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In dit zoveel mogelijk compleet rapport worden ingezonden stukken en brieven die in de loop ge-
publiceerd 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, fraters, 
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 kerkelijke 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 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, mis-
bruik 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 Evange-
lische Omroep (Nederland) 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 aange-
sloten ben bij een organisatie die openlijk mensen bedreigt, afperst en omkoopt om zo kindermis-
bruik te verbloemen. Dat allemaal onder eigen geschreven regels waarvan men meent dat deze 
boven de lokale en internationale wetten staan. Als dit geloof openlijk verkondigt dat zij de rech-
ten 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 bis-
dom 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 minderjarigen of zelfs volwassenen.
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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 
minimaal 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, 
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 geloofwaardigheid 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 ISBN  978-1-4092-1936-1

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

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 kun-
nen 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 te kunnen laten. Er is namelijk een nieuw fenomeen zich aan het voordoen. 
Is het u al opgevallen? Spanje: Bisschoppen geven stemadvies. 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 pas-
sages 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 gelo-
ven. Zeker nadat het duidelijk 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 geschriften 
weer eens van de boekenplank gaan halen, goed te lezen en hun werk weer op te pakken waar-
voor ze uiteindelijk gekozen hebben. Ik wens alle geestelijken veel sterkte toe met hun (kruis)
tocht.
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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 op-
dringen. 

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 uit-
stralen. 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. 

Ik ben geen politici en ben al geruime tijd aan het grasduinen wat geloof en alle geschriften inhou-
den. 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 apos-
telen 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 onstonden er in 325de twee Credo’s ( Het 
apostolische- en het credo van Nicea). Rond half de 19de eeuw doken de Codex Sinaiticus geschrif-
ten 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 herschreven dat de werkelijke essentie nau-
welijks meer terug te vinden is. Het Vaticaan zwijgt in alle talen 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 aan-
gegeven dat er maar een doel in het leven is. En dat is, dat we samen met alle rassen, alle geloven, 
alle kleuren en alle overtuigingen als MENS moeten leven zonder haat en nijd en zonder allerlei 
vernederingen. Wij mensen moeten elkaar liefhebben 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 geloven 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. 
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Laat uw frustraties en verkeerde inlichtingen niet toe leiden dat u anderen veroordeelt of klei-
neert. Geloven is elkaar liefhebben, 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.

2010 Boek Geboren voor één cent

Hoofdstukken uit het boek “Geboren voor een cent”

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

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



7
HET DICTATORIAAL GEDRAG VAN BISDOM WILLEMSTAD

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 heilige 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 kinderen niet mee gehol-
pen.

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?

Ook een geval waar duidelijk was wat er daar toen speelde, maar het moest allemaal verdoezeld 
worden. Het is toch Gods geklaagd 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 Bis-
dom 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 men-
sen 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 zijn grond en huis verkocht werd voor een 
aanzienlijk bedrag. Deze persoon kon uit zijn huis, want de nieuwe eigenaar wil een project star-
ten. 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 com-
munes 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. 
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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 geloof 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 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 manne-
lijk 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 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.

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 
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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 waren, 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 ver-
valst 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 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 maan-
den, 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! Kinderen die naar een GOG worden gestuurd, we-
tende 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.

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 container-
haven 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 jon-
gen 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 aanspre-
ken 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 



10
HET DICTATORIAAL GEDRAG VAN BISDOM WILLEMSTAD

keer 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, gemar-
teld, onderdrukt en gebruikt mogen worden, allemaal met goedkeuring van een hypocriet land 
Nederland genaamd. 

 
2010 “Zwartboek van Curacao”

Boek: Zwartboek van Curacao 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 er een enorm probleem en dat is het 
kinderleed onder de kinderen tussen 1 en 16 jaar. Incest, misbruik, geweld en drugs is waar deze 
kinderen dagelijks mee in aanraking komen.

- Kinderen van 10 die met een baby op de arm lopen als een pop, door hun eigen vader, broer, 
neef of oom verwekt.

- Kinderen die leven bij oma, oma die zelf verwekt is door incest, een dochter heeft die zeer grote 
sociale achterstand heeft omdat deze ook uit een verkrachting in de familie 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 be-
schikbaar 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 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.
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Ondertussen zijn er enkele slimme mensen opgedoken en hebben ze stichtingen opgericht om 
deze kinderen te helpen. Maar wat blijkt, veel subsidiegeld verdwijnt niet naar de kinderen maar 
naar de aankopen van stukken land, dure panden die door hen zelf bewoond worden en zo luxe 
zijn dat je er geen kind durft te laten lopen. Overal logge organisaties waar veel geld blijft plakken. 
Allemaal geld wat voor de kinderen bestemd was maar daar niet komt. Donaties vanuit het bui-
tenland worden verdeeld maar zeer zeker niet onder de kinderen. Kortom, het is een losse bende 
en iedereen lijkt er een graantje van mee te willen pikken. De instantie die de vele subsidiegelden 
vanuit Nederland coördineert o.a. ‘AMFO’ lijkt zeker niet vrijuit te gaan. Als je een leuk rapportje 
in elkaar kunt draaien en als je wat met cijfers kunt goochelen, dan ben je jaarlijks verzekerd van 
geldelijke steun. Dan nog gesteund door een van je connecties in deze instantie en je zit werke-
lijk 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.

Maar….. Wat kunnen we doen?

- Banda’bou heeft een instantie nodig, gelegen in Banda’bou, waar alle gevallen van incest, mis-
handelingen, misbruik en drugs centraal binnen komen.

- De stichtingen die er al zijn moeten gecontroleerd worden en moeten aan vaste eisen gaan      
voldoen.

- Er zal sociaal hulp moeten zijn op meerdere plaatsen en zo zouden er kleinere filialen in de      
wijken moeten zijn waar de mensen binnen kunnen lopen.

- Vaders, broers en neven moeten vervolgd worden bij ontucht bij kinderen.

- Minderbegaafde ouders en kinderen moeten begeleid worden en moeten weer een kans krijgen 
in de maatschappij.

- Het onderdrukken van een persoon in een gezin moet aangepakt worden.

- Voorlichtingscampagne naar de mensen op Banda’bou toe, dat er meer sociale controle gaat ko-
men en dat er meldingen komen van de zaken die zich voordoen die niet door de beugel kunnen.

- Een plaatselijk politie apparaat dat wel uit hun airco kamer komt en niet schuilt als er problemen 
zijn.

- De subsidiegelden moeten niet verdeeld worden onder de vriendjes en diegenen die weten 
leugenachtige rapporten te schrijven, maar terechtkomen bij die instanties die aantonen dat ze 
daadwerkelijk in het geheel het probleem aanpakken.

- Controle op het geheel door een onafhankelijke commissie.

Er is veel werk te doen, maar eerst zullen de rotte plekken in de diverse stichtingen en subsidie-
verstrekkers uitgehaald moeten worden. Dan pas kunnen we de kinderen gaan helpen, helpen dat 
ook zij een eerlijke toekomst krijgen, een eigen jeugd en respect van die mensen die hen moeten 
opvoeden.
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De bedreigingen werden intenser en ik kreeg van verschillende kanten meerdere malen het advies 
om Curaçao te verlaten. Maar ook kwamen er mensen met mij in contact die me waarschuwden 
voor wat er met me zou gaan gebeuren. Er waren soms zeer zware zaken, zoals; kinderporno die 
op mijn computer geplaatst zou worden, afluisteren, huis in brand, dode honden, verkeersonge-
lukken 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, moor-
den en processen een akelige gelijkenis hadden. Zaken die allemaal verliepen zoals wij voor ge-
waarschuwd 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 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 gobernantenan ke 
kere ku nan ta hasi hustisia…… Pero tin un dicho Romano ku ta bisa : ”e hustisia mas grandi por ta 
e pió inhustisia ku bo por kometé, si e ta falta e sentido humano, ku ta loke mester guia un hende 
den su bida”.

Un sentido ku ta pone ku bo ta sinti, ku bo ta bira sensible pa nesesidat di e pueblo, pa anhelo di e 
pueblo, maske e mes no por ekspresá esei. Abo ku ta yamá pa bo goberná pa bo dirihí, abo mester 
tin e sentimentu ei. Anto si bo no tin e, pidi pe, anto e lo dunabo e.

Nos ta bai den direkshon di bisa ku ..”tin hopi pobresa”. Esaki ta un manera masha fasil pa bo libra 
bo mes i bisa “ban bringa pobresa”. Loke bo mester hasi no ta bringa pobresa, manera ta un gran 
kos bo ta hasi. Loke bo mester hasi ta bringa inhustisia sosial. Hopi hende no ke tende e palabra ei. 
Pasobra si tin inhustisia sosial, ta esnan ku ta dirigí, esnan ku ta na mando, ta nan ta permití esei. 
P’esei nan no ke tende esei. Nan ke bringa pobresa, nan ke duna, regalá limosna aki i aya. Drecha 
kosnan chikí pa tene hendenan kontentu.

E pueblo mester lanta, e pueblo mester sinti su mes, e pueblo mester gosa di su mes. E pueblo 
mester bira orguyoso di loke e mes tin i loke e mes ta.

Nan ke bisti nos un brel ku ta tapa e bunitesa, e lus, e klaridat ku Dios a pone rondó di nos. Bisti 
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nos un brel di plaka, bisti un brel estranhero, bisti un brel di kos, anto ku e brel ei bo ta bai wak 
mundu. Anto e ora ei bo ta weta ku e mundu ei ta skur, mientras mundu ta tur kla ku por tin. E tin 
tur sorto di grandesa den dje ku abo no por weta ni deskubrí ku e brel skur, pasobra bo ta cham-
buká den lodo di dos plaka. Esaki mi amigunan ta e tristesa ku nos ta bibando awendia. Nos mes-
ter 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 res-
pondé 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 regeer-
ders 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 waarde inhoudt wat nodig is om iemand in 
zijn leven te begeleiden”. Een verantwoordelijkheidsgevoel waar je voor open gaat staan voor de 
nood van het volk en voor het verlangen van het volk daar waar hij zich niet kan uitdrukken. Jij die 
gekozen bent om te regeren, om te leiden, jij moet dat verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En.... 
mocht je dat niet hebben, vraag erom.

Je wordt geholpen. We zeggen heel vaak: “Er is veel armoede”. Dit is een erg gemakkelijke manier 
om maar niet te hoeven zeggen “Laten we de armoede gaan bestrijden”. Wat je moet doen, is niet 
de armoede bestrijden alsof het een geweldig iets is wat je gaat doen. Wat je wel moet doen is 
de sociaal onrechtvaardigheden aanpakken. Vele mensen willen dat woord niet eens horen. Want 
als er sociaal onrechtvaardigheid heerst dan laten diegenen die aan de macht zijn dit toe. Daarom 
willen ze dat helemaal niet horen. Ze willen de armoede bestrijden door hier en daar aalmoezen te 
geven. Kleine dingen herstellen en zo de mensen tevreden houden........

Het volk moet opstaan, het volk moet zichzelf gaan waarderen, het volk moet trots zijn op zichzelf. 
Het volk moet trots gaan worden op wat het heeft en op wat het is.

Ze willen ons een bril voorhouden om de schoonheid, het licht om ons heen af te dekken. Ze 
willen ons een bril voorhouden zodat we alleen geld zien, dat we alleen vreemde dingen zien. Een 
bril van materialisme om dan op hun manier tegen de wereld aan kijken. Dan kom je er achter dat 
die wereld maar heel donker is, terwijl de wereld in werkelijkheid open en helder is. Het heeft van 
allerlei grootheden, alle moois in zich wat jij niet kunt zien, noch ontdekken zolang je die donkere 
bril op hebt. Namelijk, omdat je vastzit in het materialisme. Dit mijn vrienden, is waar we tegen-
woordig 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 werkelijke behoeftes zijn van het volk. De behoefte van eigenwaarde en om 
ons zelf waardig te voelen. Als wij de mensen op die manier gaan zien dan pas gaan we de men-
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selijke 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 mens-
heid toe geschapen, wat niet dat menselijke gevoel weergeeft, is dat een onrechtvaardige wet. Die 
wet begaat dan ook onrecht en dus de grootste ellende…

De politiek is een instantie die weet elk woord zo te verdraaien dat het doet geloven of het hun 
woorden zijn. Deze pater was werkelijk niet op zijn mondje gevallen en haalde nog wel eens hard 
uit naar de politiek. Toen hij gestorven was, was het wel diezelfde politici die vooraan in de kerk 
stonden hoe goed deze man was.

