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Inleiding 

Hoe kom ik op het woord “Omnis”

Omnis is het Latijnse woord voor “alles”. Alles is waar ik mee bezig 
ben en zie hoe je zaken kan kneden maar ook zelfs kan veranderen.

Het vreemde in dit geheel, en wat ik steeds meemaak, is dat er ge-
schreeuwd wordt voor bewijs en namen! Dan pas merk ik dat de mensen 
de strijd tegen het hoge niet begrijpen en zich vast blijven klampen aan 
het oude vertrouwde en angstig zijn voor de werkelijkheid.

De laatste maanden herhaal ik aldoor en beschrijf ik dat men alsmaar 
de elite precies in de kaart aan het spelen is en dat al die aangiftes en 
aanklachten juist is wat er moest gebeuren in hun ogen. “Zijn jullie 
werkelijk allemaal blind?”, was toen mijn vraag.

Natuurlijk komt er geen einde van de wereld. Er is een verschuiving 
die nodig is, bepaald door een selecte groep. Helaas wordt deze elite 
groep juist geholpen door die mensen die menen dat ze de wereld aan 
het veranderen zijn. 
Ben ik dan de enige die de ritualen begrijp? 
Wat duidelijk is, is dat velen niet geleerd van wat ze gelezen hebben. 

Laat ik het kort zetten.
Iedereen heeft een geloof en denkt door te bidden, mediteren of tot 
zichzelf te treden tot een grotere kracht (club – sekte) te komen die hen 
bijstaat. Dit staat ook beschreven in de ritualen wat niets anders is als 
een stap verder in het algemeen geloof. Maar wil je geloof uitbannen, 
heeft het geen zin de kerkelijke leiders te verbranden en hun heilige 
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plaatsen omver te trekken. De kunst is om de kracht te vinden die zij 
denken te bezitten. Een kracht die bij hen niet zo krachtig is daar deze 
niet puur is. Dat komt omdat ze zelf niet de kern van het geheel kunnen 
zien en hun vele teksten veelal verkeerd interpreteren. Door alsmaar 
te offeren en delen uit te voeren van het geschrevene probeert men te 
vergaren maar zo ook de absolute kracht te bereiken. Er zal totaal niets 
veranderen als je de spelers denkt te elimineren zeker niet via hun eigen 
wapens als een gerecht en haar systeem. Een spel wat door hen bepaald 
is! Helaas gaan mensen nog steeds naar een gerecht, denken recht te 
kunnen afdwingen en eens recht te kunnen vinden. Jammer genoeg is 
dat de weg die de elite juist wil want ook bijvoorbeeld een OPPT is een 
weg die de elite zal voeden en niet afbreken.

De betekenis van het woord “Omnis”

Woord Oorsprong en Geschiedenis voor het omni-woord-vormende 
element dat “alles” betekent, van het Latijnse omni-, een combinatie 
van de vorm van omnis “alles, alles, het geheel, van elke soort”, van 
onbekende oorsprong, misschien letterlijk “overvloedig”, van * op-ni-, 
van PIE root * op- “werken, produceren in overvloed”

Verzamelwerk

In de afgelopen jaren heb ik vele boeken geschreven en heb mijn redac-
tionele stukken vanaf 1995 verwerkt in deze boekenreeks.

De vele stukken die gepubliceerd werden, waren stukken die zaken 
moesten losmaken maar ook zaken naar buiten moesten brengen. Zaken 
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die heel lang voor mensen achter gehouden werden. Men nam alles maar 
voor waar aan en men dacht werkelijk dat het de enige waarheid was 
die ons voorgehouden werd.

Door het vrij publiceren, van tot op heden 64 boeken, blijkt dat men 
maar zeer slecht op de hoogte is van wat er werkelijk gaande is op deze 
aarde. De vieze clubjes, politiek, maffia, drugs en geloven maken dat 
er vele geheimen zijn ontstaan en ons voorgehouden worden dat deze 
niet bedoeld zijn voor het alledaags publiek. 

Via ingezonden en redactionele stukken werd er veel los gemaakt en 
zijn er vele clubjes en groepjes in paniek geraakt. Men heeft er alles aan 
gedaan om mij de mond te snoeren maar door en via mijn publicaties 
is dat hen niet gelukt. Wat er allemaal gebeurd is, kun je lezen in mijn 
boeken die ieder een onderwerp of doel hebben. In deze OMNIS serie 
zet ik simpel alle redactionele stukken, ooit uitgebracht of in de pers 
zijn gekomen, op een rijtje. Wil je het gehele verhaal lezen met achter-
gronden is het beter de gedetailleerde boeken te lezen die van geval tot 
geval laten zien wat de ware wereld is.

Nee, het kost u niets extra want alles is vrij te lezen op mijn websites 
en elk boek is gratis in een PDF of EPUB formaat te downloaden. Deze 
vrije informatie van over 64 boeken zijn er voor jou en je nabestaanden. 
Zie voor de links achter in dit boek. 

Deze boeken zijn geschreven om ogen te openen en je weer aan het 
denken te zetten. De weg is er maar de vraag is of je wel die weg wil 
bewandelen? Kan men stappen over die angst die er over het algemeen 
heerst?
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2016

Een oud stuk teruggevonden

De verboden publicaties

Al geruime tijd mag de lokale pers, en dan praten we over radio, TV en 
dagbladen, mij niet interviewen of stukken van mij plaatsen. Dat was 
uitgegaan vanuit de corrupte persoon en toen minister van justitie heer 
Navarro. Dat omdat er vele vertrouwelijke stukken over de SDKK ge-
vangenis naar buiten kwamen waar zowel deze minister als de directeur 
van deze gevangenis valse en gemanipuleerde rapportages maakt naar 
Nederland om zo de gevangenis in een goed blaadje te krijgen bij de 
Nederlandse autoriteiten.

Toch waren er enkele TV en radio stations die me nog even interviewde 
maar deze werden allemaal op het matje geroepen of de uitzendingen 
werden geblokkeerd of verbindingen werden verbroken! Zelfs met Ne-
derland mocht niet meer gepraat worden en werd ik uit de uitzending 
gehaald doordat men de zender uit de lucht nam.

Door deze voorvallen en het afsnijden vanuit diverse hoeken was het 
voor mij niet meer mogelijk via de reguliere pers naar buiten te komen. 
Maar er zijn alternatieven genoeg en die gingen we dus ook aanspreken. 
Internet zowel de reguliere als de blackweb werden ingezet en bijvoor-
beeld mijn Watamula blog schoot omhoog naar nu ruim dertigduizend 
bezoekers per dag.

Ook de sociale media klapte uit elkaar en zowel Twitter, Facebook als 
Instagram groeide mijn accounts. Toch zit de veiligheidsdienst niet stil 
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en zit men regelmatig in mijn computer die online is (niet mijn werk-
computer overigens die niet op het web zit) maar wordt er regelmatig 
gerommeld met IP adressen en met verbindingen waarbij de ONT set-
tings worden gewist.

Maar we zijn niet afhankelijk van een lijntje en ook niet van een systeem. 
Dat zou het allemaal te gemakkelijk maken voor de buitenwereld en de 
hackers die bezig zijn.

Ondertussen groeien de publicaties en blijven de waarheden zich open-
baren. Dat zien we wel ondanks de boycot, dat de SDKK gevangenis 
nu officieel via een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving dat 
er op 50 punten, veel die ik als MKK heb aangevoerd, de gevangenis in 
gebreken is en dat er veel mis is in dat rattenhol wat door een directeur 
verdedigd wordt en vele mensenrechten geschonden worden.

We gaan in dit boek weer alle publicaties op een rijtje zetten die via vele 
kanalen toch bij de mensen zijn gekomen en door vele mensen inclusief 
de politiek gebruikt worden.

Ik wil 2 agentschappen even extra aandacht voor vragen daar hun de 
enige twee zijn die zelfs na de bedreigingen en opleggen van de boycot 
stug doorgaan met het publiceren van mijn stukken.
Een speciale dank aan Knipselkrant Curaçao en naar No(s)ticia.com 
die beide voor mij de enige kanalen zijn die onafhankelijk en vrije pers 
hanteren.

John H Baselmans-Oracle

Written 2016
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Burger Panel

Amigoe nodigde me uit om mee te doen aan een panel die wekelijks 
zou verschijnen en waar dan ook wekelijks een ander onderwerp belicht 
gaat worden.

Hier vind u alle antwoorden van mij geplaatst door Amigoe als zijnde 
“Burger Panel” 

John (60), man, gepensioneerd:

AAN ‘T WOORD!

Aan ‘t woord

In het kader van de strijd tegen de criminaliteit heeft Justitieminister 
Nelson Navarro aangegeven dat hij overweegt winkeliers de mogelijk-
heid te geven zich te bewapenen. Wat vindt u hiervan?

RONDE 1

1. Zouden ondernemers (bijvoorbeeld winkeliers, sneks, restaurantei-
genaren)de mogelijkheid moeten krijgen zich legaal te bewapenen? Zo 
ja.. waarom wel? En zo nee… waarom niet?

Een belachelijk idee. Hier geeft minister Navarro duidelijk mee aan 
dat hij niet bij machte is zijn taak uit te voeren als zijnde minister van 
justitie en dat zijn korps niet de kwaliteiten heeft om zaken in de hand te 
houden. Elke vorm van geweld uitlokken (dit geval burgers bewapenen) 
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zal geweld creëren. Men lost niets op om met geweren tegenover elkaar 
te staan. Daarnaast komt er nog bij dat de huidige wetgeving zeer veel 
tekort schiet als men zichzelf gaat verdedigen met behulp van wapens. 
Nu al worden er justitieel grote fouten begaan als het gaat om de wet 
zelfverdediging. Ook blijkt dat er vele illegale acties uitgevoerd wor-
den door politie en justitie. Bijvoorbeeld burgers op de openbare weg; 
stoppen, ondervragen en hun wagen doorzoeken. Deze zogenaamde 
preventieve acties zijn juridisch niet mogelijk. Er is geen wet die deze 
acties legaliseert en zijn tegen de rechten van de mens.

2. Regelmatig wordt er gestaakt op Curaçao. 
Wat vindt u van daarvan?

Om het recht van staken te verkrijgen zijn er in het verleden vele men-
sen gestorven. Het trieste is dat men op Curaçao niet beseft dat staken 
alleen zin heeft als een volk één is. Staken met kleinere groepen heeft 
absoluut geen zin. Deze zullen alleen onbegrip teweeg brengen onder 
de bevolking. Wat we zien op ons eiland is niets meer dan onmacht en 
verdeeldheid. We missen op Curaçao; eenheid, begrip en wederzijds 
respect. Natuurlijk zul je offers moeten brengen als er gestaakt wordt, je 
vecht voor een algeheel doel. Als men met z’n allen achter een staking 
zouden staan, solidair zouden zijn, voor de belang van het land en haar 
burgers, zullen er resultaten behaald worden. 

Helaas Curaçao is verdeeld en heeft staken op dit eiland alleen maar 
een negatieve uitwerking. Dat komt omdat vele stakingen alleen gaan 
voor eigen belang en portemonnee, niet voor een land, niet voor een 
vooruitgang.
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RONDE 2

1. Omayra Leeflang is met een nieuwe politieke partij begonnen. Eerder 
al ontstond ook al de partij PUK. En nog wat eerder de partij KLA. Een 
vraag aan u: Is er eigenlijk wel ruimte voor nieuwe politieke partijen 
op Curacao? Wat vindt u ervan?

Door alsmaar nieuwe politieke partijen op te richten zal er niets opgelost 
worden. Het is alleen het versplinteren en het volk verdeeld maken, 
wat overigens een politieke opzet is. We zien hiermee dat de politiek 
een grote farce is en dat blijkt overduidelijk bij bijvoorbeeld mevrouw 
Leeflang.

Toen mevrouw Leeflang minister was van onderwijs en gezondheid 
kwam er bitter weinig uit haar handen. Het was een doelloos schip. 
Nu dat ze met een eigen partij komt weet ze precies hoe alles moet en 
probeert ze met enkele vragen of moties de harten te winnen van de 
toekomstige stemmer die je moet vinden onder de jongeren en oudere 
bevolking die jammer genoeg veelal niet zo kritisch zijn.

In de vele jaren van de politiek zien we dat politiek niets meer is dan 
proberen zo lang mogelijk op die heerlijke stoel te blijven zitten, gekop-
peld aan een riant salaris en ego strelende zaken.

2. Minister Etienne Van der Horst van Bestuur Planning en Dienstver-
lening werd onlangs op Facebook beledigd door een ambtenaar en zal 
daartegen stappen ondernemen. Steeds vaker hebben ‘postings’ in de 
sociale media consequenties die zelfs tot ontslag kunnen leiden. Wat 
is uw mening over de vrijheid van meningsuiting in de sociale media?
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Als een werknemer zijn meerdere afvalt (veelal ook nog eens onder valse 
namen) is het niets dan normaal dat deze ontslagen wordt. Uiteindelijk 
geeft deze persoon zelf aan dat hij niet past in dat team. Dat maakt dat 
in deze vraag het weinig te maken heeft met vrijheid van meningsuiting. 
Verder is het zo dat deze manier van meningsuiting nogal eens gepaard 
gaat met publiekelijk persoonlijke ongenuanceerde aanvallen naar een 
persoon toe. Zelf vind ik dat er geen werkelijke vrijheid van meningsui-
ting is. Bij een bepaalde mening gaat men deze persoon direct aanvallen, 
bedreigen of het leven onmogelijk maken. 

Zo lang men kritiek levert op de manier hoe een persoon zijn werk 
(niet) doet, en dat met wederzijds respect, kan men niet praten over 
belediging. Helaas wordt er op onze eilanden zeer snel gegrepen naar 
het middel rechtbank die nog steeds geen duidelijke lijn kan stellen in 
dit soort zaken.

RONDE 3

1. De nieuwe politiekorpschef Mauricio Sambo is deze week geinstal-
leerd. Het zal tot een van zijn taken behoren om de ingezette reorga-
nisatie van het korps politie verder door te voeren in een veranderde 
omgeving waarbij sociaal maatschappelijke problemen ook steeds vaker 
op het bordje van de politie terecht komen. Een van de kernvragen die 
de nieuwe korpschef in dit proces beantwoord wil zien is: Wat valt 
nu onder de verantwoordelijkheid van de politie en wat onder die van 
anderen. Oftewel: wat is nu de taak van de politie anno 2015… Hoe 
denkt u daarover?

De simpele taak van de politie :
Niet met twee maten meten, niet corrupt zijn, zorgen dat de wet nageleefd 



24 - OMNIS 6 -

wordt volgens de regels die beschreven zijn in de rechten van de mens.

De politie is al geruime tijd geen voorbeeld en schiet in vele gevallen te 
kort. Zij zijn het die zich veelal niet aan de wetten houden beschermd 
door hun meerdere. Aangiftes worden in zeer slechte taal opgemaakt 
wat elke crimineel de kans geeft om bij de rechtbank een vrijheid te 
bedingen. Dan bestaat er in het korps vriendjes politiek en connecties 
met de maffia. Aangiftes van drugstransporten via dezelfde politie ver-
dwijnen en zal men nooit iets van horen. Kortom, de politie is veelal 
de wortel van het verziekte criminele klimaat. 

Laat heer Sambo beginnen met het gehele politieapparaat schoon te 
vegen en waardige oprechte personen plaatsen om ons en onze kinderen 
een betere toekomst te bieden.

2. De sport op Curaçao is momenteel verwikkeld in een vervelend par-
ket. De oude stichtingen moeten overgaan in het nieuwe sportinstituut 
van de overheid maar de daadwerkelijke overdracht loopt moeizaam 
waardoor de sporters met name in het gebruik maken van de sportfaci-
liteiten gedupeerd raken. Wat is uw mening hierover?

Het is in en in triest dat via de politiek sporters in de kou gezet worden. 
Die politici en mensen die hieraan schuldig zijn moeten zich diep scha-
men. Zulke zaken vecht je als volwassenen uit binnen de muren en niet 
via de sporters. Dat nu complexen van miljoenen guldens als oud vuil 
onbeheerd staan is onaanvaardbaar. 

Deze kinderachtige acties van zowel de politici als de diverse besturen 
getuigen dat zij totaal niet geschikt zijn om over sport te beslissen. Het 
zou goed zijn als deze personen hun conclusie trekken zodat er op die 
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plaatsen mensen gaan zitten die opkomen voor onze kinderen (sporters). 
Dat met een hart en ziel voor een betere sportieve toekomst. 

Kortom, dit is vreselijk onprofessioneel en kinderachtig gedrag. Ga 
samen werken en niet elkaar dwarsliggen. Verder zou het de politici 
sieren als ze eens wat meer betrokken waren en niet alleen de sport 
gebruiken om politiek te voeren.

3. Welke vraag zou u het burgerpanel zelf willen voorleggen?

Onze politiek pretendeert dat ze democratisch te werk gaan en dat ze ge-
kozen worden door het volk. Niets is minder waar. Het huidige politieke 
stelsel bewijst dat diegene met het meeste geld en de beste steun van de 
maffia voor 4 jaren op de stoel mag gaan zitten. Daarnaast bewijzen ze 
ook dat ze na de verkiezingen de burger totaal negeren.

Wat zou u er van vinden als we het Zwitserse systeem gaan invoeren 
waar in elke politieke termijn zakenlieden voorgesteld worden die zich 
beschikbaar stellen als politicus en waarbij elke grote beslissing via een 
referendum door het volk beslist wordt?

RONDE 4

Curacao doet veelvuldig mee aan missverkiezingen. En ook met Carna-
val wordt er weer volop gekeken wie de mooiste, de leukste en de beste 
is. Er lijkt ook altijd geld te zijn voor deelname aan schoonheidswed-
strijden. Sommigen menen dat het belangrijk is dat Curacao zich laat 
zien bij internationale evenementen, anderen vinden het weggegooid 
geld. Wat is uw mening over deelname aan schoonheidswedstrijden?
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Dit soort “wedstrijden” lijkt meer op vleesware keuring dan op schoon-
heid. De mensen die dit soort “wedstrijden” propageren en alsmaar jonge 
dames zo gek krijgen om zich daarvoor te lenen, denken echt niet aan 
een land. Ze denken veelal aan hun eigen verdiensten en ego. Het lijkt 
erop dat van het vele geld, wat in dit soort competities gestoken wordt, 
altijd wel wat moet blijven hangen. 

Als al het geld wat hier “verkwist” en “verdeeld” wordt werkelijk in 
een deugdelijke reclame campagne op de juiste plaatsen gestopt zou 
worden, hadden we veel meer kans dat er mensen gingen denken om het 
vliegtuig te nemen naar ons veel te bieden prachtig eiland. Vele landen 
maken klappers op de toeristische markt door een goede marketing te 
voeren en niet door een jongedame op een podium te laten flaneren in 
een belachelijke jurk met een fles op haar buik hangend.

2. Wat zou de toekomstige rol van Nederland moeten zijn in de ont-
wikkeling van Curacao gezien het recente ingrijpen op Sint Maarten. 
Moet Nederland nou meer (blijven) controleren zoals bv. oud-premier 
Ys voorstaat met de rol van het CFT en een min of meer zelfstandige 
rol voor lokaal bestuur, of moet Nederland zich ver blijven houden, of 
moet het door PS zo gewenste pad van (uiteindelijke) onafhankelijkheid 
gevolgd worden? Hoe denkt u hierover?

Het eiland Curaçao is per 10-10 voor enkele miljarden verkocht aan 
Nederland die hiermee de ziel van het eiland definitief in handen kreeg. 
Daar komt bij dat Nederland verplicht is om de eilanden te blijven 
besturen van hun grote baas Amerika die zelf aangegeven heeft in te 
zullen grijpen als Nederland de grip over de eilanden zou gaan verliezen. 
In diverse “cables” van het Amerikaans consulaat is dat terug te lezen. 
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Nederland wil niet af van deze eilanden en wil op de wereld niet bekend 
staan als zijnde “kolonisator”. Dat past niet in hun zogenaamde “goede 
naam” die ze hebben. Daarnaast zien we in getekende contracten dat 
men er zeker van is dat er olie en gas onder de eilanden zit. Nederland 
kan niets anders dan blijven regeren achter de schermen. Daar was zelfs 
heer Wiels achter gekomen die op een bepaalde tijd de onafhankelijk-
heid naar een langere termijn schoof.

RONDE 5

1. Overgewicht is een groot probleem op Curacao. De (behandeling 
van) klachten die gerelateerd zijn aan overgewicht worden genoemd als 
oorzaak waardoor de kosten van de gezondheidzorg in ons land stijgen 
en die er zelfs de reden van kunnen gaan zijn dat de zorg onbetaalbaar 
wordt. Overgewicht zal aangepakt moeten worden, is de conclusie. Wat 
zou er gedaan kunnen worden om overgewicht tegen te gaan? Welke 
oplossingen kan het burgerpanel hiervoor aandragen?

Obesitas is een wereldprobleem omdat de mensen niet meer weten met 
mate te eten. Daarbij komt dat veel voedsel zo gemanipuleerd is dat men 
er van blijft eten. We kennen allemaal het spreekwoord “Elk pondje gaat 
door het mondje” en dat is in de meeste gevallen ook zo. 

Op ons eiland heeft elke hoek van de straat wel een snack. In plaats van 
zelf eten klaar te maken wordt het prakkie opgehaald bij de snack. We 
weten allemaal dat er aan deze prakkies niets gezonds aanzit en ook 
al die ongezonde fast food ketens doen daar vrolijk aan mee. Wat er 
gedaan kan worden is dat per wet opgelegd wordt dat voedsel wat men 
verkoopt een bepaalde voedingswaarde heeft. Er zijn al verschillende 
landen waar bijvoorbeeld de grote M wordt geweerd en waar een vaste 
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voedselnorm is. Vanuit dat kan men de mensen op gaan voeden en leren 
gezond te eten.

2. Elk jaar weer sturen de (ei)landen hun intellect na het afronden van 
het voortgezet onderwijs de wijde wereld in om verder te studeren. Velen 
gaan, weinigen komen terug om het geleerde in de praktijk te brengen in 
het land van oorsprong. De investeringen worden elk jaar weer gedaan, 
de return on investment blijft toch elk jaar weer uit. Wat zou er gedaan 
kunnen worden om afgestudeerden terug te krijgen naar Curacao?

Ik kan niet begrijpen dat men niet door heeft waarom studenten na hun 
opleiding niet terug willen keren (of is het onwil vanuit de politiek). 
Laten we wat punten noemen.
- Het salaris is ver onder elk peil op ons eiland en men kan sneller van 
zijn studieschulden afkomen als men een welbetaalde job neemt waar 
dan ook ter wereld.
- Curaçao is absoluut niet vriendelijk voor afgestudeerden. Men wordt 
op plaatsen gezet die, of niets met zijn opleiding te maken hebben of 
elk initiatief wordt de grond ingeboord (bewust afstompen).
- Curaçao heeft één groot probleem en dat is dat men de verkeerde 
mensen op de verkeerde plaatsen heeft zitten. Men kent banen toe niet 
naar kennis maar puur op politieke/vriendschapsbasis. 

Het is aan de overheid en het bedrijfsleven om afgestudeerden te gaan 
plaatsen en waarderen (ook financieel) naar de waarde, kennis en studie 
die ze genoten hebben.

RONDE 6

1. Van een panellid: De ziekteverzekering SVB, die zomaar uit de 
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lucht kwam vallen, tot verbijstering van velen en ons in de maag werd 
gesplitst (politieke daad). Alleen de ambtenaren schijnen bijzonder te 
zijn en kunnen de boel ophouden. Ziekenhuizen gaan failliet of bijna 
en de specialisten waarom we hier op het eiland zitten te springen, die 
aan de lopende band komen en gaan, niemand kan het hier volhouden, 
door HET BELEID. De bedrijven die half particulier zijn en half van 
de Staat, die er slecht tot zeer slecht voorstaan. Met andere woorden 
overal waar de Staat (politiek) zich in roert loopt het slecht. Wat denkt 
u hiervan en wat kunnen wij als burgers hieraan doen?

De vele wanprestaties van de politiek worden in de hand geholpen omdat 
de politici onschendbaar zijn. Wat we kunnen doen is, niet meer mee 
doen aan dit circus. Als de grootste meerderheid niet stemt, wil zeg-
gen dat er geen verkiezing is geweest en wij hen niet wensen als onze 
vertegenwoordigers. Daarnaast moet de burger afdwingen dat de staat 
geen aandeel heeft in de diverse bedrijven. We zien duidelijk persoon-
lijke vetes bij bijvoorbeeld heer Whiteman die zijn eigen frustraties aan 
het botvieren is in de medische wereld en heer Schotte in de financiële 
wereld. Zo zien we alsmaar dat persoonlijke vetes uitgevochten worden 
via de politiek. De oplossing is simpel; introduceer het Zwitsers poli-
tiek systeem en zet zakenlieden voor 4 jaren op de hoogste plaats van 
ons land. Als er dan sprake is van eigen gewin kunnen deze personen 
veroordeeld worden net zoals de burgers want deze functie is niet langer 
onschendbaar.

2. Buiten Curaçao is er ook genoeg gaande. En velen van ons hebben 
banden die over de grenzen van ons eigen land reiken. Familieleden, 
vrienden of kennissen wonen verspreid over de wereld. In die wereld 
buiten ons speelt op dit moment de extremistische beweging IS een rol 
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die de gemoederen flink bezighoudt. Wat is hierover uw mening? En in 
hoeverre denkt u dat wij op Curaçao met IS te maken kunnen krijgen?

Het gehele media circus rond de IS oftewel ISIS is niets anders dan 
paniek zaaien. Dat had de oplettende lezer al lang moeten merken 
door de vele valse beelden. Mensen vergeten snel en willen kennelijk 
niet weten dat de IS (ISIS) een zijtak is van de Amerikaanse CIA! Dat 
hebben we al vanuit verschillende bronnen mogen vernemen. Het hele 
circus gaat er gewoon om, om nog meer oorlogen te voeren en mensen 
bang te maken terwijl er in principe niets nieuws aan de hand is. Het is 
haat zaaien tegen de Islam en geloven tegen elkaar opzetten. Dit is de 
hoofdopdracht van de CIA sinds hun oprichting. Mensen hoeven wer-
kelijk niet bang te zijn en er is niets wat interessant is hier op onze kale 
rots. Het is zelfs frappant dat juist extremisten hier vredig naast elkaar 
leven omdat veel geld en vele wapens in deze handel via ons eiland gaan.

3. Vraag van panellid: Wat zou u er van vinden als we het Zwitserse 
systeem gaan invoeren waarin elke politieke termijn zakenlieden voor-
gesteld worden die zich beschikbaar stellen als politicus en waarbij elke 
grote beslissing via een referendum door het volk beslist wordt?

Al jaren lang is bewezen dat ons kiessysteem absoluut niet democratisch 
is en zeker niet geschapen om de burger rechten en vrijheden te geven. 
Een burger wordt vals voorgelicht dat als men niet stemt het een verlo-
ren stem is. De grootste leugen aller tijden! We zien dat steeds minder 
kiezers opdraven en vele de gladde praatjes van politici niet meer ge-
loven. Ondanks dat doen er nog ongeveer de helft van de burgers mee 
aan dit circus. Dat is puur omdat men hier lokaal hoopt dat er dan wat 
voor hem persoonlijk aan de strijkstok blijft hangen als een bepaalde 
persoon gewonnen heeft. Door het Zwitsers systeem in te voeren is 
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elke stem een werkelijke stem en is het verder zo dat elke burger mee 
beslist in de grote beslissingen voor hun land. Ik zou zeggen, invoeren 
liefst vandaag en al die baantjespikkers die we nu hebben snel voor het 
gerecht gooien.

RONDE 7

1. Al een langere tijd is de regering van Curaçao bezig met het formu-
leren van een visie voor Curaçao. In het regeerakkoord is een van de 
speerpunten een plan nashonal en de uitvoering daarvan. Een visie is 
een korte krachtige formulering van een richting naar een doel over 
een bepaalde periode van tijd. Wat is de visie voor Curaçao van het 
burgerpanel?

De visie kan zeer kort en krachtig zijn. “ We ontslaan al die personen 
in de top en de politiek die niet meewerken en handelen voor het alge-
meen belang.” We moeten een krachtige bestuurlijke kern vormen die 
het eiland tot een hogere standaard brengt. Het gehele onderwijs moet 
aangepast worden naar de behoefte wat de toekomst ons brengt en al-
les wat schadelijk is voor de burger (voeding, techniek, verslavingen) 
moet geëlimineerd worden. Zo zal de medische wereld totaal moeten 
gaan veranderen en zal het geldverslindend systeem, nu gehanteerd, 
verledentijd zijn. Er moet een “visie” komen waar alle bestuurders zich 
daar aan hebben te houden. Een plan voor onze kinderen onze toekomst. 
Het leven op dit eiland kan een paradijs zijn mits eigen belangen, ego 
en maffia op een zijspoor gezet gaan worden. Gebaseerd op kennis van 
onze jonge generatie kunnen we een perfecte samenleving creëren. 
Maar willen we dat?
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2. Nog altijd worden we op het eiland geconfronteerd met loslopende 
honden die al dan niet eerst bij mensen thuishoorden. Er zijn inmid-
dels meerdere organisaties die zich het lot van deze dieren aantrekken 
maar nog altijd lijkt het probleem niet opgelost. Getuige dat de opvang 
van straathonden die veelal overbelast is. Wat zou er nog meer gedaan 
kunnen worden hieraan?

Voor vele jaren gewerkt te hebben bij het Asiel en Dierenbescherming 
is gebleken dat wetgeving en geld het grootste probleem is. Het van-
gen van dieren moet op een humane manier gebeuren maar is een zeer 
moeilijke en bewerkelijke taak. Dat wil zeggen dat vele medewerkers 
overtime moeten draaien en dat is weer veel geld. Geld, wat er niet is 
en waar een overheid geen cent in wil steken. Dat terwijl het ten goede 
zou komen aan ons eiland en de toeristische industrie, waar men denkt 
een wereldrol in te spelen. Er zou een betere wetgeving moeten komen 
die dierenleed, waaronder zwerfhonden, onder valt. Chippen van alle 
honden zou het kunnen oplossen. Honden die niet gechipt zijn, worden 
opgepakt en in uiterste nood laten inslapen. Hard maar de enige oplos-
sing. Men zal moeten beseffen dat de vele zwerfhonden niet alleen een 
last zijn maar ook ziekteverspreiders zijn.

3. Heeft u zelf een vraag voor uw panelleden?

1ste vraag
Wat denkt het panel over de huidige gezondheidszorg en het agressief 
en destructief aanpakken van onze minister Whiteman?

2de vraag
In alle jaren kunnen we zien dat het eiland geregeerd wordt niet door 
de politiek maar door een andere macht. We zien dat als oncapabele 
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politici zich in het fort nestelen het eilandje Curaçao toch blijft draaien. 
Weet het panel wie die mach(ten) zijn en wat hun invloeden zijn op de 
eilandelijke politiek en economie?

RONDE 8

1. Van een panellid: Onlangs heerste er grote verontwaardiging over 
enkele foto’s die in de media zijn verschenen waarop te zien is hoe 
ladingen paprika’s en pompoenen nog in uitstekende staat worden ver-
nietigd bij Malpais. Volgens de douane werden deze groentes voorheen 
verdeeld onder verschillende instanties, maar zijn ze hiermee gestopt 
na klachten van boeren die anders met hun groenten bleven zitten. Wat 
vindt u van deze situatie?

Het vernietigen van groente en fruit is “normaal” over de gehele wereld. 
Men doet dat om de prijzen kunstmatig hoog te houden. Natuurlijk 
gaan lokale verkopers en boeren tegen het weggeven van groente en 
fruit in. Lokaal is het gewoon belachelijk wat deze mensen voor hun 
waren krijgen en wel veel moeite moeten doen om iets uit de grond 
te krijgen. In plaats van de eigen markt te helpen wordt nog even een 
schop na gegeven om gratis uit te gaan delen. Aan de andere kant is het 
niet goed te keuren dat eten wordt vernietigd. Ik zou het een beter idee 
vinden om ingenomen goederen voor een redelijke prijs aan te bieden 
aan de diverse instanties. Het daarmee vrijgekomen geld zou in de lokale 
landbouw gestoken kunnen worden.

2. Van een panellid: Hoe tevreden bent u over de media op Curaçao? Hoe 
geloofwaardig vindt u de berichtgeving in de kranten en op de radio? Is 
er behoefte aan meer onafhankelijke onderzoeksjournalisten en zo ja, 
is daar ruimte voor in onze kleine samenleving? Wat vindt u hiervan?
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Op deze vraag kun je een hele krant vullen. De journalistiek op ons 
eiland, een tendens over de gehele wereld, is belabberd. De huidige 
journalist zit achter zijn scherm, pikt wat gegevens links en rechts 
en dat is zijn artikel. Daarnaast is hij/zij niet vrij in wat zij brengen 
en heb van verschillende lokale journalisten gehoord dat zaken die te 
prikkelend zijn of te “gevaarlijk”, geschrapt moeten worden. Er moet 
een uitgeperst artikel komen. De geloofwaardigheid is ver te zoeken. 
De meeste zaken zijn veelal dagen van te voren te lezen op internet 
en dan vaak uitgebreider. Kennelijk heeft het eiland alleen nog maar 
Facebook journalisten. Voor echt nieuws kun je beter voortaan gewoon 
op internet kijken. Daar kun je ook nog de verschillende versies lezen 
en niet een eenzijdig denken van onze Facebookjournalisten. Over 
de radio heb ik weinig informatie omdat ik persoonlijk niet naar deze 
schreeuwlelijkerds luister.

3. Van een panellid: De openbare bibliotheek kampt met een tekort 
aan boeken en vooral kinderboeken doordat de leden de boeken niet 
terugbrengen. Heeft het Burgerpanel een aantal ideeën om dit euvel op 
te lossen?

De openbare bibliotheek is een achterhaalde instantie die absoluut niet 
meegaat met hun tijd. We weten al te goed dat deze lokale bibliotheek 
niet meer gerund wordt door mensen die verstand van zaken hebben. In 
het verleden hadden we nog bibliothecarissen en mensen met kennis, 
nu heb je alleen nog maar wat “computer experts” en mensen die niet 
weten hoe zo’n instantie moet draaien. Dat er dan steeds meer problemen 
komen is logisch. Het niet terugbrengen van boeken is al een eeuwenoud 
gegeven op dit eiland en dat is omdat er nauwelijks sancties zijn. Ik 
herinner dat mijn vrouw eens 3 van de 10 boeken (had 2 abonnementen) 
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niet terug had gebracht, na 3 jaren kreeg ze een kaartje dat er boeken 
misten!! Dan vraag je toch om problemen! Simpel, je brengt een boek 
niet terug, je kunt geen nieuwe lenen en krijgt een hoge boete. Dan zal 
het zeker stoppen. 

RONDE 9

1. Van een panellid: Ik zou graag de mening willen weten over het 
abortus problematiek. Veel meer jongeren zetten hun leven in gevaar 
door andere levensbedreigende abortus methoden uit te oefenen omdat 
er geen andere oplossing is. Wordt het geen tijd dat er een realistische 
beslissing komt anno 2015 over abortus? Wat is uw mening over abortus?

Abortus is een over en weer geklets van voor- en tegenstanders. Maar 
als men gewoon zaken op een rijtje zet, zijn er de volgende punten:
-Men brengt de persoon in gevaar.
-Men brengt het kind in gevaar.
-Men maakt van de gemeenschap een losse seksverslaafde samenleving 
waar geen normen en waarden meer zijn.

Persoonlijk vind ik dat het beëindigen van een leven nooit goed te 
praten is. Er zijn in de huidige tijd vele middelen te verkrijgen om een 
zwangerschap te voorkomen. Doch, mocht er toch een “ongeluk” zoals 
verkrachting gebeuren dan moet men op een legale manier dit kunnen 
afbreken.
Het trieste is dat in de landen die vrije abortus kennen, men er onbeperkt 
op los sekst en er gewoon een regelrechte liederige troep van maakt. 
Het is in deze landen een “free for all” en het respect naar het jonge 
leven is er helaas niet meer.
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2. Drugs zijn niet meer weg te krijgen uit samenlevingen. Ook niet uit 
de Curaçaose samenleving. Onlangs bleek uit een fenomeenonderzoek 
onder studenten dat er cocaine, extasy en marihuana ‘horen’ bij uitgaan. 
Een en ander duidt erop dat het gebruik van geestverruimende middelen 
niet meer vreemd of uitzonderlijk zijn. Welke plek denkt u dat deze 
middelen in onze samenleving hebben? Hoe geintegreerd zijn drugs 
eigenlijk op Curacao? Wat denkt u?

Drugs is de economische peiler/drager van onze eilanden. Het pretende-
ren van dat we een heiligland zijn is alleen voor de domme weggelegd. 
Drugs zie je bij kinderen (zelfs baby’s) tot aan de hoogste top van de 
maatschappij. Men heeft drugs over alle eilanden geaccepteerd maar dat 
geld alleen voor bepaalde personen. We konden in het verleden lezen in 
vele internationale tijdschriften over reportages van coke party’s en van 
welig gebruik van vele soorten drugs bij de jetset. Het meest vreemde is, 
dat bijvoorbeeld hennep een geweldig middel is tegen pijnen en kanker 
en wordt dan ook al in vele landen gebruikt tegen deze kwalen maar 
op onze eilanden zetten we hennep onder harddrugs. Het is duidelijk 
dat men alles tolereert zolang je in de top zit maar voor de burger is 
veel onmogelijk en zelf zwaar verboden. Dat noemt men vreselijke 
kortzichtigheid om zo hun eigen toko te beschermen.

3. Wat is u opgevallen in het nieuws?

De uitspraak betreffende de Zambezi-zaak te Bonaire waar duidelijk 
werd dat de advocatuur sterk onder de duim zit van de maffia op onze 
eilanden. Zelfs gerenommeerde advocaten zoals heer Knoops laten 
zich misleiden door de maffia. De hele zaak was gebaseerd om fouten 
in het proces aan te vechten maar niet dat deze personen geen strafbare 
feiten hebben gepleegd.
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RONDE 10

1. Deze keer een vraag iets verder van huis richting onze overburen: 
Wat is uw mening over de situatie in Venezuela? En in hoeverre denkt 
u dat de situatie daar invloed heeft op onze situatie?

Er wordt veel geschreven in de pers over onze Venezolaanse buren. He-
laas zijn dat veelal verwrongen beelden en geen ware berichtgevingen. 
Amerika is er alles aan het doen om Venezuela in een kwaad daglicht te 
zetten om zo controle te krijgen over het land wat alles bezit en lak heeft 
aan de Amerikaanse wereldwijde spelletjes. In de tijd van Chavez was 
er geen speld tussen te krijgen, nu probeert Amerika macht te krijgen in 
dat land met een zwakkere Maduro. Of dat gaat lukken is ook aan die 
landen die Venezuela steunen. Het zal moeilijker gaan worden als Rus-
land werkelijk deze steun gaat bieden. Wij lokaal hebben ons duidelijk 
achter Amerika geschaard om de vele spionnen/militair personeel toe-
gang te geven via onze eilanden. Waar het ons gaat brengen? Venezuela 
zal het zeker niet bij laten zitten, wij gaan de ondergang in samen met 
de leugens van Amerika. Toch onze keuze gemaakt door Nederland?

RONDE 11

1. De Katholieke Kerk was de afgelopen week volop in het nieuws. En 
dan in het bijzonder het seksueel misbruik door religieuzen op Curacao 
naar voren gebracht middels een documentaire van de EO. De top van 
de katholieke kerk reageerde afgelopen dinsdag op deze uitzending van 
‘Dit is de Dag Onderzoek’ Wat is uw mening over de houding van de 
Kerk op Curacao ten aanzien van deze zaak?
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Bisschop Secco en bisdom Willemstad moeten zich diep schamen dat 
ze deze zaken blijven ontkennen. Erger is dat ze personen bedreigen 
als zij met meldingen naar hun toe komen. In het verleden en heden is 
vele malen gebleken dat fraters en pastoors per direct (liefst ‘s nachts) 
het eiland verlaten. Erg is ook dat OM, via hun woordvoerder, ook nog 
eens gaat beweren dat er geen aangiftes bij OM te vinden zijn over 
misbruik door geestelijken. Een permanente leugen die aantoont dat 
justitie dit allemaal in de doofpot probeert te stoppen. Uit verklaringen 
van een oud hoofd kinder- en zeden politie bleek dat bij het wegsturen 
van geestelijken de vele aangiftes in opdracht van hogerhand werden 
vernietigd! Zeer ernstig is dat de bisschop blijkbaar de gaande aangiftes 
als “vals” bestempelt, dat terwijl er door de Nederlandse commissie al 
een geval afgehandeld is en uitbetaald! Criminele acties kunnen we dit 
alles noemen.

2. Nationaal voetbal, carnaval, tumbafestival… betaald kijken? Zoals 
we inmiddels gewend zijn met betrekking tot nationale evenementen 
laait steeds de discussie op dat ze gratis te zien moeten zijn terwijl de 
organiserende groepen steevast proberen aan de uitzendrechten geld te 
verdienen. Met als uiteindelijk resultaat, vaak, dat onder politieke of 
publieke druk de uitzending op het laatste moment alsnog gratis wordt 
uitgezonden.

We zien keer op keer bij het voetballen of grote evenementen dat inder-
daad op het laatste moment de wedstrijd via Tele Curaçao toch gratis 
wordt aangeboden. Wat ik niet begrijp is dat mensen bereid zijn aan 
deze oplichterij nog mee te doen. Als we allemaal zouden weigeren 
uit te geven voor dit soort uitzendingen zouden deze zaken niet meer 
gebeuren. Triester is dat onze sportverenigingen/organisatoren daar zelf 
veelal achter zitten en in deze zaken allemaal het gouden ei zien. Men 
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denkt niet aan de bevolking maar aan de dikke buidel. Helaas blijven 
deze zaken alsmaar gebeuren en er is nog geen wet/regel die gaat bepalen 
dat deze nationale zaken niet als een melkkoe gebruikt mogen worden. 
Dus we mogen voorzichtig aannemen dat er heel wat mensen meepluk-
ken in deze vieze handel. Maar wie, ja wie gaat dit nu eens voorgoed 
en altijd aanpakken? Wie plukt er niet mee in deze sportieve vetpot?

RONDE 12

1. In navolging op het bezoek van prinses Laurentien vragen we het 
burgerpanel een antwoord te geven op een vraag van een iets andere 
orde. Laurentien vroeg aan de kinderen: Als je in het buitenland bent, 
waar denk je dan aan als je aan Curacao denkt? De vraag aan het bur-
gerpanel is dan ook deze zelfde.

Deze cliché vraag is werkelijk dubbelzinnig want men wil hebben 
dat je gaat zeggen; Ik denk aan de blauwe zee, zon , baaien samen 
met gezellige en vrolijke mensen. Inderdaad een fractie zijn deze je 
gedachten. Dan trekt het rookgordijn zich op en je ziet een eiland waar 
alleen zaken gaande zijn als; “vriendjes’ inschakelen en waar weinig 
zaken succes hebben door jaloezie en een ander niets gunnen, simpel 
de afgunst. Dan slaat de schrik je toe; je ziet een eiland zwaar onder de 
vleugels van de maffia en daarbij behorende criminaliteit, afrekeningen 
en hooglopende ruzies. Dan valt er op dat er weinig mensen zijn die 
werkelijk iets durven aan te pakken, puur omdat de vergeldingsacties 
niet mis zijn. Dan, in een keer, slaat alles weer om en denkt men; wat 
een heerlijke zon, blauwe zee en gezellige mensen. We zitten zo slecht 
hier nog niet met al onze vrijheden.
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2. Wat u opgevallen in het nieuws?

Wat mij het meeste is opgevallen is het nieuws wat er niet was en waar 
vele kranten, radio stations en TV over zwijgen. Het nieuws dat gees-
telijken vrijspel hebben om te blijven rommelen met onze kinderen. 
Wat duidelijk was, waren de zogenaamde vragen van heer Rosaria die 
als een pakje boter smolt toen enkele van zijn kiezers hem zwaar onder 
druk zette omdat hij de kerk niet mocht aanvallen. De staat van Cura-
çao (onze belastingcenten) betalen deze geestelijke criminelen. Deze 
politicus spreekt nu weer over een “dialoog”. Hij weet beter, het is de 
aandacht van het geheel weghalen. Ouders anno 2015 kan het kennelijk 
niets schelen wat er met hun kinderen NU NOG gebeurt! Het is te triest 
voor woorden dat een religie alles bepaalt en dat niemand in de politiek 
of buiten de politiek actie durft te ondernemen tegen deze duidelijke 
criminele praktijken. Waarom zwijgt justitie, OM en politici?

RONDE 13

1. Steeds vaker wordt er gesproken over het verval van waarden en 
normen. In algemene zin en in meer specifieke zin met betrekking tot 
bijvoorbeeld de Curaçaose jeugd of de toenemende criminaliteit in ons 
land. Maar wat zijn die waarden en normen? En waaraan verbinden wij 
of waarop beoordelen we die? Kortom: Wat is uw mening over onze 
waarden en normen?

Waarden en normen worden bepaald en neergezet door de gehele ge-
meenschap. Dat begint vanuit de absolute top van de piramide tot aan 
de absolute laagste trede. Als ik het verval moet omschrijven om me 
heen in de 61 jaren dat ik hier rondhang, is dat men alsmaar meer en 
meer tolereert en steeds zich zo, wat men noemt, “vrijer” en “losser” 
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meent te moeten gedragen in de totale gemeenschap. Helaas is vrijheid 
niet mogelijk bij de mens die niet begrijpen wat werkelijk hun plaats is 
in het geheel. Een mens heeft kennelijk leiding nodig en moet/wil een 
slavenrol spelen. Keer op keer zien we in de oude geschiedenis boeken 
dezelfde curve. Een losse gemeenschap die instort en weer opgepakt 
wordt door een vorm van dictatuur. De mens kent nog steeds zijn ei-
gen verantwoordelijkheid niet. Momenteel zijn we weer beland in een 
absolute chaos, wachtend op de complete ommezwaai.

2. De economische ontwikkeling van Curaçao en het beleid daaromtrent 
is deze dagen volop in het vizier en het gesprek van de dag. Met name 
in de staten is er deze week uitgebreid gedebatteerd over de haven maar 
ook over de airport. Minister Palm heeft aardig wat uren door moeten 
brengen in het parlement om vragen over tal van issues moeten beant-
woorden. Dat de economie impulsen nodig heeft is bekend en een alom 
aanvaard idee. Vaak lijkt dit echter slechts bij woorden te blijven. We 
praten erover maar doen we er ook wat aan? De vraag aan het panel 
is dan ook deze: heeft u ideëen van praktische uitvoerbare aard die de 
economie van ons land zouden kunnen stuwen?

De economie zou op een simpele manier omgezet kunnen worden als 
men alle persoonlijke belangen en belangen van selecte clubjes zou 
afschaffen. Alles staat en valt omdat er vele mensen zich met zaken be-
moeien waar ze absoluut geen verstand van hebben. De politiek is geen 
zakeninstituut maar een instituut die een land draaiend moet houden. 
De politiek moet per direct alles afstoten wat met zaken te maken heeft. 
Daarnaast moeten allerlei soorten “vriendjes” en “belanghebbenden” 
uitgesloten worden. Het moeten eenvoudig zakenlui zijn die een bedrijf 
gaan runnen om zo winsten en continuïteit te creëren. 
De eerste stap; 
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- Maak schoonschip en zet kundige mensen op de vele plaatsen.
- Maak de bedrijven commercieel.
- Geen bemoeienissen van de politiek.
- Luchthaven, haven en levensaders van het land Curaçao moeten onder 
toezicht en veilig gesteld worden bij een landelijk orgaan van experts. 
Nu is namelijk zo dat deze levensaders in handen zijn van een en de-
zelfde maffia persoon.

LAATSTE RONDE

De vraag was of wij als panel nog iets kwijt willen aan de lezers

Vandaag kreeg ik als panellid de laatste vraag toegestuurd De vraag was 
of wij als panel nog iets kwijt willen aan de lezers. Ja... ik wil via deze 
weg de redactie en staf van de Amigoe bedanken dat ik als panellid mijn 
gedachte op papier mocht zetten en dat die integraal zonder enig censuur 
geplaatst werden. Een voorbeeld voor vele collega’s en misschien een 
start van een nieuw tijdperk van de journalistiek.

Voor de lezers heb ik de volgende boodschap; We leven in een zeepbel 
die elke minuut kan klappen, het systeem is een atoombom, zekerheden 
zijn er niet en toekomst is een droom. Toch kunnen wij als mensen van 
vlees en bloed veel veranderen. We kunnen mondiger worden, zaken 
signaleren en rapporteren en zaken aan de kaak stellen. Als we allemaal 
vanuit ons hart en ziel samen zouden gaan werken aan een toekomst 
waarvan onze kinderen de vruchten zouden kunnen plukken dan is het 
aan u nu uw mond open te maken en niet meer bang te zijn voor een 
systeem wat u nu loze beloftes voorschotelt. Wordt wakker, staat op en 
doet uw mond open.
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NIEUWE STUKKEN

Article 1230

Wat kunnen we doen voor onze kinderen in verband met 
pedofilie

Het internet staat er vol van en het woordje pedofilie duikt overal op. 
Zeker als er nog steeds een kerk is die alsmaar zich vergrijpt aan kin-
deren en clubjes bestaan die via ritualen vrijwaren dat het allemaal mag 
en kan. Dat allemaal beschermd door een gerecht en dubbele wetten 
die zeker niet voor het doorsnee volk gelden. We hebben gasten als een 
Dutroux maar ook een Demminck van wie we weten dat ze de top zijn 
van het kinderleed. Dat allemaal koninklijk beschermd simpel omdat 
deze elite regelmatig bij elkaar komen voor deze ritualen.

