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Onze gevangenis, een wereld in een wereld 
 
In 2009 werden er door mij (MKK) vele misstanden naar buiten gebracht in onze toen nog genaamde 
'Bon Futuro' gevangenis op Curaçao, nu hetend Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (afgekort 
SDKK). Ik publiceerde de 58 aangiftes (171 pagina's) die vanaf 1992 zich opstapelden inclusief de  
 
prijslijsten van goederen die van drugs tot wapens toe gekocht konden worden! Kort daarna (25 
maart 2009, 8 uur) was er een goed gesprek met de toenmalige minister van justitie heer D. Dick en 
toenmalige PG heer Piar. Het werd mij duidelijk gemaakt dat zij met handen en voeten gebonden 
waren door, let wel, de vakbonden! De vakbonden die de bewaarders vertegenwoordigen maken de 
dienst uit in deze gevangenis! Dat werd bevestigd toen de heren Dick en Piar met het plan kwamen 
om nieuwe bewaarders op te gaan leiden en de rotte appels te gaan opruimen. Direct kwam er 
weerstand vanuit de vakbondswereld. Onder Nederlandse druk werden er enkele Nederlandse 
bewaarders geplaatst om zaken in goede banen te leiden. Deze werden, naar zeggen vanuit intern, 
weggepest en de weg van corruptie was weer helemaal open. Kort na de plannen van deze twee 
heren trok heer Dick zich terug als minister. Het bleek dat hij vreselijk onder druk gezet werd. Wat 
later kondigde ook heer Piar zijn vertrek aan en bleek dat ook hij werd zwaar onder druk gezet en 
zijn leven niet meer zo veilig was. Zelf werd ik ook bedreigd door enkele vakbondsleden en ik moest 
me nergens mee bemoeien! 
 
Nu, 7 jaren later komen er weer vele meldingen binnen vanuit de lokale gevangeniswereld en dan 
praten we wederom over het binnenlaten van goederen, onder andere: 
Wapens, Portable telefoons, Patronen, Zaag, Sleutels, Contant geld, en Drugs 
Ook zijn er meldingen van: heteroseksuele relaties in het werkveld, prostitutie in het werkveld tot 
het seksueel intimideren via bewaarders van de gevangenen tot zelfs misbruiken van gevangenen! 
Ook het intimideren/bedreigen van wel goedwillende bewaarders blijkt heel normaal te zijn in deze 
gevangeniswereld. 
Verder is er een levendige handel in voedselbonnen en is er ook een grote handel in medicijnen die 
niet gebruikt worden voor de gevangenen maar doorverkocht worden buiten de gevangenis. 
Ook blijkt, zoals in vele overheidsinstanties, dat de IT gedeelte door één persoon gedaan wordt en 
dat zelfs de directeur van de gevangenis geen vertrouwelijke mails wil beantwoorden via het mail 
account van de gevangenis. Alles moet, zoals ook bij ministers, via privé mailadressen gebeuren en 
lijkt het erop dat ook diverse informatie gemanipuleerd wordt. Al deze meldingen zijn in mijn bezit. 
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Van al deze zaken zijn schriftelijke meldingen gemaakt bij zowel de directeur van de gevangenis, OM 
en justitie en zijn tot op heden stilgehouden. Bij navraag bleek dat zelfs enkele aangiftes bij OM weer 
zijn verdwenen en werden er snel kopieën gemaakt van eerdere aangiftes! Wat de werkelijke kracht 
is van de bonden en gevangenen naar het OM toe is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat in de 
vele jaren dat er misstanden gemeld worden bij de gevangenis, het OM, PG en de minister van 
justitie, alsmaar alles in de doofpot wordt gegooid en dat men niets durft aan te pakken. Alles wijst 
erop dat de bonden inclusief de gedetineerden de touwtjes in handen hebben bij de gehele lokale 
justitie en zo hun eigen wereld hebben gecreëerd in onze 'Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou' 
gevangenis. 
 
