat ze zwaar onder druk stonden 

was duidelijk, ze vermeden vanaf het begin de kritische personen 

en instanties. De ware mensen vanuit het veld werden niet erbij 

betrokken en mochten hun bevindingen/cijfers niet naar buiten 

brengen. Later werd ik daar nog op aangevallen door een zekere 

Jeroen Jansen die blijkbaar mee bepaald had wie wel en wie niet 

mocht praten op dit eiland. Buiten het rapport hoorden we uit 

diverse hoeken, zoals een VN en UNICEF zelf, wat dubieuze 

uitspraken. Zaken die je niet direct terug kon vinden in het rapport 

maar wel aangehaald werden. Dat er meer achter de schermen 

gebeurt, is duidelijk. Wat met dit alles duidelijk is geworden, is dat 

vele grote instanties bang zijn de waarheid naar buiten te brengen 

en zwaar onder druk staan. Dat werd ons ook duidelijk toen wij 

benaderd werden door personen, onafhankelijk van elkaar, en 

die ons vroegen om te stoppen met kinderleed omdat het anders 

gevaarlijk zou kunnen worden.

Het ingezonden stuk

Waarom kinderleed blijft bestaan 
(Ingezonden stuk)

Hiermee wil ik aangeven waarom het moeilijk is dat 

kinderleed zal verdwijnen. Na het boekje “Geboren voor één 

cent” kwamen we erachter dat de problemen niet alleen gezocht 
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moesten worden bijde lokale instanties. Deze bleken veelal on-

professioneel te werken en sommige zelfs zonder enig kennis 

van zaken. Je zou kunnen zeggen “waar een wil is, is een weg”. 

Maar kinderleed blijft maar aanhouden omdat er alsmaar achter 

de feiten wordt aangehobbeld en dat het dweilen is met de kraan 

open. Incest, drugs, mishandelingen en ook het verhandelen van 

kinderen worden door hogerhand niet erkend. Toen we met een 

compleet verslag kwamen bij de minister van gezondheid, mevr. 

Constantia, werd het niet gelezen en werden we ook niet voor een 

gesprek ontvangen. Door de vorige minister, mevrouw Leeflang, 

werden we zelfs bedreigd! Het was minister president Schotte die 

als eerste een confrontatie aan ging betreffende dit probleem. Hij 

was de minister die ook Unicef goedkeuring gaf om een onderzoek 

te doen naar de stand van zaken over kinderleed op het eiland. Hij 

kon niet veel anders want we hadden al bij Unicef, VN, Neder-

landse politiek en Europees Parlement aangeklopt dat de toestand 

onhoudbaar was en nog is. VN vroeg Nederland naar opheldering 

en Nederland moest zwijgen want er waren geen cijfers die ze 

konden overleggen! We weten vanuit het verleden bij andere zaken 

dat Unicef alleen datgene mag onderzoeken wat de regering van 

het desbetreffende land toestemming voor verleent! Wat inhoudt, 

het onderzoek mag gehouden worden onder die mensen van dat 

land, dat dit toestaat! Kort voordat Unicef met zijn onderzoek 

begon, gebeurde het volgende. Via iemand die zich zeer dichtbij 

het lokale onderzoeksteam bevond, hoorden we dat Unicef lokaal 

maar met een beperkte groep mensen ging praten! Mensen van 

wie we al wisten vanuit het verleden dat zij niet beschikken over 
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de werkelijke cijfers! Dat omdat ze maar in een beperkt gebied 

in het veld werken. We hebben contact gezocht met zowel de in-

ternationale als de lokale Unicef organisatie maar er kwam geen 

response. Via de pers vernamen we kort daarna dat het uitgemaakt 

was dat er een selectief elite groepje gehoord zou worden. Niet 

de scholen, hoofden der scholen, schoolgemeenschappen, wijk-

verpleging en doktoren! Juist deze mensen die DAGELIJKS met 

onrecht onder de kinderen te maken hebben. De lokale Unicef 

groep zweeg in alle talen en was nergens te vinden. Althans, we 

hadden via ons contactpersoon en uit de pers begrepen dat ze niet 

van hun plan af zouden wijken! Wat gebeurt er dus? Unicef krijgt 

gemanipuleerde cijfers vanuit ons eiland. Cijfers die door enkele 

instanties vrijgegeven worden maar die vaak zelf de oorzaak zijn 

van deze kinderellende. Het rapport is nu gebaseerd op een poli-

tiek en enkele organisaties die zeker niet naar behoren (kunnen) 

functioneren. En zo blijven nu weer de ware cijfers achterwege! 

Waarom? Omdat kinderleed een handel is waar heel veel geld in 

omgaat. Via dit leed zijn er vele organisaties die er een boterham 

aan verdienen en is er een politiek die kinderen ge/misbruiken 

voor hun doelen en hun handel als drugs bijvoorbeeld. Want 

hoeveel kinderen op dit eiland worden gedwongen om zich in de 

drugswereld te begeven? Maar buiten dat, is kinderhandel en seks 

met kinderen een welkome inkomen voor velen. Onze freezones 

blijken, naar horen zeggen, een waar paradijs te zijn van waar 

kinderporno de wereld ingestuurd wordt. Maar vergis u zich niet, 

ook de katholieke kerk maakt al vele jaren misbruik van onze kin-
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deren! Met een huidige bisschop die het zelfs ontkent en af doet 

als verleden tijd, terwijl wij vanuit het Vaticaan een schriftelijk 

excuus kregen voor wat er in het verleden gebeurd is. Het geloof 

waar vele clubjes en vele stichtingen zich achterschuilen en in de 

naam der God de kinderen gebruiken/misbruiken voor hun eigen 

ego en verdiensten.

Het rapport Unicef zal internationaal worden aangevoch-

ten. De nodige acties zijn al ondernomen en zowel VN, Nederland, 

en het Europees Parlement weten dat er “meer” aan de hand is. 

Helaas zijn de kinderen wederom de dupe van gemanipuleerde 

cijfers, opgelegd door de lokale politiek.

Boek deel 1 “Matrix van ons systeem”

Boek: De MATRIX van ons systeem deel 1.  

ISBN 978-1-291-88840-9

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

Matrix1_download.pdf

Citaten uit dit boek

Bisdom Willemstad

Van 1705-1742 namen de Jezuïeten (SJ) van de Hollandse 

Missie de zielzorg waar op de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba.
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Van 1742-1776 verschillende paters van diverse nationa-

liteiten.

Van 1824-1870 wereldheren van de Hollandse Missie. 

In 1870 namen de Dominicanen (OP) de missionering van de 

eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba over van de Nederlandse 

wereldheren.

Apostolische Prefectuur 1810-1842, daarna tot Aposto-

lisch Vicariaat verheven. In 1958 werd het Apostolisch Vicariaat 

verheven tot bisdom Willemstad. Het bisdom Willemstad behoort 

tot het aartsbisdom Port of Spain (op Trinidad en Tobago).

 

1. Apostolische Prefectuur van Curaçao: 1810-1842

2. Apostolisch Vicariaat van Curaçao: 1842-1958

3. Bisdom Willemstad: 1958- Heden 7-19a Bischoppen

1. Apostolisch Prefect: mgr. J. Schinck, 1810-1842

2. Apostolisch Vicaris: mgr. M.J. Niewindt, 1842-1860

3. Apostolisch Vicaris: mgr. J.F.A. Kistemaker, 1860-1870

4. Apostolisch Vicaris: mgr. P.A.H.J. van Ewijk OP, 

    1870-1886

5. Apostolisch Vicaris: mgr. C.H.J. Reynen OP, 1886-1887

6. Apostolisch Vicaris: mgr. A.M.H.J. Joosten OP, 

   1887-1896

7. Apostolisch Vicaris: mgr. A.J.J. van Baars OP, 

   1896-1910

8. Apostolisch Vicaris: mgr. G.M.A.M. Vuylsteke 

   OP, 1910-1931
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9. Apostolisch Vicaris: mgr. I.P.J.H. Verriet OP, 1932-1948

10. Apostolisch Vicaris: mgr. L.J.Th. van der Veen- 

    Zeppelfeldt OP, 1948-1956

11. Apostolisch Vicaris: mgr. J.M.M. Holterman 

   OP, 1956-1958

12. Bisschop: mgr. J.M.M. Holterman OP, 1958-1973 494 

13. Bisschop: mgr. W.M. Ellis OP, 1973-2001

14. Bisschop: mgr. L.A. Secco SDB, 2001- heden

In een archief vinden we nog deze beschrijving:

“Vicariaat en bisdom”

Nadat de West Indische Compagnie zich in 1634 meester 

had gemaakt van Curaçao werd de uitoefening van de katholieke 

godsdienst er in 1637 verboden. Desondanks slaagden priesters 

er af en toe in de eilanden, behalve Curaçao waren dat Aruba, Bo-

naire, St. Eustatius, Saba en een deel van St. Maarten, te bezoeken 

en er de sacramenten toe te dienen. Van 1705-1742 bezochten

Jezuïeten van de Hollandse Zending de benedenwindse 
eilanden.

Van 1742 tot 1776 deden verschillende paters van diverse 

nationaliteiten dat. In 1769 werd Curaçao verheven tot aposto-

lische prefectuur, in 1841 volgde een verheffing tot apostolisch 

vicariaat. Na het bankroet van de Compagnie in 1791 werden 
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de beperkingen opgeheven. Mgr. Niewindt breidde de missie uit 

zodat in 1854 alle zes eilanden vaste seculiere priesters hadden.

De missie richtte zich voornamelijk op de slaven. De 

slavernij werd op 30 september 1862 afgeschaft. In 1868 werd 

het gebied toevertrouwd aan de Dominicanen. In 1958 werd het 

apostolisch vicariaat verheven tot bisdom Willemstad en kwam 

er formeel een einde aan de missiestatus. Het bisdom Willemstad 

behoort tot het aartsbisdom Port of Spain (op Trinidad).

Willemsen, II, 140 en Mulders, Missie in tropisch Neder-

land, 211-223
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22 mei 2014 (Ingezonden stuk)
Opmerkelijk bericht en tevens bewijs

Gekort op onderwijs

Minder leerlingbegeleiding in voortgezet onderwijs

Antilliaans Dagblad vandaag 22 mei 2014

“Willemstad - Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbe-

stuur (RKCS) gaat binnenkort met vertegenwoordigers van het 

voortgezet onderwijs en het secundair beroepsonderwijs in beraad 

over de onlangs door het ministerie van Onderwijs aangekondigde 

bezuinigingen voor het schooljaar 2014-2015.”
bron: Antilliaans Dagblad 

- Wist u dat onze lokale bisschop en de huidige 

  pauzen Jezuïeten zijn? 

- Weet u dat de opdracht vanuit deze “kerken” en in 

  hun eigen verklaring, die ze af moesten leggen, staat 

  dat het doel is om de kinderen dom te houden!! 

Zie hier waar we op Curaçao mee bezig zijn.

22 mei 2014 (vraag in sociale media)
 

Waarom denkt u weigert Curaçao om mee te doen aan een 

onderzoek over mensenhandel? Beschreven jaren geleden en tot 

de dag van vandaag nog steeds ontkend.

‘Mensensmokkel bestaat op Curaçao’
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22 mei 2014 
Opmerkelijk stuk Antilliaans Dagblad

“Willemstad - Mensenhandel en mensensmokkel zijn deze 

week onderwerp van discussie op Curaçao. Gisteren vond in het 

WTC-gebouw een forum plaats en vandaag is er een....

Bericht enkele weken geleden

“Geen onderzoek mensenhandel nodig.

Curaçao wijst wens Tweede Kamer af.

Den Haag - De Curaçaose regering ziet niets in een ge-

zamenlijk onafhankelijk onderzoek naar de aard en omvang van 

mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik in het 

Caribische deel van het Koninkrijk.”
bron: Antilliaans Dagblad 

1 juni 2014 (vraag in sociale media)

Door kinderleed en onze 53 kinderen bleef de vraag als-

maar bij mij opkomen “Waarom kan kinderleed niet opgelost wor-

den”. Met al onze know-how moet dat toch gemakkelijk kunnen!

Toen ben ik gaan wroeten en het antwoord was vreselijk.
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Ik heb er 1050 pagina’s aan besteed. Mensen die dit lezen 

zullen zeker menig traantje wegpinken, en op sommige momenten 

agressief worden.

Het antwoord heb ik gevonden al had ik dat niet verwacht 

wat mij voorschotelde. Na het schrijven en het uitbrengen is voor 

mij de wereld totaal veranderd.

“De MATRIX van het systeem”

1 juli 2014
Een interessante discussie

Hier ziet men de link en het hersenspoelen van leden zit-

tend in de vrijmetselarij. Datzelfde zien we ook bij de kerk en de 

vele geloven / sektes.

Senia M. is een persoon sprekend namens de vrijmetselarij 

en ging me uithoren.

Senia M; Wat staat er eigenlijk in het boek over de vrij-

metselaars dan? daar ben ik wel nieuwsgierig naar.

John H Baselmans; Alles is daar in beschreven Senia

Zie de gratis downloads:

Title: De MATRIX van het systeem deel 1. ISBN 978-1-



356 - Geloof en het geloven -

291-88840-9 http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Matrix1_download.pdf File size 2.8 MB

Title: De MATRIX van het systeem deel 2. ISBN 978-1-

291-88841-6 http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Matrix2_download.pdf File size 3.7 MB

Senia M; Ja dat begrijp ik maar worden ze goed afgebeeld 

of als slecht, daar ben ik benieuwd naar.

John H Baselmans; Oordeel zelf Senia M.

Senia M; Tja helaas worden de vrijmetselaars overal slecht 

gepraat, ik zie in het boek dat ook hier weer termen worden ge-

bruikt als duistere mensen enz.. wat ik volledig belachelijk vindt, 

waarom? omdat ik zelf vrijmetselaar ben, en vrijmetselaars zijn 

vrije mensen van goede wil en intenties die werken aan hun ont-

wikkeling zonder dogma’s of beter gezegd opgelegde systemen 

die controle uitvoeren, het punt is namelijk dat de werkelijke 

wereldmacht hun eigen orde hebben die ze ook de vrijmetselaars 

noemen maar staat volledig los van de werkelijke vrijmestelarij. ik 

vindt het dus jammer dat de werkelijke orde van de vrijmetselaars 

weer eens in een hoekje worden gedrukt net als de soevereine mens 

die zijn ware vrijheid wil, de wereldmacht staat volledig los van 

de echte vrijmetselarij, de grond legger van de vrijmetselaars is 

Frank bacon beter bekend als Saint Germain die we kennen als de 

opgestegen meesters van de witte broederschap, het gaat om een 
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betere wereld te scheppen voor de hele mensheid en om de nessara 

project in te zetten waar geen armoede meer bestaat en iedereen 

gelijk is. Helaas wordt de waarheid altijd verdraait en zien we 

dat wat we willen zien, dat vindt ik persoonlijk heel erg jammer.

John H Baselmans; Senia M Ik ben naast de vrijmetselarij 

opgegroeid en heb de lagen 1 t/m 34 gezien en meegemaakt. Ik 

ken de achtergrond geschiedenis en hun ritualen. Maar als jij goed 

vindt dat in hun loges kinderen/ baby’s worden geofferd onder de 

hoogste 3 lagen (zelf gezien) dan is het een schijnheilige groep 

waar niemand weet van elkaar wat er werkelijk gaande is in hun 

clubje. Klopt ook want men krijgt les van een persoon die net 

1 graad hoger ligt, men mag geen contact hebben met mensen 

boven hen. Allemaal beschreven in hun eigen ritualen (even na 

lezen Senia). Ik ben 3 jaren geleden nog benaderd om kinderen te 

leveren voor een zgn project. Toen ik het weigerde kwam er weer 

oorlog. Ik ken deze groepen door en door en heb nu nog contact 

met leden die nu gaan inzien wat de ware aard is van deze club.

Verder breek me de bek niet open want in onze 4 loges 

alleen al op curaçao gebeurt ZEEEEEEEERRRRR veel wat het 

daglicht niet mag en kan zien. Vrijmetselarij leden zijn compleet 

gehersenspoeld en verzuipen in zgn goede doelen en lijken alle-

maal borderline te hebben.

Ik kan u de ritualen allemaal leveren (graad 1 t/m 33 , 34 

heeft een andere en meest ziekelijke opvatting van regels) en dan 
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ben ik benieuwd of u nog zo openlijk op komt voor uw clubje

John H Baselmans; Als extra informatie

Ik heb verschillende “grootmeesters” vanuit Nederland en 

lokale bestuursleden bij ons in huis gehad, zeker na het incident 

van kinderen ronselen. Ik heb een hoge piet in huis gehad die di-

rect onder de kroon zat en hoog in het clubje zat. Deze hebben me 

allemaal bedreigd en zelf auto ongelukken uitgelokt en mij onder 

curatele laten zetten door de veiligheidsdienst. Maar er waren er 

ook enkele die zaken toe gaven en zelfs bevestigden! En dat is 

beschreven in deze boeken.

Zoals de offeringen bij Smits van Ooyen te Aalst / Waalre 

onder de Phillips mensen toen ik als kleuter door een raampje 

keek en later weggetrapt werd door enkele gespoelde “soldaten” 

van de club! (zie boek)

Senia M; Sorry hoor maar ik vindt het echt belachelijk wat 

je nu zegt, ik geef namelijk heel duidelijk aan dat er een groot 

verschil is tussen de orde van de wereldmachthebbers en de ware 

vrijmetselaars die daar helemaal NIKS mee te maken hebben maar 

blijkbaar wil je daar niks over horen, en je beschuldiging van dat 

ze allemaal gehersenspoeld zijn klopt totaal niet ( tenzij je de we-

reld orde zelf bedoeld ). Want anders zou dat betekenen dat ik dat 

ook zou zijn en daar ga ik absoluut niet in mee en vindt ik ronduit 

belachelijk en beledigend. Jij hebt persoonlijk te maken met een 

orde die dingen doen die absoluut niet door de beugel gaan maar 
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dan hebben we het hier niet over de ware vrijmetselaars, als jij 

vindt dat het wel zo is dan is dat uiteraard helemaal jouw ding of 

beter gezegd jou overtuiging, maar door dit soort onzin verhalen 

te verspreiden worden de namen van de werkelijke vrijmetselaars 

vergiftigd die hier totaal niks mee te maken hebben want dat is 

de ware werk van de illuminatie die de vrijmetselaars overal in 

de wereld de schuld van geven want dat is de makkelijkste weg 

en dan blijft er voor mij maar 1 vraag over en dat is wat is JOU 

werkelijke agenda aangezien jij ze allemaal over 1 kamp gooit en 

jij met deze orde te maken hebt die dit soort dingen doen???? Geef 

daarom maar de vrijmetselaars maar weer overal de schuld van 

aangezien ze allemaal het zelfde zijn wat dus absoluut niet zo is. 

En dat vindt ik dus heel erg jammer, want ik loop al enige jaren 

mee in de ware ordes en wij hebben altijd met dit soort achterlijke 

beschuldigingen te maken die absoluut onterecht zijn want wat jij 

beschrijft heb ik nog nooit gezien laat staan mee gemaakt en dat 

zou ik ook absoluut nooit tolereren net als mijn broeders van de 

loges. Ik vindt het daarom ook heel erg dat het in andere groepen 

die zichzelf vrijmetselaars noemen en die dit dus ook niet zijn dit 

soort bizarre dingen doen, maar nogmaals, deze staan volledig 

los van de ware vrijmetselaars en daar nemen wij ook absoluut 

afstand van.

John H Baselmans; Het zijn uw grootmeester Senia M die 

deze zaken doen en of u het nu belachelijk vindt en beledigend 

is uw blindheid in deze zaak. Dan wil ik u alleen nog mee geven 

dat u totaal niet geïnformeerd bent over het “clubje” waar u zich 
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in begeeft. Ga uw ritualen en uw wijsheden nog maar eens goed 

door nemen.

Mijn agenda is al die mensen openbaar maken die zich 

schuldig maken aan kindermisbruik en kinderleed/handel. Daar 

zit uw organisatie ook in verweven! Dit is door uw Nederlandse 

en lokale grootmeesters toegegeven onder getuigen van 12 andere 

mensen. Toen ik openlijk gevraagd werd om kinderen te leveren! 

Dat u daar niet van op de hoogte bent is omdat u maar een lage 

rang bezet in uw club (paar jaar actief) en die leerlingen moeten 

de barmhartige Samaritaan spelen om veel leed te verdoezelen 

van hoger.

De ware vrijmetselarij is http://www.vrijmetselarij.nl/ en 

daar vindt u alle namen en ik wed dat u aangesloten bent onder 

een van deze loges. Als u werkelijk een hogere rang daar had zou 

u deze verklaring hierboven niet mogen en kunnen schrijven daar 

u tegen uw eigen ritualen in gaat. Vraag dat maar aan uw meester 

van dit moment in uw rang.

Bertina G J; Ik vraag me wel eens af Hoeveel groeperingen 

zijn er o.a. op aarde die doen aan hersenspoelen?? ....... Wow, dat 

is voor mij óók zo onvatbaar, bijna..... wie in de mensheid is nog 

te vertrouwen? WIE is er nog OPRECHT en volledig LIEFDE-

VOL????
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Senia M; Blind ben ik zeker niet John H Baselmans want ik 

loop langer mee dan vandaag in die kringen en ben het daarom het 

ook niet eens met wat je zegt, maar ik zie dat dit gesprek nergens 

na toe leidt want het is een ja en nietes spelletje en je houdt nog 

steeds vast aan jou overtuiging en dat is helemaal prima. Openbaar 

maken van bepaalde mensen ben ik volledig met jou eens want 

dat zou ik precies hetzelfde doen want kindermisbruik enz.. gaat 

niet door de beugel en accepteer ik totaal niet want ik heb zelf een 

kleine meid van 9 jaar, dus op dat vlak staan we in ieder geval op 

1 lijn. Maar wat de vrijmetselaars betreft niet. Succes met je boek 

en jij ook een prettige dag toegewenst. Bless

John H Baselmans; Voor alle duidelijkheid Senia M het is 

NIET mijn overtuiging! Het is wat ik aan der lijve meegemaakt 

heb en nog mee maak 60 jaren lang! Nog geen week geleden 

bedreigde een van jullie clubje mij persoonlijk met de dood (met 

getuigen) en de kinderhandel is in bijzijn van wederom getuige 

ook besproken. Dan zijn het GEEN aannames maar zaken die 

gaande zijn. Maar we laten het hier bij.

Senia Melchizedek; Ik begrijp je standpunt john maar je 

zegt nu jullie clubje, ik ben niet van die clubje want ik heb jou 

niet bedreigd toch?, jij gooit alles over 1 kamp en doet dan daarbij 

een valse beschuldiging, snap je mijn punt? vandaar dat ik zeg, 

gooi ze niet allemaal over 1 kamp, en ik zelf ben daarom ook niet 

overtuigd over wat je zegt want zo ken ik de vrijmetselaars niet, ik 

vindt het vervelend voor jou dat jij dit doormaakt en hebt ervaren 
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maar nogmaals, ik ken de vrijmetselaars niet op die manier, en 

dat zal ook zeker nooit gebeuren.

John H Baselmans; Ik citeer Senia M”omdat ik zelf 

vrijmetselaar ben” en u bent dan aangesloten bij http://www.

vrijmetselarij.nl/ (dat is verplicht) NU dat bedoel ik met “jullie 

clubje” Ik praat niet over de groep daarboven ik praat niet over 

mensen die zich uitgeven als zijnde vrijmetselaar. Ik praat over 

“jullie clubje”. Waar u ook mason bij bent. Uw “meerdere” staan 

op deze website http://www.vrijmetselarij.nl/

Het is triest (maar begrijpelijk) dat u verwarring wil 

scheppen en wil gaan splitsen in fake en echte vrijmetselarij 

personen. Maar ik praat simpel over uw club, uw meerderen die 

mij bedreigen. Mij proberen in hun vuile handel en praktijken te 

duwen en mij proberen af te persen. Geen aannames maar bittere 

werkelijkheid.

Vrijmetselarij

www.vrijmetselarij.nl

4 juli 2014 (stukje in de sociale media)

Het is een bepaalde groep mensen die verzieken en die 

momenteel in diverse groepen onrust aan het stoken zijn. Het is een 

groep waar ik al jaren mee te maken heb en dat zijn gasten die uit 

naam van de Free Mason werken (FM). Als je de uitzending van 

Hulleman had gezien tegen Henk Kroeze zie je dat er momenteel 
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uit die hoek massaal inbeslagnames zijn net en toevallig allemaal 

die mensen die op internet vrijheid propageren! Toevalligheid 

bestaat niet en ik ben deze heer Henk Kroeze eens gaan bekijken 

en ja hoor deze heer is een hoog lid in deze smerige FM groep. 

De groep van de koning, de groep van Demminck en de groep 

die mij nog geen week geleden voor de, ik denk, 50ste maal be-

dreigde! Mensen ga structuren zien en men weet wie de vijand 

is. En die pak je niet aan als je niet hun zwakheden kent. Ik heb 

het allemaal beschreven in mijn laatste boek ik heb het Luka laten 

weten en enkele andere in de groepen. De FM is bezig ons verdeeld 

te krijgen en ons als een stelletje criminelen neer te zetten. Lukt 

aardig, want ik zie allemaal gasten die met beide benen in deze 

handelswijze trappen van het systeem. Jammer dat ik op een eiland 

woon waar ik niet van af mag (curatele veiligheidsdienst), anders 

had ik met jullie persoonlijk eens deze door willen nemen. Maar 

wie weet gaan jullie het zelf zien, de weg van de FM in opdracht 

van de grote heren.

29 juli 2014 (stukje in de sociale media)

Hoe meer bewijs moeten we nog hebben dat een religie (en 

niet alleen in de Islam) een opgelegde ziekelijke onderdrukking 

is door enkele machtswellusten?

Of het nu RK, Protestant, Islam, Joodse (noem ze maar op) 

geloof is, men praat over opgelegde onderdrukking, indoctrinatie 

en hersenspoelen van hun onderdanen.
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7 augustus 2014  (boodschap)

The children of today are only connected with their 

electronics.

They don’t recognize the emotions of the children 

around them.

     

11 augustus, 2014 (ingezonden stuk)  
What is SLAVE?

A person who is wholly subject to the will of another; one 

who has no freedom of action, but whose person and services are 

wholly under the control of another. Webster. One who Is under 

the power of a master, and who belongs to him ; so that the master 

may sell and dispose of his person, of his industry, and of his labor, 

without his being able to do anything, have anything, or acquire 

anything, but what must belong to his master. Civ. Code La. art. 35.

Robert Elliott

15 agustus 2014 (ingezonden stuk)  
Het verval van een tropisch eiland

We vragen ons af, hoe is het mogelijk dat een eiland als 

Curaçao zo in verval kan geraken.

Gisteren kreeg ik het antwoord op deze vraag toen wij oud 

gouverneur Saleh en zijn vrouw ontmoetten.  Zij waren relaxed 
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aan het winkelen en we kwamen tot een praatje. Het was weer 

eens een gesprek met wederzijds respect, net zoals ik in het ver-

leden altijd heb gehad met de oud gouverneurs heer Goedgedrag 

en wijlen heer Römer. Personen met respect en als je een beroep 

op hen deed, zij je altijd netjes te woord stonden en ingrepen als 

men dacht dat het nodig was.

Maar wat hebben we nu?

Stuur je heden ten dage informatie naar een gouverneur, 

politici of openbare instanties krijg je geen bevestiging, geen 

gesprek, geen contact. We zagen dat al jaren bij diverse politici 

(gelukkig niet allemaal). Helaas het merendeel had al geruime tijd 

niet het respect naar hun medemens toe. We hebben momenteel 

een jeugd die geen uitweg meer ziet. Verder zien we onder de 

personen die een voorbeeldfunctie hebben dat deze openlijk vech-

ten en via de media hun persoonlijke vetes uiten. Als voorbeeld 

ziet men alleen personen met een zwaar ego, alleen denkend aan 

persoonlijk gewin en die o zo heerlijke stoel. 

Het zal wel het probleem zijn omdat we oud worden en 

“vroeger” gaan verheerlijken. Maar dan ben ik blij dat ik nog 

mensen mag ontmoeten die ondanks alle landelijke problemen 

boven alles staan, mens blijven en bovenal andere mensen met 

respect behandelen. “Vroeger”, ja vroeger, maar wij respecteren 

elkaar nog steeds en dat kun je van de huidige tijd en hun bewo-

ners, gezagdragers en hooggeplaatste personen niet meer zeggen.
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De vraag is hiermee beantwoord. De vraag “waarom is 

onze jeugd zo gedegenereerd”. 

2 september 2014

HET RAPPORT

The pyramid that justifies child suffering, 
trafficking and abuse
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Books about this matter

Introduction

Your first comment will be right now “every child suffering 

is acting against human rights”. 

You are right, but why there is still so much suffering 

among the children? 

For 20 years we have taken care of children in need. Then 

an abrupt end and after the death of my wife and I kept asking 

“why all the work and all the energy against child suffering, it is 

like a well with an unprecedented depth”. By doing a lot of rese-

arch and going through every side of the suffering and studying 

I came to the next pyramid; 

Vatican and their many religious clubs
 

Presidents, royal houses and wealthy absolute top, moving 
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in among other Freemasonry and similar secret 

organizations 

Churches and their political leaders 

Businessmen and wealthy ones in among other 

Freemasonry and similar secret organizations 

Judges - Justice - Prosecution - Attorney General - 

Police force

Mafia and criminal organizations 

Petty criminals 

Children’s homes and shelters 

Citizens and their children 

This pyramid is the answer of many child suffering.

Layer 1
Citizens and their children

Let us start from the beginning. 

A child is abused and it is usually assumed, and brought out 
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as an action of a fellow man, an acquaintance or / and pedophile 

what is now the fashion.

 

These things happen. Yes, fathers as well as mothers play 

with their children and even teenage children. Because not only 

the “touch” happens in the first stage of the pyramid, but they 

hardly talk about those parents who still have shower with their 

teen, or somehow doing more than just “caress” and “attention”. 

In the bottom layer of the pyramid they, from justice, are 

still very active and rush to bring these things out. Especially if 

one again can drag a victime down into the mud and condemn.
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Layer 2
Children’s homes and shelters

Then we go a step higher and we come to the children’s 

homes and shelters.

 

There is much wrong in these institutes. Is it not under 

one or another religion then because the leadership mostly en-

joys the suffering and impotence of these kids. Apparently daily 

humiliated by dirty actions is normal. In the book “Het leven van 

een tehuisjoch”(The life of a home kid) by Nico Herders you can 

find it all. 

Homes are the gateway to the underworld and the sex 

world. From these homes often children with no parental or fa-

mily connected are selected and dragged into the criminal sphere. 

They first will be totally humiliated and later through extortion 

get things done outside the law. 

Later it turned out that Freemasonry uses this method 

directly.
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Layer 3
Petty criminals

So we have created the petty criminals and the pyramid 

can be fed. 

The petty criminals through drugs trade or porno are held 

hostage so they know no way out and for them only that world 

still exists. Totally humiliated and brainwashing makes them a 

perfect prey to the next group.

Photo: Openbaar Ministerie Curaçao

Layer 4
Mafia and criminal organizations 

These are organized gangs who are taking full advantage 

of the young people in distress. 
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By allowing them to use just enough drugs, they can be 

used anywhere and little will come off if they get caught or eli-

minated. These manipulatable young people are the performers 

of many things. 

By participating and prove how good you are in bed or on 

the street, you can work up as a member in a gang. By working 

your way up in the gang you will be in the Mafia and that depends 

on how strong you are. 

You are being told that once you’re will get in the top. And 

some very strong ones will succeed.
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Layer 5
Judges - Justice - Prosecution - Attorney General - 
Police force

This mafia has power over the whole justice system. 

The top of the mafia plays with their “dirty” lawyers so to 

silent justice. Meanwhile, via old judges and old PGs it became 

clear to me that they are all extorted in one way or another. Re-

markable, was the change of the local PG who was replaced by a 

person who knows how the Dutch justice works and oddly enough 

comes from that place that is closely involved with the local mafia. 

That says a lot, because much becomes clear in the current local 

judicial world what slowly became an open book, but is now as 

hermetically sealed as the national bank. All reports where justice 

has something to do with, disappear and they completely close 

themselves off from the outside world. 

We see in these circles that which is very crooked, is 

concealed, and not dealt with. That is simply a sign that they are 

under severe pressure from the mafia who clearly is in control. Not 

one case seems right and in each case petty criminal is quickly 

pushed forward. 

We see that the “higher layers”, with clever juridical game 

continue their game again and again. The game which is very 

dirty and the game where there is much suffering. The judiciary 
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is the buffer of our pyramid because the prosecutor talks crooked 

straight and from you, as a citizen, is expected that you deposit 

any misunderstanding there and then we have those persons who 

conceal and dump many things under pressure from the mafia. 

Namely, one sees that worldwide the minister of justice is 

the most important person to the people and what we already see 

from the past that many of these ministers from one day to the 

next, stop or disappear, or rotate 180 degrees in their policies. All 

of that has to do with the groups above them that make up what 

this man / woman should do. Just a simple fact; watch the Minis-

ter of Justice and you know the mafia or “boss” he works for. If 

he stays long then he is bribed and works according to the rules 

of the club in question, above him. If he goes his own way and 

applies justice he has a short term and sometimes even a short life. 

In many cases, his extortionists “boss” can be identified clearly. 
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Layer 6
Businessmen and wealthy ones in among other 
Freemasonry and similar secret organizations

We went through the buffer between good and evil and 

we are now in the lowest class of the group that has everything in 

control, our businessmen, which are often associated with “secret 

clubs” as they like to call it themselves. 

We talk among others about Freemasonry. These people 

are the benefactors of the community. 

According to them they do everything for their fellow man 

and they are in the lower layers of their club through many rituals 

already brainwashed, in their eyes they are doing nothing wrong 

and meanwhile they are omnipotent. They are the buffer between 

the evil and the good. 
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Behind them there is a top that is almost unreachable. 

Our business Freemasonry groups and their relatives are hyper 

religious. Many of them will be also found in the many churches 

and faiths. For many the quest ends there because we then get to 

the next step, the church and their local political leaders.

Layer 7
Churches and their political leaders

Over the years, I have studied many rituals and those of 

the Freemason. It became clear that many evil issues are pushed 

into a faith, Bible or ancient writings. 

People talk easily about sacrifice whether it is a piece of 

bread. These rituals in the church represent what the politicians 

by the faith get ordered to do with their followers. See how people 

slavishly follow a church, but also any political leader. Both have 

the population in control and the deluding starts. 
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In recent years there has come to light that in various 

believe there was a lot of abuse of children and minors. That is 

still going on and has not stopped despite numerous cases. That is 

simple because the ecclesiastical societies with their own interpre-

tation are shooting up like mushrooms. But there are still priests 

who suit to go to bed with them. And if that comes out it will be 

defended and even processes are falsified to keep that concealed.

Layer  8
Presidents, royal houses and wealthy absolute top, moving 
in among other Freemasonry and similar 
secret organizations

We talked about the players in the whole what is about 

the suffering, trafficking and abuse of children. Now we end up 

in the top of our pyramid and we come to those persons who use 

their rituals literally, and doing literally the things I’ve read in 

their rituals in recent years; “Presidents, royal houses and wealthy 

absolute top.” The place where the top of the political and business 

world meet, along with the various presidents and royal houses. 

In their world everything is still possible and “business” 

is done where the citizens absolutely do not know about as they 

occur in locations that constantly move and where the top prose-

cutor takes care of everything and have to cut off and cover-up if 

it points too much that way. Great Ones have been killed, as well 

as those people who did the dirty odd jobs for this layer of the 
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pyramid. We see that there are murders and even very big ones 

killed. For example, John F Kennedy, Pim Fortuyn, Els Borst and 

locally Helmin Wiels and Betico Croes. People who were rashly 

and just differed the specified path. Then we see that petty crimi-

nals will be carried forward who supposedly killed these people. 

Actions of revenge, retaliation or simply “I do not know”. People 

who are locked up for life, socially humiliated and degraded. The 

true people who are behind these actions NEVER be condemned. 

Why? 

Just because they are on the penultimate step of this pyra-

mid. These people are inviolable and are monitored so that they 

also will be killed if there is a sign that there may be something 

loose. The shift in the child suffering in Belgium and the Nether-
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lands is clearly visible and relatively unknown ministers are now 

on mega posts. These individuals are now the line in this world. 

We saw this shift coming when the “old” line suddenly 

stopped their super job. Successions to the throne and changing 

of the politicians because the old line was exposing. As we earlier 

saw locally where now a “new” class has taken over and apparently 

the local mafia does not like that. First a lot should be put under 

pressure, bribed and threatened. Things that are clearly going on 

and we see clearly.

Layer 9
Vatican and their many religious clubs

This whole pyramid ends at the Vatican and many religious 

clubs including Freemasonry and the many global local “sects”. 

For, like witches previously were persecuted, these clubs 

and the top of Freemasonry now act to individuals who bring 

things out. In the grades 33 and 34 as described in the many rituals, 

sacrifices and sexual acts are done assigned from above. 
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The absolute top of ALL the world faiths we can find in 

the Vatican! From there they get their commands and there are 

the two popes and their select group of cardinals who know what 

needs to happen in the world. They justify the sacrifice and abuse 

of minors through their rituals and clubs and we as citizens can 

do little about. 

Lastly

This list was created after being active for 20 years in child 

suffering and after that 13 years of delving, rooting, writing letters 

and having many contacts. It turns out that the world just above 

the mafia is hermetically sealed. Despite that I came into many 

faiths, politics and even the Vatican. It is obvious that they have 

everything in control.  
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As long as man will rule at the top of this pyramid, suffe-

ring, sacrificing, and trafficking of children, will subsist and we 

who make these things publicly will be humiliated and eliminated. 

Nevertheless, there are ways to force a breakthrough because by 

diving in the many rituals that I have reviewed, these people have 

released some major weaknesses, and that gives us hope that this 

pyramid will disappear. 