Zelf zijn mijn vrouw en ik getuige geweest bij het ronselen van kinderen 
door de Nederlandse loge van het toenmalige koninklijkhuis. Ook heb-
ben we kinderen in huis gehad waar volwassenen hun handen niet van 
af konden houden en soms 10 jaren het geheim hielden voor ons. Bang 
dat ze wederom misbruikt of vermoord zouden worden door die daders!

We hebben vele bedreigingen gehad vanuit deze hoek die opereert via 
een achterkamer van de CID. Deze organisatie werkt altijd via afpersing 
en bedreigingen. Zo zijn we regelmatig bedreigd dat we opgepakt zouden 
worden als we met kinderleed door zouden gaan. Ook werden er zelfs 
beschuldigingen geuit dat wij met kinderen rommelden! En men heeft 
er alles aan gedaan om ons de mond te snoeren zeker toen de deal van 
kinderen leveren niet door ging.
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Ook toen er naar buiten kwam van kindermisbruik in een kerkelijke 
gemeenschap te Soto was het eiland te klein en de 2 moeders van kin-
deren moesten naar Nederland vluchten zonder hun kinderen anders 
zou er iets gebeuren met hen en de kinderen! De persoon die deze 2 
gevallen meldde bij mij moest later ook vertrekken van het eiland om 
veiligheidsredenen. Nog steeds krijgt deze kerkelijke genootschap 
prijzen en geld uit diverse potjes!

Wat kunt u doen voor de kinderen van nu?
Als kinderen worden misbruikt zijn er symptomen die u als ouder- leer-
kracht - opvoeder zou moeten herkennen.
- Het kind zal zich meer terugtrekken.
- Het kind zal bepaalde mensen in het gezin in een keer mijden.
- Het kind zal veel op de kamer zijn, slapen en weinig aanspreekbaar zijn.
- Het kind is een ander kind geworden want er hangt een moord of 
wederom een verkrachting boven haar/zijn hoofd.
- Merk je dat een kind in een keer niet naar een bepaalde plaats meer 
wil, wees dan ook alert.
- 
Dit zijn enkele symptomen die wij meegemaakt hebben bij die kinderen 
die we opvingen in het verleden. Het kind lijkt in een keer volwassen 
maar het kan ook zijn dat alle spraakzaamheid plotsklaps is verdwenen.

Ga langzaam vragen stellen, ga vertrouwen winnen en kijk en luister 
tussen de woorden door. Ze zullen zich verspreken en ze zullen uitein-
delijk bepaalde zaken loslaten!

GA NIET NAAR EEN POLITIE of een RECHTER, deze vuile tak IS de 
tak die zaken moet afdekken en waar doorgaans de bedreigingen vanuit 
komen! Ga praten met een psychiater met die mensen die je vertrouwt 
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en ga vooral niet de strijd aan direct via de voordeur met die persoon die 
het onrecht heeft aangedaan! Deze zal gaan zorgen dat u uw kind kwijt 
gaat raken en zelfs zo ver gaan dat u de schuldige bent in het geheel! 
Dat is namelijk het CID offensief!

Er zijn plaatsen waar u terecht kan met deze ellende en veelal vind je 
deze niet bij een kerk maar in de medische hoek.

Het belangrijkste is, blijf je kind vertrouwen. Haat en vechten is niet 
wat de oplossing zal geven.

Heel veel sterkte;
John H Baselmans-Oracle

Written 16-8-2018

Article 1231

“Minister laat door “foutje” een pedofiel eerder vrij op 
Aruba”

Nee, niet de eerste keer en het zal zeker ook niet de laatste keer zijn. 
Je kunt niet verwachten dat een minister alle stukken leest en dan pas 
zijn/haar handtekening zet!

Maar wat is het ware addertje?

Want hier spreekt men over een fout van Openbaar Ministerie die 
de minister een vervroegde vrijlating heeft laten tekenen net zoals in 
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een eerdere geval wat vreemd genoeg alsmaar gebeurd bij pedofiele 
“vriendjes”.

Alles wijst er op dat het Openbaar Ministerie een beschermorgaan is 
van de eilandelijke pedofilie op Aruba. Dezelfde lijn die we bij justitie 
zien op de andere eilanden. Dat komt omdat vele van die personen 
zetelend in de justitie aangesloten zijn bij de vrijmetselarij en bepalen 
wat kan en niet kan in de rechtsgang zo ook de zogenaamde “fouten”! 
Duidelijk zien we bij deze Arubaanse “toevalligheden” dat het niet over 
toeval gaat maar dat we spreken over bewuste fouten ter voordele van 
de pedofilie. Het is toch over duidelijk dat justitie met een Openbaar 
Ministerie en rechterlijke macht de pedofilie boven de wet plaatsen en 
zo via “toevalligheden” en “foutjes” deze groep beschermen. Bescher-
men is duidelijk als je ziet waar diverse pedofielen te werk zijn gesteld.

Er zijn twee wetboeken. 
Een voor de arme sloeber en domme burger en een tweede is geschreven 
ter bescherming van een elite groep en hun pedofiele vrienden.

Dat is nu wederom bewezen.

John H Baselmans-Oracle

Written 20-8-2018
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Article 1232

Heer Julius Koko de martelaar

Heer Julius Koko haalt vele zaken door elkaar. 

Maar laten we het even bij het zeerecht houden wat overal ter wereld 
geldend is, ook op ons eiland. De scheiding water / land is overal een 
strook van 150 cm wat toegankelijk moet zijn voor iedereen via een 
openbare weg! Het zeerecht is daar heel duidelijk in. 

Dat er door de vele regeringen in het verleden en heden op dit eiland 
niet aan gehouden is, dat is juist waar men tegen kan vechten en ook 
winnen simpel door dit wereld zeerecht aan te halen.

Als heer Julius Koko werkelijk voor vrije toegang zee/landstrook zou 
vechten waarom gaat hij dan ook niet naar Jan Thiel, Seaquarium, 
Blauwbaai en Rif en de vele projecten elders op het eiland. Praten we 
nog niet over de vele overheidskantoren en huizen langs het water in 
Punda en Otrabanda waar men ook niet achter langs mag lopen! 

Ergens tegen demonstreren heeft pas nut als je zelf niet in gebreke 
bent anders is het een perfect middel voor onder andere OM, politie 
en politiek om bijvoorbeeld deze toegang en zeelijn kwestie voorgoed 
een andere wending te geven. Iets wat we nu duidelijk zien gebeuren.

Helaas heer Julius Koko koos voor vernieling en vele verhalen rond 
zijn ego en verspeelt door zijn gedrag en handelen voor de mensen op 
ons eiland welke nationaliteit dan ook, nu het gevecht om de toegang 
van waar we wettelijk recht op hebben.
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Blijkbaar is heer Julius Koko met rassenhaat bezig en niet voor het 
recht voor iedereen.
Een duidelijke gemiste kans.

John H Baselmans-Oracle

Written 22-8-2018

Article 1233

Politieke moord

Wat is politiek en hoe speel je de rol in de politiek?

Politiek voeren wordt door een groep mensen gedaan die staan tussen 
die mensen die het wereldwijd bepalen en de bewoners van elk land. 
Deze politici zijn die mensen die de “pispaal” zijn en alle zaken door 
moeten voeren die van hogerhand opgelegd worden. In het verleden 
waren deze tussengroep, politici genaamd, personen die met vernuftige 
trucjes de mensen wisten te overtuigen dat er bepaalde zaken doorge-
voerd moesten worden. Het waren mensen met kennis en een gedegen 
opleiding. Kennis van rechten en plichten en zo wisten zij tussen de 
regels door de mensen het zogenaamde goede voor te houden. Deze 
mensen met kennis en respect naar elkaar toe beschermden elkaar door 
dik en dun. Dat moest wel want ze moesten als buffer fungeren en zo 
elkaar en de elite beschermen van alles wat maar een bedreiging kon 
zijn voor het totaal.
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In de huidige tijd is politicus zijn niets meer en niets minder dan een stel 
straatboeven dat elkaar oplichten en veel geld laten verdwijnen uit de 
landskas en vele zaken doen voor eigen gewin. Door deze grote veran-
dering is de buffer tussen de absolute top en het volk met een zwakke 
politiek een open beerput waarvan de ene na de andere opengetrokken 
wordt. De elite buffer is verzwakt en dreigt ten onder te gaan aan vech-
tende en corrupte politici met de daaraan gekoppelde justitie die met 
dit alles meegetrokken wordt. 

Lokaal zien we dit plaatje heel duidelijk. De politiek is verbonden en 
wordt gefinancierd door de maffia en het is de plaats waar veelal eigen 
zakken vullen als hoofddoel staat. Slecht opgeleide personen zitten op 
deze bufferstoelen. Deze “straatbende” voldoet compleet niet aan het 
wereldplaatje wat beschermd moet worden en waar ze eigenlijk voor 
zitten. Nu de lokale politiek twee bazen moet dienen (elite en maffia) 
gaat het dus goed mis en zijn deze “slaven van de macht” personen die 
van de ene leugen in de andere vallen. Zo sneuvelen er regelmatig van 
deze politieke groepen en vallen in diepe putten vol met vuile stront 
die ze zelf veroorzaakt hebben. Banken, grote bedrijven, accountants 
kantoren en projecten gekoppeld aan de maffia eisen zaken die dwars 
tegen het wereldplaatje ingaan. Dit kostte enkele politici al hun leven. 
Daarnaast heb je het smijten van elkaars corrupt handelen wat maakt 
dat de buffer elite en burger weg is gevallen. 

Door het wegvallen van deze buffer is het een gemakkelijke weg om 
bij de kern te komen van het algehele wereldprobleem. Het mooie is 
dat de buffer, de politici die denken je af te kunnen schermen door niet 
te praten en geen contact te hebben, maken dat deze gehele corrupte 
maffiagroep geen tegenstand meer is voor het wereldgeheel. Zij vallen 
af en zijn geen partij meer.
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Wat we nu duidelijk zien is dat bepaalde wetten geen kracht meer hebben 
en een statuut Europees gezien niet geldend is. Dat allemaal door hun 
eigen club verspeeld omdat de buffer weg is gevallen. Men denkt lokaal 
eigen wetten en regels er op na te kunnen houden. Nederlandse politici 
proberen nog “damage control” te doen maar ook zij zijn vervallen in 
een gang corrupte politici die de elite niet meer weet af te schermen.

Politieke moord, ingezet en uitgevoerd door eigen politici.

John H Baselmans-Oracle

Written 26-08-2018

Article 1234

Wat zit achter pedofilie?

We worden dagelijks geconfronteerd met artikelen over pedofilie en over 
bekende en onbekende mensen die zich vergrepen hebben aan kinderen. 

Maar is u niet wat opgevallen?

Laat ik eerst duidelijk stellen, ik vind dat iedereen met zijn klauwen van 
minderjarige kinderen af moet blijven in welke vorm dan ook.

Maar laten we het huidig plaatje even bekijken.

Het Vaticaan staat bol van de pedofilie. Ik vraag me dan ook af of er wel 
één van deze geestelijke niet aan kinderen is geweest. Simpel omdat 
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het hen geleerd is en het allemaal in hun eigen leerboeken duidelijk 
beschreven staat! Welk christelijk geloof je neemt het is afgeleid van 
deze ritualen, gebruiken uit oude geschriften! Het is simpel hun leer! 
Het maakt niet uit welk christelijke groep je neemt. Men wordt geleerd 
om kinderen naar zich toe te trekken. Zo zien we het ook zelfs op de 
vele plaatjes van hun Jezus Christus, kerken en beelden. Volgens het 
algemeen geloof is het kind de bron van de absolute kracht en het reine 
leven! Het is een deel van de kult waaruit het Katholieke/Christelijk 
geloof is opgebouwd en komt in elk geschrift voor. Dat maakt dat een 
paus of geestelijke leider, van welk geloof dan ook, NIET hun volge-
lingen kan veroordelen. Deze volgelingen doen namelijk precies wat 
in hun handleiding staat!

Daarnaast hebben we de elite clubjes die, ondertussen uw bekende 
clubjes, ook hun ritualen hebben gehaald uit dezelfde oude geschriften. 
Personen die via geloof en oude culten gebruik maken van de krachten 
van het jonge leven. Zij gaan zelfs zo ver dat er bloed gedronken moet 
worden willen ze leider worden van een land of om op een van de hogere 
plaatsen in de maatschappij te mogen zitten.

Maar nu komt het:
We lezen dag in dag uit over de elite en hun vuile ritualen en de Ka-
tholieke/Christelijk geloof en hun vergrijpen aan kinderen. De zoge-
naamde niets wetende paus gaf laatst in Australië 4.400 geestelijke 
leiders vergiffenis voor hun daden! Een nobel gebaar en de gelovigen 
zijn weer gelovig en de zaak rust verder en hun ritualen kunnen weer 
voortgezet worden!

Maar is dit niet alles een verschuiving in het gehele menselijke bestaan? 
Zolang geloof bestaat is er de regel in elk geloof dat de reine kracht 
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die in jonge kinderen zitten en het omgaan met kinderen overgedragen 
kan worden. Deze krachten neem je over via bloed drinken, offeren of 
gemeenschap hebben met het kind! Opmerkelijk is dat andere geloven op 
de wereld buiten schot worden gehouden dat terwijl ook in hun geloofs-
boeken deze kinderen en krachten voor komen en ook zij met kinderen 
gemeenschap hebben, hen gebruiken en misbruiken en zelfs offeren!

In een reis rond Mexico waren het vele tempels die ik bezocht heb en 
werd er alsmaar gepraat over het offeren van jonge kinderen. In Egypte, 
Nepal, Indonesië of waar ook ter wereld hoor je dezelfde verhalen en 
zijn kinderen de menselijke offers die aan hun goden (priesters) geof-
ferd worden!

Waarom horen we daarover niets? 

Want ook dat gebeurt nu nog! Zelf werden mijn vrouw en ik benaderd 
voor kinderen te leveren, deze zouden naar Indonesië gaan! Hetzelfde 
gebeurt rond de wereld en zijn kinderen handelswaar! Waarom wordt 
Thailand niet aangepakt voor de kinderhoeren die met elke man naar 
bed moeten?

Nee, men concentreert zich maar op één weg en dat is de Katholieke/
Christelijk kerk en hun club van de elite/showbizz! 

Lang vroeg ik me af wat hier achter zat, totdat de grote verschuiving 
in Europa kwam waar de Islam de landen aan het overnemen zijn en 
per DIRECT de landelijke wetten aan het veranderen zijn. Wetten en 
regels van kinderhuwelijken, -misbruik en gebruiken!! Allemaal zaken 
zogenaamd aan een geloof gekoppeld en vallen onder vrijheid van een 
geloof! Nu werd duidelijk dat het gehele kinderdrama dus niet Katho-
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lieke/Christelijk gebonden was maar letterlijk in ALLE geloven vast 
staat en deze nu plotsklaps wel door de Islam legaal en menswaardig 
is verklaard.
 
Met deze overname van het wereldgeloof en het vallen van de Katho-
lieke/Christelijk kerk is duidelijk dat juist het gehele kinderdrama nu 
gelegaliseerd is en onder een Islam door gaat. Verder worden wereld-
wijd andere geloven aan een schandpaal gehangen puur om hun eigen 
ziekelijke beerput af te schermen. Is het u niet opgevallen dat er zeer 
weinig geschreven wordt over de ritualen van de Islam? Is het u niet 
opgevallen dat er in een noodtempo rond de wereld personen opduiken 
die pedofilie en offeren en misbruiken openbaar gaan verdedigen als 
een “normaal”menselijk gedrag?

De gehele pedofilie hype is niets meer en niets minder dan een 180 
graden ommekeer in het geloof!

En de kinderen? 
Ja, deze blijven het slachtvee voor deze geloven.

Wil men werkelijk af van kindermisbruik en het offeren van kinderen 
zal men alles wat geloof is en deze oude ritualen moeten verbannen 
diep naar de ondergrondse steden en bunkers waar al vele van deze 
ziekelijke mensen zich teruggetrokken hebben. Na dat, het zaakje dan 
heel snel dichtmetselen. Laat deze ziekelijke mensen dan maar hun 
goden vragen hen te helpen.

John H Baselmans-Oracle

Written 27-08-2018
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Article 1235

Kinderen ronselen op Curaçao

Het heeft jaren geduurd maar een van de laatste puzzelstukjes viel op 
zijn plaats enkele dagen geleden.

Jaren terug werden we benaderd door de vrijmetselarij vanuit de Konink-
lijke familie of we kinderen zonder ouderlijke band konden leveren voor 
het project Alpha waar kinderen uit Curaçao gezonden zouden worden 
via de Koninklijke marine naar Indonesië. Ook zouden kinderen van 
Indonesië, dus komend van de andere kant van de wereld, “opgevangen” 
worden hier lokaal op onze eilanden.

Toen mijn vrouw en ik dit hoorden via deze personen was onze reactie 
dat we zoiets nooit zouden doen en trouwens ook geen kinderen meer in 
huis hadden. De twee vrijmetselarij personen (masons) keken elkaar aan 
en vroegen waar op Bandabou iemand was die kinderen opving. Ik ver-
telde hen dat ze misschien de gelovige club bij Soto konden contacteren.

Net rond die tijd kregen we vanuit het veld twee meldingen binnen 
dat bij twee moeders hun kinderen zijn afgenomen door deze club. De 
moeders zelf stonden onder politiebescherming en zijn moeten vluchten 
naar Nederland omdat ze bedreigd werden door de toenmalige leden 
aldaar. Het leven werd hen werkelijk onmogelijk gemaakt volgens de 
getuigenverklaringen.

Op een gegeven moment werd ik gebeld vanuit Nederland wat bleek 
de commissie te zijn voor het toekennen van Koninklijke onderschei-
ding en een bepaalde subsidie die ook los zou komen. Lang besefte 
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ik niet waarom deze personen mij vrij snel vanuit de vrijmetselarij 
club contacteren en vroegen hoe deze Christelijke club was en of ze in 
aanmerking konden komen voor een Nederlandse onderscheiding en 
subsidie! Ik vertelde over de ervaringen en de meldingen en de manier 
hoe kinderen afgenomen worden van moeders. Ook over de ervaringen 
van wat lokale artsen en ex-medewerkers van deze groep. Het werd stil 
en na verloop van tijd werden er prijzen en subsidie uitgekeerd vanuit 
Nederland aan deze club!

Jaren later kwam op mijn pad een verklaring van een ex-medewerker 
dat de twee kinderzoekers weldegelijk contact hadden gezocht met die 
Christelijke Soto organisatie. Het contact wat ik kreeg met die personen 
die me om informatie vroegen namens diverse comités waren volgens 
weer een andere melding leden van deze vrijmetselarij groep die bij ons 
om kinderen kwamen vragen. Het bleek dat alles ging om zaken af te 
schermen en te kijken wat ik wist van de organisatie.

De handel en verdwijnen van kinderen gaat ver want de twee ronselaars 
zijn nooit bestraft, de lokale politiek heeft hen tot op heden beschermd 
en de bewuste club op Soto gaat door met dagelijks kinderen hun gods-
dienst op te leggen. Dit ook allemaal beschermd onder een Bisdom Wil-
lemstad die alsmaar blijft ontkennen dat zij niets met deze organisatie 
te maken hebben!

Overigens het Bisdom weigerde in een gesprek met mij nog enige 
misstanden met kinderen te accepteren en vertelde mij dat ze geen 
kindermisbruik zouden behandelen. Later was het duidelijk want de 
Katholieke kerk gebruikt de 6 eilanden om hun ziekelijke geestelijken 
hier te dumpen en te beschermen. Het is zo erg in deze christelijke club 
dat zelfs geestelijken plotsklaps verdwijnen of vermoord worden door 
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jonge mannen die het misbruik niet meer kunnen verkroppen! Bisdom 
Willemstad is duidelijk een Zuid-Amerikaanse dumpplaats!

Terugkomend op de Koninklijke onderscheiding en geldelijke bijdrage 
blijken deze duidelijk vanuit de Koninklijke loge te komen en hun twee 
ronselaars! Ja, voor wat hoort toch wat al is het, het afbetalen van een 
kinderhandel.
Buiten de diverse lokale pedofielen, die zelfs tot in de justitie zitten, zijn 
het dus een bisdom en diverse organisaties (want er zijn meerdere) die 
in deze woelige tijden wereldwijd hier lokaal beschermd worden door 
justitie en een kerk en zo veilig door te kunnen gaan met hun handel 
en wandel in kinderen.

Denkend aan mijn boekje “Geboren voor één cent” besef ik dat onze 
kinderen in het hol van de leeuw leven en met een beetje pech belanden 
zij als een seksslaaf, offer object of handelswaar.

John H Baselmans-Oracle 

Written 28-08-2018

Article 1236

De lokale politie staat boven de wet

We zien het dagelijks, de controles van een stel geüniformeerde per-
sonen die dan je wagen binnenste buiten draaien en je behandelen als 
crimineel. Veel tijd gaat verloren en we zien dan lange files waarin je 
geduldig moet wachten zodat ook jij als een crimineel aangepakt wordt.
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Goed, controles is okay maar is het niet beter dat wat meer boeven 
worden gepakt? Of is het zo dat deze geüniformeerde personen bang 
zijn dat ze een inval moeten doen bij hun eigen familieleden?

Wat mij opvalt, is dat op diverse foto’s te zien is dat deze geüniformeerde 
politiebende zelf buiten de wet werken. Wat geeft hen het recht om privé 
parkeerplaatsen en stukken grond te gebruiken om mensen het leven 
moeilijk te maken? Het is nog altijd zo dat de politie een rechterlijk 
bevel moet hebben willen ze op privé grond komen, laat staan gebruiken 
voor bonnen uit te schrijven.

Mensen pikken te veel en de lokale politie denkt en handelt soms te 
veel buiten de wet om. Dat is hier overduidelijk. Wilt u controleren 
heren, houdt u dan ook aan de wet. De wet waarvan u verwacht dat wij 
er aan houden.

Ps. Het zou u ook sieren niet te texten/bellen en rijdend in door ons 
betaalde wagens. 
U weet wel voorbeeldfunctie.

John H Baselmans-Oracle

Written 28-08-2018
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Article 1237

Alle rechten voorbehouden

We weten al lang dat een handtekening een doodvonnis kan zijn. We 
weten natuurlijk ook allemaal dat je naam in hoofdletters (zie officiële 
papieren zoals je belastingaanslag) betekent dat je eigendom bent van 
de staat en de staat je op kan leggen wat zij willen. De staat krijgt grote 
sommen geld op het moment als je ouders, verplicht, je aan gaat melden 
bij een der gemeentes.

Om zaken veilig te stellen is het misschien eens goed om de huidige 
internationale wetten door te nemen. Deze bestaan reeds lang waar al-
leen de elite tot voor kort gebruik van maken maar de laatste tijd ook 
steeds meer open staan voor iedereen. We noemen deze wetten UCC 
wat staat voor “Uniform Commercial Code”. Alles is bijvoorbeeld te 
vinden op de website https://www.law.cornell.edu/ucc 

Ik neem hier even één zeer belangrijke regel uit. Deze regel is belangrijk 
als je een handtekening gaat zetten op welk document dan ook. 
Bij het tekenen plaats de regel “UCC 1-308”, beter bekend als ALLE 
RECHTEN VOORBEHOUDEN ( ALL RIGHTS RESERVED). Dit zet 
je boven je handtekening in HOOFDLETTERS:

Voorbeeld
UCC 1-308 
...Handtekening...

Waarom?
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Bij het ondertekenen van welke documenten dan ook of dat nu een con-
tract is, bevestiging, cheques, leningen, bonnen enzovoorts, beschermt 
de code UCC 1-308  je tegen misstanden.
Uitgesloten als je het gebruikt om opzettelijk een onwettige / illegale 
handeling wilt uitvoeren.

Bij het gebruik van UCC 1-308 blijven al je rechten intact en neem je 
geen verantwoordelijkheid op je voor datgene waarvoor je tekent. Elk 
contract en elk document waarvoor je handtekening vereist is, bevat 
een reeks wetten, bijwetten, regels, voorschriften en beleidsregels die 
daarop van toepassing zijn. Door deze UCC 1-308 boven je handte-
kening te plaatsen dek je, je in op soms zeer ingenieuze regeltjes die 
gesteld worden.

Wanneer je een handtekening zet zonder deze code, zeg je dat je alles 
toestaat. En zo al eerder gesteld dat je akkoord gaat met ook misleidende 
of verborgen zaken welke in codetaal geschreven kunnen zijn. “Words 
are Swords” en definities van woorden zijn uitermate belangrijk. De 
interpretaties die jij geeft aan woorden hoeven niet de interpretaties te 
zijn van de aanbieder van het contract. Deze handelt dan ook volledig 
legaal, ook al begreep jij het anders.

Wanneer je AL(LE) je RECHTEN op VOOR(hand) BEHOUD(EN) 
gebruikt, de code UCC 1-308,  ontken je uitdrukkelijk elke afstand van 
je rechten met betrekking tot dat specifieke document en verborgen 
contracten die erop kunnen staan.

Men zal je dat niet even voorkauwen of op wijzen maar het zijn de kleine 
kneepjes die je het leven aangenamer kunnen maken.



60 - OMNIS 6 -

Wil je meer weten over UCC, type dan UCC eens in Google en laat je 
informeren over de wet boven de wet.

John H Baselmans-Oracle

Written 29-08-2018

Article 1238

De veiligheid van mega evenementen

We zien ze regelmatig komen, grote mega evenementen waar tien tot 
honderdduizend mensen op een kluitje staan te genieten van hun muziek 
of uitvoering. Je ziet dat er overal alles aan gedaan wordt om en rond 
de veiligheid. Maar dan denk ik alsmaar “welke veiligheid?” Want als 
er één gek is die explosieven of met een automatisch wapen aan de slag 
gaat, in hoeverre zijn deze evenement dan beveiligd? Die paar bewakers, 
die paar veiligheidsmensen, wat kunnen die doen tegen een persoon die 
kwaad wil? Praten we nog niet over een groep vreemd denkende mensen. 

Verder zie je dat deze mega evenementen op open terreinen worden 
gehouden of in afgesloten stadions en dan mag je hopen dat alles goed 
gaat. Tot op heden heeft zich nog niet zo’n gek gemeld en is men alleen 
aandacht aan het zoeken op open straten en pleintjes.

Maar dan zien we ons eigen Curaçao North Sea Festival. Het evenement 
wat duizenden mensen en bekende figuren op een kluitje op het WTC 
terrein bij elkaar brengt. Je ziet er is totaal geen overzicht en genoeg 
hoog gelegen plaatsen waarvan alles mogelijk is. Ook vanaf het dak van 
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de vele naastgelegen gebouwen en WTC zelf die duidelijk een gevaar 
zijn en dan niet te praten over de vele winkeltjes en bedrijven die hun 
unit daar hebben. Veel werkverkeer, veel mensen en ……..geen herme-
tische controle! Hoe ik ook kijk in en rond deze plaats, één gek heeft 
alle mogelijkheden om een ramp te veroorzaken en iedere bewaker en 
veiligheidsman heeft het nakijken. 

Ik krijg alsmaar een raar gevoel bij dit soort ongecontroleerd mensen 
op een hoop proppen zeker op dit soort locaties en dan hoop ik alsmaar 
dat niet een wereldgek dit in zijn hoofd gaat halen.

Hoe veilig is eigenlijk dit festival?

John H Baselmans-Oracle

Written 29-08-2018

Article 1239

Inenten, DNA en Verichip

DRIE in EEN

Hoe lang gaat het duren dat de mens door gaat krijgen dat ze slaaf zijn 
van het systeem?

Al vele jaren is men bezig via een angstcultuur mensen er toe te bewegen 
zich te laten opsluiten/controleren, zonder weerstand, en hun leven te 
laten bepalen in hun eigen gevangenis. 
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Het waren de kapingen (die veelal gespeeld werden), de terroristische 
aanvallen die daar opvolgden die niet het gewenste resultaat behaalden. 
Toen is men maar overgestapt naar de “code rood mode” waarbij men 
over ziektes heeft en ongekend vele inentingen aan het verplicht stellen. 
Daarnaast is men gaan inpraten over het registreren van je DNA om 
zo u snel te kunnen tracen! Als kers op het geheel is er de Verichip die 
gaat zorgen dat u, bij maar één geringste vermoeden dat u gevaarlijk 
bent voor het systeem, die impuls naar u uitgezonden wordt dat u,of 
helemaal verlamd bent of zelfs dood gemaakt kan worden!

Het vrijwillige chippen is helaas niet zo in trek als men gehoopt had. 
Maar met veel reclame en angst zaaien en door, in eerste instantie, uw 
bankrekening te koppelen aan die chip, beginnen nu slaven zich te 
melden. Doch de grote meute moet nog komen en dat wordt nu gedaan 
via de snel komende verplichte inentingen. 

Want weet u wat er in u gespoten wordt? 
Weet u wat er in uw infuus zit of wat er werkelijk gebeurt bij uw bloed 
afname?

De Verichip is zo klein dat men over Nanotechnologie praat! We praten 
dus niet over een rijstekorrel maar over een chip kleiner dan één zandkor-
rel! Een device wat je lichaam kan besturen, reguleren en uitschakelen!

Het gaat nu snel en zonder dat je weet ben je geregistreerd, is je DNA 
vastgelegd en de chip geplant in jouw lichaam!

We praten niet meer over toekomst we praten over HEDEN!
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Voor meer informatie lees de pagina’s
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_DNA.htm
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_VERICHIP.htm

John H Baselmans-Oracle

Written 30-08-2018

Article 1240

Curaçao: 1 sept 2018

Betreft: “Een beetje asbest en explosieven” 
Asbest (gif) Ekenrooi in Aalst/Waalre

Mijne heren

Vanaf 1986 doet ondergetekende John H. Baselmans aangiftes over 
giflozingen in de Engelse Tuin door de multinational Phillips in de 
jaren 1950/ 1960. Ondergetekende en zijn vader hebben persoonlijk 
op milieuzaken in Eindhoven aangewezen waar de vele vaten met gif 
liggen. Deze medewerker gaf toe dat er een puinlaag was waar men 
niet onder kon kijken!

Zowel ondergetekende als zijn vader (helaas nu overleden) zijn getuigen 
geweest van deze giftlozingen door Phillips. Ondergetekende en zijn 
vader hebben nog tonnetjes met de dieprode mooie kleur met doods-
koppen erop in de schuur gehad! Afgelopen juni 2018 kreeg onderge-
tekende een melding van bewoners aldaar dat de sloten in de Engelse 
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Tuin alsmaar rood kleuren! Waarop ondergetekende voor de 4de maal 
bij alle instanties, politiek en kranten inclusief de gemeentes Eindhoven 
en Waalre aangifte deed van dit gevaarlijk gif. Dat het gevaarlijk gif 
was werd hen verteld door opa die hoofdinkoper Phillips (toentertijd 
zo directie) was en deze tonnetjes ontdekte. We moesten ze per direct 
teruggooien in het Engelse bos!

Na deze aangiftes zouden enkele Nederlandse politieke partijen het uit 
laten zoeken. Helaas zij werden kennelijk ook teruggeroepen want wat 
doe je tegen een multinational genaamd Phillips? Zo kwam er nooit 
verder een reactie van hen en zo ook niet van de gemeente Eindhoven. 
Hetzelfde gedrag zag ondergetekende bij Rijkswaterstaat die alles af-
schuift! Het was gemeente Waalre die ondergetekende contacteerde en 
verzekerde dat er niets aan de hand was.

EN WAT LEEST ONDERGETEKENDE NU?

29-08-2018, Eindhovensdagblad, Wout van Arensbergen 
Ik citeer:
Vochtprobleem kost Waalre tonnen extra 
 “Aalst - De aanpak van het vochtprobleem in Ekenrooi in Aalst wordt 
voor de gemeente veel duurder dan verwacht. De kans op explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog, een beetje asbest en de aanleg van extra 
drainageleidingen drijven de prijs op van de geplande 415.000 euro 
naar bijna zeven ton. “

Men praat nu over explosieven en over “een beetje asbest”!

Hiermee geeft gemeente Waalre toe dat het mis is in Ekenrooi wat het 
bewoonbare gedeelte is van de Engelse Tuin! Men is asbest tegengeko-
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men omdat het puin een deel was van een oude Phillips loods (volgens 
opa) en dat puin werd gestort OVER het gif om dit zo af te dekken. 
Ondergetekende was meerdere malen getuige van deze handelingen. 
In de vele meters diepe gleuven werden eerst de tonnen gif gestort en 
daarna met puin van deze oude loods afgedekt! 

De explosieven? Deze had ondergetekende zelf vele gevonden in En-
gelse Tuin omdat zowel Engelse als Duitse soldaten zich daar verborgen 
hielden en door oma Verhoeven gevoed werden. Na de oorlog heeft 
ondergetekende persoonlijk veel oorlogstuig gevonden samen met zijn 
vader en opgeslagen gehad in een van onze schuren!

En nu, 32 jaren na de eerste gifmelding en door het probleem Engelse 
Tuin landelijk aan te kaarten, blijkt dat de pers en politiek bang zijn 
voor een multinational als Phillips die domweg haar eigen mensen ver-
giftigde en liet wonen op een gifveld, komt dit bericht even opduiken in 
de lokale krant en komt de gemeente Waalre dat er “een beetje asbest” 
en explosieven op dat terrein liggen!

Heren bestuurders in uw gladgestreken pakjes, u wist vanaf 1986 en 
zelfs voordat u dit terrein ging bebouwen, dat het een gifhoop was! U 
wist ook dat het een onderkomen was van zowel Engelsen als Duitsers 
en nu 32 jaren later komt u met “een beetje asbest” en explosieven! 

Heren bestuursleden, ondergetekende weet dat u bang bent van een 
multinational genaamd Phillips. U weet ook dat er in uw omgeving 
nog steeds soms onverantwoordelijke experimenten worden uitgevoerd. 
Maar door uw angst laat u uw eigen burgers, uw eigen familie, leven op 
een chemische vuilnisbelt van deze Phillips magnaat!
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Het lijkt ondergetekende de tijd dat er een folder verspreid wordt in 
de gemeente Aalst/Waalre waar ondergetekende, getuige was van de 
giflozing en in het bezit was van veel oorlogstuig (o.a. explosieven). 
Zodat ook zij weten hoe laks u als bestuurders omgaan met de gezond-
heid van deze bewoners.

Uw asbest, heren; is gif, zwaar gif en dat heeft u nu openlijk toegegeven 
onder het woordje “Asbest”.

De waarheid komt altijd naar boven en het heeft ondergetekende 32 jaren 
geduurd, maar laten we hopen dat onze familieleden niet gaan denken 
over schadeclaims omdat u altijd al wist wat er gaande was in dit gebied. 
Ondanks dat ging u het ontwikkelen en geld boven gezondheid plaatsen!

In waarheid opgemaakt;
John H. Baselmans
Mei 20, 1954
Dokterstuin 237
Curaçao

Geboren en bewoner van Maurits weg 24 “De bosrand”  
Aalst gem. Waalre en getuige in deze zaak.

- Rijkswaterstaat vraagnummer 18 06 0849  
- Alle fracties Nederland KMM2190313V67820L0KM
- Gem. Waalre WLR 10693-501f33 
- Tweede Kamer Kenmerk: 257763

Written 01-09-2018
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Article 1241

Hacker gezocht

Laatst was ik met iemand in gesprek en die vroeg me wat ik zou doen 
als ik 30 miljoen op mijn rekening had staan.
Ik lachte en vertelde hem dat ik geen rekening op mijn naam had met dat 
bedrag maar stel dat ik het had waren er twee dingen die ik zou doen.
1. Ik nam een van de grootste hackers van de wereld in vaste dienst
2. Ik zette de meest succesvolle advocaat op de zaken waar ik alle 
bewijzen van heb.

Ja, de hacker is nummer één omdat wat zaken duidelijk moeten gaan 
worden en die staan op machines waar niet simpel binnen te komen is 
en je een werkelijke genie moet zijn om dit werk te doen.
De advocaat werk ik nu al mee maar zijn uursalaris is mijn maandin-
komen maar we kunnen dingen doen!

Nu las ik zojuist dat je, je nieuwe bolide met state of the art techniek 
(o.a. automatische sleutel) aan boord niet meer te verzekeren is. 

Waarom niet? Omdat de techniek met RFID chips te gemakkelijk te 
‘skimmen’ is.

Let wel we praten over die Verichip (RFID) die ze ook in mensen zetten!
En dan kom je op een opmerkelijke vraag: Hoe zit dat met die mensen 
die zo’n chip onder hun huid hebben laten aanbrengen?

Jawel, deze mensen zijn ook te manipuleren en zelfs gemakkelijk te 
doden.
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Snap je nu de hacker?

Slaap zacht schapen, slaap zacht.

John H Baselmans-Oracle

Written 03-09-2018

Article 1242

“Farmaceutische experimenten op kinderen”
Willoze proefkonijnen

De Groene Amsterdammer
Ik citeer:

“Het eindrapport van de commissie geweld in de jeugdzorg zal veel 
schrijnende verhalen losmaken. Maar er is al veel heel lang bekend. 
Psychofarmaca-experimenten met jeugdzorgkinderen waren in Neder-
land heel gewoon, zoals in het meisjesinternaat de Heldringstichting te 
Zetten. Hoe konden beroepsgroepen en overheid jarenlang de andere 
kant op kijken?”

“In 1973 publiceerden Finkensieper en Ter Horst in het Tijdschrift voor 
psychiatrie een artikel waarin zij verslag doen van een experiment in 
hun inrichting, waarin zij dertien lastige (‘gedragsgestoorde’) meiden 
van tussen de veertien en zeventien jaar, die in hun orthopedagogische 
leefgroep ‘hinderlijk, conflict oproepend, ontregelend gedrag’ vertonen, 
het middel Pipamperon toedienen.
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Het bedrijf heeft als oorsprong het Belgische bedrijf Janssen en is sinds 
1960 merknaamhouder en producent van Pipamperon. In 1961 ging het 
bedrijf samen met de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson.”

Het is niets nieuws en het is NU NOG gaande!

De inrichting in Zetten was in feite een soort veldlaboratorium van 
Janssen Pharmaceutica en de kinderen aldaar waren proefkonijnen!

Dit soort handelen, gebeurt in de vele internaten in Nederland. Ook zijn 
er boeken vol van kinderen misbruiken, verkrachten en zelfs opruimen. 
Er waren internaten waar kinderen spontaan verdwenen en steeds meer 
het vermoeden is dat ook vele kinderen gebruikt werden (en nu nog 
worden) voor de ritualen van de diverse vieze clubjes in het land.

Nu dat rapporten gelezen kunnen worden door buitenstaanders komen 
er kleine delen van het vuile handelen en handel naar buiten. Het gaat 
allemaal onder goedkeuring van die mensen die het zelf financieren 
of profeit van hebben. Internaten zijn werkelijk de plaatsen waar zeer 
veel kinderlijk leed gaande is en waar men gemakkelijk over een zo-
genaamde opstandige jong mensenleven denkt. Ben je te lastig, zal je 
platgespoten worden, niet meer te hanteren dan zal je geofferd worden 
of te wel “verdwijnen”.

John H Baselmans-Oracle

Written 03-09-2018



70 - OMNIS 6 -

Article 1243

Vliegende wrakken

Na nu vele malen hetzelfde verhaal gehoord te hebben van medewerkers 
uit de lokale luchtvaart en luchthaven denk ik dat het tijd is om publie-
kelijk eens te vragen wat men weet van de handel en wandel van onze 
lokale luchtvaartmaatschappijen. Luchtvaartmaatschappijen die alsmaar 
komen, miljarden belastinggeld en gemeenschapsgeld verslinden en 
dan weer verdwijnen.

Is u niets opgevallen?

Laten we zaken even op een rijtje zetten.

ALM; na veel ellende en eeuwige vertragingen werd deze luchtvaart-
maatschappij opgedoekt. Het was gewoon een opluchting voor vele 
want veel ergernis was meteen weggenomen.
De vele ALM vliegtuigen werden op het einde van de landingsbaan 
gedumpt en na verloop van tijd met loaders tot schroot verwerkt

DCA; de maatschappij die even leek een verbetering te zijn en een oplos-
sing voor de moeilijke luchtvaarttijden. Maar een luchtvaartmaatschappij 
die meent even KLM kapot te kunnen maken en hoogmoedswaanzin 
kreeg en na het falen dezelfde weg bewandelde als haar voorganger 
uiteindelijk ook verdween dat, naar horen zeggen, veel geld gesluisd 
te hebben!

Ook in dit geval werden vele vliegtuigen aan het einde van de landings-
baan gezet, loader aan het werk en verwerkt tot schroot!
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InselAir; ja hoor, na twee maal failliet gaven enkele personen het niet op 
en startten InselAir. Weer even leek het op een verbetering. Doch ook 
hier kreeg men weer dezelfde hoogmoedswaanzin te zien en nu bengelt 
het geheel aan een zijde draadje hopend op een blinde zakenman die 
nog geld wil pompen in deze failliete beerput!
Ook hier zien we momenteel dat de InselAir vliegtuigen aan het einde 
van de landingsbaan met een loader bewerkt worden en afgevoerd 
worden als schroot!

Ik stelde medewerkers, oud-medewerkers en personeel van de luchtha-
ven allemaal dezelfde vraag:
“Waarom worden veel vliegtuigen van onze ex-luchtvaartmaatschap-
pijen tot schroot verwerkt?
Nu, de antwoorden zijn bijna allemaal identiek en zelfs een monteur 
van de toenmalige ALM bevestigde het met nog wat extra woorden.
“Vliegtuigen die deze maatschappijen huurden en nog huren zijn de 
meeste ervan afgekeurd voor te vliegen op vele plaatsen van de wereld. 
Ze zijn daarnaast veelal al afgeschreven, maar zolang ze in de lucht 
blijven hangen wordt er lokaal nog mee gevlogen. Deze gehuurde vlieg-
tuigen worden daarna door de verhuurder meteen tot schroot verwerkt 
omdat ze nergens meer inzetbaar zijn!”
De monteur ging zelfs nog iets verder in zijn antwoord en vertelde me 
dat er soms veel kunst en vliegwerk werd uitgehaald om een toestel 
weer de lucht in te krijgen/houden!

Voor alle duidelijkheid dit was een identiek antwoord van mensen die 
met de vliegtuigen hebben gewerkt of mensen die dit weten vanuit hun 
werk op de luchthaven!

Wat zien we dit weekeinde en al meerdere malen hebben mogen horen 
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vanuit deze maatschappijen, een machine staat aan de grond door elek-
trische/technische problemen! Het is duidelijk dat de diverse mensen 
geen verhaal ophangen en dat de lokale vliegtuigmaatschappijen alsmaar 
bewijzen dat zij vliegen met materieel wat elders al naar de schroothoop 
zou moeten of afgeschreven is!

Is het de lokale regering samen met de belastingclub dan verantwoor-
delijk voor deze schroothoop sponsoring? Zij zijn wel die organen die 
kost wat kost geld pompen in deze schroothoop! Deze zogenaamde 
“vlieg-grondtuigen” waar veel geld in verdwijnt, zijn wel vliegtuigen 
die eindigen aan het einde van de landingsbaan als schroot!

Laten we hopen dat deze twee verantwoordelijke instanties niet te maken 
gaan krijgen met een zwaar ongeluk door hun toedoen om bulk mensen 
met schroot te laten vliegen naar andere bestemmingen.

John H Baselmans-Oracle

Written 04-09-2018

Article 1244

De Ankh

Voor vele zal even de vraag zijn “wat is ook alweer een Ankh?

De Ankh is een symbool dat vele geheimen met zich mee draagt en we 
via oude tekeningen en beschrijvingen door de gehele oudheid alsmaar 
zien opduiken. De Ankh staat officieel in vele gevallen voor het eeuwig 
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leven. Deze beschrijving wordt vrijwel altijd gegeven en is het een van 
de grootste dwalingen die men in de interpretatie van oude geschriften 
vermoedelijk opzettelijk maakt.
Vele mensen hebben dit symbool wel eens gedragen of gebruiken het 
nog en allemaal met de gedachtegang van een langer of eeuwig leven.

Sinds er nieuwe theorieën zijn over het nut van piramides is gebleken 
dat de piramides en de obelisken een gezamenlijke functie hadden. 
Ook zie je in de vrij nieuwe theorie dat de Ankh alsmaar opduikt en 
zien we dat oude geleerden maar ook kunstenaars de werkelijke kracht 
wisten van dit symbool, wat elke grote beschaving in het verleden als 
hun levenslijn zagen en zo ook gebruikte.

Door de foute interpretatie, of te wel vertaling, staat de Ankh NIET 
voor het eeuwige leven maar voor onbeperkte energie! Het vertelt ons 
precies waar de energie vandaan te halen.

Nu lijkt er een connectie te bestaan met eeuwig leven als we praten dat 
ons leven en alles om ons heen bestaat als zijnde “energie”. Het plaatje 
past dan precisie in de tekening en studie van de mens “bolsa prestiosa” 
door Leonardo Da Vinci maar is het ook het teken en de omlijning van 
het apparaat wat Tesla had gemaakt om eindeloos stroom uit de bovenste 
lagen van de aarde atmosfeer te halen! 

Dat verklaart ook dat de Ankh staat voor de mens. Maar de Ankh is ook 
de onbeperkte energiebron die we zien in de kamers van vele piramides! 
Zijn wij mensen dan de zenders of ontvangers? De oude beschavingen 
wisten te werken met de energie die boven hen hangt maar de voorouders 
wisten ook deze energie te gebruiken voor zichzelf. Dat verklaart de 
vele berichtgevingen over de oppergoden die voor vele mensen eeuwig 
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bleven leven en de soms menselijke uitzonderingen die ook het eeuwig 
leven meester waren.

Door de Ankh te zien als een sleutel tot de eeuwige energie en de weet te 
hebben hoe deze energie om ons heen werkt, wordt het steeds duidelijker 
waarom er nu met alle macht antennes, apparaten enzovoorts geplaatst 
worden zodat er vuile en verstoorde energie verspreid wordt. De sleutel 
tot de zuivere energie wordt kost wat kost verstoord en afgebroken. Op 
die manier moeten wij verzwakken. Dat maken de machtige der aarde 
sterker en zit deze knowhow achter vele ritualen. Ritualen die uitgaan, 
niet van een eeuwig leven, zoals men denkt, maar de connectie met de 
eeuwige energie!

Vele eeuwen zijn we duidelijk buiten deze kennis gehouden, bang dat de 
gewone mens ook deze krachten zou ontdekken. Maar door te wroeten 
in de oude geschriften en de gebruiken die men nu nog hanteert, is het 
duidelijk een misinformatie die vele eeuwen geloofd is. 

De kracht van energie is onbeperkt en diverse mensen hebben dit al 
bewezen. Maar o wat is men bang dat deze kracht gedeeld gaat worden 
want dan komen we in de Energieniale wereld die alles mogelijk maakt. 

John H Baselmans-Oracle

Written 05-09-2018
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Article 1245

Tendentieuze lokale publicaties

De vele lokale kranten maken zich duidelijk allemaal schuldig aan dat zij 
een politieke voorkeur hebben. Dat heeft als gevolg dat ze dan nooit een 
objectieve berichtgeving vertegenwoordigen. Het is dagelijks duidelijk 
te lezen in deze bladen. Opvallend zijn de leugenachtige koppen die 
duidelijk niet de waarheid vertegenwoordigen maar geschreven zijn om 
aandacht te trekken en personen te veroordelen. Geen objectief uitge-
zocht verslag maar ordinaire veroordelingen worden dagelijks gedrukt. 

Erg is dat de lokale kranten veelal knipselkranten zijn en met oud nieuws 
komen geplukt van internet. Zeer weinig nieuws is nog geschreven en 
nagezocht door eigen journalisten. Er is nauwelijks of geen journalis-
tiek werk meer maar simpel jatwerk van het internet voorgekauwd en 
gelogen! De tendentieuze stukken die dan nog volgens de vermelding 
“van een onzer verslaggevers” komen zijn veelal afgeleverd via e-mail 
zonder enige referentie, komend van politieke vriendjes (lees financiële 
partij omkopers) die alles zeer tendentieus voorkauwen en beschrijven. 
Dit heb ik zelf meegemaakt met de partij PAR die informatie toespeelde 
om zo een stuk uit te lokken.

Wat nog erger is, is wel dat de lokale bladen zich niet meer zien als een 
naslagwerk en een informatie platvorm maar een reclame folder! Grote 
wereldkranten en buitenlandse streekkranten hebben tegenwoordig al-
lemaal een elektronisch archief waar je te allen tijde artikelen na kan 
lezen, citeren of van leren. Lokaal was alleen zover ik weet de Beurs en 
Nieuwsberichten waar je informatie kon inwinnen dat toen nog in grote 
ingebonden boeken. Lokaal is er nergens een archief van de huidige 
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nieuwsdiensten en kranten en men doet er alles aan om digitaal niets 
vast te hebben staan! 