Dat gebeurde ook bij het overlijden van mijn vrouw die tientallen jaren gezwoegd en gevochten 
heeft om het onderwijs verder omhoog te krijgen. Ze heeft zeer vele waarschuwingen gehad, er 
zijn heel wat vloekwoorden gevallen en met schorsingen gedreigd. Alle tegenwerking die maar 
mogelijk was heeft ze meegemaakt. Er was niets goed en nergens was geld voor. Dat hield haar 
niet tegen om voor de kinderen van haar school op te komen.

De tegenwerking was zo groot dat het ten koste ging van haar gezondheid en jaarlijks moest ze 
meerdere malen opgenomen worden door toedoen van deze tegenwerking. Uiteindelijk stierf ze 
eenzaam en alleen, daarvoor al verlaten door iedereen. 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.

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 mafia bazen 
roepen het hardst over God en het geloof en buiten de kerk vermoorden ze alles wat op hun weg 
komt!

Zet je toch soms wel aan het denken, niet waar?

Nog een hoofdstuk uit het Zwartboek van Curacao

Kinderleed

Een oudere kan zijn mond openen. Een kind ontvangt klappen als hij zijn mond opent of wordt zo 
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gekleineerd dat het maar zich terugtrekt in een hoekje van de kamer. Niet gehoord door de buiten-
wereld.

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 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 mis-
schien, van u zelf uit, schuldgevoelens? Hoort u, ziet u en gebeurt dat ook in uw omgeving en sluit 
u dan snel uw oren en ogen?

Het zijn ONZE kinderen, ONZE toekomst en wel die kinderen die later een land of een leven moe-
ten 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! 
 
Hoofdstukken uit het boek Curacao Maffia eiland 
Boek: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2

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

Citaten uit dit boek
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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 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.

Kinderleed

Inleidend commentaar

Pats boem vanuit een heldere blauwe hemel, we konden verschijnen bij heer Schotte. Uit het niets 
waren we in zijn kantoor. 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 al-
tijd een geloof in het goede en ga ervan uit dat het goede een overmacht heeft op de wereld. Dat 
werd kenbaar gemaakt in dit persbericht en hoopte op een doorbraak.
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Persbericht

Afgelopen vrijdag, 29 oktober 2010, heeft John Baselmans het rapport “Kinderleed verleden tijd” 
aangeboden aan onze minister president de heer G. Schotte. Een rapport, wat niet eerder aan-
genomen 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 aanwe-
zig 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 rapport komt 
dan ook duidelijk naar voren dat de huidige instanties en stichtingen maar ook het systeem falen. 
Ze dweilen met de kraan open maar pakken het werkelijke probleem niet aan. Teveel kapiteins en 
teveel betweters maken het dat we nog steeds met schrikbarende cijfers alsmaar wakker geschud 
worden.

In het rapport staan oplossingen en staan wegen die bewandeld kunnen worden om het kinder-
leed 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. 

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 “Geboren voor één cent”*. Kinderleed heeft steeds meer vreselijke vor-
men aangenomen op Curaçao. Het huidige kinderleed kunnen we onderbrengen in de volgende 
categorieën:
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- 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 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 eenvoudige 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 voor-
dat 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 acade-
mische titels voor zijn naam staan en is puur een man die met zijn vrouw door zeer veel ervaring 
met kinderen (52 kinderen in het verleden opgevangen) en door zeer veel gesprekken dagelijks 
met zijn schoonvader (die gepensioneerd hoofd Kinder- en Zedenpolitie en hoofd Kinderbescher-
ming was op Curaçao) wel kan zeggen dat hij weet wat er gaande is onder de kinderen en hun rela-
tie 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 
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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 hebben 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 verdwijnen weer net zo snel. Bij wat navra-
gen 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 nagetrok-
ken en zelfs een financieel verslag van een A4tje is voldoende 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 uitgegeven 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 geheimzin-
nig waren dat je met geen mogelijkheid de oorsprong kon achterhalen. Met valse verklaringen, 
valse voorlichting en onkundig of geen personeel draaien vele stichtingen op geld van de gemeen-
schap.

Internaten, opvang en andere instituten

In wezen hetzelfde verhaal als bij de stichtingen. Bij vele instituten is nauwelijks te zien wat ze wer-
kelijk doen. Iedereen doet maar wat en er is nauwelijks controle van de wet of de kinderen inder-
daad 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 werkelijk veel ‘gerommeld’ heeft in het verle-
den 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. Maar de kerk verzwijgt welke misbruik 
dan ook met kinderen/volwassenen en homofilie.
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Maar we hebben nog meerdere kerken en kerkgenootschappen 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 verhalen 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 terrein 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 po-
liticus 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 onpopulaire 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 on-
georganiseerd. 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 maatschappij. 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 overheb-
ben!

Helaas hebben de huidige en oud-politici dat nog niet door. Er is van hun kant veel werk te ver-
zetten. 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.



21
HET DICTATORIAAL GEDRAG VAN BISDOM WILLEMSTAD

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 rechterlijke heerlijkmakerij, deze zeer jonge kin-
deren zich af gingen zetten tegen diezelfde rechterlijke macht. Ze belandden na verloop van tijd in 
een criminele sfeer. Begrijpelijk want de daad van verkrachten 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 rechtelijk 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 le-
venspakketjes 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 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 doorspe-
len 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 moe-
ten worden.

Onderwijs instellingen

Deze tak zal ook een meer controlerende tak moeten zijn. Nu worden extreme gevallen bij kinder-
leed nog gezien door diverse 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 partici-
panten in de maatschappij.
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Om uit kinderen informatie te kunnen krijgen, zullen kinderen mondiger gemaakt moeten wor-
den. Nu is een kind helaas snel ‘lastig’ als hij een mening geeft maar ook snel zijn mond 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 men-
sen 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 gaan-
de is. We zouden als burgers SAMEN 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 zorgen dat ONZE kinderen 
ook alle kansen krijgen. We kunnen aan blok de politiek dwingen om iets te doen voor die kinde-
ren! 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.



23
HET DICTATORIAAL GEDRAG VAN BISDOM WILLEMSTAD

Stichtingen/instanties/organisaties zijn er veel te veel en werken veelal langs elkaar heen. Nie-
mand weet wat de ander doet 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 innen-
de” 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 instellingen 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 rechtssysteem 
zal aanpassingen moeten maken in deze gevallen. Daarnaast komen de lage straffen die totaal 
niets betekenen voor een slachtoffer, 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 moe-
ten ze nog juist geïnterpreteerd, 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 politie-
agenten momenteel de opleiding afmaken! Alsmaar blijkt dat in vele gevallen de politie onder 
druk staat van criminelen. De politie is bang en de politie zal in vele gevallen eerder verzwijgen 
dan ingrijpen.

Zeker in kinderleed waar alsmaar de politie ver van wegblijft. 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 kinderleed is! Toevallig? Nee, dat zegt precies hoe onze politie (niet) functioneert!

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 rapporta-
ge; 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 functioneerde 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.
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Politie zal een groot departement moeten hebben die gaat controleren, aanpakken en alles on-
derzoeken 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 financiële mensen die niet kijken naar vriend-
jes, mooi uitziende rapporten of bezwijken onder de politieke druk.

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 stichtin-
gen 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/verwaar-
loosd 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 dwei-
len zolang we de kern niet aanpakken.

De geldkraan gaat in één pot komen, beheerd door ‘deskundige 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 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 ge-
zet 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 ko-
men 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 wijkverpleegkundigen. Deze zullen geleerd moeten 
worden te signaleren maar nog belangrijker, verplicht moeten worden te rapporteren. Er zal geke-
ken 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 ondergetekende zich af waar deze persoon het lef vandaan haalt om dit aan een vrouw 
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die het nog zeer mmoeilijk heeft, te zeggen. Dit is 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 bijscholing volgen. Van wijkverpleging tot arts, 
van administratief tot welke medewerker dan ook. Geen bijscholing zal inhouden niet meer wer-
ken 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 hetzelfde onderwijs gaan krijgen als de kin-
deren 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 ge-
boden wordt dan ben je gedoemd je leven te slijten op dit eiland. Zeer vele scholen sluiten abso-
luut 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.

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 kinderen. Kinderen mogen geen politieke issue zijn. Politiek zal de mogelijk-
heden 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 ont-
vangen 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 overkoe-
pelend orgaan.

- Elke wijk (+/- 250) moet minimaal op één punt een ‘kas di bario’ hebben waar kinderen en vol-
wassenen 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 aange-
pakt en opgelost. (Niet morgen, maar nu)
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- 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 mede-
werkers 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.

- 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 motivatie gesprekken hun waarde weer terug-
gegeven 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 waar ieder-
een 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 toe-
komst 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
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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 personen 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;

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 verantwoordelijk 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 samen-
leving hebt. Als men niet om elkaar 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 ondertussen 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 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 paradijs 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 (Brief)

Documentaire over kinderleed te zien op de link:

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm

Onder de titel “Child abuse”

Onze kinderen worden: verkracht, incest, verstoten, geslagen, geschopt, verhandeld, gebruikt door 
een kerk en gebruikt voor kinderporno. Al jaren lopen we dit te aan te kaarten en te signaleren, 
maar helaas durven er weinige dit onderwerp op te pakken.
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Uit ervaringen die mijn vrouw en ik samen met 54 kinderen in ons huis hebben gehad, bleek als-
maar 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 ver-
leden en nu nog met hun eigen ego. Stichtingen en organisaties verrijken zich aan subsidiegelden 
en donaties. Het werkelijke leed wordt niet daadwerkelijk aangepakt maar onze toekomst, onze 
kinderen worden verstoten en hen worden veelal geen kansen geboden. Kansen die in vele inter-
nationale 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/stichtin-
gen. Wat moet ik ermee? Want er is werkelijk geen een instantie die grote gevestigde orde wil of 
durft aan te pakken. Onze nieuwe regering pakt alles aan wat op te leggen is maar onze kern, de 
kinderen, onze toekomst bengelt nog wat erbij en hebben noch rechten noch bescherming. We 
hebben inderdaad een leger aan internaten/tehuizen/stichtingen die allemaal zieltjes winnen en 
o zo’n goed werk doen maar dan heb ik een vraag aan al deze instanties op dit eiland: Hoe is het 
mogelijk dat met al uw zogenaamde goede bedoelingen en inzet, het kinderleed steeds meer 
ernstigere vormen aanneemt? Is er niet iets wat u mist? Is er misschien een grote dwaling? Of zet 
u zich niet werkelijk in voor het leed van deze kinderen?

Als alle stichtingen, tehuizen en goede zielen zich werkelijk hadden ingezet voor het kind dan 
garandeer ik u dat dit leed er niet meer was in deze vorm. Maar ook als er vanuit de bevolking 
meer gesignaleerd werd en ook acties werd ondernomen als bepaalde zaken niet goed gaan zoals 
mishandeling en misbruik, dan hadden onze kinderen een menswaardig leven op dit moment. 
Maar als er anno 2011 meldingen binnenkomen van misbruik van kinderen en mishandeling van 
kinderen in kinderoorden en tehuizen dan zet dat mij wel aan het denken. Wie controleert deze 
ninstanties, wie is verantwoordelijk voor al dit leed? Helaas niet één minister neemt deze verant-
woordelijkheid op zich want ook zij weten dat ze mede verantwoordelijk zijn aan dit leed. Ga je 
met deze meldingen naar de verschillende instanties dan verdwijnen ze in een lade en zien nooit 
het daglicht meer. Daarom deze noodkreet; Laat elke burger signaleren wat er met de kinderen 
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misgaat. Medewerkers, ex- medewerkers van welke instantie dan ook, stichting, internaten en te-
huizen, doe melding van onrechtmatigheden 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 ooken on-
dertussen toelatend dat een kind mishandeld of gebruikt wordt door ziekelijke mensen en hun in-
stanties. 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.