Child suffering, a game of the absolute 

top in order to extort.

John H Baselmans-Oracle

Dokterstuin 237

Curacao
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Black book

http://www.place4free.com/Zwartboek/Zwartboek_

index.htm

The missing link

http://www.place4free.com/Missendelink/Link_index.htm

Guardian ship

http://www.place4free.com/Curatele/Curatele_index.htm

Behind close doors

http://www.place4free.com/Gesloten_deuren/

Gesloten_index.htm

Matrix 1 and 2

http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm
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13 september 2014 (Brief)
Bijgeleidende brief bij een verklaring/rapport door 
ondergetekende afgelegd

Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, 

kinderen indoctrineren, kindermoord.

Geachte Dames, Heren, Hoogwaardigheidsbekleders, 

Gouverneur, Politici, Justitie en leden van de schrijvende pers 

maar ook radio en TV in de Antillen en Nederland.

Hierbij stuurt ondergetekende John H. Baselmans-Oracle 

u een verklaring die hij afgelegd heeft en wat al spelende is de 

33 jaren dat hij woont en werkt op Curaçao in de voormalige 

Nederlandse Antillen. Hij verwacht niet dat u hetgeen hij hier op 

papier heeft gezet, gaat publiceren of door u aangepakt wordt. 

Uiteindelijk steunen u allen dit alles, bewust of onbewust, door 

het alsmaar in de prullenbak te gooien en/of in de vergetelheid te 

brengen. Puur omdat ook uw salaris afhangt van deze praktijken.

Doch het let ondergetekende niet om het u (nogmaals) 

onder ogen te brengen in de hoop dat eens één van u ook op gaat 

staan voor de rechten van onze kinderen, onze toekomst. Alle na-

men zijn op te vragen en alle voorvallen zijn door ondergetekende 

meegemaakt en kan hij daar in getuigen.
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Uw geweten, uw toekomst. Hoe gaat u daarmee verder met 

de “knowhow” die ondergetekende u hierbij voorlegt.

Curaçao; 13-09-2014

Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, 
kinderen indoctrineren, kindermoord.

In deze verklaring wil ondergetekende John H Basel-

mans-Oracle schriftelijk vastleggen de diverse zaken die hij 

gezien, meegemaakt of meldingen van gehad heeft. En waar de 

desbetreffende instanties, politici en justitie niets gedaan hebben 

nadat deze meldingen aan hen voorgelegd werden. Deze meldin-

gen zijn in de loop der jaren allemaal verzwegen, verdwenen en 

achtergehouden om zo een bisdom, politiek en hooggeplaatste 

personen in de voormalige Antillen en Nederland te beschermen. 

Ondergetekende zet nu zoveel mogelijk in deze verklaring daar 

het niet duidelijk is hoe lang hij nog de kans heeft deze zaken aan 

te pakken en verder aan te werken. Een mensenleven is maar kort.

Nadat hij samen met zijn vrouw Paulie over de 50 kinderen 

die verstoten waren en/of mishandeld in huis had genomen, kwam 

het boekje “Geboren voor één cent” ISBN 978-1-4452-6787-6 en 

kwam alles in een versnelling.
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Case 1 
Koninklijk huis /vrijmetselarij /kinderen

Na het boekje “Geboren voor één cent” uitgebracht te heb-

ben, werd ondergetekende als snel benaderd door een persoon uit 

Nederland. Lokaal werd ondergetekende direct bedreigd vanuit de 

politiek door een minister die publiekelijk verkondigde dat onder-

getekende misschien wel eens pedofiel zou kunnen zijn en zeker 

kinderporno op zijn computer zou hebben staan. Ondertussen werd 

ondergetekende vanuit Nederland benaderd door een zekere A.S. 

die het boekje zo goed vond dat het bij de koningin moest belan-

den. “Ik heb mijn contacten en woon er niet ver vandaan” waren 

zijn woorden. Ondergetekende moest een persoonlijke brief naar 

de koningin maken en die zou A.S. bijvoegen. Binnen een korte 

termijn was het boekje op het kasteel en ontving ondergetekende 

een officiële brief dat de koningin het boekje ontvangen had en 

er voor bedankte. De connectie A.S. met het koninklijk huis was 

kennelijk zeer nauw. Kort daarna kreeg ondergetekende contact 

met L.L. van het lokale CFT wat een Nederlands overheidsorgaan 

is dat op de eilanden over de financiële zaken waakt. Deze persoon 

kwam op bezoek en vond het raar dat in ons huis geen kind te 

vinden was. Kennelijk had men het boekje niet goed doorgenomen 

en dacht men dat we nog steeds een kinderopvang hadden met 

verstoten kinderen.

Na enkele bezoeken over en weer kwam de mededeling 

vanuit de hoek van de inmiddels vier personen; A.S. - L.L. - H.S. 
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en R.L., allen aangesloten of connecties hebbende met de vrij-

metselarij Nederland, dat we na de vertaling naar het papiaments 

en het uitkomen van het boekje moesten stoppen met kinderleed. 

Op een gegeven moment kreeg ondergetekende een aanbod vanuit 

deze hoek dat ze onze lokale sportgroep willen ondersteunen. In 

een bijeenkomst met A.S. bleek dat deze persoon een organisatie 

had T.A.O. en hij op zoek was naar kinderen zonder ouders zonder 

enige band. Op de vraag wat ze dan met hen gaan doen was “we 

gaan ze heropleiden in een geheel andere omgeving”. De plaatsen 

waar dat gaande is, zijn Indonesië en defensie Nederland afdeling 

Antillen! De Antilliaanse kinderen zouden naar de andere kant 

van de wereld gaan (Indonesië) en kinderen van dat deel van de 

wereld naar defensie Antillen! Het “ronselen” van kinderen was al 

aan de gang en er werd dus gezocht naar (criminele) alleenstaande 

jongeren. Met wat navragen bleek dat veel gebeurde vanuit de 

vrijmetselarij en deze selecte groep.

Verder kreeg ondergetekende ter informatie dat bij het 

laatste bezoek van het koninklijk huis; toen nog koningin Beatrix, 

prins Alexander en prinses Maxima, 2 november 2011 te Barber 

er duidelijk sprake was geweest van het offeren van een baby op 

dit eiland. De aanwezigheid van de “bekende club” gegadigden 

en hun reactie wees op dit voorval. Later kwamen er verschillende 

verklaringen vanuit Nederland naar boven waar deze praktijken 

bevestigd werden. Zie onder andere de verklaring van Anne Marie 

van Blijenburgh, ex-echtgenote van Kees van Korlaar “Octopus 

Syndicate”.
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Case 2 
Bisdom Willemstad / kinderleed

Al jaren is er algemeen bekend dat geloof en kinderleed 

samen gaan. Deze informatie kreeg ondergetekende van zijn 

schoonvader W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie Curaçao) en 

een tweede persoon A.D. (ex-frater) op het eiland Curaçao. Van 

W.W. kreeg ondergetekende meerdere malen gevallen te horen van 

kindermisbruik op de katholieke scholen op Curaçao.

Een geval is door beide bovengenoemde personen naar 

buiten gekomen en wel het geval st. Augustinus College te Punda, 

Willemstad. Daar was een frater die best gewild was en vele malen 

in de fout gegaan was in een zijkamertje (kantoortje) van de klas 

op het uiteinde van een lange gang. Deze frater liet zeer geregeld 

kinderen daar binnen en deed hij vele handelingen. Toen er op een 

gegeven moment te veel ouders in opstand kwamen werd W.W. 

bij de bisschop geroepen en werd hem opgedragen de frater te 

beschermen en hem op de eerste KLM vlucht naar Nederland te 

plaatsen. Alles wat er rond die frater werd aangegeven en gemeld, 

moest vernietigd worden in opdracht van de toenmalige bisschop. 

Volgens W.W. deelt het bisdom de orders uit ook bij politie en 

justitie waar hij vele gevallen van aanhaalde.

Jaren later kwam A.D. in ons leven. Hij was een frater die 

plotsklaps uit de orde was gegaan. Hij wilde volgens zijn zeggen, 

niet meer bij deze ontuchtzaken horen. Van W.W. (hoofd kinder- 
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en zedenpolitie Curaçao) hoorde ondergetekende enkele malen 

het verhaal dat A.D. zelf met “kinderen speelde” en hij daarom 

uit de orde is gezet. Hij liet te veel los en was ondertussen hoofd 

der school geworden. Ook heeft deze A.D. volgens W.W. enkele 

malen daarvoor vastgezeten. Deze man gaf tot voor kort nog steeds 

les aan kinderen bij hem thuis.

Case 3 
Politiek en kinderleed

Ook is door W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie) enkele 

malen doorgegeven dat een oud leraar ex-politicus S.B. niet alleen 

door zijn opstandig verleden is vastgezet maar ook dat er gevallen 

bij hem waren van “spelen/omgang” met kinderen. Het ware ver-

haal over deze man heeft W.W. meerdere malen herhaald omdat 

hij niet kon geloven dat dit soort figuren in de politiek/onderwijs 

konden komen. Later verdween deze man uit de wereld van het 

onderwijs maar in de politiek is hij nog steeds actief.

De gevallen A.D.  frater in Augustinus en S.B. werden 

in een gesprek met bisschop Secco (2010) afgedaan als zijnde 

“verjaard”. Terwijl zaken nog lopende en gaande zijn zoals de 

volgende case.
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Case 4 
Kerkelijke organisatie: Hersenspoelen en melding van 2 
dode kinderen

Al jaren heeft ondergetekende bij zowel politiek als justitie 

en kinderrechten organisaties melding gemaakt van kinderleed 

in het dorpje Soto waar een kerkelijke organisatie S. genaamd, 

opereert. Het rapport “Kinderleed, verleden tijd” is aan alle in-

stanties gepresenteerd doch werd naast hen neergelegd omdat S. 

een kerkelijke organisatie is en dat ze daar niets aan mogen doen 

wat waarschijnlijk opgelegd is vanuit het bisdom Willemstad.

Er zijn 2 oudere meldingen binnen over het verwaarlozen 

en dood door schuld van kinderen die intern daar woonden. De 

ouders werden na het heen gaan zo bedreigd door deze organisatie 

dat ze moesten vluchten naar Nederland. Het leven van deze ouders 

werd lokaal onmogelijk gemaakt. Deze verklaringen kwamen via 3 

kanalen binnen. Inclusief van een persoon die een van die gevallen 

zelf gezien en bijgestaan heeft. Uiteindelijk werd ook deze persoon 

het leven zuur gemaakt. Buiten de dood van deze 2 kinderen is er 

een melding binnen van de wijkverpleging en dokter dat er geen 

medisch opgeleide personen daar aanwezig zijn. De arts zag ook 

dat door onbevoegde personen, mensen zonder kennis bij de zieke 

kinderen spuiten worden gezet.

Wat ook opviel, tijdens een bezoek, was de drang bij 

kleine kinderen om met elkaar seks te hebben. De leidster moest 
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regelmatig zeer jonge kinderen verbieden nog in een speelhuisje 

te kruipen of met elkaar mannetje/vrouwtje te spelen! Het was 

een raar gezicht/gewaarwording.

Bij het bezoek aan dit tehuis, en na ruim anderhalf uur 

daar gehangen te hebben, viel het op dat kinderen in een buiten-

schoolse opvang wel erg gedrild werden in de leer van de kerk. 

De woorden “god” en “jezus” vielen wel erg veel en we kregen 

duidelijk te zien dat er een hersenspoeling gaande was van deze 

naschoolse opvangkinderen. Het waren robotjes die niets anders 

hoorden dan god en jezus. Enkele weken geleden werd door een 

oudere inwonende aangegeven dat er werkelijk gehersenspoeld 

wordt en dat de kinderen niets anders te horen en te zien krijgen 

dan kerk, god en jezus. Deze persoon was helemaal kapot van wat 

daar gebeurde en nog gebeurt.

Verder weet ondergetekende vanouds en van het hoofd 

van kinder- en zedenpolitie dat er in kerkelijke internaten en 

vooral die op de weg naar bullenbaai, dat er veel gebeurde met 

de kinderen aldaar. W.W. verklaarde regelmatig dat daar personen 

met de regelmaat van de klok opgesloten werden omdat ze hun 

handen niet af konden houden van deze kinderen. Toch konden ze 

daar weer terugkeren en vervielen ze weer in hetzelfde stramien. 

W.W. kon maar niet geloven dat er werkelijk niets gedaan werd. 

Tot pas veel later begreep hij dat de kerk en de vrijmetselarij een 

zeer grote vinger in het geheel had en alles werd beschermd om 

zo geen grote opstand onder de bevolking te krijgen.
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Dat alles werd bij bisdom Willemstad in een persoonlijk 

gesprek niet ontkend maar afgedaan als zijnde “verjaard”.

In de vele jaren dat ondergetekende en zijn vrouw Pau-

lie kinderleed hebben geprobeerd te verzachten samen met zijn 

schoonvader W.W. blijkt alsmaar dat kinderleed zich verder en 

verder over het eiland verspreidt. In vele huishoudens hebben 

de doorsnee kinderen niet veel meer zeggenschap dan de lokale 

honden aan een ketting. Ze worden gebruikt, misbruikt en zelfs 

afgevoerd naar buitenland via kanalen die gaan via de Nederland-

se overheid, koninklijk huis en hun vrijmetselarij. Kinderen zijn 

handel en zijn zoals het koninklijk huis zelf laat zien, niets meer 

dan een lustobject voor de hogere rangen en standen in de maat-

schappij. In het 33 jarig onderzoek en werken met kinderen en hun 

leed is gebleken dat kinderleed bewust in stand wordt gehouden en 

bewust wordt beschermd door zowel de kerk, koninklijke huizen, 

politiek en justitie. Dat blijkt wel uit de vele aangiftes, rapporten 

en gesprekken die ondergetekende reeds heeft afgegeven en waar 

hij nergens en bij geen instantie, ondanks alle verklaringen, pijn 

en schreeuwen, gehoor krijgt.

Kinderleed, het is al bij uw voorpoort!

Afsluiting

Zoals ondergetekende opende “hij weet niet hoe lang hij 

nog te leven heeft” wil hij eindigen. Vele zaken worden hem niet in 
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dank afgenomen maar hij meent dat eens deze vuile beerput lokaal 

en internationaal moet worden geopend. Of, voordat hij voor wat 

dan ook wordt beschuldigd en bedreigd, meent hij deze verklaring 

te moeten afleggen. De namen zijn allemaal veilig gesteld en zijn 

op te vragen en de instanties die belast zijn met justitie, politiek 

en geloof bezitten de namen en toenamen, mits deze zaken al lang 

in de vuilnisbak zijn beland. Het gaat u allen goed en laten we 

hopen dat dat ook gaat gelden voor onze kinderen.

In waarheid opgemaakt; 

John H. Baselmans-Oracle 

Dokterstuin 237 Willemstad, 

Reactie op verklaring heer Clementia bisdom Willemstad 
openlijk via Facebook

Franklin Clemencia Een eenmalige reactie want het heeft 

geen zin om in discussie te treden met dhr. Baselmans. De heer 

Baselmans heeft een keer met mgr. Secco gesproken. Ik was bij 

dit gesprek aanwezig juist vanwege dit soort onzin verhalen. Het 

gesprek ging niet over kindermisbruik en ex-frater A.D. frater 

Augustinus en dhr. S.B. zijn zeker niet in dat gesprek genoemd. 

De bisschop kan dus nooit gezegd hebben dat de zaken verjaard 

zijn. Voor de zekerheid om nieuwe discussies te voorkomen, Dit 

betekent niet dat er jammer genoeg ook binnen de katholieke kerk 

gevallen van kindermisbruik zijn voorgekomen. Verder heeft de 
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katholieke kerk totaal niks te maken met organisatie S. September 

13, 2014 at 6:32pm

14 september 2014 (Brief)
Zeer belangrijke brief naar mevrouw Gumbs minister van 
Justitie

Mevrouw Gumbs

Wil met u de vragen even doornemen:

Vraag 1
33 jaren zijn we bezig geweest met kinderleed. Samen met 

de Kinderbescherming Voogdijraad en de toenmalige kinder- en 

zedenpolitie. De mensen die werkelijk verandering wilden bren-

gen in het geheel werden steeds ontslagen en of weggehaald van 

hun job. Mijn vrouw en ik begrepen niet waarom, totdat we het 

antwoord kregen dat de groep die aangepakt moest worden te 

machtig was.

Ik ben toen na het boekje “Geboren van een cent” bij 

zowel de lokale instanties, lokale politiek, justitie (bv PG Piar en 

de gouveneur) maar ook de Nederlandse politie, Europese raad 

en VN inclusief koninklijk huis allemaal dit gaan rapporteren. Al 

deze instantie al deze mensen weten van deze gevallen af! Er wordt 

niets gedaan ook internationaal niet want de groep die kinderleed 

in stand houdt is zeer machtig. Zie de leugens in de posting bij 
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Yves vanuit het bisdom (Franklin Clemencia)! Ik werd letterlijk 

omgekocht bij de bisschop! Later hoorde ik ook bij mevr Garmers 

RK dat het bisdom Willemstad het voor het zeggen heeft. 

Het is niet gemakkelijk op te lossen het is een organisatie 

(zie Nederlands geval Demminck).

Vraag 2/3
Het ronselen is er altijd geweest. Dat het ons gevraagd 

werd was in 2010/2011 toen mijn vrouw en ik persoonlijk deze 

vragen kregen via een hoog Nederlands lid Anthony.S. van de 

vrijmetselarij.

Ook dat is rond 2012 aangegeven en in 2014 is dat nog-

maals gedaan aan de nieuwe PG heer Schram. Ook de kinderbe-

scherming zat niet vreemd te kijken maar weet als ze het aan gaan 

pakken geen subsidie meer los komt voor hen. Al deze zaken zijn 

NOOIT behandeld geworden. Wel weet ik dat het vrijmetselarij 

lid Anthony.S. nu non actief is in deze organisatie (samen met 3 

andere). 

Dit handelen is naar ALLE kranten op de Antillen als Ne-

derland gestuurd maar niet EEN durfde het te plaatsen! Toen heb 

ik alles geplaatst in mijn boeken waar alle correspondentie staat.

Na jaren en veel praten heb ik uiteindelijk heer Schotte 

bereid gevonden om een onderzoek te laten doen door UNICEF. 
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Iets wat de politiek bleef weigeren. De getallen moesten later wel 

“aangepast” worden in opdracht van...... Het Europees rapport 

over Curaçao is geheel anders dan de Antilliaanse versie. Niemand 

kraait er naar en niemand doet er iets mee! Waarom? Men mag 

niet ingrijpen en de geldkraan wordt alsmaar dichtgedraaid!

Vraag 4
Het bisdom is een arrogante organisatie waar heer Secco 

als jezuïet alles af aan het breken is wat eens met bloed zweet 

en tranen is opgebouwd. Ook dat is uitvoerig beschreven. Heer 

Secco herhaalde dat al mijn zaken verjaard waren en er niet over 

wilde praten en wimpelde dit weg met een zwaai van zijn rechter 

hand! Heer Secco zou mij nog schriftelijk vragen beantwoorden 

maar dat is nu al 3 jaren terug. Ook wimpelde deze man weg het 

geval Montoya waar deze man mij af wilde persen om met hem 

naar bed te gaan met behoud van mijn huis op Adjudantenweg. 

Omdat Montoya dood is mocht ik daar niet meer over praten! OOK 

daarvan heb ik een aangifte gedaan bij de PG en gouverneur en 

alles wordt verzwegen!

Gevallen die ik beschrijf en naar buiten breng HEB IK 

ZELF MEEGEMAAKT en zijn niet “van horen zeggen” of van 

“roddels”. Mijn gevallen zijn vastgelegd zowel in schrift als aan-

giftes bij de desbetreffende instanties.

Wraak ken ik niet en is niet de oplossing maar dat bisdom 

Willemstad weigert te praten en dat ik bij het Vaticaan een ver-
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zoek in moest dienen om een gesprek te krijgen met de bisschop 

zegt al boekdelen. Dat buiten de leugens van de heer Franklin 

Clemencia die er was als vertaler, daar ik het Spaans niet beheers 

en niet als getuige!

Ja de paus is ter verantwoording te roepen en dat gaat ook 

gebeuren als Bisdom Willemstad zich blijft schuilen achter hun 

leugens. En wie dat gaat doen nu als het moet, Ikke.

Een fijne zondag en een bandabousche groet

12 oktober 2014 (boodschap)

The more you know,

The more dangerous you are for this system.

28 oktober 2014 (boodschap)
See the big picture

Not the political crap, not these TV stories and not the fake 

terrorists and the many viruses around the world.

 

This is not really what is going on, please wake up open 

your eyes and see what is really going on.
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29 oktober 2014 (ingezonden stuk)
Frequencies, the 3th world war

Frequency  1 mHz (10−3)  Period (time)  1 ks (103) 

  1 Hz (100)    1 s (100)

  1 kHz (103)    1 ms (10−3)

  1 MHz (106)    1 µs (10−6)

  1 GHz (109)    1 ns (10−9)

  1 THz (1012)         1ps (10−12) 

  

- For years we wait when world war 3 will start.

- For years we think we are poisoned by poisoned 

  foods and sick meat.

- For years we think we are injected with poison.

- For years we think we breathe poison air.

But since the human race has started with electricity and 

later on radio waves, micro waves, infrared ultraviolet / radiation, 

X-rays and gamma rays including our cell phones and wifi.

The 3th war already started to eliminate human kind and 

making people sick.

Those people who work with these frequencies forbade 

all these devices at their home.
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We live in these sick radiation, year in, year out.

The illumination of human kind is going on for a long 

time and we focus on the wrong way of making war.  The war 

is already going on, illuminating and making human kind sick is 

going on for many years.

WAKE UP! See what is going on.

  

30 oktober 2014 (Nederlandse pedo lijst 
waarvan enkele op de Antillen zitten)
Van kinderen blijf je af

Nederlandse Pedo lijst. 

De regering doet er te lang over om verdere maatregelen 

te treffen om de Nederlandse kinderen te beschermen. 

SKS is van mening dat dit met de grootste spoed geregeld 

zou moeten worden. 

Daarom nemen wij het heft in handen en publiceren een 

lijst met namen en adressen, delicten en strafmaat. 

Naam : Christiaan L.

Adres: Bilderdijkstraat 

Woonplaats: Bunschoten 

LJN : BN0661, Rechtbank Utrecht , 16/604146-07 

Veroordeling: 3 jaar gevangenis straf waarvan één jaar 
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voorwaardelijk, en twee jaar proeftijd. Moet zich laten 

behandelen bij de Waag. Omgevingsverbod, daar waar de 

slachtoffers wonen. 

Bijzonderheden: Christiaan misbruikte 3 kinderen uit 1 

gezin en was in bezit van 8.970 foto’s en filmpjes met 

kinderporno. 

Naam: Jacobus (roepnaam Sjaak) de V. 

Adres: Woonplaats: Nunspeet. 

Parketnummer/Zaaknummer: S 12/05965 – 21/004859-11 

Veroordeling: 12 maanden celstraf waarvan 6 

voorwaardelijk plus drank en psychische therapie en 

4 jaar onder toezicht. 

Bijzonderheden: Seksueel misbruik minderjarige. 

Naam: Paul S. 

Adres: Hooikamp 

Woonplaats: Leidschendam 

Parketnummer: SI-09-530225-06 

Veroordeling: Taakstraf van 160 uur waarvan 60 

voorwaardelijk 

Bijzonderheden: Een geldboete van 800,– en GEEN 

verbod op het werken met kinderen! 

Naam : Sem S. 

Adres: Tuinstraat 

Woonplaats : Alphen aan de Rijn
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LJN nummer: Parket nummer: 09-53699-08 

Veroordeling : Taakstraf en gesprekken op de Waag 

voor het seksueel misbruiken van 2 neefjes van 4 en 

12 jaar. Bijzonderheden: Geld boete van 2500,– 

Naam: Dirk B. Geboortedatum: 27 maart 1962 

Woonplaats Veenendaal 

LJN nummer Parket nummer 16/604026 

Veroordeling: 240 uur taakstraf- 1 jaar voorwaardelijk 

met een proeftijd van 2 jaar. Bijzonderheden: Werkt 

met gehandicapte kinderen. 

Naam : Corné Z 

Adres: Bernardlaan 

Woonplaats : Katwijk 

LJN nummer: Parketnummer : SI-09 920325-08 

Veroordeling : Pij maatregel maxima 6 jaar, om de 2 jaar

 bekeken. Zit nu 4 jaar. Bijzonderheden: Jong meisje 

verkracht.

Naam : Maurice Klein G. 

Adres : Scholeksterstraat 

Woonplaats : Lichtenvoorde 

LJN nummer : Parketnummer : 460105-07 Kenmerk :

 460105-07/SL-07-00801/01 Veroordeling : 180 uur 

taakstraf voorwaardelijke celstraf van 6 maanden met 

een proeftijd van 1 jaar. Atelierwinkel 
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Bijzonder-Heden : Verplichte hulpverlening rondom 

het sexueel misbruik van meerdere kinderen. 

Naam : Piet M. Adres : Hogenhof 

Woonplaats : Haaften. Geboorte datum : 10-01-1969

LJN nummer : Parketnummer : 21-003252-06 

Naam : Frans G. 

Adres : Mgr. d’Arbergstraat 

Jamie Woonplaats : Elsloo 

Geboorte datum: onbekend 

LJN nummer : Parketnummer :700183-07 

Naam : Erik de H. 

Adres : Onbekend Woonplaats : Papendrecht LJN nummer

: Parketnummer : Geboorte datum : onbekend Uitspraak

: TBS met dwangverpleging 

Naam :Rob van V. 

Adres: Pasteurstraat 

Woonplaats : ’s-Gravenhage 

Geboorte datum : 23-08-1966 LJN nummer : 

Parketnummer : SH-510078-08/SL-0903086/01 

Naam : Joep M. 

Adres : Kruisakker 

Woonplaats : Diever Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 
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Bijzonderheden : Burgemeester Cohen van Amsterdam

laat hem preventief in de gaten houden. 

Naam : Harry S. 

Adres : Postbus 6456 

Woonplaats : Breda 

Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : Eerdere veroordeling : 

1996 wegens intucht met 5 meisjes in de leeftijd vanaf

 6- tot 13 jaar. 

Bijzonderheden : S. werd bekend gemaakt door Zembla

hij werkt weer met kinderen 

Naam : H. B. 

Adres : Fazantendreef 

Woonplaats : Bleiswijk 

LJN nummer : Parketnummer : 651207-07 

Veroordeling : Sinds November 2008 uit detentie 

Bijzonderheden : Verplichte cursus bij de Waag. 

Naam: Jan D. 

Adres : Onbekend 

Woonplaats : Assen Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 1867044006 

Zaaknummer : 600095954 

Veroordeling : 2 jaar detentie waarvan 1 voorwaardelijk
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Bijzonderheden : Misbruikte zijn kleinkinderen meerdere 

malen. 

Naam : Eric Jan R. 

Adres : Korte Geuzenstraat 

Woonplaats : Amsterdam Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 13/420616-16 

Veroordeeling : Gevangenisstraf voor de duur van 

180 dagen waarvan 134 voorwaardelijk met ‘n proeftijd

 van 2 jaar. 

Bijzonderheden : Gebruikt het medicijn Androceur 

(onderdrukking seksuele driften) 

Naam : Henk D. 

Adres : Breemarsweg 

Woonplaats : Hengelo (ov) Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 0871108107 

Naam : Stef F. 

Adres : Halvemaanstraat 

Woonplaats : Eindhoven Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 01.824406-06/sl.

07-01125-01 

Veroordeling : 30 uur voorwaardelijk omdat hij onder 

het jeugdrecht valt Bijzonderheden : Op de leeftijd van 

15 jaar heeft F. diverse zeer jeugdige peuters misbruikt. 
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Naam : Piet van H. 

Adres : Vogelkersstraat 

Woonplaats : Valkenswaard. 

Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : 

Parketnummer : 825287-06 

Veroordeling : Taakstraf voor de duur van 240 uur subsidiar

120 dagen hechtenis Veroordeling 2 : 6 maanden 

voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar 

Bijzonderheden : Schadevergoeding van1000,– 

Naam : A.M.A. P. (roepnaam René) 

Adres : Nicolaas Maesstraat 

Woonplaats : Amsterdam 

Geboorte datum : 10-02-1948 

LJN nummer : Parketnummer : 23-006571-07 

Veroordeling : Na hoger beroep zeven jaar 

onvoorwaardelijk met aftrek voorarrest. Bijzonderheden :

bewezen verklaard 10 jaar seksueel misbruik en 

verkrachting van minderjarige kinderen. 

Naam : Theo van W. 

Adres : Onbekend 

Woonplaats : Onbekend 

Geboorte datim : onbekend. 

LJN nummer : Parketnummer 710354-09 SH-09-00858/02

Veroordeling : 1.5 jaar detentie wegens misbruik van 3 
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jonge kinderen. 

Bijzonderheden : Eerder veroordeeld in 2005 en kreeg 

daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf. 

Naam : Gerbert H. 

Adres : Peperstraat 

Woonplaats : Oud-Alblas 

Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 005542_-3 Veroordeling : 

1 jaar jeugddetentie waarvan 9 maanden voorwaardelijk 

Bijzonderheden : 2 jaar verplichte therapie voor 

zedendelinquenten bij “Het Dok” 

Naam : Tim van V. 

Adres : Heintje Davidspad 

Woonplaats : Zaandam 

Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 

Veroordeling : 1 jaar voorwaardelijk en 1000,– 

schadevergoeding. Bijzonderheden : 

website http://members.lycos.nl/tvels/ 

Naam : Rene Barend W. 

Woonplaats : 

LJN nummer : BH3936 Parketnummer : 

Veroordeling : 4 jaar detentie en TBS met 

dwangverpleging. 
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Bijzonderheden : Misselijk makende foto’s waaronder

 Close-up foto van de vagina van een baby in de leeftijd van

 3-9 maanden. Tegen de vagina wordt een stijve penis 

gehouden. Om het beentje van de baby zit een lichtblauw

 glanzend broekje 

Naam : Hans van O. 

Adres : Koningstraat 

Woonplaats : Beuningen 

Geboorte datum : onbekend. 

LJN nummer : Parketnummer : 

Veroordeling : Hoger beroep 14 maanden gevangenisstraf 

waarvan 6 maanden voorwaardelijk. 

Bijzonderheden : Dwangverpleging bij Kairos in 

Nijmegen. 

Naam : Rob van de B. 

Adres : Homoetstraat 

Woonplaats : Doornenburg 

Geboorte datum : onbekend 

LJM mummer : Parketnummer : 

Veroordeling : 96 uur taakstraf 

Bijzonderheden : Er zijn kamer vragen gesteld hoe 

het kan dat deze man slechts een taakstraf kreeg voor 

het seksueel misbruiken van een 13 jarig geestelijk 

gehandicapte jongen. 
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Naam : Arie E. 

Adres : Joost Banckerstraat 

Woonplats : Katwijk 

Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Rolnummer : 22000941-99 Parketnummer 

: 0902915198 

Veroordeling : In hoger beroep werden 24 maanden 

gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk 

omgezet in : 150 dagen hechtenis waarvan 75 

voorwaardelijk met aftrek van voorarrest (75 dagen) 

en een proeftijd van 2 jaar. Boete van 600 gulden. 

Bijzonderheden : E. had de voorkeur om attributen 

te gebruiken bij penetratie jongste slachtoffer. 

De rechter gaf hem zijn attributen terug. 

Naam : Hennie K. 

Adres : onbekend 

Woonplaats : Onbekend 

Geboorte datum : 1954 

LJN : Parketnummer : 

Veroordeling : De voor verkrachting van en ontucht met

 jonge buurtkinderen veroordeelde Enschedeër K. mag

 uit de Rekkense tbs-kliniek Oldenkotte. De rechtbank 

Almelo wijst de door het Openbaar Ministerie 

gewenste verlenging van de tbs-maatregel af. 



409- De wereld achter het geloof -

Naam : Johannes (Joop) de R. 

Adres : Reindert Broismawei 

Woonplaats : Leeuwarden 

Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 17/007197-93 

Veroordeling : 20 maanden met aftrek van voorarrest. 

Bijzonderheden : Johannes (Joop) had onder toezicht van

 Jeugdzorg diverse kinderen, en twee daarvan heeft 

hij misbruikt. de R. noemt zich tegenwoordig Joop de 

R. en heeft een klus bedrijf in zonwering en markiezen. 

Naam : Ricardo H. 

Adres : onbekend. 

Woonplaats : Onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 

Veroordeling : 1 jaar de Waag. 

Bijzonderheden : H.viel onder het jeugdrecht. Op 17 jarige 

leeftijd heeft hij een 11 jarige jongen seksueel misbruikt. 

H. Nam deel aan de website van de PNVD en 

pedofielenvereniging Martijn.

Naam : Santiago L. 

Adres : Kempenaar 

Woonplaats : Lelystad 

LJN nummer : BB6534 Parketnummer : 07.607163-07 

Veroordeling : 36 maanden gevangenisstraf 

waarvan 4 voorwaardelijk. Bijzonderheden : Grof 
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grensoverschrijdend seksueel gedrag met jonge kinderen.

 Ontucht gedurende lange periode. Misbruik van het door 

deze kinderen in verdachte gestelde vertrouwen. 

Naam : Karl N. 

Adres : onbekend 

Woonplaats: Harmelen. 

LJN nummer: Parketnummer: 

Veroordeling : 150 uur werkstraf en 3 maanden 

voorwaardelijk. 

Bijzonderheden : De rechter achtte bewezen dat de fitness 

coach in het bezit was van kinderporno. N. heeft zich 

volgens de rechter echter niet schuldig gemaakt aan 

het verspreiden daarvan. Het OM had hem dat wel ten laste

 gelegd. De politierechter verwierp dat technische verweer.

 Hij noemde films die N. heeft gedownload ”walgelijk 

en het product van zieke geesten”. 

Naam : Dirk-Jan P. 

Adres : 

Woonplaats : Sliedrecht 

Geboorte datum : 

LJN nummer : Parketnummer : Veroordeling : 4 Jaar 

detentie en TBS Bijzonderheden: Deze man had ruim 

7.5 miljoen kinderporno foto’s op zijn pc staan 
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Naam : Jacobus Agnes Johan E. 

Adres : 

Woonplaats : 

Geboorte datum : 14-07-1964 

LJN : BG4667 Rechtbank Roermond , 04/860774-08 LJN

 2 : AR3484 Rechtbank Arnhem , 05/090175-04 en

 05/052232-04 

Veroordeling : 6 maanden 

Bijzonderheden : Was in het verleden dirigent van een

 harmonie (Angeren) en een blaaskappel (Roermond) 

Hij is afgestudeerd dirigent bij het Stedelijk 

Conservatorium Arnhem als dirigent en trompetist Jack 

E. is het verleden werkzaam geweest bij de politie in 

Nijmegen. In het voetbal was hij jeugdleider B-jeugd 

bij Jonge Kracht in Huissen. Ook was hij werkzaam als

 glazenwasser, RVS verzekeringsagent, in de jeugdzorg 

en op een callcenter van Orange. 

Naam : Ad v.d B. 

Adres : Ierlandstraat 

Woonplaats : Haarlem 

LJN nummer : Parketnummer : 

Veroordeling : 1 maand voorwaardelijk en fl.1000,00 boete 

Bijzonderheden : v.d. B. was penningmeester bij de 

omstreden pedo partij PNVD, die inmiddels ontbonden

 is. v.d. B is sinds 1 maand weer vrij man nadat hij een
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 detentie heeft uitgezeten van 1.5 jaar wegens 250.000 

kinderporno foto’s op zijn pc. 

Naam : Fons Spooren 

Adres : 

Woonplaats : Omgeving Bladel ( Provincie Brabant) 

Geboorte datum : onbekend 

LJN nummer : Parketnummer : 

Bijzonderheden : S. is besmet met HIV virus. Zie ook:

Lees hier 

Naam : Anton de W. 

Adres : Banckeartlaan 

Woonplaats : Breskens 

Geboorte datum : 

LJN nummer : Parketnummer : 12/015234-04 

Veroordeling : 30 maanden detentie waarvan 6 

voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. 

Bijzonderheden ; De in beslag genomen en niet 

teruggegeven voorwerpen , te weten: - 1 stuk computer

Packerd Bell; - 1 stuk computer *PT; - 6 stuks cd-rom; 

- 43 stuks discette; - 1 stuk computer Toshiba Sattelite 

Naam : Martin van D. 

Adres : Jasmijnstraat 

Woonplaats : Rotterdam 

LJN nummer : Parketnummer : 10/035785-94 
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Veroordeling : Bijzonderheden : Misbruiken, verkrachten 

foto- en video opname maken van deze misdrijven. 

Naam : Simon R. 

Adres : Kopkewier 

Woonplaats : Marrum 

Geboorte datum : 1968 

LJN nummer : BH9199 Parketnummer : 17/885150-08 

Veroordeling : Een werkstraf, bestaande uit het verrichten

 van tweehonderdveertig uren onbetaalde arbeid. Proeftijd

 van 2 jaren. 

Bijzonderheden : zich bij het ingaan van de proeftijd meldt 

bij Reclassering Nederland, afdeling Regio Noord-

Nederland 

Naam : Rinke S. 

Adres : Onbekend. 

Woonplaats : onbekend 

LJN : Parketnummer : SH-00518096/SL96-01267/01 

Veroordeling : Een gevangenisstraf van 15 maanden 

waarvan 5 voorwaardelijk. 

Bijzonderheden : Swierstra is in hoger beroep gegaan. 

Naam : Sytze v.d. V. 

Adres : Noorderwierweg

Woonplaats : Amersfoort 

Geboorte datum : 1948 



414 - Geloof en het geloven -

LJN : BK1556 Parketnummer : 01-825377-07 

Bijzonderheden : van der V is persona non grata 

Naam : Jurgen van de E. 

Adres : Hechtenis. 