 
John H Baselmans-Oracle 
MKK curaçao 
 
CC: 
Curaçaose regering 
Gouverneur Curaçao 
Curacaohuis Nederland 
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Binnenhof 19  
Postbus 20001  
2500 EA Den Haag  
Nederland 
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Geachte heer Rutte 
 
Bij deze een brief die ik u geschreven had en de afwijzing van een van uw medewerkers die niet 
beseft dat Curaçao volgens het statuut onder verantwoordelijk ligt van de Nederlandse regering. Dus 
ook zo deze martelingen en verkrachtingen in de gevangenis van Curaçao 
 
Hopende dat u wel deze zaak serieus neemt daar we anders genoodzaakt zijn dit internationaal aan 
te gaan kaarten. 
Wij als MKK hebben alle bewijzen (aangiftes) in handen van enkele medewerkers van deze 
gevangenis die geen leven meer hebben. 
 
Hopelijk dat u een wijs besluit zal nemen, met een zonnige groet, 
 
John H. Baselmans 
Dokterstuin 237 
Tel 864-3595  
mail: john.baselmans@gmail.com 
 
De eerdere correspondentie die uw medewerkster afwees. 
 
 
www.rijksoverheid.nl 
--- Original Message --- 
From: john.baselmans@gmail.com 
Received: 2/12/16 3:31:04 PM CET 
To: Informatie Rijksoverheid 
Subject: Misstanden gevangenis Curacao 
 
Aard van uw vraag: Beroepsmatig 
Aanspreekvorm: De heer 
Naam: J.H. Baselmans 
Telefoonnummer: 5999 864 3595 
E-mailadres: john.baselmans@gmail.com 
Organisatie: MKK 
Onderwerp: Misstanden gevangenis Curacao 
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Brief aan heer Rutte 
 
Onze gevangenis, een wereld in een wereld 
 
In 2009 werden er door mij (MKK) vele misstanden naar buiten gebracht in onze toen nog genaamde 
'Bon Futuro' gevangenis op Curaçao, nu hetend Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (afgekort 
SDKK). Ik publiceerde de 58 aangiftes (171 pagina's) die vanaf 1992 zich opstapelden inclusief de  
 
prijslijsten van goederen die van drugs tot wapens toe gekocht konden worden! Kort daarna (25 
maart 2009, 8 uur) was er een goed gesprek met de toenmalige minister van justitie heer D. Dick en 
toenmalige PG heer Piar. Het werd mij duidelijk gemaakt dat zij met handen en voeten gebonden 
waren door, let wel, de vakbonden! De vakbonden die de bewaarders vertegenwoordigen maken de 
dienst uit in deze gevangenis! Dat werd bevestigd toen de heren Dick en Piar met het plan kwamen 
om nieuwe bewaarders op te gaan leiden en de rotte appels te gaan opruimen. Direct kwam er 
weerstand vanuit de vakbondswereld. Onder Nederlandse druk werden er enkele Nederlandse 
bewaarders geplaatst om zaken in goede banen te leiden. Deze werden, naar zeggen vanuit intern, 
weggepest en de weg van corruptie was weer helemaal open. Kort na de plannen van deze twee 
heren trok heer Dick zich terug als minister. Het bleek dat hij vreselijk onder druk gezet werd. Wat 
later kondigde ook heer Piar zijn vertrek aan en bleek dat ook hij werd zwaar onder druk gezet en 
zijn leven niet meer zo veilig was. Zelf werd ik ook bedreigd door enkele vakbondsleden en ik moest 
me nergens mee bemoeien! 
 