Weten de huidige lokale nieuwsdiensten dan dat het allemaal leugens en 
politieke oprui stukken zijn die ze publiceren en zo snel weer vergeten 
moeten worden?

Zo zijn dus de lokale nieuwsdiensten/kranten geen orgaan waar men 
informatie kan inwinnen of naslaan maar is het duidelijk zoals de huidige 
directeur van de Amigoe zegt; “De krant is een orgaan wat geld moet 
maken”. Hij ziet dus zijn krant niet meer als een nieuwsbrenger maar 
als een politieke reclame folder! De uitspraak van deze man zegt genoeg 
en wil zeggen dat de berichtgeving dus afhangt van wat de personen/
bedrijven betalen.

Een nieuwsgroep of krant behoort nieuws te geven helaas zijn deze 
organen lokaal simpel politieke roddel verspreiders met lak aan infor-
matie en waarheidsnormen!

John H Baselmans-Oracle

Written 07-09-2018

Article 1246

Welkom Russische en Turkse collega’s

Op het ogenblik zien we een ware verschuiving in de onderwereld en 
zijn er gevestigde lokale groepen naarstig bezig om hun leven en hun 
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bezittingen nog te redden wat er te redden valt. Men praat over officieel 
15 doden door aanslagen maar het cijfer loopt in werkelijkheid al op 
naar de 100 mensen van wie is gebleken dat ze zijn “verdwenen”.

Er zijn momenteel 2 vrij nieuwe maffia groepen zich aan het nestelen 
op ons eiland. Vanuit Nederland hebben we de Turkse maffia die mega 
veel geld dumpt in projecten die ze in de meeste gevallen zelf bouwen 
op onmogelijke plaatsen en hun geld stekend in de elektronische onder-
wereld genaamd Darkweb cq drugs, wapens en gokwereld.

De tweede groep zijn de Russen die letterlijk overal in het wroeten zijn 
en de Italiaanse maffia het nu heel duidelijk moeilijk maken. De vele 
(Italiaanse) hotels / projecten die leeg zijn blijken veelal hun doelgroep 
te zijn en je ziet dan ook dat soms vreemde bedrijven een bod doen. We 
lezen dan dat de regeringen, lokale banken en geldschieters die nog geld 
willen zien niet kunnen/mogen gunnen aan deze Russische onderwereld. 
Zie wat de mogelijke partner is bij bijvoorbeeld InselAir en wie op de 
lijst staat bij hulp ISLA! Heel duidelijk is te zien dat het niet gunnen of 
niet met deze groep in zee gaan gekoppeld is aan de Italiaanse maffia! 
Politiek, banken en deze “stichtingen” staan tot op heden nog onder de 
Italiaanse maffia die ze vele tientallen jaren alle rechten hebben gegeven. 
Nu begint de tijd te komen dat de rechten gedeeld moeten worden of 
dat men ze simpel op eist via een gerecht!

Als men puur zakelijk zou bekijken wat nu gaande is valt het op dat 
dat de Italiaanse oude vastgeroeste maffia er alles aan doet om elk bod 
te keren. Zelfs Campo zou in Russische handen komen totdat er plots-
klaps een regeling werd getroffen. De momenteel 5 leegstaande hotels 
(een nog wel in bedrijf) zijn morgen verkocht als de Italiaanse maffia 
ja zou zeggen!
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Buiten de Chinezen die het eiland overwoekerd hebben en nu systema-
tisch afgeschoten worden om dan weer zeer stil te vertrekken, zijn het 
dus de Russen die de touwtjes in handen gaan krijgen via zogenaamde 
betrouwbare buitenlandse bedrijven.

De Turkse maffia.. 
Die zijn al lang binnen op het eiland en wassen megabedragen via Ne-
derlandse constructies en maken gebruik van de vele lokale voordelen 
waar het geld smelt en verdwijnt onder de momenteel zeer hete zon.

John H Baselmans-Oracle

Written 08-09-2018

Article 1247
 
‘Een onschuldig zoeken

Een tijd terug wilde ik wat nagaan over bepaalde zaken over en rond 
de Noordpool.
Dan denk je, ik haal er even Google Earth bij en ga op de kaart de zaak 
nalopen.
Zelf ben ik lid van Google Earth pro en voerde de Noordpool in en mijn 
ogen konden het niet geloven.

Google Earth heeft geen landkaart van de Noordpool!

Opmerkelijk en dan wil ik als eigenwijze onderzoeker weten waarom 
dat zo is.
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Ik som wat zaken op wat ik als antwoord kreeg vanuit deze Google Earth:
- There is no land beneath the North Pole
- They stopped showing it because the ice mostly melted
- The poles are the hardest points for the system to render, this has been 
improved over the last few versions

Dan vraag ik me af waarom de Zuidpool wel uitgebreid op de kaart staat. 
Daarnaast komt er bij dat dus dan alle stations en alle gebouwen op de 
Noordpool verdwenen zijn en ingepakt zijn.

Wat de ware reden is kun je wel bedenken want in het verleden had 
Google Earth het druk om alsmaar de Noordpoolkaart te bewerken en 
zo te bewerken dat de vele plaatsen onzichtbaar werden voor de ogen 
die het niet mogen zien.

Als we oude images bekijken dan zie je vele plaatsen waar zaken zijn 
weggepoetst maar ook had men alsmaar moeite met het middelpunt van 
deze pool. Op de Zuidpool zien we ook een zeer vreemde lichtgevende 
punt maar die loopt zo dat men niets verder verdachts ziet. Dat was wel 
met de Noordpool afbeeldingen die alsmaar een gat vertoonden en bij 
avondbeelden zelfs licht vanuit kwam!

Door deze vreemde geheimzinnige manier zoals Google ons voor de gek 
houdt, ben ik dieper en dieper gaan snuffelen in de materie die uitkomt 
op de bewering van een holle aarde. En dan gaan ook hier puzzelstukjes 
in elkaar vallen en is het duidelijk de 3 redenen die Google Earth geeft, 
waarom er geen Noordpool is bij hun, kant noch wal raken. Slechte 
leugens en zeker de leugen dat er onder het poolijs geen land zit! Dan 
zijn de vele Noordpool films dus grote leugens en zijn die opgenomen 
bij Jan achter in zijn tuin.
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In ieder geval door deze geheimzinnigheid ga ik verder op onderzoek 
uit en zal er zeker eens een boek daarover door mij geschreven worden. 

Zo verraden de huidige mega bedrijven waar ze mee bezig zijn, dit door 
te blinderen en te coveren!

More to come!

John H Baselmans-Oracle

UPDATE

Tijdens het schrijven kwam er een kaart tevoorschijn die 2 dagen ge-
leden is vrijgegeven
The Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) is a high re-
solution, time-stamped Digital Surface Model (DSM) of Antarctica at 
8-meter spatial resolution.

http://www.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=86a972845
9aa4d18b4444b74d330832e/

Een zeer gedetailleerde kaart waar je een speldenknop op kan zien!
Maar wat viel er op als je naar hun website gaat; grote delen zijn geblurd 
en onherkenbaar gemaakt!

Maar men was niet al te nauwkeurig en diverse vreemde objecten zijn 
te zien.

Ook is wederom het centrum van de pool geheel weggelaten maar dui-
delijk zijn te zien de diverse bouwsels rond dit centrale punt.
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Dit alle foto’s en landkaarten geplaatst op deze pagina.
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_1247.
htm’
Een onschuldig zoeken

Een tijd terug wilde ik wat nagaan over bepaalde zaken over en rond 
de Noordpool.

Dan denk je, ik haal er even Google Earth bij en ga op de kaart de zaak 
nalopen.

Zelf ben ik lid van Google Earth pro en voerde de Noordpool in en mijn 
ogen konden het niet geloven.

Google Earth heeft geen landkaart van de Noordpool!

Opmerkelijk en dan wil ik als eigenwijze onderzoeker weten waarom 
dat zo is.
Ik som wat zaken op wat ik als antwoord kreeg vanuit deze Google Earth:
- There is no land beneath the North Pole
- They stopped showing it because the ice mostly melted
- The poles are the hardest points for the system to render, this has been 
improved over the last few versions

Dan vraag ik me af waarom de Zuidpool wel uitgebreid op de kaart staat. 
Daarnaast komt er bij dat dus dan alle stations en alle gebouwen op de 
Noordpool verdwenen zijn en ingepakt zijn.

Wat de ware reden is kun je wel bedenken want in het verleden had 
Google Earth het druk om alsmaar de Noordpoolkaart te bewerken en 
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zo te bewerken dat de vele plaatsen onzichtbaar werden voor de ogen 
die het niet mogen zien.

Als we oude images bekijken dan zie je vele plaatsen waar zaken zijn 
weggepoetst maar ook had men alsmaar moeite met het middelpunt van 
deze pool. Op de Zuidpool zien we ook een zeer vreemde lichtgevende 
punt maar die loopt zo dat men niets verder verdachts ziet. Dat was wel 
met de Noordpool afbeeldingen die alsmaar een gat vertoonden en bij 
avondbeelden zelfs licht vanuit kwam!

Door deze vreemde geheimzinnige manier zoals Google ons voor de gek 
houdt, ben ik dieper en dieper gaan snuffelen in de materie die uitkomt 
op de bewering van een holle aarde. En dan gaan ook hier puzzelstukjes 
in elkaar vallen en is het duidelijk de 3 redenen die Google Earth geeft, 
waarom er geen Noordpool is bij hun, kant noch wal raken. Slechte 
leugens en zeker de leugen dat er onder het poolijs geen land zit! Dan 
zijn de vele Noordpool films dus grote leugens en zijn die opgenomen 
bij Jan achter in zijn tuin.

In ieder geval door deze geheimzinnigheid ga ik verder op onderzoek 
uit en zal er zeker eens een boek daarover door mij geschreven worden. 

Zo verraden de huidige mega bedrijven waar ze mee bezig zijn, dit door 
te blinderen en te coveren!

More to come!

John H Baselmans-Oracle
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UPDATE
Tijdens het schrijven kwam er een kaart tevoorschijn die 2 dagen ge-
leden is vrijgegeven.

The Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) is a high re-
solution, time-stamped Digital Surface Model (DSM) of Antarctica at 
8-meter spatial resolution.

http://www.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=86a972845
9aa4d18b4444b74d330832e/

Een zeer gedetailleerde kaart waar je een speldenknop op kan zien!
Maar wat viel er op als je naar hun website gaat; grote delen zijn geblurd 
en onherkenbaar gemaakt!

Maar men was niet al te nauwkeurig en diverse vreemde objecten zijn 
te zien.

Ook is wederom het centrum van de pool geheel weggelaten maar dui-
delijk zijn te zien de diverse bouwsels rond dit centrale punt.

Dit alle foto’s en landkaarten geplaatst op deze pagina.
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_1247.
htm

Written 08-09-2018
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Article 1248

Ons paradijsje

Dit weekeinde waren we aan het kijken wat er moet gebeuren om van 
Curaçao een paradijselijk eiland te maken. 

Inleiding

Curaçao staat er om bekend dat deze geregeerd wordt door de maffia, 
een maffia die elke politicus in zijn macht heeft. Ook is de kerk die 
meent te moeten bepalen hoe men mensen behandelt. We somden de 
problemen op, problemen van drugs, maffia, verziekte politiek, cor-
rupte justitie, ziekelijke pedofiele geloof. We weten dat dagelijks grote 
hoeveelheden drugs en wapens via de Curaçaose haven naar Nederland 
en het Midden Oosten gaan. We weten ook dat justitiële macht duidelijk 
met drugsmaten meet en niet met het geschreven wetboek. Vele zaken 
worden behandeld op “krantenknipselbewijs”. Justitie, politie en politiek 
zijn omkoopbaar en de vaste maffiagroepen maken de dienst uit op dit 
eiland. Veelal ook beschermd via een of ander geloof. Deze waren de 
hoofdpunten die als negatieve pool op het eiland naar buiten kwamen.

Als start:

Justitie

Het vervolgen van alle politici, justitie en politie die banden hebben 
met de maffia. Dit kan gebeuren als we een compleet nieuwe lichting 
justitie gaan zetten in het gerecht. Het moet een groep onafhankelijke 
rechters zijn die de wetten interpreteren zoals ze geschreven zijn. Ze 
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moeten niet omkoopbaar en niet af te persen zijn door de maffia! Dat 
wil zeggen dat alle politie en personen werkzaam in justitie inclusief 
Openbaar Ministerie en Procureur Generaal onafhankelijk gescreend 
moeten gaan worden en ook verplicht de haardrugstest toe te laten.

Politiek

De huidige en oud-politici worden allemaal vervolgd en uitgezocht 
welke corrupte handelingen ze verricht hebben. Ook zullen alle poli-
tici een haardrugstest moeten toelaten. Na screening van de politici en 
waarbij onrechtmatigheden worden gevonden, worden deze personen 
vervolgd en veroordeeld. Onschendbaar is geen optie in deze huidige 
wereld en zeker niet in de politiek. De nieuwe politici zullen, in de vorm 
zoals het Zwitsers model, kennis van hun werk moeten hebben en weten 
hoe een land te besturen. In Zwitserland zijn het mensen, ieder met zijn 
eigen specialiteit en kennis, die verplicht worden zich 3 jaar lang in te 
zetten voor hun land.

Overheid

Alle overheidsbedrijven worden afgestoten. Een regering is geen za-
kenman maar moet zich bezighouden met regeren. Er moeten concur-
rerende bedrijven opgestart worden en zakelijk zal de beste overleven. 
Zo krijgen we een beter product met normale prijzen.

Het gehele overheidsapparaat en alle ambtenaren worden per direct 
ontslagen! Iedereen kan solliciteren voor de opengevallen banen en er 
worden op die plaatsen personen gezet met de nodige en beste studies 
en ervaring. Politiek kan niemand meer geplaatst worden.
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Maffia

Het aanpakken van de maffia is zeer gemakkelijk. Alles gaat via banken 
die meldingsplicht krijgen. Verder het belangrijkste is dat er een vrijge-
stelde drugsbeleid komt! Dat wil zeggen, iedereen die welke drugs wil 
gebruiken dan ook wordt gecontroleerd door artsen en de drug zal gratis 
verstrekt worden. Dat haalt de exorbitante drugshandel geheel neer en 
er is geen illegale handel meer in welke drugs dan ook. Het is legaal net 
zoals de drank en pillen van de farmaceutische handel.

Geloven/kerken

Mensen blijven vrij in het geloven waar zij in geloven. Ten eerste er 
zullen geen belasting en financiële vrijstellingen meer zijn voor welk 
geloof dan ook. Ook zal elke vorm van subsidie of financiële bijstand 
worden afgeschaft. De kerk of geloof die tegen de wet handelen, zul-
len aangepakt worden. Hier denk ik aan de vele pedofiele priesters die 
lokaal gedumpt worden door een Vaticaan maar ook aan al die religieuze 
gemeenschappen die zich vergrijpen aan kinderen. Hieronder vallen dan 
ook de diverse jeugdopvang en internaten.

Een ieder die zich misdraagt tegenover minderjarigen zullen opgepakt, 
vervolgd en veroordeeld worden, welk geloof, welke kerk of instelling 
dan ook.

Economie 

De economie kan zeer groot worden als we de elektronische wereld 
binnen gaan brengen. Op het ogenblik liggen we zeer sterk achter in 
de nieuwe wereld die geheel uit elektronica bestaat. Het data center 
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moet uit handen van de maffia gehaald worden net zoals het vliegveld, 
vliegmaatschappij en diverse financiële instellingen. Ook kan het land 
Curaçao een beleggingsparadijs zijn en moet het mogelijk zijn dat de 
trust weer in ere wordt hersteld. Geld sluizen van landen met belachelijke 
belastingsregels moeten hier een open plaats zijn en hun geld stallen op 
de plaatsen zoals we in Luxemburg, Zwitserland kennen.

Iedereen heeft recht op een woning. De gehele grondverdeling en 
het gehele eiland moeten nauwkeurig in kaart gebracht worden. Elke 
koop, huur of erfpacht moet voldaan zijn en vast staan op de huidige 
eigenaar. Zo niet moet er een herziening komen van de grondtoeken-
ning. Iedereen gaat recht krijgen op een huis. Grote stukken grond in 
overheidsbezit of privé bezit moeten vrij komen. Bij geen bestemming 
moet er ontneming komen.

Grenzen

De grenzen worden gesloten. Een persoon die niet werkt of meedraagt 
aan de opbouw van het eiland wordt geweigerd of teruggestuurd naar 
het land van herkomst.

Gevangenis 

Al het personeel zal ontslagen worden. Men kan opnieuw solliciteren 
maar dan onder zeer zware regels. Ook zal men gescreend en bij ge-
vonden onrechtmatigheden bestraft worden. De gevangenis zal gezui-
verd en niets zal meer getolereerd worden. Het moet een menswaardig 
gebouw zijn waar gevangenen ook weer kunnen gaan werken aan een 
legale toekomst.
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Raffinaderij

De raffinaderij wordt afgebroken en de gehele olie industrie is een 
achterhaald en doodbloedende handel en energiebron. Curaçao gaat de 
nieuwste technieken binnenhalen. Curoil zal langzaam maar zeker geen 
olie leverancier zijn en zal voor zolang nodig, opgedragen worden in te 
kopen onder de laagste prijzen. Een eventuele tweede olieproducten-
leverancier is welkom. 

Elektra

De Tesla onbeperkte energiebron zal hier op het eiland geplaatst worden, 
de dan gratis binnenkomende energie is vrij te verkrijgen. Zo zijn er 
geen exorbitante elektraprijzen meer. 

Water

Bij het drinkwater gaan meerdere distillatie bronnen komen. Dat via de 
nieuwste / meest moderne technieken die nauwelijks kosten met zich 
meebrengen.

Gezondheidszorg 

Deze zal ook geheel op de schop genomen worden. Iedereen zal worden 
ontslagen en dan op kunnen en werklust weer geplaatst worden. Doc-
toren die er een nevenhandel op nahouden moeten allen op non-actief 
gesteld worden daar zij hun eigen handel propageren en mensen onnodig 
opereren om hun handel te verkopen aan de verzekering. Gezondheids-
zorg wordt geheel vrij. Het nieuwe ziekenhuis kent dan nog maar een 
klasse en gelijke behandeling. Verder wil het zeggen dat SVB opgedoekt 
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moet worden en een medisch onafhankelijk orgaan alles gaat dirigeren.

Werk

Werk is er voor iedereen te garanderen die wil werken want er zullen 
diverse industrieën gaan komen waar iedereen een boterham in kan 
verdienen.

Tot slot

Kortom, er zal met de botte bijl gehakt worden en eerst zorgen dat we 
niet meer interessant zijn voor de huidige en komende maffia. Deze 
maffia moeten we bij elk huidig en komend project doorlichten. Waar 
komen hun financiën vandaan? Komen ze vanuit een illegale financiële 
tak worden deze projecten ontnomen of geweigerd.

We hebben een kans van slagen als de corruptie en maffia worden versla-
gen. Verder is het zeer belangrijk dat de mentaliteit van de lokale mensen 
van het eiland gaat veranderen. Zij moeten weigeren nog bloedgeld aan 
te nemen van de criminele politiek en maffia.  Het is momenteel wel de 
bevolking die hun eigen ondergang in stand houdt en activeert. Door aan 
te nemen en uit te voeren wat hun opgelegd wordt door deze corrupte 
bende breken ze hun eigen toekomst af.

Laten we samen gaan werken aan een betere samenleving en laten we 
beginnen bij ons zelf! 

John H Baselmans-Oracle

Written 10-09-2018
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Article 1249

Hoe dik moet het er bovenop liggen?

“Haven Rotterdam wil participatie CPA”

We weten en zo ook justitie, Gouverneur en Nederland dat er wekelijks 
containers vol met coke en wapens vertrekken vanuit Curaçao richting 
Rotterdam. De coke wordt verdeeld in Nederland en wordt afgeleverd 
op bekende adressen en de wapens worden via verzegelde containers 
doorgevoerd naar het Midden Oosten en zoals we nu ook lezen naar 
ISIS en verdere afnemers. Al jaren keek men de andere kant op in Rot-
terdam als deze containers aankomen!

Doch niet alle zendingen liepen vlekkeloos en moest men nog wel eens 
uitwijken naar Antwerpen. Dat gebeurde als er bekend werd dat er een 
oogje was op een bepaalde zending. Snel werd er ingegrepen en een PG 
die juist in Rotterdam in justitie zat werd naar Curaçao gezonden om 
orde op zaken te stellen. Nadat alles geregeld was vertrok deze man en 
krijgen we enkele tijd na zijn vertrek te lezen dat Rotterdam mee wil 
denken en samenwerken met CPA!

Alles lijkt er op dat de bewuste cocaïne en wapen containers nu extra 
bescherming krijgen en de leveringen gegarandeerd worden! 

Hoe doorzichtig is het allemaal en duidelijk is dat justitie en Nederland 
zwaar en zeer diep zitten in deze geweldige handel.

John H Baselmans-Oracle
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Article 1250

40 meter

Je was directeur van het grootste lokale accountant bureau op dit eiland. 
Je gaat genieten van het leven op een van de resorts afgesloten van de 
lokalen en omringd door Nederlandse financiële lotgenoten.
Dat alles gelegen halverwege het eiland bij een klein dorpje waar veel 
armoede is. 

Uitkijkend over de blauwe zee vanaf grotere hoogte en betalend voor wat 
privacy hoort er ook de nodige afkoeling bij. Uitgaande van dat plaatje 
moet er een simpel zwembad van 40 meter in geprojecteerd worden. 
Een zwembad dat grotendeels via glazen vloeren onder je woonkamer 
uitkomt! We houden het simpel en houden niet van decadentie.

Laten we natuurlijk aannemen alles eerlijk verdiend.

Was ik toch maar accountant geworden en had ik me maar bemoeid met 
het lokaal zwevende geld.

John H Baselmans-Oracle

Written 12-09-2018
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Article 1251

Hotelbusiness

Wil men geld wegsluizen, begin dan op Curaçao met een hotel met 
eventueel daaraan gekoppeld casino.

Het gaat gestaagd door met de hotelketens die alsmaar komen en gaan. 
Ze krijgen de eerste jaren vele subsidies en vrijstellingen en is het een 
goudmijn voor elke hotelmelkman.

Deze week is het de eer aan Kura Hulanda op Otrabanda en Westpunt. 
Twee hotels die samen nog zo’n 120 mensen in dienst hadden en nooit 
werkelijk de beloftes nagekomen zijn qua personeelsbestand en om-
zet. Kan ook niet anders omdat het gehele project opgezet is geweest 
volgens Nederlandse insiders vanuit diverse Nederlandse subsidiepot-
ten en financieringen! Dat is als we de Nederlandse nu tekortgedane 
geldschieters moeten geloven. De verhalen van investeringen door de 
eigenaar zijn volgens horen zeggen uit de lucht gegrepen en er wordt 
zelfs aangekaart dat er niet één cent privé kapitaal ooit van deze man 
in een van zijn projecten is gestoken! Al het geld is van derden of vrij-
gekomen via subsidies en leningen!

Ondanks dat de lokale hotels belastingtechnisch vele voordelen hebben 
en zo ook bij de tarieven van elektra en water, is het normaal dat je je 
schulden op kan laten lopen naar 3 miljoen. En in het huidige geval 
komt er nog een bericht naar boven dat onze “filantroop” ook al lang 
niet meer zijn schulden af betaalt vanwaar er eentje pasgeleden opdook 
van maar liefst 60 miljoen!
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Hotels, festivals en evenementen blijken een goede wegsluismanier te 
zijn op ons eiland en ondertussen zijn de meeste grote hotels gesloten 
of staan deze als ruines in de openbare verkoop. Het zijn objecten voor 
de volgende “maffia” investeerder die weer geld heeft wat het zonlicht 
niet mag zien.

Hoelang moeten wij als burgers opdraaien voor deze geldmaniakken die 
niets anders voor ogen hebben als geld maken via vele vage constructies? 

En dan hebben we de lokale experts als politici die er zijn om deze pro-
jecten te doorzien en af te kappen en weigeren publieksgeld te steken in 
deze wasmachines. Nee, in plaats daarvan zijn de vele politici allemaal 
gretig om hun hand open te houden voordat men de bloedcontracten 
gaat tekenen.

Hotelbusiness is duidelijk een wasstraat van de financiële maffia.

John H Baselmans-Oracle

Written 12-09-2018

Article 1252

Aqualectra politie

Afgelopen zaterdag, na de stroomuitval en na het terug komen van deze 
stroom, bleek dat onze stroommeter het begeven had en op het display 
F000000000 stond.
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We hadden al 3 maal in het verleden doorgegeven dat de meter naar 
brandend plastic rook maar alsmaar werd beweerd dat er niets aan de 
hand was. Dus voor alle zekerheid heb ik ook naar directeur heer Jonis, 
Directie en mevr Bikker een mail gestuurd dat na 3 maal het gemeld te 
hebben de 4de maal de meter het begeven had.

Zaterdag in de middag kwamen 2 heren kijken naar de F000000000 en 
concludeerden dat de meter niet goed was en er zou een andere persoon 
komen om deze te verwisselen. Zaterdag laat op de middag kwam een 
man en vertelde me dat deze meter onbetrouwbaar was en hij hem direct 
af zou koppelen en dan zondag de nieuwe meter zou aansluiten omdat 
hij geen nieuwe meter in zijn wagen had.

Zondagmorgen stond deze man netjes met een nieuwe meter, sloot hem 
aan, verzegelde de meter en de hoofdkas en reed weg. Kort daarna was 
er weer een zeer korte stroomuitval en de nieuwe meter gaf ook weer 
vreemde codes aan. Helaas 1800 nummer was op vakantie en heb ik 
gewacht tot 8 uur maandagmorgen om wederom een melding te maken 
van een knipperende nieuwe getallen meter.

Ongeveer 1 ½ uur later na de melding stonden twee heren aan mijn poort. 
Ik ging daar naar toe en een van hen vertelde me “Aqualectra politie”! 
Okay, ik in de veronderstelling dat het naar aanleiding was van de mel-
ding even terug die morgen en liet deze heren binnen. Ze liepen naar mijn 
nieuwe meter en meneer een sloopte alle zegels, opende de meter en de 
hoofdstoppenkas en meneer twee begon elk draadje te controleren! Voor 
de grap vertelde ik hen om misschien enkele draadjes anders te zetten dan 
had je toch het idee dat al die heisa niet voor niets was. Maar helaas, deze 
“politie” waren niet de vrolijkste gasten van Aqualectra. Na elk draadje 
nagelopen te hebben hoorde ik een okay en werden alle kasten met een 
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leger aan zegels verzegeld. Heel mooi, maar Aqualectra kan niemand 
verantwoordelijk stellen als er iets met die zegels gebeurt (dat werd me 
nog niet lang geleden verteld door Aquelactra personeel zelf). Na het 
okay werd mijn naam gevraagd en werd er de mail bij gehaald van de 
melding van een niet werkende meterkast aan de directie. Toen begreep 
ik dat deze politie niet kwam omdat ik netjes alles doorgaf maar omdat 
Aqualectra bestuur en directeur mij verdachten van stroom stelen. Maar 
goed, de heren gingen naar buiten en ja hoor ook mijn waterleidingen 
werden even helemaal microscopisch nagekeken of ik geen druppeltje 
water stal! nDe heren reden zonder een verder woord te zeggen weg. 

Een uur later weer een Aqualectra wagen voor de poort nu met 2 heren 
erin die wederom mijn meterkast kwamen controleren! Goed ook deze 
heren vonden er alles netjes uitzien en verdwenen.

Later op maandagmiddag heeft ondergetekende zowel naar heer Jonis 
als de directie als mevr Bikker een mail gestuurd met de vraag of ze 
alle klanten, die netjes tot 4 keer melden dat een stroommeter door aan 
het branden is, gezien worden als criminelen? En of het normaal is dat 
er eerst een politie op de eerlijke melding gestuurd wordt.

U raadt het al, Aqualectra reageert totaal niet op deze mail! Door niet 
te beantwoorden bevestigen de directie en directeur hiermee dat het 
duidelijk gaat om een persoonlijke vete (intimideren) naar een klant 
toe. Een klant die maandelijks al zijn rekeningen betaalt en netjes alle 
storingen doorgeeft en geen 3 miljoen open heeft staan bij dit bedrijf!

Daarom bij deze een oproep voor alle goedwillende Aqualectra klanten: 
PAS OP, OOK U GAAT DE AQUALECTRA POLITIE AAN DE DEUR 
KRIJGEN als je eerlijk zaken doorgeeft!
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Dat is de nieuwe Aqualectriaanse service!

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

Written 12-09-2018

Article 1253

Eerste klas leugens

Op 07-09-2018 schreef ik het stuk “Tendentieuze lokale publicaties” en 
de enige krant die reageerde was de Extra die me netjes de link gaf van 
hun archief en als een ware journalistiek platform het lef had om mij te 
contacteren. Alle andere T.V., Radio, Kranten en Journalisten zwegen 
in alle talen en waren het dus roerig met mij eens! Had ook overigens 
niets anders verwacht in deze zaak.

Maar we hebben ook onze lokale NOS redacteur die graag aan tenden-
tieuze berichtgeving doet omdat de Nederlandse NOS hem anders geen 
maandelijkse vergoeding wil betalen! Keer op keer zien we zwaar poli-
tiek getinte stukken en verslagen van zijn toetsenbord waar zeker geen 
woord wederwoord wordt gehanteerd. Zo zie je bijvoorbeeld verslagen 
van deze NOS verslaggever waar personen al veroordeeld zijn voordat 
de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dat zien we in de zaken zoals: 
Schotte, Wiels, Babel en Jamaloodin. Begrijpelijk, want zijn vergoeding 
staat op het spel en Nederland, in de vorm van de NOS, wil zeker niet het 
ware verhaal horen wat maar saai is. Sensatie staat hen blijkbaar hoog 
in het vaandel! In Nederland wordt dan ook de NOS steeds meer door 
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mensen gezien als een valse nieuws verspreider. Dan moet ik toegeven 
dat de lokale correspondent zeker voldoet aan die eisen.

Maar om even aan te tonen hoe deze correspondent slordig werkt, buiten 
zijn tendentieuze stukken, was er een stukje van de week een perfect 
voorbeeld. Een simpel bericht van onze Water en Electra maatschappij 
Aqualectra dat het water voor een dag afgesloten gaat worden richting 
Bandabou. Nu, netjes toch dat hij het even vermeldt? Maar dan kijk je 
op de door hem bijgeplaatste foto en zie je dat 2 heren op de Nieuwe-
havenweg die bezig zijn om een stroomkabel te repareren!

Precies, het bewijs hoe nauwkeurig deze correspondent werkt en het is 
een simpel voorbeeldje hoe deze gast met nieuws omgaat! 

Het gaat vandaag spannend worden heer NOS verslaggever want van-
middag gaat het water uit onze stopcontacten komen en de elektriciteit 
via onze kranen binnen stromen! Hopelijk gaat dat deze lokale NOS 
verslaggever dat ook verslaan naar u in Nederland. Sensatie en goed 
verkoopbaar niet waar?

Duidelijk is dat het huidige publiek lezen noch kijken wat hen voorge-
houden wordt! Op die manier kan je toch mooi wat geld maken door 
onnauwkeurig getint nieuws te brengen. Bewezen is dat de NOS maar 
wat personen aanneemt die spannende verhalen vertellen. Daar heeft 
deze NOS kennelijk veel geld voor over. NOS nieuws staat duidelijk 
niet voor eilandelijk “nos notisia”.

John H Baselmans-Oracle

Written 13-09-2018
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Article 1254

De weg naar de absolute top

Om in hogere functies te komen moet je door een selectiesysteem en 
die gaat als volgt.

Via voordracht of zijnde een goede vriend word je onder ogen gebracht 
bij de bewuste club.
 
Het heeft niets met je vaardigheden te maken maar men kijkt simpel 
of je chantabel bent.
 
Veelal wordt er ook gekeken of er op je naam bedrijven, goederen of 
bekenden in je familie zitten die gebruikt kunnen worden in je komende 
carrière.
 
Je karaktereigenschappen en je zwakheden zijn zeer belangrijk daar 
deze gebruikt gaan worden om je zo in een bepaalde positie te duwen. 

Nagegaan wordt welke belangen je hebt en hoe je gedragingen, vrienden 
en kennissen zijn zodat die meegetrokken kunnen worden in het doel 
wat ze met je hebben. 

Je komt op luxe feesten en plaatsen met goed eten en veel drinken.

Je wordt overal geïntroduceerd en men begint kleine diensten te vragen 
en kleine opdrachten worden je opgelegd.
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Hoe hoger je komt, hoe groter de diensten zijn die dan het gevolg heb-
ben dat je doorstroomt naar de top.

Op den duur word je op ingenieuze manieren geïntroduceerd in de 
wereld van drugs en in een later stadium met vrouwen en kinderen in 
bed getrokken. De drugs ga je vanzelf nemen omdat drank niet meer je 
zorgen en gedragingen kan wegzetten uit je hoofd.

Eenmaal op dit niveau is er geen teruggaan meer mogelijk daar je op 
vele manieren van zakelijk tot privé chantabel bent en niets anders meer 
kan doen dan om met de flow mee te gaan.

Ben je op het punt dat je de leugens en de pijn niet meer aankunt, zal 
men je aan de schandpaal binden of zorgen dat je zover gaat dat je 
zelfmoord gaat plegen!

De weg naar de top is een enkele reis en er is niets wat van bovenge-
noemd wordt afgeweken.
Geniet van de reis want na de top zal je belanden in de hel.

John H Baselmans-Oracle

Written 14-09-2018
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Article 1255
 
De achterkamer van de CIA

Een tijd terug werden er miljoenen documenten officieel vrijgegeven 
door de CIA die gaan over tijdrijzen via poorten (Stargate), UFO’s en 
experimenten met frequenties. Natuurlijk is er veel zwart gemaakt en 
niet bestemd voor ons slaven van het systeem maar men kon ook niet 
alles uitgummen.

Na vele CIA rapporten doorgeworsteld te hebben, werd overduidelijk 
dat er vanaf voor de 2de wereldoorlog geëxperimenteerd werd met fre-
quenties, tijdreizen en vliegende objecten. Tijdens de 2de wereldoorlog 
werden vele experimenteren door zowel de Engelsen en Amerikanen 
uitgevoerd. Maar in een zeer hoog tempo door de Duitsers die in vele 
zaken veel verder waren dan welke mogendheid dan ook. Laatstgenoem-
den werden uiteindelijk de winnaars van die race. Maar na het verlies 
van de Duitse mogendheid in de oorlog moest er op ingenieuze wijze 
die geleerden veilig gesteld worden die ver waren in de vele categorieën 
van de wetenschap. De know-how mocht niet verloren gaan. Zo werden 
vele Duitsers beschermd en ondergebracht bij de CIA. Weer andere 
doken onder in diverse basissen om met de bescherming van deze CIA 
hun experimenten te vervolgen en onderzoeken te verfijnen. 

In de nu vrijgegeven rapporten heb ik me voor het grootste gedeelte 
geconcentreerd op het werken met frequenties of te wel energie. Op-
merkelijk waren deze testen omdat vele zaken die ik in mijn energieni-
ale boeken beschreef ook hier, zelfs via proeven op mensen, bewezen 
werden. Verder ging men zeer diep in het reizen in tijd en dat via “poor-
ten” in hun rapporten “Stargate” genoemd. Door dit reizen in diverse 
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werelden, dimensies en levens werd duidelijk dat tijd noch afstand het 
werken is met frequenties.

Wat zeer verontrustend is zijn de experimenten die men nu doet via deze 
frequenties wat gaat via apparaten zoals de portable telefoons en het 
gehele communicatie netwerk. Wat ook opvallend was, was het vast-
leggen van netwerken die gehele groepen mensen lamsloegen en totaal 
energieloos werden. Dit zien we nu openlijk met de G4-5 netwerken 
maar ook met het experimenteren in de militaire en spionage netwerken. 
Veel is er spelend en er wordt vreselijk veel gerommeld met frequenties 
en stralingen allemaal als testen op de mensheid.

Wat ook frappant was waren de toch indirecte verwijzingen naar oude 
beschavingen. Beschavingen die volgens verwijzingen nog leven onder 
het aardoppervlak! Ook iets wat ik eerder in een van mijn boeken aan-
haalde dat er duidelijke aanwijzingen zijn naar zeer hoogintellectuele 
beschavingen die zich teruggetrokken hebben onder het aardoppervlak. 
Zo ook de absolute elite die in ondergrondse steden veilig hun pad 
vervolgen wat er moet gebeuren op het aardoppervlak. 

Dat een veiligheidsdienst samen met collega FBI steken vrijgeven 
over dit soort informatie, is alleen een bevestiging dat alles al zeer ver 
en in een laatste stadium is. Alles wijst er op dat in werkelijkheid de 
veranderingen gaande zijn.

De vreemde branden, ongelukken en mensen totaal des georiënteerd 
maar ook de verslaafde elektronica freaks en de zeer vreemde gedra-
gingen van moeder natuur is een teken dat men via frequenties al druk 
doende bezig is om grote veranderingen uit te voeren. Ook zien we nu 
duidelijk de diverse installaties op een Noord- en Zuidpool die weinig te 
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maken hebben met bovenaardse experimenten. Vele installaties laten de 
link zien tussen voor ons het onbekende en de wereld van frequenties.

Het is een kwestie van tijd dat het gehele plaatje zichtbaar gaat worden 
voor iedereen. Maar voor die mensen die er eerder bij willen zijn, lees 
de vrijgekomen CIA rapporten maar eens.
https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/stargate 

Duidelijk gaat worden, na het lezen van vele van deze rapporten en met 
daarnaast de ritualen van onze bekende club, waar alles momenteel om 
draait. De geheimen komen langzaam vrij maar men zal moeten leren 
tussen de regels door te lezen en kennis van oude beschavingen te 
hebben. Ben je zo ver zal je beseffen dat alles frequenties (energie) is.

John H Baselmans-Oracle

Written 14-09-2018

Article 1256

Isaac 14 september 2018

De dag dat een afgezwakte orkaan Isaac  een storing werd tussen de 
boven en benedenwindse eilanden en als storm zijn weg vervolgde.

Op zich is het geen vreemde route totdat hij in de morgen zich splitste en 
een groot deel naar het zuiden ging precies richting de benedenwindse 
eilanden.
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Rond 9 uur begon het er zeer vreemd uit te zien op de dopler. Duidelijk 
was te zien dat de zware onweersbuien en de daaraan gekoppelde regen 
tegen een “muur” botste (image 1) . In de middag was het helemaal een 
lachwekkende vertoning toen je duidelijk op de radar kon zien dat de 
storing Venezuela bereikt had maar met een grote boog om onze eilan-
den ging (image 2). Hoe duidelijk is het nu niet dat onze 3 bollen op 
Westpunt weldegelijk er zijn om het weer te manipuleren? 

In de nacht en in de daaropvolgende morgen (image 3) was er een situ-
atie waar heel duidelijk te zien was wat de bollen op ons eiland teweeg 
brengen en alles wat regen en onweer weerde. 

Zelf wonend vrij dicht bij deze weer manipulators zie je met de regelmaat 
van de klok de vreemde wolken formaties die naar alle kanten dringen 
maar door een zogenaamde onzichtbare koepel worden tegengehouden!

Wat willen de Amerikanen hiermee bereiken of is men bezig met een 
experiment wat nog niet de volle kracht heeft bereikt? Als men ook 
goed had opgelet dan waren er zeer hoge tonen te horen deze dagen, 
zeer duidelijk waren er diverse frequenties door elkaar wat op zich al 
angstaanjagend is.

Op de 3 images zien we weermanipulatie en een Meteo die in alle talen 
zwijgt en komt met een luchtlagen verhaal om het te coveren. Let wel! 
Luchtlagen wat precies in de 3 bollen weermanipulatie en de frequentie 
manipulatie past!

John H Baselmans-Oracle

Written 15-09-2018
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Article 1257

Misbruik bisschop en zijn volgelingen bij kinderen in 
bisdom Willemstad

Groot las je afgelopen week deze kop in het NRC.
“Ook in Nederland hielden bisschoppen en kardinalen misbruik in 
stand”.

Nu is dat geen nieuws omdat we duidelijk aan de gedragingen konden 
zien dat er veel mis is in de kerken. Het woordje “hielden” zal toch ook 
vervangen moeten worden door het woordje “houden” omdat het nog 
gaande is onder het koninkrijk der Nederlanden!

Tot de dag van vandaag zien we op de Nederlandse eilanden (of moeten 
we zeggen koloniën) onder bisdom Willemstad dat de kerk een dump-
plaats is van volgelingen. Volgelingen die elders in de wereld al veel 
uitgespookt hebben met meisjes, vrouwen maar ook met kinderen en 
baby’s!

De grootste groep pastoors en kerkelijke leiders zitten op deze eilanden 
omdat ze elders op de wereld zich al vergrepen hebben voor het een en 
ander. Dat deze zaken nu nog steeds spelen zien we aan de huidige lokale 
kerkelijke leider die er alles aan doet om vuile zaken af te schermen en 
is niet te spreken over welk geval dan ook. In sommige gevallen wordt 
er vanuit het Vatikaan opgedragen dat deze pedofielbeschermer een 
gesprek met je aan gaat maar als je dan met de bewijzen komt, soms 
zaken nog geen jaar oud, zijn die volgens deze man en zijn bestuur al 
verjaard. Het is duidelijk dat het bestuur het alsmaar roerend met hem 
eens is in deze beerput! 
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Beschermd door zijn naaste vriend en een bestuur die medeschuldig is, 
houdt de rooms-katholieke kerk op de eilanden van bisdom Willemstad 
hermetisch alles gesloten en worden zelfs aangevers van misstanden 
bedreigd, omgekocht of afgeperst.

Allemaal zaken die anno 2018 nog steeds gaande zijn bij deze club 
waarvan zelfs de absolute leider inclusief de zwarte paus toegeven dat 
het gehele misbruik niet meer van deze tijd is!

Dan wordt het duidelijk dat we op deze eilanden nog 50 jaren terug 
leven onder een tirannie van bisdom Willemstad en zijn misbruikende 
kerkelijke leiders.

Als er een god zou zijn dan is duidelijk dat satan op deze eilanden onder 
valse voorwendsels het rooms-katholieke geloof predikt.

John H Baselmans-Oracle

Written 15-09-2018

Article 1258

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

Een van de meest gevaarlijkste projecten wat we mogen weten op deze 
aardbol. Het is “spelen” met 7 TeV (7 biljoen elektronvolt). Al zijn er 
vele nog zwaardere experimenten gaande op de twee polen de CERN is 
voor een gedeelte opengesteld aan Jantje publiek en is dagelijks te volgen 
wat voor experimenten er gaande zijn in dit kilometers lang gebouw.



106 - OMNIS 6 -

Al vele jaren volg ik de metingen en de kronkels waar deze mensen zich 
in wringen als er op onverklaarbare gebeurtenissen een uitleg gegeven 
moet worden. Zo heeft men metingen gedaan sneller dan het licht wat 
elke theorie van Einstein laat wankelen. Snel werd de propagandama-
chine in werking gesteld en was het een fout in de metingen en zo de 
berekeningen!!

Maar wat helemaal opvalt, zijn de Dopler beelden van het lokale weer 
rond deze CERN. Net waar de CERN hun gangen met de daarin ge-
legen apparatuur hebben staan, blijven storingen hangen en vormen 
zich daar op vreemde wijze. Ook de mensen die daar wonen doen met 
de regelmaat van de klok meldingen maken van lichtverschijnselen en 
vreselijke weerlicht flitsen en ontladingen!

Laten we op ons eiland niet die vreselijke krachtbron hebben maar 
wat we wel hebben zijn frequentiemanipulatie apparatuur die dezelfde 
beelden geeft als bijvoorbeeld een CERN!

Wat het doet met de mens gaat ook steeds duidelijker worden en de 
agressie, de vreemde ziektes en vreemde gedragingen beginnen lokaal 
ook volgens de geneesheren steeds meer de overhand te nemen. We gaan 
nu wachten op de laatste klap en dat is de G5 telecommunicatie en de 
slimme meters die dag en nacht op je in gaan werken. 

Mission accomplished. 

John H Baselmans-Oracle

Written 17-09-2018
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Article 1259

Aapjes kijken

Ik weet dat onze wetenschappers menen dat we van de apen afkomen 
en soms denk ik werkelijk dat ik in de zoo zit achter tralie en mensen 
komen kijken hoe die Baselmans het doet in zijn kooi.

Waarom ik dit schrijf is omdat er wekelijks mij mensen wel schrijven 
en dan zie je de regels:
Ik zou u wel eens persoonlijk willen ontmoeten.
Als ik op uw eiland ben, kunnen we dan een keer afspreken?
Wanneer ik de mogelijkheid heb, kunnen we elkaar dan eens spreken?

Praten over vele zaken sta ik altijd voor open en ik beantwoord dan met: 
Zeg maar wanneer, eventueel waar, of de koffie staat klaar.

Dan………………..dan wordt het stil net zo stil als een radio of TV sta-
tion die eerst mij willen betrekken in het een of ander en dan een verbod 
krijgen om mij te interviewen. En af en toe komt er dan een afspraak 
maar die wordt dan of nog net afgemeld of men daagt helemaal niet op!

Stil wordt het dan en veelal verdwijnen deze mensen weer uit mijn 
“vriendenlijst” of blijkt in een keer het contact email adres niet meer 
te bestaan.

Zelden, zeer zelden komen mensen werkelijk met je praten en komen 
hun beloftes na. Mensen die bang worden, mensen die maar kletsen om 
te kletsen en mensen die graag eens een 2 meter lange aap in een kooi 
wilden zien op een berg van bandabou.
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Aapjes kijken, mensen ga naar de zoo als je niet meent, bang wordt of 
op rottigheid uit bent. Doe dan niet eens de moeite om me te schrijven. 
Ik heb veel te doen en deze aap heeft uw gesprek niet nodig als u het 
niet meent.

Dank u.

John H Baselmans-Oracle 

Written 18-09-2018

 
Article 1260

Aqualectra is strafbaar

Sinds het invoeren van het nieuwe rekeningsysteem heb ik van mijn 
2de meternummer nooit een rekening mogen ontvangen van Aqualectra 
via mail of mailbox. Ook vele malen was zelfs de 1ste meter rekening 
foetsie. Tot op heden belde ik dan maar netjes naar Aqualectra op en 
dan werd er alsnog een gespecificeerde rekening opgestuurd.

Maar Aqualectra is strafbaar, want je kan mensen niet laten betalen 
door maar een bedrag door te geven en zeggen “betaal dat maar dan is 
het goed”!

Het is NIET goed Aqualectra als u uw klanten niet een officiële rekening 
met naam, adres en specificatie geeft met een totaalbedrag! De BAB 
regels zijn ook voor u geldig als bedrijf!
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Mijn vraag aan de BAB is dan ook; hoe is het mogelijk dat we al 
ongeveer het gehele jaar 2018 als klant achter een Aqualectra moeten 
aanhobbelen om aub een paar getallen te krijgen zodat we niet afge-
sloten worden van water en electra? Ieder bedrijf, instelling, winkel op 
dit eiland die wat verkoopt moet een officiële rekening aan de klant 
presenteren! Waarom hoeft Aqualectra zich niet aan deze regels te 
houden? Staat dit semistaatsbedrijf boven uw eigen belastingswetten?

Aan alle bewoners van Curaçao.
Als u geen officiële rekening met specificatie krijgt in uw mailbox op 
postbus dan hoeft u NIETS te betalen! Het is de leverancier die ver-
plicht is een fatsoenlijke rekening te sturen, geen rekening wil zeggen 
geen verplichtingen en zo ook niet betalen. Aqualectra kan u nimmer 
u verplichten maandelijks bij hen te gaan schooien voor een rekening! 
Ook kunnen ze nimmer u afsluiten simpel omdat u niet weet wat de 
opgelopen schuld is!

Ik heb dit alles met de nodige informatie doorgespeeld naar de BAB en 
verder wacht ik rustig uw rekeningen af. Aqualectra tot dusver handelt 
u zwaar tegen elke gestelde wet.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

Written 19-09-2018
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Article 1261

De C.I.D. opengebroken

16-03-2018, artikel 1187, titel: Crime Investigation Department C.I.D. 
was de laatste posting over deze pedofiele beschermde organisatie.

In de vele jaren dat ik schrijf over de vele vieze zaken gaande over 
kinderen en jonge meisjes, het in huis hebben gehad van over de 50 
kinderen, het benaderd zijn door de Koninklijke vrijmetselarij om 
kinderen te leveren, is het me duidelijk geworden dat het om een zeer 
vuile organisatie gaat die de gehele top in de tang heeft. Als wat dan ook 
naar buiten komt wat niet gehoord mag worden, worden deze personen 
aangepakt, gek verklaard of plegen ze zogenaamd zelfmoord.

Na het boekje “Geboren voor een cent” opende zich de hel voor mij 
en werd ik door enkele mensen op attent gemaakt dat de C.I.D. achter 
me aan zat en dat er door hen zaken op mijn computer gezet was! Deze 
computer was inderdaad vanaf buiten volgegooid met rommel en heb 
direct het gehele systeem zodanig aangepast dat er niets meer gedaan 
kan worden op mijn computer die online is. Alle waardevolle en be-
langrijke informatie staat op offline devices. De enige online PC is een 
die schoon is en schoon blijft. 