Woonplaats : 

Geboorte datum : 1969 

LJN nummer : BJ2290 Parketnummer : 535165-09 

OS-09-02622/-3 Veroordeling : 9 jaar en 7000,– per kind 

Bijzonderheden : v.d. E. was muziek leraar op scholen.

 Pleegouder van Jeugdzorg. Was gedetineerd in de 

penitentiaire inrichting “Haaglanden, PCS HvB Unit 1?

 te ’s-Gravenhage. 

Naam : Theo J de S. 

Adres : Burgemeester Baarleveldstraat 

Woonplaats : Biervliet 

LJN nummer : Zaaknummer : 12/700114.09 

Veroordeling : Werkstraf van 240 uur subsidiar 120 dagen

hechtenis met aftrek voorarrest. 

Bijzonderheden : Schadevergoeding 2966,23 of 39 dagen

hechtenis. 

Naam : Nico O. 

Adres : 

Woonplaats : Doetinchem 

Geboortedatum : 1947 
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LJN nummer : Parketnummer : 

Veroordeling : In 2004 een voorwaardelijke celstraf van 12

 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Een werkstraf 

van 240 uur. 

Naam : Remoeo Johannes (Hans) A. 

Adres : Stichting Exodus 

Woonplaats : Utrecht 

Geboorte datum : 09-03-1955 

LJN : Parketnummer : 16.712052-07 

Veroordeling : 30 maanden cel 

Bijzonderheden : http://radioactive.blog.nl/…/twee-

jaar-cel-voor-oud-avro-dj… 

Naam : M. A. 

Adres : Verdistraat 

Woonplaats : Leiden 

Geboorte datum : 

LJN nummer : Parketnummer : SI-09.530271-06 

Veroordeling : Werkstraf van 80 uren subsidiair 40 

dagen hechtenis Bijzonderheden : 

Naam : Marcel M.C. van der M. 

Adres : Aspergeakker 

Woonplaats : Zoetermeer 

Geboorte datum : 25-05-1959 

LJN nummer : Parketnummer : 900031-09 Osirisnummer
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 : 09-00202/03 Veroordeling : 18 maanden met voor aftrek 

en verplicht behandeling bij een psychiater. 

Bijzonderheden : Zijn 5 eigen kinderen vanaf 5 jaar 

stelselmatig gepenetereerd terwijl deze vastgebonden

waren aan een verwarmingsbuis. 

Naam :Jacobus Willibrordus Maria F. 

Adres : Kerspellaan 

Woonplaats :IJsselstein 

parketnummer: 16/604473-05 

Naam : R.P.J. van der V. 

Adres : Lingestraat 

Woonplaats : Utrecht 

parketnummer: 01/025137-02 

Naam : Rob van V. 

Adres : Pasteurstraat 

Woonplaats : Den Haag 

De rechtszaak heeft gediend in Arnhem op 22 oktober

 2008, Parketnummer: SH-510078-08/SL-0803086/01 OM

was: Mr. I.M. Muller 

Naam : Peter S. 

Adres : Sloepstraat , 

Woonplaats : 1503 Zaandam, 
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kenmerk:sh-030839-03/ sl-03-03421/01/zedendelict 

2ce.3.03.70049 

Naam : Jan O. 

Adres : Huidige woon- /verblijfplaats onbekend. 

parketnummer: 14.008978/89 toevoeging dagvaarding:

14017299ac 

Naam : Niels B. 

Adres : Columbusstraat 

Woonplaats : Barneveld 

parket nr. 230170-03 

Strafmaat : 2.5 jaar reclassering en tbs. 

Naam eter Leendert G. 

Adres : Groenhoven 

Woonplaats : Amsterdam 

Rechtbank Haarlem 22 maart 2006: 15/630032 06/Sl 06 

01339/01 

G. legde een volledige bekentenis af. Het verkrachten van

een 4 jarig kind. 

Strafmaat: 240 uur taakstraf verplichte therapie en deel 

voorwaardelijk Onderzoek wees uit ernstige psychische 

en sexuele stoornis en grote kans op herhaling. Lichte straf 

omdat het de eerste keer was. 
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Naam : P. R. 

Adres : Pastoor Smuldersstraat 

Woonplaats : Kloosterzande 

SI-220096701 LJN : Onbekend 

Naam : W. B. 

Adres : dr de visser straat 

Woonplaats : Utrecht In de wijk Meezenbroek 

LJN : Onbekend Parketnummer: 10/035785-94. 

Bijzonderheden : Veroordeeld wegens het verkrachten 

en drogeren van een baby tot 10 weken oud.

30 oktober 2014 (Ingezonden stuk)
De justitie wankelt

Na het boekje “Pech gehad”, aangeboden aan de toenma-

lige PG heer Piar, kwamen nog meer trieste zaken op mijn pad. 

Het lijkt erop dat er een vervolg gaat komen speciaal voor onze 

rechters en personen zetelend op het Wilhelminaplein. Na pedofilie 

en kindermishandelingen kwamen zaken naar boven waar ook hier 

justitie geen zuivere rol in speelt.

Hans Willems heeft zogenaamd zelfmoord gepleegd maar 

uit de files die al jaren in mijn bezit zijn en eindelijk gecatego-

riseerd zijn, blijkt dat deze man aardig door justitie vernederd is 

geweest. Dat omdat hij alles aanpakte wat onrecht was. Hij werd 

opgesloten wegens bedreiging van een rechter en werd later zelfs 
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in een psychiatrische inrichting in Zwitserland geplaatst. Het bleek 

dat justitie niet blij was met de vele zaken die hij regelmatig aan 

de kaak stelde. Hij was volgens zijn zeggen de enige gediplo-

meerde misdaadverslaggever. Uit zijn mega file blijkt dat deze 

man alles duidelijk op een rijtje had. De files wijzen uit dat hij 

een psychisch wrak werd gemaakt door de hogere instanties en 

uit brieven, blijkbaar ook vanuit de Nederlandse politiek. Hirsch 

Ballin en Donner hadden kennelijk een zware kluif aan deze man. 

Dus opruimen dit soort personen.

Opruimen was er ook bij een man die hier zijn laatste 

jaren in rust wilde doorbrengen en genieten na een zwaar en 

heftig zakelijk leven. Wonend op dit eiland, in een huis op Jan 

Thiel zag B. zijn “handel” van het leven want hij kwam er achter 

dat er vreselijk gesjoemeld wordt op de eilanden met de diverse 

olieproducten waar onder benzine en ruwe olie. Hij sprak zijn 

oude contacten aan in het verre oosten die in deze wereld zitten 

en deed een aanbod aan de desbetreffende lokale personen om 

zuivere olieproducten (die wel aan de internationale standaarden 

voldoen) voor een goede prijs (veel lager dan de huidige prijzen) 

aan de lokale markt te verkopen. Van die dag werd zijn leven een 

hel en moest hij zich terugtrekken in een appartementje waar vol-

gens getuigen, de politie hem regelmatig lastig viel. Uiteindelijk 

vonden zijn zoons wonend in het buitenland hem dood in dat 

appartement en waren zijn zaken ook nog eens in beslag genomen 

door politie! Computer en harde schijven werden vermist en zijn 

nooit meer opgedoken. Gelukkig waren er kopieën maar justitie 



420 - Geloof en het geloven -

wilde van niets horen noch zien en de zonen werden letterlijk van 

het eiland getrapt.

Dan hebben we het geval Hogan, de man die zogenaamd 

ging zwemmen en nooit terug kwam. Deze man was met een be-

doeling op dit eiland en moest zich mengen in de wereld van de 

porno en kinderhandel. Een opdracht die compleet uit de hand liep 

en een gevaar werd voor de opdrachtgevers vanuit Amerika. De 

tweede lijn (de bewuste leraar van de international school) werd 

snel opgepakt en wist dat hij niet dat geluk zou krijgen van een 

verdwijning als Hogan. De gegevens waren binnen en hij moest 

hangen als zijnde pedofiel. Hogan zelf werd op zee opgepikt en 

verdween voorgoed in een ander hoedanigheid. De zogenaamde 

ruzies met zijn gezin en alle heisa om hem heen was precies wat 

ze nodig hadden als alibi “een hulpeloze man die het niet meer zag 

zitten en dat  zijn gezin zogenaamd een drama was”. Ondertussen 

gaat de kinderporno en handel nog rustig door onder andere via 

onze E-zone en dat maakte het allemaal een beetje te moeilijk 

volgens justitie. 

Een zekere Kennith B. verdween plotsklaps van deze aard-

bodem. Hij was voor Jantje publiek een automonteur. Maar in wer-

kelijkheid zorgde hij voor in de hoek Jan Thiel dat verschillende 

mega ladingen netjes binnenkwamen voor een bekende persoon. 

Zijn hobby was varen en vissen maar hij vertelde nooit waar hij op 

viste. Zijn garagehandel liep stroefjes en hij was de laatste jaren 

zeer veel in Colombia om zogenaamd auto onderdelen te halen. 
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Ook werden zijn boottochten intensiever. Plotsklaps kwam zijn 

Colombiaanse vriend terugzwemmend naar Caracasbaai. De boot 

van K.B. was gezonken en hij was nergens te vinden. Dat was zijn 

verklaring bij de politie. Een politie die men overigens regelmatig 

zag bij zijn garage en de zaak afsloot als zijnde “een gezonken 

boot en een verdwenen Kennith.B.”. Ik had in die tijd regelmatig 

gesprekken met zijn vrouw. Een gesprek was zeer opmerkelijk. 4 

dagen na het dood verklaren en het zinken van de boot deed deze 

vrouw een opmerkelijke uitspraak. “John, wat raar dat de portable 

van K. tot gisteren nog gewoon werkte, het kan toch niet zo zijn 

dat deze nog op de zeebodem werkt?”. Ze was compleet van slag 

want ze vertelde daarmee dat haar man wel leefde maar nooit meer 

gezien zou worden. Er is blijkbaar nooit een onderzoek hiernaar 

gedaan en dat kwam al te goed uit voor onze onderzoekers.

Er gebeurt veel op dit eiland en het levenswerk van Hans 

Willems is goed gedocumenteerd. Zo ook de diverse zaken die op 

mijn pad komen die alsmaar bevestigen dat onze justitie samen met 

die van Nederland (getuigen de vele brieven van heer Willems) 

zwaar onder de maffia werken en er alles aan doen om zaken te 

doen verzwijgen.

Heer Willems vroeg via een tussenpersoon of er een boek 

uitgebracht kan worden genaamd

titel ‘Logboek van een asielzoeker’

ondertitel ‘RECHTSpolitiek vluchteling in Neverland 

Schengen’
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Er moet nog veel puzzelwerk gedaan worden want de vele 

documenten en files (opgeborgen in een kluis elders) zijn een zee 

aan informatie. 

Jammer dat het recht zo krom is en of het nu gaat om olie, 

kinderporno of justitiële zaken, overal zie je de kromme zaken 

eindigen in de mysterieuze wereld op het Wilhelminaplein.

3 november 2014 (Presentatie) 
Presentatie aan de pers van het rapport “The pyramid that 
justifies child suffering, trafficking and abuse”

Beste pers

Na 20 jaren kinderen opgevangen te hebben samen met 

mijn overleden vrouw en daarna 13 jaren zoeken naar de oorsprong 

van het kinderleed, is dit rapport uitgekomen (zie bijlage of onder-

staande links) wat een kleine tip is van de sluier wat ik beschreven 

heb in het gehele rapport wat over de 1000 pagina’s bevat.

Laten we hopen dat het kind eens het respect zal krijgen 

wat het als zuiver beginnend mens verdient. Om zo ook hen een 

goede toekomst te geven.

Met een vriendelijke groet,

John H Baselmans-Oracle
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“The pyramid that justifies child suffering, trafficking and 

abuse” 

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

Pyramide-english.pdf

“De piramide die kinderleed,-handel,-misbruik 

rechtvaardigt” 

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

Piramide-dutch.pdf

16 november 2015 (Ingezonden stuk)
Waarom?

Er duikt al enkele malen de vraag op en is het u ook op-

gevallen:

Waarom doet justitie, politie, OM en al onze vechters tegen 

criminelen met hun mooie acties (op papier) alsmaar invallen in 

woningen in minderbedeelde wijken en zijn het alsmaar “kruimel 

criminelen” die men op pakt?

En waarom worden er geen invallen verricht in de vele 

peperdure resorts met hun hoge muren en eigen bewaking? Waar 

ook vele criminelen verblijven werkend in ongure praktijken 

zoals, drugs, financiële markt, witwassen, om enkele te noemen.
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Blijkt dat klasse justitie overuren draait en men werkelijk 

die mensen beschermt die hoog in de criminele top mee draaien. 

Andere verklaring is helaas niet mogelijk.

17 november 2014 (Ingezonden stuk)
“Parochianen hebben vraagtekens bij snelle crematie 
pastoor Danilo Morales.”

“Binnen de Rooms-Katholieke traditie is het gebruikelijk 

dat overledenen begraven worden. In uitzonderlijke gevallen is het 

toegestaan om een lichaam niet te begraven maar te cremeren.”

Er is inderdaad een uitzonderlijk geval, daar pastoor Danilo 

Morales vermoord is net zoals pastoor Montoya. Het autopsie 

rapport is blijkbaar “aangepast” door bisdom Willemstad. Want 

ook dit moet allemaal verzwegen worden.

Eindelijk worden er vraagtekens gezet bij dit instituut 

wat geleid wordt door een jezuïeten bisschop die een duidelijke 

opdracht heeft van paus Adolfo Nicolas.

VERDER UITLEG:

Montoya was de pastoor die zetelde in het bestuur van 

bisdom Willemstad. Hij was diegene waar ik mee in bed moest 
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kruipen in ruil dat hij dan zou zorgen dat ik mocht blijven wonen 

in mijn huis.

Ik heb deze verklaring willen afleggen bij het proces tegen 

de 2 jongens die zogenaamd deze pastoor vermoord hebben maar 

ik kreeg uit meerdere hoeken te horen dat ze met zijn drieën bezig 

waren met een seksspel. Er werd alles aan gedaan om de verklaring 

af te leggen tegen deze pastoor Montoya en bisdom Willemstad 

ging zo ver dat alles achter gesloten deuren moest worden behan-

deld en dat de aangiftes verdwenen bij het Openbaar Ministerie. 

De pers wordt het zwijgen hierover opgelegd.

Bij het geval Morales durft men niet de ware toedracht 

naar buiten te brengen. Zo werd deze pastoor binnen 2 dagen 

gecremeerd wat kennelijk zeer opmerkelijk is in de katholieke 

kerk. Zo bewees bisdom Willemstad dat het niet pluis was rond 

deze pastoor en dat men bang was dat er autopsie uitgevoerd zou 

worden.

22 november 2014 (Ingezonden stuk) 
Laten we het beestje bij de naam noemen

Justitie kan niet onder corruptie uitkomen.

We hebben dat in deze groep al meerdere malen aan-

gehaald en ook aangetoond. Maar het betekent dat we aan het 

dweilen zijn met de kraan open. Want aan de ene kant doen onze 
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gezagdragers net of ze ons een betere wereld voor willen houden 

en aan de andere kant zien we dat de topcriminelen zelfs nog niet 

vervolgd worden (zie zaak Wiels enz.). Wel zijn ze er als de kippen 

bij om elke kruimeldief voor langere tijd de bak in te werken, dat 

omdat ze mogelijk te gemakkelijk kunnen praten.

Maar wat gebeurt er werkelijk achter de schermen?

Ben je een crimineel met veel geld kun je een advocaat 

regelen die op de kleine lettertjes let. Dan heb je al 70% kans dat 

je vrij uit gaat. Maar deze topcriminelen nemen het zekere voor 

het onzekere en we zien dat ze als back-up afpersing of omko-

ping hanteren. Uit uitspraken van ex PG’s, oud politie mensen, 

rechercheurs en van oud-rechters blijkt dat praktisch alles wat 

een oordeel moet uitspreken of zaken op moet maken, afgeperst 

of omgekocht wordt om zo bepaalde uitspraken veilig te stellen 

en hun vrijheid en handel gegarandeerd blijft.

Drugs, seks en rechtstreekse afpersing is normaal in deze 

wereld.

Zo zien we dat rechters geen uitspraak durven te doen en 

gaan vallen op kleine lettertjes. Veelal al ingeslopen door verkeerd 

opgemaakte processen verbalen en verhoren. Als de advocaat 

verzuimt om daarop te attenderen komt de rechter wel met het 

een of ander. Het leven van vrouw en kind moet zeker gesteld 

worden. Praten we nog niet over hun eigen leven. Ook wordt er 
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al van ouds de rechterlijke macht misbruikt en worden mondige 

burgers eerst op allerlei manieren hun mond gesnoerd. Mocht dat 

niet lukken, blijken die burgers in een keer toevallig levensmoe 

(heer Willems bijvoorbeeld).

Alle problemen die we nu hebben is omdat vele criminelen 

zich niet meer storen aan deze corrupte justitie ze hebben hen al 

bij de ballen en dat maakt dat we het einde zoek zijn. Willen we 

een goed lopend systeem, pak alles rond justitie aan, van laag 

(politie) tot hoog (Rechterlijke macht).

We praten nog even niet van de hoogste stap in deze cor-

rupte boel die werkelijk alles controleren maar veelal ook zwaar 

onder deze afpersingen vallen en dat zijn de Minister van Justitie 

en zijn rechterhand Procureur Generaal met op de achterhoede 

onze Gouverneur. Ook zij hebben vele zaken die niet naar buiten 

mogen komen en verzwegen moeten worden in opdracht van de 

CID! En daar ligt ons probleem. We snakken naar integere eerlijke 

personen op deze plaatsen. Die personen in het verleden die dit 

waren zijn tot de dag van vandaag vermoord en of worden voor 

hun leven op non actief gezet.

Eerlijkheid en naar eer en geweten handelen is een on-

mogelijke zaak in deze hoek van onze maatschappij. Het einde 

is zoek en dit kan niet veranderen. Het is het spel van de wereld, 

het spel van een ziekelijk systeem.
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Doch we hoeven het als burger niet te nemen.

Signaleren is punt een en niet mee doen aan deze ziekelijke 

manier van leven is punt twee. Er zijn wegen.

28 november 2014 (boodschap)

Follow your path with your heart and soul and you will 

succeed.

But by following your path coming from your ego or 

money, you will come to a dead end.

4 december 2014 (boodschap)

Laat men Kim Jong-un afschilderen als een van de meest 

extreme leiders en tirannen. Toch moeten we hem wel weer eens 

gelijk geven met waar hij mee naar buiten komt. 

Alleen moet hij erbij voegen dat het niet ALLEEN Amerika 

is maar dat Amerika de wensen van het Vatikaan uitvoert.

Maar Kim Jong-un bedankt voor uw op waarheid opge-

bouwde berichten.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-

korea-accuses-us-of-spreading-ebola-and-choosing-africa-as-a-

bioweapon-testing-ground-9897529.html
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Het is toch bij de beesten af.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23423879/___

Mogelijk_11_mln_kids_misbruikt___.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/

11057647/Rotherham-sex-abuse-scandal-1400-children-

exploited-by-Asian-gangs-while-authorities-turned-

a-blind-eye.html

http://www.jihadwatch.org/2014/08/uk-1400-non-

muslim-children-exploited-by-muslim-rape-gangs-

authorities-did-nothing-for-fear-of-being-thought-as-racist

8 december 2014 (Ingezonden stuk)
Den Haag ontwaakt ivm kinderleed

20 november 2014 stuurde ik naar de lokale politiek, in-

ternationale organisaties en de Nederlandse regeerders en 1ste en 

2de Kamer en alle lokale en internationale pers een rapport over 

het kinderleed op onze eilanden. 

“The pyramid that justifies child suffering, trafficking 

and abuse”

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

Pyramide-english.pdf



430 - Geloof en het geloven -

“De piramide die kinderleed,-handel,-misbruik 

rechtvaardigt”

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

Piramide-dutch.pdf

Lokaal werd er vanuit de politiek totaal niet gereageerd 

en de lokale pers waren zeggen en schrijven 2 internet dagbladen 

die het plaatsten. Maar internationaal en zeker vanuit politiek Ne-

derland kreeg ik van vele Kamerleden en de Secretariaten diverse 

reacties. Er waren ook verschillende persoonlijke  brieven/mails 

van fractieleiders. 

Vanmorgen bereikte mij een keurige brief van heer Plasterk 

samen met een brief naar de voorzitter van de tweede Kamer der 

Staten-Generaal en het rapport: Plan van Aanpak Kinderrechten 

“Eerste Aanzet” 20 november 2014. Waaruit blijkt dat 

Den Haag actie gaat ondernemen tegen het kinderleed op onze 

eilanden. Het is een eerste stap, een kleine stap want veel moeten 

we zelf gaan doen. Gelukkig, Den Haag heeft ingezien dat onze 

kinderen op de eilanden ook een kans moeten krijgen.

9 december 2014 (Brief )
OPEN BRIEF naar minister van buitenlandse zaken en 
koninkrijk relaties Heer dr. R.H.A Plasterk

Directie Koninkrijksrelaties
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Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500EA Den Haag

Kenmerk: 2014-0000629915

Curacao: 09-12-2014

Betreft Uw brief over kinderleed

Geachte heer Plasterk

Allereerst mijn dank voor uw brief en antwoorden 5 de-

cember 2014. Het is toe te juichen dat er een actieplan opgezet 

is samen met de eilanden en Nederland. Maar toch wil onderge-

tekende even wat zaken duidelijk maken, want na het wederom 

lezen van het actieplan en de acties van een task force blijken de 

volgende zaken niet juist.

1. Ondergetekende is reeds 33 jaren bezig om kinderleed 

aan te pakken door 54 kinderen in huis te nemen samen met zijn 

overleden vrouw.

- In 2010 schreef hij het boekje “Geboren voor een cent” 

  en hij werd door lokale politici bedreigd.

- Eind 2010 overhandigde ondergetekende het rapport 

  “Kinderleed verleden tijd” aan de toenmalige premier 

  heer Schotte. Deze beloofde veel maar deed weinig.

- Mei 2014 kwam ondergetekende met het rapport over 
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  de kern van kinderleed “De piramide die  kinderleed, 

-handel, -misbruik rechtvaardigt.” Dus de brief naar u was 

niet om een 25 jaren Rechten van het Kind te vieren.

2. U haalt het UNICEF rapport aan “Koninkrijkskin-

deren”. Wat in onze ogen een farce is omdat pas in 2010 door 

heer Schotte toestemming werd gegeven voor een onderzoek. 

Alle vorige regeringen weigerden medewerking! Het onderzoek 

mocht uitsluitend gedaan worden bij aangewezen instanties vanuit 

de politiek! Iedereen die in het veld werkte, huisartsen en wijk-

verpleging die midden in de ellende werkten, werden geweken 

en kregen zelfs geen contact met UNICEF onderzoekers op de 

eilanden! Ondergetekende heeft toen bij UNICEF international 

een klacht ingediend, daar de cijfers gemanipuleerd waren en 

onderzoekers onder druk stonden van de lokale politiek. Uit ons 

eigen onderzoek van mensen uit het veld blijkt dat +/-73% van 

de kinderen op alleen Curaçao, te maken hebben met enige vorm 

van kinderleed! 73% heer Plasterk.

3. De rol van Nederland in de internationale kinderhandel. 

Wat ondergetekende persoonlijk mee maakte was de toenadering 

van een belangrijke freemason die contact had met uw koninklijk 

huis en ons benaderde voor kinderen die geen moeder of vader-

lijke band meer hadden om die naar Indonesië te sturen voor 

heropvoeding! Daarnaast vertelde dit paar dat deze “handel” ook 

hier op Curaçao gaande was met buitenlandse kinderen. Er werd 

samengewerkt met de Nederlandse Koninklijke Marine. “Think 
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Alpha” kwam naar boven.

Wat is de ware stand van zaken?

a. We hebben een politiek die er alles aan doet om kinder-

handel en kinderleed te verzwijgen. Natuurlijk want kinderhandel/

leed is terug te voeren naar vele politieke acties. Wat geef je als 

voorbeeld als zijnde minister-president met nog restanten witte 

poeder onder je neus voor TV11 verschijnt? Het is diezelfde 

minister die in al zijn politieke campagnes met kinderen werkt!

b. Mensen die voor kinderen opkomen worden bedreigd 

of tegengewerkt en er zijn er zelfs die “verdwijnen”. 

c. We hebben 2 wijken Fuik/ Montañe Rey en Marie Pam-

poen waar de drugs vanuit de wereld aan land komt en waar de 

top van de criminele clubjes zich gevestigd hebben om te zorgen 

dat de grote heren veilig blijven. De grotere partijen gaan via 

containers (haven) verder naar Rotterdam en Antwerpen. 

De lokale markt wordt voorzien via kleine criminelen 

veelal in Souax, Seru Fortuna en Marchena. In die wijken wor-

den kinderen opgeleid als zijnde drugskoeriers en vele meisjes 

als hoeren en poppetjes voor hun helden met zakken vol geld en 

snelle wagens.

c. We hebben de vele resorts die voor vele lokale mensen 

hermetisch zijn afgesloten maar waar wel zeer regelmatig drugs en 
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seksfeesten (ook met minderjarigen) zijn. Dat allemaal beschermd 

door de bewaking voor aan de toegangspoort. Schrijft men hier 

justitie daarop aan wordt er gezwegen in alle talen.

d. We hebben een RK geloof waar al 2 pastoors vermoord 

zijn. Dat was echt niet omdat ze het woord god verkochten. Alles 

om deze mysterieuze moorden wordt in het geheim afgewerkt 

en bewijzen snel verbrand (crematie van persoon). Bij aangiftes 

van ongeregeldheden op RK scholen of bij de kerk met kinderen 

wordt alsmaar afgedaan als zijnde niet belangrijk, verjaard of je 

wordt totaal genegeerd.

e. Daarnaast hebben we de vele religieuze groepjes en 

stichtingen waarvan ik al vele jaren melding maakte bij diverse 

ministers en OM; van verwaarloosde, misbruikte en zelfs gestor-

ven kinderen in deze gemeenschappen op ons eiland Curaçao. 

Geen respons zeker geen aandacht.

f. Daarnaast hebben we een justitie, OM en rechterlijke 

macht die absoluut niet weet om te gaan met kinderen in nood 

en zeker niet als ze misbruikt zijn geweest. Persoonlijk maakte 

ondergetekende mee dat rechters over en over de kinderen bleven 

ondervragen over de handelingen en dat met publiek in de rechts-

zaal. Zo hebben we 2 kinderen die totaal psychisch wrak werden 

door toedoen van deze rechters.

g. In de huidige werkelijkheid is het praktisch onmoge-
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lijk om zaken te regelen voor de lokale jeugd daar die door alle 

instanties tegengewerkt worden. Zo blijven scheepsladingen vol 

met goederen in het buitenland omdat men lokaal er exorbitante 

regels op na houdt.

Het rapport

Wat ondergetekende op valt in het rapport en in uw task 

force is dat wederom er een pleister op een etterende wond wordt 

geplakt zodat het van buiten er weer wat vriendelijker uit ziet. Het 

lijkt meer op het zoveelste rapport om veel subsidiegeld te van-

gen en zo weer net te doen alsof er aan gewerkt wordt. Wederom 

mist ondergetekende de aanpak vanuit de bron. Natuurlijk, want 

de bron moet gezocht worden onder de mensen achter de hoge 

muren/kerken en resorts, die veel geld maken met het witte goud 

en duistere handel. De gewone kleine criminelen moet met veel 

risico’s het allemaal aan de man brengen via gangs, prostitutie en 

via kinderhandel(arbeid). Wijlen heer Wiels was dicht bij die bron 

en dat kostte hem zijn leven. Door het verzwijgen door justitie van 

de waarheid, gaat alles weer gewoon door als vanouds.

 

Ondergetekende wil sluiten met uw laatste zin over initia-

tieven vanuit de samenleving en wat hij samen met zijn overleden 

vrouw hebben gedaan. Heer Plasterk, al het werk werd beloond 

met dat zijn vrouw aan zeer zware stress en suiker is overleden en 

dat ondergetekende bijna dagelijks bedreigd wordt uit vele hoeken 

van ons eiland en zelfs door uw veiligheidsdienst onder curatele 
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is gezet. Want een mondige burger opkomend voor kinderen, die 

dan ook nog de bron aan wil pakken, zal moeten zwijgen. En 

ondergetekende is niet de enige.

Ondanks dat alles zal ondergetekende doorgaan. U weet 

nu in ieder geval waar u het kinderleed aan moet pakken en dat 

kan niet gedaan worden door pleisters te plakken maar door het 

gezwel uit te snijden.

Met een vriendelijke groet,

John H Baselmans-Oracle

Soeverein mens

30 december 2104 (Ingezonden stuk)
Is het u opgevallen?

De clubjes en instellingen met 2.0 of 3.0 achter hun na-

men?

Clubjes met “goede” intenties en “goede” bedoelingen. 

Zo moeten ze althans deze boodschap uitdragen naar het publiek 

toe. Wel eens de discussies gevolgd van deze clubjes wereldwijd 

en is er niets opgevallen? Ja, de “nieuwe” wereld komt eraan. 

Is het niet in de 2.0 vorm dan in de 3.0 vorm. Waar hoorden we 

die “nieuwe wereld” ook alsmaar vallen? Ja, dan komen we bij 

de wereldse club die onder de naam vrijmetselarij (freemason) 

werken en opereren. Je moet wel eens met wat nieuws komen en 
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als je dan naar deze “nieuwe” nummers kijkt van 2.0 en 3.0 dan 

is het duidelijk dat men hard onderweg is de mensen zand in de 

ogen te strooien met “goede” intenties, brood en spelen (feesten) 

om zo een smerig doel te bereiken.

Wereldwijd beginnen de 2.0 en 3.0 clubjes al weer terrein 

te verliezen omdat men door heeft dat het een verlengde is van wat 

er in de vrijmetselarij wereld als doel gesteld is. Helaas zijn we 

op onze eilanden nog ver achter in deze zaken en lezen we steeds 

meer de 2.0 en 3.0 nieuwe manier van maatschappij opzetten 

en het zogenaamd “menselijk” zijn naar de bevolking toe. Zand 

strooien in de ogen van die mensen die niet weten waar het over 

gaat. Sluit je maar eens aan bij de diverse 2.0 en 3.0 discussies 

en zie wat de WARE gedachtegang is van deze zeer gevaarlijke 

clubjes onder schuilnamen en getallen.

2 januari 2015 (Ingezonden stuk)
My price for freedom

Born in a wood free from the system, the first steps were 

made to get prisoner of that system.

An aircraft crashed in front of our house.

We moved to a small village where we were not welcome 

and left after 3 years.

Schools in that village did everything to break me down.

In the city I was an outsider and got very sick.

No schools, no military and no work.
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I left the Netherlands.

I went to Curacao, did my drawing and owned one of the 

largest homes in the neighborhood Emmastad.

I built my apartment, swimming pool, had different cars 

and a boat.

My place in the system was established.

Then the way to freedom started.

First, people starting to accuse me for several things.

Then the problems started with the many foster children 

we took care of. 

One got pregnant at 11. 

Others were in the middle of the local prostitution and 

drugs trade.

I was threatened with death for several times.

We were abused of over 60/80 telephone calls a day/night 

from several criminals.

Later one of the children went to the Netherlands and she 

became a member of the “loverboys”. After 2 years of 

working on that case I got her free from that group.

Another child, also gone to the Netherlands, got a “friend” 

who was a top criminal of the Antillean circuit in the 

Netherlands. 

They threatened me several time with the death and even 

came to my house twice with the message to kill me. 

After 3 years of fighting with the local and Dutch police 

I got him behind bars and that girl became free from sla

very and abuse.
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On this island there were also some criminal actions and 

in these years I was several times threatened by taking 

my life.

In the same time others (government) began to take my 

house and my boat and I had to leave Emmastad.

I built a new house on a piece of land of my father in law.

In that period I lost most things already but there was 

more to come.

Cars were stolen or lost by accidents.

I lost all the children, only one left in our home.

In that time my wife got sicker and sicker and her “father” 

and her family almost dumped her.

Later I received the message from her uncle that she was 

from another father.

Also the local state made problems and the Tax Authorities 

did everything to take my last piece in the system.

I got sicker and not able to work any longer and so I 

stopped.

I lost almost everything and even the cars I had to sell.

In that time, my father in law died from pills they gave him. 

With that came out that all the ground and house was not 

of my father in law but of the bishop.

The other houses were sold only mine was a mystery.

They refused to talk with me and deprive me of my home.

So I lost that house and ground too, this was for the 2nd 

time.
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Also my last foster son I lost short after my wife died.

He is now in the “high” Dutch circuit and his job is to 

supply them with the different drugs and pills.

Then I received the phone call “John, they took your wife 

out of her grave and went to the crematorium”. This was a 

reprisal from your family in law and two of your foster 

children. 

Till today I do not know where they dispersed the ashes 

of my wife on this island.

The first books came on the market and local politicians 

threatened me with several things from child porn to my 

death.

Strange things happened on the street. 

A threatening with a rival put on me and OM did not want 

to investigate.

Over and over again strange visitors in our home.

Strange intimidations in public places, mails, letters and 

international contacts from the highest places.

People who avoid me and the press became afraid of as

king questions.

Then the guardianship and the question when I will leave 

Curacao came on my path.

After 10 years of sabotaging from the government and its 

system a total turn came.

Then, finally the freedom came after the letter that I’m no 

longer connected with the vatican and so no longer a ser

vant of the Dutch king.
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Silence came and freedom is back after 60 years.

3 januari 2015 (Ingezonden stuk)
Curaçaose slavernij anno 2015

We blijven het maar ontkennen, er is geen slavernij meer 

op Curaçao! Dan toch af en toe verschijnt er weer een rapportje 

en dan worden de lokale politici wederom op hun vingers getikt. 

Zo af en toe komen wat zaakjes naar buiten maar die worden 

weer snel in de doofpot gegooid want dan gaat het weer over een 

“bevriende” zakenman.

Toch heeft de lokale slavernij ongekende explosie meege-

maakt en dan praten we over die moeders en vaders met gezinnen 

die zwaar onder het minimum bij vele lokale grote bedrijven 

werken en voor hun werkdagen maken van 4 uur ‘s morgens (ver-

trekken van huis) tot 10 uur ’s avonds. De vele mazen in de wet 

komen de heren/dames middenstanders goed uit en dat maakt dat je 

werknemers gewoon van 8 tot 8 uur kan laten werken, 6 dagen per 

week. Doen ze niet wat hun “patron” zegt, die wel steeds grotere 

panden neer zetten met als “vriendje” meneertje bankdirecteur, 

staan ze op straat en is er altijd wel een ander die graag het werk 

over wil nemen volgens hun zeggen. Het is simpel in die wereld, 

je doet wat je baas opdraagt en gaat mee met deze vieze handel 

of je ligt er uit. Als dat geen slavenarbeid is dan weet ik het niet.

We praten over onze handelaren, onze winkels en onze 

middenstand die het ooo zo zwaar hebben maar ondertussen uit-
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buiten wat er maar wettelijk uit te buiten valt. Er is blijkbaar geen 

instantie die deze mensen beschermt ook niet als men salarissen 

mist of als er onterechte inhoudingen zijn geweest. Want ja onze 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is niets 

anders dan een instantie die zijn eigen volk, zijn eigen mensen 

laat uitmelken, misbruiken en absoluut niet beschermt. Het motto 

van onze “beschermers” is duidelijk dat men de middenstand te 

vriend moet houden. Van deze aasgieren hangt ons eiland af en 

zij bepalen onze toekomst wat de reinste onzin is gecreëerd door 

slavendrijvers. Ondertussen kan onze Ministerie van Sociale 

Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn beter de woorden; Ontwikkeling 

- Sociaal en Welzijn weghalen en zich gaan noemen “Ministerie 

van Arbeid en Slavernij”. 

Laten we eens door gaan lichten hoe werknemers behan-

deld worden. Het is triest dat onze bevolking niet beschermd wordt 

voor deze aasgieren die er alles aan doen om geld binnen te halen 

zelfs buiten het menselijke om. Welke “sociale” minister heeft 

het lef om hier wat aan te doen en een deugdelijke arbeidswet te 

maken waarbij niet de werkgevers met hun miljoenen panden maar 

de werknemers, levend van een aalmoes, beschermd worden en 

waar werknemers beloond worden naar arbeid die ze verrichten.

Nu is het te triest voor woorden hoe onze instanties sla-

vernij beschermen voor geld en macht.
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6 januari 2015 (Ingezonden stuk)
Een opmerkelijke tweet

Vannacht werd ik gewezen op een tweet van onze comité 

koninkrijksrelaties en dat over mijn ingezonden stuk wat verscheen 

bij onder andere Nostisia die deze tweet mocht ontvangen. Ik 

citeer:

@ComiteKr

@Nostisia1

“Er is helaas in hele Koninkrijk nog slavernij: van de pros-

titutie (mensenhandel!) tot uitbuiting van buitenlandse werksters 

etc.”

Als een commissie namens de koning der Nederlanden 

onder de naam Koninkrijksomissie openlijk toe geeft dat in hun 

land en koloniën slavernij is, is dat een zeer betreurenswaardige 

uitlating.

Want hier geeft men openlijk toe het falen van de Neder-

landse als zowel de koninkrijksregering om zo wel de prostitutie 

als werkster en vooral niet te vergeten de “etc.” waarmee de (lo-

kale) bevolking mee bedoeld wordt (gezien mijn stuk). Het is in 

en in triest dat anno 2015 nog geen oplossing gevonden is tegen 

slavernij en dat ook blijkt dat het in stand gehouden wordt door de 

politiek die kennelijk er profijt uit haalt uit deze handel. Mensen 
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(slaven) die niet het vuile werk willen doen maar ook mensen die 

financieel geen weg meer weten uit hun ellende en maar toelaten 

dat ze werken van 8 tot 8, 6 dagen in de week!

Zeer triest en zeer opmerkelijk dat er zo’n tweet de wereld 

wordt ingestuurd als disrespect naar alle slaven anno 2015 toe.