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 be-
zig 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 spenderen aan een stel zogenaamde criminelen? Ons systeem stinkt en is ze-
ker 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 professionele hulp is, over samenwerking maar 
niet te spreken. Kinderen kunnen nauwelijks ergens terecht en werkelijk opvang van kinderen in 
nood is moeilijk te vinden. We pakken de kinderen maar op en zetten hen ergens anders neer. 
Maar werkelijke begeleiding 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 kin-
dermishandeling die het wel goed voor heeft en volop in de ‘picture’ staat en mooie acties orga-
niseert maar weinig of niets voor de kinderen kan doen. Uit eigen ervaring zagen we dat zij afhan-
kelijk 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 el-
kaar. 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 oplossing 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 
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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 waar een oude rechter letter-
lijk 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 vol-
gende brieven:

29 maart 2011

Geachte heer Baselmans,

Ik wil u laten weten dat morgen tijdens de procedurevergadering waar uw brief behandeld wordt, 
D66 en de Christen Unie de minister zullen vragen om opheldering over de stand van zaken wat 
betreft de jeugdzorg op alle zes eilanden. Indien dit voldoende gesteund wordt, laat ik u dit weten.

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 onder-
nemen.

Aanvullend commentaar

Een doorbraak al is het maar dat er officieel aandacht besteed gaat worden aan het leed op onze 
eilanden. Je kunt niet veel verwachten van heer Donner die alles weet af te schuiven. Maar de 
Kamerleden en de regering in Nederland kunnen nooit meer zeggen “We wisten het niet”. Het 
antwoord van heer Donner zal niets anders zijn dan zoals altijd en bij hem is alles een ‘interne 
aangelegenheid’. Deze man is een kei in ontkennen en afschuiven al begint internationaal politiek 
zich af te vragen waar Nederland dan wel verantwoordelijk voor is. Dat gaat later nog gevraagd 
worden en dan zie je dat Nederland wel verantwoordelijk is maar deze verantwoordelijkheid niet 
durft te nemen omdat het dan bemoeienissen zijn. Ze zijn bang voor een opstand en dat werd me 
in diverse mails duidelijk gemaakt. Maar je laat kinderen en minderbedeelden wel in de steek met 
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loze wetten die onder de wil staan van een eilandelijke maffia. Hierbij het verwachte antwoord van 
heer Donner.

Antwoord heer Donner

“De Vaste Kamercommissie heeft mij gevraagd of ik naar aanleiding van de brief van de heer 
Baselmans van 15 maart 2011 aan de Tweede Kamer voornemens ben de waarborgfunctie toe te 
passen zoals genoemd in artikel 43, tweede lid, van het Statuut in verband met de waarborging 
van de mensenrechten. Naar aanleiding van dit verzoek kan ik u berichten dat de onderwerpen 
kindermisbruik en kinderleed behoren tot de landsaangelegenheden van Curaçao. De regering 
van Curaçao is daarmee primair verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van kinder-
misbruik. Als er sprake is van misstanden, zijn daarvoor binnen het land zelf voldoende correctie-
mechanismen. Alleen om die reden zie ik geen grond voor toepassing van de waarborgfunctie. De 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner”

Aanvullend commentaar

Zoals we dus al wisten, heer Donner ziet weer geen reden. Maar de reden gaat komen want VN 
heeft ook al zijn vragen gesteld en andere organisaties vragen zich ook al af hoever Nederland wil 
gaan eer dat zij mensen gaan beschermen. Gaat dit een tweede Suriname worden waar toen Ne-
derland haar hoofd in het zand stak? Of heeft Nederland geleerd. OF………. zijn ze bang, voor wat?

Gladde praatjes en kinderleed (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 bevolking wakker 
aan het worden en stromen de reacties binnen sinds er maandelijks daaraan aandacht wordt be-
steed 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 WERKE-
LIJK speelt op Curaçao en vreemd genoeg krijg ik de laatste dagen ook mailtjes vanuit de
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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 verdedigen. 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 maffi-
agroep 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 dekken. De connec-
ties met Colombia, Venezuela en Cuba zeggen al genoeg maar ook de connecties met Zuid-Ame-
rikaanse 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 rapport werd blijkbaar in de shredder gegooid 
en is kennelijk niet eens doorgenomen. Want wat doen we met al die lastige zaken die niets op-
brengen 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 vertaling hiervan ook in hun zaterdageditie geplaatst. Wat een grote voor-
uitgang is in het geheel. Eindelijk gaan slachtoffers praten.

Kinderen het kind van de rekening
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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 con-
tact 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 wei-
nig VWO.

- Scholen Bandabou Papiamentu; Zover ik kon achterhalen 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 belabberd vanaf komt. Je gaat vragen aan ex 
leerkrachten die nu eindelijk hun mond open kunnen doen omdat ze niet meer onder druk staan 
van het RK Schoolbestuur. We hebben al, van horen zeggen, vele verhalen mogen vernemen en 
ook mijn overleden vrouw heeft menig uurtjes vechtend doorgebracht met deze instantie. Mensen 
gingen praten en er kwam een vloedgolf aan informatie naar buiten. Ik noem enkele meest uit-
springende zaken uit hun mond;

- Op Bandabou worden veelal de minder geschikte onderwijskrachten gedumpt die niet mee kun-
nen 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 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 
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opstandig maar huil even uit. Want het is overduidelijk dat onze kinderen op Bandabou geen eer-
lijke 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 directrice 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 
passeerden de revue. Langzaam maar zeker bleek dat het geschreven stuk toch aardig de werke-
lijkheid 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 hou-
den! Iets wat we al vele jaren over bezig zijn maar nu stilzwijgend bevestigd werd door de directri-
ce 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 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 Papiaments 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 kinderen is juist wat een maffia wil. Ze hebben 
niets aan denkende mensen. 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 
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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 reke-
ning. We zien duidelijk dat de huidige komende generaties niets meer te zeggen hebben en lam-
metjes zijn zoals heer Wiels en heer Schotte het al te graag hebben. Ja meneer, nee meneer, is wat 
er moet komen en je mag 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 beschermd wordt. Je 
praat met hen over wat kan en niet kan en wat hoor je veelal. Waarom zou ik ploeteren als ik met 
veel meer geld mijn “vrijheid” kan verdienen.

Toch hebben we hier op Barber een project om jongeren te laten zien dat er wel werkelijke kansen 
zijn in de maatschappij. Een project waar de jongeren normen en waarden worden bijgebracht. Na 
vele maanden praten, leren en aantonen dat de maatschappij wel een toekomst heeft en dan wil 
je hen gaan plaatsen bij de bedrijven die hen een plaats toegezegd hadden. Van de 12 bedrijven 
vielen er 10 af en zo stonden 10 jongens en meisjes weer op straat met loze beloften van een stin-
kende 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 kennen hem hier allemaal als de 
godfather van Bandabou en of jullie het geloven of niet, zijn jobs worden allemaal goed afgeleverd 
en niets verdwijnt of gaat werkelijk mis. Als je deze man bezig ziet met zijn ploegen is het een ge-
not 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 kettin-
gen om hun nek, rasta haar en veel lachen maar de job wordt wel goed gedaan. Sorry mensen, het 
is hoe je met je medemens omgaat, respecteert en wat jouw voorbeeld is en wat voor gedachte je 
uitstraalt. Het bewijs wordt dagelijks door diverse mensen geleverd. Zeker geen gemakkelijke job 
maar het wordt wel gedaan door mensen die niet de gehele dag zeggen dat onze mensen lui en 
niet willend zijn. Begeleiding en met wat geduld zijn het gouden jongens en meisjes die wel willen 
maar nooit een eerlijke kans hebben gekregen. Denk hier maar eens over na. Een fijne avond.
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Aanvullend commentaar

Steeds wordt er zeker vanuit de zakenwereld en de wereld van de zogenaamde ‘self made’ per-
sonen 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 gevraagd om enkele uren van zijn tijd te kopen 
zodat we hem op plaatsen zouden brengen waar hij zelf kon zien in welke omstandigheden 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 voor-
beeld is dat 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 miljoenen alles denkt te kunnen kopen. Zelf 
is hij in zijn hotels een van de slecht betalers op het eiland. Helaas lukt hem dat niet helemaal en 
hebben diverse mensen hem door. Vandaar 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 bewo-
ners.

De vraag van ondergetekende, die al 30 jaren opkomt voor de rechten van het kind op het eiland 
Curaçao, is de volgende:

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 verhan-
deld worden. Wat kunt u als allerhoogste persoon van ons Koninkrijk hier aan doen? Daar onze 
regering en die van Nederland zeer weinig aan dit probleem doen en alle verantwoordelijkheid 
afschuiven naar anderen. In de hoop het antwoord van u te mogen vernemen tijdens het gesprek 
wat u met ons burgers gaat houden in het dorpje Barber, tekent 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 opgepoetste 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 verluidtzelfs 
het Koninklijk huis openlijk contacten heeft met de maffia en de prins privé contacten heeft 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! 
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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 ge-
schoten 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 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 dienaar 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 
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van de autowrakken, olievlekken, kapotte straten, stinkende rook, vervallen huizen, 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 vuilnisbelt en ellende verder tot uw volgende bezoek. En dan hopen we dat u dan ook eens 
door o.a. onze straat gaat rijden.

Uw dienaar, uw onderdaan,

John Baselmans

Aanvullend commentaar

Een stuk als satire geschreven maar gezien de commentaren 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 kinderen. 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.

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 geboortenamen 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, pas-
toors 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 interna-
ten, 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 woorden en 
weet dit geloof niet hoe misselijkmakende praktijken nog recht te praten. Rooms Katholiek staat 
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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 opgeko-
men 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 Katholie-
ke kerk is niets meer dan een politieke partij die wel overal van mee wil pikken maar geen conse-
quenties 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.

Aanvullend commentaar

Het was genoeg geweest, de kerk die voor vele verkrachtingen staat, maar ook vele ongure prak-
tijken 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 en-
kele 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 bisschop. Een 
pastoor die de politiek in gaat voor de gemeenschap op Aruba moet zijn biezen pakken. Maar hebt 
u wel eens stilgestaan waar de kerk zijn geld vandaan haalt? Er zijn gegevens daarover en blijkt 
dat de Rooms Katholieke kerk meerdere boekhoudingen er op na houdt. Maar even wat gegevens 
die ik 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 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 Neder-
land, een algehele pot voor de meeste voorkomende geloven? Hoe kan een staat “land Curaçao” 
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geld pompen in een organisatie die openlijk toe geeft dat die kinderen gebruikt, misbruikt, vol-
wassenen 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 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 actief gelovige zijn, 
wel vangt de Rooms-katholieke kerk elk jaar een bedrag voor uw lidmaatschap. Om dit te stop-
pen en dus niet mee betalen en onderhouden van het vele onrecht wat vele jaren lang door de 
Rooms-katholieke kerk in stand is gehouden, moet u het volgende doen. Maak een simpele brief 
met de volgende gegevens en verstuur die naar de parochie waar u gedoopt bent. Mocht deze 
parochie opgeheven zijn stuurt u de brief naar die Rooms-katholieke kerk die in de omgeving staat 
en veelal deze parochies heeft overgenomen.

Vermeld in de brief:

Dat u zich uit wil schrijven uit het register van de Roomskatholieke kerk

- Uw geboorte namen en achternaam

- Uw geboorte datum

Daarna

- Geboorte namen en achternaam van BEIDE ouders

- Geboorte datum van BEIDE ouders.

Tekenen en dateren de brief. U ontvangt netjes een bevestiging van uitschrijving. Wat ook het 
beste gedaan kan worden is een kopie sturen naar uw bisdom zodat ook zij weten dat u niet langer 
meer tot hun kerk behoort. Als u werkelijk van uw kinderen houdt en werkelijk geen deel uit wil 
maken meer van de Rooms-katholieke kerk dan is dit de optie om dit aan deze kerk kenbaar te ma-
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ken. 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.