Waarom? 
Omdat de C.I.D. op die manier een lokale ex-bankdirecteur zo heeft 
vastgezet daar hij volgens deze organisatie met kinderen naar bed ging 
en zijn kinderen werden elders misbruikt! 
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We hebben lokaal het geval gezien van Hogan een man die verdween!!! 
En wat deed deze man, hij was op onderzoek naar kinderporno! Ook was 
er lokaal een zekere Hans die afgeperst werd door een lokale rechter, 
gek verklaard werd en zichzelf uiteindelijk zijn leven nam. 

In Nederland hebben we de bekende voorbeelden van Els Borst de 
vrouw die niet langer de kinderconnectie en koninklijkhuis wilde co-
veren! Momenteel zien we de gevallen Erwin Lensink maar ook Jos 
Brech die allebei duidelijk in de tang zitten van een C.I.D. Erwin wordt 
alsmaar voor gek verklaard en Jos krijgt men niet schuldig verklaard in 
een moord. Omdat dat niet lukt, komt men plotsklaps met het verhaal 
dat er kinderporno gevonden is op zijn computer! 

In ALLE gevallen dezelfde werkwijze, hetzelfde verhaal die de CID over 
en over hanteert! Allemaal dezelfde structuur, dezelfde handelswijze en 
dezelfde afloop! Allemaal geregisseerd door de C.I.D. met medewerking 
van de justitie en haar rechterlijke macht.

Zelf heb ik verklaringen van zeer veel mensen in mijn bezit die hun kin-
deren verloren hebben, beschuldigd zijn van pedofilie of kinderhandel. 
Maar ook van personen die geheel dolgedraaid zijn door de vele valse 
aantijgingen tegen hen. Dat omdat ze een gevaar zijn voor een of andere 
rechter, rechterlijke macht of voor het koninklijk huis!

Al de berichtgevingen en de verhalen komen allemaal van één blauwdruk 
af en duidelijk is de regie in handen van deze vieze pedofiele bescher-
mers, betaald via onze belastingcenten.

De C.I.D. staat duidelijk boven de wet en heeft een vrijbrief voor alles 
wat ze tegen mensen kunnen ondernemen. Een identiteit ontnemen, 
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iemand vals beschuldigen, bewijzen verzinnen of vervalsen, personen 
psychisch compleet afbreken en personen vermoorden onder het mom 
van zelfmoord is waar deze organisatie voor staat. 

De C.I.D. de pedofiele moordenaars.

John H Baselmans-Oracle

Written 20-09-2018

Article 1262

Het weermanipulatie patent

“US Air Force Admits They Can Control the Weather”

“The US Air Force and DARPA would like us to believe that they have 
stopped using HAARP in Alaska for research and experiment. Even 
then, we all know that there are other HAARP systems out there in the 
form of radar communication and surveillance systems that are rigged 
on top of mobile platforms that are deployable in any international 
waters around the world.”

“All they need to do is twist a button to change the frequency to micro-
wave range and increase the frequency modulated [FM] transmission 
power enough to reach and heat up the atmosphere above the target.”

“The technology is covered under US Patent 4,686,605 on the “Method 
and Apparatus for Altering a Region in the Earth’s Atmosphere, 
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Ionosphere, and/or Magnetosphere.”

Het was nog maar enkele dagen geleden toen ik schreef over weer-
manipulatie en de ware reden waarom we op Watamula 3 mysterieuze 
bollen hebben staan waar zelfs het controlerend lokaal orgaan niet weet 
wat over de 85% van de apparatuur doet in die 3 bollen! De afgelopen 
dagen is veel slijk over me heen gegaan van die mensen die meenden 
expert te zijn en beweerden dat alles verzonnen was.

Gisteren zaten we op een hooggelegen plaats te kijken naar het onweer 
dat langs onze zuidkust ging en wederom was te zien de manipulatie 
die aan de gang was. De zendantennes op Sta Martha kregen het zeer 
zwaar te verduren en de strook waar de bollen gelegen zijn was een 
helder blauwe lucht. Uiteindelijk was op de noordkant en zuidkant de 
zee duidelijk te zien die gitzwart was en de mooie blauwe hemel boven 
ons in de lengte van de Dopler en de drie bollen!

We houden het maar op een natuurlijk evenement, niet waar?

Maar voor die mensen die geïnteresseerd zijn van wat het patent inhoudt 
en wat het doet en wat eventueel de lokale Dopler en de drie bollen kun-
nen uitspoken boven onze eilanden, kunt u de pagina met documenten 
van mijn vriend Julian Assange opzoeken. Ik wil deze man even extra 
bedanken voor deze informatie die hij me toezond.

De link naar alle informatie:

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

Written 21-09-2018
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Article 1263

Succesvolle hack MCB

Het begon allemaal afgelopen donderdag waarbij vele mensen konden 
merken dat bijvoorbeeld hun pensioen van de APNA deze tot twee 
maal gestort was op hun rekening! Na het bellen met de APNA werd er 
verteld dat er per direct het geld weer teruggenomen zou worden. Maar 
wat bleek… het geld bleef staan! Staan totdat het systeem aangaf dat 
de MCB server niet meer bereikbaar was!

De Xirtam hack is, zoals ik al enkele malen heb aangehaald in mijn 
stukken, duidelijk zijn weg aan het bewandelen ook op Curaçao en de 
andere eilanden. We gaan nu dag drie in van deze hack en nog steeds 
weten de “knappe koppen” van IBM blijkbaar de server niet veilig op 
te starten.

Xirtam is een zelf denkend virus en doet goed zijn werk. Banken en 
grote bedrijven zullen meer te doen krijgen met dit virus wat niet of 
nauwelijks te vinden is en dan bij een clean opstart zich weer net zo 
snel weet te melden. Het is duidelijk dat bij de experts van MCB en 
IBM geen know how is waarmee ze dealen. Ja MCB, ja heren experts 
van IBM, welkom in de ware wereld van de techniek. Een techniek die 
de mens niet meer nodig heeft.

Laten we het positief zien, wie weet bij het vervangen van delen hard-
ware en het geheel opnieuw installeren, worden er achter ons saldo ook 
nog enkele nulletjes gezet als compensatie voor de arrogante houding 
van deze bedrijven die denken dat het hen niet kan overkomen.
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Welkom Xirtam in het eerste systeem op Curaçao.

John H Baselmans-Oracle

Written 22-09-2018

Article 1264

MCB in de knel

“Alabes MCB ta urgi tur su klientenan pa por fabor no bai tras di “fake 
news” i sigui tras di komunikado ofisial ku nos Banko lo emití.”

“Bovendien vraagt MCB met klem aan al haar klanten om niet het “fake 
news” te geloven en volg de officiële verklaringen van onze bank.”

Ja, hoe verklaar je anders dubbele boekingen en daarna een niet wer-
kende homebanking die ruim anderhalf dag plat heeft gelegen. Dat 
terwijl bij een vorige black-out een van de IBM IT-ers verkondigde 
dat een kapot mainframe binnen enkele uren weer draaiend moet zijn!

Heren directie, uw persbericht mist elke geloofwaardigheid en wordt 
door uw eigen mensen duidelijk tegengesproken en in de toekomst zal 
blijken of u nog zeker kan zijn van uw systeem.

Xirtam is duidelijk zijn weg aan het volgen.

John H Baselmans-Oracle
Written 23-09-2018
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Article 1265

HAARP signals coming from these islands!

Er waren vele kaarten gewist maar door lang genoeg te zoeken en in 
histories te duiken kwam dit naar boven.

De metingen van HAARP die de vulkaanuitbarsting en de orkaan IS-
AAC achter zaten kwamen van enkel “small islands in the Caribean”!

Zie deze film waar ik de meest lokale stukken heb uitgehaald.

HAAR Caribean its on paper en de metingen zijn bovenwater gekomen.

John H Baselmans-Oracle

HAARP Caribbean
https://vimeo.com/291471126

Written 24-09-2018

Article 1266

Nederlandse en lokale politici met zijn allen aan de coke!

Al eerder heb ik het aangehaald; Ga je in de politiek zal je moeten 
snuiven, zwaar aan de alcohol of aan de medicijnen gaan!
En toen dook dit artikel op:
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De Haagse ziekte: Psychiater onthult dat veel politici aan de coke zitten

Maandag was Michael Heemels, oud-persvoorlichter van Geert Wilders, 
te gast bij Pauw. Hij verduisterde jarenlang geld uit de kas van de PVV 
om zijn drank- en drugsverslaving te bekostigen.
Aan tafel zat ook psychiater Bram Bakker, die zei dat Heemels niet de 
enige politicus is die een probleem had met coke.

“Dit is de Haagse ziekte,” zei de psychiater. “Dit had de woordvoerder 
van Jesse Klaver ook kunnen overkomen.”

Ongezonde cocon
“Het is een hele ongezonde cocon waarin deze mensen opereren, waar 
grenzeloosheid de norm is,” vervolgde hij.

“Die mensen verheerlijken dat ze zeven keer 24 uur campagne voeren, 
maar dat heeft natuurlijk een enorme prijs,” aldus Bakker.

Op de vraag van parlementair verslaggever van de NOS Xander van der 
Wulp of je dit heel veel in Den Haag ziet antwoordde hij: “Ja, absoluut.”

Bekende politici
“Ik heb in de loop van de afgelopen 10 jaar toen ik in de verslavingszorg 
zat meerdere keren met [bekende] politici van doen gehad.”

Namen noemde Bakker niet ‘omdat hij daar helaas niets over mag zeg-
gen’. Hij zei wel dat het ging om politici van landelijke bekendheid.

De psychiater voegde toe dat coke door politici vooral wordt ingezet 
om drankgebruik minder te laten opvallen.
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Antikatermiddel
“Het gebruik van cocaïne verkleint de kans dat je dronken in beeld 
komt,” zei hij. “Cocaïne wordt echt als antikatermiddel ingezet.”

Volgens Bakker wordt cocaïne juist gebruikt door succesvolle mensen, 
die gebruiken op euforie.
In 2006 werd bij de Tweede Kamerfractie van D66 in Den Haag op het 
damestoilet coke gevonden.
Einde artikel

Buiten dat er op vele plaatsen sporen van coke wordt aangetroffen en 
alle aanwijzingen er zijn dat er vele vanuit de top onder invloed van 
drugs zitten. Ook is het duidelijk als je de gedragingen gaat bekijken van 
deze mensen. De druk is zo groot en men moet met zaken meedoen die 
een helder mens niet kan verdragen. Praten we nog niet over afpersing 
of de zaken die verwacht worden als politicus.

Ook lokaal zien we duidelijk de politieke coke snuivers, alcoholisten en 
de personen onder zware medicijnen want ook zij kunnen anders de vele 
maffia afpersingen niet bolwerken. Politiek is drugs, drank en medicijnen 
en dat met de daaraan vastgekoppelde feesten en gelegenheden. Laten 
we maar hier verder niet hebben over de ritualen die men als politicus 
ziet en dan snel wil vergeten.

Laten we eens alle politici testen op deze middelen voordat ze ons 
gaan vertegenwoordigen en dan massaal zwikken voor zelfverrijking 
en corruptie.

John H Baselmans-Oracle
Written 24-09-2018
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Article 1267

‘s Morgens 4:43 uur 

24 september 2018, je wordt wakker om 4:43 Am en je doet je ogen open 
en kijkt uit het raam en je ziet de gehele berg Seru Kabaje vuurrood!

Voordat ik het besefte en mijn bed uit kon gaan verdween het rode licht 
en kwam het donker weer terug en zo ook de schaduwen komend van 
de heldere maan.

Het wakker worden kwam door wederom de hoge frequenties die lagen 
tussen de 14000 en 18000 Hz maar wat zeer opvallend was waren ook 
de tonen rond de 400 Hz die dwars tegenover de hoge tonen stonden!

Deze oorlog aan geluiden hield lang aan en de daaropvolgende dag 
verdwenen de lage frequenties maar de hoge reeks bleven aanhouden.

Er is werkelijk heel wat gaande momenteel maar och wat maken we ons 
druk!! Het weer is tegen alle normale verwachtingen in en het gehoor en 
ons lichaam moeten er verder allemaal maar tegen kunnen, niet waar?

John H Baselmans-Oracle

Written 25-09-2018
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Article 1268

Weer een extra spuitje met gif voor onze kinderen

“Vanaf komend schooljaar wordt een vaccinatieprogramma tegen het 
Human Papilloma Virus (HPV) geïnitieerd voor meisjes die de leeftijd 
van dertien jaar hebben bereikt. Dat maakt het ministerie van Gezond-
heid, Milieu en Natuur bekend. Na onderhandelingen met de Paho 
over de prijs per vaccin, is nu een akkoord bereikt en kan het vaccin 
in het nieuwe schooljaar worden geïntroduceerd. De vaccinatie wordt 
‘eilandbreed’ aangeboden, wordt ten zeerste aangeraden, maar mag 
worden geweigerd.”

Het internet staat vol over dit gif maar we vernoemen maar eens enkele 
symptomen:
Autoimmune hemolytic anemia, idiopathic thrombocytopenic purpura, 
lymphadenopathy, pulmonary embolus, nausea, pancreatitis, vomiting, 
asthenia, chills, death, fatigue, autoimmune diseases, hypersensitivity 
reactions, arthralgia, myalgia, acute disseminated encephalomyelitis, 
dizziness, Guillain-Barré, headache, motor neuron disease, paralysis, 
seizures, syncope, transverse myelitis, cellulitis, and deep venous 
thrombosis.

Hoe is het mogelijk dat ouders dit riskeren bij hun kinderen.
Een betere voorlichting en ook eens wat ouderlijke begeleiding in het 
proces van volwassen worden bij hun kinderen zou een veel effectievere 
en gezonde manier zijn.

Nu is het zoals het veel in deze tijd gaat;
HUP, SPUITJE EN ROMMEL MAAR RAAK!



121- The new world-

John H Baselmans-Oracle
 
Written 25-09-2018

Article 1269

UFO’s of te wel vliegende schotels

Het blijft worstelen door de miljoenen documenten die de CIA vrij 
hebben gegeven over vele zaken. Je praat over tijdreizen, poorten naar 
andere dimensies maar ook over “buitenaardse” wezens en Ufo’s. Ob-
jecten die volgens de experts “Unidentified” zijn.

Mensen werden in het verleden voor gek verklaard en weer andere ver-
dwenen als men bleef beweren dat ze vreemde objecten hadden gezien 
maar ook gedetailleerd konden beschrijven hoe deze objecten er van 
binnen uitzagen. Duidelijke verklaringen wat er met hen gebeurden.

Uit de vele papieren, rapporten en verklaringen en de daaraan gekop-
pelde bevindingen en uitkomsten in de CIA papieren blijken zeer veel 
voorvallen geen schokkende verklaringen te zijn voor diverse departe-
menten. Uit diverse kleine kanttekeningen in de documenten lijkt het er 
heel sterk op dat men van de objecten afwist en zelfs de soms gevonden 
wezens geen schokkende gebeurtenissen waren.

Hoe verder ik aan het wroeten ben des te meer wordt het duidelijk dat 
de geheime diensten en hoge pieten in het militaire circus simpel wisten 
waar het allemaal over ging. Er waren in hun ogen weinig schokkende 
berichten! Als je alles tot zover op een rijtje zet is het zo dat een 80% 
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van de UFO evenementen blijkbaar bekende evenementen zijn voor 
bepaalde groepen. Van 10 % kan je zeggen dat men er twijfels over heeft 
waar de gevallen te plaatsen zijn en onder wie. En 10% zijn gevallen 
die werkelijk buitenaards zijn!

Ja, buitenaards want van de meeste UFO’s weet men waar ze vandaan 
komen en onder welke kwalificatie ze vallen. Zelfs de diverse zoge-
naamde buitenaardse wezens zijn geen onbekenden in deze topwereld. 
Vele wezens komen volgens de vrijgegeven rapporten heel duidelijk van 
deze aarde en de wereld waar wij niets of nauwelijks iets van afweten. 
De steden onder de aarde zijn onbekend terrein voor vele. Een zeer 
hoge beschaving is er duidelijk en dat levend in hun eigen wereld ver 
weg van onze beschaving.

Deze beschaving vliegt en werkt met de meest geavanceerde technie-
ken waar wij mensen nog steeds van dromen en de ware kern niet van 
weten laat staan begrijpen. Geheim gehouden tot deze dag want het 
beperkt denken van de bovenaardse beschaving is niet klaar voor al 
deze know how.

Het gehele UFO gebeuren is dus voor 90% terug te voeren aan de zeer 
hoge beschaving die onder ons leeft. En deze zaken vind je terug in de 
vrijgegeven CIA rapporten waar inderdaad veel zwart is gemaakt maar 
toch genoeg staat te lezen. Er staan nog genoeg zinnen die duidelijk 
aangeven over het bestaan van deze zeer hoog intelligente beschaving 
waar ook op de aarde levende organisaties geen toegang hebben!

Ik blijf lezen en blijf de puzzelstukjes stukje voor stukje aan elkaar 
plakken en ik kan niet wachten om de bevestiging beschreven door een 
organisatie als de CIA aaneengeplakt staat op mijn scherm.
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UFO’s, ze zijn voor 90% NIET “Unidentified” men weet wie het zijn, 
waar ze zijn maar men heeft geen toegang tot die wereld. Vele codes 
vele clous zijn niet meer en niets minder als een verwijzing onder ons! 
Oudere beschavingen, de vele geschriften en ritualen gaven dat ook al 
keer op keer aan.

Onze blik staat op de oneindige, naar sterren ver van ons vandaan, maar 
het antwoord op vele vragen is zeer dichtbij, zeer goed afgeschermd 
door een selecte groep.

Ik blijf lezen maar verbazen doe ik me niet meer, het boek is geopend.

John H Baselmans-Oracle

Written 26-09-2018

Article 1270

OPLICHTERIJ MCB bank

Vorige week werden naar verluidt alle APNA pensioenen dubbel gestort. 
Na het bellen met de MCB en de APNA bleek het om een “fout” (lees 
hack) te gaan. Men zou zo snel mogelijk weer een van de pensioenbe-
dragen terugstorten volgens de APNA!
De volgende dag werd inderdaad een van de pensioenen teruggestort 
maar MET 1 gulden en 6 cent administratiekosten!

Ja, kijk maar eens goed naar de bedragen en u ziet dat u ook nog eens 
voor hun stomme “fout” (of hack) moet betalen!
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Na 45 minuten aan de telefoon gehangen en een klacht ingediend te 
hebben, kreeg ik te horen dat ze deze 1 gulden en 6 cent terug zouden 
storten!

Omdat ik reclameer krijg ik het gestolen bedrag terug maar al diegenen 
die geen klacht indienen worden opgelicht door hun eigen MCB bank die 
niet het fatsoen heeft om uit zijn eigen deze (wederom) fout te herstellen!

Wat is er met deze MCB bank aan de hand? Eerst alle leugens en dub-
bele boekingen en dan nog eens de mensen geld afnemen van iets wat 
hun eigen fout is!

MCB u bent werkelijk de bank van de maffia geworden en niet meer 
“Nos banko amigo”.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

Written 26-09-2018

Article 1271

Vader, moeder en twee kinderen van enkele jaren oud

Het is ongelofelijk.
De leugens van de lokale justitie en hun clubjes
Ik las:
“Stichting Slachtofferhulp Curaçao biedt 24 uur per dag gratis hulp aan 
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slachtoffers van incidenten. Slachtofferhulp geeft informatie, hulp en 
ondersteuning op professionele en vertrouwelijke basis.”

Deze leugen van deze organisatie en het Openbare Ministerie is op zijn 
minst geschreven BS en walgelijk.

Persoonlijk meegemaakt:
Enkele jaren geleden werden we rond 9 uur ’s avonds gebeld. Een 
jongeman aan de telefoon helemaal in paniek want hij en zijn gezin 
werden overvallen door drie ziekelijke lokalen die een pistool op hem 
en zijn vrouw hadden gezet liggend op de grond en de vrouw liggend 
bij de 2 slapende kleintjes!

ALLES werd meegenomen en het gehele huis overhoop gehaald en 
de drie reden weg met de pickup van de man zijn werk! Deze had een 
tracking device en nog geen kilometer verder trof men deze pickup aan 
maar alle spullen waren verdwenen!

Wij met een noodgang van bandabou naar de andere kant van de stad 
en troffen daar 2 geheel paniekerige jonge ouders en een politie die het 
gehele geval opnam en verder nauwelijks moeite deed om eventueel 
bewijsmateriaal te vergaren.

Na uren met deze paniekerige jonge ouders gezeten te hebben werd er 
hen een telefoonnummer in de hand geduwd en die konden ze morgen-
vroeg bellen. U raadt het al “Stichting Slachtofferhulp Curaçao biedt 24 
uur per dag gratis hulp aan slachtoffers van incidenten”!! 24 uur jaja!

De morgen daarna belde de man het nummer en laten ze nu net die dag 
geen tijd hebben! En pas later op de week kregen de twee jonge ouders 
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een gesprek! Ook dat werd verder afgedaan met: “bel me op als je meer 
hulp nodig hebt”.

De jonge vader ging de dag er op naar het werk, reed door de binnenstad 
en wat zag hij 2 gezichten die hij herkende van de overval. Hij belde de 
politie, gaf het autonummer maar die politie vertelde dat het moeilijk 
was het nummer te achterhalen en die jongens te volgen! 
Later thuisgekomen werd er door zijn vrouw nog enkele malen gepro-
beerd om met de bewuste stichting contact te krijgen. Helaas een keer 
kreeg ze te horen dat er geen tijd was want ze hadden het te druk!!

Nu heren Justite dat u een jong gezin met 2 kleine kinderen als vuil 
laat behandelen door een Stichting Slachtofferhulp Curaçao zegt dat u 
absoluut niet eens na trekt waar u achter staat of promoot. Maar ik moet 
zeggen deze stichting past precies in uw manier van handelen en dat is 
er simpel voor niemand zijn alleen voor uw corrupte en maffia leden.

SCHANDE dat een Openbaar Ministerie met deze amateurclub werkt!
En voor alle komende slachtoffers: Neem geen contact met u op want 
het professioneel NEE zeggen zit u ook niet op te wachten. Ga naar 
uw arts en laat u verwijzen naar professionelen die wel een oor hebben 
voor dit soort drama’s!

John H Baselmans-Oracle

Written 26-09-2018
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Article 1272

Hospital Nobo 2021, vergeet het maar

Na een gesprek met wat “insiders” die in het nieuwe hospitaal eens 
moeten gaan werken, kreeg ik te horen dat het nog minimaal 3 jaren 
gaat duren eer er een eerste patiënt geholpen gaat worden in het nieuwe 
gebouw! Er waren zelfs enkele mensen die beweerden dat ze absoluut 
niet van overtuigd waren dat het gebouw ooit klaar gaat komen voor 
patiënten! Mensen die nu werkzaam zijn in het St. Elisabeth Hospitaal 
die absoluut niet in het Hospital Nobo geldverslindend project geloven.

Nu, ik dacht ik ga eens snuffelen op de website van deze Hospital Nobo 
fata morgana en als je dan naar http://www.hno.cw/e-proyekto/sin-
planifikashon/ gaat zie je dat men is blijven steken op het jaar 2016! De 
Facebook pagina Hospital Nobo Otrobanda word je ook niet wijzer van, 
ook daar is men bij 2016 blijven steken en lijkt het er op dat niemand 
het gehele project nog in handen heeft!

Alles wijst erop dat het gehele nieuwe ziekenhuis niets meer is dan het 
sluizen van zeer veel geld (tot dusver 694 miljoen)! Geld wat wij weer 
betalen en de vele belanghebbenden zich dik aan vergrijpen inclusief 
de lokale politiek.

In ieder geval zal Otrabanda weer een spookgebouw bij krijgen en de 
zieke mensen moeten het maar blijven doen via een choller gebouw vol 
ziektes en virussen. Ja, pech gehad denken de geldgraaiers, het zal ons 
een zorg zijn! Vergeet het maar 2021 is ook weer volgens deze insiders 
niet te halen en ondertussen sterven de mensen met bosjes!
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Curaçao  het eiland van de “legale” oplichters!

John H Baselmans-Oracle

Written 27-09-2018

Article 1273

ISLA  wordt gesloten

Politici en de zogenaamde experts weten het al maanden; ISLA wordt 
gesloten en Venezuela heeft zich teruggetrokken! PdVSA was blij 
met de genadeslag van Conoco Phillips en kon zo al systematisch hun 
mensen terughalen.

Al geruime tijd waren er nog maar weinig activiteiten op het terrein, 
de opdrachten naar lokale bedrijven werd op een minimum gezet en nu 
is deze gewoon niets meer! De laatste voorraad wordt nog geraffineerd 
en dan moet het bericht naar buiten komen. ISLA wordt gesloten want 
we kunnen geen juiste partner vinden en Venezuela of te wel PdVSA 
betaalt al geruime tijd niet meer haar contractuele verplichtingen af en 
willen per 2019 geen contractverlenging.

O ja, we hadden toch vele gegadigden volgens fabeltjeskrant! Nu, die 
hebben allemaal om dezelfde redenen afgehaakt. De hoge loonkosten, 
het verplicht aan blijven houden van overbetaalde lokale bedrijven en 
krachten, en niet te vergeten het exorbitante bedrag onder de tafel, schrikt 
iedereen af! Zelfs meneer de Chinees die om de hoek kwam kijken met 
zijn miljarden trapte niet in de valse onderhandelingen! Olie is geen 
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wereldhandel meer en de raffinaderij is allang niets meer waard dan de 
prijs van oud ijzer! Die bedrijven die interesse toonden, hadden een oogje 
op de goede ligging en de natuurlijke haven maar wilden hun vingers 
niet branden aan een roestbak vol met gif en superdure lokale lonen. 

De vele regeringen schoven in het verleden het slechte bericht alsmaar 
voor zich uit maar 2019 moet men toch met een zwetsverhaal komen 
naar de lokale bevolking toe. Er is dan geen rook meer uit de stinkende 
pijpen van de ISLA en zullen de letters I, S, L, A voorgoed gaan ver-
dwijnen. Diverse lokale medewerkers en de jongere generatie voelen de 
bui nu al hangen. Werknemers die eens voor een oliemagnaat werkten, 
zijn nu bezig met omscholing en andere inkomsten aan het genereren 
buiten de olie industrie om. Hoe oliedom kan je zijn dat je de leugens 
van een ziekelijke regering nog gelooft, een regering die niet aan EEN 
persoon nog werk kan garanderen over enkele maanden in deze roestbak 
simpel omdat het einde verhaal is!

Het was Shell, het werd ISLA en het gaat binnen enkele maanden een 
spookterrein vol met oud ijzer en veel gif worden.

Welke politicus durft de waarheid aan deze ex-werknemers te gaan 
vertellen?

John H Baselmans-Oracle

Written 27-09-2018
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Article 1274

Bij aflossing spionage netwerk wederom twee gouverneurs 
van Curaçao te zien

De ware gouverneur

We zijn nu 5 jaren verder en het plaatje is duidelijk.
Lucille Andrea George-Wout is a Curaçaoan politician who has been 
Governor of Curaçao since 4 November 2013. She earlier served in the 
Island Council of Curaçao as a deputy, was Speaker of the Estates of 
the Netherlands Antilles, and was Minister for Work and Social Affairs 
of the Netherlands Antilles. Wikipedia
Born: February 26, 1950 (age 68 years), Curaçao, Netherlands Antilles
Spouse: Herman George
Office: Governor of Curaçao since 2013
Residence: Fort Amsterdam, Willemstad, Curaçao

Dit krijg je als antwoord op de vraag naar de gouverneur van Curaçao.
Maar wat zie en lees je werkelijk? 
De ware gouverneur blijft verschijnen op de vele foto’s die op internet, 
kranten en media te zien zijn.
De ware gouverneur is, volgens steeds meer personen, die persoon die 
in bovengenoemde hier als spouse staat. Volgens ingewijden kon deze 
man die functie niet bekleden om de, voor vele bekende redenen, in de 
Curaçaose samenleving.
En dan krijgen we weer de flexibiliteit van de Curaçaose corrupte poli-
tiek. We zetten simpel de wederhelft in als een zogenaamde gouverneur 
van Curaçao.
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Foto’s liegen niet, ook niet in het handelen van dit zeer gevaarlijk “team”. 
Want wat zien we; deze man duikt op in welke hoek dan ook. Dat gaat 
van de vele foto’s, recepties en gelegenheden allemaal samen met de 
ware en invallende gouverneur!

Daarnaast is de vraag; Wat zit hier meer achter en dat met medeweten 
van de koning die dit alles toelaat als zijn vertegenwoordiger. Deze man 
werd niet voor niets snel de drager van de Honor Cross of the House 
Order of Orange opgespeld? U begrijpt wel wat deze onderscheiding 
wil zeggen?

Bij deze even een verkorte omschrijving.
De Huisorde van Oranje is een huisorde, dat wil zeggen een particuliere 
onderscheiding, die op 19 maart 1905 door koningin Wilhelmina der 
Nederlanden werd ingesteld. De orde wordt verleend aan Nederlanders, 
inwoners van de overzeese rijksdelen en vreemdelingen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt ten aanzien van de koning(in) of het Koninklijk 
Huis. Het hoofd van het Huis van Oranje-Nassau is per 30 november 
1969 automatisch grootmeester van de orde. De opeenvolgende hoofden 
waren de Nederlandse koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. 
Koning Willem-Alexander is het huidige hoofd en dus grootmeester! 
Voor 1969 koos de grootmeester zijn of haar opvolger zelf.

Toekenningen van de orde gingen per hofbesluit en vallen formeel buiten 
de ministeriële verantwoordelijkheid. Tegenwoordig wordt het begrip 
Koninklijke Beschikking gebruikt.

Bij het hofbesluit van 30 november 1969 werd de orde veranderd. De 
Huisorde van Oranje kent sindsdien vier ‘groepen’: 1) de Huisorde; 2) 
de Orde van Trouw en Verdienste; 3) de Ere-medaille voor Kunst en 
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Wetenschap en de Ere-medaille voor Voortvarendheid en Vernuft; 4) 
de Kroonorde. De Huisorde is de enige van de vier ‘groepen’ die kan 
worden toegekend aan “Nederlanders en Rijksgenoten Overzee” en 
de Kroonorde de enige die aan vreemdelingen kan worden toegekend. 
Over de bestemmingen van de andere twee groepen is niets bepaald.

De Huisorde

Ridderkruis van de Huisorde van Oranje
Deze onderscheiding wordt, zo vermelden de statuten, toegekend “aan 
Nederlanders en inwoners van de overzeese rijksdelen” die zich “jegens 
Ons of Ons Huis bijzondere verdiensten hebben verworven”.

De Huisorde wordt verleend in drie graden:
Grootkruis
Groot Erekruis
Erekruis

En zie deze woorden “ Beatrix, koningin automatisch grootmeesteres / 
Juliana, als koningin en grootmeesteres”.

Tot op heden is er niet een gouverneursvrouw met deze onderscheiding 
behangen! 
Waarom deze man wel?

Het antwoord is heel gemakkelijk en is overduidelijk gezien het spel 
wat gespeeld wordt door dit huidige zittend paar. Manlief is huismus 
van de oranjes, is de afgevaardigde lokaal van de bewuste club en likt 
het achterwerk van een koning die zo alle touwtjes in handen heeft 
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op dit eiland. Versterkt door zijn spionnen vanuit het kabinet van de 
gouverneur die dagelijks alle informatie politiek besloten, doorspelen.

Lucille Andrea George-Wout is simpel de pop aan de touwtjes en de 
cover up van een speelbal van dat cokehuis van Oranje.

Verdiept u maar eens in deze onderscheiding en dan weet u meteen 
waarom we een eilandje zijn met twee gouverneurs of te wel dubbele 
vertegenwoordigers van de Nederlandse koning.

John H Baselmans-Oracle

Written 28-09-2018

Article 1275

Persoonsgegevens op Curaçao

Dark Web dat samen met Julian Assange, Edward Snowden en de vele 
CIA documenten in onder andere WikiLeaks zijn een geweldige tool 
die vele informatie vrijgeven maar ook vergaren. Zeker eerstgenoemde 
is een vrije bron aan informatie die je aan het denken zet.

Met in mijn achterhoofd de laatste succesvolle aanval op Maduro Bank 
denk ik; waarom zou men zo iets doen? Want je kunt wel voor de lol een 
bank platleggen, wat mogelijk is, maar waarom en wat schiet je ermee 
op? De goedgelovige personen denken dat het gaat om een bewijs te 
leveren aan het desbetreffende bedrijf dat het niet zo veilig is dan dat 
men doet voorkomen. Maar een andere meer logische verklaring is dat 
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deze aanvallen of te wel platleggen van een systeem gedaan wordt om 
eerst de nodige data te vergaren die interessant is en daarna het als een 
virus door te laten gaan. Xirtam is daar een uitstekende tool voor omdat 
het een onbekende hoek is in de elektronica.

We hebben ons datacenter wat beweert absoluut veilig te zijn maar wat 
weten zij van uitvallen en het weer opnieuw opstarten van een deel uit 
hun systeem? Wat weten de grote bedrijven als banken, mega accoun-
tantsbureaus maar ook de belasting en eilandelijke diensten van het roven 
in hun systeem zonder dat ze er erg in hebben en niet te volgen zijn in 
een historie van een systeem omdat deze een gewone lijn aangeeft?

Een tijdje terug sprak ik met een persoon vanwie zijn bedrijf de veilig-
heid moet garanderen van alle elektronische data van de Olymische 
spelen. Volgens deze hoofd van de technische afdeling was het onmo-
gelijk het systeem te kraken daar het gelinkt was met meerdere servers 
en meerdere los van elkaar staande systemen waarmee een web was 
gecreëerd dat vele veiligheidspunten had. De opening was nog net niet 
begonnen en de eerste hack was meteen raak en men moest de opening 
offline verder dirigeren! Geconcentreerd zijn op de aanval en werkend 
aan een tegenaanval kon je zien via beelden op het Dark Web hoe men 
doordrong in het data systeem. Men zou kunnen smokkelen met uitslagen 
maar ook met de veiligheid of het vergaren van alle persoonsgegevens! 
Dat laatste is in veelal het geval want ook uw persoonlijke gegevens 
bij banken, overheid of belastingen zijn belangrijk voor die mensen die 
weten het te gebruiken!

De hack bij onze volksbank bleek niet de enige te zijn volgens insiders.
Een interessante kanttekening was dat het nog niet lukte om in de lokale 
veiligheidsdienst te komen omdat daar nog enkele barrières omzeild 
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moeten worden! Maar daar is een andere manier op gevonden en dat is 
politici zover krijgen (via druk of hoge bedragen te offeren) dat gehele 
harddisks gekopieerd worden en zo overgegeven worden aan Colombia 
en hun maffia die nu precies weten hoe de lijnen zijn, de namen en wat 
belangrijker, de afnemers zijn. Of deze informatie van de veiligheids-
dienst juist is moet nog blijken!

Zo zie je maar, niet altijd is er elektronica nodig om aan persoonsge-
gevens te komen en kan het op deze eilanden nog op de oude gangster 
manier!

In de huidige wereld, of te wel de “donkere wereld” is het belangrijk 
ook uw gegevens te hebben of ze nu financieel, medisch of privé data 
zijn. Elk systeem wat verbonden is met de buitenwereld is te bezoeken, 
omzeilen en te “mis-gebruiken”.

Xirtam, het doet zijn werk.

John H Baselmans-Oracle

Written 28-09-2018

Article 1276

Het ooo zo smetteloze Nederland

Onze opzichter, onze meerdere, onze koning, onze allesweter! We 
praten over het Nederlandje met haar koning die niet zo nederig is als 
hij zich voordoet.
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Even wat kleine aanhalingen:

- The Netherlands Has Blood On Its Hands
It seems strongly that the Netherlands knowingly participated in human 
rights violations. Minister Stef Blok of Foreign Relations has signed a 
document in Caracas in which the Netherlands intends to return 100% 
of the refugees arriving in Curacao to the Nicolás Maduro regime. Many 
of them have disappeared and even murdered.

- Nederland vol met ‘terreurkantoren’
Groot was deze week de verbazing toen bleek dat de Iraanse terreur-
groep ASMLA gewoon een afdeling heeft in een Delftse woonwijk. 
Maar Nederland zit vol met regiokantoortjes van omstreden of verboden 
buitenlandse verzetsgroepen. Of zelfs terroristenclubs

- Hoe Nederland de terroristen in Syrie financiert. 
Dit ter compensatie voor goedkope olie voor Domme Willem’s ‘Ko-
ninklijke’ Shell ?

- Uniek inkijkje financiën ISIS dankzij gekaapte USB-sticks. 
Iraakse soldaten hebben 160 usb-sticks afhandig gemaakt van een koerier 
die in dienst was van ISIS. Daarop staan de namen van alle buitenlandse 
strijders van de islamitische terreurgroep. Ook bieden de sticks inzage 
in de financiële bronnen waar ISIS uit put.
Enkele stukjes van de afgelopen week waarbij Nederland alsmaar ergens 
wel in de papieren voor komt!

Al geruime tijd vraag ik me af waarom Nederland relatief weinig met 
terreur acties te maken heeft. Er zijn weinig aanslagen en de ongeregeld-
heden die er zijn hebben weinig met terreur te maken. O ja, afgelopen 
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week heeft men 6 terroristen net op tijd onschadelijk kunnen maken!! 
Was dat zo? Gelooft u dat zwetsverhaal? Er was heel wat anders gaande 
en had te maken met de financiering van weer een zeer groot project.

Zijn de terroristen wel de terroristen die men afschildert en wie zijn de 
ware terroristen?

Door dat te gaan onderzoeken bleek een vreselijk verhaal waarheid te 
worden want het grootste terroristische geld komt van landen als Ame-
rika, Nederland en Duitsland! Ja deze drie staten hebben de grootste 
vinger in de terroristenpap. Wat verbazend was bleek waar de wapens 
vandaan komen! Ook deze drie heilige landen handelen in wapens 
en raad eens via waar dit grotendeels gaat? Verschiet niet, ons kleine 
eilandje Curaçao en zijn corrupte douane die zogenaamd bepaalde 
containers niet mogen openen als ze richting het middenoosten gaan.

Zelf heb ik eens een landkaart moeten maken voor een groot bedrijf op 
dit eiland waar ALLE zakelijke punten staan van deze zakenman en wat 
zie je… och die beste man is ook die man die ongeopende containers 
doorvoert en zorgt dat ze bij terroristische groepen komen, allemaal 
onder de stempel; kleding, elektronica en huishoudelijke waren.

De Nederlandse vlag is gedrenkt in bloed en dat niet alleen door de 
drugshandel maar ook het grote geld maken in het financieren van ter-
reurgroepen. Komt u ons vertellen Nederlandse politieke terroristen, 
hoe wij een eilandje moeten besturen?

John H Baselmans-Oracle

Written 29-09-2018
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Article 1277

The Fourth Reich

Er zijn al diverse rijken geweest en als men gaat zoeken, gaat men zelfs 
tot het tiende rijk en komen we vele jaren verder in een fictieve wereld.

Het Eerste Rijk was het middeleeuwse Heilige Romeinse Rijk, dat 
duurde tot 1806.
Het Tweede Rijk omvatte het Duitse rijk van 1871-1918.
Het Derde Rijk: Betekenis “derde regime of rijk”, de nazi-aanwijzing 
van Duitsland en zijn regime van 1933-1945.
Het Vierde Rijk (Duits: Viertes Reich) is een hypothetisch toekomstig 
Duits rijk dat de opvolger is van het Derde Rijk (1933-1945).
Het Vijfde Riech bevond zich oorspronkelijk in de buurt van een gebied 
dat vroeger door de Ouden Hongarije werd genoemd. Na de eerste van de 
Europa-moederland-oorlogen werden de hoofdstad, Buda, en een groot 
deel van hun land ingenomen door New Europa, ze werden gedwongen 
om naar het noorden te verhuizen.

Zelf heb ik de eerste vijf rijken gezet al zijn we op het moment beland 
in het vierde rijk. Das Vierte Reich heeft de oorsprong wederom in 
Duitsland en gaat niet meer over oorlogen of innemen van land maar 
gaat een grote stap verder en dat is het domineren van de mensheid.

Zoals ik al schreef over de oorsprong in deze tijd is duidelijk geworden 
dat vanuit een “niets” zaken duidelijk gedirigeerd worden. Wereldpoli-
tiek wordt gestuurd vanuit de bekende groep en vreemde verschuivingen 
vinden plaats. Het meest aparte is dat het gehele draaiboek wederom 
vanuit een Duitsland gedirigeerd wordt. Nee, ik zeg niet vanuit het 
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Europees landje genaamd Duitsland maar van de koloniën die zowel 
gevestigd zijn op de Noord- en Zuidpool! Hitler verdween niet voor niets 
en het was ook Hitler die het had over zijn “Mein Kampf 3”! Ja deel 1 
en 2 zijn volop te lezen maar zijn interessantste boek Mein Kampf 3 is 
het boek waar zijn 2de leven beschreven is.

Waarom dit boek (nog) niet gepubliceerd is, komt omdat het grote plaatje 
precies daarin staat en als dat vrij zou komen het vierde rijk een open 
boek zou gaan worden. Doch door het opengooien van de vrijmetselarij 
en hun ritualen en de protocollen van Sion is er zeer veel opengetrokken 
en is het juist zoals dit derde boek is geschreven.

Het Vierde Rijk , The Fourth Reich, Das Vierte Reich; 
U maakt het nu mee en wordt duidelijk gedirigeerd vanuit een Duitse 
kern. Ik hoef niet aan te halen dat het ook “toevallig” een joodse kern 
is en verbonden aan de bekende vrijmetselarijclub.

John H Baselmans-Oracle

Written 29-09-2018

Article 1278

Negatief

Afgelopen zaterdag werd er op een stukje van mij over de ISLA openlijk 
gereageerd op facebook door de hoofd PR vrouwe van Aqualectra. Ik 
was in haar ogen altijd negatief!
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Vreemd dat deze mevrouw in functie openlijk klanten aanvalt omdat 
deze alleen er op gewezen heeft dat haar bedrijf, Aqualectra, illegaal 
en buiten de wet handelt door maandelijks te verzuimen rekeningen te 
versturen naar hun klanten.

Aqualectra kan wel kwaad zijn maar dan zouden ze kwaad moeten 
zijn op hun eigen personeel dat niet bij machte is om de maandelijkse 
rekeningen bij de klanten te krijgen!

Wat ook vreemd is dat ik in een belofte naar de directeur van dat bedrijf 
heb toegezegd alle “vreemde zaken” van zijn bedrijf te melden aan hem 
persoonlijk. Als dan een PR medewerkster mij gaat verwijten dat ik altijd 
negatief ben, wil dat zeggen dat Aqualectra dus zeer slecht functioneert 
en moet deze persoon de bal niet kaatsen naar de klanten die alleen deze 
onrechtmatigheden registreert en meldt, maar deze persoon moet dan 
eens gaan kijken in haar eigen gelederen!

Maar het is moeilijk om je handen in eigen boezem te steken zeker als 
je van diep uit je hart weet dat je bedrijf tegen de wet handelt en bol 
staat van zaken die mis zijn.

We blijven melden en laat mij dan maar de negatieve peer zijn. Tot 
dusver is de officiële billing een ware puinhoop en zoals de wet zegt; 
geen rekening geen betaling. Het lijkt erop dat dit bedrijf alleen gaat 
handelen als je via een rechterlijk bevel zaken aankaart en zo extra geld 
van de klanten verspeelt aan zaken waarvan men weet dat ze mis zijn 
maar zij het hoofd zolang mogelijk in het zand steken.

Even goede vrienden mevrouw Bikker, helaas moet uw wereld zuur 
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zijn door te werken voor zo’n bedrijf dat u meetrekt in deze illegale 
handelingen.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

Written 30-09-2018

Article 1279

Ethiek

Een woord wat blijkbaar door weinig personen begrepen is of niet 
geleerd in hun opleiding.

“Het kritische bezinnen over het juiste handelen.”

Lokaal is dit woord ver te vinden en we komen dan ook regelmatig 
tegen dat personen zittend op redelijk belangrijke/strategische plaatsen 
mensen persoonlijk aan gaan vallen. Sinds er de sociale media is denkt 
men ondanks de status als PR man of vrouw via hun privé account 
personen te kunnen aanvallen en of te vernederen. Als men er een aan-
merking over maakt dan is in alle gevallen het antwoord “Dit is mijn 
persoonlijke pagina en mijn persoonlijke mening en valt onder vrijheid 
van meningsuiting”

Klopt, we hebben een vrijheid van meningsuiting maar deze veelal PR 
mensen hebben kennelijk de school niet gevolgd toen het ging over 
bedrijfsvoering, privé en ethiek.
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Zelf heb ik diverse reclamebureaus gehad en mijn opleiding was het 
inhameren van de vele zaken die konden en niet konden. Als reclameman 
heb ik altijd op het randje van die afgrond geleefd want reclame is ook 
mensen schokken, zaken laten opvallen en zaken zetten die de aandacht 
trekken. In al die reclamejaren heb ik ook geschreven maar niemand 
is er ooit achter gekomen dat ik het was en waar de vele informatie 
vandaan kwam. Pas nadat ik op mijn 47ste mijn reclame carrière stopte 
ben ik onder mijn eigen naam met alles naar buiten gekomen omdat ik 
geen verantwoording meer af te leggen heb met de klanten en relaties 
die ik in mijn werk had.

In de reclame word je geleerd dat je nooit een eigen mening onder 
je eigen naam moet publiceren daar dit het einde is van je bureau. Je 
klanten vragen geen mening over hun bedrijf of over henzelf, jij bent 
het neutrale baken voor hen.

Nu, wat zien we lokaal een PR man van het Openbaar Ministerie die 
volop er op los schrijft, valt persoonlijk mensen aan en blokt op zijn 
baas account iedereen die hem niet aan staat! Aan de andere kant moet 
hij stukken schrijven in de context van zijn baas het Openbaar Ministerie 
wat blijkbaar hem moeilijk valt daar er nog wel eens een persoonlijke 
aantekening tussendoor glipt. Volgens alle normen en waarden is dat 
onmogelijk en kan een hoog geplaatst orgaan als het nationaal gerecht 
dit NIET toelaten. Zo’n man in dienst van een zogenaamd neutraal 
instituut kan geen uitgesproken mening naar buiten brengen in welke 
vorm dan ook. Een rechter kan en mag ook niet op zijn privé sociale 
pagina zeggen dat het geval mevr. AA een farce is want mevr. AA lag 
met die en die in bed en zo is de aanrander een leugenaar.
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Maar we zien het meer, bijvoorbeeld;
Zo hebben we het geval van een PR vrouwe van onze nationale Water 
en Electra maatschappij die zich ook beroept op dat ze haar mening over 
een klant privé mag plaatsen!! Snapt deze ziel niet dat je in dienst bent 
van een semi-overheidsbedrijf? Je bent een ambtenaar, semiambtenaar 
of je werkt voor een groot bedrijf en dan ga je openlijk een klant door 
het slijk halen omdat je van hem kotst! Ja, geschreven onder een eigen 
naam net zoals meneer Openbaar Ministerie maar beiden werkzaam 
bij een organisatie die NIET persoonlijk naar buiten kan komen naar 
burgers, verdachten of klanten toe!

Het is duidelijk dat vele personen op een plaats zitten waar ze niet thuis 
horen of niet begrepen hebben wie ze dienen of voor wie ze werken. 
Alles lijkt er op dat ze nauwelijks hun “eventuele” studie niet begrepen 
hebben. Misschien moet ik die personen er eens aan herinneren dat elk 
groot bedrijf op deze aardbol momenteel je naam in typt in Google en 
kijkt hoe je via welk sociale media naar buiten komt en in welke vorm! 
Zelfs nadat deze mensen aangenomen zijn, blijven ze hun personeel 
controleren op hun gedrag en op hun handelen. ALLE grote bedrijven 
grijpen in als een van hun personeelsleden zich de macht toebedelen om 
potentiële klanten af te vallen of er openlijk een mening over te geven! 
Vele zijn door deze zogenaamde “eigen mening” op eigen privé pagina 
reeds ontslagen. Hier lokaal hebben we te maken met mensen die een 
deel van het meubilair zijn van het bedrijf en menen dat ze boven elke 
ethiek, elke norm en elk recht van een burger/klant staan.

Lokaal begrijpen bepaalde mensen (die blijkbaar een deel van hun 
studie gemist hebben en dit ook bewijzen door hun handelen) absoluut 
niet dat ze zich niet mogen of kunnen uitspreken over hun klanten of 
medemensen. Daar dit niet mag en kan en altijd doorgetrokken wordt 
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naar hun werk en zo hun functie. Deze mensen kunnen alleen in privé 
kringen hun mening geven in de hoop dat ook dat niet naar buiten komt. 
Het heeft altijd consequenties voor je werk!

Alles wijst er op dat deze boven aangehaalde personen de directie dui-
delijk in hun macht hebben en te veel weten van die personen die hen 
op de vingers zouden moeten tikken of zelfs moeten ontslaan.

Curaçao, de omgekeerde wereld waar de zogenaamde rechten van de 
mens de rechten hebben weggenomen van die mensen die het ware recht 
hanteren. Het recht van ethiek.

John H Baselmans-Oracle

Written 01-10-2018

Article 1280

Niet te stoppen

Vannacht is er wereldwijd iets gebeurd wat zeer grote veranderingen 
gaat brengen. Nee, er is geen atoombom gevallen en nog meer oorlogen 
gestart maar het is duidelijk dat zaken een wending gaan krijgen en we 
de jeugd eindelijk achter ons hebben staan in de strijd van het oneerlijke.