Het Comité koninkrijksrelaties heeft via Twitter enkele 

malen gereageerd en door het woordje “helaas” is er een aanspo-

ring om iets tegen dit aan te pakken smile emoticon, verder geven 

ze toe dat ondanks het TIP rapport er niets gebeurt. Natuurlijk niet 

want Amerika is de beschermheer van de slavernij en mensen te 

onderdrukken.

Met andere woorden heren werkgevers ga door met uw 

slaven drijven, er is niets wat tegen u gedaan kan worden ook 

volgens dit comité. (zee tweets op mijn twitter)

6 januari 2015 (Ingezonden stuk)
“THE HIDDEN WORLD”

On May 27th 2014, I published a book called “De matrix 

van het systeem” (The matrix of the system). The 56th book in a 

row. I did not realize this will be so far the most important book 

I have written.

Shortly after, I placed this book for free to download on 
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the internet. As result a complete wave of reactions, some with 

the message “This book changed my way I see the world” others 

with “will you please publish this book also in English”. Now, 

8 months later, the first day of a new year the books (part 1 and 

2) with complete 1024 pages are published under the name “The 

Hidden World”.

Through these two books I want to show you as much 

as possible the completely blueprint I’ve worked on for years. A 

part of this book is a collection of quotations from other sources. 

Therefore I see this book as a manual / reference book for those 

interested. It’s important to me that finally there is a book where 

everything that is concealed for us for centuries, is at a glance. 

Here I simply put those pieces that in my eyes came closest to 

the truth, and which fitted together like a puzzle. The past has big 

secrets which still are carefully concealed in the present. By putting 

everything together we see a strong message: Wake up people.

7 januari 2015 (Ingezonden stuk)
Who is the leader of these groups?

From whom they get all the money?

Foreign Terrorist Organizations

Bureau of CounterterrorismAbu Nidal Organization 

(ANO)

Abu Sayyaf Group (ASG)

Aum Shinrikyo (AUM)
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Basque Fatherland and Liberty (ETA) 

Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group) (IG)

HAMAS

Harakat ul-Mujahidin (HUM)

Hizballah

Kahane Chai (Kach)

Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

National Liberation Army (ELN)

Palestine Liberation Front (PLF)

Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLF)

PFLP-General Command (PFLP-GC)

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

Revolutionary Organization 17 November (17N)

Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)

Shining Path (SL)

al-Qa’ida (AQ)

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 

Real Irish Republican Army (RIRA)

Jaish-e-Mohammed (JEM)

Lashkar-e Tayyiba (LeT)

Al-Aqsa Martyrs Brigade (AAMB)

Asbat al-Ansar (AAA)

al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)

Party of the Philippines/New People’s Army (CPP/NPA)

Jemaah Islamiya (JI)
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Lashkar i Jhangvi (LJ)

Ansar al-Islam (AAI)

Continuity Irish Republican Army (CIRA)

Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)

Islamic State of Iraq and the Levant (formerly al-Qa’ida 

in Iraq)

Islamic Jihad Union (IJU)

Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B)

al-Shabaab

Revolutionary Struggle (RS)

Kata’ib Hizballah (KH)

al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP)

Harakat ul-Jihad-i-Islami (HUJI)

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)

Jundallah

Army of Islam (AOI)

Indian Mujahedeen (IM)

Jemaah Anshorut Tauhid (JAT)

Abdallah Azzam Brigades (AAB) 

Haqqani Network (HQN) 

Ansar al-Dine (AAD) 

Boko Haram

Ansaru

al-Mulathamun Battalion

Ansar al-Shari’a in Benghazi

Ansar al-Shari’a in Darnah

Ansar al-Shari’a in Tunisia 
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Ansar Bayt al-Maqdis 

al-Nusrah Front 

Mujahidin Shura Council in the Environs of Jerusalem 

(MSC)

Ajnad Misr

11 januari 2015 (Boodschap)
Wat is de angst om dood te gaan?

Als de dood juist iets moois is en weer de aansluiting geeft 

aan het geheel?

Wat als de dood geen begin is geen einde maar een ver-

volg?

Vele stammen, geloven en groepen zien de dood anders 

dan dat wij door het westers systeem en kerk is opgelegd.

De dood hoe mooi kan het zijn?

13 januari 2015 (Ingezonden stuk)

Killed by people from the CIA and a show made off by 

the media we read; 

‘Tout est pardonné’: ‘Alles is vergeven’.
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People, NOTHING was done by the people you informed 

of! Because these killings are written in a book what comes from 

the highest person here on earth.

You want to know?

Read this book who tells you who that person is;

Title: The Hidden world part 1. ISBN 978-1-326-03644-7

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

Hidden1.pdf

File size 2.8 MB

Title:The Hidden world part 2. ISBN 978-1-326-03645-4

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

Hidden2.pdf

File size 3.7 MB

17 januari 2015 (Ingezonden stuk)
Een goede dag

Er is veel gaande op deze wereld en ook u wordt over-

spoeld met mails van mensen die het kennelijk allemaal weten. 

Maar na 40 jaren research en al deze jaren samenwerken met 

zowel pers, politici, oud rechters, PG’s en hun vele “clubjes” is 

er een totaalbeeld ontstaan. Deze gegevens heb ik in de laatste 

jaren uitgewerkt en bevestigd gekregen door de vele reacties en 

ook zelfs door ontkenning van de topspelers in deze maatschap-

pij. Door de vele citaten/persberichten die deze mensen zelf naar 
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buiten hebben gebracht via de reguliere pers blijkt dat het goed 

mis is in de huidige maatschappij. Dat wordt nog eens bevestigd 

door de vele oorlogen maar ook door de vele huidige terroristische 

aanslagen die alleen maar bevestigen wat duidelijk beschreven 

staat in mijn boek “The Hidden World” wat een Engelse vertaling 

is van mijn boek “De matrix van het systeem” en nu de wereld 

rond aan het gaan is

Omdat ook u de spelers en lotgenoten bent, met vele van 

uw collega’s rond de wereld, wil ik dit boek naar u sturen. Na-

tuurlijk bent u vrij om het eens door te nemen of maar weer snel 

te deleten wetend wat uw geweten u in fluistert dat u beter weet.

In de hoop dat we samen een beter wereld kunnen creëren 

en dat we samen onze kinderen een beter toekomst mogen geven, 

teken ik met een zonnige groet,

29 januari 2015 (Boodschap)

Het systeem beseft kennelijk niet hoe wankel het is. Met 

wat simpele handelingen kan men het als een kaartenhuis compleet 

laten vallen. Toch is het vreemd dat er maar zeer weinig mensen 

beseffen hoe dat te doen.

Ik wacht, zie en glimlach.
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31 januari 2015 (Ingezonden stuk)
Onze geestelijken die niet hun handen van minderjarigen 
kunnen houden

Heeft u het ook gemerkt de laatste jaren?

Bisdom Willemstad heeft te maken met vermoorde pas-

toors, waarbij de rechtszaken achter gesloten deuren behandeld 

worden. 

Of je leest dat een pastoor gecremeerd wordt kort na zijn 

overlijden wat een zeldzaamheid is in de RK kerk. 

Of we hebben pastoors die plotsklaps overgeplaatst worden 

met de smoes dat ze overal inzetbaar moeten zijn. 

Of pastoors die per direct het land verlaten om op een onbe-

kende bestemming verder te gaan met hun geloof te verkondigen.

Het laatste werd mij verteld door een hoofdinspecteur die 

belast was met kinder- en zedenzaken en het uitzetten per direct 

gebeurt alleen als meneer pastoor in het nauw zit en als hij te veel 

met minderjarigen gerommeld heeft.

Hoe lang moet het nog duren dat het vatikaan door heeft dat 

het RK in Zuid Amerika nog van voor de oorlog is waar bisschop-

pen al deze ongure zaken blijft beschermen en ontkennen terwijl 

de RK paus loopt te verkondigen dat dit afgelopen moet zijn?
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OF, staat het Rooms Katholiek geloof voor het spelen met 

minderjarigen door oudere mannen?

John H Baselmans-Oracle

3 februari 2015 (Boodschap)

One thing I do not understand;

You see the papers full of killings, murdering and they 

talk pages long about that. But why we do not see on those pages 

the killings and murdering from people in the Netherlands and 

Antilles? I think of all those people who are murdered just because 

they told the truth! 

So you have to be a criminal to make headlines!

5 februari 2015 (Ingezonden stuk)
EO maakt documentaire over seksueel misbruik RK Kerk

Zal een lange documentaire worden want Bisdom Willem-

stad heeft veel op hun kerfstok.

http:/ /www.qracao.com/index.php/nieuws-van-

daag/13126-eo-maakt-documentaire-over-seksueel-misbruik-

rk-kerk

De uitzending is te zien via de link:

http://www.uitzending.net/gemist/300506/Nederland-2/

Dit_is_de_Dag_Reportage.html
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15 februari 2015 (Ingezonden stuk)

Het probleem wat ook langzaam maar zeker naar onze 

eilanden over komt waaien!

Een geweldig stukje hierover.

‘Zorgen voor je ouders’

Wat ontbreekt in de zorg is: De verantwoordelijkheid van 

kinderen voor hun ouders, vindt Sophie van Dijk.

“Zoals ze voor jou hebben gezorgd, behoor je als ze oud 

zijn voor hen te doen. Dat is het probleem!

Maar kinderen moeten tegenwoordig allemaal werken, 

tennissen, golfen, hockeyen, hun sociale contacten onderhouden, 

3x per jaar met vakantie enz, enz! En ja, dan kun je je ouders beter 

opbergen in een tehuis en mekkeren als het niet goed gaat.

In andere culturen, ook bij woonwagenbewoners komt dit 

niet voor. Zij zijn verbijsterd hoe wij in Nederland met onze ouders 

omgaan. Daar worden ouderen geraadpleegd om hun levenserva-

ring en goed verzorgd door kinderen en/of familie.

Wat in dit land gebeurt is een heilloze weg, een verarmde, 

a-sociale samenleving. Weet wel dat een boemerang altijd terug-

keert. Wat we zaaien, zullen we oogsten.”
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Is zorgen voor je ouders nog doenlijk in de huidige maat-

schappij?

24 februari 2015 (Boodschap)

As long we do not realize that locally and internationally 

the Freemason is the key of the economic en human problem we 

can’t change anything.

 

See the Freemasons rituals and you will understand.

25 februari 2015 (Ingezonden stuk)

Connectie justitie en RK Kerk dat allemaal vallend onder 

de vleugels van een vrijmetselarij.

We zien dat duidelijk bij een belangrijke rechtszaak onder 

de noemer “farce hato shooting”. Het is niet verwonderlijk als je 

rechters zet in het K-centre (ICCC verkapte RK kerk) te Brieven-

gat. Het bewijst dat geloof niets meer is dan een farce gekoppeld 

aan rechtspraak. Dat men er de bijbel al bijhaalde om de waarheid 

te spreken, terwijl het geloof staat voor leugens, was er al veel 

duidelijk. Maar dat men nu uitwijkt voor allerlei domme redenen 

naar een kerk is wel bar en boos en bewijst dat rechtspraak een 

“show” is. Hoe ver moeten de bewijzen nog vallen dat de kerk 

niets meer is dan een lid van de vrijmetselarij en dat, via hun Jes-

uieten pauzen en bisschoppen. Zo toont het gerecht duidelijk aan 
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dat rechtspraak niets meer is dan het dekken van leugens onder 

een god die op zich al een leugen is.

http://www.theiccc.com/history.html

6 maart 2015 (Opmerkelijk bericht)

Het is ongelofelijk “ het bewijs is per abuis vernietigd”

Oud-pastoor Donders uit Veldhoven vrijgesproken in 

kinderpornozaak
Bron: ED.nl

DEN BOSCH - De voormalige Veldhovense pastoor Domi-

nique Donders is door het Gerechtshof in Den Bosch vrijgespro-

ken van het bezit van kinderporno. Het ontbrak volgens zowel de 

rechter als het Openbaar Ministerie (OM) aan overtuigend bewijs 

dat er daadwerkelijk sprake was van illegaal fotomateriaal.

Die conclusie is getrokken op basis van de zwart-witscans 

in het dossier. “De originele afbeeldingen zijn gedurende het 

proces per abuis vernietigd”, stelt een OM-woordvoerder. “Die 

wilden we graag bestuderen, maar dat was niet meer mogelijk. Op 

basis van de scans valt niet met zekerheid te zeggen dat het om 

minderjarige meisjes gaat. Dat is de reden dat we om vrijspraak 

hebben gevraagd.”

Het ligt dan ook niet in de rede dat het OM in cassatie 

(hoger beroep) gaat.
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In eerste instantie werd Donders in 2013 nog veroordeeld 

tot een boete van 1.500 euro. Dat oordeel heeft het Hof dus nu 

vernietigd.

9 maart 2015 (Boodschap)

As long as these people are on the absolute top of this 

system, great leaders will be slaves of these people and come and 

go when they want!

“The Hidden world, part 2” wat geweigerd wordt interna-

tionaal te distribueren. WAAROM?

Om deze krantenartikelen!

12 maart 2015 (Ingezonden stuk)
Wat deed Willem Alexander in Rome als zijnde 
protestant met 2 Jezuiten pauzen?

Amigoe 12 -03-2015

KOPENHAGEN — Koning Willem-Alexander is trots dat 

zijn vrouw koningin Máxima katholiek is gebleven. Hij gelooft 

niet in een geloofsovergang ‘omdat het moet’. Dat had hij erg 

gevonden.

“De overstap van katholiek naar protestant lijkt misschien 

niet de grootst mogelijke sprong, maar als je het alleen maar 

doet omdat het moet, ben je niet eerlijk”, aldus de koning in een 
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vraaggesprek met Deense media. Hij benadrukte in het gesprek 

dat religie een privézaak is, waar de staat buiten staat. Dat Máxima 

geen geloofsovergang maakte toen ze met hem trouwde, was dan 

ook geen enkel probleem. “Het is simpelweg een natuurlijk en 

afzonderlijk element in ons leven”, aldus de koning over het geloof.

13 maart 2015 (Ingezonden stuk)
CAMPO ALEGRE het park van de dames en seks

Maar waarom krijgt het personeel exorbitante salaris-

sen uitgekeerd? Er lopen vele bekende persoonlijkheden over 

het terrein van deze uitgangsgelegenheid die af en toe wel eens 

verdwijnen in een kamertje. De fessen whisky vliegen als zoete 
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broodjes over de toonbank en de waiters doen hun uiterste best. 

Bij het solliciteren wordt er een mega salaris geboden en dat kan 

oplopen tot 5-6 duizend gulden in de maand! Maar er wordt meteen 

bij gezegd dat er gezwegen wordt wat er op dat terrein gebeurt, en 

dat er meer geschonken wordt dan alleen alcohol. Het is de plaats 

van het witwassen, de plaats van seks, maar ook de plaats waar 

legaal drug verstrekt wordt en de plaats waar de justitie de ogen 

dicht knijpt. Dat omdat het geheel staat onder de grootste “Don” 

van het eiland met een bisdom Willemstad als de voormalige 

oprichter nog steeds ergens met een link naar deze gelegenheid.

De bescherming is enorm want er gebeurt daar veel en 

daarom zetten we het personeel onder megasalarissen en meteen 

de boodschap dat ze absoluut moeten zwijgen! Anders......! Dit 

systeem zien we meer bij grote projecten maar volg de “don” en 

men zal ze stuk voor stuk bloot kunnen leggen.

NU nog anno 2015 is de kerk schuldig aan veel kinder-

misbruik.

Jongeren worden zelfs veroordeeld in oneerlijke proces-

sen. Kerkelijke communies en diverse pastoors worden NU nog 

weggestuurd om elders weer hun handen en geslachtsdelen te 

gebruiken bij kinderen.

WANNEER STOPPEN WE DIT?
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Zie deze reportage over het verleden een verleden wat NU 

nog gaande is.

Alle kerkelijke leiders van de wereld

Als extra opmerking wil ik hier plaatsen dat Campo, het 

hoerenkamp van Curacao, is opgericht door bisdom Willemstad!

23 maart 2015 (Ingezonden stuk)

Norman Serphos blijkt namens het OM (zijn werkgever) 

te beweren; “dat er op Curacao geen kindermisbruik plaatsvindt”. 

Er is volgens hem NOOIT aangifte gedaan!!

Deze man zit kennelijk in de groep die het huidige kinder-

leed beschermt op onze eilanden en dan nog via zijn werkgever 
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die dit aan behoort te vechten. Zo zien we dat de kerk sterke ban-

den heeft met het corrupte juridische systeem die alle vuiligheid 

beschermt en probeert te verbergen. Laten we eens een oproep 

gaan plaatsen wie er vandaag de dag nog misbruikt wordt door 

de kerk of door de hogere in onze maatschappij!

Waarom verdwenen dan in een korte tijd, de laatste maan-

den, nog enkele priesters? Pastoors met spoed van ons eiland af 

en komen nooit meer terug, heer Serphos?

22 maart 2015 (Brief)
Brief naar de Evangelische Omroep Nederland

Beste mensen

Heb uw uitzending gezien “Dit is de Dag Reportage 21 

Maart 2015” over kindermisbruik door de kerk, onder andere in 

de Antillen. Het is triest te zien op TV hoe bisschop Secco mensen 

die hem spreken alsmaar ontkennend te woord staat, net zoals 

mijn gesprek met hem van ruim 3 kwartier enkele jaren geleden. 

Hij ontkende toen alles wat ik hem voorlegde.

Ik heb toen contact gehad met het Vatikaan en via een van 

de kardinalen heeft bisschop Secco opgelegd gekregen dat hij dit 

onderhoud moest hebben. Een antwoord op mijn toen gestelde 
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vragen is er nooit geweest. Zelfs nu word ik door de secretaris 

van dit bisdom openlijk aangevallen op bijvoorbeeld Facebook!

Wat ik miste in uw reportage is het onderzoek van het 

huidige misbruik van onze pastoors en kerkelijke gasten. U hamert 

wel veel op een verleden maar waarom niet de zaak aanpakken 

zoals het NU anno 2015 gaande is op onze eilanden! En waarvan 

zowel het Bisdom Willemstad als het Vatikaan van op de hoogte 

zijn, door onder andere mijn brieven en verklaringen.  

We hebben zelf gezien bij een gesloten kerkelijke groep, 

wat een afscheiding is van het RK en ook het RK vertegenwoordigt 

(Siloami), wat een werkelijk kerkelijk indoctrinatie project is van 

kinderen in het dorpje Soto. Ook daar worden kinderen misbruikt 

en melding bij Secco werd afgedaan dat, dat niet onder hem viel!

 Ook zijn er afgelopen maanden diverse priesters naar een 

andere locatie (land) gestuurd omdat ze ook zij hun handen niet 

thuis kunnen houden. Ook hebben we nog 2 onschuldige jongens 

in het gevang zitten die na vele seksspelletjes met deze pastoor 

Montoya moord in hun schoenen wordt geschoven. De gehele 

rechtszaak werd achter gesloten deuren gehouden en getuigen 

tegen deze pastoor werden allemaal geweerd.

Wilt u de ware beerput openen, ga de RK kerk maar eens 

onderzoeken anno 2015 op deze eilanden en dan met name de 

tiranniserende handelingen van bisschop Secco.
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Vele mensen durven hier niet mee naar buiten te komen 

puur omdat ze door het secretariaat en de bisschop persoonlijk 

zwaar onder druk gezet worden. Wat mij nu nog regelmatig 

overkomt waar ik persoonlijk door onder andere een Facebook, 

ontkennende brieven of totaal geen antwoord afgescheept word 

door dit bisdom. Misschien dat u dit open kan trekken en met een 

hoop op een betere wereld en een groet, 

John H Baselmans-Oracle 

24 maart 2015 (Ingezonden stuk)

De man 2de van links, Heer Secco, die alles blijft ontken-

nen ondanks een 45 minuut durend gesprek wat hem opgelegd 

werd vanuit het vatikaan met mij. NIETS van die zaken werden 

serieus genomen van 2 doden kinderen, pedofielen en een aanbod 

van vermoorde priester om mee naar bed te gaan.Geloven doe ik 
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nu alleen nog in de duivel die meer de waarheid spreekt dan een 

van deze mensen.

Praten we nog niet over de resent weggestuurde priesters/

pastoors die allen acuut aan een vakantie toe waren. En onze 

Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Cu-

raçao die zelf verkondigt dat er totaal geen aangiftes zijn gedaan. 

Een goddelijke leugen vanuit een justitieel stinkend hol die allen 

kinderleed beschermen.

26 maart, 2015 (Ingezonden stuk)
De angst zit er goed in bij de pers

Buiten dat ik het stuk kon plaatsen bij Yves Guillaume 

Cooper I was het alleen Knipselkrant die tot dusver mijn inge-

zonden stuk over bisdom Willemstad (Bisdom Willemstad de 
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hoek van de goddelijke leugens) heeft geplaatst!! Het is triest 

dat zowel OM, lokale pers en politiek, alles wat met kinderleed / 

mishandeling te maken heeft in verband met bisdom Willemstad 

BEWUST in de doofpot willen steken. Maar gelukkig roert de 

Nederlandse politiek zich en dan durven deze helden op sokken 

misschien wel eens wat openbaar te maken.

Wel hoop ik dat in de toekomst zowel OM, lokale pers en 

politiek verantwoordelijk worden gesteld voor deze daden.

ZIJ ZIJN HET DIE KINDERLEED BESCHERMEN!

John H Baselmans-Oracle

28 maart 2015  (Ingezonden stuk)
Bisdom Willemstad, de hoek van de goddelijke leugens

IN DE uitzending van de Evangelische Omroep zaterdag 

21 maart zagen we enkele slachtoffers van kindermisbruik onder 

de vlag van het bisdom Willemstad met als huidige kerkelijke 

verantwoordelijke leider bisschop Secco. De toenmalige kinderen 

werden misbruikt. Maar ook heden ten dage hebben we misbruik 

onder onze heilige pastoors en heiligen op onze eilanden. Op 

Bonaire staat zelfs nog een standbeeld ter ere van de fraters van 

Tilburg die later bleken vele kinderen veel leed te hebben bezorgd. 

Er is zelfs nog een frater Candidus ereburger van Bonaire. Was dat 

als dank voor het misbruiken van de kinderen onder zijn toezicht, 

wat later bewezen is? Maar ook lokaal hebben we nog in dit jaar 
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mogen zien dat er pastoors per direct op langdurige tot eindeloze 

vakanties worden gestuurd waarvan we allemaal weten waarom 

dat gedaan wordt. In de tijd van bisschop Ellis werden er al in de 

diepe nachtelijk uurtjes in samenwerking met het toenmalig hoofd 

van kinder- en zedenpolitie, pastoors en fraters verscholen en 

daags daarna de wereld in geschoten weg van de plaats van delict.

Het interview

Onze bisschop Secco stond te stuntelen. De leugen was 

er al voor het interview begon. Namelijk dat hij zogenaamd in 

verband met het overlijden van zijn broer in Italië was, maar plots-

klaps verscheen hij in de wandelgangen! “Komt u maar door”, 

zei hij stuntelig tegen de filmende cameraploeg. Voor de camera 

wist hij niet wat te zeggen om zijn grootste leugens te verbergen. 

Ook waren er in eerste instantie geen meldingen volgens hem! 

Dat hoorde ik die dag later nog ergens anders. Nu, dat was de 

grootste leugen die deze bisschop uitkraamde want persoonlijk 

heb ik een onderhoud gehad met tussenkomst van een kardinaal 

vanuit het Vaticaan die bisschop Secco verplichtte met mij te pra-

ten. 45 minuten lang heb ik diverse zaken met hem doorgenomen 

tot zelfs een aanzoek van een van zijn reeds overleden pastoors 

om met hem naar bed te gaan. In ruil daarvoor zou ik dan in mijn 

huis mogen blijven wonen. Ik weigerde en het bisdom vermeed 

elk contact en verkocht alles zonder mijn medeweten. Zelfs de 

makelaar werd verboden contact met me op te nemen! Op het 

einde van het gesprek zou er wat onderzoek gedaan worden en ik 
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zou te horen krijgen hoe de onderzoeken verlopen waren. Mooi 

niet dus, ik wacht nu al twee jaren op antwoord van deze bisschop. 

Wel werden mij in de wandelgangen terug naar de voordeur door 

deze bisschop T-shirts aangeboden voor de arme kindertjes op 

Bándabou en ik hoefde maar te laten weten hoeveel ik er nodig 

had! Omkopen? Afkopen? Slecht geweten? Dit gehele gesprek 

werd later op de sociale media ontkend en ik werd door een me-

dewerker van het bisdom Willemstad zelfs bedreigd dat ik leugens 

verkondigde! Ondertussen is alles wederom naar het Vaticaan 

gegaan en wachten we hun reactie af.

Ontkennend OM

“Er waren nog nooit aangiftes gedaan in verband met de 

kerk en ontucht.” Dat was wat de woordvoerder van het Openbaar 

Ministerie dezelfde dag via de sociale media liet weten! Het OM 

zou zich moeten schamen omdat er vele aangiftes bij hen liggen. 

Ze geven zo toe dat zij de kerk bewust beschermen! Dat zie je ook 

in het handelen en afhandelen van de justitie/politie waar fraters 

en pastoors in de nachtelijke uurtjes tot op de dag van vandaag, 

het land uitgesluisd worden. Dat mocht ik vernemen van het oud 

kinder- en zedenhoofd van politie die opdracht kreeg van hoger-

hand, de kerkelijke lieden in veiligheid te stellen en de papieren/

aangiftes te vernietigen!

Dan praten we ook over de diverse aangiftes van een per-

soon die langs een pastorie woont in Willemstad en regelmatig 
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in de nachtelijke uren schreeuwende kinderen hoorde (dit is een 

recent voorval). Ook deze aangiftes waren volgens de woordvoer-

der van OM nooit binnengekomen! Wel is deze pastoor enkele 

maanden geleden pardoes verdwenen van dit eiland. Ook zijn er 

aangiftes van pedofielen wonende in het dorpje Soto, en tevens zijn 

er aangiftes van twee moeders waarvan hun kinderen overleden 

bij een kerkelijke instelling en waar later beide moeders moesten 

vluchten van het eiland omdat ze bedreigd werden.

HOE LOST het bisdom Willemstad zaken op? We ontken-

nen en gaan dreigen. Zo schuilt het bisdom zich achter hun vuile 

zaken. In een uitgebreid verslag van de Amigoe (25 maart 2015) 

blijkt dat het bisdom de weg kiest om de zaak in twijfel te brengen 

en zelfs te ontkennen en het probleem proberen te overstemmen 

met leugens over rechten en geen rechten van uitzenden. Ook dat 

haalde de EO zeer terecht aan in hun commentaar dat ze gaven 

in dezelfde Amigoe. Inderdaad is het betreurenswaardig dat een 

bisdom nauwelijks aandacht besteedde aan de twee slachtoffers 

die hun verhaal deden maar alsmaar probeert mensen de grond 

in te boren.

De werkwijze werd nog eens extra bevestigd toen er op de 

sociale media en pers naar buiten kwam dat het bisdom de aangif-

tes ziet als zijnde ‘mogelijk vals gemanipuleerde aangiftes’. Let 

wel, een van deze aangiftes is reeds door Nederland bestempeld 

als waar en er is zelfs een tegemoetkoming uitgekeerd en excuus 

aangeboden door het Vaticaan! Dus hoe kan een bisschop met 
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zijn bisdom Willemstad dan verkondigen dat de aangiftes ‘vals/

gemanipuleerd’ zijn? In deze permanente leugen trappen mensen 

ook nog in. Deze vieze manier om slachtoffers te kleineren is een 

normale handelwijze van een huidig bisdom Willemstad en zijn 

bisschop. Ook dat hebben we mogen ervaren toen we ons uit wil-

den schrijven uit deze Rooms-Katholieke Kerk. Mijn vrouw en ik 

werden bedreigd door de pastoors waar we de aanvraag deden. Ik 

bezit zelfs nog een schrijven van het bisdom waar men beweerde 

dat dit uitschrijven onmogelijk was. Wederom bij navraag bij het 

Vaticaan bleek dat we ons weldegelijk uit konden schrijven! Het 

was wederom een leugen van bisdom Willemstad. Later werd ik 

goed behandeld door de pastoor van mijn oude Nederlandse ge-

meente Waalre maar de pastoor van Sta. Cruz op Aruba, verwenste 

mijn vrouw in de hel! De hel wordt nog wel eens bijgeroepen bij 

de aangiftes en de diverse brieven die bij bisdom Willemstad ge-

deponeerd werden door mij. Men wordt bedreigd, dan wordt men 

persoonlijk aangevallen en als laatste genegeerd zoals in diverse 

gevallen die ik hen voorlegde. Dan roep ik bij deze op massaal dit 

bisdom te overspoelen met gevallen van misbruik, moord en het 

verzwijgen en geen openbaarheid van zaken in ons democratisch 

land. Bisschop Secco, wij zijn geen Rusland, China en zijn geen 

Zuid-Amerikaanse kerkelijke slaven. We hebben als burger recht 

op wat uw personeel met goedkeuring van u en uw meerdere 

uitspookt met onze kinderen!

Verder lees ik op vele plaatsen reacties van afschuw. 

MAAR WAT DOEN WIJ ALS BURGER HIERAAN? Zeer wei-
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nig mensen gaan over tot actie en wie heeft het Vaticaan hierover 

al geschreven? Jammer dat wij als Curaçaose gemeenschap alles 

toelaten en zo ook met onze kinderen laten sollen. Allemaal in de 

naam van God. Als laatste heb ik begrepen dat Andres Casimiri met 

het meldpunt ‘Kreensha Kibrá Kòrsou’ is gestart. Het is in ieder 

geval een begin om de beerput van de kerk en hun volgelingen open 

te gooien. Laten we hem hierin steunen en hopen dat het Vaticaan 

in gaat zien dat we hier weinig geloof hebben in het Rooms-Ka-

tholieke geloof. Als laatste aanbeveling aan bisschop Secco wil 

ik hem wijzen op het rapport dat bij de VN-Kinderrechtencomité 

in Genève is ingediend. Hier worden alle zaken omtrent kerk en 

ontucht met minderjarigen uitvoerig gerapporteerd.

29 maart 2015 (Stukje)
Interessant stuk van de NOS

Het is al oud (2 maanden) maar het is wel wat er speelt in 

de kerkelijke orde.

http://nos.nl/artikel/2016787-kinderporno-

gevonden-in-het-vaticaan.html

Twee mensen zijn vorig jaar binnen de muren van het 

Vaticaan betrapt op het bezit van kinderporno. Dat heeft de open-

baar aanklager van Vaticaanstad gezegd tegen de Britse krant The 

Guardian. 

Volgens de aanklager, Gian Piero Milano, wordt er na 
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alle schandalen binnen de kerk elders in de wereld, nu ook jacht 

gemaakt op pedofielen binnen de hoofdzetel van de Rooms-Ka-

tholieke Kerk. 

Namen van de verdachten noemde hij niet, maar volgens 

een woordvoerder van het Vaticaan is een van de verdachten Josef 

Wesolowski, de voormalige aartsbisschop van Polen. Domini-

caanse Republiek

Hij wacht in het Vaticaan op berechting voor het misbrui-

ken van jonge jongens in de Dominicaanse Republiek. Over de 

andere verdachte is The Guardian niets te weten gekomen.”

Tijdens onderzoeken van justitie zijn in het ministaatje in 

Rome meer zaken aan het licht gekomen. Zo werd er geld witge-

wassen en werden er drugs gesmokkeld.
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Condooms

In een van de drie pakketjes met drugs die zijn onderschept 

zaten condooms gevuld met cocaïne. Voor wie ze bestemd waren, 

is niet duidelijk. Het pakje is in het Vaticaan niet opgehaald, zei 

Milano.”

30 maart 2015 (Stuk in Amigoe)
Salaris geestelijken komt nog van overheid

Vragen over personeelsbeleid Katholieke Kerk

WILLEMSTAD — Het is zeer pijnlijk om deze dagen in 

het nieuws te horen van het seksueel misbruik door religieuzen. 

Vooral voor de slachtoffers. Dat heeft Pais-leider Alex Rosaria 

laten weten. Tegelijkertijd roept deze zaak vragen op ten aanzien 

van de manier waarop de Katholieke Kerk omgaat met haar ‘perso-

neel’ en aangezien deze geestelijken nog altijd van de overheid van 

Curaçao een salaris ontvangen en daarmee eigenlijk ambtenaren 

zijn, zou de overheid daar ook het een en ander over te zeggen 

moeten hebben.

Het is volgens Rosaria tijd om dit gegeven onder de loep te 

nemen en opnieuw te bekijken. De actualiteit en de houding van 

het Bisdom ten aanzien van de naar buiten gebrachte informatie 

over seksueel misbruik zijn de reden dat Pais van zich laat horen. 

De partij maakt zich zorgen over de wijze waarop het Bisdom het 

vorige week naar voren gebrachte seksueel misbruik onder de mat 
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probeert te vegen. Maar ook over zaken als de wijze waarop pas-

toors op ‘studiereis’ worden gestuurd of worden overgeplaatst, ter-

wijl er mogelijk ook andere redenen zijn die aan deze beslissingen 

ten grondslag liggen. “Van oudsher werd besloten dat katholieke 

geestelijken een salaris van de overheid ontvingen omdat zij niet 

alleen bezig waren met kerkelijke zaken, maar ook veelal in het 

onderwijs en de gezondheidzorg werkzaam waren. En die situatie 

is veranderd. Het wordt dus tijd om eens te gaan bekijken of de 

bezoldiging van geestelijken nog wel door de overheid betaald 

moet worden.” Pais stelt dat dit gegeven naar het niveau van een 

nationale discussie geheven zou moeten worden. Belangrijker 

echter, op dit moment, zijn volgens Pais vraagstukken die te ma-

ken hebben met de verantwoordelijkheid van de Katholiek Kerk 

ten aanzien van het gedrag en het handelen van haar geestelijken. 

“Dat heeft nu veel meer haast. We moeten het gaan hebben over 

de criteria naar welke de Kerk haar priesterkandidaten selecteert. 

Welke zijn dat? En zitten daar ook psychologische testen bij die 

pedofilie of andere ‘afwijkingen’ kunnen vaststellen? Wordt er 

doorlopend getest? Wat voor een controlemechanisme kent dit 

systeem? Wat is de procedure om met klachten om te gaan? En 

blijft de overheid bijvoorbeeld betalen voor hen die zich niet 

aan de regels hebben gehouden? Is het Bisdom verplicht dit aan 

de overheid te melden? Het zijn allemaal zaken waar we het zo 

spoedig mogelijk over moeten gaan hebben.” Rosaria benadrukt 

overigens dat hij de boodschap van de Kerk respecteert en daar 

ook op geen enkele wijze kritiek op wil leveren. “Het gaat om 

de structuur waarbinnen dit instituut functioneert.” Rosaria laat 
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in zijn schrijven tot slot weten elke vorm van seksueel misbruik 

te verwerpen. “We kunnen het ons niet eens beginnen voor te 

stellen wat dit betekenen kan voor het leven van iemand die dat 

overkomen is. Wat de gevolgen zijn. Daarom is een ieder die dit 

overkomen is en die ermee naar buiten treedt heel erg moedig.
Bron: Amigoe
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30 maart 2015 (Ingezonden stuk)
Curaçaose regering “sponsort” kindermisbruik

Heer Rosaria heeft afgelopen maandag vragen gesteld in de 

lokale politiek. De meest opvallende uitspraak is: “Tegelijkertijd 

roept deze zaak vragen op ten aanzien van de manier waarop de 

Katholieke kerk omgaat met haar ‘personeel’ en aangezien deze 

geestelijken nog altijd van de overheid van Curaçao een salaris 

ontvangen en daarmee eigenlijk ambtenaren zijn....”.

Ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden (2010) in 

de pers de mensen waarschuwde dat er geld betaald werd/wordt 

door de overheid aan Bisdom Willemstad. Dit werd toen door 

zowel het Bisdom als de toenmalige politiek sterk ontkend! Nu 

zien we dat volgens de vragen van heer Rosaria weldegelijk be-

lasting geld gaat naar de Rooms Katholieke kerk! Dit is frappant 

dat anno 2015 de Curaçaose staat nog steeds geld geeft aan een 

kerk. Ons belastinggeld!

Nu worden vele zaken duidelijk en is zeer interessant want 

op deze manier zijn het allemaal ambtenaren (zoals heer Rosaria 

ook aangaf) waarvan diverse (geestelijken) zich schuldig maken 

aan kinderverkrachting. LET WEL: Wij burgers geven deze men-

sen geld om onze kinderen te verkrachten!

Wat gaat de regering hier aan doen? Gezien deze “amb-

tenaren” op de loonstrook van de overheid staan, zullen ze alle-
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maal teruggehaald en veroordeeld moeten worden volgens onze 

wetten. Ook de personen die deze zaken afgeschermd hebben nu 

en in het verleden, moeten ook vervolgd worden. Inclusief het 

gehele justitiële apparaat dat aangiftes lieten verdwijnen (gezien 

de uitspraak van de woordvoerder). Een ambtenaar in functie 

(betaald door de overheid) mag zich zeker niet vergrijpen aan 

minderjarigen! Interessant zou zijn om een rechtszaak te beginnen 

tegen de Curaçaose overheid in verband met medeplichtigheid, 

het verduisteren van aangiftes, kindermisbruik en het financieren 

van deze zware handelingen tegen onze kinderen. 

Verder wil het zeggen dat alle misbruikte personen een 

proces kunnen beginnen tegen de Curaçaose overheid. Uiteindelijk 

hebben deze vroegere en huidige regeerders ingestemd (door me-

deweten en betalen) voor deze handelingen van hun ambtenaren.

Dit alles gaat een grote staart krijgen.

30 Maart 2015 (Ingezonden stuk)
Wat kosten onze geestelijken maandelijks!!!

Zie hier de schalen die van ons belastingcenten worden  

 betaald!

En dat voor het verkrachten van onze kinderen!