Onwaarheden van een stervend geloof (Ingezonden stuk)

Enkele weken geleden maakte ik bericht over het uitschrijven bij de Rooms Katholieke kerk. Alles 
ging in een versneld tempo want vanuit Nederland bleek dat een eenvoudige brief naar de paro-
chie waar je gedoopt bent, je kunt laten uitschrijven als lid van de Rooms Katholieke kerk. Deze 
procedure is in Europa normaal en alleen in Duitsland moet je een klein bedrag betalen, daar het 
geloof gekoppeld is aan een belasting en er zo administratieve kosten zijn. Toen ik netjes een be-
vestiging kreeg van mijn oude parochie viel kort na dat bericht de tegenstrijdige brief van Bisdom 
Willemstad in de bus. Er was geen ledenregistratie en uitschrijven was daarom onmogelijk. Even 
later in de brief werd er melding gemaakt van een registratie, wat de eerste tegenstrijdigheid was. 
Met wat zoeken en bellen met de nuntius kwam ik wel in het bezit van een weldegelijke ‘statistie-
ken van het Bisdom Willemstad’. Dus kan men er vanuit gaan dat er wel een registratie is terwijl 
het Bisdom Willemstad dit ontkent. Verder stelde de brief dat o.a. een doop niet ongedaan kan 
worden gemaakt. Maar is een doop en eerste communie niet opgelegd door ouders en hun kerk? 
Er is totaal geen sprake van een vrije wil! Concluderend; Het geloof wordt opgedrongen door deels 
ouders, deels de kerk. Bij het uitschrijven van mijn vrouw, gedoopt op Aruba, kreeg ze eerst een 
tirade te horen en iets later bleek de pastoor ook nog eens te beweren dat de namen eenmaal 
gegeven niet veranderd kunnen worden. Ook dat is een valse voorlichting daar dit op een vrij een-
voudige 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 distan-
tiëren van de gang van zaken zoals het RK zich aan het manifesteren is. Als straf wilde deze pas-
toor 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 geloof-
waardigheid. 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 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 
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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 aanleiding om wederom het Vaticaan aan te schrijven 
waarvan ik een brief kreeg van Secretaria Statvs (De Paus) Mgr.Peter B. Wells dat het bisdom wel 
wilde spreken! Wederom werd mijn verzoek door het bisdom afgewezen en ook dat gaf ik door 
aan Rome. Toen sloeg alles meteen om en kreeg ik een mail dat ik welkom was bij bisdom Willem-
stad 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 Willemstad zaken probeert te ontkennen en zelfs weg 
probeert te stoppen inzake misbruik kinderen in het verleden en nu. Zaken die ik bevestigd heb 
gekregen van mijn schoonvader heer W. die hoofd kinder- en zedenpolitie was en persoonlijk ver-
schillende 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 misbruik bij uw ingestelde commissie 
op dit eiland. Een commissie die later glashard beweerde dat er geen meldingen zijn geweest of 
dat ze verjaard zijn. Deze namen en data van meldingen zijn allemaal in bezit van een vriend van 
mij.

Naast deze manier van afhandelen van deze zeer kwalijke zaken heb ik zelf ook wat zaken meege-
maakt met pastoor Montoya. Deze pastoor die in 2004 met het voltallig bestuur van het

Bisdom aanwezig was in mijn huis op Gosieweg en mij in dat bezoek een aanzoek deed om met 
hem naar bed te gaan. Ik heb toen erom gelachen maar kon huilen toen ik hoorde dat daarna 2 
jongens deze zaken niet meer wisten te verkroppen en nu als schuldigen gezien worden van een 
moord op deze pastoor. Door het weigeren om met deze pastoor in bed te kruipen werd op een 
later tijdstip langzaam maar zeker mijn huis afgenomen. Het huis waar mijn vrouw en ik, mijn 
schoonvader en vele kinderen met veel liefde gewoond hebben. Wat nog pijnlijker was, was dat 
mijn vrouw en ik toestemming hadden van Bisschop Ellis en het toenmalig Bisdom, waar we ove-
rigens regelmatig contact mee hadden, om een kindertehuis te starten op het stuk grond naast 
ons huis. Na een zwaar ziektebed en het overlijden van mijn vrouw zweeg het bisdom onder uw 
bewind in alle talen. Het bisdom heeft mij zelfs nog niet de kans gegeven om mijn eigen gebouwde 
huis te behouden. Terwijl toenmalige frater Piet ons meerdere malen beloofde, in mijn eigen huis 
bij diverse bezoeken, dat er een geschikte regeling zou komen van Bisdom Willemstad.

Verder naast deze voorvallen bleek in mijn missie om onrecht te bestrijden op dit eiland als MKK 
(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 
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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 voorma-
lige Antillen en Curacao. Ook heb ik via contacten in de politiek begrepen dat de kerk nog steeds 
aardig wat geld krijgt van de eilandelijke Curacaose staat. Iets wat overigens bevestigd werd door 
de berichtgevingen rond de 10-10 waaruit blijkt dat nu de BES eilanden buiten deze regeling vallen 
en moord en brand schreeuwen om extra financiele steun. Dat een doop en eventuele sacrament 
terug gedraaid kan worden heb ik ook nooit beweerd en gevraagd. Maar het zou uw bisdom sieren 
als het bisdom gewoon de lokale mensen ook de kans geven om zich uit te laten schrijven. Het 
uitschrijven zoals ik het heb kunnen doen bij mijn parochie in Aalst Nederland. Waar zeer netjes 
de pastoor me belde en ik een zeer goed gesprek mee had. Na dat gesprek begreep hij waarom 
ik weg wilde uit de kerk en verontschuldigde zich zelfs voor uw gedrag. Hij stuurde me netjes een 
schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat in mijn doopregister een aantekening is geplaatst dat 
ik niet langer meer RK ben en heeft mijn brief daarbij gevoegd. Maar als ik dan kijk naar uw pas-
toor 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 lesmateri-
aal, zonder toekomst, zonder enige hoop. Wel staat op al deze scholen geschreven ‘Rooms Katho-
liek’. 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 men-
sen over dit voorval kunnen praten.

Ik dank u
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Aanvullend commentaar

Het werd een uiteindelijk lang gesprek en Bisschop Secco herinnerde zich dat ik me in het verle-
den voor hem wat werk had gedaan. Er werden beloften gemaakt en het uitzetten uit mijn huis 
en aanzoek van heer Montoya en het niet willen uitschrijven zou nader onderzocht worden. Tot 5 
maanden hierna is er nog niets meer van vernomen en is dus wederom een brief naar de secreta-
ris 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 hier 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 coalitiegenoten hem 
laten zinken op zijn drijvend vlot.

Nu is weer de directeur gegaan want ook hij had kennelijk door dat hij gebruikt werd voor de 4 
jarige politieke campagne van heer Schotte en zijn partijmaatjes. O, zijn contract was afgelopen.

Iedereen blij en een project wat onze minderbedeelden en kinderen moest helpen staat weer op 
de schop. Niemand is nu te bereiken en ook zij hadden de ondergang al lang aan zien komen. Vele 
mensen uit de buurten met goede bedoelingen worden weer in de kou gezet. Ook het vertrouwen 
heeft weer een flinke deuk opgelopen. Maar erger nog, veel geld is aan dure reisjes verkwist om 
zo zogenaamd samen te werken met een land dat zelf niets op poten kan zetten en hangt en leeft 
van de criminaliteit. Steeds meer gaat blijken dat kabinet Schotte de weg in slaat van zijn grote 
voorbeelden heer 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 bestuursvergadering 
waar men verre van democratisch nog te werk gaat. Erg is dat de bevolking dit slikt en het voor lief 
neemt! ‘We kunnen niets doen’, een veel gehoorde kreet maar niet beseffend dat juist de bevol-
king 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 gecensureerde stukken geplaatst worden over de 
vele misstanden op Curaçao. Dagelijks worden vele zaken aangesneden en worden commentaren 
geleverd over alles wat kan spelen op ons klein eilandje. Alle pers is uitgenodigd deze blog te bekij-
ken in de hoop dat u open staat voor stukken die misschien anders het daglicht nooit zouden zien. 
Tot ziens op Watamula.

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm

Het Watamula team
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“Ergste hongersnood Somalië achter de rug”

Dat stond vandaag met een grote kop in de Telegraaf. Triest dat er nog hongersnood moet zijn ter-
wijl 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 machtiger en de Maffia heeft het heft in handen. Oppositie kan geen blok meer 
vormen omdat ze zelf in deze zaken verstrengeld zitten. Wie kan de pot verwijten dat hij zwart ziet 
als hijzelf niet schoon is?

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 overigens NU AL gaande is op dit eiland.

“Interne brieven Vaticaan vergeven van corruptie “

Kop Volkskrant 26-1-2012

Als ik dit lees denk ik aan het hoofdstukken die ik geschreven heb in mijn boeken; Curaçao Maffia 
Eiland en het Energieniale leven. 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 hoe-
veel 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 uit-
schrijven. De misstanden stapelen zich alsmaar verder op. We weten al geruime tijd dat het RK 
niets meer is dan een verlengstuk van de politiek. Dat zien we duidelijk op deze eilanden waar 
een bisschop meent zich te moeten bemoeien met de plaatselijke politiek. In plaats dat hij eens 
alle kindermisbruik gaat onderzoeken, en “vreemde zaken”, wimpelt hij die weg als zijnde “dat het 
voor zijn tijd is”! 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 men-
sen 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 uitbrei-
den. Zo om de “lage bevolking” voor een habbekrats hun gebouwen te laten opknappen.
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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/Inter-
ne-brieven-Vaticaan-vergevenvan-corruptie.dhtml#.Ty5ZeWw0sHV.facebook

Link Boeken:

- Curacao 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 ervaring doordat 
mijn overleden vrouw 25 jaren hoofd der school is geweest op dit eiland, dat het peil lager en 
lager wordt. De scholen zijn veelal krotten en de kinderen moeten maar zien hoe ze verder kun-
nen 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 neer-
tellen 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 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 kinderen 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 leer-
lingen die te mondig zijn verwijderd of de kop ingedrukt worden! Onderwijs op Curaçao is indoctri-
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natie, 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!

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. Kinderen hebben niets te zeggen en niets te willen. Ook dat is kinder-
leed!

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. Kin-
deren 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 gehou-
den door de vele instanties en de overheid! Het is verwonderlijk dat we met alle stichtingen en het 
vele geld uitgeven, blijkbaar meer kinderleed hebben dan 30 jaren geleden! Eerder is in het boekje 
‘Geboren voor een cent’ aangehaald dat tussen de 70 tot 82% van de kinderen te maken hebben 
en nog hebben met 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 “medewer-
king”.
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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 nauwelijks de power hebben om kinderleed aan te pakken. Als een kind bijvoor-
beeld 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! Onder-
wijzers 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 kinder-
leed niet verminderen en opgelost worden maar verder in het slop geraken. Als kinderen werkelijk 
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geholpen mogen worden zullen juist de mensen in het veld, onderwijzers, wijkverpleging, artsen, 
gehoord moeten worden. Van hen kan men vernemen wat het werkelijke probleem is met onze 
kinderen. En dan, ja dan is er een objectief beeld te vormen hoe het staat met onze kinderen op 
het eiland. Nee, stichtingen, schoolbesturen en politici willen niet weten wat er gaande is en dat 
bleek wel toen onze 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 ge-
weest. 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.