Nu, 7 jaren later komen er weer vele meldingen binnen vanuit de lokale gevangeniswereld en dan 
praten we wederom over het binnenlaten van goederen, onder andere: 
Wapens, Portable telefoons, Patronen, Zaag, Sleutels, Contant geld, en Drugs 
Ook zijn er meldingen van: heteroseksuele relaties in het werkveld, prostitutie in het werkveld tot 
het seksueel intimideren via bewaarders van de gevangenen tot zelfs misbruiken van gevangenen! 
Ook het intimideren/bedreigen van wel goedwillende bewaarders blijkt heel normaal te zijn in deze 
gevangeniswereld. 
Verder is er een levendige handel in voedselbonnen en is er ook een grote handel in medicijnen die 
niet gebruikt worden voor de gevangenen maar doorverkocht worden buiten de gevangenis. 
Ook blijkt, zoals in vele overheidsinstanties, dat de IT gedeelte door één persoon gedaan wordt en 
dat zelfs de directeur van de gevangenis geen vertrouwelijke mails wil beantwoorden via het mail 
account van de gevangenis. Alles moet, zoals ook bij ministers, via privé mailadressen gebeuren en 
lijkt het erop dat ook diverse informatie gemanipuleerd wordt. Al deze meldingen zijn in mijn bezit. 
 
Van al deze zaken zijn schriftelijke meldingen gemaakt bij zowel de directeur van de gevangenis, OM 
en justitie en zijn tot op heden stilgehouden. Bij navraag bleek dat zelfs enkele aangiftes bij OM weer 
zijn verdwenen en werden er snel kopieën gemaakt van eerdere aangiftes! Wat de werkelijke kracht 
is van de bonden en gevangenen naar het OM toe is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat in de 
vele jaren dat er misstanden gemeld worden bij de gevangenis, het OM, PG en de minister van 
justitie, alsmaar alles in de doofpot wordt gegooid en dat men niets durft aan te pakken. Alles wijst 
erop dat de bonden inclusief de gedetineerden de touwtjes in handen hebben bij de gehele lokale 
justitie en zo hun eigen wereld hebben gecreëerd in onze 'Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou' 
gevangenis. 
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Antwoord van uw dienst 
 
Uw kenmerk is E3288017 
 
Geachte heer Baselmans, 
 
Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u aandacht vraagt voor de misstanden in de 
gevangenis op Curaçao. U geeft aan dat u in 2009 al veel zaken naar buiten heeft gebracht en dat er 
destijds goed overleg is geweest met de toenmalige minister van Justitie en de PG op Curaçao. De 
plannen die zij hadden hebben zij echter niet kunnen realiseren omdat zij beiden onder druk werden 
gezet door de vakbonden. Sindsdien komen er opnieuw veel meldingen binnen vanuit de lokale 
gevangeniswereld. U bent van mening dat deze in de doofpot zijn gestopt en dat informatie wordt 
gemanipuleerd. 
Wij geven alleen algemene informatie over regels en richtlijnen van de Rijksoverheid. U kunt het 
beste contact opnemen met het Curaçaohuis. Daar is men op de hoogte van de regels en richtlijnen 
en kan men u verder informeren over de wijze waarop uw meldingen in behandeling kunnen worden 
genomen. Hieronder vindt u de contactgegevens van deze instantie. 
 
Curaçaohuis (Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao) 
Postbus 90706 
2509 LS Den Haag 
Telefoon: (070) 306 61 11, openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Faxnummer: (070) 306 61 10 
E-mailadres: info@kgmc.nl 
Internet: http://www.kgmc.nl/ 
 
Daarnaast danken wij u voor de moeite die u heeft genomen om uw mening onder de aandacht te 
brengen. We hebben uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Indien er naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie 
gewenst is, neemt de betreffende afdeling van het ministerie contact met u op. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, meneer Baselmans. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lilian Hermans 
 
Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid 
 
Wij horen graag of u tevreden bent over onze reactie. U kunt hier deelnemen aan ons 
tevredenheidsonderzoek. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag over de 
algemene wet- en regelgeving, dan kunt u hiervoor het contactformulier op onze website via 
onderstaande link gebruiken. 
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 Mijn antwoord naar uw medewerkster en de desbetreffende personen 
 
Uw kenmerk is E3288017  
 
Beste mevrouw Lilian Hermans 
 
Ik denk dat u het mis heeft. Al deze kanalen zijn al benaderd geweest tot uw minister van 
koninkrijkszaken toe. 
Het was beter geweest als u even uw huiswerk had gedaan, dan had u kunnen zien dat deze zaak al 
ruim 10 jaren loopt. 
Het is volgens het statuut dat uw Nederlandse regering verantwoordelijk voor deze 
ongeregeldheden zijn en dat weten uw meerderen ook. 
Daarom zijn we door zowel het curacaohuis als de Curaçaose regering naar u gestuurd, daar zij 
verstek laten gaan in deze zaak. 
 