En toen stond ik vanmorgen op en las dit bericht in een van de kranten; 
“Duits pubermeisje shockeert met nazi-gedichten”.
Nu is dat geen wereldevenement maar het geeft aan dat de huidige jeugd 
en de tieners die werkelijk wakker zijn het niet langer pikken. We zagen 
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het al bij het Palestijnse protest door Ahed Tamimi die de wereld liet 
zien dat het de jeugd is die op moet staan en moet vechten met al hun 
kunnen tegen het wereldwijde regiem.

Toen het Duitse meisje Ida-Marie Müller haar eerste gedicht op las te-
gen buitenlanders met een van de zinnen  „multiculti tralala, hoera, de 
hele wereld is daar” en „zie de hypocrieten in de spiegel en hou van je 
buurman, de moordenaar”, kreeg ze hiervoor een staande ovatie onder 
de ouderen en “experts”. Daardoor kwam ze in de tweede ronde en las 
ze in het tweede gedicht die een zin had “De neger is niet langer een 
neger, je mag ook niet meer zigeuner zeggen. Racistisch is dat allebei, 
zo hoort men elke dag. Wie het er toch op waagt, wordt uitgejouwd”. 
Toen werd de microfoon gesloten en werd ze van het podium gehaald.

Hierdoor was het hypocriete bewezen en heeft ze met haar actie een 
geweldig punt voor de rest van het aardse leven vastgelegd.

Het zijn woorden die omzeild moeten worden, hypocratie noemen ze 
dat. Het zijn die omzeilende woorden die nog steeds wijzen naar de ver-
boden woorden. Daarnaast komt er bij dat deze zogenaamde verboden 
woorden steeds meer weer gebruikt worden en zeker door de jeugd die 
smijten met Turk, Neger, Jood, Heil, Zwarte Piet en Sinterklaas etc. Het 
is de jeugd die deze hypocratie kan doorbreken door massaal gewoon 
het beestje te vernoemen zoals het altijd al vernoemd is geweest en het 
is aan de jeugd om er voor te zorgen dat het voor die mensen die dat 
kwetsend overkomt gezien moeten worden als een uiting van vrijheid 
van aanduiding of naam.

De wereld is overgenomen door de hypocratie en het is onze jeugd, 
gesteund door hun ouders, die de wereld simpel weer naar een respect-
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volle gemeenschap terug kan brengen en daar hebben we een Ida-Marie 
Müller en Ahed Tamimi voor nodig om dit te doorbreken en te laten 
zien dat elk kind en elk ziel de wereld kan veranderen.

John H Baselmans-Oracle

Written 03-10-2018

Article 1281

Alternatieven Curoil

Al wordt het stellig tegengesproken maar ISLA gaat sluiten en dat is 
informatie vanuit Venezolaans intern personeel wat langzaam aan het 
vertrekken is maar ook vanuit de diverse contractors die naarstig zaken 
aan het omgooien zijn, zoals veilig stellen wat er financieel nog mogelijk 
veilig te stellen is!

Maar wat blijkt vanuit intern Curoil? Ja, deze firma moet nu elders zijn 
brandstof en gas binnen gaan halen voor de toekomst! Men weet dat er 
nog weinig geleverd gaat worden vanuit de oude roestbak. Ja, je wilt 
toch je handel voortzetten niet waar? En zo is deze firma naarstig aan 
het shoppen op de internationale markt.

Men kan blijven ontkennen heren politiek en mee lurkende commissies 
en komen met zogenaamde geldschieters wat regelrechte leugens zijn 
puur om rust te behouden, maar de industrie rond deze roestbak en de 
weer opkomende problemen met Conoco Phillips laten de bedrijven 
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met interne kennis duidelijk naar buiten komen, via hun handelen, dat 
het einde ISLA cq PdVSA is voor ons eilandje.

De leugens houden geen stand meer en trek uw conclusies en informeer 
uw medeburgers op een juiste manier.

John H Baselmans-Oracle

Written 04-10-2018

Article 1282

De MCB hack gaat door

22-9-2018 schreef ik al een stuk over de dubbele salaris stortingen van 
de MCB en de uitval die later tot stand kwam. Allemaal veroorzaakt 
door een Hack via het Xirtam virus.
Ook gaf ik aan dat het virus zeer moeilijk te verwijderen is en men moet 
weten het eventueel te vinden. Xirtam is een nieuwe generatie hack 
virus wat zelfdenkend is. Daar is men duidelijk in deze lokale kringen 
niet van op de hoogte. 

Helaas, MCB toonde alle arrogantie over het eerste geval. De bank 
ging zelfs zover dat ze de kosten weer doorberekende naar de klanten 
en iedereen toe, van de fout/hack van hun zelf! Iedereen moest afhan-
delingskosten betalen voor de door de bank gemaakte fout/hack. 

We zijn nu op 3 oktober aanbeland en de salarissen zijn gestort, wederom 
blijkt volgens de berichtgeving dat de arrogante MCB directie en hun 
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technici voor de tweede keer in een zeer korte tijd in een hack terecht 
gekomen zijn weer via het Xirtam virus. Ditmaal werd er 2 maar soms 
zelfs tot driemaal dubbel het salaris gestort op de rekeningen!
Xirtam heeft geleerd en begint nu de extra inkomsten van de gewone 
burger blijkbaar te vermenigvuldigen!

Men kan arrogant zijn en denken onfeilbaar te zijn maar men kan ook 
eens gaan afvragen “wat is er met ons systeem gaande, is het wel veilig 
en wat is Xirtam”? Tot nu toe regeert de arrogantie en slaat de gehackte 
bank alsmaar flaters. Men zal zeer zeker dit driedubbel storten van 
salarissen zeker ook ontkennen!

Goed werk Xirtam, nu even weer de power knop op off zetten om de 
arrogantie even te laten zien wie de baas is. Dank u. 

John H Baselmans-Oracle

Written 04-10-2018

Article 1283

Mediwiet kartel Curaçao

Het is tijd om wat zaken op een rijtje te zetten. Na de berichten in de 
lokale kranten is het duidelijk dat de huidige lokale politiek pretendeert 
vooruitstrevend te zijn en met de wereldtendens mee te gaan.

En zo kwamen er berichten links en rechts in de media dat de huidige 
zittende politiek druk doende is mediwiet te legaliseren en dat het zelfs 



149- The new world-

onder strenge eisen lokaal verkocht mag worden. In eerste instantie een 
zeer goede zaak maar wat opviel was dat de lokale pers zeer summier 
was in hun berichtgeving en eigenlijk nergens op inging, vragen stelde 
of uit ging zoeken.

Zo werd het dus een uitdaging om eens te achterhalen wat er werkelijk 
aan het spelen is in deze zaak en waarom onze minister plotsklaps zo’n 
haast heeft met deze wet er doorheen te drukken.

Het zijn dus wetsveranderingen en moeten er dus stukken zijn die de 
andere politici gaan uitleggen/motiveren waarom een wet aangepast 
moet worden. Zo ook in dit mediwiet geval. Via wat politieke kanalen 
kwam ik op een voorstel waar het gehele plan mediwiet uitgelegd werd 
maar ook welke wetten en welke regels er aangepast moeten worden. Er 
waren enkele presentaties geweest maar van verschillende personen uit 
de politieke partijen bleek dat er nauwelijks iets van te begrijpen was en 
het zo complex was gemaakt dat ze maar aannamen dat het allemaal wel 
goed was! Men ging er vanuit dat alles uitgezocht en juridisch klopte en 
gingen blijkbaar alle partijen met de flow mee! Dus werd er een okay 
gegeven om de zaken zo aan te passen dat mediwiet gelegaliseerd gaat 
worden op ons eiland en dat allemaal nog dit jaar 2018.

Het stukje dat de politiek zaken niet begreep maar wel een okay gaf, liet 
me duiken in deze materie. Want je zit als politicus met zoveel juristen 
en adviseurs om je heen en je zegt mij dan dat het niet te begrijpen 
was maar er vanuit gaat dat “het wel klopt”! Het was een uitspraak die 
argwaan opwekte.

Die argwaan was terecht.
Door diverse personen verder uit te horen kwam er naar buiten dat het 
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kweken van mediwiet voorbehouden is aan een selecte groep! Er werden 
zeer bekende zakenmensen/politici genoemd en personen die me veelal 
zeer bekend in de oren klonken maar later pas kon plaatsen. Er werd 
verder verteld dat men 3 mega wietvelden (elk 20 Ha) gaat toewijzen 
weer naar zeer bekende mensen en deze 3 velden zouden voor veilig-
heidsredenen komen te liggen rond/in de stad! Toen de meeste namen 
genoemd waren viel het kwartje en bleken grotendeels de namen die ook 
allemaal in de blauwdruk van de huidige regerende coke maffia zitten! 
Alle namen hadden nu al een vinger in de dagelijkse eilandelijke/ wereld 
cokehandel en de stukken grond waren al in bezit van deze coke maffia.

Toen kwam het laatste addertje wat zeer duidelijk maakt dat het niet 
klopt; “wietkweken op het eiland blijft voor elke burger verboden”. 
Men zal vervolgd blijven worden als er wiet aangetroffen wordt in 
je naaste omgeving! Dat alles wil zeggen dat de huidige minister dus 
eilandelijke wetten aan gaat passen voor een selectieve coke groep die 
ook de miljarden business van mediwiet in handen wil krijgen! Vergeet 
niet de mediwiet is wereldwijd booming en het grote geld is daarin 
te verdienen. Denk maar eens aan de farmaceutische wereld die gaat 
schreeuwen om dit product!

O ja, waarom die haast van deze minister?

Nu blijkt dat er komend jaar wereldwijd diverse verdragen aangepast 
gaan worden waarbij wiet of geheel of gedeeltelijk van de verboden 
artikelen opiumwet/regels/lijst geschrapt gaat worden. Dat maakt dat 
de lokale minister snel moet zijn om hier lokaal de burgers, die ook 
denken vrij te mogen zijn in de wietteelt, alsnog via een zeer ingenieuze 
constructie buitenspel gezet worden en zo de lokale coke baronnen het 
alleenrecht geven!
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Waar was dit spel al eens eerder? 
O ja, de olie en gas maar ook in de financiële wereld, hè heren/dames 
politici!

Curaçao, het eiland waar een slimme politicus het gehele eiland wer-
kelijk in zijn/haar zak heeft!

John H Baselmans-Oracle

Written 05-10-2018

Article 1284

Tik Tak, Tik Tak

Ons leven start met een klok die begint te tikken tegen de tijd.
Voordat je het weet merk je dat de klok aan het verdwijnen is.
Je luistert, 
Tik….Tak.
Dan besef je wat is een leven, wat is die klok?

T
I
.
K

T
.
.
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John H Baselmans-Oracle

Written 10-10-2018

Article 1285

De Drone leugen

Bij onze gevangenis is het een komen en gaan van drones en daarom 
werden we afgelopen dagen overspoeld met een kaartje van de “grijs-
gebieden” waar drones volgens enkele niet mogen vliegen!

Met wat navragen en de wetten over vliegen met drones op het eiland 
gezocht te hebben, is het ongelofelijk dat zowel justitie, politie en onder 
andere de gevangenis directie een wet gebruikt die niet geschreven is.

De leugen dat met drones op vele plaatsen van het eiland verboden is 
te vliegen, is een werkelijk farce! De wettelijke basis bestaat er niet en 
deze tekortkoming / leugen is absoluut NIET bekrachtigd door een of 
andere wet op dit eiland! Enkele piassen hebben simpel maar gesteld 
waar wel en niet gevlogen mag worden! Ben je geen vriendje wil zeg-
gen geen drone, is een duidelijke regel bij deze club. Regels die niet 
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gesteund worden door enige wettelijke basis laat staan artikelnummers!
Je mag wel vliegen boven de ISLA. Zo is ook de gevangenis een open 
gebied en net zoals alle andere zogenaamde beschermde gebieden! Ze 
zijn ALLEMAAL open drone gebied en niemand kan en mag de drone 
in beslag nemen, laat staan je te verbaliseren! Dit is tegen elke wet in!

Er is maar één grijs gebied wat wettelijk Internationaal vastgelegd is 
als verboden drone gebied en dat is de aanvlieg- en vertrekroute van 
vliegveld Hato! Dat is de enige plaats waar je NIET mag vliegen met 
een drone! Overigens is het moeilijk daar met de drone te vliegen daar 
rond het vliegveld er een signaal is wat drones uitschakelt (dank je FOL).

Het is toch ongelofelijk dat wij alsmaar voor de gek gehouden worden 
door een falende politiek en hun justitie!

Laat uw drone niet afpakken, vraag om de wet (NIET het nietszeggend 
kaartje) maar het artikelnummer van die wet die zegt dat je op het eiland 
niet mag vliegen!

Beste gevangenen, de post zal binnenkort weer bezorgd worden want 
ook een justitie en uw bewaarders hebben zich te houden aan de wet.

John H Baselmans-Oracle

Written 10-10-2018
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Article 1286

Een komen en gaan

Al vele jaren gebeurt er hetzelfde op de sociale media circus. Vrij-
heidstrijders, klokkenluiders en personen die de wereld elite zullen 
laten vallen. Een glimlach komt er keer op keer op als we weer een 
lodendeurbonker aan het werk zien. Dag in dag uit filmpjes en het 
zogenaamd helpen van zielige zielen. Ik geloof overigens wel dat er 
personen bij zijn die het beste voorhebben maar helaas hun weg is kort 
en zal alleen de elite in de kaart spelen. Klaar om opgepakt te worden, 
huis en bezittingen afnemen en als laatste je voor gek verklaren, zijn 
de patronen die keer op keer verschijnen.

Wat ik dan ook doe, hoe ik het deze zielen ook uitleg, men begrijpt het 
niet! En dan verdwijnen ze weer voor langere tijd van het scherm omdat 
ze zo in de knoop zitten want hun wereld is vergaan. Het vechten tegen 
de elite doet men niet via schreeuwen, afpersen of onder druk zetten. 
Het vechten tegen de top doe je met hun wapens, hun manier van denken 
en hun ritualen.

Helaas velen lopen stuk omdat men denkt via een gerecht of acties te 
kunnen doorbreken. En dan….. dan is het stil, verdwijnen ze in hokjes 
van het systeem en is de wraak des te groter en heeft het systeem hen 
waar ze het willen.

In mijn 64 jaren vechten tegen het systeem heb ik er vele zien komen en 
gaan. De een wat langer volhoudend dan de ander maar allemaal veel 
energie stekend in die plaatsen waar de elite het nodig hebben. Ben ik 
blij dat ik in mijn zeer jonge jeugd al direct te maken kreeg met de elite 
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groep en zo via hun spelletjes zaken kan blijven saboteren, omgooien en 
dwarsliggen zonder dat er werkelijk gewezen wordt naar mij. Niemand 
heeft door wat er op bepaalde momenten gaande is, niemand weet de 
bron en niemand kan mij aanwijzen als de aandrager.

En zo heeft de elite club geen clue wat er gaande is in hun gelederen 
en is de politiek aan het wankelen, evenzo de banken en het daar aan 
gekoppeld systeem. Ik ga door zolang ik nog adem en ik weet dat de 
weg die ik gekozen heb veel vruchten heeft afgeworpen en vele zaken 
een andere wending heeft gekregen dan gepland.

Vechten tegen een loden deur is jezelf afbreken zonder enig resultaat.

John H Baselmans-Oracle

Written 11-10-2018

Article 1287

Scheepsradar (drie bollen Westpunt)!

Vanuit technici en vanuit het landsradio controle orgaan is mij duidelijk 
gemaakt dat de 3 bollen op Westpunt veel meer zijn dan om wat schepen 
in de gaten te houden. 80 tot 90% van de apparatuur heeft NIETS te 
maken met vesseltracking!

Men blijft in alle toonaarde ontkennen dat er meer gaande is in dat 
vreemde driepunt. Maar alle zaken wijzen op zeer hoge frequentie 
manipulatie wat dan ook weer aan de vele gebeurtenissen boven in de 
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lucht alsmaar verschijnen maar er is een nieuw element vrij gekomen 
want deze simpele bollen doen er ook alles aan om het signaal van een 
drone te storen!

Ben je een simpel vesseltracking device waarom moet elk signaal ge-
stoord worden als het er juist om gaat om signalen binnen te krijgen? 
Het is gebleken dat als een drone te dicht bij de bollen komt deze totaal 
de richting kwijt is wat interessant is omdat waarom zou men een GPS 
systeem blokkeren als je alleen maar met GPS bezig bent.

Er gaan nog meer tests komen en HAARP Curaçao zal opengebroken 
worden want er is hier veel meer gaande dan velen mogen weten.

John H Baselmans-Oracle

Written 11-10-2018

Article 1288

Namen vluchtelingen, verkrachters en martelaren

Afgelopen woensdag heeft het Nederlandse programma Zembla via 
een reportage een tipje van de sluier opgelicht wat er mis is met het 
vluchtelingen beleid van Nederland en dan in het bijzonder Curaçao.

Het was om te huilen te zien hoe ondergedoken vluchtelingen hun 
verhaal deden en met verklaringen kwamen hoe ze behandeld werden 
zonder dat ze crimineel zijn of een veroordeling op hun naam hebben 
staan. Zelfs advocaten waren totaal de weg kwijt omdat recht duidelijk 
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niet bestaat voor deze mensen! Er werd gesproken door de ondergedoken 
vluchtelingen over verkrachtingen, het mishandelen maar ook over de 
zeer slechte toestanden hoe mensen als een beest op elkaar gestapeld 
worden in de barakken en ook verstoken zijn van volwaardig voedsel. 
Dat in een SDKK gevangenis onder toezicht van een gevangenisdirec-
teur die volgens verklaringen nauwelijks aanwezig is en er blijkbaar 
Duitse oorlogse gedachten in dit gebouw op nahoudt. En dan nog met 
een stalen gezicht alles blijft ontkennen maar ook tegenwerken. Het is 
duidelijk dat zijn corrupte team, volgens eigen bewaarders, hem heilig 
is en er alles aan doet om op deze plaats te mogen blijven zitten! Dat 
verklaart ook het alsmaar meelopen en aanpappen bij de vele ministers 
van justitie de afgelopen jaren.

MKK (Movimentu Kontra Korupshon) Curaçao zit niet stil, zeker niet 
nadat we de huichelachtige verklaringen zagen in het bovengenoemd 
televisieprogramma van een minister van justitie heer Girigorie en 
een spiritueel opperhoofd van dit eilandje, heer Rhugenaath plus die 
personen die jacht maken op deze mensen. Ook dat nog eens onder 
een ontwijkende Nederlandse politieke baas heer Blok die er duidelijk 
vreemde werkwijze op nahoudt als het gaat om mensenrechten. Hij is zo 
druk dat je hem nooit te spreken krijgt en zelfs zeer goed in verstoppertje 
spelen. Het is duidelijk, deze man weet zijn acties niet te verdedigen 
laat staan te verklaren!

Buiten dat Amnesty al wat geluiden rond de wereld heeft gebracht, 
spelen bovengenoemde personen dommie en weigeren elke verant-
woordelijkheid van de martelingen, verdwijningen, verkrachtingen, 
moorden op zich te nemen.
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- Maar wat dachten de heren, genoemd hierboven als MKK voor 
95% alle namen heeft van alle vluchtelingen afgelopen jaren en deze 
stuk voor stuk nagaat wie er nog in leven is?
- Wat denkt men als MKK namen heeft van de diverse verkrach-
ters en die personen die vluchtelingen maar ook gevangenen mishan-
delen, misbruiken en afpersen? 
- Wat als er buiten de namen ook zelfs enkele foto’s en geluids-
fragmenten vastgelegd zijn van deze beesten en hoe ze te werk gaan?
Wat als wij MKK weten dat het gesprek die in Venezuela is geweest 
tussen heer Blok en drugskoning en moordenaar Tareck El Aissami nau-
welijks om de vluchtelingen ging! Was het niet heer Blok dat Nederland 
(Curaçao) vluchtelingen terugspeelt naar dit Venezolaanse regiem in ruil 
voor veilige handel in de coke en “veiligheid” van de eilanden zolang 
er nog gas gewonnen moet worden? 

Verder lijkt het er sterk op dat de betaling gaat via wapens die geleverd 
worden voor een selecte groep Venezolanen die Maduro aan de macht 
moet houden. Deze zaken gaan blijkbaar via een Venezolaanse consul 
op Curaçao. Een consul die ook duidelijk in paniek raakte toen er voor 
de televisie gevraagd werd in de handel en wandel van vluchtelingen!

Nederland is blijkbaar een zeer vieze handel uit alles aan het slaan en 
heeft vluchtelingen als handelswaar/buffer. Duidelijk is dat de eilanden 
moeten uitvoeren wat er vanuit een Nederlandse top besloten wordt 
hoever het ook onmenselijk er aan toe gaat!

Nu is direct de vraag waarom MKK niet met deze zaken eerder naar 
buiten komt. 
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De reden hiervoor is omdat we al geruime tijd bezig zijn om zoveel 
mogelijk materiaal, bewijzen en getuigenverklaringen willen vergaren 
zodat we deze kunnen overleggen aan de internationale organisaties 
wereldwijd. Organisaties die gaan over regiems, mensenrechten, tri-
bunalen en personen die willend zijn deze zaken aan de kaak te stellen 
en zelfs te berechten.

Uit het interview met heer Girigorie en heer Rhuggenaath is duidelijk 
geworden dat ze weldegelijk op de hoogte zijn van al deze onmense-
lijke wantoestanden maar gebonden zijn aan een schuilende heer Blok 
die namens Nederland alles in de zwijgpot moet stoppen en zelf moet 
ontkennen!

Wij als MKK gaan niet naar de corrupte eilandelijke justitie en ook niet 
het evenzo corrupte Nederland, daar deze allemaal weet hebben van deze 
misstanden en allemaal deel zijn van deze Duitse oorlogse taferelen.

MKK gaat, als de tijd rijp is, met alle documenten, foto’s en verklaringen 
inclusief alle namen indienen van vluchtelingen die we niet meer na 
hebben kunnen tracen omdat ze teruggestuurd zijn door regering Rhug-
genaath en vermoord zijn door de regering Maduro! Bovengenoemde 
personen zullen worden aangeven bij de diverse organisaties inclusief 
internationaal recht met de vraag zich te gaan buigen over het vernede-
ren, verkrachten, martelen en afslachten van deze vluchtelingen onder 
de Nederlandse vlag. 

Het zal voor eens en altijd de wereldorganisaties en wereldpolitiek 
duidelijk moeten worden dat onder de Nederlandse vlag mensenhandel, 
folteren en de dood in jagen van mensen anno deze tijd nog steeds gaande 
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is. Dit handelen is volgens vele kanalen simpel voor drugs en gas en dat 
betaald via wapenhandel! Heren, uw namen zullen in geschiedenisboe-
ken gaan komen maar niet voor uw goede diensten maar als personen 
waarbij mensenlevens geen waarde bij hadden, vele onschuldige werden 
vermoord en de slaventijd anno 2018 nog steeds in stand hielden.

De tijd zal het leren.

Tot vandaag zijn deze personen wezens zonder geweten en zonder 
enige menselijke inhoud zoals we vele dictators hebben en hadden op 
deze wereld.

Ter verdere informatie: Alle gegevens zijn niet te vinden, noch op mijn 
computer, als op dit eiland. We hebben alle data veilig gesteld bij diverse 
organisaties rond de wereld mocht er hier iets gebeuren.

Movimentu Kontra Korupshon
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao
Tel +5999

Deze brief is naar alle Lokale en Nederlandse politici, pers lokaal en 
Nederland en diverse organisaties.

Written 12-10-2018
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Article 1289

Pik in mentaliteit

Met grote verontwaardiging wordt overal in het nieuws gesproken over 
de 600 kilo (niet drugs) maar cocaïne en de rest die verdwenen is bij de 
politie te Rio Canario!

Ik praat over meer, omdat het meer was en men wil niet praten over 
de andere zaken die verdwenen zijn. Zaken die meteen stellig ontkend 
werden maar wel degelijk volgens insiders verdwenen zijn!

Al vele jaren schrijf ik over het corrupte politieapparaat inclusief justitie 
en de rechterlijke macht. Het was mijn schoonvader (ex-hoofd politie) 
die elke malen lachte als weer een roof bij de politie was begaan. Want 
dit is niet de eerste laat staan de laatste roof bij deze politie beerput. Was 
er ook niet verdwenen goud? Hij bleef alsmaar herhalen “de grootste 
criminelen worden als politie aangenomen omdat zij weten hoe de on-
derwereld werkt” en ja, hij was ook niet zuiver als ik al zijn verhalen 
moest geloven. Verhalen van hoe je een lijk moest opruimen tot wat te 
doen om een goed leven te kunnen hebben.

Al heel veel jaren is het een corrupte bende in het justitieel geheel. Deze 
grote deal van, laten we het even houden op die 600 kilo coke, was te 
jammer om op te gaan in rook. Al eerder zijn er partijen verdwenen uit 
grote coke vondsten maar dat kon verzwegen worden omdat volgens 
insiders het niet om de gehele buit ging maar om een deel wat verdwijnt 
alsmaar. Ditmaal waren ze onverbiddelijk en namen ze alles mee wat 
op hun pad kwam! Ja, en dat valt op niet waar?
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Vergeet niet, de gehele juridische bende is in de tang van de zeer zware 
jongens in de regerende maffia. En die 600 kilo moest terug komen bij 
de rechtmatige eigenaar!

Er zal niets veranderen omdat alles onder druk staat en afgeperst wordt 
en dan zorg je wel dat zaken “geregeld” worden. De grote inbraak was 
een inside job gesteund door hoge pieten in deze tak en uitgevoerd 
omdat er veel op het spel staat.

Er zullen deze dagen enkele lastige straatcriminelen aangewezen worden 
als schuldigen zodat de ware toedracht intern verzwegen kan worden. 
Ja, OM en hun vriendjes hebben het weer druk maar ze hebben ervaring 
met aanwijzen.

Overigens, de lading is al gepakt en onderweg zover de inlichtingen 
er zijn.

“Met boeven vang je boeven” mijn schoonvaders woorden die bijna 
dagelijks in mijn oren klinken.

John H Baselmans-Oracle 

Written 15-10-2018
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Article 1290

Het vieze lokale geldverhaal

Valt het u niet op?
Men is al enige tijd bezig om verhalen de ether in te smijten dat ons oude 
muntensysteem vervangen moet worden simpel omdat er het woordje 
“Antillen” of te wel Nafl staat. Al heel wat jaren heeft het dienst gedaan 
en nog steeds doet het zijn werk.

Maar er moet een zeer over gebudgetteerd nieuwe munt komen die 
vele miljoenen gaat kosten om deze in te voeren. Iedereen heeft door 
dat er weer zeer grote bedragen links en rechts blijven plakken bij deze 
omschakeling en bepaalde personen zullen er weer een slaatje kunnen 
slaan uit deze belachelijke omschakeling.

Maar de hoge heren in het geldwezen hebben een oplossing gevonden 
om iedereen te overtuigen en komen met de slogan: ‘Antilliaanse gulden 
makkelijk te vervalsen’!!

Nu, plotsklaps is het geld gemakkelijk na te maken en verschijnen er 
briefjes en zelfs munten in verschillende hoogtes op de lokale markt. 
Allemaal vervalst omdat het geld plotsklaps gemakkelijk nagemaakt 
kan worden! Valt het niet op MUNTEN namaken! Wat heeft dat voor 
zin? Maar is het niet die bewuste groep die kost wat kost miljoenen wil 
verdienen aan die munt omschakeling? Is het niet die bewuste groep 
die BEWUST dit vervalst geld op de markt gooit? Is het niet een opzet 
om te laten zien hoe gemakkelijk in een korte tijd dit geld nagemaakt 
kan worden?
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Mensen, wordt wakker alles wijst er op dat het gehele vervalsingverhaal 
komt vanuit de centrale bank zelf en zij een miljoenen deal misschien 
mis lopen als deze niet snel gerealiseerd gaat worden. 
We worden belazerd, we worden letterlijk gen**id door deze vieze 
financiële groep.

John H Baselmans-Oracle

Written 17-10-2018

Article 1291

BOEM

Is het mensen niet aan het opvallen hoe het ene evenement na het ander 
zich in een korte tijd aan het opvolgen is?
Wat er aan het spelen is, is duidelijk er zijn vele mensen kwaad, heel erg 
kwaad. We moeten deze kwade mensen zoeken in onze vluchtelingen 
stroom die naar onze eilanden komen. De huidige regering van Curaçao 
maakt er werkelijk een onmenselijk potje van en behandelt mensen die 
hun wereld hebben zien vergaan als beesten en worden als ratten in 
barakken opgesloten en zonder enige menselijkheid behandeld.

Hoe kan je daar tegen vechten? 
Nu, door te praten heeft geen zin want iedereen inclusief het verant-
woordelijke land Nederland doet net of ze niets kunnen doen.
Dan ga je naar plan B en die is minder elegant.
Plan B is het plan wat ik voor ogen kreeg en precies past in wat er nu 
gaande is.
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De tekenen
Enkele dagen geleden kreeg de politie een melding van een bom op de 
haven. Met veel vertoon stond elke pias bij het haventerrein want ja je 
wilt toch ook als expert op de foto komen!
Ondertussen stopt er een vrachtwagen voor het politiebureau, men loopt 
naar binnen en neemt alles in een afgesloten ruimte mee. In diezelfde 
tijd werd er ook gekeken wat er elders zou kunnen liggen plus wat 
aanwezig was in de bewuste ruimte!
Men rijdt weg niemand weet van iets! Wat er naar buiten mag komen 
is het bericht dat er geen drugs weg zijn maar 600 kilo Cocaïne! Ja, 
cocaïne is in de ogen van de politie geen drugs!
Maar er werd beweerd dat er verder geen goederen weg waren!

Ondanks dat werd de dag daarna de politie bang en stopte met werken? 
Het zwetsverhaal was omdat het onveilig is omdat ze weten dat hun 
tegenpartij een groot arsenaal aan wapens in bezit heeft gekregen! Men 
weet ook dat de cocaïne ondertussen al veilig bij de eerste eigenaar is 
terug gekeerd en er is afgerekend in wapens vanuit de haven die men 
er voor in de plaats kreeg!

Wat moet een groep van ongeveer 10 man doen met zoveel wapens? 
Er is momenteel een groep die bezig is om alles wat justitie is om af 
te leiden. Een groep die het zat is dat men hun eigen mensen ziet als 
ratten opgesloten in een rattenhol zoals SDKK. Om deze vrij te krijgen 
is er een aardig plan op poten gezet. Men gaat hun landgenoten uit 
de benarde situatie halen en daar heb je wapens en explosieven voor 
nodig! Explosieven die net gisteren verdwenen zijn uit een kruithuis! 
Met deze explosieven zijn enkele targets gezet om het eiland in rep en 
roer te brengen en dat doe je door bij een vliegveld, water/elektra be-
drijf, ISLA een bommetje af te laten gaan om zo grote paniek te laten 
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ontstaan. Tijdens de paniek wordt de andere zijde van het gevang ook 
een bommetje toebedeeld en is de chaos compleet en is het gemakkelijk 
om iedereen te bevrijden vanuit de barakken. Dan zullen deze mensen 
verdeeld worden over het paniekerig eiland om zo over te brengen naar 
andere bestemmingen!

Vele zullen lachen om dit stuk maar personen die na kunnen denken en 
de historie van het eiland kent weet dat er deze weken te veel gebeurd 
is en een bewuste opeenhoping is van evenementen waar we zelden/
nooit mee te maken hebben gehad.

De boodschap die ik hoorde was: “Het is genoeg, wij zijn ook mensen”.

- Bommelding
- Gestolen cocaïne (verzwegen wapens)
- Bange politie wetende wat er nu in omloop is
- Verdwenen kruit uit 2 containers
- Boze, mishandelde, misbruikte mensen

1 plus 1 is

John H Baselmans-Oracle

Written 18-10-2018
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Article 1292

Lokale perskinderen

Vanaf 1982 schrijf ik stukken over onze maatschappij en worden die af 
en toe gepubliceerd of via radio of TV besproken. Vele stukken gaan 
ook naar de buitenlandse pers, buitenlandse politici, diverse instanties 
en organisaties.

Maar wat valt op?
Het zijn enkele lokale “zogenaamde” journalisten die moeite hebben 
met mijn stukken en zelfs zover gaan dat ze je aanvallen en dan als een 
klein kind gaan blokken. Met al de negatieve mensen om me heen, de 
dreigmails, maar ook de vele aanvallen, heb ik niet één persoon op een 
van mijn sociaal media accounts geblokt! Simpel omdat blokken wil 
zeggen dat men als een klein kind achter moeders rok gaat verschuilen 
met zijn vingertjes in zijn oren en van “ikke niets horen, ikke niets zien”! 
Een gedrag van personen die geen zuiver geweten hebben!

Het mooie is dat bijvoorbeeld een Yves Cooper, Dick Drayer, Edgar 
Leito, Knipselkrant en een Norman Serphos die allemaal of wel een 
instantie als een nieuwsmedium vertegenwoordigen maar al deze per-
sonen niet willen hebben dat je op- of aanmerkingen maakt op de veelal 
door hun geplaatste leugenachtige berichtgevingen. Onder de plak en 
naar verluidt betaald door een groepje maffia gasten gaan deze mensen 
zelfs zo ver dat ze proberen je alsmaar door het slijk te halen en voor 
laat komen dat je aan “conspiracy” of “geraaskal” doet!

Wat het mooie is van deze sociale media kinderen is dat je toch ten aller 
tijde kan komen waar je meent iets te moeten lezen! Door dan braaf je 
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naam te omzeilen kun je zien hoe onder andere deze personen er alles 
aan doen om hun leugens te verdedigen zonder dat er in de ogen geke-
ken wordt van die persoon die aan de galg moet hangen en er andere 
gedachten over veel onderwerpen op na houdt.

Nogmaals, in alle stukken, alle brieven en alle opmerkingen zijn het 
alleen lokaal een zeer klein groepje wat deze kinderstreken heeft en 
dan ook nog pretenderen een eerlijke vrije pers of voorlichter te zijn.

Wat mijn vraag naar hun toe is: 
“Persvrijheid” en “Vrije meningsuiting” heeft dat een andere betekenis 
op dit kinderlijk eiland Curaçao? Of snappen deze “persmensen” niet 
wat vrijheid van meningsuiting betekent?

In ieder geval snappen deze personen niet dat door hun kinderlijk ge-
drag duidelijk is dat ze geen volwaardige persmensen zijn en eerder 
bedriegers naar het volk toe werkend blijkbaar voor de bewuste maffia 
groep die al vele levens op hun naam hebben.

Het gaat goed met de vrijheid nog even en we hebben weer de galg op 
het Wilhelminaplein.

John H Baselmans-Oracle

Written 18-10-2018
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Article 1293

Is benzine van Curoil NIET geschikt voor onze oude 
wagens?

Ik stelde deze vraag aan een personeelslid van Curoil.

Het gaat namelijk over het volgende. 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat brandstof E10 met bio-ethanol 
aangelengde benzine NIET geschikt is voor vele oude wagens op ons 
eiland! Is het u niet opgevallen dat de laatste tijd spontaan wagens 
de fik in gaan? De ene keer wordt als reden gegeven een gesprongen 
benzinetoevoer en dan weer een injector die spontaan is gaan lekken!

MKK belde dus Curoil en deze beste man wist geen antwoord te geven 
op de vraag welke type benzine we momenteel van hun kopen! Hij moest 
het navragen aan een expert en dan moet het bestuur nog een okay geven 
of die informatie wel naar buiten mag komen. Dat was zijn antwoord!!
Ja, u leest het goed Curoil wil niet ons als klant laten weten welke type 
benzine vanuit het buitenland wordt ingevoerd!

Met andere woorden, je koopt een peer en verkoopt het als appel en je 
hoeft niemand te laten weten wat er werkelijk verkocht is aan je!

Het volgende bericht werd in Europa overal links en rechts gezet want 
ook daar is het momenteel raak met wagens die in de fik vliegen:

BRANDSTOF E10 NIET GESCHIKT VOOR KLASSIEKE AUTO’S
De brandstof E10, met bio-ethanol aangelengde benzine, is beter voor 
het milieu dan Euro95. In Duitsland, Frankrijk en België zijn tanksta-
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tions verplicht E10 aan te bieden. Verzekeraars adviseren klanten met 
klassieke auto’s de brandstof vooral niet te tanken, omdat het goedje 
een stuk agressiever is dan reguliere Euro95. ‘Het tast vooral de rub-
bers aan en het kan zelfs brand veroorzaken’, zegt Raimon Legen van 
de Centrale Expertise Diensten

Zowel verzekeraars als ANWB, als een “expertise dienst”, halen aan om 
geen brandstof E10 met bio-ethanol te tanken in oudere wagens! Het 
rubber kan spontaan oplossen en gaan lekken en brand veroorzaken!

Is het niet zaak dat een Curoil deze gegeven ook heeft en als men het 
weet de mensen lokaal moeten informeren wat ze momenteel verkopen 
en wat de gevaren er eventueel van zijn? 

Is het zo dat verzekeringsmaatschappijen ons in de koude laten staan 
omdat we deze brandstof E10 met bio-ethanol tanken met alle gevaren 
van dien?

Is het misschien niet de taak van de minister van economische zaken 
eens te gaan eisen dat wij als klant weten welke benzine er aan ons 
verkocht wordt door dit bedrijf!

We plaatsen hier enkele links van wat naslagwerk
https://www.bnr.nl/
https://www.turien.nl/news/brandschade-aan-klassieke-voertuigen-als-
gevolg-van-e10-brandstof-222
https://www.anwb.nl

Movimentu Kontra Korupshon (MKK)
John H Baselmans-Oracle
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Dokterstuin 237

Written 19-10-2018

Article 1294

De dood van heer Wiels

Ik citeer: ‘ABN Amro en Rabobank betrokken bij roven 55 miljard 
euro belastinggeld’
Ik zet alleen hier de woorden van heer Wiels één dag voor zijn moord;
- Projectontwikkelaars
- Accountants
- Banken

Banken moesten sluizen! 
De accountants moesten andere kant op kijken!
De projectontwikkelaars moesten spenderen!

Dat alles gecoverd door drugs, verzekerings- en gokgeld.

Helaas ging heer Wiels te diep in deze materie en trof een directe naaste 
in dit grote vieze spel! Ook hier weer valt de naam ABN Amro, zelfde 
accountant, zelfde project!

En toen, “bang” het schot werd gelost en het geheim bleef bewaard.

Er werden straatcriminelen aangewezen als moordenaars en de opdracht-
gever werd gezocht en gevonden in de politiek.
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Nederland blij, banken opgelucht, Nederlands accountant bureau hele-
maal in de zevende hemel. 

Nu snel als accountant een andere naam aannemen en accounts verdelen 
en als bank even een boetekleed aannemen dat af te kopen is.

Moord en handel veiliggesteld!

En een vele miljardenhandel wederom afgedekt, ditmaal met bloed van 
iemand die het gehele plaatje zag.

John H Baselmans-Oracle

Written 19-10-2018

Article 1295

Kerkelijke kinderslaven op Antilliaans grondgebied

Het was 1982 dat we op het eiland Curaçao kwamen. Kort na de vestiging 
was het duidelijk wat er gaande was op deze eilanden. Een machtige 
kerk met een bisschop die alles dirigeerde, inclusief het onderwijs en de 
politiek. Deze eilanden worden gebruikt om geestelijken die elders al 
veroordeeld waren voor kindermisbruik, als laatste uitweg hier gedumpt 
worden. Geestelijken die weer met kinderen via scholen, clubjes of ge-
meenschappen in aanraking komen en zo weer de kat op het spek binden!

Vele kinderen hebben wij opgevangen en vele slachtoffertjes waren 
uit kerkelijke kringen, drugsouders of christelijke clubjes. Clubjes 
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waarmee alleen ons eilandje Curaçao rijkelijk mee overgoten wordt. 
Er was een tijd dat elke straat een gebouw of tent had staan waar weer 
een of andere heilige stond te preken en pretendeerde dat hij het ware 
geloof verkondigde. Daar is in ieder geval een rem op gekomen door te 
bewijzen dat vele van die clubjes meer sekten waren dan een of andere 
god aanbidden. Ondanks dat zijn er nog zeer veel genootschappen en 
de ene is nog heiliger dan de andere.

Wat ze allemaal gemeen hebben is wonderwel de aantrekkingskracht 
bij kinderen en er zijn zelfs plaatsen die kinderen in “oorden” opvangen 
maar dan wel zo dat zelfs ouders bedreigd worden als ze er achter komen 
wat er werkelijk met hun kinderen gebeurt. Er zijn ook gevallen waar 
de moeders na vele bedreigingen van de geloofsverkondiger hebben 
moeten vluchten van het eiland. Deze club is nu nog aan het rotzooien 
met kinderen en dat met de weet en goedkeuring van de bisschop maar 
ook justitie en politie!

Vergeet niet, de kerken en hun geloof worden door de vieze justitie 
en politie inclusief de politieke volgers beschermd en alles wat maar 
kan wijzen op ontucht, misbruiken, gebruiken en zelfs verdwijningen 
van kinderen, worden afgeschermd en de aangevers worden het leven 
onmogelijk gemaakt.

Kinderleed en misbruik door de kerken is ongelofelijk omvangrijk en 
iedereen is bang om werkelijk naar buiten te komen. Daarnaast is er een 
bisschop Secco, die zelf al een verleden heeft en alles wat deze kant op 
gaat afschermt en af doet als zijnde verjaard.

Ik heb 2 boeken geschreven (gratis te downloaden) over kinderleed en 
de ervaringen van mijn vrouw en mijzelf met kinderen die misbruikt 
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zijn geweest.
Het eerste boekje gaat over onze opgevangen kinderen en heet: 
“ Geboren voor één cent” 
ISBN 978-1-4452-6787-6
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Een_cent_free_ver-
sion.pdf
Papiamentstalige versie:
“Mi bida no bal niun sèn” 
ISBN 978-1-4467-2954-0
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Mi_bida_down-
load2010.pdf

Het tweede boek gaat over alles wat de kerken en hun geloven doen 
en het gevecht van mij tegen de bisschop en het Vatikaan en dit heet:
“Geloof en het geloven”
ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-
Download.pdf

Daarnaast is er een lokale vrijmetselarij die ook zeer duidelijk niet met 
de handen van kinderen af kan blijven en ook daar hebben we bezoek 
van gehad via de Nederlandse tak die mijn vrouw en ik kwamen vragen 
voor kinderen zonder ouderlijke band of familie om deze te verschepen 
via de Nederlandse Marine naar Indonesië! Deze twee personen zaten 
in de loge van het koninklijk huis!

We kunnen de strijd voor onze kinderen winnen en we moeten gezamen-
lijk een blok vormen tegen al deze ziekelijke kerken, geestelijke clubjes 
en sekten die onze kinderen misbruiken, gebruiken en laten verdwijnen!
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Het is aan jou wat de toekomst van jouw kind gaat worden!

John H Baselmans-Oracle

Written 21-10-2018

Article 1296

Het is toch maar een derdewereldland!

Ik las dit bericht:
“Filippijnen maken zich op voor “het ergste” nu blijkt dat 733.000 kin-
deren slecht vaccin hebben gekregen. Een groot vaccinatieprogramma 
van de Filippijnse overheid is stopgezet nadat bleek dat het vaccin 
tegen knokkelkoorts de ziekte alleen maar erger maakt bij mensen die 
de ziekte nog nooit gehad hebben.”

En dan vraag je, je af wat er gebeurt op onze eilanden waar ook veel 
gerommeld wordt in de reguliere medische en medicijnen wereld en te 
pas en te onpas maar producten worden veranderd want ze zijn goedko-
per! Het goedkope is dus belangrijker dan de werking van een medicijn!

Zo zien we ook oud afgeschreven artsen, specialisten en professoren 
naar dit eiland komen en geld maken met preventie programma’s terwijl 
het wereldwijd bijvoorbeeld het behandelen van kanker totaal aan het 
veranderen is. Bijvoorbeeld blijkt nu uit rapporten dat een chemokuur 
kanker niet stopt laat staan verdwijnen doch zelfs verder activeert! Zo 
ook chirurgische ingrepen waarbij bewezen is dat zodra je gaat snijden 
het gezwel zich gaat verspreiden!
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De nieuwe methode is veel mensvriendelijker en zoals ik persoonlijk 
mee heb mogen maken, bij enkele van onze familieleden, dat ze langer 
blijven leven. Bijvoorbeeld bij mijn vader werd darmkanker geconsta-
teerd en men wilde hem door het ouderwetse programma halen. Hij 
weigerde en heeft nog tientallen jaren geleefd met die kanker en is zelfs 
niet overleden aan deze kanker. En zo hebben we meerdere voorbeelden.

Maar wat hebben we in het derdewereldland Curaçao? We worden dood-
gegooid met oproepen voor controles en vaccinaties want we zouden 
wel eens kanker kunnen hebben. Er is momenteel een overjaarse expert 
die meent nog een medisch slaatje te kunnen slaan uit zijn onderzoeken 
op lokale mensen! Lokaal worden mensen als proefkonijn gebruikt 
en de medische wereld durft niet in te grijpen! Waarom? We zijn een 
derdewereldland waar al eerder specialisten waren die lokale mensen 
als proefkonijnen gebruikte!

Wanneer gaan we een medische zorg krijgen die gebaseerd is op de al-
lernieuwste technieken en de allernieuwste behandelingsmethode. Een 
medische zorg veel goedkoper en zonder experimenten.

John H Baselmans-Oracle

Written 22-10-2018
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Article 1297

Curoil bevestigt

19 oktober melden we als MKK dat mogelijk de benzine van Curoil 
niet geschikt is voor oudere wagens. Na al twee duidelijke gevallen 
gehad te hebben op ons eiland van een brandende wagen en waar beide 
gevallen het ging om, een gebroken brandstof slangetje en ander geval 
van lekkende injectors, werd Curoil bestuur en heer Fleon eerst via 
telefoon later dezelfde dag nog in een brief gevraagd welke brandstof 
Curoil importeerde voor de lokale markt en of deze misschien E10 met 
bio-ethanol was?

Om het gemakkelijk te maken voor deze heren eindigden we met de 
volgende zin “Bij geen antwoord/reactie uwerzijds nemen we aan dat 
u daadwerkelijk E10 met bio-ethanol benzine verkoopt.”

Na een kleine week werd duidelijk dat Curoil dus weldegelijk deze E10 
met bio-ethanol verkoopt aan de lokale markt en dat deze weet heeft 
zoals ook gesteld in de brief dat oude wagens spontaan kunnen gaan 
branden (zoals nu al 2 gevallen)!

We weten vanuit het verleden dat de lokale brandstof een melkkoe is 
en vele jaren geleden er een heer Wedervoort duidelijke bewijzen had 
dat er een zeer slechte kwaliteit werd verkocht op de lokale markt. Heer 
Wedervoort kwam op een duistere manier om en er werd gesproken over 
sabotage! Er was een tweede man die wereldwijd alles wat chemicaliën 
was, verkocht en zo ook olieproducten. Heer Brekelmans kwam met 
een eerste klas benzine en dat voor een zeer lage prijs zodat de lokale 
benzineprijs voor ruim een derde lager kon! Deze heer Brekelmans werd 
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vermoord gevonden in zijn appartement te Jan Thiel en zijn gegevens 
en harddisk uit zijn laptop waren verdwenen. Toen zijn zonen vanuit 
het buitenland vroegen voor onderzoek werden deze bedreigd door de 
politie en het onderzoek is er nooit geweest.

Het is dus een moeilijk onderwerp om aan te kaarten hier lokaal maar 
het is duidelijk dat Curoil weet moet hebben van de rapporten over deze 
E10 met bio-ethanol en oude wagens. Ook ANWB (https://www.anwb.
nl) Nederland heeft uitvoerig campagnes gevoerd rond deze benzine. Het 
is dan dubbel vreemd dat Curoil verzwijgt welke type benzine men de 
klanten verkoopt maar blijkbaar ook benzine inkoopt die niet geschikt 
is voor dit eiland wetende dat we vele oude wagens hier hebben rijden.

U kunt niet meer ontkennen heren Curoil want u heeft al bekend. We 
hebben het gezegde “Zwijgen stemt toe” maar de zin “Bij geen antwoord/
reactie uwerzijds nemen we aan dat u daadwerkelijk E10 met bio-ethanol 
benzine verkoopt”, is de bevestiging dat u daadwerkelijk weet heeft van 
deze benzine soort. Maar u denkt door alles op zijn beloop te laten en 
door organisaties aan te vallen die met een simpele vraag komen in een 
nette brief en dan deze brief onbeantwoord te laten zo zaak is afgedaan. 
Maar met deze actie geeft u juist toe dat u de klanten op ons eiland E10 
met bio-ethanol benzine verkoopt!

Met dank voor uw manier van afhandelen wat een duidelijk verhaal 
moet zijn voor verzekeringen, politiek en de consument die nu op papier 
zien dat hun wagen een mogelijke brandbom is. Dit allemaal door geen 
openkaart te spelen en eerlijk te zijn naar de klanten toe.

Eerlijkheid regeert het langst
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Movimentu Kontra Korupshon (MKK)
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

Written 23-10-2018

Article 1298

Wie niet voor zichzelf kan zorgen zal sterven.