Delen uit het 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 kinde-
ren die met een warm strijkijzer behandeld werden kwamen bij ons binnen. Lang liep ik met de 
gedachte om deze zaken op papier te zetten. Dat gebeurde in het boekje “Geboren voor één cent” 
dat ik toen geschreven en uitgebracht had. Toen brak er een ware hel los en de toen zittende mi-
nister 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 telefoontje van geheel iemand anders die ook nog eens wat extra zaken aan 
haalde maar ook weer waarschuwde wat er met ons zou gebeuren. Na enkele weken een derde 
persoon die hetzelfde had meegemaakt en nog wat zaken liet weten waar dit ook allemaal speel-
de. 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 
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duidelijk dat er dus meer aan de hand was bij kinderleed dan alleen het leed van deze kinderen! Ik 
ging op zoek en vond enkele lijnen die wel heel erg triest bleken te zijn. Het heeft me veel moeite 
gekost om die zaken te accepteren en mee te leven. Ik ging verder zoeken om zoveel mogelijk 
gegevens los te krijgen en bewijzen te vinden. Via lijkende, onschuldige ingezonden stukken 
kwamen zaken verder los en begonnen mazen in de geheimhouding van trieste gevallen rond 
kinderleed zich te openbaren. Een kinderoord dat zich superheilig opstelde bleek veroordeelde 
kinderverkrachters te hebben werken en bleek zelfs een ervan de eigenaar te zijn van zo’n oord. 
Een afsplitsing daarvan maakte zich ook al schuldig aan deze praktijken. Maar niet te praten over 
die stichtingen en verschillende clubjes die zeer veel geld maken met het leed van de kinderen. 
Ook bleek veelal dat ongeschoolde personen zich bezig hielden met de zwaarste tak in de maat-
schappij. Veelal handelend naar hun zogenaamde “goede wil” maar zonder kennis van zaken. Toen 
dat allemaal naar boven kwam werd het beeld duidelijker en duidelijker; Kinderleed is handel en 
met kinderleed is heel veel geld te maken. Goede handel. Zeker, want vele mensen zwichten wel 
voor de zielige verhalen over kinderen, gebracht door een of andere kerk of een glad persoon! De 
informatie was enorm en ondertussen moest ik al voor een rechtbank verschijnen voor een zaak, 
betreffende een 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 veroor-
delen. 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, gebeur-
de 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 kopië-
ren en rond te sturen. Geen probleem, en zo kwam het boekje wel op erg vreemde plaatsen. Want 
op een gegeven moment vertelde hij me dat hij het ging aanbieden aan Koningin Beatrix. Wat later 
prins Willem Alexander en Prinses Maxima werd. Na de aanbieding kreeg ik een schrijven van hen 
waar ze me bedankten voor het aanbieden van dit boekje. Er ontstond een vraag en die was; Hoe 
kan een man zo dicht bij het Koninklijk huis komen en even een boekje aanbieden? Later bleek dat 
zijn connecties overal zaten en kreeg ik op Curaçao contact met hem. Hij vroeg me hoe we het 
boekje verder de wereld in konden krijgen. We vertelden hem dat als het in het Papiaments uit 
zou komen ook de bewoners van de eilanden meer van deze zaken zouden te weten komen. Het 
boekje werd vertaald en uitgegeven. Dat boekje ging heten; “Mi bida no bal niun sèn”. Tijdens 
weer een persoonlijk gesprek belandden we in de hol van de leeuw. Daar zaten drie mannen en 
een vrouw ons uit te horen hoe wij dachten verder te willen gaan. Dat tijdens een hapje. Een van 
de opvallendste vragen was of we gingen stoppen met kinderleed als het Papiamentstalig boekje 
op de markt zou komen. Vreemde vraag! Ik antwoordde dan ook dat we pas stoppen 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-presi-
dent 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 orga-
nisaties van de Vrijmetselarij en hadden zeer nauwe banden met het Koninklijk huis, Nederlandse 
defensie als ook veel macht op diverse plaatsen. Zo was het te verklaren waarom deze bepaalde 
mensen bij elkaar kwamen en wij uitgehoord werden in hoeverre en wat wij wisten van het ge-
heel. Veel duidelijkheid is er voor hen niet gekomen en wat wij allemaal deden om en rond kinder-
leed en onrecht voor burgers lieten wij niet los. Dat hun macht groot was bleek al voor de ontmoe-
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ting 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 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 wor-
den. 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 
“achterlijk”, “niet te bewijzen” en “uit de duim gezogen”. Ook de pers werd voor dit karretje 
gespannen en zogenaamde onafhankelijke reporters deden er alles aan om me openlijk voor gek 
te verklaren. Dat maakte de totale opzet om ons stil te krijgen compleet. Dat bleek helemaal 
duidelijk toen wij bij het bezoek van de Koningin op Barber geen aankomsttijd van het bezoek door 
kregen. Via andere kanalen kregen we een tijd en zijn we met twee protestborden gaan staan om 
kracht bij te zetten voor het kinderleed op dit eiland. Al vrij snel in het begin kwam veiligheids-
dienst Nederland ons vragen wat de bedoeling was. Na een goed gesprek mochten we van hen op 
een aangewezen spot staan waar het gezelschap langs moest komen. We werden zelfs gevraagd of 
we met de Koningin wilden praten en hadden daar geen bezwaar tegen. Interviews werden afge-
nomen, foto’s gemaakt en toen was er paniek want veiligheidsdienst Curaçao wilde ons wegstu-
ren. 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 organise-
rend comité was in rep en roer en de pers werd verder verboden aandacht tebesteden aan deze 
actie. Foto’s werden niet geplaatst noch de interviews uitgezonden, laat staan een seconde aan-
dacht aan het geheel. Alleen TV 11 had kennelijk geen boodschap aan de boycot en zond ons wel 
uit. We waren duidelijk in beeld geweest met onze borden, zelfs boven de hoofden van het Ko-
ninklijk gezelschap! De Nederlandse pers en lokale pers dropen af als lammetjes voor het verbaal 
geweld en machtsvertoon. Onze actie was geslaagd want de hele delegatie zag onze borden en 
bleef staan om het te kunnen lezen. Meer wilden we niet bereiken. Het gehele verslag staat op 
mijn website. Waar dit alles vandaan kwam? Dat bleek al snel vanuit de zaken die er allemaal 
daarvoor hadden gespeeld. Onze minister president heer Schotte deed verwoede pogingen om mij 
stil te krijgen. Ik was een van de eersten die moest opdraven in het Fort. Hij beloofde gouden 
bergen en ik zou met mensen en commissies samenwerken om kinderleed aan te pakken. Zelfs het 
nationaal plan zou aangepast worden en kinderleed zou hoog in het vaandel staan. Dat het gou-
den 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 lokale 
bankrekening, was iets waar je niet overheen kijkt. Ik legde hem zaken voor en vertrok weer huis-
waarts. 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?
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Twee vragen die na verloop van tijd samengevoegd kunnen worden omdat het simpele antwoord 
is; “Wil men wel veranderingen?” 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 com-
fortabeler we onze oude dag kunnen slijten. Buiten dat een kind, dat snel al handelingen kent om 
geld te maken, een extra welkom is in het voortbestaan in een familie. Kinderen die al op zeer 
jonge leeftijd aan het werk gezet worden om zo geld te innen via die kinderen. Kinderen die nog te 
manipuleren zijn en kinderen die ook nog gemakkelijker te onderdrukken zijn. Met wat karig eten 
en enkele pakslaag is een kind een gemakkelijke slaaf voor de vele uitbuiters. Wereldorganisaties 
zijn fel tegen kinderarbeid maar kunnen niets uitbrengen tegenover die multinationals die deze 
kinderen op plantages laten ploeteren voor een handjevol rijst! Die multinationals worden be-
schermd puur omdat deze wereldorganisaties rijkelijk beloond worden om door de vingers te zien. 
Bijvoorbeeld, de gehele chocoladehandel draait op kinderarbeid. Maar ook vele landbouwmulti-
nationals 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 wereld langzaam aan ten onder gaat. Drug heeft altijd bestaan en 
drug op zich is geen probleem. Alleen is men vergeten dat ook drug met respect behandeld moet 
worden en het geaccepteerd moet worden door je energie. Drug wordt express in stand gehou-
den 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 inkom-
stenbron 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 kunstmatige prijsstijging die alsmaar moet voordoen of dat het slecht met ons 
gaat. In werkelijkheid draait ons eiland ook niet op een PDVSA en zijn olieraffinaderij en ook niet 
op de vele winkeltjes met een handjevol toeristen. Enkele malen hebben we mee mogen maken 
dat onze zogenaamde pijlers op een zeer laag pitje draaiden en dat toch het eiland gewoon door 
ging. Dan zie je duidelijk dat het zwarte circuit, wat bestaat uit drugs, trust, casino, medicijnen en 
een vleugje wapenhandel, dit eiland draaiend houdt en hoog op de wereldranglijst staat in deze 
onderwereld. De mogelijkheden, zowel juridisch als zakelijk, maken dat het beschermd wordt door 
Europa maar ook door Amerika die zo heel veel geld genereren en deze eilanden staande houden. 
De logge manier van wethantering en de manier zoals men zaken weet onder te brengen, lijkende 
dat alles legaal is, maakt het voor die onderwereld een waar paradijs.

Deel uit het boek Curacao achter gesloten deuren

Boek:Curaçao achter gesloten deuren.  ISBN 978-1-4717-9319-6
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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 aandacht kreeg. Natuurlijk niet want ik 
had bij de vele personen, die bij ons thuis kwamen, een link kunnen leggen naar de vrijmetselarij

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, kinderhan-
del 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 organisaties 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 gemanipuleerd rapport gepresenteerd had op Cu-
raçao waar ze mild deden over het kinderleed. Maar in Nederland sloeg UNICEF een geheel ande-
re 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 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 bui-
ten 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 “Ge-
boren voor één cent” kwamen we erachter dat de problemen niet alleen gezocht moesten worden 
bijde lokale instanties. Deze bleken veelal onprofessioneel te werken en sommige zelfs zonder enig 
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kennis van zaken. Je zou kunnen zeggen “waar een wil is, is een weg”. Maar kinderleed blijft maar 
aanhouden omdat er alsmaar achter de feiten wordt aangehobbeld en dat het dweilen is met de 
kraan open. Incest, drugs, mishandelingen en ook het verhandelen van kinderen worden door 
hogerhand niet erkend. Toen we met een compleet verslag kwamen bij de minister van gezond-
heid, mevr. Constantia, werd het niet gelezen en werden we ook niet voor een gesprek ontvangen. 
Door de vorige minister, mevrouw Leeflang, werden we zelfs bedreigd! Het was minister president 
Schotte die als eerste een confrontatie aan ging betreffende dit probleem. Hij was de minister die 
ook Unicef goedkeuring gaf om een onderzoek te doen naar de stand van zaken over kinderleed 
op het eiland. Hij kon niet veel anders want we hadden al bij Unicef, VN, Nederlandse politiek en 
Europees Parlement aangeklopt dat de toestand onhoudbaar was en nog is. VN vroeg

Nederland naar opheldering en Nederland moest zwijgen want er waren geen cijfers die ze konden 
overleggen! We weten vanuit het verleden bij andere zaken dat Unicef alleen datgene mag onder-
zoeken 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 
de werkelijke cijfers! Dat omdat ze maar in een beperkt gebied in het veld werken. We hebben 
contact gezocht met zowel de internationale als de lokale Unicef organisatie maar er kwam geen 
response. Via de pers vernamen we kort daarna dat het uitgemaakt was dat er een selectief elite 
groepje gehoord zou worden. Niet de scholen, hoofden der scholen, schoolgemeenschappen, 
wijkverpleging en 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 wij-
ken! Wat gebeurt er dus? Unicef krijgt gemanipuleerde cijfers vanuit ons eiland. Cijfers die door 
enkele instanties vrijgegeven worden maar die vaak zelf de oorzaak zijn van deze kinderellende. 
Het rapport is nu gebaseerd op een politiek en enkele organisaties die zeker niet naar behoren 
(kunnen) functioneren. En zo blijven nu weer de ware cijfers achterwege! Waarom? Omdat kinder-
leed een handel is waar heel veel geld in omgaat. Via dit leed zijn er vele organisaties die er een 
boterham aan verdienen en is er een politiek die kinderen ge/misbruiken voor hun doelen en hun 
handel als drugs bijvoorbeeld. Want hoeveel kinderen op dit eiland worden gedwongen om zich in 
de drugswereld te begeven? Maar buiten dat, is kinderhandel en seks met kinderen een welkome 
inkomen voor velen. Onze freezones blijken, naar horen zeggen, een waar paradijs te zijn van waar 
kinderporno de wereld ingestuurd wordt. Maar vergis u zich niet, ook de katholieke kerk maakt al 
vele jaren misbruik van onze kinderen! Met een huidige bisschop die het zelfs ontkent en af doet 
als verleden tijd, terwijl wij vanuit het Vaticaan een schriftelijk excuus kregen voor wat er in het 
verleden gebeurd is. Het geloof waar vele clubjes en vele stichtingen zich achterschuilen en in de 
naam der God de kinderen gebruiken/misbruiken voor hun eigen ego en verdiensten.

Het rapport Unicef zal internationaal worden aangevochten. De nodige acties zijn al ondernomen 
en zowel VN, Nederland, en het Europees Parlement weten dat er “meer” aan de hand is. Helaas 
zijn de kinderen wederom de dupe van gemanipuleerde cijfers, opgelegd door de lokale politiek.

Deel uit deel 1 Matrix van ons systeem

Boek: De MATRIX van ons systeem deel 1.  ISBN 978-1-291-88840-9
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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.

Van 1742-1776 verschillende paters van diverse nationaliteiten.