Misschien is het verstandig mijn schrijven onder de ministers te verspreiden. Laat hun dan beslissen 
of ze weigeren zich aan het statuut te houden of te gaan onderzoeken dat onder Nederlandse vlag 
verkracht en gemarteld wordt! Wil de Nederlandse regering hier geen zaken tegen ondernemen 
zullen wij als MKK verdere stappen ondernemen tegen de regering van Nederland bij zowel VN als 
bij Unicef. 
 
Hopende dat u even uw huiswerk gaat doen, een zonnige groet. 
 
John H Baselmans-Oracle 
MKK curaçao 
 
CC: 
Curaçaose regering 
Gouverneur Curaçao 
Curacaohuis Nederland 
 
 
 
Dit antwoord staat bij u onder de zaak E3288479 
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Curaçao 26 april 2016 
 
Betreft: Eindverantwoordelijkheid overzeese gebiedsdelen. 
 
Open brief aan heer Rutte, Minister President en heer Plasterk, Minister Koninkrijkszaken Nederland 
 
Heren 
 
Ondergetekende John H Baselmans-Oracle wilt u als wereldburger in het bezit van een Nederlands 
paspoort en Wereldpaspoort een vraag stellen waar men nog nooit een duidelijk antwoord op heeft 
gegeven. 
 
Sinds vele jaren signaleert en rapporteert ondergetekende vele misstanden samen met de groep 
Movimentu Kontra Korupshon Curaçao (MKK) naar zowel de lokale politici, Openbaar Ministerie, 
Gouverneur Curaçao als naar de Nederlandse politiek. Vele zaken rond corruptie, drugs en financiële 
misstanden worden doorgegeven die in het verleden nog wel eens aangepakt werden en in andere 
gevallen pas na 5-7 jaren worden uitgezocht. Maar we houden het er maar op dat je beter laat dan 
nooit mensen wakker krijgt. 
 
Nu hebben we als MKK afgelopen jaar weer enkele brieven van uw ministeries mogen ontvangen en 
dan valt het op dat er alsmaar aangehaald wordt dat we een "autonoom land" zijn in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Uw vorige collega's omschreven het als zijnde "interne aangelegenheid". Als men 
weer zo'n brief ontvangt is het duidelijk dat u als Nederlandse politiek er maar een eigen 
interpretatie aan geeft wat het statuut inhoudt en wat uw oud-collega's getekend hebben.  
 
Zoals u weet vallen onze 6 eilanden, tot de dag van vandaag, onder de Staat der Nederlanden en alle 
geboren personen op deze eilanden en Nederland hebben hetzelfde paspoort. Nu wil dat nog niet 
alles zeggen want we hebben ons statuut wat ons per 10-10-2010 zogenaamd autonoom maakt en 
ons, volgens enkele personen, meer vrijheden heeft gegeven.  
 