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling  

 diverse
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ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010  

 no. 87)

Landsverordening van de houdende regels  van 

materieelrechtelijke aard betreffende
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de rechtstoestand van de ambtenaren in dienst van het  

 Land Curaçao

(Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht)

DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO

Art. 84.

1. Elke Minister wijst een ambtenaar aan als 

vertrouwenspersoon integriteit. Naar behoefte kan voor

 afzonderlijke organisatorische eenheden apart of 

gezamenlijk een eigen vertrouwenspersoon worden 

aangewezen.

2. De ambtenaar die is aangewezen als v

ertrouwenspersoon integriteit, functioneert in die 

hoedanigheid buiten en naast de hiërarchische 

functionele organisatie.

3. De ambtenaar die is aangewezen als 

vertrouwenspersoon integriteit wordt op geen 

enkele wijze benadeeld als gevolg van het uitoefenen 

van de taken van het meldpunt.

4. Een aanwijzing als vertrouwenspersoon integriteit 

geldt voor een periode van ten hoogste twee jaar.

Art. 85.

1. De vertrouwenspersoon integriteit adviseert de 

ambtenaar op diens verzoek over 

integriteitsvraagstukken en over de wijze waarop hij 

kan en moet omgaan met kennis over mogelijke 

inbreuken op de integriteit in de organisatie.
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2. De vertrouwenspersoon integriteit behandelt de in 

die hoedanigheid verkregen informatie vertrouwelijk 

en beschermt de identiteit van personen van wie de 

informatie wordt verkregen tegen onthulling 

daarvan tegenover derden. 

Artikel 61, tweede lid, is niet van toepassing op het

geen de vertrouwenspersoon integriteit in die 

hoedanigheid ter kennis is gekomen.

3. Artikel 200 van het Wetboek van Strafvordering is 

niet van toepassing op de vertrouwenspersoon 

integriteit voor zover het betreft de misdrijven 

waarvan bij het uitoefenen van die taak kennis is gekregen.

4. De vertrouwenspersoon integriteit brengt twee maal

 per jaar, te weten vóór 1 maart en vóór 1 september, aan

 diens Minister een vertrouwelijk en geanonimiseerd 

verslag uit over het aantal malen dat hij in voorgaande

 periode om advies is gevraagd en de onderwerpen van 

de adviezen, met daarbij aangegeven van welke vorm van

 inbreuk op de integriteit hij eventueel heeft kennis 

genomen.

5. Omtrent de registratie en het gebruik van die gegevens 

die zijn opgenomen in een verslag als bedoeld in het 

vierde lid, worden nadere regels gesteld door de 

Minister van Algemene Zaken.
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31 Maart 2015 (Ingezonden stuk)
Er is een Enquête online over wat er gaande is bij 
Bisdom Willemstad

Wilt u deze svp invullen Deze wordt aangeboden begin 

mei aan de lokale politiek maar ook aan Bisdom Willemstad en 

gestuurd naar het Vatikaan.

We moeten onderhand eens onze kinderen gaan bescher-

men tegen deze duivels en zowel het bisdom als de politiek ver-

antwoordelijk stellen!

TOELICHTING OP MIJN ENQUÊTE

Ik krijg nu al enkele mailtjes dat deze enkele vragen niets 

zullen veranderen en dat er ook geen ondertekening is van de 

enquête.

Als eerste; deze enquête is opgezet om te kijken wat er 

werkelijk speelt onder de mensen en of de bevolking werkelijk wil 

of kindermisbruik wordt aangepakt. Het is een om te kijken of er 

genoeg mensen interesseert of we wel degelijk de zaak aan gaan 

pakken tegen elke vorm van kindermisbruik door welk geloof of 

sekte ook, of dat we alles maar pikken. 

De gegevens die nu vrijkomen zijn belangrijk om te bepa-

len of mensen achter het leed (geloof) staan of achter een betere 
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wereld (hun eigen kinderen). 

Als u nu al denkt “er gaat toch niets veranderen” spaart 

het mij het heel veel werk en uw kinderen blijven speeltjes van 

deze groepen.

Wilt u veranderingen maak het kenbaar en vul de 

enquête in.

Met dat starten we een grandioos groot offensief

 tegen alles wat kinderleed is. WE GAAN SAMEN 

DE STRIJD AAN!! 

Dat gaat dan gebeuren via een burgerinitiatief met onder-

tekende lijsten.

HOE LANG LATEN WIJ NOG MET ONZE KINDEREN 

SOLLEN DOOR EEN GELOOF, SEKTE OF CLUBJE?

1 april 2015 (Brief)
Brief aan de ombudsman Curaçao

Beste mevrouw Martijn

Langs deze weg wil ondergetekende u vragen hoe zaken 

in elkaar zitten in verband om een “burgerinitiatief” te starten. Dit 

om de lokale politiek, bisdom en geestelijken voor te leggen wat de 

burger aan blok gaat zeggen over de zaken die nu vrijgekomen zijn.
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Nu dat blijkt dat de geestelijken betaald worden en vallen 

onder de Curaçaose overheid  (Zie bijlage bisdom en geestelijke) 

vallen ook hen onder de “Integriteit bewaking ambtenaren” 

Zie o.a. hoofdstuk # 15 artikelen 84 en 85.... http://www.

parlamento.cw/downloads/10293.pdf

Het wordt eens tijd dat die geestelijken, bisdom Willemstad 

inclusief die politici en mensen bij justitie die dit beschermen 

verantwoordelijk gesteld gaan worden voor al hun daden.

Ondergetekende heeft al contact met het Vatikaan hierover 

maar het lijkt mij de juiste weg om eerst lokaal de mensen bewust 

te maken waar deze instanties mee bezig zijn en zo de verantwoor-

delijke instanties en mensen openlijk verantwoordelijk te stellen.

In Nederland en Europa kun je de bevolking oproepen 

voor bepaalde zaken als zijnde een “burgerinitiatief”. Bij 40 dui-

zend (in Nederland) ondertekenaars gaat alles behandeld worden 

in de kamer. Het is een verdrag wat Willem Alexander getekend 

heeft (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0033987/geldigheids-

datum_01-04-2015)

Mijn vragen zijn:

Wat is het aantal ondertekenaars die wij lokaal nodig 

hebben voor Curaçao? 
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Waar moet deze aanvraag (initiatief) betreffende onze 

politiek en bisdom ingediend worden?

In de hoop van u een antwoord te mogen ontvangen, teken 

ik met een vriendelijke Bandabouse groet,

1 april 2015 (Ingezonden stuk)
Boodschappen doen

Vanmorgen was ik boodschappen doen in de stad en daar 

liep ik dan; met allemaal mensen om me heen die “aapjes” aan 

het kijken waren. “Is hij het”, He daar is John Baselmans”, Ken 

je hem die daar loopt”, “Kijk daar, dat is Baselmans” mompelend 

en smoezend om me heen.

Enkele spraken je aan en stonden achter mijn “strijd” voor 

de kinderen tegen het bisdom / geloof. En zelfs een persoon als lid 

van bisdom Willemstad vertelde me fluisteren. “Heer Baselmans 

nu nog gebeuren deze zaken op ons eiland en de bisschop (u weet 

wel hij heeft zelf een zoon) wil hier niets van weten”.

Ondertussen wacht ik op de resultaten van mijn Enquête en 

je ziet dat de mensen lezen over kinderleed, maar kijken je er op 

na en kletsen achter mijn rug (gelukkig heb ik een sterk gehoor). 

Maar deze mensen VERTIKKEN HET OM IETS VOOR HUN 

KINDEREN TE DOEN!! 3 minuten om een enquête in te vullen 
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is te veel gevraagd en wat je voor smoes hoort “Och het is een 

verloren zaak en verloren tijd, het bisdom is te machtig”! 

NEE HET BISDOM IS EEN ZWAK INSTITUUT EN IS 

OP STERVEN NA DOOD. Dat weet heer Secco ook!
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Wat heeft u over voor uw kinderen? 

Helaas zijn er vele personen die niet durven te melden 

bij deze organisatie en wat velen op dit eiland al wisten is dat 

Kreensha Kibra een politieke / kerkelijke ego stunt is van enkele 

mensen die weer inhaakten op de publiciteit en niet zich interes-

seerden voor de gevallen. Toen ik in eerste instantie me aanmelde 

om mee te helpen werd ik geweerd puur omdat ik te veel wist en 

een “gevaar” kon zijn voor het bisdom. In latere publieke  ver-

klaringen las men dat ze samenwerkten met bisdom Willemstad! 

Dus was ook de rede vrijgegeven waarom mensen niet aan deze 

organisatie hun leed wilden delen.

3 april 2015 (Ingezonden stuk)
De kogel is door de kerk

Helaas is er in de wereld van de pers nog erg weinig 

beweging in het signaleren van wat er werkelijk gaande is onder 

onze geestelijken op onze eilanden. Zij houden zich ver van elk 

commentaar en elke berichtgeving. Duidelijk zit er de schrik in 

bij vele van de journalisten. Maar gelukkig is er onder andere een 

Knipselkrant die deze zaak op de voet volgt.

Maar buiten dat we de Curaçaose staat, bisdom en de 

justitie verantwoordelijk gaan stellen voor het verzwijgen en 

wegmoffelen van zaken rond vele geestelijken en zaken die NU 

NOG gaande zijn met onze kinderen (uitspraak medewerker bis-
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dom Willemstad), gaan we door in het vrijgeven van zaken die 

nu met de regelmaat van de klok binnen komen. Misschien is het 

eens interessant voor onderzoeksjournalisten om deze zaken uit te 

zoeken en dat voor onze kinderen DIE NU nog misbruikt worden 

door onder andere deze hoek van de maatschappij.

De reden waarom bisdom Willemstad alles ontkent!

Eens moest het naar buiten komen maar de kogel is door 

de katholieke kerk. Uit diverse bronnen kwamen er al mededelin-

gen binnen dat blijkbaar Bisschop Secco een zoon heeft (gisteren 

ook bevestigd door een lid van het bisdom)! Maar het gaat verder, 

onder de katholieke schapen was er ook een bisschop Holterman 

die later bleek verschillende meisjes zwanger gemaakt te hebben 

en zich politiek overal mee bemoeide (zie artikel Ciro Kroon, 

boek curaçao 30 mei 1969)! Hier was ook een Nederlands kind 

bij en toen ging pas de zaak rollen en werd heer Holterman per 

direct overgeplaatst.

Geen wonder dat bisdom Willemstad er alles aan doet 

om het verleden te verzwijgen want er staat dus werkelijk veel 

op het spel.

Ondertussen zijn onze kinderen ALLEMAAL een potenti-

ele kandidaat om ook verzeild te geraken in deze vieze spelletjes 

want er is geen bisdom geen justitie die dit aan pakt. Iedereen 

zwijgt. Wat betreurenswaardig is dat er maar weinig mensen 

werkelijk iets tegen deze zaken willen doen. Zelfs een enquête 
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is al moeilijk voor velen even in te vullen. De kinderen zijn hier 

op onze eilanden werkelijk het kind van de rekening. Pas als we 

genoeg mensen hebben die dit verafschuwen kunnen we deze 

geestelijken, justitie en politiek ter verantwoording roepen.

Wilt u ook uw kinderen beschermen laat uw stem horen 

en vul de 6 vragen in van deze enquête.

5 april 2015 (Overdenking) 

Al eens afgevraagd waarom onze maatschappij, ons sys-

teem zo’n grote puinhoop is?

Als we kijken welk geloof in elk systeem is geworteld en 

dat we ziek worden van alsmaar kerkelijke vrije dagen en dagen die 

we moeten spenderen aan een van de kerkelijke onzin (welk geloof 

dan ook) en als we dan nog eens daarbij rekenen de feesten zoals 

een carnaval en meerdere van deze onzindagen, dan is het toch 

ook onderhand duidelijk dat we gedoemd zijn om te mislukken.

We zijn niet bezig met het geheel, nee we zijn bezig met 

alle onzin van geloof, feesten en sporten. Weg van de bron met 

een grote dosis onzin muziek en we zijn compleet klaar om af 

te zakken in een absolute fase van slavernij en afhankelijkheid.

Als we alle onzin zouden laten en werken samen aan het 

geheel, hadden we een absoluut leven en een absolute vrijheid. 
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Maar wie wil hun geloof, feestjes, sport, muziek voor vrijheid 

laten staan?

8 april 2015 (Ingezonden stuk)
Enquête

Op 1 april (geen april grap) ben ik een enquête gestart in 

verband met in het verleden maar ook het heden van kindermis-

bruik van onze kinderen door geestelijken.

6 belangrijke vragen die moeten gaan leiden naar een 

zaak die het bisdom, desbetreffende geestelijken en de betalende 

regering verantwoordelijk gaan stellen voor hun daden en laks 

aanpakken van het probleem.
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Momenteel hebben we rond de 150.500 mensen wonend 

op Curaçao en tot dusver hebben maar 68 mensen deze enquête 

ingevuld! Wat gewoon simpel wil zeggen dat de bevolking van 

Curaçao akkoord gaat met het misbruik van deze geestelijken 

heden ten dagen!

Willen we dit stoppen zal er wel wat meer respons moeten 

komen van u ouders anders heeft het aanpakken op deze manier 

via een burgerinitiatief van deze zaken geen zin.

U wil toch ook dat volwassenen met hun handen van uw 

kinderen afblijven?

9 april 2015 (Ingezonden stuk)
PAIS zwicht voor druk bisdom Willemstad (lees heer Secco)

Kranten; grote koppen “PAIS en bisdom in vergadering”

Onder druk van hun leden die vele RK zijn!

Bla, bla, bla en waar is heer Alex Rosaria nu?

Het blijft een feit; wij betalen de RK om onze kinderen te 

misbruiken. Wederom bewezen dat de politiek zwak was / is en 

slaaf van het bisdom.

11 april 2015 (Ingezonden stuk)

De man (Rosaria) die zijn eigen kinderen verraadt en voor 
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wat stemmen zijn eigen landskinderen laat verkrachten door lokale 

geestelijken!

Wie oo wie gaat nog op zo’n persoon stemmen?

11 april 2015 (Interessante pagina)
Sex abuse by people from the church

On this page you find over 500 pages with documents of 

sex abuse bij people from the church! And see it right... these are 

only the documents between January 1st till February 28!

The complete library has over 100.000 documents about 

abuse from the catholic church! And then our bishop tells us. There 

is no sex abuse on our island! 

http://www.bishop-accountability.org/news2015/list/

tracker2015_01_02.htm
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14 april 2015 (Ingezonden stuk)
TRIEST

HET IS triest dat men zich druk maakt over een beeldje 

terwijl er gisteren nog weer kinderen zijn lastig gevallen door 

geestelijken in de naam van God! 

Secco zal zeker niet antwoorden (zoals hij al eens aan-

gehaald heeft) omdat het bisdom en hij zien dat het allemaal 

wederom om show gaat en belangstelling en NIET de kern van 

het probleem en dat is het kind. En zo zullen nooit zaken opgelost 

worden omdat vele zaken niet als zaak (en kern) worden aangepakt, 

maar op ego en vergelding.

Heel erg jammer en ondertussen is het kind weer het kind 

van de rekening.
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14 april 2015 (Ingezonden stuk)
Negerende ouders

2 Weken geleden startte ik een enquête rond en om het 

kindermisbruik van onze kinderen door geestelijken. Deze om 

in kaart te brengen en of men willend is dit gezamenlijk aan te 

pakken.

Op dat zelfde moment werd er ook nog eens bekend van-

uit de politiek dat de RK betaald wordt en op loonschalen staat 

van onze overheid. De politicus die dit via vragen weer eens naar 

buiten bracht (was al eerder eens aangekaart) werd al zeer snel 

op de vingers getikt door gelovigen in zijn partij. Binnen enkele 

dagen verdraaide hij zijn verhaal geheel en sprak niet meer over 

het betalen van geestelijken via ons belastinggeld maar week totaal 

af en verklaarde dat er meer aandacht aan meldpunten moest zijn 

waar men aangiftes kan doen als ooms en andere personen zich 

vergrepen aan kinderen. Deze politicus was dus zo ver gebrain-

washed dat hij niet meer wist dat deze meldpunten er al lang zijn. 

Maar de instanties die daar mee gemoeid zijn, kunnen niets doen 

tegen geestelijken omdat deze beschermd worden door bisdom 

Willemstad. Het zelfde bisdom dat hem opdroeg om zijn mond 

te houden en de aandacht totaal af te wenden van de kern van het 

probleem.

Terugkomend op de enquête die nu gesloten is, was het 

meest verontrustbarend dat er zelfs personen invulden dat het 
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kindermisbruik van onze kinderen gewoon door moest gaan want 

we kunnen er toch niets aan doen (4.48%) en 1.82% vond zelfs dat 

de geestelijken mogen doen buiten de kerk om wat zij willen. Ook 

waren er antwoorden van dat men beter ver van het bisdom kan 

blijven want het zijn “gevaarlijke mensen”. Ook willen 58.33% 

van de mensen gewoon bij het RK blijven want er verandert toch 

niets. En zo zijn nog enkele verontruste zaken.

De meest verontruste zaak is dat van de ruim 150.500 

bewoners van dit eiland er maar 76 waren die de moeite namen 

om hun standpunt kenbaar te maken! Dat wil zeggen dat 150.424 

personen het niets scheelt wat er met hen en hun kinderen heden 

ten dagen gebeurt!

Willen we zaken gaan veranderen zullen we aan blok zaken 

aan moeten pakken. Zoals uit de enquête blijkt via persoonlijke 

aantekeningen dat vele mensen vreselijk bang zijn voor vergel-

dingsacties vanuit bisdom Willemstad. Zo zullen onze kinderen 

misbruikt blijven worden door deze geestelijke groep en heeft niet 

een van de niet gereageerde personen (150.424) geen recht van 

spreken. Zwijgen is wel akkoord gaan en zo zullen onze kinderen 

een lustobject blijven van de geestelijken op onze eilanden.

Voor mij is het afgedaan in deze zaak en ga ik via mijn ei-

gen weg de mishandeling van de kinderen om me heen aanpakken 

daar de bevolking van onze eilanden dus duidelijk staat achter het 

verziekt systeem samenhangend aan een of ander ziekelijk geloof. 
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Jammer, want de mogelijkheid was er om eens en voor altijd deze 

geestelijken en hun clubjes en hun geldschieters aan te pakken. 

Maar men verkiest liever de weg van zwijgen en de andere kant 

opkijken dan de weg van definitief aanpakken en onze kinderen 

een veilige toekomst bieden. Helaas hedendaagse jeugd, uw ou-

ders zijn bang en zwaar onder druk van deze clubjes. Neem het 

hen niet kwalijk, ze zijn nog slaaf van hun geloof en hun heersers.

17 april 2015 (Stuk amigoe)
Amigoe | Bisdom doet zelf onderzoek naar seksueel 
misbruikzaak

WILLEMSTAD — Het Bisdom Willemstad heeft het 

onderzoek naar in elk geval een van de twee seksueel misbruik-

zaken die in de EO-documentaire ‘Dit is de Dag Onderzoek’ naar 

voren kwamen, zelf ter hand genomen. Dat blijkt uit navraag bij 

verschillende bronnen. 

De commissie- Koeijers die in 2010 werd ingesteld om 

mogelijk misbruik in de voormalige Nederlandse Antillen in kaart 

te brengen, zal niet worden aangevuld met een nieuw lid.

Die commissie bestaat nu nog uit Ronald Koeijers, Leila 

Ayubi, notaris Tjon a Jon (Aruba) en de heer R. Booi (Aruba). Het 

blijkt niet mogelijk om Filo Silvano, die inmiddels is overleden, 

te vervangen, omdat niemand belangstelling zou hebben om lid 

te worden van deze commissie.
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Kennelijk kan de commissie met vier leden niet functio-

neren, want het Bisdom heeft nu besloten niet langer te zoeken 

naar een nieuw commissielid, maar het onderzoek zelf ter hand te 

nemen. Het slachtoffer dat in de EO-documentaire in beeld wordt 

gebracht, heeft inmiddels een brief ontvangen van bisschop Luis 

Secco.

Het antwoord daarop dat werd geformuleerd door een 

advocaat in Nederland heeft de bisschop persoonlijk ontvangen. 

Het nieuws dat het Bisdom onderzoek gaat doen naar zichzelf is 

voor dit slachtoffer geen echte verrassing.

“Ik heb besloten geen gebruik meer te maken van de 

mogelijkheden die de commissie-Koeijers had kunnen bieden. 

Het loopt allemaal via het meldpunt in Nederland. En dat is maar 

goed ook. Wat kan er voor goeds uitkomen wanneer het Bisdom 

zichzelf aan een onderzoek onderwerpt? Dat is zoiets als een 

slager die zijn eigen vlees keurt. De uitslag hiervan kunnen we 

zo wel invullen, toch?”

Woordvoerder van het Bisdom pastoor Curtis Meris heeft 

in een reactie op het bovenstaande laten weten niet inhoudelijk 

te willen reageren.

Wel gaf hij aan dat het Bisdom deze zaak ‘goed en serieus 

wil aanpakken’ en pas weer een verklaring zal geven wanneer 
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daartoe de tijd rijp is.
Bron: Amigoe 

Commentaar:
Bisdom Willemstad geeft eindelijk toe dat zij hun eigen 

wetten en eigen regels hanteren!

17 april 2015 (Ingezonden stuk)

Bisdom Willemstad denkt boven de regels te staan die 

het vatikaan heeft gesteld. Maar het probleem lokaal is, dat men 

bang is en niet aan blok deze criminele groep willen aanpakken. 

Je ziet dat weinig mensen werkelijk verandering willen en dat 

bleek wel uit mijn enquête waar zelfs enkele mensen waren die 

geen problemen hadden met de zaken die bisdom Willemstad 

blijft beschermen. Kortom heren geestelijke, pedofielen en kin-

derverkrachters; kom naar Curacao en de ouders aldaar stellen 

hun kinderen ter beschikking voor uw lusten te bevredigen!! We 

zijn hier een volk van lafaards wat zelfs niet voor hun kinderen 

op wil komen!

http://www.kkcuracao.info/?p=112490#comment-7194
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19 april 2015 (Ingezonden stuk)
Kindermishandeling gepromoot in het kinderblad 
“Kinderkrant” uitgave 60

Een moeder verkiest haar hond BOVEN de allergie van 

haar kind!

Een brief naar kinderkrant (ook op FB) en een brief naar 

Kinderbescherming Curacao (mevr Reed) mag kennelijk niet 

baten en het kind moet zich maar aanpassen aan een dier. Deze 

twee partijen kunnen nog niet fatsoenlijk reageren!

WAAR GAAN WE NAAR TOE OP CURAÇAO als een 

kinderkrant kinderleed promoot?
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20 april 2015 (Ingezonden stuk)
Kinderleed gepromoot in het blad “Kinderkrant”

In aflevering 60 is er een stukje te lezen in de colom “Een 

eerlijke colom over moederschap”.

Daar lees je dat een vader en een moeder een hond (ge-

naamd Bloem) boven hun kind (dochter) stellen. De hond was er 

eerder bij deze twee “ouders” dan het kind. Toen het kind er kwam 

(zo werd de dochter omschreven) bleek ze allergisch te zijn voor 

honden. “Rode vlekken dikke ogen...”. Dan komt de vraag of de 

hond de deur moet worden gewezen. “Maar dat behoort voor ons 

(de ouders) tot de categorie ‘not an option’”. Er kwamen huisregels 

(let wel voor ‘het kind’) en “dat kind” ja er werd maar over “dat 

kind of mupske” gesproken, moest zich maar aanpassen aan het 

ware kind, wat duidelijk de hond is! Het lukte kennelijk niet om 

dochterlief werkelijk van het hondje weg te houden en dat werd 

dan nog wel eens opgepakt en werd ze benaderd van “Pas op straks 

valt ‘Bloem’ (zo heet de hond) en dan breekt ze haar rug. Dan 

gaat ze dood”. Het antwoord van de dochter was “Dat is dan toch 

juist goed voor mijn ogen”! Een zin die door merg en been gaat, 

want hier geeft het kind aan dat ze al die jaren “gemarteld” wordt 

door ouders die een hond boven hun eigen dochter plaatsen. Dan 

wordt het verhaal nog vervolgd met een lach en dat het kinderkrant 

waardig is! Dit alles laat zien dat deze krant niet voor het kind 

opkomt maar voor ouders die dieren boven hun kinderen stellen.
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Bij het contacten tot 2 maal toe van deze krant werd er 

totaal niet gereageerd, ook mails om deze zaak te bekijken naar de 

kinderbescherming bleek nergens toe te leiden. Wel was mevrouw 

Gonesh als de kippen bij om mij te wijzen dat ik een foutje had in 

de naam die ik vernoemde maar ging niet in op het gehele voorval.

Helaas zien we hier wederom dat we naast bisdom Wil-

lemstad (die wij betalen voor onze kinderen te misbruiken) het 

zover is gekomen dat een kinderkrant en een kinderbescherming 

(de laatste ook subsidies ontvangt uit onze pot) NIET willen opko-

men voor onze kinderen na mijn beklag. De Kinderkrant maakte 

er zelfs een lachende kolom van.

20 april 2015 (Ingezonden stuk)
De kinderbescherming laat de kinderen in de steek

Beste pers

Zo juist ontving ik een “vreemde” mail van een zekere 

mevrouw Gonesh (zie bijlage) omdat ik haar niet had vernoemd 

als directeur in het stuk over de kinderkrant.

Wat zeer vreemd is, is dat mevrouw Gonesh TOTAAL 

niet reageerde op het gehele voorval in de Kinderkrant, die ik 

ook 3 maal nu in het totaal aangeschreven heb (zie stukje). De 

kinderbescherming liet ook niet weten hoe zij het geval vonden! 

Ook willen ze kennelijk GEEN onderzoek doen naar dit voorval. 

Zo kunnen we concluderen dat de kinderbescherming GEEN 
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KINDEREN maar NAMEN (lees ego) beschermt!

Ja, de eer moet nu eenmaal bij de kern liggen, niet waar?

Ik heb mijn ingezonden stuk wat aangepast en hoop dat u 

het oude stuk vernietigt en het aangepast stuk wil plaatsen.

Met een hartelijke dank voor uw medewerking.

20 april 2015
Een stukje uit de brief

“Uw beklag moet gericht worden aan de makers van de 

kinderkrant en niet aan de stichting kinderbescherming.....”

De gehele brief geplaatst op de volgende pagina:

21 april 2015 (Ingezonden stuk)
Kom niet bij de kinderbescherming, ga maar naar de 
verkrachter

Als reactie van onze kinderbescherming op mijn inge-

zonden stuk over, dat een hond boven een kind geplaatst wordt 

dat allergisch is, kreeg ik van onze kinderbescherming Curaçao, 

buiten dat er gevallen werd over de naam, de volgende zin te lezen:

“Uw opmerkingen en beklag moeten gericht worden aan 
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de makers en uitgevers van de desbetreffende Kinderkrant en niet 

aan de Stichting Kinderbescherming Curaçao”

Eerst deel ik enkele reacties van personen die deze brief 

gelezen hebben;

Heer Jopie Abraham

“Werkelijk de meest idiote reactie en verwijzing ooit !! 

Dus als een krant iets schrijft of constateert moet je nooit meer 

naar het OM, de rechter of wie dan ook, maar je beklag doen bij 

de maker en uitgever.”

Heer Drs. Keith Carlo.

“Het trieste voorval in deze bedoeld is een klassieke illus-

tratie van hoe het belang van het kind als een eerste overweging 

uit het oog verloren wordt , met andere woorden hoe artikel 3 van 

het Internationale Verdrag Rechten van het Kind, die door ons land 

is geractificeerd, geweld wordt aangedaan en dat nota bene door 

een (particuliere) instelling voor maatschappelijk welzijn van het 

kind, in dit geval de SKBC.”

Buiten dat ik mijn beklag tot 3 maal toe gedeponeerd heb 

bij Kinderkrant, en geen gehoor kreeg, is het toch van de zotte 

dat je deze regel voor ogen krijgt vanuit het orgaan waarvan je 

aan neemt dat dit kinderleed moet aanpakken! Ik zie mij als kind 

al mijn beklag doen bij de verkrachter of bij bijvoorbeeld de 



502 - Geloof en het geloven -

pastoor die met zijn tengels aan mijn lijf zat. Of zoals bisdom 

Willemstad wil, mijn beklag doen bij de bisschop die juist alles 

laat verdwijnen.

Geen wonder dat kinderleed hier een explosieve tijd mee 

maakt en dat de directeur van de kinderbescherming Curaçao zich 

kennelijk alleen druk maakt over haar naam en niet over het geval. 

Het is toch in en in triest dat je je beklag maar moet doen bij 

de veroorzaker! Zo kunnen we dus OM, rechters en alle instanties 

wel opdoeken. Beklag doe je niet bij de veroorzaker maar bij een 

onafhankelijke instantie! 

Mevrouw Betrian-Gonesh als directeur van de kinderbe-

scherming Curaçao heeft zich hiermee zelf ontslagen en op een 

dood spoor gezet. Ook is subsidie verstrekken geen optie meer 

daar deze stichting zeer duidelijk aan geeft dat deze niet voor de 

kinderen zit. En kinderen van Curaçao; jongens en meisjes ga naar 

je verkrachter en ga daar klagen.

Veel is mogelijk op Curaçao maar dit verslaat werkelijk 

alle redelijkheid en menselijkheid.

Laten we hopen dat er bij deze zeer cruciale stichtingen en 

clubjes weer mensen komen die hun ego vaarwel kunnen zeggen 

en gaan werken om onze kinderen te beschermen.
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21 april 2015 (Ingezonden stuk)
Walgelijk

Ik citeer de eerste alinea van de Amigoe als verslag van 

het gesprek tussen Bisdom Willemstad en PAIS.

“De Katholieke Kerk heeft procedures en regels opgeno-

men in het kerkelijk recht met betrekking tot seksueel misbruik. 

Daarvan maakt zij gebruik indien dat nodig is.” 
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Dan komt regel 2

“Naast deze regels is er de strafrechtelijke en civielrechte-

lijke wetgeving van Curaçao die op daders van seksueel misbruik 

van toepassing zijn en waaronder ook religieuzen vallen.”

Waarom worden de ambtenaren (zoals verder duidelijk 

is geworden uit het artikel) niet vervolgd en veroordeeld zoals in 

Amerika?

In dezelfde editie van de krant lezen we dit: 

“De veroordeelde bisschop Robert Finn van het Ameri-

kaanse bisdom Kansas City-St. Joseph heeft zijn functie neerge-

legd. Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard, liet het Vaticaan 

vandaag weten. Finn (62) werd in september 2012 tot een gevan-

genisstraf van twee jaar voorwaardelijk veroordeeld, omdat hij een 

priester die van het maken van kinderporno werd beschuldigd, de 

hand boven het hoofd had gehouden.” 

Wanneer gaat het land Curaçao heer Secco verantwoor-

delijk stellen en juridisch vervolgen voor de daden die enkele 

van zijn ambtenaren (van land Curaçao) hebben gedaan en nog 

doen op ons eiland met onze kinderen? Dat je dan nog een PAIS 

hebt die kost wat kost nu kromme zaken recht wil praten is in en 

in triest en heer Rosaria en zijn team moeten zich diep schamen 

dat ze zowel de bevolking als de kinderen op deze manier nog 

een trap nageven. Het enige recht is niet het recht wat Bisdom 
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Willemstad wil hanteren maar het strafrechtelijk recht zoals deze 

nu gehanteerd wordt in Amerika en overigens meerdere landen op 

deze wereld en dat in samenwerking met het Vatikaan! Mogen we 

er uit concluderen dat heer Secco op eigen houtje aan het handelen 

is buiten zijn meerdere om?

We zullen dit eens gaan toetsen met het Vatikaan. Want het 

heeft er alle blijk naar dat hier een eigen wereld (zoals in regel 1) 

gehanteerd wordt door Bisdom Willemstad.

Schande!

22 april 2015 (Brief)
Brief naar een van de eigenaren van de krant 
Antilliaans Dagblad

Heer Michael Willemse

Na het telefoongesprek gisteren met uw krant om een 

antwoord te krijgen op de vraag; waarom alle ingezonden stukken 

van mij geboycot worden, werd ongemerkt veel bevestigd en nog 

meer toegegeven. Eerst kwamen er de bekende smoezen en toen 

het onbegrip.

Dat een krant openlijk met hun actie kinderleed op onze 

eilanden en hun kennelijke geldschieters beschermt is na dat ge-

sprek overduidelijk geworden. 
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Bisdom Willemstad, de bisschop en kinderbescherming 

(waar ik van aantoon dat deze niet functioneren) hebben blijkbaar 

een groot aandeel in uw krant. Of het is uw angst die ook PAIS 

is toegeslagen? Het gaat toch om de verkoopcijfers cq stemmen, 

niet waar? 

Dat u mij op alle fronten boycot werd gisteren dus duide-

lijk en de rode lap die verbonden is aan mijn naam is bij uw krant 

overduidelijk. Maar dat u als krant daardoor nauwelijks of niets 

wil of durf te publiceren over wat onze kinderen NU NOG wordt 

aangedaan via o.a. geestelijken en het ontkennen en vuile praktij-

ken van bisdom Willemstad waarvan ondertussen er 2 leden van 

dit bisdom mij aanhielden, excuus maakten, nog namen noemen 

van pastoors die nu nog met kinderen spelen en me lieten weten 

dat heer Secco alles er aan doet om dit te beschermen (zelfs via 

eigen regels, lees Amigoe) dan is het triest dat uw krant net doet 

of er niets gaande is op deze wereld (eilanden). 

Maar ik kan u beloven, het gaat spannend worden want 

ondertussen is het gehele rapport met diverse gevallen en de handel 

en wandel van deze bisschop nagenoeg klaar en zal het overhan-

digd worden in het vatikaan aan de paus via een kardinaal die in 

opdracht van de paus mij gevraagd heeft alles eens op papier te 

zetten. Deze kardinaal heeft mij wederom gecontact geruime tijd 

geleden en dit na het mislukte overleg van enkele jaren geleden 

van mij met heer Secco over vele voorvallen. Jammer genoeg 

komen er maar weinig krantenknipsels van uw krant in voor, daar 



508 - Geloof en het geloven -

uw krant zich niet zo druk maakt over werkelijk nieuws over en 

voor onze kinderen. 

Toch wil ik u via deze brief wel even bedanken en van de 

gelegenheid gebruik maken over de zaken waar u uw krant mee 

vult zaken zoals maffia, Carello, Raak en Schotte om er maar 

enkele te noemen. U weet wel de zaken die “ons team” heeft 

uitgezocht en hapklare brokken voor uw redactie hebben voor-

geschoteld. Wie zou toch “het team” zijn waar Nardy het alsmaar 

over heeft? Een oplettende lezers van mijn boeken contacten me 

regelmatig “He John, weer wat je jaren geleden al beschreef .....” 

of  “Ze beginnen het plaatje door te krijgen.....”.

Heer Willemse, daar u verblind bent en mij als een dwaas 

afschildert waar maar mogelijk, ziet u helaas het geheel niet en ook 

niet de toespelingen en de bewijzen die ik lever voor deze stukken 

van “het team”. Het mooie is dat momenteel het OM vreselijk stil 

is in de moordzaak Wiels :-) en waarom? Alles liep op een dood 

spoor en men weet ook ondertussen dat enkele veroordeelde zelfs 

ver van het delict waren. Maar deze “criminelen” waren toch een 

probleem en zijn zo opgeruimd. Mooier zijn de intellectuelen ach-

ter deze zaak! Dan komen zij kennelijk in een keer op mijn tips en 

namen, die ik op dag 2 beschreef van de moord op heer Wiels. Deze 

namen worden nu al, in een vrij gevorderd stadium, onderzocht 

en de nodige links en bewijzen voor vergaard! Die dwaas had het 

dus nog niet zo mis kennelijk. En over de zogenaamde papieren 

die heer Wiels de laatste dagen over schreeuwde (nee niet enkele 



509- De wereld achter het geloof -

blaadjes maar het gehele rapport). Was het niet dat ik schreef en 

heer Wiels bevestigde in vele tirades over schrijven van John Ba-

selmans-Oracle waar hij zelfs nog enkele dagen voor zijn dood bij 

ons op dokterstuin was? Praten we nog niet over de rol van zijn 

zus en haar bank en de Nederlandse politiek!De rol van Asjes en 

Wilsoe. Maar ‘what about’ de rol van het accountants bureau, de 

projectleider en de bewuste bank? Zaken die heer Wiels aanhaalde.

 

Ik lach heer Willemse want ondanks de rode lap, ondanks 

uw handelen en uitsluiten van mijn artikelen weet u gelukkig niet 

wat u praktisch dagelijks publiceert van mij in uw krant. Jammer 

genoeg erg eenzijdig belicht, want de schrijvers/journalisten heb-

ben zware restricties en zaken worden geschrapt als ze te dicht 

bij de bron komen. Iemand moet de bron beschermen, niet waar? 

Vandaar nogmaals mijn dank voor in ieder geval elke keer 

een tipje op te lichten. Wilt u meer informatie en bewijzen hebben, 

simpel mijn boeken lezen en u kan dan de krant zijn die het nieuws 

in voren weet met bewijzen en met de volle namen. Maar ik weet 

dat is een zure pruim voor u en zo is het stukje voor stukje, druppel 

voor druppel wat u nu brengt. Maar ik ben u daarvoor dankbaar 

en ik weet over enkele jaren zijn ook de kinderen aan de beurt 

want dan zal “het team” u dat wel aanbrengen. 

 Een vriendelijke Bandabousche groet zonder enige wraak-

gevoelens of iets tegen uws persoon. 
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John H Baselmans-Oracle 

(Is mijn naam overigens omdat ik reeds 2 jaren soeverein 

ben, kunt u navragen bij het kabinet van de koning in Nederland)

23 april 2015 (Interessant artikel)

Een artikel wat voor kort verscheen van een bisschop die 

veroordeeld is in Amerika die de misbruikte moet betalen
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Dit moeten we ook invoeren hier bij bisdom Willemstad

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23963304/__Aartsbis-

schop_moet_betalen__.html



512 - Geloof en het geloven -

24 april 2015 (Interessant artikel)
Een excuus van een pastoor

Daarentegen krijgen we een pastoor die zijn excuus aan-

biedt namens het bisdom!