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 Apostolisch 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

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 - De MATRIX van het systeem

13. Bisschop: mgr. W.M. Ellis OP, 1973-2001
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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 uitoe-
fening van de katholieke godsdienst er in 1637 verboden. Desondanks slaagden priesters er af en 
toe in de eilanden, behalve Curaçao waren dat Aruba, Bonaire, 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 Cu-
raçao verheven tot apostolische prefectuur, in 1841 volgde een verheffing tot apostolisch vicariaat. 
Na het bankroet van de Compagnie in 1791 werden 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 afge-
schaft. 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 Nederland, 211-223

22 mei 2014 (Ingezonden stuk)

OPMERKELIJK BERICHT EN TEVENS BEWIJS

Gekort op onderwijs

Minder leerlingbegeleiding in voortgezet onderwijs
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AD vandaag 22 mei 2014

“Willemstad - Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) gaat binnenkort met verte-
genwoordigers 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 leg-
gen, 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? Be-
schreven jaren geleden en tot de dag van vandaag nog steeds ontkend.

‘Mensensmokkel bestaat op Curaçao’

AD 22 mei 2014 

Opmerkelijk stuk Antilliaans dagblad

“Willemstad - Mensenhandel en mensensmokkel zijn deze week onderwerp van discussie op Cu-
raçao. 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 gezamenlijk 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 alsmaar bij mij opkomen “Waarom kan kin-
derleed niet opgelost worden”. Met al onze know-how moet dat toch gemakkelijk kunnen!
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Toen ben ik gaan wroeten en het antwoord was vreselijk.

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 zittend in de vrijmetselarij. Datzelfde zien we 
ook bij de kerk en de vele geloven / sektes.

Senia Melchizedek is een persoon sprekend namens de vrijmetselarij en ging me uithoren.

Senia Melchizedek; Wat staat er eigenlijk in het boek over de vrijmetselaars dan? daar ben ik wel 
nieuwschierig naar.

John H Baselmans; Alles is daar in beschreven Senia

Zie de gratis downloads:

Title: De MATRIX van het systeem deel 1. ISBN 978-1-291-88840-9

http://www.johnbaselmans.com/.../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/.../Books/Matrix2_download.pdf

File size 3.7 MB

Senia Melchizedek; Ja dat begrijp ik maar worden ze goed afgebeeld of als slecht, daar ben ik be-
nieuwd naar.

John H Baselmans; Oordeel zelf Senia Melchizedek

Senia Melchizedek; Tja helaas worden de vrijmetselaars overal slecht gepraat, ik zie in het boek 
dat ook hier weer termen worden gebruikt 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 ontwikkeling 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 wor-
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den 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 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 Melchizedek 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 con-
tact 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 curacao gebeurt ZEEEEEEEERR-
RRR veel wat het daglicht niet mag en kan zien. Vrijmetselarij leden zijn compleet gehersenspoeld 
en verzuipen in zgn goede doelen en lijken allemaal 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 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 direct 
onder de kroon zat en hoog in het clubje zat. Deze hebben me allemaal bedreigd en zelf auto on-
gelukken 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 Melchizedek; 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 wereld 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 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 
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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 acherlijke 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 vrij-
metselaars 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 Melchizedek 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 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.

Bbertina Goa Janssen; 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 LIEFDEVOL????

Senia Melchizedek; 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 nietuss 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 kinder misbruik enz.. gaat niet door de beu-
gel en accepteer ik totaal niet want ik heb zelf een kleine meid van 9 jaar, dus op dat vlak staan we 
in iedergeval 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 Melchizedek 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 be-
dreigde 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 
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vervelend voor jou dat jij dit doormaakt en hebt ervaren maar nogmaals, ik ken de vrijmetselaars 
niet op die manier, en dat zal ook zeker nooit gebeuren.

John H Baselmans; Ik citeer Senia Melchizedek “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 vrij-
metselaar. 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 aanna-
mes 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 uit die hoek massaal inbeslagnames zijn net en toevallig allemaal die men-
sen die op internet vrijheid propageren! Toevalligheid bestaat niet en ik ben deze heer Henk Kroe-
ze 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 bedreigde! 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 be-
nen 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 ont-
moetten.  Zij waren relaxed aan het winkelen en we kwamen tot een praatje. Het was weer eens 
een gesprek met wederzijds respect, net zoals ik in het verleden altijd heb gehad met de oud gou-
verneurs 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 vechten en via de media hun persoonlijke 
vetes uiten. Als voorbeeld ziet men alleen personen met een zwaar ego, alleen denkend aan per-
soonlijk 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 bewoners, gezag-
dragers en hooggeplaatste personen niet meer zeggen.

De vraag is hiermee beantwoord. De vraag “waarom is onze jeugd zo gedegenereerd”. 
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2 september 2014

HET RAPPORT

The pyramid that justifies child suffering, trafficking and abuse.
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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 research 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 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
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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 as an action of a fellow man, an ac-
quaintance 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 enjoys 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 family 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.

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 Curacao
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Layer 4

Mafia and criminal organizations 

These are organized gangs who are taking full advantage of the young people in distress. 

By allowing them to use just enough drugs, they can be used anywhere and little will come off if 
they get caught or eliminated. 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 mem-
ber 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. 

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. Remarkable, 
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 is the 
buffer of our pyramid because the prosecutor talks crooked straight and from you, as a citizen, is 
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expected that you deposit any misunderstanding there and then we have those persons who con-
ceal 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.  

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. 

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 politi-
cal leaders.
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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 re-
present 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. 

In recent years there has come to light that in various believe there was a lot of abuse of child-
ren and minors. That is still going on and has not stopped despite numerous cases. That is simple 
because the ecclesiastical societies with their own interpretation 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 de-
fended 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 wor-
ld 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 prosecutor ta-
kes 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 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 criminals will be carried forward who suppo-
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sedly 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 pyramid. 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 Netherlands 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, sacrifi-
ces and sexual acts are done assigned from above. 

The absolute top of ALL the world faiths we can find in the Vatican! From there they get their com-
mands 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. 
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Lastly 
 

This list was created after being active for 20 years in child suffering and after that 13 years of del-
ving, 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.   
 

As long as man will rule at the top of this pyramid, suffering, sacrificing, and trafficking of children, 
will subsist and we who make these things publicly will be humiliated and eliminated. Nevert-

heless, 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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Visit the pages for all the information 
 
Politics and society

Public opinion

http://www.place4free.com/Ingezonden/Ingezonden_index.htm

Slavery

http://www.place4free.com/Slavernij/Slavernij_index.htm

Help

http://www.place4free.com/Help/Help_index.htm

Born for one penny

http://www.place4free.com/Geboren/Geboren_index.htm

Lump it

http://www.place4free.com/Pech_gehad/Pech_index.htm

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

13 september 2014 (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.
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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 namen 
zijn op te vragen en alle voorvallen zijn door ondergetekende meegemaakt en kan hij daar in getui-
gen.

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 Baselmans-Oracle schriftelijk vastleggen de diverse 
zaken die hij gezien, meegemaakt of meldingen van gehad heeft. En waar de desbetreffende in-
stanties, politici en justitie niets gedaan hebben nadat deze meldingen aan hen voorgelegd wer-
den. Deze meldingen 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 mensenle-
ven 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.

Case 1 

Koninklijk huis /vrijmetselarij /kinderen

Na het boekje “Geboren voor één cent” uitgebracht te hebben, 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 ondergetekende 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 belanden. “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 onder-
getekende 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 
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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. en R.L., allen aangesloten of connecties hebbende met de vrijmetselarij 
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 zon-
der 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 (Indo-
nesië) en kinderen van dat deel van de wereld naar defensie Antillen! Het “ronselen” van kinde-
ren 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 verkla-
ring van Anne Marie van Blijenburgh, ex-echtgenote van Kees van Korlaar “Octopus Syndicate”.

Case 2 

Bisdom Willemstad / kinderleed

Al jaren is er algemeen bekend dat geloof en kinderleed samen gaan. Deze informatie kreeg on-
dergetekende 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- en 
zedenpolitie Curaçao) hoorde ondergetekende enkele malen het verhaal dat A.D. zelf met “kinde-
ren 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.
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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 verhaal 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.

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 instanties gepresenteerd doch werd naast hen 
neergelegd omdat S. een kerkelijke organisatie is en dat ze daar niets aan mogen doen wat waar-
schijnlijk 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 geval-
len 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 heb-
ben. De leidster moest 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 buitenschoolse 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 gaan-
de 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 wer-
kelijk 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 ker-
kelijke 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 
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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.

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 Paulie kinderleed hebben geprobeerd te ver-
zachten 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 afge-
voerd naar buitenland via kanalen die gaan via de Nederlandse 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 maatschappij. 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 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 be-
dreigd, 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 ge-
sprek 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 katholieke kerk totaal niks te maken met organi-
satie S. September 13, 2014 at 6:32pm.
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14 september 2014 (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 brengen 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 inclu-
sief 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 Yves vanuit het bisdom (Franklin Clemen-
cia)! 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 nogmaals gedaan aan de nieuwe PG heer 
Schram. Ook de kinderbescherming 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 Nederland 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 “aan-
gepast” 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 
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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 aangiftes bij de desbe-
treffende instanties.

Wraak ken ik niet en is niet de oplossing maar dat bisdom Willemstad weigert te praten en dat ik 
bij het Vaticaan een verzoek 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.

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)
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  1 THz (1012)   1 ps (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, infra-
red 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.

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 waarvan enkele nu op de eilanden in de Antillen verblijven.

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 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. 



88
HET DICTATORIAAL GEDRAG VAN BISDOM WILLEMSTAD

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 
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. Bijzonderhe-
den: 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. Atelierwin-
kel  
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  
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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 :  
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 Bijzonderheden : Misbruikte zijn kleinkin-
deren 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) 
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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. 

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 van € 
1000,– 

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. Bijzonderhe-
den : 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 jonge kinderen.  
Bijzonderheden : Eerder veroordeeld in 2005 en kreeg daarvoor een voorwaardelijke gevangenis-
straf. 

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” 
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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.  
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. 

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 voor-
waardelijk 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  
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LJN : Parketnummer :  
Veroordeling : De voor verkrachting van en ontucht met jonge buurtkinderen veroordeelde En-
schedeër K. mag uit de Rekkense tbs-kliniek Oldenkotte. De rechtbank Almelo wijst de door het 
Openbaar Ministerie gewenste verlenging van de tbs-maatregel af. 

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 
grensoverschrijdend seksueel gedrag met jonge kinderen. Ontucht gedurende lange periode. Mis-
bruik 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 kinderpor-
no. 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 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 compu-
ter Toshiba Sattelite 

Naam : Martin van D.  
Adres : Jasmijnstraat  
Woonplaats : Rotterdam  
LJN nummer : Parketnummer : 10/035785-94  
Veroordeling : Bijzonderheden : Misbruiken, verkrachten foto- en video opname maken van deze 
misdrijven. 
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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 onbetaal-
de 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  
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  
LJN nummer : Parketnummer :  
Veroordeling : In 2004 een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar. 
Een werkstraf van 240 uur. 
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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 : 09-00202/03 Veroordeling : 18 maan-
den met voor aftrek en verplicht behandeling bij een psychiater.  
Bijzonderheden : Zijn 5 eigen kinderen vanaf 5 jaar stelselmatig gepenetereerd terwijl deze vastge-
bonden 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,  
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 
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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 ernsti-
ge psychische en sexuele stoornis en grote kans op herhaling. Lichte straf omdat het de eerste keer 
was. 

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 toenmalige 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 gecategoriseerd 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 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 gediplomeerde 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 instan-
ties 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 
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“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 volgens 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! Com-
puter en harde schijven werden vermist en zijn nooit meer opgedoken. Gelukkig waren er kopieën 
maar justitie 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 bedoeling 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 op-
drachtgevers 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 gege-
vens 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 aardbodem. Hij was voor Jantje publiek een 
automonteur. Maar in werkelijkheid 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. Ook werden zijn boottochten inten-
siever. 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 ge-
sprek 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 blijk-
baar 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 aan de pers van het rapport “The pyramid that justifies child suffe-
ring, 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 onderstaan-
de 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 ver-
dient. Om zo ook hen een goede toekomst te geven.

Met een vriendelijke groet,

John H Baselmans-Oracle

“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 opgevallen: 
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 crimi-
nelen” 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.  
 
Andere verklaring is helaas niet mogelijk.
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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 bis-
schop 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 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 pas-
toor 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 pas-
toor Montoya en bisdom Willemstad ging zo ver dat alles achter gesloten deuren moest worden 
behandeld 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 aangehaald en ook aangetoond. Maar het 
betekent dat we aan het dweilen zijn met de kraan open. Want aan de ene kant doen onze gezag-
dragers 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 onze-
kere en we zien dat ze als back-up afpersing of omkoping hanteren. Uit uitspraken van ex PG’s, oud 
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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 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 corrup-
te 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 corrupte 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 per-
sonen 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 onmogelijke zaak in deze hoek van onze maat-
schappij. Het einde is zoek en dit kan niet veranderen. Het is het spel van de wereld, het spel van 
een ziekelijk systeem.