Maar heer Rutte en heer Plasterk als alles in handen is van onze lokale bestuurders vragen wij ons af 
de volgende punten: 
- Waarom wordt er elke dag gecodeerde berichten verstuurd via het Kabinet van de Gouverneur 
naar het Kabinet van de Koning? Deze berichten gaan over wat er dagelijks hier bestuurlijk gebeurt. 
- Waarom blijft Nederland ontkennen dat er geen gevoelige informatie gegaan is naar de 
Colombiaanse en Italiaanse maffia? Terwijl duidelijk is gebleken dat de gehele database van de 
lokale VDC inclusief informatie van de Nederlandse AIVD gekopieerd is en in handen is gekomen van 
de twee genoemde maffia groepen. 
- Waarom was er tijdens de bespreking, ongeveer 4 weken voor het tekenen van de verklaring 10-
10-2010 achter gesloten deuren, de deal beklonken dat de lokale gasopbrengsten grotendeels naar 
Nederland gaan en dat u als Nederland overeengekomen bent dat de lokale olie opbrengst 
grotendeels naar Venezuela gaat? 
- Dan rijst de vraag: Is het de olie afspraak met Venezuela die maakt dat Nederland NIET kan 
ingrijpen in het conflict met de ISLA raffinaderij die onze lokale mensen bewust uitmoordt? 
Overigens, nog nooit is er zoveel uitstoot geweest van chemicaliën in onze lucht, bodem en zee.  
- Als wij autonoom zijn waarom grijpt Nederlandse politiek wel in bij zaken die gemakkelijk te 
controleren zijn maar laten alles op hun beloop wat negatieve publiciteit zou kunnen opleveren voor 
Nederland? 
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- Als wij als eilanden autonoom zijn waarom heeft, in de tijd van minister Bijleveld, de Verenigde 
Naties Nederland aangesproken over de verantwoordelijkheid die u als regeerders hebben omtrent 
bijvoorbeeld de gevangenis en de daaraan gekoppelde misstanden? Het is echter duidelijk dat de 
Verenigde Naties nu nog Nederland aan kan spreken over dit soort misstanden. U heeft als 
Nederlandse regering zelf dat laten weten door te verklaren dat alle 6 de eilanden onder de vleugels 
vallen van Nederland betreffende de regels en richtlijnen van de Verenigde Naties. U liet zelfs heer 
Eman van Aruba als afgevaardigde een VN document tekenen namens het Koninkrijk!  
- Het blijkt ook dat u als Nederlandse regering momenteel een offensief aan het ontpoppen is tegen 
de lokale maffia. Maar waarom wordt dan niet de harde kern, wonend in Nederland, aangepakt? 
Praten we hier misschien over het selectief, politiek getint inmengen in bepaalde zaken? 
- Waarom grijpt de Nederlandse regering niet in bij de lokale corrupte justitie die veelal door een 
bepaalde Nederlandse groep hier op cruciale plaatsen gezet zijn? 
- Als wij als Curaçao, Aruba en st Maarten autonoom zijn waarom bemoeit Nederland zich dan met 
bepaalde zaken op onze eilanden? U als afgevaardigden van Nederland zorgen wel dat bepaalde 
zaken veilig gesteld zijn (olie, gas en eigen financiën) maar de Nederlandse regering gaat erg licht om 
met de rechten van de burgers op deze eilanden. Burgers die WEL beschermd zijn via de verdragen 
van de Verenigde Naties en onder de Nederlandse vlag geregistreerd! 
 
Heren, het zou u en uw regering sieren als u simpel de consequenties en de verantwoordelijkheid 
gaan nemen waar we allemaal voor getekend hebben. Wij zijn een Koninkrijk en vele zaken zoals 
boven genoemde punten zijn duidelijk in het statuut beschreven. Hoe u de zaken ook wil draaien of 
keren, u bent als Nederland WEL verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de martelingen en 
verkrachtingen in de gevangenis en het uitmoorden op onze eilanden via ISLA.  
 
We hopen als MKK eens een keer een duidelijk antwoord van u te mogen ontvangen over wat wel en 
niet onder Nederlandse verantwoordelijkheid valt zodat wij als MKK dit kunnen laten toetsen door 
de Verenigde Naties. Dat om voorgoed alle twijfels uit de wereld te helpen. 
 
Vanuit gaande op een duidelijk antwoord uwerzijds, teken ik namens MKK Curaçao met een 
vriendelijke zonnige groet; 
 
 
 
 
 
 
 
Movimentu Kontra Korupshon 
John H Baselmans-Oracle 
Dokterstuin 237 
Curaçao 
Tel 005999-864-3595 
Mobiel 005999-560-3914 
E-Mail: john.baselmans@gmail.com 
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