Praten we hier niet over een omgekeerde wereld?

Universal Declaration of Human Rights

Als wereldburger en soeverein mens wil ik allereerst mij 

beroepen op deze verklaring die internationaal getekend is door 

alle landen op de wereld inclusief het vatikaan.

Universal Declaration of Human Rights

Source: United Nations Department of Public Information, 

             NY

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN 

VAN DE MENS

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid 

en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de 

mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid 

en vrede in de wereld;
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Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor 

de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, 

die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en 

dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van me-

ningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees 

en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de 

rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van 

het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste 

instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en 

onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de 

ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de 

naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties 

in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van 

de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de 

gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben beves-

tigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere 

levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Ver-

enigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samen-

werking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de 
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eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de 

volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip 

hebben voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering 

deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het 

gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken 

ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, 

met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven 

door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en 

vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, 

op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en 

daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de 

volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als 

onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rech-

ten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren 

zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in 

deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke 
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aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke 

of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, 

eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de po-

litieke, juridische of internationale status van het land of gebied, 

waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, 

trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere 

beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschend-

baarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. 

Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch 

aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of be-

straffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als 

persoon erkend te worden voor de wet.
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Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid 

aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aan-

spraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd 

met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke 

achterstelling.

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van be-

voegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke 

in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet 

of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arres-

tatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke 

en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke 

en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn 

rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid 

van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, 

heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn 
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schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszit-

ting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, 

zijn toegekend.

Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig 

strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig 

verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen straf-

rechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling 

of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf 

worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het 

strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige in-

menging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn 

tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn 

eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting 

heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te 

vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van 

het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te 
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zoeken en te genieten tegen vervolging.

Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van 

strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of 

handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de 

Verenigde Naties.

Artikel 15

Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.

Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden 

ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit 

te veranderen.

Artikel 16

Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of 

godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het 

recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke 

rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de 

ontbinding ervan.

Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en 

volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseen-

heid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de 

maatschappij en de Staat.
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Artikel 17

Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij 

tezamen met anderen.

Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden 

beroofd.

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en 

godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst 

of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, 

hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere 

leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onder-

wijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de 

inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en me-

ningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging 

een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht 

grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen 

en door te geven.

Artikel 20

Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging 

en vergadering.
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Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging 

te behoren.

Artikel 21

Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het be-

stuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen 

vertegenwoordigers.

Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te 

worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van 

de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke 

verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en 

gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een 

procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maat-

schappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel 

van nationale inspanning en internationale samenwerking, en over-

eenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende 

Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar 

zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn 

persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, 
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op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescher-

ming tegen werkloosheid.

Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk 

loon voor gelijke arbeid.

Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een recht-

vaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een 

menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met 

andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten 

en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met 

inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op 

periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog 

genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn 

gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en 

geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, 

alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, 

ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of 
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een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van 

omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bij-

stand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale 

bescherming genieten.

Artikel 26

Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal 

kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. 

Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en 

beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. 

Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de 

begaafdheid bezit.

Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van 

de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied 

voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het 

zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle 

naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de 

werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van 

de vrede steunen.

Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om 

de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun 

kinderen zal worden gegeven.
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Artikel 27

Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan 

het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst 

en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de 

vruchten daarvan.

Een ieder heeft het recht op de bescherming van de gees-

telijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschap-

pelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige 

maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijhe-

den, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden 

verwezenlijkt.

Artikel 29

Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder 

welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid 

niet mogelijk is.

In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een 

ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij 

de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de 

onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden 

van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van 
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de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een 

democratische gemeenschap.

Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden 

uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de 

Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen wor-

den uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan 

enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen 

van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de 

rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Mijn vraag na het lezen van dit rapport

Uit de stukken die ondergetekende allemaal geplaatst heb 

in dit rapport valt zeker op de zeer bedenkelijke uitspraak van heer 

Secco namelijk:

“De Katholieke Kerk heeft procedures en regels opgeno-

men in het kerkelijk recht met betrekking tot seksueel misbruik. 

Daarvan maakt zij gebruik indien dat nodig is.” 

Hieruit blijkt dat heer Secco met zijn bisdom zich boven 

de lokale en internationale wetten heeft geplaatst, MAAR OOK 
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boven het gezag van het Vatikaan, waar u de leider van bent als 

paus Franciscus.

Het kan en mag niet zo zijn dat de Katholieke kerk boven 

de wet staat. Dat u als organisatie regels hanteert, wat overigens 

vele boekwerken telt, is uw goed recht. Maar het kan en mag niet 

zo zijn dat er maar een eigen invulling aan gegeven wordt door 

uw volgelingen.

Let wel, het huidige bestuur gaat er ook al vanuit dat heer 

Gregg Redoblado de nieuwe bisschop wordt/is en zelfs in diverse 

dagbladen al als “bisschop” wordt voorgesteld. Als u de foto ziet 

(hier nogmaals geplaatst) ziet u dat op het bordje voor deze heer 

Gregg Redoblado monseigneur (MONS) staat en geen vicaris! 

Opmerkelijk dat dit zo maar kan en dan zover ik weet het Vatikaan 

niet weet dat we hier 2 bisschoppen hebben.
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Zie websitebisdom Willemstad

http://dioceseofwillemstad.com/?p=1103

http://dioceseofwillemstad.com/?p=1030

Mons. Gregorio Redoblado aktualmente na parokia di 

Janwe lo bai parokia di Sta. Rosa;

Heren er is heel veel uit te zoeken en er is heel veel mis. 

De Katholieke kerk met zijn bisdom Willemstad is hier op onze 

eilanden meer een dictator dan een huis voor gelovige mensen. 

Als niet gelovige, noch aangesloten bij een land doet het 

ook mij pijn alsmaar het leed te zien en mee te maken van de 

vele gelovigen die blindelings achter deze mensen aan lopen en 

veelal bang zijn, maar niets loslaten wat er werkelijk spelende is. 

Bang voor vergelding, uitsluiting en straffen.  Maar als mensen 

om ons heen zelfs veroordeeld worden omdat ze melding maken 

van nachtelijke bezoeken van kinderen in een pastorie en dat deze 

burger het leven onmogelijk gemaakt wordt door de leugens van 

die pastoor, dan is de kerk wel erg diep gezonken. Wat overigens 

tekenend is dat uw kerk veelal die mensen die rijkelijk delen via 

hun geldbuidel maar wel gekoppeld, veroordeeld en samen werken 

met de maffia, vooraan in uw kerk zitten! Opmerkelijk is dat de 

armen en de minderbedeelden veelal welkom zijn op de achterste 

banken van uw kerk. 

Dan meldt ondergetekende u ook nog dat als een pastoor 

deze arme zielen of verslaafde zielen gaat verzorgen, dat deze 
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per direct overgeplaatst wordt naar een ander zuid Amerikaans 

land. Zorg dragen voor de medemens is een taboe onder bisdom 

Willemstad. Zo hebben we ook een populaire zingende pastoor 

gehad die ook in de wijde wereld werd verbannen. 

Dan praten we nog niet over de ontkenning van de kinderen 

die overlijden in christelijke clubjes of internaten op ons eiland 

die werken allemaal achter hoge muren en gesloten poorten en 

het woord van god/bijbel en de RK verkondigen. Ondergetekende 

heeft zelf eens een van deze indoctrinaties meegemaakt, waarbij 

kinderen na school opgevangen worden in een kerkelijke club 

te soto (Siloam) en waar de kinderen werkelijk gehersenspoeld 

worden. Ondergetekende was daar heen gegaan op een middag 

omdat 2 moeders van 2 overleden kinderen zijn moeten vluchten 

naar Nederland omdat de kerk (clubleider) deze personen be-

dreigde met de dood. Meldingen bij OM, toenmalige ministers 

werden allemaal afgedaan als zijnde “onzin” puur omdat ze niets 

mochten onderzoeken van uw bisdom. Als men dan de kerkelijke 

leider, bisschop Secco aan spreekt daarover, krijg je te horen dat 

die club net niet onder zijn hoede valt! Net zoals alle ontucht met 

kinderen in zijn bisdom.

Het boekwerk is al veel te groot en ondergetekende wil 

het hierbij laten, maar ondergetekende hoopt dat u toch een beeld 

krijgt hoe er hier gehandeld wordt door kerk, bisdom Willemstad 

en zijn bestuur (oud bestuur). Ondergetekende heeft door meerdere 

malen de zaken aan te halen getracht zaken onder de aandacht te 
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krijgen. Ook na het bezoek aan bisschop Secco is het beloofde 

nagesprek of in ieder geval antwoorden op mijn vragen, nooit 

gekomen. Erger nog, bisdom Willemstad ontkende later zaken 

en ging verder door met leugens te verkondigen. Ondergetekende 

is altijd bereid meer materiaal te overhandigen en te praten over 

de vele zaken. Maar ondergetekende denkt zelf dat u al te goed 

weet dat hier in de tropen geestelijken zijn waar de tropenzon hun 

hersenen aardig beschadigd heeft. Dat zal zeker niets nieuws zijn 

maar anno 2015 kunnen we niet akkoord gaan dat we onder een 

kerkelijke dictatorschip leven en dat iedereen die zijn/haar mond 

open doet het leven onmogelijk gemaakt wordt, bedreigd wordt.

Wat ondergetekende wil en met hem meerdere personen, 

is dat u als overkoepelend orgaan, het Vatikaan, zich eens gaat 

buigen over deze zaak en verder gaat onderzoeken wat er allemaal 

mis is op onze eilanden aangaande het RK geloof wat hier ver-

kondigd wordt onder de dictatuur van heer Secco en zijn bisdom 

Willemstad. 

Bij deze vraagt ondergetekende het Vatikaan met paus 

Franciscus en zijn kardinalen om de volgende punten te gaan 

onderzoeken en aan te pakken:

- Het seksueel misbruiken van minderjarigen onder bisdom 

  Willemstad heden en verleden.

- Het seksueel misbruiken van volwassenen onder bisdom 

  Willemstad heden en verleden.

- Het nagaan hoeveel kinderen er bij gelovigen gewekt zijn 
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  door uw geestelijken onder bisdom Willemstad.

- Het afpersen van die mensen die deze handelingen niet 

  meer kunnen verdragen onder bisdom Willemstad.

- Het omkopen van personen om zo zaken geregeld te 

  krijgen onder bisdom Willemstad.

- Het uit hun huizen zetten en verkopen van huizen en 

  stukken land waarvan de bewoners van de voormalige 

  bisschop Ellis toezeggingen hadden om er te blijven 

  mogen wonen onder bisdom Willemstad.

- Het verspreiden van leugens en het onderdrukken van de 

  media door bisdom Willemstad.

- De bemoeienissen met de lokale politiek door bisdom 

  Willemstad.

- De bemoeienissen in de lokale scholen en het RK school

  bestuur door bisdom Willemstad.

- Het geld aan nemen van de overheid wat uw geestelijken 

 WEL ambtenaren maken onder bisdom Willemstad.

- Het vervolgen van die ambtenaren (geestelijken van 

  bisdom Willemstad) zoals de wet het voor schrijft bij 

 handelingen die tegen de wet zijn.

- Een onpartijdig onderzoek naar alle gevallen van seksueel 

  misbruik door geestelijken vallend en vielen onder 

  bisdom Willemstad van vroeger tot heden (geen verjaring 

  zoals heer Secco dat stelt).

- Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste en het zou het 

  Vatikaan sieren, als ze in het onderzoek ook bevatte of de 

  blijkbaar vele tientallen miljoenen weldegelijk beland 
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  zijn in de kas van het Vatikaan? Hier zijn door diverse 

  mensen grote twijfels geuit. Bisdom Willemstad heeft 

  sinds het aanstellen van heer Secco letterlijk en figuurlijk 

  naar verluidt ALLES verkocht wat het bisdom bezat. 

  Wat inhield; vele terreinen, huizen, gebouwen en 

  bezittingen. De mensen op het eiland zijn nooit 

  geïnformeerd geworden waar de vele tientallen miljoenen 

  gebleven zijn. Al wordt men alsmaar voorgehouden dat 

  al het geld is overgedragen aan het Vatikaan. Mocht dat 

  waar zijn dan is dat weer kapitaal vlucht wat ook illegaal 

  is! De vraag rijst dan: Hoe is het mogelijk dat bezittingen 

  van een land verkocht kunnen worden en zo geld 

  klaarblijkelijk weggesluisd kan worden naar een 

  Vatikaan? 

Het zou u als revolutionaire paus sieren als u ook deze 

bisschop Secco en zijn bisdom Willemstad durft aan te pakken 

en een persoon hier te gaan plaatsen die wel deze zaken durft aan 

te pakken.

Heren in het verre Vatikaan, het is genoeg geweest en 

ondergetekende hoopt dat u gaat inzien dat een geloof opdringen 

en afdwingen niet meer een optie is. Ondergetekende hoopt vanuit 

zijn hart en ziel dat onze toekomstige kinderen op de eilanden 

Aruba, Bonaire, Curacao, St Maarten, St Eustatius, Saba allen 

onder de Nederlandse vlag, deze ellende niet meer langer mee 
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hoeven te maken en dat ze vrij zijn in welk geloof te geloven en 

eerlijkheid en oprechtheid mogen hanteren.

Met een zonnige groet,

John H. van de familie Baselmans-Oracle

Dokterstuin 237

Willemstad, Curaçao voormalige Nederlandse Antillen

Telefoon +5999-864-3595

Portable +5999-560-3914

EINDE RAPPORT 

De begeleidende brief
De brief verstuurd naar de diverse geestelijken in het 
vatikaan

Brief naar Paus Franciscus (RK), Paus Adolfo Nicolas 

(Jezuieten) klachten comissie bisschoppen vatikaan 4 kardinalen, 

politiek nederland.

                                             Willemstad, Curaçao,  4-27-2015

His Holiness Pope Francis 

Apostolic Palace

VATICAN CITY, 00120

VATICAN
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Subject: Complaint against the Diocese of Willemstad and 

its leader Bishop Secco

Report:  “Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad” 

(“The dictatorial behavior of the Diocese of Willemstad”)

Sir

Through this way the undersigned john; h. of the family 

baselmans-Oracle wants to send you a most complete possible 

report which the undersigned over the years has written about  the 

Diocese of Willemstad under its leader Mgr. Secco. The report 

was written conscientiously and truthfully. It has become a more 

than 140-page document in which many abuses have been des-

cribed and where we, as residents of the islands Aruba, Bonaire, 

Curacao, St. Maarten, St. Eustatius, Saba and under the Dutch 

flag, are facing with almost daily.

The complaint

Mr. Secco did a remarkable statement in the scandal about 

abuse which last month came up again:

“Relating to sexual abuse the Roman Catholic Church 

has contained procedures and rules in the Canon Law. It will use 

these when necessary.”

This shows that Mr. Secco with his Diocese Willemstad 
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and his second bishop Mgr. Gregg Redoblado have placed them-

selves above the local and international laws, AS WELL above 

the authority of the Vatican, of which you Pope Franciscus, are 

the leader.

Over the many years (since 1982) the undersigned lives 

on the island of Curacao, it is evident that there is much to in-

vestigate in the Diocese of Willemstad and their churches with 

divine “clubs”. Many people are afraid of retribution, exclusion 

and punishment. People are condemned because they mention the 

nightly visits of children in a parsonage. Also noteworthy are the 

poor and the less fortunate who often are not really welcome and sit 

on the back benches of your church. If a priest gives extra attention 

and care to these poor souls or addicted souls, these priests will 

be immediately transferred to another South American country. 

Caring for others is a taboo among the Diocese of Willemstad.

And we have not yet considered the denial of sexual abuse 

of children by priests nowadays on these islands. This is clear 

because over the last months two priests are urgently transferred 

and the third one is found dead and cremated immediately!

The book is very big but undersigned hopes you get a 

complete picture how local church, the Diocese of Willemstad and 

its governance (old board) are proceeding here. The undersigned 

is always willing to hand over more data and talk about it.
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What to investigate

The undersigned, and with him several persons,  wants 

that you as an umbrella organization, the Vatican, will investigate 

what’s wrong on our islands concerning the Roman Catholic faith 

and what is proclaimed under the dictatorship of Mr. Secco, his 

governance in his Diocese Willemstad.

Hereby the undersigned demands to Pope Franciscus 

and his cardinals at the Vatican to investigate and deal with the 

following issues:

- The sexual abuse of minors under the Diocese of 

   Willemstad. Past and present.

- The sexual abuse of adults under the Diocese of 

  Willemstad. Past and present.

- To figure out how many children are aroused by 

  your priests among the faithful and, with the knowledge 

  of the Diocese of Willemstad.

- Reportedly, Mr. Secco has a son and that has even been 

  confirmed by members of the Diocese of Willemstad. Is 

  that true, so why the people who are saying this their life 

  is made impossible?

- The extortion of those people who no longer are able to 

  bear these actions by the Diocese of Willemstad. 

- An impartial investigation of all cases of sexual abuse 

  by priests, under the Diocese of Willemstad, from past 

  to present (no period of limitation as Mr. Secco says).

- Bribing people so to get things arranged by the Diocese 
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  of Willemstad.

- Spreading lies and suppressing the media by the Diocese 

  of Willemstad.

- The involvement of local politics by the Diocese of 

  Willemstad.

- The involvement in local schools and the Roman Catholic 

  school board by the Diocese of Willemstad.

- Taking money from the government what certainly 

  makes of your priests civil servants and this all under 

  the Diocese of Willemstad.

- The prosecution of those civil servants as the law 

  prescribes in actions against the law and so also the priests 

  of the Diocese of Willemstad.

- What is the role of the second bishop of the Diocese 

  of Willemstad, Gregorio Redoblado whose activities are 

  on the forefront and he is even speaking as being bishop.

- Putting them out of their homes, selling houses and lands 

  of which the inhabitants got commitments from the 

  former Bishop Ellis to remain to live there, done by the 

  Diocese of Willemstad.

- Last but not least, and it would do well to the Vatican, 

  as in the investigation you also include if the apparently 

  tens of millions have surely ended up in the cashbox of 

  the Vatican. Several people here threw doubt on that. 

  Since the appointment of Mr. Secco the Diocese of 

  Willemstad reportedly, has literally sold EVERYTHING 

  the Diocese possessed. Which meant; many lands, 
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  houses, buildings and possessions. The people on the

   island have never been truly informed where the tens of 

  millions have gone to. Though, they are constantly told 

  that all the money has been transferred to the Vatican. 

  If so, then again it is flight of capital which is also illegal! 

The question then arises: How is it possible that assets of a country 

can be sold and apparently illegally shifted to the Vatican?

What the undersigned expected

It would be right if you, as revolutionary pope Franciscus, 

dare to submit an independent investigation to this bishop Secco 

and his Diocese Willemstad. Included people associated with the 

Diocese, past and present. So at some later stage, they all will be 

held to account.

Gentlemen living in the distant Vatican, enough is enough 

and the undersigned hopes that you will see that imposing and 

enforcing a religion is no longer an option in today’s time. The 

undersigned hopes from his heart and soul that our future children 

on these islands; Aruba, Bonaire, Curacao, St. Maarten, St. Eus-

tatius, Saba under the Dutch flag, no longer have to deal with this 

misery and that they are free to believe in whatever faith and may 

apply honesty and sincerity in their lives. On these islands we now 

live under a religious regime where people are absolutely terrified.

If the undersigned does not receive further notice from 
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you, the undersigned assumes that you as Pope and your Cardinals 

agree with the many actions performed under the Diocese of Wil-

lemstad. But on the basis of that you as pope and as the institution 

Vatican, know human values, the undersigned then assumes that 

you will investigate the issues raised in this letter and in the report 

“The dictatorial behavior of the Diocese of Willemstad” and take 

action against this dictatorial misconduct. In 2015, there are still 

many people who continue to suffer from this behavior, causing 

much suffering among children. 

With sunny regards and wishing you much wisdom and 

courage,

john; h. of the family baselmans-Oracle

Dokterstuin 237

Willemstad, Curaçao, former Netherlands Antilles

Phone: +5999-864-3595

Portable: +5999-560-3914

E-Mail: john.baselmans@gmail.com

*Annex to the report: “Het dictatoriaal gedrag van bis-

dom Willemstad” (“The dictatorial behavior of the Diocese of 

Willemstad”)

*This report can also be digital downloaded on the link:

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

Aangifte_Vatikaan_download.pdf
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Einde aanklacht tegen bisdom Willemstad

Laatste persbericht wat als ingezonden stuk is gepubliceerd 

maar niet meer in het rapport is opgenomen. 

2 mei 2015 (Ingezonden)
“Deur meldpunt gesloten. Termijn voor slachtoffers 
seksueel misbruik niet verlengd”

Een iets wat vervormde stelling van onze lokale en Ne-

derlandse pers wat we de laatste dagen konden lezen. Meldingen 

kunnen altijd gedaan worden via het Vatikaan de 2 pauzen en di-

verse kardinalen zetelend in het Vatikaan. In de burgerlijke wereld 

kan je een OM ook niet sluiten!

Net zoals ik gedaan heb eind vorige maand in een 160 

tellend rapport wat heet;

“Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad”. Dit 

rapport is verzonden naar; RK paus Franciscus, Jezuïeten paus 

Adolfo Nicolas, 4 kardinalen en meldpunt Vatikaan bisschoppen, 

maar ook naar minister Steur van Nederland als verantwoordelijke 

persoon van dit koninkrijk als het gaat om justitiële zaken waar 

onder andere kinderverkrachting valt.

In het Vatikaan bestaat er geen termijn van verlopen! Die 

is alleen aangenomen door die kerkelijke instanties die erg veel 

te verbergen hebben zowel in Nederland als de voormalige Antil-
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len. Uit briefings met het Vatikaan is gebleken dat men ten aller 

tijde zaken die niet menselijk zijn of tegen het RK reglement zijn 

gemeld kunnen worden.

Het is het Vatikaan wat open staat om deze misdragingen 

aan te pakken om eventueel via de lokale wet afgehandeld te 

worden. Een zeer belangrijk punt lokaal is dat de lokale gees-

telijken een overheidssalaris hebben en zij ten aller tijden voor 

zowel het ambtenaren recht als het burgerlijke recht aangepakt 

kunnen worden.

Dus mensen laat u zich niet misleiden door deze wat uit het 

verband gebrachte bericht want alles wat kinderleed, misdragingen 

door geestelijken worden nog steeds aangenomen en aangepakt 

door het Vatikaan. Daar staan geen termijnen voor. 

john; h. van de familie baselmans-Oracle

Afsluiting

Dit was het laatste wat ik tot dusver heb uitgebracht over 

deze hoek van de maatschappij. Vele zaken en vele handelingen 

waarvan je denkt dat dit niet meer mogelijk is anno 2015.

We gaan in het volgende hoofdstuk de vele vuile zaken 

met je doornemen en kijken in hoeverre er iets aan gedaan kan 

worden. Ze zijn zeker niet onoplosbaar en men moet weten wat 

de achtergronden zijn en daar gaan we het nu over hebben.
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HOOFDSTUK 4
Wat is het geloof, wat doet het geloof en waar 
komt het geloof vandaan?
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Kerkelijke geluiden van een eeuw terug

De Katholieke kerk is al heel lang een van de grootste 

problemen op onze eilanden en dan doel ik op de man Pedro Pablo 

Medardo de Marchena (geboren op Curaçao, 29 juni 1899 en is 

gestorven op Bonaire, 15 mei 1968), één van de enige drie lokale 

mensen (twee Curaçaoënaars en één Arubaan), die in het kader van 

het PB (Publicatie Blad) 1940 no. 38 (artikel 10) waren opgepakt 

en gevangen gezet bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. 

Deze Pedro Pablo Medardo de Marchena was een man die voor 

velen een doorn in het oog was, en de genoemde wet een mooie 

gelegenheid was om hem monddood te maken. Waarom? Omdat 

deze man veel beschreef hoe het werkelijk er aan toe ging tussen 

de jaren 1924 en 1940.

De Marchena was een zakenman waar hij in eerste instantie 

zeer succesvol in was maar er ging wat mis en ondertussen was 

zijn vader in 1924 overleden waar hij altijd ook financieel op kon 

rekenen. Er gebeurde iets tussen hem en de Katholieke kerk. Er is 

een vermoeden dat er door de koloniale overheid en de katholie-

ke missie op het eiland geknoeid was met het testament van zijn 

vader. Hierop wilde hij direct een rechtszaak beginnen, maar hij 

werd van dit idee afgebracht door een familielid. Later bleek dat 

deze persoon sterk onder invloed stond van diezelfde kerkleiders.

In 1929 publiceerde Medardo de Marchena een ‘anti-ka-

tholiek’ en ‘anti-koloniaal’ boekje met de titel “Ignorancia ó 
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educando un pueblo” (Onwetendheid of het opvoeden van een 

volk). Een boekje dat hij geschreven had met de bedoeling het volk 

wakker te schudden voor de ‘tirannie en intriges van de Kerk”. Ook 

publiceerde hij in het weekblad “De Onpartijdige” zijn “3 Cartas 

Pastorales”. In die stukken spuwde hij zijn gal tegen het katholi-

cisme, de katholieke missie en ook de Nederlandse overheersing. 

Enkele belangrijke passage uit zijn boekje volgen hieronder.

Hij schreef felle stukken over zoals hij het noemde; ‘On-

wetendheid of de opvoeding van een volk’.

De Marchena schreef opmerkelijke stukken over de kerk 

en het koloniale bestuur, maar ook over de macht van de olie-

maatschappij (Shell) op Curaçao. Hij verdedigde bovendien het 

antimilitarisme. Constan Casiano, lid van de inlichtingendienst, 

vertaalde ten behoeve van de procureur-generaal onder meer De 

Marchena’s artikel “Entre pueblo i gobiernu”, dat in de Onpar-

tijdige van 15 februari 1933 verscheen. “Welk volk met een vrij-

heidsbeginsel kan dulden dat een maatschappij die belastingvrij is, 

de arbeiders een miserabel loon betaalt en haar olie tegen hooge 

prijzen blijft verkoopen, (...) ? Welk volk van ambitie kan voldaan 

zijn, terwijl het ziet dat onkundige vreemdelingen van de royale 

voorrechten genieten en het zelf honger of een zeer gebrekkig 

bestaan moet lijden? Wie kan anders beweren, dat vliegtuigen, 

kanonnen, geweren, revolvers, bommen, granaten en gifgassen 

geen verdedigings- of verzetswapens zijn der beschaving?” 
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De Marchena’s teksten waren zeer felle uithalen vanuit 

de eilandelijke samenleving, en bereikten meer mensen dan de 

bestuurlijke, kerkelijke en industriële elite wilde hebben. In een 

notitie aan de minister van Koloniën merkte gouverneur Van Slob-

be op: “dat een deel der gekleurde bevolking zeer gevoelig is wat 

betreft de positie die het inneemt. Vooral onder de jongeren is een 

geest van zelfbewustheid vaardig. Onverantwoordelijke elementen, 

die onrijpe denkbeelden betreffende rassenvraagstukken en sociale 

verhoudingen bezitten, trachtte bij voorkomende gelegenheden 

vat op de massa te krijgen.”

Deze ontwikkelingen werden met aandacht gevolgd door 

de Nederlandse landvoogd, de procureur-generaal en de kleine 

inlichtingendienst van het korps politie. De elite werd zenuw-

achtig en wilde niet nog meer negatieve zaken naar buiten zien 

gebracht worden door de Marchena. De Marchena bracht geen 

loftuitingen omtrent de waardevolle bijdragen van de missie aan 

het ontwikkelen van het Afro-Antilliaanse volk. We lezen in het 

pamflet: “Wie is er schuldig aan het ontbreken van onze Afro-Cu-

raçaose mensen in de hogere maatschappelijke posities (dat wil 

zeggen als arts, advocaat, rechter, ingenieur, enzovoorts; agb), 

die zo hard nodig zijn om het zwarte ras aanzien te geven? Die 

blanke mannen met blauwe ogen, die op vrouwen lijken door hun 

manier van kleden, die zowel Rome als Nederland als vaderland 

hebben. Zij zijn schuldig aan de achterlijke toestand van Curaçao, 

terwijl de gekleurde bevolking nu al bijna vier generaties van de 

afschaffing van de slavernij geniet.”
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Na het verschijnen van “Ignorancia ó educando un pueblo” 

wordt de Marchena door de autoriteiten gezien als een staatsge-

vaarlijk personage. Hij werd bij het uitbreken van de oorlog voor 

4 maanden opgesloten in het Huis van Bewaring op Curaçao en 

daarna voor 5 jaren overgebracht naar het kampement in Playa 

Pariba op Bonaire overgebracht. Het was voor Medardo zelf nog 

niet geheel duidelijk dat zijn vlijmscherpe pen de oorzaak was van 

zijn noodlot. Hij schreef één à twee keer per jaar een brief aan de 

gouverneur met het verzoek om openheid in zijn zaak te krijgen. 

De brieven waren in vlekkeloos Engels opgesteld (zijn vader was 

immers Amerikaan) en hadden een angstaanjagende stijl: vol 

onderstrepingen, dramatische opmerkingen en/of verzoeken. Ze 

geven een duidelijk beeld van zijn manier van denken, zijn vrij-

postigheid en het leed dat zijn alsmaar voortdurende internering 

hem toebracht.

Enkele van zijn opmerkingen waren: 

Eerste brief van 6 juli 1942. 

“Zijne Excellentie, hoe kon het dat het bestuur van een 

land, dat gestoeld is op democratische grondslagen, zulk een 

onrecht tegen mij liet begaan?” 

Zijn tweede brief van 14 september 1942, over zijn ar-

restatie in mei 1940 en de greep die de geestelijkheid had op de 

Curaçaose overheid. Als voorbeeld noemde hij een voorval van 

enkele jaren eerder, waarbij hij in conflict was geraakt met twee 



545- De wereld achter het geloof -



546 - Geloof en het geloven -



547- De wereld achter het geloof -



548 - Geloof en het geloven -

kranten van katholieke signatuur: “What justifies me in using 

above accusation, is the open and bold menace of the weekly 

Amigoe di Curaçao about 8-9 years ago, when I held a smashing 

controversy with an anonymous writer of La Union; that they (A. di 

C.) will take good care for me to be brought to Legal Prosecution. 

This indeed happened on May 11th 1940 (their success) but it only 

happened upon the suspension of the Constitutional Rights, so 

far I can say, my full 40 years of Democratic life and freedom...” 

In ander brief van maart 1943 maakt de Marchena melding 

van een gesprek dat hij in oktober van het jaar tevoren had gehad 

met procureur-generaal Van der Laan tijdens een kort bezoek van 

deze aan Bonaire. Van der Laan had hem bij zich laten komen en 

hen meegedeeld, dat de gouverneur van plan was om hen beiden 

in december 1942 of januari onder voorwaarden vrij te laten, zodat 

zij hun eigen kost konden verdienen. Zij mochten als voorbereiding 

daarop alvast verhuizen van de Hollandse kampsectie te Playa 

Pariba naar de plantage Guatemala. Maar de procureur-generaal 

liet niets van zich horen.

De Marchena uitte vele beschuldigingen naar Nederland 

over de Nederlandse koloniale overheersing. Maar Nederland was 

slaaf van industriële grootmacht, de raffinaderij.

In 1933 werd serieus overwogen, naar aanleiding van de 

“3 Cartas Pastorales”, de Marchena strafrechtelijk te vervolgen. 

Hier werd van afgezien, omdat “de thans ter beschikking staande 
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strafbepalingen van zoodanigen aard zijn”, zo liet de procu-

reur-generaal aan de gouverneur weten, “dat de kans van slagen 

eener strafvervolging zeer gering geacht moet worden, terwijl de 

mislukking daarvan uit een oogpunt van Gezag zeer zeker ver-

meden dient te worden.” Op basis van informatie die leden van 

de recherche-inlichtingendienst hadden verstrekt, constateerde de 

procureur-generaal: “De Marchena is net een ratelmachine, die 

onophoudelijk doorratelt, gooit van alles door elkaar, bekritiseert 

iedereen en alles, doet steeds een beroep op andere landen waar 

alles gezegd en geschreven mag worden (...), is door dit hope-

loos geklets lastig voor zijn onmiddellijke omgeving. Het was 

derhalve begrijpelijk, dat de Marchena bij het uitbreken van den 

oorlog uit deze samenleving werd verwijderd, daar deze man als 

gevaarlijk voor de rust en algemeene veiligheid diende te worden 

beschouwd.”

Een inspecteur en een hoofdinspecteur hadden de Marche-

na gekwalificeerd als “querulent en eigenzinnig” en respectievelijk 

als “een zwetser en praatjesmaker, die niet beseft hoeveel kwaad 

hij door zijn geklets kan veroorzaken.” De procureur-generaal 

citeerde deze diskwalificaties instemmend. Wel liet hij een psycho-

logisch verslag van een specialist van de gouvernementsgenees-

kundige dienst buiten zijn verslaggeving. Deze psychiater keek 

geheel anders tegen de Marchena aan. Hij kon slechts constateren 

dat de Marchena “niet zenuwziek (is) wel zenuwachtig, indien er 

geen andere redenen dan de in het dossier genoemde voor zijn 
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interneering zijn, is zijn toenemende prikkelbaarheid verklaard 

en gerechtvaardigd.”

In mei 1945 werd de oorlog opgeheven en de geïnterneer-

den vrijgelaten. De Marchena heeft vanaf die tijd blijkbaar geen 

opruiende geschriften meer geschreven of het zouden de speeches 

moeten zijn, die hij als tekstschrijver af en toe voor lokale politici 

schreef.

Toen ik werd benaderd over dit voorval zag ik een blauw-

druk van de situatie waar ik me nu in bevind. De spelers zijn 

praktisch dezelfde en waar ik tegen vecht zijn dezelfde instanties 

waar heer de Marchena tegen vocht. Het blijkt hieruit duidelijk 

dat het geloof meer kapot maakt dan opbouwt en dat de mensen 

gewoon gehersenspoeld worden door de personen vanuit de kerk. 

NU nog is het gaande en NU nog worden mensen vervolgd omdat 

ze zaken doorzien en zaken naar buiten brengen. Als men dat onder 

“menselijkheid” en “geloof” laat vallen is in en in triest. We zien 

het overal en we hebben ook nog zo’n extreme groep die zichzelf 

de Scientology Church noemen. Wat een extreem gevaarlijke groep 

is en waarvan bewezen is dat zij hun mensen totaal hersenspoelen 

en mis-ge-bruiken voor hun zogenaamde kerk. De kerk is niets 

meer als een bedrijf die zorgt dat er zoveel mogelijk aangekocht 

kan worden om zo druk te zetten op de maatschappij.

De kerk en de vele geloven zijn er alleen maar voor om 

mensen als slaven verder te kunnen gebruiken. Er is niets mense-

lijks aan vastgekoppeld en er is niets wat de connectie maakt met 
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de volmaakte energie. Geloven heeft niets te maken met macht, 

afpersen, bezittingen of het bedreigen van mensen. Geloof is de 

kracht halen uit de energie die jij en ik bezitten. Weinig geloven 

zijn daar mee bezig en ook in dit stuk van de heer de Marchena 

blijkt dat men nog steeds niet de mond open mag doen naar die 

instanties die ons, mensen van vlees en bloed, misbruiken en 

uitbuiten. 

De Katholieke kerk is niets beter dan een ISIS of welk 

geloof dan ook op deze wereld en het zal eens tijd gaan worden 

dat we met z’n allen deze duivels aanpakken en laten zakken in de 

hel die ze zelf gecreëerd hebben. Zij zijn het die oorlogen uitdagen 

en oorlogen financieren. Ga maar eens even na hoeveel oorlogen 

er momenteel zijn gekoppeld aan geloof. Het is het geloof wat 

de rotte appel is in het geheel. We zien overduidelijk, en lokaal 

wordt het geloof zelfs nog betaald door het gouvernement, “dat 

de blanke mannen met blauwe ogen, die op vrouwen lijken” zoals 

heer de Marchena noemt, de dienst uitmaken en niets anders zijn 

dan een boevenbende onder een dak opererend. 

Het is frappant te lezen dat men niet ergens het woordje 

“curatele” heeft gevonden in deze oude geschriften maar het is 

ondanks dat, dezelfde werkwijze die we nu nog hebben in het jaar 

2015! Zo zien we dat het onderdrukken van de bevolking met hand 

en tand wordt verdedigd en dat ook de zaak van heer Willems 

parallel loopt met deze zaak. Heer de Marchena had een geluk dat 

de psychiater wel doorzag wat er gaande was. Helaas, nu hebben 
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we geesteszieke psychiaters die onder kerkelijke en justitiële druk 

elk rapport maken wat zij willen hebben. Dat zien we duidelijk 

als we de file van heer Willems erbij halen. Deze man besefte nog 

niet wie zijn ware tegenstander waren en heeft dan ook het leven 

moeten laten. Tot op heden is heer de Marchena niet geschoond 

van al deze vieze praktijken en NU nog is het de kerk die alles 

dwarsboomt Dat allemaal onder het geloven in een geloof. 

Tot op heden is heer de Marchena niet geschoond van al 

deze vieze praktijken en NU nog is het de kerk die alles dwars-

boomt. Daarmee is bewezen de kracht van een Rooms Katholieke 

kerk die nog steeds oppermachtig is en zelfs de politieke koers 

bepaalt van onze eilanden. Hoeveel bewijs willen de mensen nog 

hebben om deze Gestapo praktijken te doorzien?