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 have success.

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 moe-
ten we hem wel weer eens gelijk geven met waar hij mee naar buiten komt. 
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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 opgebouwde 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

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, internationale organisaties en de Neder-
landse 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

 
“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 schrij-
ven 2 internet dagbladen die het plaatsten. Maar internationaal en zeker vanuit politiek Nederland 
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 voorzit-
ter 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.
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9 december 2014 (Brief naar minister van buitenlandse zaken en koninkrijk relaties) 

OPEN BRIEF Heer dr. R.H.A Plasterk

Directie Koninkrijksrelaties

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 december 2014. Het is toe te juichen dat er 
een actieplan opgezet is samen met de eilanden en Nederland. Maar toch wil ondergetekende 
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 toenma-
lige premier heer Schotte. Deze beloofde veel maar deed weinig.

- Mei 2014 kwam ondergetekende met het rapport over 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 “Koninkrijkskinderen”. 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 instan-
ties vanuit de politiek! Iedereen die in het veld werkte, huisartsen en wijkverpleging 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.
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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 vaderlijke 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 Alpha” kwam naar boven.

Wat is de ware stand van zaken?

a. We hebben een politiek die er alles aan doet om kinderhandel 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 Pampoen 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 worden kinderen opgeleid als zijnde drugskoeriers en vele meisjes als hoeren en pop-
petjes 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 seksfeesten (ook met minderjarigen) zijn. Dat allemaal beschermd 
door de bewaking voor aan de toegangspoort. Schrijft men hier justitie daarop aan wordt er ge-
zwegen 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 gestorven 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 ondergete-
kende mee dat rechters over en over de kinderen bleven ondervragen over de handelingen en 
dat met publiek in de rechtszaal. Zo hebben we 2 kinderen die totaal psychisch wrak werden door 
toedoen van deze rechters.

g. In de huidige werkelijkheid is het praktisch onmogelijk 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.
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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 vangen 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 initiatieven 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 is 
gezet. Want een mondige burger opkomend voor kinderen, die dan ook nog de bron aan wil pak-
ken, 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 namen?

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 we-
reldse club die onder de naam vrijmetselarij (freemason) werken en opereren. 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 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 strooi-
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en 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.

I left the Netherlands.

I went to Curacao, did my drawing and owned one of the largest homes in the neighborhood Em-
mastad.

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 mes-
sage to kill me. 
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After 3 years of fighting with the local and Dutch police I got him behind bars and that girl became 
free from slavery and abuse.

On this island there were also some criminal actions and in these years I was several times threa-
tened 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.

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 crema-
torium”. 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.
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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 asking 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 servant of the Dutch king.

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 ver-
schijnt 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 meegemaakt en dan praten we over die moe-
ders 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 (vertrekken 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 bankdi-
recteur, 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 uitbuiten 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 noe-
men “Ministerie van Arbeid en Slavernij”. 

Laten we eens door gaan lichten hoe werknemers behandeld worden. Het is triest dat onze bevol-
king 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 
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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 slavernij beschermen voor geld en macht. 

6 januari 2015 (Ingezonden stuk)

Een opmerkelijke tweet

Vannacht werd ik gewezen op een tweet van onze comité koninkrijksrelaties en dat over mijn inge-
zonden 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 prostitutie (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 Nederlandse als zowel de koninkrijksregering 
om zo wel de prostitutie als werkster en vooral niet te vergeten de “etc.” waarmee de (lokale) be-
volking mee bedoeld wordt (gezien mijn stuk). Het is in en in triest dat anno 2015 nog geen oplos-
sing 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 (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 “he-
laas” is er een aansporing 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.
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Shortly after, I placed this book for free to download on 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)

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)
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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)

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)
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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 

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 vervolg?

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?
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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’.

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 overspoeld met mails van mensen die het ken-
nelijk 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 maatschappij. Door de vele citaten/persberichten die deze 
mensen zelf naar 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. Natuurlijk 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,
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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 besef-
fen hoe dat te doen.

Ik wacht, zie en glimlach.

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 pastoors, waarbij de rechtszaken achter geslo-
ten 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 onbekende 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 bisschoppen al deze ongure zaken blijft beschermen en ontkennen terwijl de RK 
paus loopt te verkondigen dat dit afgelopen moet zijn?

OF, staat het Rooms Katholiek geloof voor het spelen met minderjarigen door oudere mannen?

John H Baselmans-Oracle

5 februari 2015 (Ingezonden stuk)

EO maakt documentaire over seksueel misbruik RK Kerk

Zal een lange documentaire worden want Bisdom Willemstad heeft veel op hun kerfstok.

http://www.qracao.com/index.php/nieuws-vandaag/13126-eo-maakt-documentaire-over-seksu-
eel-misbruik-rk-kerk 
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De uitzending is te zien via de link:

http://www.uitzending.net/gemist/300506/Nederland-2/Dit_is_de_Dag_Reportage.html

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!

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 pro-
bleem!

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 op-
bergen 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 levenservaring 
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 terugkeert. Wat we zaaien, zullen we oogsten.”

Is zorgen voor je ouders nog doenlijk in de huidige maatschappij?

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.
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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 Brievengat. 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 duide-
lijk. 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 Jesuieten pauzen en bisschoppen. Zo 
toont het gerecht duidelijk aan 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

March 6, 2015 (Opmerkelijk bericht)

Het is ongelofelijk “ het bewijs is per abuis vernietigd”

Oud-pastoor Donders uit Veldhoven vrijgesproken in kinderpornozaak

ED .nl

DEN BOSCH - De voormalige Veldhovense pastoor Dominique Donders is door het Gerechtshof in 
Den Bosch vrijgesproken 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 afbeeldin-
gen 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.

In eerste instantie werd Donders in 2013 nog veroordeeld tot een boete van 1.500 euro. Dat oor-
deel 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!
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“The Hidden world, part 2” wat geweigerd wordt internationaal te distribueren. WAAROM?

Om deze krantenartikelen!

12 maart 2015 (Ingezonden stuk)

WAT DEED WILLEM ALEXANDER IN ROME ALS ZIJNDE PROTESTANT MET 2 JEZUÏETEN 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 vraagge-
sprek 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 salarissen 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 broodjes over de 
toonbank en de waiters doen hun uiterste best. Bij het solliciteren wordt er een mega salaris ge-
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boden 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 kindermisbruik.

Jongeren worden zelfs veroordeeld in oneerlijke processen. Kerkelijke communies en diverse pas-
toors 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.

Alle kerkelijke leiders van de wereld

Als extra opmerking wil ik hier plaatsen dat Campo, het hoerenkamp van Curaçao, is opgericht 
door bisdom Willemstad!
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Artikel in Spectrum
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23 maart 2015 (Ingezonden stuk)

Norman Serphos blijkt namens het OM (zijn werkgever) te beweren; “dat er op Curacao geen kin-
dermisbruik plaatsvind”. Er is volgens hem NOOIT aangifte gedaan!!

Deze man zit kennelijk in de groep die het huidige kinderleed beschermt op onze eilanden en dan 
nog via zijn werkgever die dit aan behoort te vechten. Zo zien we dat de kerk sterke banden 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 maanden, nog enkele priesters? Pastoors met 
spoed van ons eiland af en komen nooit meer terug, heer Serphos?

22 maart 2015 (Brief naar de Evangelische Omroep Nederland)

Brief naar EO

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 vra-
gen 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 eilan-
den 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 ant-
woord 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 ontkennen ondanks een 45 minuut durend ge-
sprek 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 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 va-
kantie toe waren. En onze Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao die 
zelf verkondigt dat er totaal geen aangiftes zijn gedaan. Een goddelijke leugen vanuit een justitieel 
stinkend hol die allen kinderleed beschermen.
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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 ingezonden stuk over bisdom Willemstad (Bisdom Willemstad de hoek van de god-
delijke 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 doof-
pot 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 verantwoor-
delijke 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 mogen zien dat er pastoors per direct op langdurige tot eindelo-
ze 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.
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Het interview

Onze bisschop Secco stond te stuntelen. De leugen was er al voor het interview begon. Name-
lijk dat hij zogenaamd in verband met het overlijden van zijn broer in Italië was, maar plotsklaps 
verscheen hij in de wandelgangen! “Komt u maar door”, zei hij stuntelig tegen de filmende came-
raploeg. 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 praten. 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 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 la-
ten 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 medewerker 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 woord-
voerder 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 be-
wust 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 persoon die langs een pastorie woont in 
Willemstad en regelmatig in de nachtelijke uren schreeuwende kinderen hoorde (dit is een recent 
voorval). Ook deze aangiftes waren volgens de woordvoerder 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 ontkennen 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 haal-
de 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.
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De werkwijze werd nog eens extra bevestigd toen er op de sociale media en pers naar buiten 
kwam dat het bisdom de aangiftes 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 te-
gemoetkoming uitgekeerd en excuus aangeboden door het Vaticaan! Dus hoe kan een bisschop 
met 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 wilden 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 
gemeente 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 Willem-
stad gedeponeerd 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 weinig mensen gaan over tot actie en wie heeft het Vaticaan hierover al geschreven? Jam-
mer 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-Katholieke 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 gerappor-
teerd.

29 maart 2015 (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 kinderpor-
no. Dat heeft de openbaar aanklager van Vaticaanstad gezegd tegen de Britse krant The Guardian. 

Volgens de aanklager, Gian Piero Milano, wordt er na alle schandalen binnen de kerk elders in de 
wereld, nu ook jacht gemaakt op pedofielen binnen de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke 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. Dominicaanse 
Republiek
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Hij wacht in het Vaticaan op berechting voor het misbruiken 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 witgewassen en werden er drugs gesmokkeld.

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 Mila-
no.

Amigoe 30maart 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 mis-
bruik 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 om-
gaat met haar ‘personeel’ 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 ac-
tualiteit 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 
probeert te vegen. Maar ook over zaken als de wijze waarop pastoors op ‘studiereis’ worden ge-
stuurd of worden overgeplaatst, terwijl er mogelijk ook andere redenen zijn die aan deze beslissin-
gen ten grondslag liggen. “Van oudsher werd besloten dat katholieke geestelijken een salaris van 
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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 maken 
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 
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dat hij de boodschap van de Kerk respecteert en daar ook op geen enkele wijze kritiek op wil le-
veren. “Het gaat om de structuur waarbinnen dit instituut functioneert.” Rosaria laat in zijn schrij-
ven 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

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 Katho-
lieke 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 Rosa-
ria weldegelijk belasting 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 amb-
tenaren (zoals heer Rosaria ook aangaf) waarvan diverse (geestelijken) zich schuldig maken aan 
kinderverkrachting. LET WEL: Wij burgers geven deze mensen geld om onze kinderen te verkrach-
ten!

Wat gaat de regering hier aan doen? Gezien deze “ambtenaren” op de loonstrook van de overheid 
staan, zullen ze allemaal teruggehaald en veroordeeld moeten worden volgens onze wetten. Ook 
de personen die deze zaken afgeschermd hebben nu en in het verleden, moeten ook vervolgd wor-
den. 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 Cu-
raçaose 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 Curaça-
ose overheid. Uiteindelijk hebben deze vroegere en huidige regeerders ingestemd (door medewe-
ten en betalen) voor deze handelingen van hun ambtenaren.

Dit alles gaat een grote staart krijgen.
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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

ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Landsverordening van de houdende regels  van materieelrechtelijke aard betreffende

de rechtstoestand van de ambtenaren in dienst van het Land Curaçao

(Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht)
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====================================

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 vertrouwenspersoon integriteit, functioneert in die hoeda-
nigheid 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 integriteits-
vraagstukken en over de wijze waarop hij kan en moet omgaan met kennis over mogelijke inbreu-
ken op de integriteit in de organisatie.

2. De vertrouwenspersoon integriteit behandelt de in die hoedanigheid verkregen informatie ver-
trouwelijk 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 hetgeen de vertrouwenspersoon integriteit in die 
hoedanigheid ter kennis is gekomen.