Als we naar moeder natuur kijken zien we in elke vorm van leven dat 
het een gevecht is waar de zwakste het aflegt tegen over de sterkste. 
We hadden dat vroeger ook in de mensenwereld en we zien het nog bij 
enkele stammen die leven op afgelegen plaatsen.

Een vogel die niet kan vliegen, sterft.
Een roofdier wat niet kan jagen, sterft.
Welk dier dat ziek is, sterft. 
Een zieke plant zal compost zijn voor de sterke planten.
Een ziek dier zal gejaagd worden en voedsel zijn.

En zo zien we alsmaar duidelijk de cirkel van het leven wat zorgt dat de 
sterken het leven dragen en zorgen voor een zekere toekomst.

Wat zien we bij de mens?
De niet sterke mensen overleven omdat de zwakkere weten te manoeu-
vreren in de vuile werelden van geld en macht. Veelal de zwakkere zor-
gen wel dat ze in leven kunnen blijven. We zien dat de sterke financieel 
en mentaal geheel kapot gemaakt en afgesloten worden van het leven. 
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Dat doen de zwakkere door hen op te sluiten of te laten vermoorden. 
“Laten” omdat de zwakke het zelf niet kunnen en via opdrachten en 
geld te koppelen, andere de vuile baantjes laten opknappen.

Bij de mens is er dus een omgekeerde wereld en dat maakt dat we nog 
erger zijn dan konijnen en ons erger gedragen dan ratten! De mensheid 
is een ziekte geworden, een gezwel en is de ondergang van zijn eigen 
bestaan.

Ondanks al die vernietiging van dit menselijk ras zien we dat de natuur 
zijn weg blijft vinden en de mens zieker en zieker worden. De mens 
die zijn eigen soort uitbant en een mens die steunt op de zwakkere 
soortgenoten, handelend als een robot geprogrammeerd door enkele 
zeer slimme personen.

De mens die zich zo oppermachtig neerzet maar uiteindelijk de laagste 
niets beduidende schakel is van het geheel. De mens bestaat alleen nog 
omdat men zijn energie nodig heeft. Als de energie is verdwenen, wor-
den ze afgemaakt, verstoten en omgebracht en naar gespeelde oorlogen 
afgevoerd of vergaan ze van de honger of ziektes.

Q-E is de enige weg en deze weg moet leiden tot weer de kracht van de 
mens als individu. De mens heeft de algehele kracht van het leven en 
deze moet terugkomen bij de sterkste. Simpel zoals de natuur het ons 
laat zien, meedraaiend in waar de aarde voor staat.

Q-E
John H Baselmans_Oracle

Written 26-10-2018
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Article 1299

God zal straffen, god doet dit en god doet dat!

Het sociale medium staat er vol van, mensen die schreeuwen om gods 
ingrijpen maar ook gods wraak! Mensen die zich vastklampen aan een 
fictief persoon wat ergens boven ons moet zweven en alle touwtjes in 
handen heeft!

In werkelijkheid is er geen god en zijn het enkel drie letters waaraan de 
mens zich vastklampt in nood, angst en in onmacht.

Maar wat leert ons oude geschriften? 
De groten der aarde duiken veelal diep in oude geschreven boeken, hun 
ritualen en gebruiken. Zo kwam men op het geschreven boek tegen op 
de universiteit van Cambridge wat nu bewezen is dat dit een geschreven 
verre voorloper was van de “King James Bible” en de bijbel zoals we 
deze nu kennen.Het enige verschil is dat het een fictie was en dat delen 
zijn weggelaten om de huidige bijbel geloofwaardiger te maken.

Komen we weer even terug op het woordje god. God is en blijft in vele 
geloven het houvast van de mensheid en in andere geloven heeft het 
een andere naam maar de werking en de bedoeling van dit woord is in 
elk geloof hetzelfde.

“De mens moet de kracht leggen in het hogere”
Zoals ik al aanhaalde, de bijbel en zijn god is een fictief verhaal en zo 
ook het woordje god, allah, budha of krisnha om maar enkele te noemen. 
Het zijn allemaal benamingen voor het hogere.
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Maar beschreven in diverse geschriften, en gelezen en zo gehandeld 
door de elite, is het duidelijk dat de kracht nergens in een hogere zit 
maar in de persoon zelf! Je kunt eindeloos god verzoeken om het een 
of ander maar als je zelf stil blijft zitten en niet werkt met de krachten 
die elk mens heeft, zal er niets gebeuren en blijft god ook op een stoel 
zitten kijken wanneer er actie gaat komen!

Vandaag zat ik wat vermoorde wereldartiesten af te luisteren en ze 
hadden allemaal wat gemeen buiten dat ze wereldberoemd waren. 
Deze mensen kwamen er ook achter dat ze macht hadden en dat ze 
grote groepen van de mensheid konden bespelen en doen laten geloven 
wat zij naar buiten brachten. Elvis, Michael, Eddy en Amy, allemaal 
vermoord omdat ze machtiger werden dan de top, hadden dit door en 
werkten op deze manier.

“They Don’t Care About Us”.

Het valt op dat artiesten, sporters, politici en soms enkele mensen uit 
het volk weten te werken met de kracht van hun eigen energie. Doordat 
ze later na de ontdekking via een systeem aan een schandpaal worden 
genageld en ondanks dat deze mensen toch doorgingen met het verkon-
digen van hun eigen macht, werden ze vermoord en voorgoed verdwenen 
zij van het aardse toneel.

God is een woord, een woord wat staat voor kracht in jezelf!
Zolang je dat niet gaat inzien heeft vechten geen zin omdat er geen god 
boven je is die je de ware kracht kan geven. Ga je eigen krachten zien, 
ga geloven in jezelf en zie dat in elk persoon elk levend wezen, ook in 
de natuur, een god huist. Maak die inner god wakker en gebruik deze 
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zoals je tegenstander hem gebruikt en dan zie je iets heel bijzonders.
Zie je in de godwereld.

John H Baselmans-Oracle 

Written 27-10-2018

Article 1300

Een moord lost niets op

Dagelijks worden bekende en onbekende mensen vermoord. Dit is al 
zolang de mensheid gestart is. Met al het moorden in deze mensheid 
is blijkbaar nog niemand tot inzicht gekomen dat moorden totaal geen 
zin heeft en enkel het tegengestelde bereikt. We zien bij elke moord 
en heengaan van welk persoon dan ook dat juist een extra knop wordt 
ingedrukt die maakt dat het tegengestelde teweeg brengt.

Men vermoordt een persoon omdat men denkt dat deze onder andere 
een gevaar is voor de tegenpartij. In de mensheid zijn miljarden mensen 
vermoord en er zijn miljarden terug gekomen. Vele oorlogen zijn er 
geweest en zijn nu nog gaande en niet één is ooit tot een winst gekomen 
voor deze huidige mensheid.

Waarom dan het moorden en het elkaar het leven ontnemen?
De mensheid heeft een beperking ingebouwd en dat is het blind zijn 
van en over het gehele plaatje. Mensen willen en kunnen de waarheid 
niet zien omdat ze dat niet kunnen vatten.
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In het boek “Dimensies” maar ook het boek “Hologram” beschrijf 
ik uitvoerig wat de wereld wel is. En dan ja, wil men dit zien en zo 
beleven? Als men weet waarom werkelijk de mensheid bestaat en wat 
ieders taak is, is het soms begrijpelijk dat de mens zich schuilt achter 
geloven, het hogere en de elite.

Als men in gaat zien in wat voor een ware wereld men leeft en de ware 
wereld ziet, zou er niet een moord meer zijn en zouden we als mensen 
kunnen overleven. Of dit overleven ooit zal zijn hangt af of de mens eens 
de kern van het leven gaat zien. Bij het zien van de kern ziet men ook 
wat moorden is en wat moorden doet en dan zie je ook wat er werkelijk 
achter het moorden zit; haat en nijd, macht en ego.

Moord is geen einde van het conflict.

John H Baselmans-Oracle

Written 27-10-2018

Article 1301

Drone aangifte

Enige tijd geleden werd er geclaxonneerd aan de poort en ik maakte deze 
open en zag een politiewagen met 3 agenten sterk voor onze poort staan.

Een agent stapte uit en vroeg of “Baselmans” mijn naam was en ging 
verder met de zin dat mijn buurman mij aangegeven had omdat hij zich 
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bedreigd voelde en alsmaar in de gaten gehouden werd via een drone 
van mij!

Ik moest lachen want;
Ten eerste, ik bezit geen drone.
Ten tweede, ik heb niemand ingehuurd met een drone. 
Derde waarom zou ik mijn buren moeten begluren. 
Verder weten mijn buren ook dat via de berg aan hun overkant alles en 
iedereen te zien is!

De agent keek me aan, keek rond en knikte ook van waarom al die moeite 
van een drone om iemand hier in de gaten te houden!

Plotsklaps drong tot mij door dat mijn buurman weldegelijk enkele 
malen een drone heeft moeten zien anders kon hij niet zo geïrriteerd zijn 
en zelfs zover gaan tot aangifte terwijl we gewoon regelmatig onderling 
contact hebben! Het verhaal drone moest dus kloppen!

Toen vroeg ik me af waarom er een drone boven zijn huis moest han-
gen? Of dat het misschien is om ons huis in de gaten te houden en te 
zien hoe de situatie is op ons stuk grond! Dit vertelde ik de politie die 
het een logischer verklaring vond en zeker zou gaan uitzoeken wie die 
dronevlieger was.

U raadt het al, niets meer van gehoord. Ondertussen is het wel duidelijk 
vanuit welke hoek deze “controle” of te wel “observatie” kwam. Zeker 
omdat de politie in een keer ongelofelijk stil is en weet dat het hun col-
lega’s moeten zijn van VDC.
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Hopelijk hebben ze de groeten overgebracht. 
Beste mensen, als je onze tuin en mijn beelden wilt komen bezichtigen 
simpel aan de poort bellen en u kunt een persoonlijk excursie krijgen 
gratis en voor niets.

John H Baselmans-Oracle

Written 28-10-2018

Article 1302

Wie luistert er nog naar Baselmans?

Een regelmatige, bijna dagelijkse aanval van lokale “experts” die op hun 
tenen getrapt worden en dan alles wat ik type in het belachelijke trekken.

De lokale pers is nog bang iets te plaatsen, dat is duidelijk. Zo ook de 
Nederlandse knipselkrant, die ging zo ver om mijn stukken grotendeels 
te wissen uit hun krant. Ja, je weet wel de internetkrant die open staat 
voor iedere mening!

Maar even de vraag beantwoorden:
Baselmans heeft 3 websites en diverse plaatsen op de sociale media 
waar hij zijn stukken zet.

Met zijn 3 websites heeft hij nu de magische grens van 50 miljoen be-
zoekers gehaald! Verder komen er dagelijks tussen de 15 to 20 duizend 
mensen die de stukken lezen op zijn blogs! 



187- The new world-

Ook zijn er dan nog, om het compleet te maken, zijn “belachelijke” 
boeken, als ik enkele lokale experts moet geloven. Boeken waarvan vele 
kritisch zijn en er van enkele bij zijn die over de miljoen downloads 
hebben gehaald!

Is het niet zo dat die personen die praten over mij in negatieve zin juist 
die personen zijn die zich aangesproken voelen en zichzelf herkennen 
in de vele zaken die ik naar buiten breng?
Steeds wordt het schema duidelijker buiten de maffia top en de politieke 
en justitiële clubjes. Het is steeds meer opvallender welke personen 
opdracht krijgen om mij belachelijk te maken en af te schilderen als 
een dorpsdwaas.

Daarom zie ik deze negatieve commentaren dan ook als een aanvul-
ling op het gehele schema van die kranten, die pers en die personen die 
vele zaken in de vuile wereld moeten afschermen. Een schema dat zal 
verschijnen met namen en toenamen zodat iedereen duidelijk kan zien 
wie welke criminelen beschermt en afdekt.

Klopt, ik word niet gelezen door de maffia omdat het om hun gaat maar 
gelukkig is er een mega groep aan mensen die wel zien en herkennen 
wat ik vast leg op papier.

Daarom wil ik iedereen bedanken voor de val die gezet is en nu een 
kompleet beeld geeft welk instituut, welk persoon nauw betrokken zijn 
in de gehele maffia keten van deze eilanden.

Ja, wie luistert nog naar Baselmans?
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Niet belangrijk, de buitenwereld weet nu de structuur, het gehele plaatje 
en dagelijks wordt deze completer en completer. Dank u allen voor de 
openlijke aanvallen en gedachtes over mijn werk.

John H Baselmans-Oracle

Written 30-10-2018

Article 1303

Quantum Energy

Na 9 boeken over het Energeniale leven te hebben geschreven en de 
wereld van de positieve energie plus de vele video’s die online te zien 
zijn, is het tijd dat we een stap verder gaan in de wereld van de energie.

De Quantumleer (Kwantummechanica 1927) is nog een vrij jonge leer 
in de wetenschap en sinds enkele jaren wordt het steeds duidelijker dat 
wat we niet zien veel belangrijker is in het leven dan het zichtbare. Als 
men de huidige theorieën ziet en leest, wordt het steeds duidelijker dat 
men het wiel weer aan het uitvinden is.

In de oudheid waren groepen bewoners van de aarde enorm ver in de leer 
van de energiewereld. Men kon voor nu onmogelijke zaken doen maar 
men kon ook via energie zich verplaatsen en ook mee werken, kneden 
en toepassen. Momenteel zien we dat de mens compleet lamgeslagen 
is in alles wat energie is. Men is tot nauwelijks nog iets toe in staat en 
steeds verder wordt deze energiekracht afgenomen door allerlei appa-
raten en elektronica die we om ons heen hebben. Men is vreselijk bang 
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dat er een derde wereldoorlog gaat komen en vreemd genoeg ziet men 
niet dat deze derde wereldoorlog al geruime tijd gaande is.

Grote groepen mensen worden op elkaar gepakt in vele etagewonin-
gen in mega steden. Deze steden lopen op in de miljoenen mensen en 
alles wat natuur is, wordt zoveel mogelijk ver van de mens vandaan 
gehouden. Daarnaast zijn er de dagelijkse stralingen in de energiewereld 
die zo extreem hoog zijn dat men niet beseft dat alles om je en in je 
afgebroken wordt en de mens van de ene op de andere ziekte uit komt. 
Kortom, de derdewereldoorlog is al lang gaande via een energiewereld 
en hun elektronica! Zie de vele verslaafden niet alleen aan drugs maar 
ook aan de vele elektronische spelletjes en wat men ook nog durft te 
noemen “sociale media”! Deze “sociale media” maakt van de gehele 
gemeenschap een zombie wereld waar men geen verschil meer weet 
tussen wat echt is en wat pixels op een schermpje zijn. Asociale mensen 
worden geboren en men kan niet meer werken via gevoel of de energie 
die men bezit.

Door de verstoorde en soms compleet weggehaalde energie zijn de 
mensen levende zombies die niet weet waarvoor ze op deze aarde zijn. 
Het doel van deze zombies is beperkt en hangt meer aan scoren, eigen 
ik, ego en niet verder denken dan het moment. Door het wegvallen van 
de energie is het een tijdperk waar die personen, die nog wel weten met 
de energie te werken, komen tot zeer hoge prestaties. Nee, we praten 
niet over die mensen die geweldige bankrekeningen of vele slaven in 
dienst hebben, we praten over die mensen die nog steeds zien en weten 
te kneden in de energiewereld.

Nu is het veelal een zeer kleine gemeenschap die met energie werkt en 
deze alsmaar misbruikt en daarom gaat er ook veel mis in de huidige 



190 - OMNIS 6 -

wereld. Het is niet geoorloofd om energie te misbruiken voor macht of 
overheersing. Het is vandaar dat vele dan ook verdwijnen in het niets 
en vele zaken mislopen.

Zoals ik al aanhaalde in het verleden waren de bewoners van de aarde 
veel verder en men wist te werken met de energie vanwaar we uit zijn 
ontstaan. Alles wat we zien, kunnen aanraken maar ook voor ons ver-
borgen wordt gehouden met daar naast het onbekend is in zijn geheel 
energie en deze energie is met alles wat om je heen is verbonden en is 
het totale leven. Deze energie weer te leren voelen en zien, heb ik al 
genoeg over geschreven en gepraat. Het is nu de taak dat we als men-
sen gaan beseffen dat we deze energie weer terug gaan nemen en mee 
kunnen gaan werken.

Met de Quantum energie, die we op een gegeven moment weer kunnen 
opwekken in ons zelf, is het mogelijk het onmogelijke wederom moge-
lijk te maken. Ziektes zijn verleden tijd en agressiviteit heeft geen kans 
van slagen meer. In kleinere kringen is dit al bewezen en is de kracht al 
terug gekomen maar helaas de grote groep mensen loopt reddeloos en 
verloren er bij en is dagelijks ploeterend bezig om nog in leven te blij-
ven. Dat alles puur omdat ze geheel verstrengeld zijn in een energieloze 
wereld. Wat we dagelijks zien is duidelijk en is ook precies als het al 
voor eeuwen beschreven staat. Bij de mens wordt op een geraffineerde 
manier de krachten (energie) misbruikt en afgenomen. Over dit mis-
bruik en het terug nemen van de Energieniale krachten beschrijf ik nu 
op mijn website World of Positive Energy. Een website waar blogs van 
en over het dagelijks leven staan maar ook de boeken allemaal te lezen 
zijn en zo ook de vele video’s over dit onderwerp. Er is een duidelijke 
weg mogelijk, maar wil je wel deze weg of wil je doorgaan in de wereld 
van ziektes, pijn en frustratie?
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Alle informatie is gratis omdat in de wereld van de energie geld en 
macht geen waarde hebben.
Een simpele keuze en deze is geheel vrij voor u.

John H Baselmans-Oracle

Link to the website http://www.world-of-positive-energy.com

Written 01-11-2018

Article 1304

Ik ga dood

Dood gaan we allemaal maar waarom is het grotendeel van de mens-
heid bang om dood te gaan? Weer andere zien het als een overgang naar 
een nieuw leven en anderen denken in een of andere gedaante verder te 
gaan bij hun dood. Maar hoe we ook over dood denken, het leven wat 
bezig is stopt bij dat moment.

Mensen zijn vreselijk bang om afscheid te nemen van het bekende, dat 
zien we al in het leven dat iedereen nu aan het leven is. Weinige stappen 
gemakkelijk over van een bijvoorbeeld lux leven naar een ongecom-
pliceerd eenvoudig leven. Mensen houden zich vast aan ziektes en hun 
doctoren maar ze begaan ook bijna een moord als ze hun vertrouwd 
huisje moeten verlaten door een of andere reden.

Veranderingen lijken een van de grootste angsten te zijn bij de mens. De 
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dood behaalt in deze angst ook een hoge score want weinig personen 
vrezen niet de dood.

Dit alles komt omdat de mens zo afgestompt is in het leven dat ze het 
ware leven van de energie niet meer zien. Personen die werkelijk het 
leven zien als energie zijn niet bang voor heden of toekomst en zeker niet 
de dood. Eenvoudig omdat ze weten wat er werkelijk achter het leven 
staat. Door je in de energiewereld te begeven wordt het je duidelijk wat 
leven is en waarom er leven is, waar het leven vandaan komt maar ook 
wat jouw rol is in dat deeltje van het leven. Want als we gaan zien hoe 
immens groots het geheel is maar daarnaast ook in gaan zien in wat voor 
een tijdsbestek jouw leven afgehandeld wordt, kun je dat vergelijken 
met een lucifer die even ontbrand is en zijn object laat branden. Na deze 
ontbranding is hij afgewerkt en het lucifer leven is voorbij.

Zoals we in de energiewereld weten is er geen tijd maar wij denken 
met onze 60-70-80-90-100 jaren een mijlpaal te kunnen zetten voor ons 
nageslacht. Helaas voor vele, het gehele leven gaat niet over anderen of 
geschiedenis schrijven. Nee, het gaat om die fractie van het aansteken 
van die lucifer die zijn rol speelt in het algehele. Na het branden is het 
afgelopen voor die ene lucifer en is deze dood. Doch zijn energie heeft 
gedaan wat het moest doen. Hetzelfde is dat met een leven in de ener-
giewereld van elk persoon. Een leven nu levend op deze aarde.

Ik ga dood maar zal blijven in de wereld van de energie.

John H Baselmans-Oracle
Link to the website http://www.world-of-positive-energy.com

Written 01-11-2018
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Article 1305

Betaalde/omgekochte journalisten

“Een journalist of journaliste is een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten 
verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang”.

Laatste maanden komen steeds meer artikelen op het scherm over jour-
nalisten die ontslagen, omgekocht, betaald worden voor het schrijven 
van bepaalde artikelen. Er zijn ook journalisten bij die zelfs geld geven 
voor vertrouwelijke informatie!

Nu weet ik dat er op dit eiland zeker één politieke partij is die dat ook 
doet en ik ben zelf in het verleden door die partij benaderd! Deze man 
gaf toe dat zij een klein groepje schrijvers hebben waar dan gevoelige, 
soms geheime informatie aan doorgespeeld wordt. Deze schrijvers die 
dan ingezonden stukken, opinie of kranten artikelen moeten schrijven 
over dat wat hen voorgehouden wordt.

Om te achterhalen hoe deze smerige praktijken in zijn werking gaan, heb 
ik in dit geval ja gezegd. Na het ja woord ontving ik via mijn mail zeer 
vertrouwelijke stukken die ik niemand mocht laten zien. De opdracht 
was simpel “John, maak er wat moois van”. Ik heb de stukken doorge-
worsteld en er was in deze zaak van toekenningen van vlieglijnen en 
rechten een duidelijke vieze zaak gaande. Na het artikel geschreven te 
hebben ging deze naar de contact persoon en die liet het zijn partijbe-
stuur zien. Kort daarop kreeg ik het ja woord om het naar alle kranten/
pers te sturen. Er werd me ook nog verteld welke stukken ik eventueel 
als bewijs mocht vrijgeven!
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Nog geen paar dagen later kwam de volgende pak vertrouwelijke infor-
matie per mail binnen. Deze heb ik ook weer doorgeworsteld maar de 
zaak lag anders dan dat zij graag hadden willen zien. Ik zag duidelijk 
dat juist de politieke partij was die me de informatie toespeelde vele 
gegevens door hadden laten gaan die juist aantoonden dat deze partij 
vuil bezig was in die bepaalde zaak. Het ging duidelijk om een politieke 
persoon voor het leven aan de kant te zetten!

Ik schreef mijn stuk en duidelijk was dat de partij niet blij was met wat 
daar stond. Ik moest gaan herschrijven wat ik natuurlijk weigerde want 
ik zet neer wat ik lees en de bewijzen er van heb. Ik publiceerde het 
stuk zonder hun toestemming en je begrijpt het al, de vriendschap met 
deze partij werd verbroken.

Wat opvallend was dat vanaf die dag door andere opdrachtschrijvers 
van deze partij heel duidelijk een vete in de pers naar mijn kant werd 
gelanceerd. Deze vete gaat nog tot heden door en dat zijn enkele van 
die personen die me nu als leugenaar uitmaken en vragen of dat ik een 
klap van de molen heb gehad en als stokpaardje komen met dat ik aan 
conspiracy doe! Aan de manier van aanvallen weet je duidelijk dat het 
van die partij komt die nog steeds “politieke schrijvers” in dienst heeft 
die veelal verdraaide berichten naar hun hand publiceren. Ook met de 
laatste verkiezing was er zelfs een schrijver bij die als tiener/student 
totaal geïndoctrineerd werd en met grote leugens zaken moest aanval-
len in de lokale pers.

Maar buiten de opdrachtschrijvers/slaven hebben we ook lokaal diverse 
journalisten die openlijk giften aannemen maar ook alles voor over heb-
ben dat er maar zendtijd bij bepaalde stations gekocht worden door de 
politiek! Nu zien we steeds duidelijker dat via deze journalisten soms 
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geheime of vertrouwelijke informatie express gelekt wordt zodat ze in 
een bepaalde trend kunnen schrijven/bericht geven. Bij diverse van deze 
mensen en hun berichten kan je duidelijk de kronkels zien van de partij 
die mij ook benaderde maar we zien ook van andere partijen weer bij 
andere schrijfslaven naar buiten komen.

Lokaal is journalistiek niet het verslaan van gebeurtenissen en zaken 
vast te leggen. Vele lokale journalisten zijn betaalde politieke slaven, 
via soms giften maar ook betaald via informatie die geheim is. En dan 
vraag ik me af als politieke partijen BEWUST vertrouwelijke informatie 
laten lekken en journalisten in de tang hebben en openlijk leugens via 
diverse media de lucht in sturen wat is dan nog het nut van politiek 
voeren en een land besturen?

Als openlijk ik al aan vertrouwelijke stukken en staatsgeheimen onder 
mijn neus kreeg en er zaken doorgespeeld werden vanuit de gesloten 
kamer. Maar zo ook doorkreeg wat er in den Haag over de olie voor 
10-10 werd besproken, dan denk ik dat, dat de reden is waarom er niet 
meer geregeerd wordt maar simpel naar elkaar met stront gegooid wordt. 
Alles wordt uitgevochten via een corrupt gerecht, journalisten die allen 
een speelbal zijn van de lokale maffia en hun politiek.

Lokale journalistiek is niets meer en niets minder dan het verkondigen 
van een politiek woord. En dat vanuit een bepaalde politieke partij in 
ruil voor gunsten, geld en informatie.

Note: Alle stukken, alle namen van diegenen die mij benaderd hebben 
van de boven aangehaalde partij zijn reeds gepubliceerd en ook aan de 
toenmalige minister-president overhandigd. Alle stukken zijn nog steeds 
in mijn bezit en dat op een veilige locatie.



196 - OMNIS 6 -

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

Written 03-11-2018

Article 1306

Leugenachtig, corrupt Curaçaos en Nederlands Openbaar 
Ministerie.

Al vele jaren schrijf ik over de justitie die totaal het pad van de corruptie 
en criminaliteit heeft gekozen. Vele rechterlijke uitspraken zijn totale 
dwalingen. Maar er zijn ook zeer vele uiteindelijke veroordelingen 
waarbij nauwelijks of geen bewijs voorhanden is. Veel is gebaseerd 
op aanwijzingen, via martelen verkregen verklaringen maar ook zoge-
naamde “anonieme” aanwijzingen. Zowel lokaal als Nederland is de 
gehele justitie een verlengde van de internationale maffia geworden. 
Al zeggen de lokale en Nederlandse wetten dat je eerst moet bewijzen 
of een verdachte wel de daad heeft verricht, het is tot heden dat een 
Openbaar Ministerie lastige mensen kan aanwijzen als zijnde de dader 
en dan bewijslast om deze persoon gaat creëren.

In nog lopende zaken als bijvoorbeeld de zaak Wiels, Schotte, Jama-
loodin en Dos Santos is het duidelijk dat er allemaal zogenaamde bewij-
zen zijn van of te wel anonieme personen, die afgedwongen zijn of dat 
er vreselijk geknoeid is met deze bewijsvoering. Er zijn zelfs gevallen 
waar we bewijs van hebben dat er tot martelen en eenzame opsluitingen 
gegaan is van de onschuldige verdachten om zo een bekentenis uit hen 
te krijgen! Dat onder onze wetten en internationale regels!
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Maar wat zagen we gisteren. 
In de Nederlandse zaak Poch heeft een minister 10 maanden gewacht 
op een antwoord waarbij hij de geldelijke vergoeding afwees. Maar 
diezelfde minister schreef in zijn arrogantie dat er voor enkele getuigen 
tegen Poch vergoedingen zijn uitbetaald via het Openbaar Ministerie. 
Daarnaast is er een brief van Openbaar Ministerie Nederland die zegt 
dat ze het hoger beroep niet meer aan zullen gaan tegen heer Poch! Met 
andere woorden en wat blijkt nu, Openbaar Ministerie heeft er belang bij 
gehad bij deze getuigenverklaringen en via “zogenaamde vergoedingen” 
de getuigen tegen heer Poch omgekocht! Dat is interessant want dit is 
een van de eerste keren dat naar buiten komt dat Openbaar Ministerie 
betaalt voor getuigenverklaringen tegen iemand die het Openbaar Mi-
nisterie wil laten hangen als zijnde schuldige!

Even later lokaal;
De Campo moorden, waar 4 verdachten vrijgesproken zijn omdat hier 
duidelijk is bewezen dat er geen werkelijke bewijzen zijn tegen deze 
jongens! 2 Jongens van wie Openbaar Ministerie Curaçao vond dat 
deze 2 levenslang moesten zitten! In deze zaak was al lang duidelijk dat 
Openbaar Ministerie Curaçao maar enkele raddraaiers heeft aangewezen 
van de straat als schuldigen. Verder bleken alle getuigen anoniem te zijn 
en niets van hun verhalen konden werkelijk bewezen worden! We zagen 
dat in de zaak Wiels ook overduidelijk en daar ging men zelfs zo ver dat 
zogenaamde verdachten vermoord werden omdat ze niet het spel van 
Openbaar Ministerie wilden meespelen. Dus, het is over duidelijk dat 
Openbaar Ministerie Curaçao wat lastige jongeren van de straat pikt en 
een bekentenis uit deze jongens ramt. Lukt dat niet dan maken ze valse 
verklaringen en als je die niet wilt tekenen heb je een laken om je nek 
zonder lucht! Case closed hè heren?
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Openbaar Ministerie Nederland maar ook Openbaar Ministerie Curaçao 
hebben opvallend een Nederlandse Procureur Generaal. Wat hierbij 
opvallend is, is dat deze personen op beide locaties bij nogal vele 
vreemde zaken de hand boven het hoofd houden. Ook bij de huidige 
zaak Poch zien we de oude bekende heer Schram weer opduiken. Een 
man die zowel in Nederland als lokaal tot zeer vreemde handelingen 
kwam en als Procureur Generaal alsmaar schuilde als het hem te heet 
werd. Hetzelfde gedrag zien we bij de andere Nederlandse collega’s die 
zitting hadden en nog hebben in deze stoelen.

Het probleem met Openbaar Ministerie Nederland/Curaçao is dat ze 
spookverhalen geloven of verklaringen die komen uit het zogenaamde 
“horen zeggen”. Diverse pretenderende “onderzoeksjournalisten” die 
met vele krantenknipsels komen en zelfs zo ver gaan dat ze via deze 
waanbeelden, die veelal politiek getint en opgelegd zijn, nog gaan gelo-
ven en er een zaak dan omheen bouwen (zie de zaken Wiels en Schotte, 
Jamaloodin en Dos Santos).

Lokaal zijn de zaken Wiels, Schotte, Jamaloodin, Dos Santos ALLE-
MAAL politieke getinte processen, gebaseerd op vele vervalsingen, 
aannames, horen zeggen en vele kronkels. Vele verhalen worden door 
Openbaar Ministerie Curaçao van wat onderzoeksjournalisten geplukt, 
als ik de verklaringen van deze onderzoeksjournalisten moet geloven. 
Zo’n verhaal wordt dan de nodige papieren bij gezocht en wat eventuele 
cijfers en dan is het een rechter die er alsmaar met open ogen intrapt 
zonder de vraag te stellen of er wel werkelijke getuigen zijn. Daardoor 
maken vele rechters en leden in justitie zich dan ook schuldig van 
misleiding, omkoping en misbruik van het recht. In al deze gevallen 
is het, het Openbaar Ministerie Curaçao dat doet aan politieke maffia 
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praktijken! Het bewijs is gisteren in ieder geval in een Campo zaak en 
in Nederland de zaak Poch bewezen.

Rechters, wordt wakker!

Recht is krom gemaakt door een corrupte Openbaar Ministerie die via 
fabeltjes, horen zeggen een rechtszaak maken om op die manier een 
zaak zogenaamd op te lossen en snel vanaf te zijn!

John H Baselmans-Oracle
Written 04-11-2018

Article 1307

Geen wet meer

“De Belgische koning Albert II moet binnen drie maanden een DNA-
test ondergaan”.

Als je dit leest dan is meteen de vraag wanneer is Oranje farce aan de 
beurt. Want velen weten al dat er geen koninklijk bloed na Wilhelmina 
te vinden is in alle nakomelingen.

Het was inderdaad Albert maar ook de Oranjes die weigeren DNA af 
te staan en dat zegt al veel.

De verdere Koninklijke families hebben allemaal bewezen dat ze van 
Koninklijken bloede zijn.



200 - OMNIS 6 -

Het gaat tijd worden dat ook de oranjes eens aan gaan tonen dat ze 
blauw bloed hebben en zo niet snel alle bezittingen overgeven aan de 
rechtmatige eigenaren, het volk dus.

Een koning kan boven de wet denken te kunnen staan maar als de wet 
niet voor iedereen geldend is, dan is er geen wet.

Het zal kiezen worden Alexander!

John Baselmans-Oracle
Written 05-11-2018

Article 1308

Verdwenen kinderen

“Tientallen Vietnamese minderjarigen verdwenen uit opvang”

“Tientallen Vietnamese migranten, die als minderjarige geregistreerd 
stonden, zijn de afgelopen jaren weggelopen uit beschermde opvanglo-
caties. Er lijkt gestructureerde mensenhandel achter te zitten.”

Het verdwijnen gebeurt hoogstwaarschijnlijk door leden van de vrijmet-
selarij en de kinderen zijn of naar Indonesië vertrokken of de Antillen!
Mijn vrouw en ik hebben zelf leden van de Nederlandse vrijmetselarij op 
bezoek gehad omdat ze dachten dat we een kindertehuis hadden. Ze vroe-
gen of we kinderen konden leveren zonder ouderlijke en familieband!
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Zolang als deze club dit soort zaken kan doen onder een zogenaamd 
“Alpha project” zullen kinderen verdwijnen. Dat alles voor hun ritualen 
en voor hun groep beschermers en uitvoerders.

Zoek deze kinderen maar eens in het Alpha project!

John H Baselmans-Oracle
Written 06-11-2018

Article 1309

U kunt me

U kunt me belachelijk maken.
U kunt me door het slijk halen.
U kunt me als leugenaar uitmaken.
U kunt beschermd zijn door het machtigste clubje op aarde.
U kunt de steun van het Koninklijk huis hebben.

De waarheid is deze
De vrijmetselarij is de grootste kinderhandelaar op deze aarde.
Het bewijs is op onze porche geleverd waarbij 2 masons aan ons kwamen 
vragen voor het leveren van kinderen zonder familieband!

Dit is wat ik als respons plaatste bij de NOS na vele aanvallen
Heidi Scherpenberg-van Romondt, Patrick van Engeland, Watan Dar:
Ik heb dit op camera van mijn porche inclusief geluidsopname Inclusief 
een getuigen die bij het gesprek aanwezig was. Alles staat vast dat deze 
twee vrijmetselarij pedofielen vroegen om kinderen voor hun “Alpha” 
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project. Dit alles is bij de grootmeester van Nederland gedeponeerd en 
beide waren voor het leven geschorst tot dat de loge van het Koninklijk-
huis er zich mee ging bemoeien en beide weer terug namen in hun loge! 
Beide masons kwamen namelijk uit de Koninklijke loge en de kinderen 
zouden via de Koninklijke Marine verplaatst worden.
De twee lokale masons zijn wel voor het leven geschorst.
Ik kan u ook nog de twee Nederlandse en de twee lokale namen noemen 
in een privé bericht wilt u het natrekken.

Dat u het in het belachelijke wil trekken is begrijpelijk want verdwenen 
kinderen en misbruikte kinderen moeten kennelijk afgeschermd worden 
door gasten zoals u.

#NOS #Freemasons #Vrijmetselarij #Grootmeester #Mason

John H Baselmans-Oracle
Written 07-11-2018

Article 1310

Het eerste brandmerk in mijn leven

Dinsdag 24 februari 1959 rond 2 uur ‘s middags stond ik als kleintje in 
de bijkeuken door het raam naar buiten te kijken naar mijn vriendin-
netje Mieke. Mieke was een tamme eekhoorn die dagelijks bij ons de 
bijkeuken binnen kwam als de deur maar even open ging. Ze rende dan 
naar de voorraadkas en ging aan de pak hagelslag trekken totdat wat van 
deze hagelslag los liet en ze met de buit weer kon verdwijnen in haar bos.
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Deze dinsdag was het een regenachtige dag en de deur was niet open 
maar Mieke geloofde er heilig in dat ze toch een kans kon krijgen om 
binnen te komen.

Naast de deur was er een raam waar ik stond. Vlak bij dat raam stond 
een tafeltje waar mijn moeder de was streek. Zo ook deze dinsdag, die 
gewoon een dag leek te zijn zoals alle andere. Oma was op dat moment 
aan het koken in de keuken en dat was ook haar domein. Koken was 
haar lust en haar leven en elke dag moest er tegen 5 uur het eten klaar 
zijn voor 5 personen. Mijn pasgeboren zus lag in een kinderbedje te-
gen de binnenmuur vlak bij de kachel en was heel rustig, buikje vol en 
madam sliep!

Iets voor 2 uur riep ons mam van “kijk daar”!!! Ik zag het ook en het was 
een ongelofelijk schouwspel. We beseften eerst niet dat het brandend 
object een vliegtuig was maar snel riep ons mam van “een vliegtuig op 
ons huis”! Ik stond nog steeds voor het raam en zag die vuurbol recht 
op ons afkomen, het gevaar totaal niet beseffend. Ongeveer 40-50 meter 
voor ons, aan de rand van het bos, stond een hele grote berkenboom 
ook deze was kaal zoals de meeste bomen in het bos want het was nog 
steeds winter, guur, kou en nat. De grote berk stond precies in het pad 
tussen het brandend vliegtuig en ons huis en wel onze bijkeuken!

Nog steeds stond ik te kijken en ondertussen snelde oma naar ons en 
we zagen met zijn drieën het brandend vliegtuig met de rechter vleugel 
(van de voorzijde gezien) een klap maken tegen die berk. Het brandend 
geheel maakte een bijna 90 graden draai naar rechts waar het huis van 
onze buren was, vd Pol genaamd.



204 - OMNIS 6 -

Ik liep als een gek naar de zitkamer en voor het raam zag ik dat een 
enorme vuurmassa bij onze buren alles brandde en alle bomen leken in 
de hel te staan! Het ongelofelijke schouwspel trok me onderhand door 
de ramen heen en op dat moment trok oma mij van het raam en vluchtte 
mijn moeder met mijn zus en ik met oma het huis uit via de diverse 
kamers om zo bij de voordeur te komen. Toen we buiten op onze oprit 
stonden zagen we de enorme vuurzee. Alles was rood en het leek wel 
of mijn wereld aan het branden was. Nog steeds beseften we niet het 
werkelijke gevaar en stonden rustig te kijken. Langzaam gingen we 
naar de straat en daar zagen we dat ook de andere kant van de straat 
verwoest was. Later bleek dat een motor van dat vliegtuig over de weg 
was gegaan en door het huis van de familie Kuipers geslagen was tot 
tegen het huis van de achterburen.

Na even met zijn 4tjes daar gestaan te hebben en niet wetend wat er 
werkelijk gaande was, kwam een persoon en die vertelde dat het een 
testvliegtuig was die problemen had en de piloot zich al op de heide 
achter met zijn schietstoel veilig had gesteld. Ook was dat de reden 
dat alle hulpgroepen pas later kwamen want ze waren allemaal naar de 
verkeerde plaats gestuurd! Het bleek dat het toestel weer lucht pakte en 
doorschoot naar ons bos en zo de bewoonde wereld in! Reddingsploegen 
waren duidelijk slecht geïnformeerd.

Kort daarna kwamen opa en mijn vader van hun werk. Ze hadden ge-
hoord dat we dood waren. Later kwam de rest van de familie. Na het 
blussen zijn we met z’n allen maar weer het huis in gegaan en werd 
er nauwelijks nog gesproken wat er ons overkomen was! Er was geen 
opvang en niemand vroeg ons wat er precies gebeurd was. Pas vele 
tientallen jaren is er een rapport gekomen opgezet door mijn over-
buurjongen Jan Kuipers maar er was duidelijk geknoeid door diverse 
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instanties met de ware vliegroute. Ook de officiële papieren waren al 
door de shredder gegaan en dus niet meer toegankelijk! Het blijkt dat 
nergens wordt beschreven dat het vliegtuig de 90 graden turn tegen 
onze berk had gemaakt. Maar ook nergens staat beschreven dat wij de 
slachtoffers zouden moeten zijn. Ook niemand repte een woord over wat 
wij met 3 personen met eigen ogen zagen. Niemand had een waar beeld 
van het ongeluk buiten ons drieën en wij werden duidelijk vermeden! 
Alle getuigen waren zeer zwak in hun verklaringen.

Duidelijk was ook dat de brokkenpiloot al meerdere crashes op zijn 
naam had staan. Het enige wat wel naar buiten is gekomen en men niet 
onderuit kon komen was onze buurvrouw Mevrouw van der Pol die op 
dat moment vlak bij haar schuur de was aan het ophalen was. Door de 
vreselijke klap en vuurzee heeft ze dit alles niet kunnen overleven. De 
overburen hebben het wonderwel gered en zo ook wij. Duidelijk was 
dat de Nederlandse defensie veel te verzwijgen had in dit geval.

Dat men het deel van de 90 graden draai niet wilde erkennen was dui-
delijk en door de klap die de vleugel maakte tegen de berk waren er 
vele onderdelen in ons bos terecht gekomen waar men niet naar zocht. 
Defensie heeft alleen schoongemaakt die route waar men op papier 
melding van heeft gemaakt! Maar uit alleen ons bos hebben had ik een 
schuur vol met instrumenten, onderdelen en vele onherkenbare stuk-
ken jaren opgeslagen gehad. Toen men er achter kwam dat bij deze 
brokstukken ook een deel lag van de gevonden munitie van de tweede 
wereldoorlog uit de Engelse tuin, werd pas jaren later hals over kop 
onze schuur leeggehaald!

Met de oorzaak is geknoeid en de piloot werd ongelofelijk beschermd 
en daardoor moet blijkbaar diverse delen van de val worden verzwegen. 
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Vreemd genoeg zijn wij als enige gehele ooggetuigen nooit verhoord 
noch mijn oma noch mijn moeder en noch ik. Ook is nooit ergens mel-
ding gemaakt van de verkeerde plaats waar de hulptroepen naar toe 
werden gestuurd! Nooit is er een woord gevallen over het falen van die 
groepen zoals brandweer en technische bijstand vanuit defensie. Het 
was een shame dat men op de heide stond en het vliegtuig tussen de 
mensen in het bos lag.

Ja ik, ik zie nu nog, na 60 jaren, nog steeds die beelden van een bran-
dend vliegtuig recht op ons afkomend en de vreemde draai makend wat 
ons leven spaarde. Onze levensredder, de grote berk, heeft het na dit 
ongeluk niet meer zolang geleefd. We hebben hem weg moeten halen 
voor de veiligheid. Moeder natuur, in de vorm van een berk, is de red-
der van onze 4 levens.

4 jaar en 9 maanden was ik maar ik hoor mijn moeder nog roepen, zie 
mijn oma in paniek en de complete vuurzee en een lange tijd dat we 
moederziel alleen stonden niet wetend wat te doen of wat er werkelijk 
gebeurd was. Defensie en reddingwerkers faalden vreselijk en daarom 
mochten wij tot vandaag als ooggetuigen geen verhaal doen.

John H Baselmans-Oracle
Prins Mauritsweg 24 
Aalst gemeente Waalre 

Voor het rapport klik hier
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/Ongeluk%20
vliegtuig.pdf

Written 09-11-2018
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Article 1311

G5 het einde van de mensheid

Ik wil u deze informatie niet onthouden en daarom zet ik die hier in 
zijn geheel.

Als u G5 toe gaat laten zullen wij maar zeker onze kinderen geen toe-
komst meer hebben. Het “personal HAARP device” heeft dan iedereen 
in zijn bezit.

John H Baselmans-Oracle

Mobiele netwerken krijgen vanaf 2020 frequentie erbij voor bereik 
binnenshuis

Mobiele netwerken in Nederland en België krijgen er rond 2020 een 
frequentie bij die geschikt is om bereik binnenshuis mogelijk te maken. 
De 700MHz-band is nu nog in gebruik voor Digitenne, maar volgens 
de Europese Commissie kunnen mobiele netwerken die ruimte beter 
gebruiken.

De frequenties die de Europese Commissie aan mobiele netwerken toe-
wijst, zijn lager dan die van de huidige 800MHz-band en dus nog beter 
geschikt om mobiele signalen over grote afstand en door muren heen 
te zenden. De 700MHz-band moet vanaf ongeveer 2020 beschikbaar 
zijn voor mobiele netwerken: vermoedelijk komt rond diezelfde tijd 5g 
beschikbaar, waardoor het een frequentie is die providers kunnen gaan 
gebruiken voor 5g.
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Voordat mobiele netwerken de frequenties tussen 684 en 790MHz in 
gebruik kunnen nemen, moet de overheid die eerst veilen. Tot 2017 
loopt de vergunning voor dvb-t op die frequentie, die KPN in Neder-
land gebruikt voor digitale tv via Digitenne. Door deze maatregel heeft 
Digitenne minder ruimte in de ether. Het was al eerder duidelijk dat het 
Nederlandse ministerie na het aflopen van de vergunning nadacht over 
de mogelijkheid om deze in te zetten voor mobiele netwerken.

Met de toewijzing van 700MHz-band is er meer ruimte voor mobiele 
signalen; de 800-,900-, 1800-, 1900-, 2100- en 2600MHz-band zijn al 
in gebruik voor 2g, 3g en 4g in Nederland. In de Verenigde Staten is 
de 700MHz-band al in gebruik; onder meer provider Verizon Wireless 
biedt daarop 4g aan.

In Europa zijn drie frequentiebanden geoormerkt voor 5G toepassing: 
de 700 MHz band, de 3,5 GHz band en de 26 GHz frequentieband. 
Daarbij is de 700 MHz band vooral geschikt voor Internet of Things-
toepassingen. Door de relatief lage frequenties kan een zeer goede be-
dekking worden gecreëerd. Dit gaat echter ten koste van de datasnelheid 
die geboden kan worden. De 26 GHz band kan zeer hoge datasnelheden 
ondersteunen, maar is minder geschikt voor een dekkend netwerk, 
omdat er dan heel veel basisstations geplaatst moeten worden. De 3,5 
GHz band is daarmee essentieel om 5G-datasnelheden te behalen met 
een betrouwbare bedekking in stedelijke gebieden.

Rond 2000 kwamen de digitaal gepulste 2G antenne-installaties massaal 
in heel Nederland te staan. Langzamerhand deed voor bijna iedereen, de 
mobiele telefoon de intrede. Om aan deze groeiende vraag te voldoen 
werden in 2006 in heel Nederland UMTS masten uitgerold, ook wel 
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het 3G netwerk genoemd. In 2012 werd gestart met de uitrol van het 
4G netwerk en hoewel er al gewerkt wordt aan 5G, is 4G+ en LTE A, 
de nieuwe en snellere versie van 4G. Het gebruik van deze draadloze 
technieken is echter controversieel.

Wat is 4G?

4G is de opvolger van 3G (UMTS) en 3G is de opvolger van 2G. Het is 
een steeds snellere techniek op het gebied van mobiel dataverkeer. Het 
4G netwerk is nog weer stabieler en sneller dan het 2G-en 3G netwerk. 
Nog sneller draadloos werken op de tablet, smartphone of laptop. Het 4G 
netwerk wordt veelal geplaatst op het 2G netwerkwerk, namelijk op de 
900 megahertz (MHz.) GSM 900 MHz. is volgens de telecomindustrie 
en het antenne-bureau uitermate geschikt om grote gebieden van dek-
king te voorzien. Van de toegepaste frequenties in Nederland, de 800 
megahertz (MHz.), de 1800 MHz. en 2600 MHz, heeft daarom het bereik 
van de 800 MHz. de voorkeur omdat lagere frequenties beter door muren 
dringen en daardoor verder reiken. Dit bekent dat het gemakkelijker is 
om met de 800 MHz. landelijke dekking te krijgen. Hogere frequenties 
zorgen daarentegen voor hogere down- en uploadsnelheden. Bij veel 
smartphones worden geen frequenties maar frequentiebanden aangeven 
die ondersteund worden. Voor het 4G netwerk worden in Nederland de 
volgende frequentiebanden gebruikt:

-20. (800 MHz.-band),

-3. (1800 MHz.-band),

-7. (2600 MHz.-band).
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In België zijn naast deze drie frequentiebanden ook de volgende fre-
quentiebanden uitgegeven:

-38. (2600 MHz.-band) en

-42. (3500 MHz.-band).

Frequenties en radiogolven

Frequenties of radiofrequenties voor de communicatie worden meestal 
uitgedrukt in radiogolven. Een radiogolf is net als het licht, een elek-
tromagnetische golf met als verschil de lengte van de golf. Een lagere 
frequentie heeft een langere golf dan een hogere frequentie want bij 
een oplopende frequentie komen de golven steeds dichter op elkaar. De 
radiogolven hebben verschillende gebieden met een frequentie tussen 
de 3 hertz en 300 gigahertz ( GHz ). De hertz (Hz.) is de eenheid van 
het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) van de frequentie. De hertz 
wordt gebruikt bij zich herhalende verschijnselen en een Hz is gelijk 
aan een seconde.