Met dank voor de waardevolle informatie; drs. Junnes 

St. Jago, Aart G. Broek, mr. J. Abraham, Bòi Antoin, 

K. de Marchena

Foto: B. Antoin
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Geloof in de huidige tijd

Geloof heb ik al aardig wat keren beschreven en in mijn 

boeken over het energieniale leven ben ik daar zelfs heel diep in 

verzeild geraakt. Door het zoeken naar de oorzaak van kinderleed 

en het blijkbaar onmogelijk oplossen van dit probleem ben ik 

gaan snuffelen in de maatschappij en de diverse facetten die dit 

in stand houden. 

Je krijgt dan te zien:

- Onwil 

- Tegenwerking

- Groeperingen

- Politiek / Overheden

- Justitie en hun clubjes

- Koninklijke huizen

- Elite groepjes

- Geloof 

- Kerk 

- Vatikaan

Stuk voor stuk plukken ze mee aan de megahandel in 

kinderleed, -misbruik en -handel. Je denkt in het begin van; wie 

goed doet ook goed zal ontmoeten. Helaas zie je dan dat al bij de 

eerste groep “Onwil” is. Onwil omdat men niet anders kan en dan 

door tegenwerking alles moet afstompen en je zo gedesillusioneerd 

moet raken dat je dan het er bij laat zitten. Juist dat “triggerde” 

me om verder te gaan wroeten in het geheel. Snel stuit je dan op 
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groepjes en stichtingen die een wirwar zijn van onwil en werkelijk 

er alles aan doen dat je zeker niet gaat doorhebben dat er een poli-

tiek onvermogen is. Mocht je er de politiek daarmee confronteren 

dan merk je het spel. Je komt dan direct uit bij allerlei justitiële 

lagen tot het hoogste gezag toe. Deze lagen zitten midden in het 

spel en sijpelt er dan toch nog zaken door, dan worden deze met 

vieze rechterlijke uitspraken, justitiële afpersingen compleet neer-

geslagen. Doch ook hier is doorheen te komen en dan is de stap 

Koninklijke huizen zeer klein omdat deze zeer nauw verbonden 

zijn met de justitiële laag. 
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Deze “Koninklijke huizen” worden in bescherming geno-

men door clubjes zoals bijvoorbeeld de vrijmetselarij die kinderen 

misbruiken, gebruiken en zelfs offeren om te voldoen aan hun 

ritualen. Het geloof komt dan om de hoek kijken want het geloof 

is wat alles coördineert en zelf ook mee doet aan deze spelletjes. 

Er zijn ritualen die ook in vele geloven uitgevoerd worden. En dan 

zijn we bij de hoogste der hogen en dat is het Vatikaan waar alles 

bij elkaar komt en alles onder controle wordt gehouden.

Ik kreeg al eens de opmerking, dat het allemaal te ver 

gezocht was en dat de paus en de daaronder geplaatste club Vrij-

metselarij echt niet alles controleren en bepalen. Nu, dan raad 

ik je aan om eens de ritualen te gaan lezen. Inderdaad niet elke 

handeling is gecontroleerd door de hoogste der hogen maar dat 

hoeft ook niet. 

Een eigenaar van een bedrijf gaat ook niet elke werknemer 

persoonlijk opdragen wat deze moet doen. Daar heeft hij zijn be-

stuur voor en de daaronder geplaatste directeuren, bazen en chefs. 

De chef weet niet welke opdracht de baas heeft, de baas weet niet 

wat de directeur wil, de directeur weet niet wat het bestuur wil en 

het is de eigenaar die bepaalt welke weg ingeslagen wordt. Allen 

krijgen delen van de opdracht. Dat bij elkaar moet het bedrijf laten 

draaien. Dat is ook zo in het gehele systeem waar de werknemers 

echt niet weten wat er hogerop beslist wordt, en hogerop krijgt 

weer zijn instructies van de top en zo totdat het bij de absolute 

top komt die maar met enkele woorden zaken aangeeft. Lees maar 
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eens het gedeelte in het boek “De matrix van ons systeem” hoe de 

moord op John F Kennedy gegaan is in opdracht van het Vatikaan. 

Hier staan vele zaken beschreven en word je duidelijk gemaakt 

dat je via via en langs vele kanalen om zaken kunt bereiken. De 

moord Wiels is een wat dichterbij voorbeeld wat absoluut niet 

gedaan is door de jongens die nu ten onrechte zijn veroordeeld. 

Maar we gaan daar later verder op in en we gaan even kijken wat 

er achter geloof zit.

Het geloof is geïntroduceerd toen men de bevolking niet 

meer in de hand kon houden via grof geweld, moorden en te onder-

drukken. De oude technieken werkten niet meer en een sluwe weg 

is gevonden. Namelijk, als je een vijand niet kunt overmeesteren 

of aanpakken, word dan vrienden met de vijand en werk hem zo 

uit het geheel. In dit geval was het de bevolking die zocht naar 

begrip en houvast in de brute wereld. De geestelijken kwamen en 

zij verkondigden het woord van welke god dan ook. Dat maakte 

dat de burger en opstandige onderdanen zich weer bundelden en 

dat onder een kerk en een van de vele geloven. Mensen hebben 

kennelijk een meester nodig en zijn slaafs ingesteld, dat blijkt 

alsmaar.

Mensen hebben een leider nodig, een persoon (veelal een 

man) die hen de weg aangeeft en hen slecht behandelt en onder-

drukt houdt. Het was snel duidelijk, het gegeven geloof werkte 

en we hadden uiteindelijk het bruut geweld en de begripvolle 
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geestelijken die de mens op een veelal slijmerige manier wisten 

te overtuigen. Dat, om op welke manier dan ook de mensen later 

te kunnen onderdrukken. Dat laatste zien we nog heel sterk in de 

Zuid Amerikaanse landen en zo ook op onze eilanden. Het geloof 

kreeg meer en meer macht en de vele geloven hadden het grootste 

deel van de wereldbevolking in de tang. 

Toen ik in de geloven begon te wroeten en de boeken las 

van Velikovsky waarin overduidelijk werd bewezen dat alle gelo-

ven één en dezelfde uitwerking vertegenwoordigden en allen een 

lijn hadden naar een plaats en dat is het Vatikaan.

Doch, er zijn altijd afscheidingen geweest en ook het Vati-

kaan moest wel eens wat toelaten en daar maakten diverse clubjes 

gretig gebruik van. Eerst hadden we de adel die nauwe banden 

onderhield met het Vatikaan die later veelal zich meer gingen 

verenigen in een van de grootste en meest gevaarlijkste groep, de 

Vrijmetselarij. Al zeer snel hadden zij contacten in het Vatikaan 

en legden het Vatikaan op hoe het verder moest. Maar we hadden 

ook de jezuïeten die een veel extremere rol aannamen en simpel 

stelden dat vele mensen opgeruimd moesten worden. Zij hadden 

een belangrijke regel en dat was dezelfde regel als bij het ontstaan 

van het geloof. “Als je de vijand niet kunt overmeesteren, word 

lid of vriend van hen en pak ze van binnen uit”. En wat deden de 

Jezuïeten? Ze werden een deel van het Vatikaan en een tweede 

(zwarte) paus heeft tot heden nog steeds zijn thuis in het Vatikaan.
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Buiten de RK paus zit daar in het Vatikaan ook de Jezuïeten 

paus en de laatste maakt reeds lange tijd de gehele dienst uit in 

alles wat geloof is. Momenteel is de huidige RK paus ook nog eens 

Jezuïet en vele kardinalen en bisschoppen vallen daar ook onder, 

zoals we in de cijfers kunnen zien. Onze eilanden hebben vrijwel 

altijd een Jezuïeten bisschop gehad! Zo hebben de Jezuïeten op 

een zeer linke manier het gehele Vatikaan in handen gekregen en 

wat eens een vijand was, is nu hun onderdaan.

Bij het blijven wroeten in deze materie is al geweldig veel 

materiaal vrijgekomen en dat heb ik in het 1080 pagina’s tellende 

boek “De matrix van ons systeem” gepubliceerd. In dat boek staan 

honderden getuigenverklaringen maar ook vele foto’s en kranten-

knipsels over de gehele piramide van geloof, koningshuizen en 

de hoge personen achter dit alles. Wat me verontrustte, was dat 

welke lijn je ook onderzocht die uit kwam in het Vatikaan. Of het 

nu over wereld economieën ging, geld of geloof, het had een lijn 

naar dit deel van de wereld. Zo ook de vele clubjes van Konink-

lijke huizen maar ook de huidige machthebbers, presidenten en 

personen die op zeer cruciale plaatsen zitten. Alle personen hebben 

een directe lijn naar dat Vatikaan. Zie even het bezoek van de toen 

net ingezworen Nederlandse koning. Of de ingezworen president 

van Amerika. Ze moesten allemaal binnen de kortste keren op 

audiëntie gaan bij zogenaamd de Rooms Katholieke paus. Dat is 

wat wij als gewone burger op foto’s zien. Maar in werkelijkheid 

moesten ze allemaal opdraven voor de Jezuïeten paus Adolfo 

Nicolás. Hij is de heerser over alles op de wereld zover je maar 
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kunt denken. Deze man is als generaal-overste (de zwarte paus) 

de absolute top waaronder zowel de geloven, Vrijmetselarij maar 

ook de Bilderberg en de gehele Illuminati onder vallen. Steeds 

meer zien we inderdaad bewijzen dat het zo is en zelfs de RK paus 

laat het in zijn handelen merken naar de buitenwereld. De greep 

van de Rooms Katholieke paus is sterk aan het verzwakken en de 

zeer extreme Jezuïeten groep heeft klaargekregen wat ze in hun 

eigen leer hebben staan. Een slimme zet en doet me even denken 

aan het paard van Troje.

Met het doorworstelen van zowel de geloftes van de 

Jezuïeten maar ook de ritualen van de Vrijmetselarij kwamen 

zeer opmerkelijke zaken naar boven die aantonen dat ze allemaal 

afgeleid zijn van een en hetzelfde geschrift! Opmerkelijk was 

het kinderofferen en de uitspraken die daar gedaan worden. Vele 

gelijkenissen vertoonden deze passages en zelfs veelal dezelfde 

handelingen. Ook de gedachtegang is werkelijk op een lijn en sterk 

aan elkaar verbonden. Het was beangstigend te zien dat alles als 

een blauwdruk op elkaar gelegd kon worden.

Het meest opmerkelijke was wel de regels die de Jezuïeten 

hanteren, die zeer ver uitgewerkt zijn en werkelijk de gang van 

de huidige wereld perfect omschrijven. Deze regels zijn te lezen 

in het laatste boek, “De matrix van ons systeem”. Zeer specifieke 

uitspraken die je ook verkapt kunt lezen bij, bijvoorbeeld  de 

ritualen van de 33/34 graad maison maar ook bij onder andere 

de hogere bankdirecteuren die allen verplicht zijn zich aan deze 
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ritualen te onderwerpen. Doen ze dat niet dan worden ze afgeperst 

en zwaar onder druk gezet. 

Lokaal zien we een iets andere lijn omdat die personen 

die in de politiek zijn niet de kwaliteiten hebben om in een hogere 

plaats bij de Vrijmetselarij te komen. De absolute hogere graden 

zijn ook niet op het eiland aanwezig en alles wordt opgelegd door 

de Nederlandse loge. 

Ook is duidelijk geworden dat de Vrijmetselarij en maffia 

een verbonden kliek is en ze opereren voor het gemeenschappe-

lijk doel en dat is mensen dom en onderdanig houden. Dit wordt 

absoluut gesteund door bisschop Secco en zijn bestuur. 

Zie het onderwijs en het opleggen van een taal wat men 

schrijft en spreekt en waar nog geen 100.000 mensen op de wereld 

begrijpen. En ook het afsluiten van elk buitenlands leersysteem 

door de kinderen verplicht voor te leggen de zeer slecht in elkaar 

gezette leersystemen in het Papiamento. De kinderen zitten als 

slaven in te grote klassen zonder enige eigen mening, zonder enige 

eigen inbreng. De perfecte slaaf die de maffia dagelijks gebruikt 

in hun handel in verdovende middelen, afrekenen van mensen die 

niet mee willen werken en het afpersen van hogere personen die 

soms de druk niet meer aankunnen.

Juist toen ik dit schreef kwam het volgende bericht binnen; 

“Onze grootste scholengemeenschap gaat haar onderwij-
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zers heropvoeden oftewel bijscholen”. Wat bleek, deze mensen 

brachten het er zeer slecht af met de toets die het peil van deze tak 

van de gemeenschap in kaart moet brengen. Dit was het bericht:

“In 2013 waren de resultaten van de EFO-toets (toets voor 

leerkrachten) gemiddeld voor rekenen/wiskunde een 5,0 op een 

schaal van 10. De resultaten voor Nederlands kwamen toen onder 

de 5,0 uit en Papiaments was in 2013 gemiddeld een 6,5.”

Met deze cijfers zouden wij als leerlingen zakken maar dit 

intellect geeft dus nu les aan de huidige kinderen. Het bewijs weer 

dat men al vele jaren de lat bij leerkrachten zeer laag heeft liggen 

maar ook dat er bar weinig aan gedaan is om te gaan kijken wat 

de leerkrachten werkelijk doen met onze kinderen. Dan denk ik 

weer even aan het geval wat ik beschreef in het boekje “Geboren 

voor een cent” waar een leerkracht als straf had, dat het kind naakt 

op de speelplaats moest staan met alle kinderen om zich heen en 

dat er dan door de juffrouw foto’s werden gemaakt van het kind. 

Aangiftes werden niet behandeld bij zowel justitie als het openbaar 

schoolbestuur en we kregen na dit alles te horen dat deze juffrouw 

kort na dit voorval hoofd der school werd! 

Zo zijn er veel meer zaken die nu nog gaande zijn met 

kinderen op de scholen en dat veelal onder een bestuur dat direct 

of indirect vastgelijmd zit aan geloof. Want zelfs bij de vrije 

scholen en openbare scholen is het hier lokaal nog steeds dat het 

RK geloof een vinger in de pap heeft en dat dan via de politiek.
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We zien hier in dit boek dat er al meerdere malen klachten 

en aangiftes gedaan zijn en vanuit mijn kant zijn er al 4 rapporten 

over kinderleed, geloof, scholen en vreemde handelingen bij club-

jes en stichtingen verschenen en naar de vele instanties gegaan. 

Wat het alsmaar te weeg brengt is, dat men niet weet hoe snel 

men alles weer op een lijn moet brengen waar men elkaar weer 

omarmt en beschermt. De vele clubjes / stichtingen die veel geld 

maken met het kinderleed is nog steeds schrikbarend hoog. Ook 

zij worden alsmaar beschermd door die instanties die dit geld 

vrijgeven. Moet wel want theoretisch gezien zou je een aanklacht 

kunnen indienen ook tegen deze instanties omdat via hun geld, 

het sponsoren en toekennen van hun geld, duistere organisaties 

vrij spel hebben in het kinderleed. We zien dat heel duidelijk in 

het dorpje Soto waar veel mis is en de kerk werkelijk toestaat dat 

kinderen compleet gehersenspoeld worden, gebruikt worden en 

ook al enkele kinderen door verkeerde behandeling gestorven zijn. 

Aangiftes van getuigen en doktoren hadden geen resultaat want het 

wordt met hand en tand oftewel door de noemer God beschermd.

In het vorig hoofdstuk kun je vele stukken lezen die over 

kerk, geloof en kinderleed gaan. En vele zaken zijn nog steeds 

gaande maar, zeker door mij, niet in de doofpot gezet. Vandaar 

dat ik de vele citaten en het gehele rapport wat naar Paus Fran-

ciscus (RK), Paus Adolfo Nicolas (Jezuïeten), klachten comissie 

bisschoppen, vatikaan, 4 kardinalen, politiek nederland. De beves-

tigingen zijn ondertussen allemaal binnen. Ook zien we stukken 

beschreven in dit boek die er indirect mee te maken hebben. Dat, 
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om aan te tonen dat men niet altijd op de man af zaken aan kan 

pakken. Er zijn veelal omwegen nodig om zaken te bereiken, 

denkende aan de les die ik las bij de Jezuïeten. 

Iets wat ik ook pas hoorde in een gesprek met de hoogste 

man in justitie. Hij kwam met een zeer opmerkelijke uitspraak;

“Een tijd terug was de bevolking (bonden) weer EEN (net 

zoals de maffia) en we konden als justitie weinig doen. Door die 

eenheid moesten we zaken laten gaan en kon er niet ingegrepen 

worden naar de burger toe. Toen heeft een minister van justitie 

onrust gezaaid en de mensen werden tegen elkaar opgezet. Bonden 

vechten nu tegen elkaar in plaats van met elkaar en mensen zijn 

verdeeld en staan tegenover elkaar. Het lukte! Zo kunnen we nu 

mensen die als eenling opereren of in kleine groepjes, pakken en 

veroordelen.”

Jaren schrijf ik om samen te bundelen om EEN te zijn en 

dan krijg je het bewijs plotsklaps in een gesprek wat totaal ergens 

anders over ging. Het bewijs hoe OM en justitie momenteel wer-

ken. Verdeeldheid scheppen, rotzooi, agressie en onvrede uitlokken 

en dan de mensen stuk voor stuk aanpakken en veroordelen!

 

Deze tactiek was al lang bekend en vanuit de oudheid 

weten we dat een massa burgers de dienst uit kunnen maken en 

dat dan de autoriteiten niets kunnen doen. In het boek van Hitler 

“Mein Kampf” omschreef deze man hetzelfde. Ze probeerden door 
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onrust in zijn partij te scheppen zo al zijn macht te doorbreken. 

Hitler had het door en zette een groep zware mensen in die elke 

onruststoker moest weren. We zien het momenteel op vele andere 

plaatsen. Kijk maar naar de oorlogsdreigementen, de politie en 

leger die hardhandig onrust uitlokken en dan een reden hebben 

om mensen vast te zetten. Ook zien we dat bij actievoerders in 

Nederland waar men ruzie zoekende mensen tussen plaatst en 

zo zorgen dat het mis gaat lopen. Wat duidelijk is als je naar het 

gehele plaatje kijkt, is dat de justitie bewust verdeeldheid schept. 

Mensen worden onnodig agressief, lokken gevechten uit en zorgen 

dat mensen de fout in gaan. Mensen ontevreden maken en mensen 

elkaar laten afslachten. Een tijdperk waar we nu midden in zitten. 

We zien op de straten de opstanden en het onnodig geweld wat 

nu aan het overslaan is naar de burgers. We zien de agressieve 

agenten, de zware bewapening en de controles. We worden tegen 

elkaar opgezet met valse berichten op de sociale media. Iets wat 

ik afgelopen week nog mee maakte toen ik het had over dat alle 

soorten kanker te genezen is. Ik heb nog nooit zoveel doktoren 

en verdere medici op mijn bericht gehad en zelfs beleggers in 

de medische wereld gingen dreigen met rechtszaken en ook de 

tuchtcommissie en kwakzalverij! Puur omdat je een bewijs leverde 

dat kanker simpel te genezen is. 

Terug naar het kinderleed en de duidelijke lijn naar geloof, 

kerk en Vatikaan.
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In een zeer opmerkelijk stuk in het begin van hoofdstuk 3 

(Met de bijbel in de hand) werd via nieuwe opgedoken geschriften 

de pure woorden van vele geschriften gevonden. Onder andere de 

bijbel komt ook van dat geschrift af maar ook de verschillende 

andere geloven die te ronde gaan. Het oude geschrift toont aan 

dat het woord zeer sterk verbasterd is en meer een soort sprook-

jesboek is geworden, verweven rond de wetten van het Vatikaan. 

De oorspronkelijke bijbel was puur, wat heer Velikovsky ook 

al beschreef, maar ook hij liep tegen een goddelijke muur aan. 

Alsmaar worden geschriften die de bijbel in diskrediet brengen 

vernietigd of verzwegen. Ditmaal was men er te laat bij en de 

rollen zijn nu openbaar.

Ook blijkt duidelijk dat het Vatikaan aan geschiedverval-

sing doet om zo hun volgelingen blindelings te laten geloven in 

een Jezus en een God. Dit is dezelfde manier zoals het systeem 

werkt, en zorgt dat zeker de medemens niet te veel te weten zou 

komen. Dat alles en deze methodes komen uit de ritualen waar 

onze bekende clubjes ook mee werken. Alles is een blok waar 

dan moeilijk tussen te komen is (eenheid), wat onze hoogste 

man bij justitie ook verklaarde. De kracht van het geloof was, ja 

ik schrijf was, omdat de ene de andere dekte en beschermde, dat 

vaste ene blok.

Dat “was” is omdat het Vatikaan ook aan het afbrokkelen 

is en men er alles aan het doen is om de touwtjes weer totaal 

in handen te krijgen. Dat doen ze door op de meest belangrijke 
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plaatsen Jezuïeten te zetten die strikt een opgelegde weg volgen. 

Door slijmen en via een achterdeur te werken, zo het resultaat te 

behalen. Dat zien we ook duidelijk op onze eilanden.

Dat de macht aan het verwateren is, is duidelijk want ook 

heer Secco kan alle aantijgingen en meldingen niet meer zo naast 

zich neerleggen. De tijd van afschermen, omkopen en opleggen is 

voorbij en ook hij zal moeten gaan werken aan een gemeenschap 

zonder kinderleed via zijn geestelijken.

Natuurlijk is kinderleed niet alleen onder het geloof en dat 

zien we duidelijk in de ritualen van de Vrijmetselarij (Freemason) 

en hun neven clubjes. Kinderleed wordt ook overal ter wereld 

uitgevoerd via de Koninklijke huizen maar ook door die mensen 

die een hoge plaats vertegenwoordigen zoals politici, rechters en 

advocaten. Allen zijn EEN blok die dan moet zorgen dat alles 

beschermd wordt. En dan zien we weer de uitspraak van onze 

hoge man in justitie! 

Klasse justitie is hier ook een gevolg van maar ook daar 

zien we andere spelers opduiken die juist met kinderleed hoger 

geplaatsten afpersen of zelfs zaken laten doen die niet kunnen 

(denkende ook aan drugs). Een simpel voorbeeld is dat nooit de 

ware in- en verkopers per land aangepakt worden. Die mensen 

die heden ten dage met schepen, duikboten maar ook met vele 

containers de drugs vervoeren. Die mensen weten we zo aan te 

wijzen maar bij deze mensen zul je nooit een inval zien, laat staan 
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een arrestatie. Het antwoord daarop is duidelijk en zien we op 

vele foto’s van de Koninklijke huizen en hun leden inclusief de 

clubjes. Kinderleed en drugs zijn met elkaar gekoppeld en vallen 

onder dezelfde hoek van de maatschappij.

Vele malen heb ik zowel in rapporten als in stukken aange-

geven waar het allemaal fout gaat en wat we er aan kunnen doen. 

Helaas, maar wel begrijpelijk, werden alle voorstellen en alle za-

ken die aangedragen werden snel verdoezeld of deze verdwenen. 

Begrijpelijk, schreef ik omdat er veel niet naar buiten mag komen. 

Stel dat het bericht naar buiten zou komen dat het koninklijk huis 

in de drugs zit (Curaçaose cocaïne lijn), beschermd door justitie 

en gebruik maakt van kinderen. Deze stelling zou de wereld laten 

zinken voor vele mensen. Toch lezen we op vele plaatsen deze 

stukjes van deze stelling. 

“De koning wil de banden sterker aantrekken met onze 

eilanden” was een van de berichten. Wat zit daar achter? Wij zijn 

als eilanden alle 6 nog verbonden en staan we onder bestuur van 

een Nederlandse politiek en een koning die nog veel meer belangen 

heeft via deze eilanden.

Dat is overduidelijk en is uit de berichten en zijn “vrien-

den” op te maken dat de huidige koning grote belangen heeft in de 

cocaïne lijn van onze eilanden naar Nederland toe; Via zee, naar 

de container, naar de lokale haven, naar Rotterdam en dan wordt 

het verdeeld in de Biesbosch. Dit is een van de meest bekende 
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route. Net zoals in het verleden dit huis de lijnen had van Papua 

New Guinea en Suriname voor de opium.  Zowel grote kranten, 

nieuwsbureaus en op internet zijn vele artikelen daarover te vin-

den. In het boek “De matrix van ons systeem” heb ik alle stukken 

gezet en besproken. Als je dan ziet hoe deze mensen beschermd 

worden, kan een zelf denkend mens niets anders concluderen dan 

dat het goed mis is.

Het ergste is dat wij als mens van vlees en bloed niets 

mogen doen en als het even kan moeten verdwijnen van deze 

aardbol, mochten we te veel naar buiten brengen of zien. Er zijn 

op dit eiland daardoor al aardig wat mensen verdwenen en worden 

al hun zaken angstvallig dichtgehouden. Zo ontving ik de gehele 

file van een Hans Willems die zijn leven vocht tegen rechters en 

justitie. Deze man heeft uiteindelijk het leven moeten verlaten om-

dat lokale rechters en mensen in justitie zich te bedreigd voelden. 

Dat zagen we ook in het geval van een zakenman die te veel en 

te diep in de brandstofhandel dook. Via politie werd hij bedreigd 

en later dood gevonden in een appartement. Alles verdween en 

geen aanwijzingen waren er nog te vinden, buiten een harddisk 

die via een inval ook nog verdween. De zonen moesten vluchten 

van het eiland, einde zaak.

Dit zijn enkele zaken waarvan ik er tientallen heb maar die 

beschermd worden door hogerhand. Dat hogerhand het koninklijk 

huis is, blijkt door het bezoek dat ik kreeg van enkele van de loop-

jongens van het Koninklijk huis en de opdracht het kinderleed te 
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laten voor wat het was. Deze Nederlandse Vrijmetselarij maakte 

de vreselijke fout dat hij op onze porch vertelde over het ronselen 

van kinderen (liefst probleemtieners) voor zijn club. En let wel, 

deze man was connected met dit Koninklijk huis wat hij ook 

bewees in een eerdere handeling en zelfs toegaf toen hij er over 

opschepte. Zo zien we dat deze wereld klein is en alles verbonden 

is met elkaar. Dat maakt dat vele personen de weg, en zelfs de 

hoofdweg, vrijgeven voor ook ons, die mensen die verder zien. 

In de diverse boeken zijn vele stukken gewijd aan wat er 

allemaal gaande is rond het kinderleed en de connectie bisdom, 

koninklijk huis, clubjes en kinderleed. Ook werd steeds duidelijker 

de rol van de Jezuïeten en de Vrijmetselarij in deze kinderellende. 

Dat bleek uit een discussie die ik had met iemand die midden in 

de Vrijmetselarij zit. Vele leden weten niet waar de top van deze 

genootschappen hen voor gebruiken. Ze weten ook niet waar 

de vele ritualen voor dienen, er wordt hen voorgehouden dat ze 

zo meer wijsheid en kennis verkrijgen en daardoor veel macht. 

Door de discussie die ik reeds eerder heb geplaatst zie je dat de 

vele leden totaal gehersenspoeld zijn en menen goed te doen. Dat 

merkte ik toen de persoon ons ging vragen voor kinderen om ze 

weer zogenaamd op het rechte pad te brengen. Toen ik dat naar 

buiten bracht, werd per direct het gehele project stop gezet en de 

persoon geschorst. Als het werkelijk een project was van goede 

bedoelingen dan hadden ze dat ons laten zien en niet per direct 

gesloten. Wat er werkelijk gaande was dat er, ik noem ze “Vrij-

metselaar soldaten” gekweekt worden voor uiteenlopende zaken. 



570 - Geloof en het geloven -

De personen met de 3 puntjes zien we op vele cruciale plaatsen 

verschijnen en zelfs een minister-president lokaal zat in die groep. 

Zijn doel was duidelijk en nog steeds heeft hij de bescherming van 

zijn “soldaten” en kan doorgaan met zijn opdracht. Heer Schotte 

heeft veel van deze club vrijgegeven en nu nog is hij duidelijk de 

link tussen de Vrijmetselarij en de maffia.

Toen ik in mijn boek “Curaçao Maffia eiland” ook nog 

eens dit alles, geloof en Koninklijke huizen, zette in het daglicht 

van de maffia was de hel losgebroken. Nu ongeveer 5 jaren later 

gebruikt zowel de lokale als de Nederlandse politiek vele passages 

die daar staan beschreven. Want kinderleed is terug te vinden in 

de maffia. Kinderhandel is niet iets abnormaals op onze eilanden. 

Dat bleek wel toen we benaderd werden door het Koninklijke huis 

via de personen vanuit de Vrijmetselarij.

Ik bleef diverse rapporten over kinderleed publiceren en 

een rapport werd zelfs door de toenmalige minister van gezondheid 

verzwegen omdat daar handelingen in stonden van diverse ker-

kelijke groepjes. Het enige wat we via een medewerkster hoorde 

was dat ze de zaken beschreven in dat rapport niet geloofde omdat 

deze goddelijke clubjes goed werk doen. Mevrouw Constancia 

viel dus van de ene leugen in de andere en dat waren we van haar 

gewend. Er kwam al naar buiten dat ze documenten vervalste en 

op deze ministerspost zat via een andere leugen. Maar gelukkig 

waren er andere mensen die het rapport wel doornamen en in ieder 

geval op de hoogte waren, en zeker niet konden zeggen dat ze er 
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niets van afwisten. Sinds die tijd is het mogelijk dat we de politici 

stuk voor stuk gerechtelijk aan zouden kunnen pakken want via 

hun functies zijn ze niet beschermd en ze hebben weet van wat 

er onder hen gebeurt. Maar er zijn andere wegen en die zijn niet 

afhankelijk van een te manipuleerbare justitie. En dat is de weg 

die we bewandelen al voor vele jaren.

Door stukken te schrijven en door de politiek in Nederland 

er op attent te maken wat er in hun koninkrijk gaande is, en let wel 

hun verantwoordelijkheid, kwamen er steeds meer uit onverwachte 

hoeken aan en opmerkingen. Zo werd duidelijk hoe het gehele 

drama rond kinderleed in elkaar zat en met welke spelers je te 

maken had. Wat opviel was dat er echt veel mensen bij waren die 

allen een connectie hadden met de Vrijmetselarij. Vanuit die hoek 

wordt er werkelijk alles aan gedaan om vele zaken verzwegen te 

houden. Maar via die club was het, het bisdom wat de algehele 

macht wilde behouden op deze hoek van de wereld. Alleen de 

Vrijmetselarij ging, via zeer regelmatige persoonlijke bezoeken en 

zelfs door de mensen om me heen te bespelen, te werk. Terwijl het 

bisdom en hun heer Secco het deden via de weg van ontkenning 

en verzwijgen. Helaas voor hen heeft dat geen werking, omdat de 

wegen om vele zaken vrij te geven zo groot zijn en onuitputtelijk.

 Zo kregen we partijen die zich af gingen vragen wat er 

werkelijk aan de hand is in deze hoek van de wereld. De Evan-

gelische Oproep ging er duidelijk dieper op in en legde enkele 

zaken open en merkte dat bisdom Willemstad een grote leugen is. 
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Dat maakte dat er weer meer aandacht kwam waarop wederom 

het Vatikaan duidelijk werd gemaakt dat rond om de kliek Secco 

en het bestuur iets goed mis is. Het per direct afsluiten van de 

mogelijkheid van meldingen maken over misbruik, was wel het 

grote bewijs waarmee het bisdom alles wat nog gelovig was een 

trap na gaf. Het zwaar onder druk zetten via de leden van de PAIS 

partij op hun eigen partijleider was zo sterk dat deze man afdroop 

als een gelovige slaaf. Al zijn uitspraken werden afgeschermd en 

afgedaan als zijnde een misverstand. Je merkte in die 2 weken 

duidelijk dat deze man zwaar bedreigd werd en maar koos om 

maar samen te werken met de duivel.

We gingen in de hol van de leeuw en we schreven zowel 

de Vrijmetselarij lokaal aan als Nederland, maar ook het bisdom 

en het Vatikaan. Dat alles maakte dat er nog meer vreemde zaken 

op mijn pad kwamen en wat ook later bewijzen werden voor mijn 

curatele die nu zo ver is gegaan dat ik geboekt sta zowel bij vei-

ligheidsdiensten VDC (Curaçao) als AIVD (Nederland). 

Op een gegeven moment werd wederom bewezen dat 

de kerk betaald wordt door de Curaçaose staat. Iets wat ik al 

jaren lang over geschreven had en ook toen ontkend werd. Onze 

politieke leider heer Rosaria kwam zelfs met een loonstaat naar 

buiten en weer wat andere personen met het ambtenaren regle-

ment. Dat maakt het dat de geestelijken op Curaçao en zo ook 

de voormalige Nederlandse Antillen ambtenaren zijn. Zo zijn ze 

allemaal strafbaar als ambtenaar en als burger als ze hun handen 
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uitsteken naar kinderen. Dat maakt dat ze zowel door de burger-

rechter als ambtenarenrechter veroordeeld kunnen worden. Maar 

de bisschop legde een verklaring af dat zelfs nog erger was. De 

RK kerk houdt er een eigen reglement op na en die werd zoveel 

mogelijk nageleefd! Dat wil dus zeggen dat de kerk boven de wet 

staat! Dat klopt wel want men moet zweren op een bijbel en al ben 

je de grootste crimineel je moet voor in de kerk zitten! Ook dat 

werd weer ontkend. Maar helaas zien we duidelijk dat de gehele 

rechtspraak valt onder een geloof en wel dat geloof vanwaar je 

op die bijbel moet zweren en zelfs de bijbel aangehaald wordt 

in bepaalde zaken! Zeer interessant en zaken waar vele mensen 

kennelijk niet over nadenken.

Het probleem om uit te schrijven uit de kerk is een ander 

bewijs dat bisdom Willemstad er een eigen mening op na houdt. 

Het was al vanuit Nederland duidelijk dat het geen probleem was, 

later excuseerde zelfs het Vatikaan zich over de manier hoe lokaal 

de bisschop dit tegenwerkte. Want lokaal bleek uit een brief dat 

het uitschrijven niet kon en mijn vrouw werd zelfs bedreigd vanuit 

Aruba door een geestelijke aldaar. Ook hier zien we dat het bisdom 

eigen regels maakt en mensen dwingt, afperst en bedreigt! 

Later kwamen daar nog meer gevallen bij toen ik via de 

sociale media als leugenaar werd uitgemaakt terwijl het rapport 

over het gesprek plus geluidopnames bewijzen dat alles weldege-

lijk doorgenomen was en dat er zelfs beloftes waren gedaan die 
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door het bisdom nooit zijn nagekomen waren en ook het Vatikaan 

is daarvan op de hoogte gesteld.

Zelfs het omkopen door T-shirts aan te bieden voor de 

jeugd werd ontkend! En zo bleek bisdom Willemstad alsmaar in de 

fout gaan. Er doken ook stukken op dat de maffia die zich genesteld 

had in het Vatikaan en ook samen werkte met geestelijken. Nu, 

dat bewijs hebben we hier op het eiland waar de grootste maffia 

bazen vooraan in de kerk hangen om zo hun zieltje rein te kopen.

Mijn eerste uitgebreide rapport wat internationaal ging was 

het rapport “The Pyramid that justefies childsuffering, trafficking 

and abuse”. Dit rapport was een totaal werk wat aangaf wat er 

mis is in deze hoek van de wereld. We zien daar inderdaad weer 

de rol van de CID, Vrijmetselarij, de rechterlijke macht en de 

politiek die alles willen afschermen. Het is allemaal overduidelijk 

bewezen dat de hogere der aarde, denkend dan aan de Koninklijke 

huizen en het Vatikaan en hun volgelingen, de opdrachtgevers zijn 

van veel ellende en ook kinderleed, offeringen en verdwijningen. 

Persoonlijk maakte ik dus daardoor mee dat de Nederlandse Vrij-

metselarij tot in ons huis kwam opdragen om te stoppen voor de 

kinderen op te komen en daarna zelfs probeerde ons te betrekken 

in het verhandelen van moeilijk opvoedbare kinderen die via de 

Nederlandse marine en een instituut in Indonesië zogenaamd hier 

opgevoed werden. We hebben het daar zo net ook over gehad. 

Gelukkig kwam ik er snel achter dat het om kinderhandel ging en 
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de kinderen soldaten (uitvoerders) van de Vrijmetselarij gemaakt 

moesten worden.

Doordat ik dit uitgebreider rapport schreef “The pyramid 

that justifies child suffering, trafficking and abuse.” over kinderleed 

en de vele zaken achter dat alles, kwam er een bredere aandacht. 

Dit rapport heeft werkelijk de gehele wereld bereikt van alle grote 

clubjes en politieke plaatsen tot Vatikaan en de grote groepen als 

VN, UNICEF, UNEP, Europees parlement en Europese vertegen-

woordigers. De begeleidende brief was duidelijk en kennelijk sloeg 

het aan, gezien de reacties. In dat rapport, wat je ook in dit boek 

kunt lezen, worden duidelijk zaken vanuit een geheel belicht. De 

clubjes, politiek en de beschermende justitie zijn allen de oorzaak 

van, dat kinderleed niet aangepakt kan (lees mag) worden. Weer 

een stapje verder want dit rapport laat nu ook de internationale 

organisaties zien dat deze niet zo waterdicht zijn en zeker niet 

eerlijk naar het kind toe.

 De internationale politiek kwam los en er werd zelfs een 

onderzoek los gekregen door UNICEF. Wel met restricties, wat 

bleek uit hun “dubbele” rapportage maar het was in ieder geval 

een begin.

Het bewijs werd alsmaar duidelijker toen UNICEF ein-

delijk de kans kreeg om onderzoek te verrichten. Wel werden 

een paar zeer belangrijke elementen verboden om die te mogen 

onderzoeken.  Zo bleek duidelijk dat een gesprek met de men-
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sen in het veld noch met mij niet mocht plaats vinden. Ook hier 

merkten we dat UNICEF werkelijk tegen gehouden en beperkt 

werd in hun werk. Heel duidelijk was de uiteindelijke presentatie 

van het rapport wat in Nederland schokkend was. De cijfers gaven 

duidelijk aan dat het goed mis was op de eilanden. Kinderleed was 

bewezen en de rol van vele instanties waren duidelijk. MAAR, 

toen kwam weken later de presentatie op de eilanden en alle cij-

fers bleken “bewerkt” te zijn en was het net of we het er nog niet 

zo slecht afbrachten. Bij een demonstratie van ons in het dorpje 

Barber bleek uit de reactie van toen koningin Beatrix en haar zoon 

Alexander en Maxima (de twee vrouwen begonnen te kokhalzen) 

en die van heer Donner, was overduidelijk dat zij wisten dat het 

hier niet pluis was. De boodschap was duidelijk aangekomen bij 

de Koninklijke gasten.