3. Artikel 200 van het Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op de vertrouwens-
persoon 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 beschermen tegen deze duivels en zowel het 
bisdom als de politiek verantwoordelijk 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 kindermis-
bruik door welk geloof of sekte ook, of dat we alles maar pikken. 

De gegevens die nu vrijkomen zijn belangrijk om te bepalen of mensen achter het leed (geloof) 
staan of achter een betere 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 ondertekende lijsten.

HOE LANG LATEN WIJ NOG MET ONZE KINDEREN SOLLEN DOOR EEN GELOOF, SEKTE OF CLUBJE?

1 april 2015 (Brief)

Brief aan de ombudsman Curacao

Beste mevrouw Martijn

Langs deze weg wil ondergetekende u vragen hoe zaken in elkaar zitten in verband om een “bur-
gerinitiatief” 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.

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 
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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 “bur-
gerinitiatief”. Bij 40 duizend (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/geldigheidsdatum_01-04-2015)

Mijn vragen zijn:

Wat is het aantal ondertekenaars die wij lokaal nodig hebben voor Curaçao?  
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 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!

Wat heeft u over voor uw kinderen? 
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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 interesseerden 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 “ge-
vaar” kon zijn voor het bisdom. In latere publieke  verklaringen 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 werke-
lijk 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 
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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 bisdom 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 mis-
bruikt 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 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)! 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 potentiële 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 is al moeilijk voor velen even in te vullen. De kinderen zijn hier op onze eilanden wer-
kelijk 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 op sociale media)

Al eens afgevraagd waarom onze maatschappij, ons systeem 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. Maar wie wil hun geloof, feestjes, sport, muziek voor vrijheid laten staan?
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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 kindermisbruik van onze kinderen door geestelijken.

6 belangrijke vragen die moeten gaan leiden naar een zaak die het bisdom, desbetreffende gees-
telijken en de betalende regering verantwoordelijk gaan stellen voor hun daden en laks aanpakken 
van het probleem.

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.
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11 april 2015 (Ingezonden stuk)

De man (Rosaria) die zijn eigen kinderen verraadt en voor 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 bij 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 aangehaald 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.

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 vanuit 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 gebrainwashed dat hij niet meer wist dat deze meld-
punten 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 pro-
bleem.
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Terugkomend op de enquête die nu gesloten is, was het meest verontrustbarend dat er zelfs 
personen invulden dat het 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 eigen weg de mishandeling van de kinde-
ren om me heen aanpakken daar de bevolking van onze eilanden dus duidelijk staat achter het 
verziekt systeem samenhangend aan een of ander ziekelijk geloof. 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 ouders 
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 misbruikzaken 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 Neder-
landse 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 vervan-
gen, omdat niemand belangstelling zou hebben om lid te worden van deze commissie.

Kennelijk kan de commissie met vier leden niet functioneren, 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 ont-
vangen van bisschop Luis Secco.
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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 verkla-
ring zal geven wanneer 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 pro-
bleem 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 enke-
le mensen waren die geen problemen hadden met de zaken die bisdom Willemstad blijft bescher-
men. Kortom heren geestelijke, pedofielen en kinderverkrachters; 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

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 (genaamd 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 hond-
je 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.

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 Go-
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nesh 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 Willemstad (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 opkomen 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 kinderbescher-
ming 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 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 aange-
past 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 kin-
derbescherming.....”

De gehele brief geplaatst op de volgende pagina.
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21 april 2015 (Ingezonden stuk)

Kom niet bij de kinderbescherming, ga maar naar de verkrachter.

Als reactie van onze kinderbescherming op mijn ingezonden 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 de makers en uitgevers van de desbetref-
fende 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 illustratie 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 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 kin-
derbescherming 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 kinderbescherming 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; jon-
gens 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 opgenomen in het kerkelijk recht met betrekking 
tot seksueel misbruik. Daarvan maakt zij gebruik indien dat nodig is.” 

Dan komt regel 2

“Naast deze regels is er de strafrechtelijke en civielrechtelijke 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: 
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“De veroordeelde bisschop Robert Finn van het Amerikaanse bisdom Kansas City-St. Joseph heeft 
zijn functie neergelegd. Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard, liet het Vaticaan vandaag 
weten. Finn (62) werd in september 2012 tot een gevangenisstraf 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 verantwoordelijk 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 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!
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22 april 2015 (Brief naar een van de eigenaren van de krant Algemeen 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 gesprek overduidelijk geworden. 

Bisdom Willemstad, de bisschop en kinderbescherming (waar ik van aantoon dat deze niet functio-
neren) hebben blijkbaar een groot aandeel in uw krant. Of het is uw angst die ook PAIS is toegesla-
gen? Het gaat toch om de verkoopcijfers cq stemmen, niet waar? 

Dat u mij op alle fronten boycot werd gisteren dus duidelijk 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 praktijken van bisdom Willemstad waarvan ondertussen er 2 leden van dit bis-
dom 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 overhandigd 
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 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 noe-
men. U weet wel de zaken die “ons team” heeft uitgezocht en hapklare brokken voor uw redactie 
hebben voorgeschoteld. 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 opge-
ruimd. Mooier zijn de intellectuelen achter 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 blaadjes maar het gehele rapport). Was het niet 
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dat ik schreef en heer Wiels bevestigde in vele tirades over schrijven van John Baselmans-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 Willems want ondanks de rode lap, ondanks uw handelen en uitsluiten van mijn arti-
kelen weet u gelukkig niet wat u praktisch dagelijks publiceert van mij in uw krant. Jammer genoeg 
erg eenzijdig belicht, want de schrijvers/journalisten hebben 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 in-
formatie 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 dank-
baar 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 wraakgevoelens of iets tegen uws persoon. 

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)
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23 april 2015 (Interessant artikel)

Een artikel wat voor kort verscheen van een bisschop die veroordeeld is in Amerika die de mis-
bruikte moet betalen

Dit moeten we ook invoeren hier bij bisdom Willemstad

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23963304/__Aartsbisschop_moet_betalen__.html

24 april 2015 (Interessant artikel)

Een excuus van een pastoor LET WEL NAMENS HET BISDOM!

Daarentegen krijgen we een pastoor die zijn excuus aanbiedt namens het bisdom!

Praten we hier niet over een omgekeerde wereld?
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Universal Declaration of Human Rights
 
Als wereldburger en soeverein mens wil ik allereerst mij beroepen op deze verklaring die internati-
onaal 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;

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 meningsuiting 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 be-
trekkingen 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 gelij-
ke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale 
vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden heb-
ben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de 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 Rech-
ten 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:
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Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met ver-
stand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig 
onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, 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 onschendbaarheid 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 onteren-
de behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door 
de wet. Allen hebben aanspraak 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 bevoegde 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 arrestatie, 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 
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verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervol-
ging.

Artikel 11

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehou-
den te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, 
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 strafrechtelijk ver-
grijp 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 inmenging in zijn persoonlijke aangelegenhe-
den, 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 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.
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Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaan-
de echtgenoten.

Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op 
bescherming door de maatschappij en de Staat.

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 onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inacht-
neming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om 
zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlich-
tingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur 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 overheidsdien-
sten 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 maatschappelijke zekerheid en heeft er aan-
spraak 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.
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Artikel 23

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeids-
voorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige 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 be-
scherming 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 wel-
zijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundi-
ge verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van 
werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan 
bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. 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 basis-
onderwijs 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.

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 vruch-
ten daarvan.
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Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortsprui-
tende uit een wetenschappelijk, 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 vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwe-
zenlijkt.

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 ge-
rechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een demo-
cratische 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 worden 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 Verkla-
ring 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 be-
denkelijke uitspraak van heer Secco namelijk:

“De Katholieke Kerk heeft procedures en regels opgenomen 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 boven het gezag van het Vatikaan, waar u de leider van bent als paus Fran-
ciscus.

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 
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(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.

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 Wil-
lemstad 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, veroor-
deeld 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 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 popu-
laire 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 indoc-
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trinaties 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 bedreigde met de dood. Meldingen bij 
OM, toenmalige ministers werden allemaal afgedaan als zijnde “onzin” puur omdat ze niets moch-
ten 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 ge-
tracht zaken onder de aandacht te 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 Wil-
lemstad 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 ondergeteken-
de 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 te onderzoeken:

Wat ondergetekende wil, en met hem meerdere personen, dat u als overkoepelend orgaan, het 
Vatikaan, zich gaat buigen en gaat onderzoeken wat er allemaal mis is op onze eilanden aangaande 
het RK geloof en wat er verkondigd wordt onder de dictatuur van heer Secco, zijn bestuur in zijn 
bisdom Willemstad. 

Bij deze vraagt ondergetekende aan paus Franciscus en zijn kardinalen in het Vatikaan om de vol-
gende punten te gaan onderzoeken en mogelijk aan te pakken:

- Het seksueel misbruiken van minderjarigen dat onder bisdom Willemstad. Heden en verleden.

- Het seksueel misbruiken van volwassenen dat onder bisdom Willemstad. Heden en verleden.

- Het nagaan hoeveel kinderen er onder de gelovigen gewekt zijn door uw geestelijken en dat met 
medeweten van bisdom Willemstad.

- Naar verluidt heeft heer Secco een zoon en dat werd zelfs bevestigd via leden van het bisdom 
Willemstad. Is dat waar en waarom worden mensen die dit zeggen het leven onmogelijk gemaakt?

- Het afpersen van die mensen die deze handelingen niet meer kunnen verdragen en dat door 
bisdom Willemstad.

- 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).

- Het omkopen van personen om zo zaken geregeld te krijgen dat mede door bisdom Willemstad.

- Het verspreiden van leugens en het onderdrukken van de media door bisdom Willemstad.
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- De bemoeienissen met de lokale politiek door bisdom Willemstad

- De bemoeienissen in de lokale scholen en het RK schoolbestuur, dat door bisdom Willemstad.

- Het geld aannemen van de overheid wat uw geestelijken WEL ambtenaren maken dat alles onder 
bisdom Willemstad.

- Het vervolgen van die ambtenaren zoals de wet het voor schrijft bij handelingen die tegen de wet 
zijn ook dus bij geestelijken van bisdom Willemstad. 

- Wat is de rol van de tweede bisschop van bisdom Willemstad, Gregorio Redoblado, die volop op 
de voorgrond staat en zelfs als zijnde bisschop het woord voert.

- 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 dat onder bisdom 
Willemstad.

- Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste en het zou het Vatikaan sieren, als u in het onderzoek 
ook bevat of de blijkbaar vele tientallen miljoenen weldegelijk beland zijn in de kas van het Vati-
kaan. Hier zijn door diverse mensen grote twijfels geuit. Bisdom Willemstad heeft naar verluidt 
sinds het aanstellen van heer Secco letterlijk en figuurlijk 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 kapitaalvlucht 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 kunnen worden naar een 
Vatikaan? 

Wat ondergetekende verwacht

Het zou u als revolutionaire paus Franciscus sieren als u ook deze bisschop Secco en zijn bisdom 
Willemstad durft te onderwerpen aan een onafhankelijk onderzoeken. Daar ook bij gerekend de 
mensen gekoppeld aan het bisdom, heden en verleden. Zo dat die dan in een later stadium allen 
ter verantwoording geroepen worden.

Heren wonend 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 in de huidige tijd. Onderge-
tekende hoopt vanuit zijn hart en ziel dat onze toekomstige kinderen op deze eilanden; Aruba, Bo-
naire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius, Saba onder de Nederlandse vlag, deze ellende niet meer 
langer mee hoeven te maken en dat ze vrij zijn welk geloof in te geloven en eerlijkheid en oprecht-
heid mogen hanteren in hun leven. Nu leven we op deze eilanden onder een kerkelijk regiem waar 
de mensen vreselijk bang van zijn.

Mocht ondergetekende geen tegenbericht van u ontvangen gaat ondergetekende er vanuit dat u 
als Paus mede uw kardinalen akkoord gaan met de vele handelingen die er onder bisdom Willem-
stad worden uitgevoerd. Doch uitgaande van, dat u als paus en als het orgaan Vatikaan, menselijke 
waardes kennen, gaat ondergetekende er vanuit dat de gestelde punten in deze brief en in het 
rapport “Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad” gaat onderzoeken en actie gaat onderne-
men tegen dit dictatoriaal wangedrag. Een gedrag waar nog steeds anno 2015 vele mensen onder 
lijden en veel leed onder de kinderen veroorzaakt.
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