Radiogolven worden dus uitgedrukt in frequenties en brengen informatie 
over zonder dat er een kabel of een draad voor nodig is. De breedband is 
verdeeld in blokken van 5 MHz. die bij elke frequentieveiling gekocht 
kunnen worden door bijvoorbeeld telecombedrijven of kabelbedrijven. 
Per blok van 5 MHz. bandbreedte, wordt een snelheid van 37,5 Mbit/s 
gehaald. 5 MHz. bandbreedte is in 2005 voor gekozen en is te vinden in 
de Nota Frequentiebeleid. Hier is voor gekozen om de kavels zo klein 
mogelijk te houden. De snelheid van 4G wordt nu mogelijk gemaakt 
door vier blokken van 5 MHz. op verschillende frequentiebanden (ge-
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paard) te plaatsen. Want door de blokken van 5 MHz. te ‘stapelen’ kan 
een gebruiker maximaal 150 Mbit/s halen.

Wat is 4G plus

In 2015 gaat de uitrol van start van het nog snellere 4G+ netwerk op 
drukke plekken. 4G+ is een uitbreiding van het 4G-netwerk. 4G+ wordt 
ook wel genoemd:

-LTE-Advanced (LTE A)
-LTE-CA (Carrier Aggregation), vrij vertaald betekent CA ‘bundelen 
van frequenties’. of

-LTE+.

Bij 4G+ is het aantal blokken verhoogd naar zes 5 MHz. blokken twee 
waarvan een met 20 MHz. en de ander met 10 MHz. op verschillende 
frequentiebanden. Hierdoor kan er een maximale snelheid van 225 
Mbit/s kan gehaald worden. Van alle frequenties heeft de 800 MHz. weer 
de voorkeur. Om 4G+ te gebruiken heb je wel een smartphone nodig 
dat 4G+ ondersteunt en een provider welk netwerk 4G+ ondersteunt.

Wat is het verschil tussen 4G+ LTE A?

De technologie van LTE-Advanced heeft de basis van LTE en is dus een 
4G technologie is. Operators kiezen ervoor om het 4G-netwerk op te 
voeren. In 2014 zijn de eerste masten voor LTE A operabel en kunnen 
snelheden geven tot ongeveer 200 Mbit/s. 4G en LTE zijn termen die 
voor hetzelfde staan en toch is er een verschil. LTE zit nét bovenin de 
3G en nét onder de 4G. LTE A en 4G+ zijn snellere varianten op het 4G 
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netwerk en met bij LTE-A kun je denken aan maximaal 200 Mbit/s en 
bij 4G+ 225 Mbit/s. Het zijn beide benamingen die hetzelfde beloven 
en die een tussenstap zijn naar de opvolger van het 4G netwerk, het 
5G netwerk.

5G
5G wordt in de toekomst de vijfde generatie mobiele netwerken. Een 
netwerk welke met nieuwe technieken het mogelijk maakt om zo’n 
honderd keer sneller mobiel te surfen dan via het huidige 4G-netwerk. 
Het 5G netwerk zal stabieler en veiliger zijn dan het vorige en zal minder 
stroom kosten. Het 3G en 4G internet verbruikt veel stroom van de accu 
in de mobiele telefoon. Door nog lagere frequenties te gebruiken is de 
dekking nog veel groter. Om 5G het liefst in 2020 operationeel te maken 
in Nederland, worden ook anno 2016 proeven gedaan in Nederland met 
5G. In Groningen, rond Loppersum, loopt een proef met het 5G-internet, 
welke als doel heeft om nieuwe bedrijven in de regio aan te trekken. 
Pas later kunnen inwoners ook gebruik maken van het 5G-netwerk.

Wat mobiele netwerken kunnen doen met levende cellen
Of het nu G1, G2, G3, G4 of G5 heet, wat doen de frequenties van 
deze netwerken met mens, dier en plant? De natuurlijke trilling van het 
elektromagnetisch veld, tussen het aardoppervlak en de onderkant van 
de ionosfeer, bedraagt 7.83 Hertz. Deze trilling heeft invloed op elke 
levende cel. Onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken zitten deze elek-
tromagnetische velden in het milieu. Het milieu waar ook alle mensen 
in verblijven en juist door deze natuurlijke elektromagnetische velden 
kunnen leven. Het elektromagnetische veld van een antenne-installatie 
is kunstmatige opgewekt en sinds ongeveer de eeuwwisseling massaal 
ingevoerd in Nederland. Aangetoond is ook dat er in de menselijke herse-
nen magnetiet-kristallen aanwezig zijn, beschermd door magnetosomen. 
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Magnetiet is gevoelig voor elektromagnetische velden en magnetosomen 
zijn de receptoren voor het magnetisch veld van de aarde en stellen 
mensen en dieren zo in staat om te kunnen leven en zich te oriënteren.

Sommige mensen hebben meer magnetosomen hebben dan anderen, 
maar iedereen heeft het natuurlijk trillingsveld van de aarde nodig om 
te kunnen leven. Wat doen nu deze kunstmatig opgewekte elektromag-
netische velden in het milieu? Het natuurlijk trillingsveld is al verhoogd 
naar 16,5 hertz in 2015. Is dit de oorzaak dat er nu al officieel 480.000 
Nederlanders aangeven, ziek te worden van de elektromagnetische 
velden van alle mobiele netwerken? Raken door de verhoging van het 
trillingsveld de magnetosomen van slag?

5G frequenties en small cells
De beschikbare spectrumruimte voor mobiele netwerken is beperkt. 
Draadloze communicatie vindt nu plaats tussen 600 MHz en 3 GHz. 
Hoe dichter richting de 600 MHz, hoe langer de golven en hoe groter 
het bereik. Vandaar dat KPN en Vodafone in Nederland ervoor hebben 
gekozen om het grootste gedeelte van het 4G-netwerk op de frequentie 
800 MHz aan te bieden, een relatief lage frequentie. Ze kunnen daarmee 
per 4G-mast een groter gebied afdekken. Bij 5G werkt dit op dezelfde 
manier. De lage golflengte heeft wel als belangrijkste nadeel dat de 
antennes relatief groot zijn.

Een frequentie in de richting van 3 GHz is haalbaar met kleinere anten-
nes, maar heeft als nadeel dat het een erg klein bereik heeft. We kun-
nen de spectrumruimte niet verder uitbreiden, maar we kunnen er wel 
slimmer mee omgaan. Eén van de oplossingen is het gebruik van small 
cells: zenders met een laag bereik die maar een klein gebied hoeven te 
bedienen. Je kan bijvoorbeeld een small cell op kantoor neerzetten, om 
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te zorgen dat medewerkers in het gebouw overal goed bereik hebben 
(hoewel het natuurlijk verstandiger is om medewerkers via Wi-Fi te laten 
internetten). Ook is het mogelijk om stukken spectrum te hergebruiken: 
de verschillende small cells kunnen frequenties gebruiken die met elkaar 
concurreren, maar omdat ze geografisch ver genoeg uit elkaar liggen, 
storen ze elkaar niet.

frequentie dan KPN in Nederland wil gebruiken (3,5GHz)

Wereldwijd waarschuwen wetenschappers en artsen voor verhoogde 
risico’s op verschillende soorten kanker, de ziekte van Alzheimer en 
verminderde vruchtbaarheid bij mannen bij straling van 5G-netwerken 
dieren die aan meer gsm-straling worden blootgesteld dan internationale 
normen aangeven hebben vaker hersentumoren en hartafwijkingen. 
De academici, onder wie voormalig universitair onderzoeker Hugo 
Schooneveld, stuurden hiertoe een brandbrief naar de Europese Com-
missie. Deze staat echter op het standpunt dat angst ongegrond is als 
er maar een bepaald maximum aan straling niet wordt overschreden. 
wetenschappers uiten op persoonlijke titel hun bezorgdheid over onher-
stelbare schade. Zij hebben vanwege de gevolgen voor de menselijke 
gezondheid en het milieu de Europese Commissie om uitstel en onaf-
hankelijk onderzoek gevraagd. Onder de blootstellingslimieten zijn er 
geen schadelijke gevolgen bekend, wel heeft 5G een mogelijke relatie 
met hersentumoren. Vanwege de vele antennes die nodig zijn om alle 
woningen aan te sluiten op het 5G-netwerk kan niemand ontsnappen 
aan de straling. Hugo Schooneveld heeft de staatssecretaris gevraagd 
om de nieuw te plaatsen 5G-zenders minimaal aan een gemeentelijke 
goedkeuring te laten voldoen, voor telecomproviders geldt hiervoor nu 
nog een meldingsplicht.
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Blootstellingslimieten zijn vastgestelde maximaal toegestane elektro-
magnetische veldsterkten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) heeft de blootstellingslimieten van verschillende landen 
met elkaar vergeleken op basis van een onderzoek van de International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Oos-
tenrijk houdt een limiet aan die een factor tienduizend lager ligt dan 
Nederland. Nederland hanteert deze blootstellingslimiet op advies van 
de Raad van de Europese Unie. Nederland kent een veiligheidsfactor 50. 
België hanteert strengere normen voor de straling dan andere landen. De 
vele verschillende frequenties waarop 5g werkt, staan in België echter 
op gespannen voet met de regelgeving.

Written 11-11-2018

Article 1312

Noem het beestje bij de naam en je bent strafbaar

Dit artikel kwam ik laatst tegen en het is nu zelfs het gerecht wat geloof 
in alle hoedanigheid beschermt.

Wat wel vreemd is, is dat de ene sekte wel in allerlei bewoordingen ver-
noemd mag worden maar als het om dat geloof gaat wat door de eeuwen 
heen is afgedwongen, ingeslagen en via indoctrinatie opgelegd is, dan 
moet men respect hebben voor deze gevaarlijke menselijke karikaturen!

Zoals men Israel iedereen door zijn strot duwt en hoe men de joden laat 
doen wat men wil en niet gewezen mag worden naar deze ziekelijke 
geesten. Maar ook hoe men niets mag weten van de wereld van de 
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freemasons, is het gerecht nu zo ver die bepaalt welk geloof alles mag 
zeggen en beweren en een andere overtuiging weer niet.

Geloof is gekoppeld aan pedofilie en in elk geloof wordt deze hande-
lingen beschreven. Handelingen met minderjarigen. 

“Laat de kinderen tot mij komen”.

Mattheüs 19:13-15Jezus zegent de kinderen
Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hij de handen hun 
zou opleggen en bidden; en de discipelen bestraften dezelve.
Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot 
Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.
En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar.

Lukas 2:28-32 Het Boek (HTB)
28 Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen. 29 
‘Here,’ juichte hij, ‘het wachten is voorbij! Nu ben ik gerust. U hebt uw 
woord gehouden. 30 Met eigen ogen heb ik de Redder gezien 31 die U 
aan de wereld gaat geven. 32 Hij is een licht voor alle volken, de roem 
en eer voor uw volk Israël.’

De grootste in het Koninkrijk der hemelen – Verleiding
1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is 
wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? 
2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 
3 en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de 
kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het 
Koninkrijk der hemelen. 
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5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. 
6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde 
verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals 
was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verlei-
dingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
8 Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp 
hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, 
dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te 
worden. 
9 En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. 
Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen 
in het hellevuur geworpen te worden.
10 Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat 
hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn 
Vader, die in de hemelen is. 
11 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.
Vergeet niet;
ALLE geschriften en heilige boeken (zoals de bijbel) komen vanuit één 
geschrift en zijn herschreven verhalen.

En dan zie je een hypocriet gerecht wat bepaalt of je zaken mag zeg-
gen of niet.

Hieronder het stuk van een ziekelijk gerecht.

John H Baselmans-Oracle
Profeet Mohammed pedofiel noemen terecht bestraft
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De veroordeling die een Oostenrijkse vrouw kreeg opgelegd omdat ze 
had gezegd dat de profeet Mohammed pedofiele neigingen had, kan 
door de beugel.

Ze overschreed daarmee een grens, en dat telt in dit geval zwaarder 
dan de vrijheid van meningsuiting, oordeelt het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens.

De vrouw zei tijdens een seminar in 2009 dat de islamitische profeet 
het graag met kinderen deed, verwijzend naar diens huwelijk met de 
zesjarige Aïsha. Oostenrijkse rechters veroordeelden haar tot een boete 
van 480 euro vanwege minachting voor een religie. Ze stapte daarop naar 
het hof in Straatsburg met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. 
Ze zou slechts een bijdrage hebben willen leveren aan een publiek debat.

Het mensenrechtenhof oordeelt dat de beschuldiging aan het adres 
van de profeet door hem als een pedofiel af te schilderen in dit geval 
te ver ging. De vrouw had moeten weten dat ze verontwaardiging zou 
oproepen. De opgelegde straf was bescheiden en niet buiten proportie, 
aldus de rechters, die ook wijzen op bescherming van de gevoelens van 
moslims en het bewaren van de religieuze vrede in Oostenrijk.

Written 12-11-2018
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Article 1313

Het blauwe oog of te wel Eye of Horuz

Wil men bij de ware elite behoren van deze aardbol dan zal er een ge-
lofte afgelegd moeten worden met als afsluiting het offeren (drinken) 
van baby bloed.

Bij deze een deeltje van het rituaal.

Eye of horuz

W. M. (as Third Ruffian.)--Give me the secrets of a Master Mason!

Conductor (for candidate.)--I cannot!

Ruffian--Give me the secrets of a Master Mason, or I will take your life!

Conductor--I shall not!

Ruffian--You have (here Master seizes the candidate more fiercely, and 
affects a great earnestness of purpose) escaped “Jubela” and “Jubelo”; 
me you cannot escape; my name is “Jubelum!” What I purpose, that I 
perform. I hold in my hand an instrument of death; therefore, give me 
the Master’s word, or I will take your life in a moment!

Conductor--I will not!

Ruffian--Then die!
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The Worshipful Master here gives the candidate a blow on his head with 
a buckskin bag, or setting-maul; 1 at the same

p. 106 (Ritual freemasons)

time, pushing him backward, brings the candidate’s heels against the 
edge of the canvas, trips him up, and the candidate falls upon his back, 
caught in the canvas clear of the floor, unharmed, but, in many instances, 
badly frightened

John H Baselmans-Oracle

Written 12-11-2018

Article 1314

Wat heeft een “VERKLARING/AKKOORD” voor zin

DECLARATION / VERKLARING/AKKOORD wat heeft het voor zin? 
Is deze gehele papieren overeenkomsten niets meer dan elkaar voor de 
gek houden en dan elke limiet overschrijden die er beschreven staat?
Het bewijs levert Nederland met de overeenkomsten en afspraken ge-
maakt in een statuut waar Nederland zich alsmaar vanaf doet als een 
“interne aangelegenheid” en het zogenaamde “eigen bestuursrecht!

De politici gebruiken het nietszeggend statuut (door Europees hof naast 
zich neergelegd) als een scherm waar men zich graag achter verschuilt.
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Respect naar de medemens toe, daar draaien al die verdragen bij onder 
andere de United Nations allemaal om?

We worden werkelijk dood gegooid met papieren verklaringen maar de 
oorlogen gaan door en mensen worden alsmaar als beesten vermoord 
en dat alles draaiend om een bepaald geloof.

De rechten van een mens bestaan niet en zijn enkel een totale fata mor-
gana. Het is er alleen nog maar voor die mensen die nog in sprookjes 
geloven. Lees het volgende “Chapter” en zet dit in de huidige situatie 
hoe Nederland haar medemensen op onze eilanden laat verdrinken in 
maffia en corruptie praktijken.

CHAPTER XI: DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVER-
NING TERRITORIES

Article 73
Members of the United Nations which have or assume responsibilities 
for the administration of territories whose peoples have not yet attained 
a full measure of self-government recognize the principle that the inte-
rests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as 
a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system 
of international peace and security established by the present Charter, 
the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, 
their political, economic, social, and educational advancement, their 
just treatment, and their protection against abuses;
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b. to develop self-government, to take due account of the political 
aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive deve-
lopment of their free political institutions, according to the particular 
circumstances of each territory and its peoples and their varying stages 
of advancement;

c. to further international peace and security;

d. to promote constructive measures of development, to encourage 
research, and to co-operate with one another and, when and where 
appropriate, with specialized international bodies with a view to the 
practical achievement of the social, economic, and scientific purposes 
set forth in this Article; and

e. to transmit regularly to the Secretary-General for information pur-
poses, subject to such limitation as security and constitutional consi-
derations may require, statistical and other information of a technical 
nature relating to economic, social, and educational conditions in the 
territories for which they are respectively responsible other than those 
territories to which Chapters XII and XIII apply.

DECLARATION = VERKLARING/AKKOORD

Een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, 
geen bindende werking heeft. Na de Universele verklaring zijn in de 
VN talloze andere verklaringen aangenomen. Het gezag van dergelijke 
verklaringen wordt versterkt wanneer ze door veel landen zijn aanvaard.

DECLARATION / VERKLARING/AKKOORD
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Een farce waar leugens het voor het zeggen hebben.

John H Baselmans-Oracle

Written 14-11-2018

Article 1315

Alle oude en nieuwe wereldleiders hebben het niet voor het 
zeggen

Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi
Vladimir Putin
Barack Obama
George W. Bush
John F. Kennedy
Nelson Mandela
Hugo Rafael Chávez Frías
Leopold II 
Kim Jong IL 
Idi Amin Dada
Ismail Enver Pasha
Joseph Stalin or Iosif Vissarionovich Stalin
Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti
Pol Pot
Nicholas II
Leonid Ilyich Brezhnev
Adolf Hitler
Ho Chi Min
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Hideki - Tojo
Mao Zedong 
Robert Gabriel Mugabe
Benito Amilcare Andrea Mussolini
Fidel Alejandro Castro Ruz
Chiang Kai-shek
Hirohito
Agha Muhammad Yahya Khan 
Suharto
Genghis Khan
Juan Domingo Perón 
Yakubu “Jack” Dan-Yumma Gowon
Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden 
Ignatius of Loyola

Gewoon een greep uit de vele wereldleiders die allemaal in de tang van 
een kleine groep zijn. Een groepje wat bepaalt wat deze mensen moeten 
betekenen voor de wereld.

In alle wereldleiders zien we een ding gemeen en dat is dat ze duidelijk 
gestuurd worden vanuit het hogere. Als we dan zien de leugens die 
overal verkondigd worden over mensen als Gaddafi, Hitler, Chávez en 
hun mede lotgenoten van de lijst dan is het duidelijk dat deze leugens in 
stand gehouden worden vanuit één groep. De leugen over de 6 miljoen 
joden, de leugen van het uitmoorden van eigen mensen maar ook de 
acties van dictators die zelf niet volledig op de hoogte waren van wat 
er werkelijk gebeurde onder hun bewind. Duidelijk de vervalsingen van 
de geschiedschrijving!
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Het is ondertussen duidelijk dat de mensheid vrijheid niet aankan en dat 
vrijheid absolute chaos brengt. Wil je namelijk een grote groep mensen 
één krijgen zullen er regels zijn die niet iedereen zal bevallen. Zelf heb 
ik de revolutie van de vrijheid mee mogen maken. In de hippie jaren 
gingen we uit van liefde en saamhorigheid. We waren één, we deden alles 
samen, er was geen geweld en we hielden van elkaar. De wereld leek 
een groot paradijs. Maar wat bleek, alles was schijn en zat gekoppeld 
aan drugs en het volk totaal slaafs maken via sekte/communeleiders. 
Op een gegeven moment kreeg men door wat er gaande was en we 
zijn nu in een fase beland van een proces van totale ondergang en het 
afbreken van alles wat maar menselijk is. Veel wordt uitgevoerd vanuit 
extreme geloven, geloven die niets te maken hebben met het geloven in 
jezelf en je medemens maar geloven van haat, terreur, dood en verderf. 
Het mooie van dat alles is dat je ziet dat men zichzelf afmaakt! En wat 
bewijst dan niet beter dat de mens op het punt is gekomen van zelfver-
nietiging en eenling zijn.

Wereldleiders spelen een rol in het geheel want zij zijn de schakel in deze 
ondergang die gedirigeerd wordt vanuit de hoogste laag. Aangestuurd 
door zogenaamde adviseurs maar achter de deuren zaken opgelegd 
krijgen door het hoogste orgaan. Een orgaan dat al tientallen eeuwen 
de wandel en gang bepaalt van de mensheid. Het aantal mensen is als 
konijnen geëxplodeerd en zal terug moeten gebracht worden tot een 
kleine groep in dienst van het hogere. De geloven moorden elkaar uit, 
de mensheid meegaand en als beesten afgeslacht naar een populatie die 
hanteerbaar is! Hanteerbaar zoals men verwacht vanuit de top. Die tijd 
is nu gaande! Ondertussen zetten de wereldleiders hun schaakstukken 
precies zoals opgedragen.
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Mission “Earth Cleaning” is gaande!
We praten dan we niet over onze natuur, onze lucht en water! 
We praten over de mensheid die nu als ongedierte opgeruimd worden.

John H Baselmans-Oracle 

Written 15-11-2018

Article 1316

Het dushi (schatje) respect

Op de eilanden dat we hier hebben onder een Nederlandse vlag en met 
de vele Zuid-Amerikaanse invloeden worden we overspoeld met dames 
die duidelijk niet weten wat respect is.

In het verleden ben ik wel eens in Campo geweest (wat een plaats is 
waar vrouwen van lichte zeden zijn) en zodra je binnen komt vallen 
de “dushi’s” over en weer. Schaars geklede vrouwen die me allemaal 
schatje noemen en dan ook nog weten dat ik een “papi” (vader) “mami” 
(moeder) ben! Ik snap niet dat, ondanks alle tegenslagen en problemen 
in je leven, je lichaam moet verkopen op een bed door wijdbeens liggend 
en naar elke vreemde hongerige vent “dushi” te roepen! Maar goed we 
zijn vele jaren verder, heb de plaats gezien en weet nu wat voor de een, 
een hemel is en de ander de hel.

Nu gaan mijn vrouw en ik al jaren gezellig hier en daar een koffie ne-
men en daarnaast nog eens een lekkernij. Je moet jezelf toch ook niet 
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aan de kant zetten en zeker je maag niet. Je zit bij een koffie shop op 
Saliña en in het begin dat we daar kwamen was het gezellig, hadden 
een praatje en was er personeel wat blijkbaar wist hoe om te gaan met 
klanten. De toko werd verkocht en een lichting Zuid-Amerikaanse be-
diening nam de zaak over. Het begon direct goed, we werden allemaal 
gebombardeerd tot een “dushi”. Na enkele bezoeken was een aai over 
je rug of even aanraken ook al gewoon geworden! Na aangegeven te 
hebben dat zowel mijn vrouw als ik er niet van gediend waren sloeg 
het “dushi” om naar onvriendelijkheid. Er was geen plaats meer en 
we werden zelfs weggehaald van lege tafeltjes alles met de smoes dat 
deze besproken waren! Ook werd ons verteld dat er niet gepraat mocht 
worden met andere bezoekers! Nu ben ik niet zo direct onder de indruk 
van die acties en nam contact op met de nieuwe eigenaar en die vond 
het gehele “dushi” en af en toe een aai gewoon. Volgens de eigenaar 
deed men dat nu eenmaal in Zuid-Amerika en was een teken dat je erbij 
hoorde! Bij horen, bij wie, de club van Campo?

Zelf ben ik niet van gediend om “dushi” genoemd te worden en zeker 
niet aangeraakt worden als ik een kop koffie drink. En meneer de baas, 
ja we wonen vlak bij Zuid-Amerika maar we zijn niet gediend van deze 
extra service en we zien dit als “geen manieren kennen” maar ook “geen 
respect hebben” voor de klanten. Praten we maar niet over de plotsklaps 
allemaal gereserveerde tafeltjes en spreekverbod met medeklanten!

Wil je “dushi” horen, pak een kop koffie bij Campo maar niet in een 
koffieshop waar we komen voor een gezellig praatje bij een bak koffie!

Respect, dat is wat we missen! Er zijn al vele plaatsen waar respect 
zelfs door de leidinggevende en eigenaren niet meer gehanteerd wordt.
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Respect.

John H Baselmans-Oracle

Written 17-11-2018

Article 1317

“Ongewone” Nederlanders

Zondag 18 november 2018; 
De telegraaf geeft openlijk toe dat er “gewone” en “ongewone” Ne-
derlanders zijn!! 
Ja,ja, ja na eeuwen van discussie is eindelijk de kogel door de kerk, er 
bestaan twee rassen Nederlanders!

Onder de kop “Internetcriminelen lichten gewone Nederlanders op” 
staat vanaf deze dag vast dat er ook “ongewone” Nederlanders zijn!

Nu weten we dat als koloniale eilandbewoners van Nederland al vele 
jaren dat die “ongewone” Nederlanders die Nederlanders zijn die zich 
nergens aanpassen, overal hun wil proberen door te voeren en moeilijk 
samen mee te leven is want het is “bij ons” nu eenmaal o zo beter! 
Daarnaast zitten we ook nog met een deel “ongewone” Nederlanders 
die overal een financieel voordeel uit willen slaan en onze eilanden 
gebruiken om hun bloedgeld te wassen.

Maar we kunnen nu allemaal rustig gaan slapen want we kunnen de 
Nederlanders die nu hier willen komen wonen in “gewone” en “onge-
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wone” Nederlanders onderverdelen en zo de “ongewone” Nederlanders 
definitief opsluiten in hun resorts en overbewaakte bunkers! Veilig ver 
weg van de “gewone” mens!

Bedankt Telegraaf dat eindelijk de waarheid naar boven is gekomen.

John H Baselmans-Oracle

Written 18-11-2018

Article 1318

Zeer laffe Minister President

Al diverse jaren is het duidelijk dat de raffinaderij op Curaçao gesloten 
wordt maar niemand wil deze woorden in de mond nemen. Men wil 
geen aanstalten maken om alternatieven aan te dragen voor het groepje 
mensen dat zonder werk komt te zitten.

Men draait alsmaar om de hete brei heen en de ene naar de andere com-
missie wordt opgericht om eventueel het vieze woord te verspreiden. 
Helaas NIEMAND van de commissieleden heeft het lef getoond om 
de waarheid op tafel te leggen! Het enige wat gebeurde was dat veel 
geld, wat gestoken zou kunnen worden in omscholing, blijkbaar in de 
zakken verdween omdat men zich stuk voor stuk als een hond met de 
staart tussen de benen snel weer terugtrok als het te heet wordt!

Nu het jaar 2019 dichterbij komt is men geen snars verder gekomen 
alleen zijn we veel geld armer en iedereen houdt stijf zijn mond en dekt 
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de waarheid af met vele leugens.

“DE RAFFINADERIJ GAAT SLUITEN” is de zin die door niemand 
naar voren wordt gebracht.

Zelfs de ministerpresidenten hebben allemaal de waarheid verzwegen. 
Nu dat ook nog is gebleken dat er vreselijk gesjoemeld is en het sim-
pel gaat over de waarde van het vuile stuk grond, waar iedereen op 
zit te azen, is de huidige minister president als een kat in het nauw en 
angsthaas vertrokken naar Nederland om hulp te vragen. U weet wel 
Nederland die kolonisator! Omdat door de vele jaren heen is gebleken 
dat de politici stuk voor stuk lafaards zijn moet er wel een andere partij 
gevonden worden die het slechte nieuws gaat brengen.

Nu heeft heer Rhuggenaath een geweldige oplossing met zijn gele par-
tij gevonden, we gaan Nederland inschakelen, en we laten hen komen 
met de slechte boodschap! De boodschap dat de roestbak ontmanteld 
moet worden omdat er geen gek te vinden is die een schroothoop voor 
miljarden over wil nemen! De lokale bevolking gaat Nederland aan de 
galg hangen door dat advies! Zo zullen al die woeste blikken gericht 
gaan worden op een koloniaal Nederland die niet schroomt om het 
sluiten van de ISLA te verkondigen. De lokale politici blij, zeer veel 
geld verdwenen, roestbak dicht, landje verdelen en verder gaan met de 
volgende oplichterij.

Wat is Nederland toch een rotte kolonisator die zomaar zogenaamd 800 
mensen op straat zet!

John H Baselmans-Oracle
Written 20-11-2018



231- The new world-

Article 1319

Juridische analyse kinderleed

Gisteren was er een presentatie van het boek “Het recht op bescherming 
van kinderen”, een geschreven promotieonderzoek van Mr. R.M. Nieuw. 
Reeds op de eerste pagina van de inleiding werd het boek “Geboren voor 
één cent/ Mi bida no bal niun sèn” (Papiamentse vertaling) vernoemd en 
door verder te lezen blijkt dat het indruk gemaakt heeft bij deze jonge 
meester in arbeidsrecht en jeugdrecht.

Gisterenavond toen ik de presentatie bijwoonde was het een backflash 
van wat er allemaal gebeurd is. Eerst met de vele kinderen die bij ons 
tijdelijk woonden en de vele zeer zware gebeurtenissen van verkrach-
tingen, misbruik en het vele letsel wat weerloze kinderen werd aange-
daan. Weer kwam mijn pijn naar boven en zag ik die huilende weerloze 
kinderen voor mijn ogen. Ook kwam weer naar boven de vuile streken 
die de politiek en de pers uithaalden om het boek “Geboren voor één 
cent” te boycotten en mij zelfs “pedofilie” en “kindermishandelaar” in 
de schoenen te schuiven! Vrijwel alle lokale politiek en pers (op enkele 
nagelaten) hebben werkelijk alles gedaan om mij de mond te snoeren! 
Zelfs de bewuste lokale vrijmetselarijclub deed er nog een schepje bo-
venop om openlijk te vragen of we kinderen konden leveren.

Ondanks alle lokale vernederingen, maar ook pogingen mij het zwijgen 
op te leggen, was het buitenland wat wel reageerde en zelfs begon zaken 
uit te zoeken. Unicef, VN maar ook de Nederlandse politiek werden 
wakker en er werden vele onderzoeken plotsklaps gedaan. Het boekje 
werd zelfs besproken in politiek den Haag en werd ook overhandigd 
aan koningin Beatrix die later bij een bezoek aan het eiland Curaçao 
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mij ontweek toen ik voor haar stond met de afbeelding van het bewuste 
boekje. Frappant was dat bijvoorbeeld de naam Baselmans uit de vele 
internationale rapporten gelaten werd en zelfs alle contacten ontweken 
om lokaal niet de indruk te wekken dat er iets van mijn kant was inge-
bracht. Het is mevrouw Mr. R.M. Nieuw die de eerste persoon is die 
openlijk mijn boek als bron vermeldt!

Na vele zeer negatieve ervaringen lokaal was het internationaal dat men 
hier de diverse regeringen vragen gingen stellen en bepaalde zaken 
gingen opleggen. Zaken zoals deze in verdragen vastgesteld zijn en 
nageleefd zouden moeten worden. De brieven naar de internationale 
politiek, organisaties en koninklijke familie en het aanbieden van het 
boek aan koningin Beatrix hadden dus wat losgemaakt.

Toen ik gisteren het boekje in handen kreeg en de 150 pagina’s juridische 
regels, verdragen en organisaties zag, kwam ook het boekje “Geboren 
voor één cent” snel ter sprake en ondanks mevrouw Nieuw vermeldde 
dat de tekst geen bronvermelding gaf, het boek haar toch blijkbaar zo 
aansprak dat het aangehaald werd als “een getuige vanuit het veld”! 
Jammer dat het bron vermelden alsmaar een breekpunt is terwijl het, 
zoals ik al meteen schreef, zaken zijn die mijn vrouw en ik samen heb-
ben meegemaakt met onze 54 opgevangen kinderen! Welke bron wil 
men dan nog meer hebben? Datgene wat journalist heer Drayer ook 
wilde hebben? Namelijk de namen van de kinderen, de ouders en dat 
alles samen met een beeld van een verkracht kind dat jankend voor de 
rechter stond, of de manier zoals de rechterlijke macht zaken hier lokaal 
afhandelt. Of is een bron misschien wat figuranten die een misbruikt 
kind moet spelen zoals ook voorgesteld werd door de pers?
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Met mijn dood gaan deze namen mee in mijn graf en het enige wat ik 
wilde is dat het onderhand maar eens duidelijk gaat worden dat zeker 
50% van de lokale kinderen geen kind maar sekslaven zijn, misbruikt 
worden en NU NOG geen kind mogen zijn. We praten hier over kinderen 
zonder toekomst. Mijn vrouw en ik hebben deze kinderen in huis gehad 
en de nachtmerries zie ik nu nog regelmatig voor me als ik probeer te 
slapen. En de pijn voel ik dagelijks om me heen, zeker als ik even in 
de stad ben.

Waar ik blij mee ben is dat er vele regels, vele verdragen, vele organi-
saties vernoemd zijn en dat is gebleken dat na 2010 bij het uitbrengen 
van mijn boekje “Geboren voor één cent”, een explosie is geweest aan 
politieke en internationale organisaties die begonnen te smijten met rap-
porten en cijfers. Al zijn deze niet de waarheid en niet de cijfers uit het 
veld, die angstvallig door de lokale organisaties “bijgeschaafd” worden 
om de bittere waarheid af te stompen, zijn het wel de cijfers zover men 
deze vrij wil/mag geven! Het zijn overigens diezelfde organisaties die 
gisterenavond niet zo blij waren met mijn aanwezigheid. Blijkbaar 
knaagt hun onkunde, amateurisme, ego duidelijk aan hen.

Zolang er gelogen wordt en de kinderen misbruikt worden door pedofie-
len, kerk en personen die menen man of vrouw te moeten zijn in plaats 
van vader en moeder, is het allemaal een farce wat er aan het spelen is.

Toch hoop ik dat het promotieonderzoek een juridische start is waar 
regels, wetten en verdragen eens serieus genomen gaan worden door de 
lokale eilanden en op die manier die personen gepakt gaan worden die dat 
allemaal verzuimen en de kinderleedellende zo in stand blijven houden.
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Mevrouw Mr. R.M. Nieuw, bedankt voor alle cijfers en ik denk dat u mijn 
bronnen duidelijk vermeld heeft. Bronnen die ik niet vrij mocht geven.

Ik wil eindigen met uw woorden
“Dat dit boek jou zult blijven inspireren om baanbrekend werk te blijven 
verrichten voor onze jeugd”. 
Mevrouw Mr. R.M. Nieuw ik beloof u dat tot mijn dood.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

“Het recht op bescherming van kinderen” promotieonderzoek van Mr. 
R.M. Nieuw
ISBN 978-90-8863-234-1
“Geboren voor één cent”
ISBN 978-1-4452-6787-6
“Mi bida no bal niun sèn”
ISBN 978-1-4467-2954-0

Written 22-11-2018

Article 1320

Besloten Vennootschap

Ook wel bv genoemd, is een ondernemings- en rechtsvorm met een 
beperkte aansprakelijkheid voor eigenaren. Het kapitaal komt niet 
van één persoon, maar is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van 
aandeelhouders.
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De staat Nederland is een besloten Vennootschap wat dus inhoudt dat 
er een beperkte aansprakelijkheid is maar ook dat het kapitaal verdeeld 
is onder meerdere personen en of aandeelhouders.

Vertel me eens: Wie zijn de eigenaren van Nederland?

John H Baselmans-Oracle

Written 23-11-2018

Article 1321

Ik ben vermoord voor niets

Ik schreef de brief aan diverse mensen die ik vertrouwde met de namen.
Ik gaf al dagen van te voren aan wie mijn grootste bedreigingen zijn.
Ik gaf aan wie me dood wilde hebben.
Ik gaf aan welk bedrijf ik aan het onderzoeken was samen met de con-
nectie met Nederland.

En toen …. toen werd ik doodgeschoten door twee buitenlanders in 
opdracht van een Nederlandse multinational!

Na mijn dood was de strijd om alles snel af te schermen en zowel Ne-
derland als de ware moordenaars uit beeld te halen. Ook de Nederlandse 
financiële bron moest uit de kijker genomen worden en daar was mijn 
familie voor. Al mijn verkregen bewijzen werden vernietigd en mijn 
werk was verdwenen. Men verving de ware spelers met spelers van 
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de straat. Een politieke tegenpartij werd als de ware speler naar voren 
geschoven door een blijkbaar omgekochte Openbaar Ministerie.

Ik heb de waarschuwing van mijn vriend en raadsman niet gevolgd en 
zo is mijn dood nutteloos!

DOCH..

Heer Wiels de waarheid gaat nog komen laat de corruptie rond uw zaak 
eerst geheel gesetteld zijn en dan zal “uw (raads)man” waar niemand 
van verwacht met de ware moordenaars en ware opdrachtgever komen. 
Zo heeft u twee corruptie zaken in een klap: De corrupte justitie en de 
bedrijven waar deze moord voor gepleegd werd!

We hebben geduld en de farce wordt voor iedereen duidelijk. Uw dood 
was niet voor niets, daar zal voor gezorgd worden.

John H Baselmans-Oracle

Written 24-11-2018

Article 1322

Besef

Vandaag is wat doorgedrongen in mijn zeer overbelaste hersenpand.

Al weken krijg ik ‘s nachts bezoek van individuen die me “komen 
halen”. De dood heb ik al veel onder ogen mogen zien maar de laatste 
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weken is het niet de dood die me probeert te overtuigen om te vertrekken 
maar een andere wereld die me klaarblijkelijk meer nodig heeft. In onze 
slaapkamer is in de hoek met de metalen kist, met al mijn tekeningen, 
een poort naar die wereld. Elke morgen rond 4 uur laat deze poort zich 
zien in die bewuste hoek. Ook met de regelmaat van de klok zijn er 
op klaarlichte dag plaatsen te zien waar ik harder nodig ben dan hier 
in dit huidig leven. Mijn hoofd staat naar vertrekken maar dan kom ik 
buiten in de absolute stilte, alleen met de natuur, de opkomende zon 
en ondergaande maan, en dan besef ik “het zijn twee werelden waar ik 
in bezig ben”!

Wat zijn die vier individuen die me gisterennacht vastpakten en me vast 
op mijn bed hielden? 
Waarom gaf de een mij een kopstoot de ander een beuk in mijn rug 
terwijl de andere twee zorgden dat ik niet van mijn bed kon en zo ook 
niet kon bewegen?

Elke nacht dezelfde bezoeken, de ene keer minder agressief dan de ander, 
maar elke nacht zie ik de poort naar het andere leven.

Vanmorgen werd ik wakker na een boodschap die ik ontving over een 
oud geval wat al 5 jaren aan het spelen is en waar de gehele corrupte 
justitiële top bezig is en waarbij een man vermoord is die door mijn 
informatie dacht de zaak open te kunnen gooien. De man ging te diep, te 
ver en waarschuwen had blijkbaar geen zin meer. Mijn laatste schrijven 
aan hem, enkele dagen voor zijn dood, liet hem verklaren dat hij alles 
ingedekt had en alle informatie vrij zou komen als er iets met hem zou 
gebeuren. Men schoot hem dood en de informatie kwam nooit naar 
buiten doordat zijn vertrouwensmensen lafaards zijn, omgekocht en 
bedreigd door justitie!
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De informatie die ik dus nu nog alleen bezit is de wereld van verderf 
en corruptie in de drugs, gok en financiële wereld, afgeschermd door 
justitie lokaal en Nederland! Vanmorgen lopend in onze tuin zag ik het 
gehele plaatje, het plaatje van de informatie die deze wereld niet mag 
weten en ik bezit en de wereld waar vier individuen mij naar toe willen 
nemen om daar de gehele bom te laten klappen van deze huidige tijd. 
Duidelijk is het een bescherming net zoals waar mijn informatie staat 
en niet zonder mij gevonden kan worden. Beseffend dat ik vecht tegen 
de machtigste organisaties in de tijd waar we hier in leven! Vergeet niet 
dat elke justitie waar ook ter wereld een verlengde is van een organisatie 
die de wereld naar hun hand willen zetten door wetten en regels door 
hen gesteld! 

En toen …… toen kwamen de vier individuen met een boodschap en 
ik zag de poort naar de andere wereld in het verlengde van de vier 
tekeningen die naast elkaar hangen richting de metalen kist. De vier 
wijzen die mijn gidsen zijn.

De informatie gaat vrijkomen en waar, hoe en op welke manier, deze 
vier weten het!

Besef, moeilijk en soms niet te plaatsen maar des te mooier als je de 
wereld van energie begrijpt.

Er gaan grote zaken komen en daar zal een kopstoot en beuk in mijn 
rug nodig voor zijn!

John H Baselmans-Oracle

Written 25-11-2018
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Article 1323

Rechterlijke voorkennis

Wat is recht als een rechter al weet wat hij gaat beslissen VOORDAT 
er enig voorkomen is van de persoon die terecht staat?

Het is overduidelijk dat de rechterlijke macht advocaten dwingt om hun 
zaak zo voor te leggen dat de rechter de veroordeling uit kan spreken 
voordat hij iemand gehoord heeft! Duidelijk worden rechters onder druk 
gezet of zijn ze bevooroordeeld en misschien zelfs afgeperst!

Drie voorbeelden uit de praktijk:

Volkskrant
“De Hoge Raad heeft vrijdag definitief vastgesteld dat rechter Hans 
Westenberg met advocaat Hugo Smit belde om hem te ontmoedigen in 
de Chipshol-zaak, en oordeelt dat zowel hij als de Raad voor de Recht-
spraak - die hem jarenlang de hand boven het hoofd hield en financieel 
steunde - onrechtmatig handelde. “

LET WEL dit is ook gaande op onze eilanden!

Zaak Spelonk
Op een gegeven moment was het zover dat we een herziening mochten 
starten voor twee onterecht veroordeelden die 24 en 10 jaren cel had-
den gekregen. Er was een soort “regiezitting” en er werd bepaald wat 
onze advocaat wel en niet op mocht aanvoeren in deze zaak! Er werd 
ons verboden over de martelingen te hebben. Er werd ons verboden het 
over de vervalsingen/vernietiging van bewijsstukken te hebben. Er werd 
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verboden over de eenzame opsluiting en slecht eten en het ontnemen 
van medische zorg te hebben. En we mochten het niet hebben over de 
commissaris die deze gehele valse zaak heeft opgezet en getuigen onder 
druk had gezet als ze anders zouden getuigen als hij had bepaald!

Door over deze zaken niet te spreken en te schrappen uit het betoog 
werden de jongens vrijgesproken. De leugen van de ware aard van deze 
rechtszaak en de nog zittende personen die deze jongens van alles heb-
ben aan gedaan, duurt voort.

Zaak Babel
Even niet hebbend over het wel of niet schuldig zijn maar overduidelijk 
is dat het om een politieke veroordeling gaat opgelegd via Nederland! 
Er is afgegaan op krantenknipsels, valse verklaringen en van horen zeg-
gen. Ook bepaalde getuigen mochten geen verklaring afleggen! Hier 
zien we dat er achter de deuren al voor het proces is uitgemaakt dat de 
Schotte familie schuldig zijn. De bewijzen zijn zo geformuleerd dat de 
rechterlijke macht hun veroordeling konden opleggen.

Dat bij het hoger beroep al lang bekend was dat de hoge raad mee ging 
in deze corrupte zaak werd duidelijk doordat ongeveer een week voor 
de uitspraak het Openbaar Ministerie snel kwam met een beslagname 
van de tegoeden van heer Schotte. Openbaar Ministerie was dus al op 
de hoogte van de veroordeling vóór de uitspraak! Dat is overduidelijk!

Dit zijn maar drie gevallen en zo zijn er vele zaken waarvan de rechter 
al van te voren zijn voorkeur liet weten aan de advocaten. De advocaten 
mogen niets zeggen anders komen deze op een zwarte lijst en kunnen 
ze hun carrière wel vergeten! Verder weten we uit de zaak van heer 
Hans Willems dat een rechter een burger maar ook advocaten het zo 
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moeilijk kunnen maken dat deze zich het leven ontnemen. Ook ziet men 
dat rechters mensen veroordelen en aanmerken als zogenaamde “lastige 
personen” en die dan naar een psychiatrische kliniek sturen om zo die 
persoon “op te ruimen” uit de maatschappij.

Praten we nog niet van wat er besproken en bekonkeld wordt tussen 
de rechterlijke macht en de Procureur Generaal! Want ook hier zijn 
vele zaken niet pluis en worden zaken duidelijk afgesproken achter 
de dikke houten deuren van het gerecht! Hoe corrupt is de lokale en 
Nederlandse rechterlijk macht? Het is duidelijk NIET de instantie die 
voor “integriteit” staat!

John H Baselmans-Oracle

Written 28-11-2018

Article 1324

Tweede besef

40 jaren lang hebben mijn vrouw en ik ons ingezet voor de lokale 
gemeenschap. We hebben gedaan wat in ons lichamelijk en financieel 
mogelijk was. We hebben ons leven letterlijk en figuurlijk gegeven 
aan de lokale mensen om ons heen. Ondanks de vele tegenslagen en 
tegenwerking bleven we geloven in het goede.

Nu 40 jaren later besef ik dat we werden geplukt, beroofd, geschopt, 
getreiterd, bedreigd, bestolen en zelfs onder curatele gezet en als kers 
op een corrupte taart, publiekelijk vernederd als een stel criminelen. Dit 
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niet alleen door de groepen die als criminelen mee eten van de maffiapot 
maar ook door die mensen die je geholpen hebt, uit de goot getrokken 
hebt en je leven voor gegeven hebt zodat ze een nieuwe kans kregen!

Het is duidelijk dat “goed doen niet goed ontmoet” en die ervaring heb 
ik persoonlijk ondervonden gezien de inzet die nu tegen je gebruikt 
wordt. Daarom, nu het besef er is zal ik persoonlijk geen vinger meer 
uitsteken en helpen daar dit alleen maar een vijand maakt in plaats van 
een vriend. Het is genoeg geweest, het is over, vergeet me, trap me, 
gooi me eruit want geen sprankel energie zal ik in deze eilandelijke 
gemeenschap meer steken. Ik ben het zal als de crimineel neergezet te 
worden zeker de korte laatste tijd die mij nog rest.

Mijn wijze raad is dan ook aan iedereen; licht je vrienden op, duw ze 
in de goot, eet van hun, trek zoveel mogelijk uit die persoon, vier feest 
op zijn zak en gebruik drugs via hun portemonnaie! Dan pas word je 
gezien als een goede “vriend” en zal men bij je graf staan huilen en zelfs 
je nog jaren lang herinneren! 
Ben je oprecht en help je, je medemens dan ben je een crimineel die 
publiekelijk afgestraft moet worden, alleen begraven en niemand die 
je nog kent!

John H Baselmans-Oracle

Written 29-11-2018
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Article 1325

Komt de maffia vanuit een Openbaar Ministerie

Dit is ook gaande hier op Curacao, zoals ik al jaren bericht! 
Vele mensen zitten ook hier door aannames vast!

John H Baselmans-Oracle

’Duizenden onterecht veroordeeld door fouten OM’
AMSTERDAM - Duizenden mensen zijn de afgelopen jaren ten onrechte 
veroordeeld door onzorgvuldigheid bij het Openbaar Ministerie (OM). 
Zo gaat het lang niet altijd goed gaat bij het vaststellen van de schuld. 
Er ontbrak bijvoorbeeld aan bewijs of de dossiers waren niet compleet. 
Soms werd een straf opgelegd voor het verkeerde feit.

In 2017 gebeurde dat in bijna tweeduizend gevallen, zo blijkt uit on-
derzoek van het NRC op basis van gegevens van het OM die de krant 
heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Sinds 2008 mag het OM zonder tussenkomst van de rechter strafbe-
schikkingen (boetes, taakstraffen, gebiedsverboden en meldplichten) 
opleggen voor misdrijven met een maximumstraf van zes jaar. Volgens 
de krant gaat het om diefstal, geweld, drugs- en wapenbezit, verstoring 
van de openbare orde of vernieling.
Tegen NRC spreekt het OM tegen dat er mensen onterecht zijn ver-
oordeeld.
Bron NRC

Written 04-12-2018
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Article 1326

Maffia wereld

In 2011 schreef ik het boek “Curaçao Maffia Eiland” (over 8 miljoen 
downloads). Alle pijlen werden op me gericht want hoe kon ik zo’n 
boek schrijven en zoveel mensen aanhalen die grotendeels werken voor 
de Italiaanse maffia.

Ondanks dat Curaçao meerdere malen politiek steurloos was, omdat er 
leiders zaten die niets van politiek wisten, werd het duidelijk dat Cura-
çao NIET bestuurd werd door de politiek vanuit het fort maar door een 
macht die overal zijn tengels in heeft en alles bepaalt op onze eilanden.

Ook haalde ik de banden aan met Nederland en o jee, de Nederlandse 
politiek werd op zijn zachts gezegd boos. De lijn verder doorgetrokken 
naar het koninklijkhuis was de druppel die de emmer liet overlopen. Ik 
moest hangen en monddood gemaakt worden!

2018, we zien de volgende regels overal in de internationale kranten: 
“Arrestaties bij de grootste Italiaanse maffiaclan ter wereld: wie zijn 
ze? In Nederland, Duitsland, België en Italië zijn vandaag 84 leden van 
‘ndrangheta opgepakt.”

Men is na jaren achter de connectie gekomen die er is tussen het witte 
goud samen met al de andere drugsvormen, en de Italiaanse maffia. 
Deze Italiaanse maffia die alles beheert op onze eilanden is de groep 
die wekelijks containers vol coke verschepen naar Rotterdam en zo 
verder door Europa geloosd. Toen ik de namen en schema’s doorgaf 
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aan de gouverneur was er een complete chaos en werd ik snel onder 
een curatele gezet want dit moest verzwegen worden.

Het heeft even wat tijd geduurd (7 jaren) maar het woord is er nu dui-
delijk uit en men gaat met grote macht de Italiaanse maffia aanpakken. 
Geen probleem heren drugsleveranciers, men heeft de handel ook op 
onze eilanden al veiliggesteld want de Turkse maffia zal tijdelijk de 
zaken overnemen volgens hun bronnen. Alles is in kannen en kruiken 
de nieuwe generatie is nu aan zet.