Het rapport werd werkelijk overal gelezen en de vele 

duizenden downloads en de reacties vanuit de politiek en hogere 

instanties waren veel belovend. We zagen in dit alles ook de con-

nectie van ongure Nederlanders die zich alsmaar vestigen op onze 

eilanden en die dan gaan leven achter zeer hoge muren en herme-

tisch afgesloten resorts. Zij zijn veelal de groep die in Nederland 

niet veilig is, of al gezocht wordt voor vele duistere handelingen 

of van zaken die in Nederland niet verhandeld mogen worden. 

Men weet dat geld hier wonderen doet en dat klasse justitie hier 

op volle toeren draait. Zie de vele illegale bouwsels en zie de veel 

belovende resorts en projecten die dan plotsklaps weer niet door 

gaan. We gaan datacenters bouwen, freezones van gokken, porno 
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en handel. We zetten zaken op die nooit van de grond komen en 

we zetten een megawinkelcentrum neer wat zelfs te groot is voor 

Nederland! Praten we nog niet over die mensen in strakke pakken 

en stropdas die de financiële markt compleet verzieken met hun 

wereldwijd verboden beleggingsmanieren. Ook dat alles vinden 

we terug in de handel en wandel van bisdom Willemstad. Deze 

groep heeft ook vele opmerkelijke zaken volgens ex bestuursleden, 

uitgehaald en ik zelf ben van enkele getuige geweest. 

Maar dit bisdom denkt zeer machtig te zijn. Dat bleek weer 

duidelijk bij een moord op een pastoor die naar horen zeggen ook 

niet zuiver was. Nu, er kwam geen gedegen onderzoek en wat een 

zeldzaamheid is in de RK kerk, dat deze pastoor met de grootste 

spoed gecremeerd werd! Er werd alles aan gedaan dat er geen 

sporen van geweld, vergiftiging gevonden konden worden, want 

dat zou weer een deurtje openen naar dit bisdom. Maar door deze 

zeer rare manier van afhandelen en wederom de geheimzinnigheid 

om alles bewees het bisdom dat ze meer wisten, bewijzen achter 

lieten en zelf bewijzen vernietigden. Dit alles kan het bisdom 

doen omdat justitie totaal in de tang zit van het bisdom en dat 

het bisdom, zoals ze zelf zeggen, er eigen wetten en regels op na 

houdt. Justitie is niets meer dan een dekmantel voor vele ongure 

zaken van het bisdom.

Kort daarna nam ik de lokale politiek onder handen en die 

zweeg in alle talen. Heel goed want hiermee bevestigden ze meteen 

dat ze dus akkoord gaan en weten wat er gaande is op hun eiland. 
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Lokaal heb ik zoveel bewijs tegen praktisch alle ex-regeerders en 

huidige regeerders dat je hen voor lange tijd op kunt laten sluiten. 

Want je kunt wel net doen dat je zaken niet ontvangen hebt (al heb 

ik op alles stempels van afgifte) toch leest men kennelijk veelal 

de laatste regels niet die bevestigen dat zij akkoord gaan van wat 

ik hen voor leg! Zo gaan deze mensen dus nu al juridisch akkoord 

met de mensenhandel, misbruik kerk maar ook misbruik van hun 

eigen gelederen en de koning als hun leider. Het frappante was 

het weigeren van een brief door de lokale veiligheidsdienst. Een 

aangetekend stuk kwam terug en werd niet aangenomen. Waarom? 

Omdat ze dachten daarmee mijn soeveraniteit en de vele zaken 

niet te hoeven erkennen! Helaas, nu is er een bewijs van dat ik 

afgeluisterd word en dat er voorkennis was van dit document! 

Verder is het weigeren een grote fout van deze instantie, daar ze 

tegen aardig wat regels zijn gegaan. Ik ben blij dat deze instantie 

dit zo heeft gedaan want ze hebben mij juridisch heel wat bewijs 

geleverd. Dat, als ik mijn juristen moet geloven.

Op en gegeven moment kwam er een lijntje duidelijk 

tevoorschijn waaruit bleek dat de Vrijmetselarij via gehersen-

spoelde mensen probeerde mensen zo te indoctrineren en zaken 

op te leggen. Als je deze zaken ging bekijken werd dat veelal 

gedaan met een project naam 2.0 of 3.0 er achter geplaatst. Bij 

de maffia hadden we bijvoorbeeld P-2. Mensen die zogenaamd 

het licht hebben gezien en een complete nieuw systeem je voor-

leggen waar jezelf zogenaamd inspraak in hebt. Nu, dat laatste is 

een werkelijke farce en dat bewees ik al in een vorig boek waar 
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je kunt lezen dat ik met een 2.0 persoon in discussie ging en hij 

alles afkapte wat maar te veel af week van zijn indoctrinatie. Hij 

kwam met leugens en bij het wijzen daarop werd ik overal geblokt 

en mocht ik nergens meer op reageren. Zelfs de pers was nergens 

meer te vinden als het om die 2.0 leugens ging.

Het paste allemaal in de slavernij die er anno 2015 gaande 

is. De zogenaamde democratie is een farce en een politieke leugen. 

Democratie kan niet in het huidige systeem zoals het nu werkt en 

we zien dat er dagelijks alles aan gedaan wordt door justitie en 

hogere instanties om leugens te beschermen.

Wat zeer opmerkelijk was de tweet van het Commite Kro-

ninkrijkszaken dat er nog steeds mensen handel is. Nu gooiden ze 

het nog op prostituees en werksters maar je zag dat je het ruimer 

moest zien (kinderhandel).

In Januari 2015 heb ik het lef gehad om al mijn gegevens, 

aantekeningen, aanhalingen en mijn bewijzen in de Engelse vorm 

uit te geven. 2 personen hebben het boek “De matrix van ons sys-

teem” vertaald en na toch veel overwegingen ben ik tot uitgifte 

gegaan. Het heeft de titel gekregen: “The hidden world”. Zoals 

verwacht, werd het boek lokaal totaal genegeerd maar even later 

leek ook Barns and Nobel (distributiebedrijf Amerika) met deel 

2 moeite te hebben. Begrijpelijk want daar wordt het Nederlands 

koninklijk huis compleet open gegooid en de bewijzen geleverd 
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via vele uitspraken van medewerkers van het koninklijk huis en 

vele krantenknipsels dat het huis niet zo koninklijk is. 

Ondanks de tegenwerking uit diverse hoeken gaat het 

downloaden goed en zijn er diverse websites die dit boek aanbeve-

len. Dus het woord gaat de wereld rond en vele mensen beginnen 

te ontwaken. Dat, gezien de mails en de contacten die ze leggen 

met me. Ondertussen werd elke advertentie en elke aandacht aan 

deze boeken lokaal geweerd en vermeden. Het zegt wel dat ik 

de juiste snaar geraakt heb en ook zo de juiste mensen vermeld.

Ik ging door met kinderleed en lanceerde het stukje “Onze 

geestelijken die niet hun handen van minderjarigen kunnen hou-

den.” Het was frappant dat de Evangelische Omroep kort daarna 

een documentaire maakte waar je zag dat bisdom Willemstad 

geheel door de mand viel en met leugens alles af wilde schermen. 

Het werd een strijd waar zelfs het bisdom ging dreigen en zelfs 

openlijk nogmaals met leugens kwam. Er volgde enkele ingezon-

den stukken die allemaal netjes door Amigoe geplaatst werden 

en enkele radio stations en internet kranten. De grote afwezige 

was het Antilliaans  Dagblad wat kennelijk grote voordelen heeft 

in het beschermen van dit bisdom. Ik schreef dat netjes aan de 

eigenaar, de grote baas van die krant heer Willemse. Deze brief is 

een van de laatste die je zult lezen in hoofdstuk 3. Zoals gewoon-

lijk reageerde deze heer niet omdat hij duidelijk een speelpop is 

van een niet al te nette wereld. Als men werkelijk open zou staan 

voor nieuws dan had men gereageerd of op zijn minst een van de 
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stukken aangehaald. Het bewijs was er, heer Willemse mag niet 

reageren in opdracht van een bisdom en bang om op het matje 

geroepen te worden zoals onze PAIS leider heer Rosaria. Niet 

reageren is toegeven en zeker in de brief die verstuurd was. Mijn 

dank is dan ook groot voor het zoveelste bewijs.

Zo kwamen we ook op het artikel waar duidelijk in gesteld 

wordt dat de pers bang is van dit bisdom, bang voor represailles, 

bang voor geen geld meer stoppen in hun blad, bang voor de 

dreigementen door dit bisdom.

Na de uitzending van de Evangelische Omroep heb ik deze 

direct geschreven met meerdere voorbeelden over misstappen van 

bisdom Willemstad. Het was duidelijk dat ze niet meer naar buiten 

mochten brengen en ze zwegen. Pas later kreeg ik een reactie die 

een afschuiven was dat een collega contact zou zoeken. Nu, die 

collega is ondertussen overleden of deze collega is het zwijgen 

opgelegd gekregen want deze zweeg ook in alle talen. Men kwam 

er achter dat dus de beerput meer was dan enkele zaken rond 

misbruik door wat geestelijken.

De leugens stapelden zich op en meer en meer liet heer 

Secco zien dat hij zijn groep aan de rand van de afgrond aan het 

brengen was. Het werd tijd dat ik alles eens bij elkaar zou zetten 

en dat het overzichtelijk voor het Vatikaan te lezen was. Dagen 

en nachten heb ik gewerkt om alles zoveel mogelijk op een rijtje 

te zetten en te onderbouwen. Het werd het rapport “Het dictato-
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riaal gedrag van bisdom Willemstad”. Het rapport wat je in het 

geheel kunt lezen in hoofdstuk 3. Dat rapport is verzonden naar 

die instanties die hier iets mee kunnen doen en snel kreeg ik de 

ontvangst bevestigingen thuis en via mail.

In het laatste 158 pagina’s tellend rapport “Het dictato-

riaal gedrag van bisdom Willemstad” naar het Vatikaan heb ik 

ook een lijst bijgevoegd van Nederlandse pedofielen. Allemaal 

personen die veroordeeld zijn geweest voor het misdragen tegen-

over minderjarigen. Nu blijkt uit onderzoek dat er diverse van die 

personen uitgeweken zijn naar Curaçao en dat er enkele het liefst 

rondhangen in de regio Westpunt, Soto en Barber! Zo blijken we 

dus ook een uitwijkhaven te zijn voor deze kinderverkrachters. 

En wat doet justitie? Slapen en alles verbergen.

Op een bepaald moment gaan we in het rapport komen 

bij een stuk wat gaat over heer Hans Willems. Deze man is, 

dankzij een rechter die zich bedreigd voelde, door deze rechter 

cq  justitie de dood ingejaagd. In de files die ik enkele weken na 

zijn dood ontving, blijkt dat alles begon omdat heer Willems een 

lokale rechter zogenaamd bedreigde. Maar in werkelijkheid had 

heer Willems aardig wat zaken van de gehele justitie waar wat 

rechters en hooggeplaatste niet zo goed vanaf kwamen. Deze 

rechter heeft al zijn macht ingezet om heer Willems zijn leven 

totaal te vernietigen. Zelfs internationaal werd het leven van heer 

Willems onmogelijk gemaakt. Dit is dan geen directe moord door 
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de rechter maar een indirecte moord op een burger van wie men 

het leven vernietigt. 

Je maakt zo’n persoon het leven moeilijk met twijfelach-

tige rechterlijke uitspraken en dan vervolg je hem ook nog in het 

buitenland. Als dat nog niet genoeg was, werd heer Willems voor 

gek verklaard en in diverse psychiatrische inrichtingen opgesloten. 

Let wel, heer Willems wist te veel en dan ben je dus gek! Een 

voorbeeld wat we wel meer zien en veelal van de CID af komt. 

Zelf kreeg ik in het totaal 3 andere meldingen binnen die bijna 

parallel liepen met heer Willems. Ook bij hen werd er alles aan 

gedaan om hen te illumineren. Waarom, zou je je af kunnen vragen. 

En dat is zeer gemakkelijk aan te tonen. Allen hadden bewijzen 

van zeer vieze zaken van diverse rechters of zeer hoog geplaatste 

personen in de maatschappij. Als je daarmee naar buiten komt, 

word je eerst het zwijgen opgelegd en dan als je door gaat, gaan ze 

je gerechtelijk aanpakken. Als je dan toch door gaat, word je gek 

verklaard en in de ergste gevallen verdwijn je van de aardboden, 

zoals bij heer Willems. Volgens de officiële kanalen kon deze arme 

man de druk niet meer aan, maar uit zijn files was hij te diep, te 

ver in de (juridische) beerput aan het wroeten.

In dit geval blijven wederom de grote mensen, rechterlijke 

macht gekoppeld met de vieze clubjes buiten elke verdachtmaking 

en is het “gevaar” voor hen geweken. Veelal komt deze handels-

wijze uit de CID hoek en dan zijn het in het bijzonder de neven 

afdelingen die wereldwijd je blijven achtervolgen. CID is zeer 



584 - Geloof en het geloven -

gemakkelijk te herkennen want waar ook ter wereld hebben ze 

dezelfde handelswijze. We zien het op alle eilanden, Nederland en 

eigenlijk geheel Europa en Amerika. CID wat staat voor Crimi-

nal Inverstigation Department lijkt op zich een zeer onschuldige 

organisatie maar elk land is verplicht zich aan te sluiten bij deze 

club. Achter deze club zit een “kamertje” wat connectie heeft met 

de Vrijmetselarij om zo hun leden te beschermen. Heer Croes, 

Wiels en andere hebben aan deze groep het einde van hun leven 

te danken. 

Vele mensen zijn in de grootste problemen gekomen door 

deze groep. Een zeer doorzichtige manier van werken is: Je wordt 

beschuldigd van kinderporno, maar ook pedofilie of handelingen 

met je kinderen. Of ze gaan bij je binnen en je bent ineens een 

vreselijke drugdealer.

De zaken die mij onder ogen kwamen waren verschrik-

kelijk en zo verdwenen er grote bankdirecteuren maar ook veel 

mensen die wat gemeld hebben over de top. Kortom, heer Willems 

is indirect vermoord door justitie die alles wat hij naar buiten 

bracht ontkende en ook zorgde dat hij monddood werd gemaakt. 

Zo kon hij alleen nog via advertenties aandacht vragen voor zijn 

strijd. Zijn website werd meerdere malen plat gelegd en per direct 

weer offline gehaald. 

In het rapport haalde ik ook duidelijk aan wie de oprich-

ters van Campo Alegre waren. Het zogenaamde “hotel” is een 
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hoerenkamp en daarnaast worden er zeer regelmatig duistere 

zaken gezien. Een simpele barman kan daar maandelijks 5 tot 6 

duizend gulden verdienen maar moet wel zijn mond houden! Dit 

kamp is opgericht met samenwerking van bisdom Willemstad en 

zelfs met geld van deze groep. Dat bleek uit gesprekken met de 

toenmalige personen die meegeholpen hebben aan de oprichting. 

Want niet alleen de wet verbiedt dit maar ook het geloof en dan 

zie, juist daar zijn de wegen onbegrensd!

Het mooie was dat zowel de Nederlandse pers als de lokale 

pers stukken plaatsten die aantoonden dat het bisdom werkelijk 

verschrikkelijk is. Maar de mooiste klap kwam nog, waar een 

politicus heer Rosaria openlijk verklaarde en aantoonde dat de 

geestelijken geld krijgen van de Curaçaose staat! Met de schalen 

van de salarissen kwam hij naar buiten en ook met de stelling dat 

als ze geld ontvangen, vallen ze onder het ambtenaren recht. Toen 

gebeurde het openlijke wonder; heer Rosaria werd zogenaamd 

bedreigd door zijn eigen partijleden en hij moest bij heer Secco 

op het matje komen. Heer Rosaria kromp ineen en hij werd een 

klein kind wat stout was geweest en zijn schietgebedjes moest 

afratelen. Alles werd in de doofpot gestopt en alles werd verzwe-

gen. Zo kreeg de gehele gemeenschap te zien dat de politiek geleid 

wordt door het bisdom en dat de politici, die overigens alsmaar 

voor in de kerk te vinden zijn, speelbal zijn van het bisdom! Het 

kon niet mooier.
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De daarop volgende stukjes in het rapport laten duidelijk 

alles zien wat er goed mis is op deze eilanden.

De meest opvallende handelswijze van dit bisdom is dat 

men als mens van vlees en bloed bedreigd wordt. Ze schuwen ook 

niet om je om te kopen (in dit geval bijvoorbeeld met T-Shirts voor 

kinderen en wat we al lang wisten, de leugens die met uitgestreken 

gezicht de wereld in worden gebracht. De Evangelische Omroep 

heeft dat perfect op de camera weten vast te leggen. Zo goed zelfs 

dat het bisdom van deze eilanden met vele leugens en wederom een 

bedreiging dat het niet uitgezonden had mogen worden. Allemaal 

de bewijzen voor de handelswijze van dit bisdom.

Ook wisten er enkele personen niet hoe snel er weer clubjes 

in vorm van een stichting opgericht moesten worden waarvan je 

enkele weken later niets meer van hoort en veelal vrij snel daarna 

van de aardbodem verdwijnen. Mensen die kennelijk menen hun 

ego even te moeten strelen en dat ten koste van de ellende die er 

zich afspeelt. Wat we ook zagen was dat een stichting zich druk 

ging maken om een beeldje wat nu nog in de tuin staat van een 

school op Soto en waarvan men vond dat, dat voor het bisdom 

gezet moest worden. Als je, je zo belachelijk maakt en je daar 

druk om gaat maken dan ben je werkelijk niet met kinderleed 

bezig maar met ego. Helaas kreeg zo het bisdom weer een bewijs 

in handen dat vele zaken gaan om geld af te troggelen of om ego 

te strelen en niet om het geval zelf. Zo verliest men keer op keer 

weer de kracht van bepaalde gevallen, ook wederom die mensen 
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die zich bloot hadden gegeven voor de camera. Weer was alle 

energie praktisch voor niets geweest en werden weer mensen in 

hun hemd gezet. Ik schrijf praktisch want door deze reportage was 

het de ideale tijd om het Vatikaan eens wederom aan te schrijven 

en te wijzen op de daden van bisdom Willemstad. 

Ondertussen kwamen er ook zeer bedenkelijke berichten 

vanuit het Vatikaan waar men kinderporno heeft gevonden. Nu 

moet je daar voorzichtig mee zijn want uit ervaring weet ik dat er 

organisaties zijn, we praten over de CID, die deze porno bewust 

bij mensen op hun computer plaatsen. Dat doen ze om jou dan 

zo, na verloop van tijd, zaken in de schoenen te schuiven waar je 

absoluut geen weet van hebt. Hetzelfde doet deze CID dat ook 

met drugs. Puur om mensen weg te werken. Ook dat lezen we in 

hetzelfde bericht waarbij cocaïne gevonden is in het Vatikaan. 

Geen wonder en waarom niet? In elk overheidsgebouw en alle 

regeringen en hogere plaatsen is deze troep te vinden.

Zo komen we toch weer even op de “bewuste” misstap van 

heer Rosaria waar hij, als politicus, zelf kwam met de bewijzen 

dat de geestelijken betaald worden vanuit de lokale Curaçaose 

staatskas. Hij maakte juist wat hij niet wilde kennelijk los, want 

hij werd direct op het matje geroepen en dat niet alleen door zijn 

partij en kiezers maar ook door het bisdom zelf die hem meerdere 

malen als een schaapje op liet draven om hem alles uit zijn hoofd 

te praten. Dat lukte ook en heer Rosaria draaide 180 graden om 

en slaafs verkondigde hij dat ze de zaken door en door besproken 
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hebben! Hij komt met zeer zwakke verklaringen die absoluut niets 

meer zeggen. Iedereen sliep door en heer Rosaria had zijn nek 

gered. De regeringspartij PAIS van heer Rosaria was werkelijk 

in zijn geheel ingepakt en heer Rosaria was werkelijk vreselijk 

afgegaan en liet duidelijk de macht zien die een bisdom kan heb-

ben. Ook weten we wel via zijn actie dat ook de politiek onder 

de kerk staat en de kerk bepaalt wat er in de politiek gezegd mag 

worden of welke acties uitgevoerd moeten worden. Ook niet ver-

wonderlijk omdat we weten dat de top van deze eilanden vallen 

onder de Vrijmetselarij die het geloof misbruikt voor hun wegen 

te bewandelen.

Ondertussen ben ik op dit geval doorgegaan en lokaal 

durfde zich niemand daar meer zijn/haar vingers aan te branden. 

Natuurlijk niet want geloof me, er zullen aardig wat bedreigingen 

geuit zijn naar die mensen die nog vragen wilden stellen. Werke-

lijke antwoorden heb ik nergens meer lokaal mogen lezen. Wel 

heb ik ook dit, salaris van de overheid, en het reglement en de 

manier hoe bisdom Willemstad werkt, doorgespeeld naar kardi-

nalen en de pauzen in het Vatikaan. Hoe je de zaken ook draait, 

de geestelijken die hun handen niet thuis kunnen houden moeten 

via vele wetten vervolgd en veroordeeld worden. Doordat bisdom 

Willemstad deze mensen via eigen wetten probeert te beschermen, 

maakt het dat bisdom Willemstad met als hoofd bisschop Secco 

medeplichtig voor ontucht met kinderen en het soms vreemde 

manier van afhandelen van moorden op hun geestelijken. Dat, 
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om zo hun geaardheid of bewijzen te vernietigen wat we zagen 

met het geval van de crematie! Met die handelingen is bisdom 

Willemstad strafrechtelijk te vervolgen.

Nu komen we op het deel van de enquête die ik gehouden 

heb om te kijken in hoeverre de mensen op dit eiland zich het 

onderwerp kindermisbruik en leed aantrekken.

Het was werkelijk een koude douche waaruit duidelijk 

werd dat de bewoners op het eiland Curaçao niets om geven dat 

hun kinderen misbruikt worden of dat nu door een geestelijke of 

een mede burger is! Van de 150.000 mensen die wonen op dit 

eiland waren er 76 die de moeite namen om de enquête in te vul-

len. Er waren zelfs mensen bij die werkelijk invulden dat ze zich 

niet zo druk konden maken. Ook was er volgens deze personen 

58%  wat meent dat de RK zo door kan gaan. Voor mij was het 

duidelijk;  de mensen zijn bang, lui of hebben nergens interesse 

in zo lang als het hun maar niet overkomt. Een perfect voorbeeld 

dat de slavernij nog steeds gaande is op deze eilanden en dat onder 

de regie van bisdom Willemstad. 

Het doel was om bij genoeg interesse een burger initia-

tief te starten en ik had daar ook al de ombudsman gevraagd wat 

de eisen daarvoor zijn om dat te ondernemen op onze eilanden. 

Ook daar was het antwoord duidelijk; ze hield zich wijs van alles 

vandaan en ik kon een klacht indienen. Punt uit. Ook daar werd 

de deur dichtgeslagen. Althans dat dacht men want zowel de wet 
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als de Integriteitbewaking ambtenaren geven vele mogelijkheden 

om deze ziekelijke geestelijken aan te pakken.

Ondertussen bleven de meldingen binnenkomen, zelfs van 

een ex-bestuurslid en een nog zittend lid van dit bisdom. Er werd 

me verteld dat er veel mis is. Deze mensen hadden kennelijk nog 

een geweten en durfden mij zaken te vertellen. Het was in en in 

triest te horen en te zien hoe deze mensen afgeperst werden en nu 

nog worden, allemaal via het woord van god. 

Ons bisdom laat dit zeer regelmatig zien en het is het stok-

paardje van bisschop Secco. Welk bewijs wil je nog hebben dat 

alles een farce is waar mensen simpel gehersenspoeld worden met 

eigen regels van een geloof, zoals heer Secco zelfs toegaf, en het 

uitbannen van anders denkende personen, die dan de duivel zijn.

Een even opmerkelijke zaak was nog dat op een gegeven 

moment een rechtszaak gehouden zou worden in een kerk! Een 

zogenaamde goddelijke plaats die in een keer mensen toe laat om 

deze te veroordelen door raven vanuit de kerk en met een bijbel 

in de hand. Hoe meer voorbeelden wil je nog hebben?

Maar nog even terug over het misbruik van de kerk en 

waar in een keer een website tevoorschijn kwam waar over de 

100.000 gevallen van misbruik door de kerk rond de wereld gedo-

cumenteerd zijn! En dan blijft de bisschop op Curaçao volhouden, 

er is geen sex abuse op onze eilanden! Enkele dagen daarna dit; 
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“Bisdom Willemstad gaat zelf seksueel misbruik onderzoeken”. 

Heel goed en dan zijn we weer op het punt “eigen regels, eigen 

wetten” en alles boven de lokale wet zetten.

Wat een geweldige afgang was het voor het bisdom toen 

een pastoor zijn excuus ging maken! Nee, niet de bisschop maar 

een ordinaire onderdaan die het allemaal ook niet meer kon ver-

kroppen. Zo kun je zien dat zelfs de dienaren niet eens zijn met de 

handel en wandel van bisdom Willemstad en zijn leider heer Secco.

Nu kennen we allemaal de Universele wetten van de men-

sen en elk wetboek in welk land dan ook zou deze regels moeten 

respecteren. Buiten al de eerste regels die allemaal beginnen 

met de woorden  “Overwegende....” gaan in artikel 1 van deze 

verklaring alle landen meteen de mist in. De simpele regel “Alle 

mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. 

Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens 

elkander in een geest van broederschap te gedragen.” 

Dit artikel wordt al zeker niet nageleefd in welk geloof 

dan ook, laat staan in de wet.

Wel toont het aan wat heer Secco ook al aanhaalde met 

zijn opmerking, dat de kerk weldegelijk boven de wet en ook de 

internationale verklaringen staan. Dat wil zeggen dat de verkla-

ringen absoluut geen kracht hebben omdat ze door welk geloof 

dan ook teniet gedaan kunnen worden. Zie de extreme moslims, 
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de RK maar ook het joodse geloof, ze lappen elke regel aan hun 

laars en ze doen wat zij menen te moeten doen! Ze moorden uit, 

puur op een ander geloof of ze buiten mensen uit en gebruiken 

macht om mensen te onderdrukken wat we bijvoorbeeld zien in 

het Joodse geloof en hun bankwereld.

Even dit artikel aanhalen, 

“ Artikel 24. Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije 

tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, 

en op periodieke vakanties met behoud van loon.” 

Kun jij mij vertellen waar deze regel werkelijk toepasselijk 

is? De onkosten zijn door de financiële markt zo hoog gezet dat 

beide ouders minimaal 2 banen moet hebben om nog te overle-

ven in de huidige structuur. Deze maatschappij is een duidelijk 

voorbeeld van slavernij maar dan in een nieuw jasje. Je maakt 

alles onmogelijk en zo moet iedereen in het gareel lopen van wat 

hogerhand wil.

Komen we op deze

 “Artikel 26. Een ieder heeft recht op onderwijs; het on-

derwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs 

betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs 

en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. 

Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de 

begaafdheid bezit.....”



593- De wereld achter het geloof -

En dan komt het bisdom en de kerk weer om de hoek 

kijken. Want wat hebben we op deze eilanden? Wil je werkelijk 

goed onderwijs krijgen naar de regels van de huidige maatschap-

pij dan moet je veel geld maandelijks neertellen om je kind een 

school te laten bezoeken. Heb je geen geld ben je gedoemd om 

je kind onderwijs te laten volgen in een taal waarbij hij/zij dom 

blijft en door hooguit 100.000 mensen op de wereld gesproken 

wordt! Dit is allemaal boven de regels gesteld en zo weer te zien, 

de regels die vanuit de RK komen. Want niets staat boven de wet 

en universele regels als alleen de kerk! 

Hoe is het mogelijk dat we in de huidige tijd nog zo zwaar 

onderdrukt worden door wat voor geloof dan ook. Mensen schreeu-

wen moord en brand als er weer wat te lezen valt over Islam en 

over dat soortgelijke “geloven”. Maar als je werkelijk alles op een 

rijtje zet, zie je dat meer geloven dicht bij onderdrukking komen 

en waaronder een RK geloof absoluut niet vredelievender is en 

op vele punten zelfs nog gewelddadiger. Met deze acties van deze 

geloven valt een ding op en dat is, dezelfde structuur en zelfde 

handelswijze. Mensen worden gedwongen zaken te doen of zaken 

toe te laten in naam van een god, hoe deze ook heten mag. Erger 

nog, alle geloven hebben duidelijk bewezen dat ze een bron hebben 

waar ze vanuit handelen net zoals prof Velikovsky beschreven heeft 

in zijn boeken over het geloof. Nu nog wordt bewezen dat welk 

je geloof je ook in zit, niets is beter dan bijvoorbeeld het extreme 

ISSIS geloof wat overigens opgezet is door de CIA. Maar laten 

we maar even geloven dat ISIS een geloof nastreeft. 
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We zien dat alle geloven dezelfde basis hebben maar door-

gaans ook dezelfde manier van werken. Want het Joods geloof, 

Rooms Katholieke geloof of de Jezuïeten, het gaat allemaal om 

hetzelfde verderf en bezitten. Een kleine uitzondering zou kunnen 

zijn het protestante geloof wat minder agressief is en wat we ook 

terug vinden bij wat oosterse wijsheren. Maar dat maakt hen dan 

ook veelal de vijand van de agressieve broeders. Dan nog is het 

dat alle geloven een kern hebben en die wordt bestuurd vanuit 

het Vatikaan. Welk geloof dan ook op deze wereld, er is een lijn 

die eindigt in Rome. Het is ook het Vatikaan die geloven tegen 

elkaar opzet om zo zeker van te zijn dat de mensen niet een gaan 

worden en een mogelijk blok kunnen vormen. Dat hoorden we 

ook al eerder bij justitie, weet je nog wel? De oude justitiële top-

man die toegaf dat om bij groepen die een blok vormen onrust te 

veroorzaken zodat ze onderling tegen elkaar gaan vechten en dat 

justitie zo overal vat op heeft! Datzelfde zien we dus ook in het 

Vatikaan onder alle geloven.

Ik wil alle geloven oud en nieuw even hier vermelden

1 Dharmische levensbeschouwingen

1.1 Hindoeïstische religies

Shaivisme

Shaktisme

Smartisme

Vaishnavisme

Agama Hindoe Darma (Indonesisch hindoeïsme)
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De Zes Hoofdscholen van de hindoefilosofie

1.2 Ayyavazhi

1.3 Boeddhisme

Historische 18 vroege boeddhistische scholen

Theravada (School der Ouderen)

Mahayana (Grote Voertuig)

Mantrayana

Scholen in China

Scholen in Japan

Vajrayana (Diamanten Voertuig of Tantrayana)

Jaïnisme

Sikhisme (Sikhreligie)

2 Abrahamitische religies

2.1 Jodendom

Huidige richtingen

Rabbijns Jodendom

Niet-rabbijns jodendom

Verdwenen of voormalig joodse groepen

Verdwenen joodse richtingen

Talmidaïsme

Verborgen jodendom

Messiaanse bewegingen

Samaritanisme

2.2 Mandaeërs

2.3 Islam

Ahmadiyya
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Djahmiyya

Jezus-moslims

Kharidjisme (Khawarij)

Koranisme (Quraniyun)

Mahdavia/Zikri

Qadarisme

Sjiisme (Shia)

Soennisme (Soena)/Salafisme (Salafiyya)

Soefisme (Tasawwuf)

Takfirieen

Volksislam

2.4 Bábisme

2.5 Bahai

3 Openbaringsreligies

3.1 Zoroastrianisme

3.2 Christendom

Historische (verdwenen) Ebionieten

Historische (verdwenen) Marcionisme

Niet-Chalcedonische christendom

Historische (verdwenen) Arianisme (niet-trinitarisch)

Nestorianisme

Oriëntaalse of Oude Orthodoxie

Chalcedonische christendom

Oosterse of Nieuwe Orthodoxie

Rooms-katholicisme

Protestantisme
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Restaurationisme

Bahá’í

Historisch gnosticisme (verdwenen) en gnostiek 

(verdwenen)

4 Endemische religies

5 Niet-geopenbaarde levensbeschouwingen

6 Duivelsaanbidding

7 Syncretische godsdiensten

8 Entheogene (hallucigene) religies

9 Nieuwe religieuze bewegingen

10 Mystiek

11 Levensbeschouwelijke hoofdcategorieën

Ja, al deze geloven hebben wegen die naar Rome leiden! 

Dat blijkt uit oude geschriften of de boeken van Velikovsky maar 

ook uit de boeken van de geloven zelf die allemaal dezelfde kern 

hebben staan. Erger is, dat men duidelijk ziet als men de ritualen 

bekijkt, dat ook deze groepen hun kracht menen te kunnen putten 

uit oude geschriften van diverse religies. Daardoor weet je waar ze 

mee bezig zijn en we zien ook duidelijk dat zij het Vatikaan koste 

wat kost beschermen. Al gaan veel van de ritualen over duivelse 

praktijken en aanbidding. Ook hier is duidelijk dat duivel en god 

een zijn en door hetzelfde boek beschreven staat. Men moest een 

goed en kwaad hebben, god en de duivel maar uiteindelijk zijn 

beiden een! Triest, dat dit nooit werkelijk naar buiten is gekomen. 

Het bewijs? Het bewijs staat beschreven in de ritualen maar je ziet 
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het ook bij de zogenaamde duivel uitjagers die wel allen geeste-

lijken zijn, terwijl de duivel juist een deel van god is! 

Met andere woorden als je goed leest en zaken langs elkaar 

zet, zie je dat men al het kwade onder een duivel zet. Daar moet je 

dan ook lezen “Alles wat het Vatikaan niet wil hebben dat je doet 

of tegen hun zaken in zouden druisen”. Het goede wat dan god 

of een Jezus is die dan zogenaamd wat dichter bij de mens staat 

en alles wat gescreend is en wel van het Vatikaan geaccepteerd is 

en naar buiten mag komen! 

We zien dus duidelijk dat het Vatikaan en de vele geloven 

boven welke wet of regel staan. Kijk bij de Islam waar het geloof 

de wet is en dan zo gemanipuleerd dat als men je niet moet of 

tegen wil werken je verdwijnt van deze aardbol. Indirect zien we 

dat bij alle geloven omdat geloof nu eenmaal boven alles staat. 

Dit is al zo lang als de mensheid bestaat en is ook terug te vinden 

in vele gebruiken en vele ritualen. 

Ik dacht net even aan de oude heersers die ook alsmaar de 

kerk om raad vroegen, en bijvoorbeeld in de tijden van de landhe-

ren en koningen die allemaal een of ander geloof hebben waar ze 

hun raad halen. Maar via dat geloof dan te horen krijgen wat ze 

moeten doen. In de middeleeuwen is dat ook heel goed terug te 

zien en was het de kerk, maakt niet uit welk geloof, die de dienst 

uit maakt. Nu, die middeleeuwen hebben we nog steeds op onze 

eilanden waar alle politici (zie gedrag Rosaria) vooraan in de 
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kerk zitten om zo hun opdrachten via deze heerser te ontvangen. 

Maar ook alle wereldleiders moeten bij ingang van hun termijn 

op audiëntie bij de paus. Van welk land dan ook, je zult en moet 

op komen draven bij de RK paus maar uiteindelijk krijgen ze hun 

opdracht mee via de zwarte Jezuïeten paus. 

Alexander, Obama noem ze maar op, allemaal werden ze 

op het matje geroepen en echt niet om even hun neus te laten zien 

maar waar even duidelijk gemaakt wordt wie de ware wereldleider 

is. En zo komen we op het gegeven dat waar we al lang in zitten 

en waar nu vele kranten en internet websites van vol staan; de 

wereldorder. Nu, die is er altijd geweest en is nooit weggeweest. 

De absolute wereldorder zetelt in het Vatikaan met hun mensen 

die op alle fronten zaken moeten sturen en bepalen en reguleren. 

Is het niet via de kerk (Kardinalen - Bisschoppen) dan via de we-

reldleiders die veelal hun groepjes als controle boven zich hebben 

(Vrijmetselarij - Bilderberg- Illuminati). Onder deze mensen zit 

de politiek die aangestuurd wordt door de Vrijmetselarij en door 

de Bisschoppen - Kardinalen. Zo heeft het Vatikaan de absolute 

macht over de wereld. Want al is het de Joodse gemeenschap, 

protestantse of de ISIS als uiterste beweging, ALLEN staan en 

worden bestuurd onder Rome.

De moord op John F Kennedy was gedirigeerd door een 

Kardinaal en zo zijn heel veel moorden (ML King - Lady Diana) 

die een connectie hebben met de kerk en hun groepjes. Lokaal 

zien we dat het ook allemaal vanuit het bisdom komt. Alsmaar 
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stuit je op deze organisatie als je, je af gaat vragen waarom zaken 

niet anders kunnen of beter geschreven, anders worden opgelost. 

En dan kom ik op mijn eeuwenoude vraag; “Waarom mag kin-

derleed niet opgelost worden?” En dan vinden we het antwoord 

bij de kerkelijke organisaties; omdat god (Vatikaan) dat niet wil.

Met deze woorden sluit ik dit boek en hoop dat ik je ogen 

een beetje geopend heb. Zo niet, geen probleem. Vele mensen 

willen of kunnen deze zaken niet pakken omdat ze totaal geher-

senspoeld zijn en dat is hen niet kwalijk te nemen. Maar laten we 

hopen dat mijn woorden eens terug komen op je pad en je dan 

gaat zien dat het goed mis is tussen het geloof en de mensheid.
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