Ja, het duurt wat jaren, maar internationaal is veel achter de gesloten 
deuren te bewerkstelligen ondanks dat men lokaal en vanuit Nederland 
alles probeerde te verzwijgen.

John H Baselmans-Oracle

Written 06-12-2018

Article 1327

Spionnen

We lezen steeds meer dat zaken naar buiten komen over spionnen die 
voor Nederland hun nek uitsteken en dan na hun tijd gedumpt worden 
en zelfs ontkend wordt dat het bestaat.

Nederland het land met meerdere gezichten is steeds meer in de knel 
aan het komen als het gaat om spionage. Men heeft met veel bombarie 
de Russische spionage naar buiten gebracht en zelfs een klacht inge-
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diend bij de Russen maar was het gehele verhaal niet wat anders? Wat 
wilden de Russen weten van wat er in de kamers van de Nederlandse 
inlichtingendienst besproken wordt?

Persoonlijk heb ik aardig zaken mee mogen maken hier op onze ei-
landen met Nederlandse spionnen die inlichtingen moesten vergaren 
van wat er politiek hier lokaal speelde. Dat kwam omdat ik via mijn 
werk op vele plaatsen kwam waar vele niet binnen konden komen. Het 
Amerikaans consulaat liep ik in en uit omdat ik voor vele tekeningen 
zorgde als relatiegeschenken. Vele huizen op Spaanswater zijn door mij 
getekend en zo van binnen en buiten vastgelegd! Ook grote bedrijven als 
Aqualectra-Kodela, UTS-SETEL, KPMG maar ook diverse Ministers 
en het Gouvernement waren vaste klanten, zo ook de Gouverneurs. 
De bewuste eerste verdieping met de kamer links bij het Kabinet van 
de Gouverneur was een kamer waar de vele dossiers met “geheim” er 
op, dagelijks hun weg vinden. Toen ik daar eens erg vroeg was, voor 
de officiële openingstijden, was men druk bezig om de antwoorden te 
coderen en de antwoorden vast te leggen voor de directeur. Indrukwek-
kend gezicht maar met zenuwachtige mensen die zaken op tijd klaar 
moesten hebben!

Regelmatig werd mij informatie gevraagd door zogenaamde “experts” 
die niets minder waren dan spionnen voor de Nederlandse AIVD. Heer 
M.C. was er een die binnen kwam via de post als zijnde expert van KPN, 
weer een andere H.J. zat hier op de hoogste post van het Kabinet van 
zowel Nederland als hier op het eiland. Beide heren werden na enkele 
jaren verboden om nog met mij contact te hebben en verdwenen uit 
mijn leven.
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Er werden op een gegeven moment andere kanalen ingezet en ik kreeg 
te maken met CFT L.K. en A.S. Beiden kwamen in beeld en de samen-
werking was op een ander level en ging meer over mensen- en kinder-
handel. Ook werden er contacten gelegd met een AIVD onderzoeker P.A. 
die met pensioen was maar nog wat werk deed net zoals een oud hoge 
rang militair C.S., beiden als pensionado’s neergestreken op het eiland 
Curaçao. Personen die beiden weer snel vluchtten van dit eiland omdat 
ze bang werden van de zeer grote maffia activiteiten op onze eilanden. 
Volgens hun zeggen was hun leven hier toch niet veilig! Laatste twee 
verdwenen ook geheel uit mijn leven.

Maar er kwam ook een N.C. in beeld die zeer duidelijk met de Neder-
landse politiek en AIVD samenwerkte en vele uitlatingen publiceerde 
die hier de lokale Openbaar Ministerie als waar aan ging nemen en zelfs 
gebruiken in hun processen! De informatie waar het veelal over ging 
waren niet alleen van politieke aard maar heel veel ook over de corrup-
tie en de diverse maffiagroepen die actief zijn op deze eilanden. Alles 
werd Openbaar Ministerie op een presenteerblaadje vanuit Nederland 
door deze persoon gepresenteerd! Die persoon durfde geen voet meer 
te zetten op deze eilanden en dook zelfs onder in Spanje vanwaar door 
deze nog steeds Nederlandse politiek gemanipuleerde zaken naar buiten 
gebracht worden. Wel gaf de persoon duidelijk aan dat deze werkte voor 
AIVD en ook connecties onderhield met de lokale veiligheidsdiensten! 
Vele Kamervragen werden opgesteld door deze persoon.

Opvallend was in alle zaken dat als het om buitenlandse kanalen ging dan 
waren alle toehoorders zeer geïnteresseerd en diepte men al die zaken 
tot op de bodem uit. Maar kwam vrij het witwassen, drugshandel of 
de verdere vuile handel als verzekeringsfraudes maar ook drugsgelden 
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die vanuit Nederland gedirigeerd werden en of een koninklijkhuis. Dan 
waren al deze mensen zeer snel van het toneel verdwenen!

Dit was overduidelijk bij de personen P.A., H.J. en C.S. die vreselijk 
bang waren als er kanalen wezen richting Nederland en de bewuste 
familie, raakten duidelijk in paniek en braken dan de connectie af. Ze 
werden duidelijk allemaal betaald vanuit die Nederlandse hoek. P.A. 
en C.S. doken onder ergens in Oost Europa en elk spoor van hen werd 
gewist. Persoon M.C. heb ik in het geheim nog voor zijn dood contact 
mee gehad en hij bekende in zijn laatste gesprek dat zijn opdracht was 
om de vele geldstromen van politici na te gaan. Deze geldstromen 
vanuit de maffia was zo sterk dat er niet een politicus in die tijd was 
die zich niet aan verrijking deed. Later bevestigde ook de persoon H.J. 
hetzelfde tijdens een andere politieke groep en zelfs een ondertoezicht 
stellen was geen optie. Er werd naarstig voor een infiltratie gezocht in 
deze onbegonnen zaak.

Onderhandelingen 10-10-10 werd gestart en met het lokgeld van enkele 
miljarden kwam er een mooie manier om in de beerput te wroeten. Op 
een gegeven moment werd er een heer Schotte in stelling geplaatst! 
Hij kwam vanuit het niets in een keer aan de macht, geholpen door 
onbekende weldoeners. Dat was de perfecte omgooi om zaken politiek 
geheel in handen te krijgen. Heer Schotte deed zijn taak en werd via 
Nederland als de grote boosdoener aangewezen. Ondanks dat er mega 
veel politici zelf het honderdvoudige hebben gestolen van de gemeen-
schap, het waren de mensen rond heer Schotte en hem zelf die aan de 
galg gehangen worden voor enkele miljoenen!
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Via deze slimme ommezwaai en zet vanuit Nederland hebben zij weer 
greep via hun pionnen van de PAR en zo zijn de zaken voorlopig weer 
veilig gesteld.

Spionage is een alledaagse zaak en lokaal zijn er geen geheimen voor 
Nederland die deze eilanden gebruikt voor hun vuile drugs- en wit-
washandel.

John H Baselmans-Oracle

Written 08-12-2018

Article 1328

Een interessante discussie

Soms heb je van die momenten dat je van de ene in de andere verbazing 
valt en zo ook hier.

Als antwoord op een posting van heer Hart waar vader Schotte zegt dat 
zoonlief vocht voor rechtvaardigheid gaf ik dit commentaar.

John H Baselmans 
Voor het vechten van rechtvaardigheid hoef je geen geld van derden 
aan te nemen heer Schotte.

Juan Carlos Claus
John H Baselmans ouch!!??
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Shadira Kroon 
John H Baselmans geld voor campanje krijg je van derde (sponsers) en 
niet uit de pot van NV’s. Neem in jou medizijn vanmorgen!

Shadira Kroon 
John H Baselmans jij was ook een van hun account hackers!

Shadira Kroon 
John H Baselmans Juan Carlos Claus daarom begon OM met achter-
volging, toen de heer Schotte, van der Schans naar zn oor trekte tegen 
rechtvaardigheid!!

John H Baselmans 
Shadira Kroon, explain!!!
“John H Baselmans jij was ook een van hun account hackers!”
Verder met al mijn vechten voor recht heb ik nog nooit 1 cent aange-
nomen van wie dan ook. Ook niet om een verkiezing te winnen of een 
doel te bereiken!

Shadira Kroon 
John H Baselmans ons cultuur hier op Curacao voor campagne, wordt 
uitgevoerd via sponsers of van derde hoe je ze noemt. en herriner je 
ook niet meer samen met maridoityourself wat jullie allemaal hebben 
gedaan? Jij was ook samen in die troep!! Effe, jou pil inslikken en 
mischien herriner je wel!!

John H Baselmans 
Shadira Kroon 
Wat heb ik gedaan? 
Welke troep?
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Shadira Kroon 
John H Baselmans als je Curacao echt graag wilde helpen, had je allang 
voor 10 10 10 hadden moeten induiken in onze Nv’s, wie allemaal the 
Big Sharks waren, en nog zijn achter de gordijnen!!! Pffff

John H Baselmans 
Shadira Kroon 
Wie was de eerste die heer Schotte ontving toen deze minister-president 
werd? 
Wie was de man achter het wijkplan?
Wie is nu nog aan het vechten tegen Nederlandse bedrijven op de ei-
landen? 
Wie is nu nog bezig tegen de vrijmetselarij en de maffia? 
Wie zit achter MKK? 
Wie had een politieke partij PBV genaamd?
U bent zeer slecht geïnformeerd. U schreeuwt simpel achter uw computer 
en heeft geen idee wat er werkelijk gaande is. Fijne zondag

Shadira Kroon 
John H Baselmans Juan Carlos Claus en bij deze heb ik jullie bijde 
verwijderd van mijn vrienden lijst!

John H Baselmans 
Shadira Kroon Ja, dat wil zeggen dat u van leugens aan elkaar hangt en 
de waarheid niet wil horen. Nog even dit: 
Wie heeft heer Knoops voorgedragen aan heer Schotte, vraag dat even 
aan Hendrik Schotte. 
En wie heeft net een dag voor heer Schotte naar de gevangenis ging 
aan hem doorgegeven wie de ware Nederlandse spion is die hem via 
een AIVD heeft gehangen?
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Mevrouw Kroon, MKK en ik staan voor recht en recht moet ook gespro-
ken worden over iedereen. Ook zo zal MKK de gehele moord op heer 
Wiels opengooien en de ware opdrachtgevers plus de 2 buitenlandse 
huurmoordenaars de namen bekend maken. Want ook hier heeft die 
gevluchte spion naar Spanje een grote rol in!

Shadira Kroon 
John H Baselmans you are neither cold nor hot!!! Onbetrouwbaar!!
Gooi de steen en verberg de hand! Pffff

John H Baselmans 
Shadira Kroon Wat een loze woorden neem svp even contact op met 
heer Schotte. Dank u.
En ik wacht nog steeds op antwoord op de vraag: “Wat heb ik gedaan? 
Welke troep?” en de bewuste maridoityourself!

Shadira Kroon 
John H Baselmans uw naam stond ook samen met 4 anderen met the 
hacking van hun account!!

Shadira Kroon 
Marydoityouself was Omayraleefslang ook een hacker!!

John H Baselmans 
Shadira Kroon Laten we eens om de tafel gaan zitten, geef ik u de 
bewijzen, namen.
Welke site?
En met welke 4 zou ik dat gedaan moeten hebben?
Tjee, leuk te weten dat ik een hacker ben!! 
Ja klopt dat ik met wereldhackers samenwerk en we doen grote projecten 
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maar we maken ons niet druk over lokale politiek.
Overigens was u niet opgevallen dat mevr Leeflang een jaar lang van 
de PAR lijst was en op non actief gezet is geweest na een gesprek van 
mij met mevrouw de Jongh Elhage?
Ook niet opgevallen hè?

John H Baselmans 
Shadira Kroon Door die Hackers weten we wie de opdracht moord 
Wiels heeft gegeven en hebben we de hotelslips met namen van de 2 
moordenaars! We weten ook de rol van Nederland en de maffiagroep om 
hoeveel geld het gaat. Mooi is te zien dat nu plotsklaps deze groep zich 
totaal terugtrekt en in handen is gespeeld naar de Marokkaanse maffia!

Shadira Kroon 
John H Baselmans en waarom als de OM & Co, dat alles weren, toch 
aan JJ blijven hangen??

Shadira Kroon
John H Baselmans en waarom als de OM & Co, dat alles weren, toch 
aan JJ blijven hangen??

John H Baselmans 
Shadira Kroon Vertel me eens wie is OM? Van wie krijgen ze opdracht?
Bent u zo naïef?

Shadira Kroon 
John H Baselmans dat weten we allemaal OM=PAR=NL!!

John H Baselmans 
Shadira Kroon Dat weten we ook, maar wat denkt u wat hier achter zit? 
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Ooit begrepen over de miljarden aan wekelijkse cokedeals?
Ook weet u zeker de inkomsten van de gokindustrie die nu op de vrije 
zones is! 
U weet natuurlijk ook over de oliedeal van heer Ys!
Maar nogmaals wie zijn de 4 personen met wie ik hacks heb uitgevoerd?

Het werd stil en wederom is het duidelijk dat recht niet gebonden is aan 
welk persoon dan ook. Door het vuile spel van het Openbaar Ministerie 
Curaçao die via een vuile gevluchte spion een zaak in elkaar brouwde 
zijn er vele personen die onterecht vastzitten. Als het Openbaar Minis-
terie Curaçao een onpartijdige organisatie was dan werkte ze niet samen 
met de maffia en beschermde ze ook geen criminelen. Ook is er pas 
onpartijdigheid als men niet op aannames afgaat of van horen zeggen 
maar met harde bewijzen komen.
Nee, recht op dit eiland is het recht van de maffia waar rechters verplicht 
aan mee doen anders zijn hun gezinnen niet veilig.

Ook het scheve beeld wat van mij is, is hier overduidelijk omdat men 
niet weet wat er allemaal achter de schermen gaande is. Men hoort wat 
en men heeft een mening en zo ook met deze mevrouw Kroon. Maar 
ik ben blij met haar commentaren want die zeggen heel veel hoe men 
denkt, aanneemt en als zombies achter na lopen.

John H Baselmans-Oracle

Written 08-12-2018
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Article 1329

Bekentenis inmenging Nederland in lokale rechtszaken

Het kon niet uitblijven, een Nederlandse politicus verpraat zich over de 
rechtszaken tegen diverse lokale politici!

Uitspraak heer Raak:
“Het feit dat Schotte nu achter de tralies zit, is het resultaat van een 
groot internationaal onderzoek. Daar hebben we vanuit Nederland op 
aangestuurd, omdat we vinden dat we verantwoordelijk zijn voor de 
rechtsstaat en goed bestuur, niet alleen in Nederland, maar in het gehele 
Koninkrijk. En het werkt.”

Vanaf dag één schreef ik dat het gehele corrupte Openbaar Ministerie 
Curaçao in opdracht werkt van Nederland. En dit allemaal via een spion 
die nu snel gevlucht is naar Spanje daar men er achter is gekomen dat 
vele informatie leugens, aannames en krantenknipsels zijn! Het is die-
zelfde persoon die de zogenaamde geheime stukken in de brievenbussen 
van Nederlandse politici stopte en heer Raak nog zo verbolgen over 
was dat hij zogenaamde geheimen stukken in zijn bus had gevonden 
en deze meteen overdroeg aan justitie van Nederland voor onderzoek! 
Het onderzoek wees uit dat het een van zijn mensen was die in opdracht 
van Nederland bezig was om politiek Antillen totaal om te gooien naar 
Nederlandse standaard. Het is even geduld hebben maar stukje voor 
stukje komen de waarheden naar boven.

John H Baselmans-Oracle

Written 10-12-2018
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Article 1330

Lokale media is afhankelijk van de maffia

Uitspraak heer Cooper
“Probleem is dat vrijwel alle media op Curaçao niet onafhankelijk zijn 
en dus ook niet onafhankelijk kunnen berichten. Probleem daarbij is dat 
het geen keuze is, maar noodzaak. De media hebben inkomsten nodig 
om te kunnen bestaan. Daarnaast zijn er media die gewoon toebehoren 
aan een bedrijf of privépersoon.”

Heer Cooper u zegt “vrijwel alle media”, kunt u me één media noemen 
die niet betaald wordt door de maffia?

Er is letterlijk niet één media die objectief zaken verslaat daar ze of 
door sponsoren, de handel of politiek betaald worden. Maar de grootste 
geldschieters zijn de maffialeden die achter de schermen afpersen, of 
je rijkelijk belonen voor het berichtgeving in vorm van bijvoorbeeld 
advertenties.

Zelf heb ik dit mee mogen maken vanuit de PAR kringen en later heb 
ik alle contacten met alle pers bewust afgebroken daar deze niet zuiver 
in hun schoenen staan en allen afhankelijk zijn van de lokale corruptie. 
Media is lokaal een corrupte bende. Ze zijn er alleen om bewust de ware 
verhalen af te schermen en diegenen die het ware verhaal verkondigen 
kapot te schrijven of openlijk vernederen!

John H Baselmans-Oracle

Written 10-12-2018
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Article 1331

Ik ga met pensioen

In een keer schoot me te binnen, binnenkort ga ik officieel volgens de 
wet met pensioen, dan heb ik de 65 bereikt en mag ik in een schom-
melstoel genieten van mijn oude dag! Wat een luxe en wat een genot!

Dus ik vandaag naar onze SVB die de pensioenen regeld en het papier-
werk ingevuld voor mijn salaris wat ik via het rijk Curaçao recht op 
heb. Maandelijks komt er binnenkort een slodder geld op mijn rekening 
en kan ik genieten van mijn oude dag vertelde ik aan die man. Hij keek 
me aan en haalde een tabel tevoorschijn en omcirkelde het bedrag 862 
gulden per maand en vertelde me meteen “Meneer en daar gaat nog zeker 
200 gulden af omdat u niet op dit eiland de volle periode gewerkt heeft”!

Ik ging achteruit in de stoel zitten keek die man aan en vroeg me af 
hoe het mogelijk is dat je je 38 jaren ingezet hebt voor het eiland, 
alle belastingen en premies netjes afdroeg en dan dat je na je harde 
werken afgescheept wordt met 660 gulden waar je een huis van moet 
onderhouden, verzekeringen betalen en nog eten ook! Hoe kunnen in 
hemelsnaam de mensen leven van het ongeveer 860 gulden bedrag? Ik 
vroeg de man waar ik een wapen kon kopen en een masker want het 
enige wat er op zit is dat ik van de eerste aalmoes van onze regering 
deze attributen ga kopen en me aan ga sluiten bij de criminelen gilde 
om zo extra inkomsten te genereren!

Het is voor de zotte dat politieke oplichters, ambtenaren en vieze sme-
rige maffia bedrijven met pensioenen naar huis gaan van tussen de 5 tot 
10 duizend gulden per maand en dat je de hardwerkende burger die 45 
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jaren zich moet uitsloven naar huis stuurt met 860 gulden in deze tijd 
en met deze astronomische hoge levensstandaard!

Nu, mijn automatisch wapen is besteld en we gaan over enkele maanden 
aan de slag om wat meer geld te genereren voor die mensen die het 
ook met deze aalmoes moeten doen. Schande politici! Een wijze raad; 
mensen werk niet meer voor het eiland Curaçao of je moet de maffia 
ingaan en voor die tijd zoveel gestolen hebben dat je van een rustige 
oude dag kan genieten.

Voor mij gaat het een drukke tijd worden maar dat maakt het leven 
weer interessant!
Lang leve de AOV Curaçao.

John H Baselmans-Oracle

Written 11-12-2018

Article 1332

Volkskrant voor zombies

Vele van mijn stukken gaan ook naar de Nederlandse pers, nauwelijks 
is er een respons maar deze mail wil ik niemand onthouden. Vergeet 
niet dit antwoord komt van een redactielid:

Geachte lezer,
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Hartelijk dank voor uw brief die wij in goede orde hebben ontvangen.
Wij hebben uw reactie meteen gereed gemaakt voor publicatie in de 
krant. Door ruimtegebrek is het ons echter niet gelukt uw brief te pu-
bliceren. Wij ontvangen wekelijks een paar honderd brieven en kunnen 
daarvan maar enkele tientallen plaatsen in Geachte Redactie en op de 
U-pagina.

Tot op de dag van vandaag haalde uw brief de kolommen niet. Het is 
nu te laat deze alsnog te plaatsen.

Wij betreuren deze gang van zaken en hopen een volgende keer wel tot 
publicatie over te gaan.

Met vriendelijke groet,

Brievenredactie de Volkskrant

Mijn antwoord:

Redactie Volkskrant

Ik heb nog nooit zulke achterlijke smoezen in een klein mailtje gezien.
Mijn complimenten voor deze onzin die we zeker gaan plaatsen op 
internet.

U schrijft mij aan zonder de naam te vermelden het volgende;
- U heeft mijn reactie gereedgemaakt voor publicatie!
- Dan is er ruimtegebrek!
- Dan heb ik het helaas nooit gehaald!
- Dan is het te laat voor plaatsen!
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Nu breekt mijn klomp, omdat mijn stukken niet tijd gebonden zijn maar 
zeker te kritisch voor uw krant.

Geen probleem, via internet worden mijn stukken dagelijks gelezen 
door tussen de 100 tot soms 250 duizend keer (gezien de statistieken 
van mijn websites).
Dus voelt u zich niet schuldig, deze smoes zal zeker het laatste aantal 
wel halen misschien wel overschrijden!
Mijn dank daarvoor.

Volkskrant zeker niet de krant voor het volk dat is duidelijk.

Een vriendelijke groet
John H Baselmans-Oracle
MKK Curaçao

En dan had ik alleen nog maar geschreven over de lokale pers! 
Het is dus werkelijk overal hetzelfde.

Lokale media is afhankelijk van de maffia

Uitspraak heer Cooper
“Probleem is dat vrijwel alle media op Curaçao niet onafhankelijk zijn 
en dus ook niet onafhankelijk kunnen berichten. Probleem daarbij is dat 
het geen keuze is, maar noodzaak. De media hebben inkomsten nodig 
om te kunnen bestaan. Daarnaast zijn er media die gewoon toebehoren 
aan een bedrijf of privépersoon.”

Heer Cooper u zegt “vrijwel alle media”, kunt u me één media noemen 
die niet betaald wordt door de maffia?
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Er is letterlijk niet één media die objectief zaken verslaat daar ze of 
door sponsoren, de handel of politiek betaald worden. Maar de grootste 
geldschieters zijn de maffialeden die achter de schermen afpersen, of 
je rijkelijk belonen voor het berichtgeving in vorm van bijvoorbeeld 
advertenties.

Zelf heb ik dit mee mogen maken vanuit de PAR kringen en later heb 
ik alle contacten met alle pers bewust afgebroken daar deze niet zuiver 
in hun schoenen staan en allen afhankelijk zijn van de lokale corruptie. 
Media is lokaal een corrupte bende. Ze zijn er alleen om bewust de ware 
verhalen af te schermen en diegenen die het ware verhaal verkondigen 
kapot te schrijven of openlijk vernederen!

John H Baselmans-Oracle

Written 12-12-2018

Article 1333

De grootste wekelijks drugstransporten 

vanuit de benedenwindse eilanden, alle namen, bewijs van verschepen 
en ontladen, foto’s van bank transacties wil ik vrijgeven aan een van de 
lokale kranten/TV stations als deze het gehele artikel, met bewijs, namen, 
toenamen en de groep die hier achter zit zonder censuur gaat plaatsen.

Laten we zien wie ware pers is en willend is om vijanden te maken 
onder hun klantenkring.
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John H Baselmans-Oracle

Written 12-12-2018

Article 1334

Mensenrechten op onze eilanden

Al vele jaren zijn er door MKK meldingen gemaakt bij de vele we-
reldorganisaties die staan voor de rechten van de mens. Er is zelfs een 
wereldwijde verklaring die door vrijwel alle landen getekend is die deze 
zekerheid vastlegt.

Maar ook, zoals we al eerder melden, al deze overeenkomsten zijn te 
omzeilen en kunnen naast zich neergelegd worden. Zo zien we deze 
dagen dit bericht op poppen:

“Nederland verantwoordelijk voor mensenrechten
Nederland als grootste land in het Koninkrijk is verantwoordelijk voor 
mensenrechten. Dat stelt het VN-Comité tegen Foltering in een zojuist 
gepubliceerd rapport.
Bepalend is de waarborgfunctie, die is opgenomen in het Statuut. Vol-
gens het Comité is de situatie op Curaçao schrijnend en moet Nederland 
ingrijpen.”

De Verenigde Naties (VN) hebben dus weer eens laten zien dat het mis 
is met de mensenrechten onder de Nederlandse vlag. Maar het gaat ook 
niet alleen over de vluchtelingen en de gevangenen maar ook over die 
personen die onder curatele zijn gezet en politiek vervolgd worden.
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En dan lees je de bevestiging waar ik een dag eerder al gesteld heb, 
namelijk “Bepalend is de waarborgfunctie, die is opgenomen in het 
Statuut.” Het statuut is een overeenkomst net zoals vele verklaringen 
en ook hier zien we dat het statuut eenzijdig wordt gehanteerd door het 
moeder cokeland, Nederland genaamd!

Alles, elke overeenkomst, wordt opzij geschoven als het hen uitkomt en 
zo ook bij de mensenrechten! Het waardeloze vodje papier wat statuut 
genoemd wordt, heeft niet de macht om mensen te beschermen. De VN 
heeft nu zelf te maken met dit probleem en men komt er achter dat hun 
verdragen ook maar simpele overeenkomsten zijn maar geen wettelijke 
bindende regel vertegenwoordigen.

Het gehele systeem is verstrengeld in hun eigen leugens en dat maakt 
dat Nederland kan doen wat ze willen.

John H Baselmans-Oracle

Written 14-12-2018

Article 1335

Burger zijn

Alsmaar wordt er gepraat en geschreven over “de burgers”. En de we-
reldslaven nemen dit. Slaven noem ik het want de aanduiding “burger” 
heeft een betekenis die maar weinig mensen weten en de gevolgen van 
doorhebben. Men is kwaad als men de aanduiding slaaf of gevangene 
gebruikt maar lees even wat de definitie van het woordje “burger” is:
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Burger 
Elke inwoner van een gemeente of staat is een burger te noemen. Ieder-
een die in Nederland verblijft geniet burgerlijke rechten. Staatsburgers 
zijn burgers die de nationaliteit van een staat bezitten en daarmee ook 
politieke rechten hebben, zoals het recht om aan verkiezingen deel te 
nemen. 
Vroeger (note: moet het woordje “en hedendaags” bij) vormden burgers 
de derde stand na adel en geestelijkheid!

Het burgerschap brengt burgerrechten en -plichten met zich mee. Een 
uniek kenmerk van deze hoedanigheid is dat zij alleen door de dood 
eindigt: burger zijn drukt een onverbreekbare en ook gedwongen relatie 
uit. Ook na verhuizing of emigratie blijf je burger. Alleen natuurlijke 
personen kunnen burger zijn. Cruciaal is ook dat macht en gezag (c.q. 
autoriteit) in de relatie een rol spelen. Burger zijn verleent iemand ook 
een bepaalde identiteit of status. Burger is men ten opzichte van mede-
burgers maar met name tegenover bestuurders en ambtenaren van een 
overheid. Internationale organisaties zoals de EU, gebruiken de term 
burger eveneens.

Nederland was nog extremer met zijn omschrijving:

VOC - Personeel en organisatie: vrijburger, persoon die zich met toe-
stemming van de Compagnie vestigde op Compagnies-grondgebied, 
meestal ex-dienaren; in de 19de eeuw ook: afstammelingen van deze 
vrijburgers, in het bijzonder ‘Dutch Burghers’.

Dan krijgen we ook nog de uitdrukking “bewoner” wat duidelijk staat 
voor een verkapte manier van aanduiden van een burger.
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Bewoner
1) Bewoner van een land 2) Burger 3) Burger zijn Huisbewoner 4) 
Huurder 5) Ingezetene 6) Inwoner

Wat is er gaande
Nu zal je misschien denken waar ik me druk over maak en waarom dit 
alles vermelden als er toch niets aan te doen is. Deze titel heb je met de 
geboorte opgelegd gekregen en zoals men stelt deze heb je tot je dood! 
Je vader of moeder heeft je al, voor je iets kon doen, ingeschreven op 
een burgerlijke stand! Hé, wacht even “burgerlijke stand” de plaats 
waar burgers een nummer krijgen en er geld gemaakt kan worden door 
de staat op jouw naam! We hebben ons maar overgegeven en hebben 
werkelijk ons bestaan weg laten geven door onze ouders. Dat alles onder 
opgelegde wetten.

Deze overgave staat zo in onze hersenen gekerfd dat men er zelfs naar 
leeft. De wet van derde stand zijn, achter adelen en geestelijken is nog 
steeds van kracht en is juist waar de burgerschap om gaat. Men duidt 
aan welke rang je hebt en vervolgens het daaraan gekoppelde recht.

Nu er in recht veel veranderd is, sinds officieel is geworden dat de UCC 
wetten boven alles staat, is ook het fenomeen burger of bewoner komen 
te vervallen. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed, gelijk en geen 
speciale rechten. Sinds deze wijziging in het internatonale recht ziet men 
dan ook dat de kerk aan het afzwakken is maar ook dat de “adelen” (lees 
rijken) zich aan het terugtrekken zijn veelal in ondergrondse steden! Het 
mooie van deze terugtrekking is dat deze teruggetrokken mensen wel 
afhankelijk blijven van aanvoer via het aardoppervlak! Deze zwakke 
schakel wordt dus nu ook aangepakt en is er een zware strijd bezig met 
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de aanvoerders onder de grond en die van die de goederen boven de 
grond. Mensen die moeten vergaren en versturen naar de elite!

Men laat zich allemaal misleiden door het wereld drugsprobleem en 
wereldkartels maar het ware gevecht gaat om het bestaan van de elite 
die nu in handen komt van de “burgers/bewoners” van moeder aarde.

Doet u mee?

John H Baselmans-Oracle

Written 16-12-2018

Article 1336

Onze drugs minister

En toen kwam het licht in de drugswereld duisternis, onze minister 
Romer gaat wiet vrijmaken teelt, verhandelen en export!
We praten over mediwiet wat een wereldwijde miljarden industrie is en 
iets wat de minister ook weet.

We zitten nu midden in de introductie periode. De periode hoe dit alle-
maal aangepakt gaat worden. Het is een totale farce want deze minister 
heeft haar zaken al op het droge staan en heeft een reeds algemeen be-
kende “drugs”groep aangewezen als zijnde de tuinders, verhandelaars 
en leveranciers! De miljarden business is lokaal al helemaal geregeld en 
vastgesteld. Opvallende symptomen van de gehele farce is dat bijvoor-
beeld juist waar de meeste grond beschikbaar is en gemakkelijk wietteelt 
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gevoerd kan worden, uitgesloten wordt. Bandabou komt nergens voor 
in haar verhaal. Ook is reeds duidelijk wie de groep is, die overigens al 
bekend is vanuit de drugswereld en wie deze handel in bezit gaat krijgen 
en aangewezen is door de minister als de gerechtigden die de wereld 
van de lokale wiet gaan beheersen! Wat er verder achter zit gaan we 
hier maar even niet verder bespreken.

Drugs is de nummer één inkomen van onze eilanden maar Curaçao 
heeft het via de bekende club nog steeds sterk in handen. We gaan de 
komende tijd de leugens van deze minister maar aanhoren en wij als 
niets wetende slaven knikken maar ja op de leugens van deze vrouw.

Curaçao wiet beschermd door een minister die geen open spel speelt 
maar haar stempel verder wil doordrukken voor zeer lang op dit eiland.

John H Baselmans-Oracle

Written 17-12-2018

Article 1337

Amnesty een salonorganisatie

We zien de stukken en rapporten nog wel eens verschijnen van een 
Amnesty International Organisatie. Wat op valt is dat deze organisatie 
alsmaar zielige taferelen belicht, liefs zover mogelijk van hun bed.

Omdat we nog wel eens zeer ernstige zaken op onze tafel krijgen heb-
ben we als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) zaken voorgelegd 
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aan deze organisatie. Of deze organisatie nu via het internationaal 
hoofdkantoor wordt benaderd of de Nederlandse tak, hun antwoorden 
zijn altijd hetzelfde.

Welk geval je ook voorlegt, je moet maar een advocaat in de hand nemen 
omdat zij niets kunnen doen. Deze smoes hebben we niet eenmaal maar 
meerdere malen moeten aanhoren.
Op een gegeven moment werd weer een mooi zielig rapport uitgebracht 
en zelfs Nederland kwam daar in voor! Nu, dat was een mooie gelegen-
heid aan te voeren dat er zelfs Nederlandse politieke gevangenen bestaan 
en dat Amnesty daar wel alsmaar over blijft zwijgen.

Ik legde hen het geval van een curatele voor en de manier waarop 
Nederland en op Nederlands grondgebied met burgers omgaat. Zo 
geschreven om te zien in hoeverre Amnesty zaken serieus neemt. En ja 
hoor, er kwam reactie! En wel weer de reactie die je via de telefoon en 
via schrift alsmaar krijgt: “Men wist niet welke vraag er gesteld werd 
en ik moest maar een advocaat inschakelen!”

We kregen dit antwoord ondanks we zaken allemaal duidelijk hadden 
beschreven en uitgelegd in die mail naar hen toe. Ik haalde aan dat het een 
curatele was vanuit de veiligheidsdienst en de rechterlijke macht geen 
zeggenschap heeft over dit soort zaken! Ook werd er voorbijgegaan aan 
het gehele geval en kon men kennelijk de vragenstelling niet begrijpen 
of ze wel op de hoogte waren dat Nederland politieke gevangenen had?

Eens is het genoeg.
Ik schreef hen terug dat ze dus de mail niet hadden gelezen, valse in-
formatie gaven en zelfs heel duidelijk niet wisten dat er via juridische 
weg, in dat aangehaalde geval, geen optie is.
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Ik heb hen duidelijk gemaakt in mijn laatste mail dat Amnesty Interna-
tional en al hun zneven organisaties niets meer en niets minder zijn dan 
een salonorganisatie. Een organisatie die niets voor de mens doet en 
alleen oncontroleerbare, ver van hun bed, gevallen naar buiten brengen 
puur voor hun eigen ego.

Het is triest dat mensen denken hoop te hebben in dit soort organisaties 
die werkelijk niets kunnen betekenen voor de mensen en hun rechten.

Amnesty een salonorganisatie.

John H Baselmans-Oracle

Written 18-12-2018

Article 1338

Je wordt er toch ziek van

Alsmaar zie je artikelen verschijnen over mensen die in de mallemolen 
stappen van het kankerfenomeen. Kanker wordt gezien als aartsvijand 
nummer één en we hebben vele experts die mega veel geld maken in 
deze kankerindustrie.

Maar als ik u ga zeggen dat kanker veelal gemakkelijk te genezen is 
dan word ik van alle kanten aangevallen, ontvriend en als een persoon 
gezien zonder gevoel. Maar ondanks dat blijf ik zeggen “kanker is te 
genezen” en dat zelfs in diverse gevallen in een zeer korte tijd.
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In werkelijkheid is kanker een gewone financiële misbruikmakende 
business.

In het verleden heb ik diverse methodes besproken en zelfs in mijn 
naaste omgeving met succes toegepast. Mensen die weigerden aan het 
vergiftigen mee te doen. Verder zien we steeds meer artsen die toegeven 
dat chemo en de huidige opgelegde kuren kanker niet genezen maar de 
patiënt simpel een korter leven geven, een leven in een hel! Ook die 
zogenaamd sneller opsporen is niets anders als geld maken bij bange 
mensen.

Kanker is te genezen mits de persoon zelf er wat aan wil doen buiten 
het nemen van chemicaliën en de martelgang te gaan doorlopen. Door 
zelf actief aan de genezing te werken is het mogelijk af te komen van 
deze tendentieuze ziekte! Want meer is kanker niet als men weet wat 
er werkelijk spelende is.

Wil je werkelijk genezen neem niet aan wat de geldwolven van reguliere 
medici je voordragen en zelfs verplichten bepaalde kuren en experimen-
ten toe te laten op je lichaam! Er zijn namelijk diverse plaatsen waar 
men met soms vrij eenvoudige middelen, maar wel met de wil van de 
patiënt, van deze hedendaagse tendentieuze ziekte af kan komen.

Kanker is te genezen ALS U DAT WIL!

John H Baselmans-Oracle

Written 19-12-2018
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Article 1339

Kinderleed show

Beste mevrouw Renate van der Zee

Ik heb uw stuk gelezen wat heer Drayer geplaatst heeft in de “Achterkant 
van Curaçao. Jammer is dat u mensen aanhaalt die werkelijk weinig 
lokaal doen voor onze kinderen en alleen maar in de publiciteit willen 
staan voor hun ego.

Laat ik me even voorstellen:
Ik ben John H. Baselmans-Oracle en samen met mijn overleden vrouw 
Paulie Wauben hebben we 54 kinderen opgevangen die verstoten waren 
of de ouders vast zaten hier op Curaçao. Ook hadden we kinderen die 
mishandeld en misbruikt werden. Mijn schoonvader was hoofd kinder- 
en zedenpolitie van dit eiland en hij was duidelijk aangeslagen dat er 
niets gedaan kon worden voor de kinderen! Kinderen blijven lokaal 
een lustobject!

Na het overlijden van mijn vrouw ging ik me steeds verder afvragen 
waarom kinderleed niet opgelost kon worden en startte ik een onder-
zoek. Snel kwam de kerk in het vizier en de lokale bisschop die alsmaar 
probeerde misbruik van kinderen te verzwijgen. Alles was volgens hem 
verjaard zelfs de gevallen van het heden! Dan hebben we de politieke 
en justitiële corruptie en de vele ouders die niet voor hun kinderen kun-
nen/willen zorgen door de drugs en maatschappelijke problemen die ze 
hebben. Vergeet ook niet de inteelt die op vele plaatsen van het eiland 
gaande is. Kinderen zijn simpel voor velen een lustobject!
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Pas na het schrijven van het boekje “Geboren voor één cent” werd dui-
delijk dat bijvoorbeeld een heer Drayer maar ook een mevr Kooystra 
en de personen achter internaten niets anders waren dan personen die 
via kinderleed in de picture willen staan! Oplossingen mochten niet 
aangedragen worden en heer Drayer wilde wel een “show” maken als 
ik de kinderen van mijn boekje aan hem voorgesteld werden en de ware 
namen op straat zouden belanden!!!

Na het aanbieden van mijn boekje aan koningin Beatrix kwam de ware 
adder van het kinderleed tevoorschijn. Een man en een vrouw verbon-
den aan de loge van de vrijmetselarij van de koningin benaderden me 
en vroegen of we kinderen konden leveren voor hun “Alpha project” 
en het moesten kinderen zijn zonder ouderlijke of familie banden! U 
raadt het al, dit was duidelijk kinderhandel via de vrijmetselarij loge 
van koningin Beatrix! Na het weigeren werd ik met de dood bedreigd 
en zijn er zaken gebeurd die u niet wil weten.

Later heb ik nog in enkele van mijn boeken besproken wat ik allemaal 
ondernomen heb tegen deze bende. Maar het ergste is dat zowel politiek 
als een OM (die pedofielen beschermen en zelfs in dienst heeft) NIETS 
doen tegen kinderleed. De macht van hogerop is ver doorgedrongen op 
de eilanden.

Verder is er van mijn eerste boekje nog een Masterscriptie Rechtsge-
leerdheid geschreven waar juridisch al mijn gestelde bewezen is. Het 
boekje “Het recht op bescherming van kinderen” van Mr.R.M. Nieuw 
legt het ware kinderleed bloot en is naar de ervaringen vanuit mijn boek 
“Geboren voor één cent” juridisch besproken.
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Mevr van der Zee;
Wilt u werkelijk weten wat er spelende is op onze 6 eilanden, svp in-
formeer u zich eerst eens en kom niet met mensen die nauwelijks een 
vinger uitsteken voor onze kinderen. Het probleem kinderleed ligt veel 
dieper en is veel zwaarder als een paar personen die op de voorgrond 
alsmaar komen en al soms 40 jaren niets doen of niets willen of kunnen 
veranderen!

Ik sta altijd open voor een gesprek en u de waarheid te laten zien en 
misschien is er een weg voor u om de ware kinderhel te doorbreken.

Met een vriendelijke groet,
John H Baselmans
MKK (Movimentu Kontra Korupshon)
Dokterstuin 237 
Tel +5999-
E mail john.

Het bewuste stuk

Seksueel misbruik en het moedig slopen van taboes op Curaçao

Muurschildering in Willemstad die aandacht vraagt voor de rechten 
van het kind
Over seksueel geweld wordt op Curaçao gewoonlijk gezwegen. Het 
taboe drukt van oudsher zwaar. Er zijn als gevolg van dit zwijgen 
ook geen cijfers over dit probleem bekend. In Opzij, het feministisch 
maandblad in Nederland schrijft Renate van der Zee uitvoerig over dit 
wijdverbreid probleem op het eiland. Hieronder een integrale weergave.
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Afgelopen zomer lieten moedige vrouwen, die op indrukwekkende wijze 
strijden tegen het seksuele geweld op hun eiland, luid en duidelijk van 
zich horen toen de grootste misbruikzaak die Curaçao heeft gekend voor 
het gerecht kwam. Orlando B., leider van de Rains of Blessingkerk, werd 
veroordeeld voor het verkrachten van zeven meisjes en jonge vrouwen 
- er waren meer aangiftes, maar daar was onvoldoende bewijs voor. Hij 
had zijn slachtoffers onder meer onder het mom van duiveluitdrijving 
tot seks gedwongen. Het openbaar ministerie eiste achttien jaar, maar 
hij kreeg een veel lagere straf: negen jaar. (correctie AVC: veertien jaar 
in hoger beroep)

Prompt organiseerde Aliansa, een pressiegroep van organisaties die zich 
inzetten tegen onder meer huiselijk geweld, een handtekeningenactie en 
een openbaar debat midden in het centrum van Willemstad. Daarbij werd 
openlijk over seksueel geweld gesproken. Het was een uniek evenement.

“Wij willen hogere straffen voor de daders, maar dat is niet genoeg,” 
zegt Jeanne Henriquez, de voorzitter van Aliansa. “Wij vechten voor 
een serieus plan van aanpak van dit probleem. We willen dat kinderen 
op Curaçao goede seksuele educatie krijgen. We willen een kinderom-
budsman, daderprogramma’s en goede maatschappelijke zorg in de 
wijken voor families. We blijven dit op de agenda zetten en we grijpen 
elke kans aan om ons zegje te doen.”

Jeanne Henriquez, een bedachtzame vrouw die zorgvuldig haar woorden 
kiest, is een van de belangrijkste feministes van het eiland. Ze maakt 
zich al jaren sterk voor de rechten van vrouwen en kinderen. Samen 
met Aliansa trok zij twee jaar geleden aan de bel toen er kinderen sek-
sueel waren misbruikt op het internaat Kinderoorden Brakkeput. “Het 
hoofd van het internaat wist het, maar hij deed niets,” vertelt ze. “Wij 
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zijn vervolgens naar de pers gegaan en hebben druk uitgeoefend op de 
overheid. Toen is er eindelijk actie ondernomen.”

Ze is net terug van een overleg met de minister. Onderwerp van gesprek: 
een nationaal plan tegen huiselijk geweld en geweld tegen kinderen.

Casandra Martha werkte meer dan veertig jaar voor de politie
“Het was een positief gesprek,” zegt ze. “Ze luisteren naar ons, zeker. 
Maar we zijn hier al jaren mee bezig en ik geloof pas dat dat plan er 
komt als het zwart op wit staat. Een kwart van onze bevolking leeft 
onder de armoedegrens en een kwart leeft op die grens. We hebben het 
dus over de helft van de gezinnen op Curaçao die onder zeer slechte 
omstandigheden leeft. In deze crisissituaties zie je vaak allerlei vor-
men van geweld - hoewel het ook in rijke gezinnen voorkomt. Als er 
geen goed zicht is op probleemgezinnen, via maatschappelijk werk en 
leerplichtambtenaren, hoe kun je dan ingrijpen? En dan heb ik het nog 
niet eens over de politie. We horen zo vaak dat ze een aangifte niet 
eens opnemen. Politiemensen die zedenzaken doen, krijgen ook geen 
speciale training.”

“Dat klopt,” zegt Casandra Martha, een gepensioneerde politievrouw 
die een tijd lang bij de afdeling jeugd- en zedenzaken werkte. “Er is 
altijd heel weinig aandacht voor seksueel geweld geweest bij de politie. 
Alles draaide om drugsbestrijding,” vertelt ze. “We kregen geen enkele 
training: ik had geen idee hoe ik slachtoffers moest begeleiden.”

Ze herinnert zich haar eerste zedenzaak. “Een grootvader belde me dat 
hij zijn veertienjarige kleindochter uit de wc, die op het erf stond, had 
zien komen en dat er iets ernstig mis met haar was. “Ik ging ernaartoe en 
in die wc trof ik een pasgeboren baby aan. Het meisje verkeerde in een 
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shock. Ik kon haar niet aan het praten krijgen. Ook voor mij was het een 
trauma, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Uiteindelijk bleek ze te zijn 
misbruikt door een familielid. Helaas is er sindsdien weinig veranderd: 
politiemensen krijgen nog steeds geen training voor zedenzaken en de 
afdeling is onderbezet. Hier op Curaçao worden slachtoffers in eerste 
instantie niet geloofd. De mensen zeggen: die meisjes doen het zelf, ze 
zijn vroegtijdig seksueel actief. Maar die kinderen weten niet eens wat 
er gebeurt, want ze krijgen geen seksuele voorlichting. Men is bang dat 
meisjes daar losbandig van worden.”

Eén van de vrouwen die strijdt voor verandering op dit gebied is Sheila 
Albertoe, een energieke vrouw met lange vlechten. Ze is directeur van 
Bos di Hubentut (Stem van de Jeugd), een organisatie die opkomt voor 
kinderrechten.

Albertoe besloot tot actie toen in 2006 een zaak aan het licht kwam van 
een achtjarig meisje dat drie jaar lang seksueel was mishandeld door een 
volwassen man. Haar ogen flikkeren op als ze vertelt: “Het was zwaar 
seksueel misbruik. Haar vagina was zo beschadigd dat ze verschillende 
operaties moest ondergaan. Vervolgens vertrapten de media de rechten 
van dit kind nog een keer door sensatiestukken te schrijven. Ik was zo 
kwaad. Toen zei ik: we gaan mensen bewust maken van dit probleem.”

Coraline Kooistra richtte de Stichting tegen Kindermishandeling op
Het begon met een toneelstuk over seksueel misbruik, geschreven door 
een slachtoffer, dat overal op het eiland werd vertoond en veel discussie 
losmaakte. “Daarmee hebben we een begin gemaakt met het doorbreken 
van het taboe,” zegt ze.

Inmiddels is er een heel voorlichtingsprogramma met documentaires, 
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lesmateriaal en zelfs een poppenkastvoorstelling over seksueel mis-
bruik. “We hebben onlangs een akkoord gesloten met alle scholen van 
Curaçao dat we voorlichting over seksueel misbruik mogen komen 
geven,” vertelt ze.

“Een paar jaar geleden was dat niet mogelijk, zeker niet op katholieke 
scholen. Nu zijn die scholen bereid ons binnen te laten. Dat is een grote 
stap in de goede richting.”

“Het is belangrijk dat we de mannen niet vergeten,” zegt Coraline 
Kooistra, oprichtster van de Stichting tegen Kindermishandeling. “Er 
worden ook jongens slachtoffer van seksueel misbruik. En we moeten 
aandacht hebben voor de vaders. Mannen hebben opvoeding nodig. Ze 
moeten weten wat wel en niet kan. We leven hier in een machocultuur, 
maar ook in een cultuur van vrouwen die van macho’s houden. Daar-
door gaan die mannen zich nog meer macho gedragen. Ze denken dat 
ze meer waarde hebben als ze relaties hebben met meerdere vrouwen. 
Zo hebben we onze zonen opgevoed.”

Terwijl ze limonade inschenkt voor een driejarig jongetje uit Sint- 
Maarten dat ze onder haar hoede heeft genomen, vertelt ze hoe ze zich 
bewust werd van de nood van kinderen op Curaçao. “Ik was journaliste 
en ik had een kinderpagina. Ik vroeg kinderen mij te schrijven over hun 
situatie thuis. Soms kreeg ik briefjes over ernstige zaken, bijvoorbeeld 
van kinderen die geslagen werden. Dan schakelde ik de politie in. 
Gaandeweg werd mijn pagina een soort hulptelefoon. Op een gegeven 
moment vroeg de minister van Justitie me een advies een meldpunt 
kindermishandeling op te zetten. Maar het duurde zo lang om dat van 
de grond te krijgen, dat ik zelf maar een meldpunt heb opgericht. Want 
ik dacht: deze kinderen kunnen niet wachten. Elke dag telt.”
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Ze vertelt dat ze regelmatig te maken krijgt met gevallen van seksueel 
misbruik. “Een typische situatie is: de ouders zijn gescheiden, de moe-
der brengt een nieuwe partner in huis en die partner misbruikt het kind. 
Vaak is de moeder op de hoogte, maar durft ze niets te zeggen, omdat 
ze financieel afhankelijk is van die partner. Er zijn ook gezinnen die 
totaal onwetend zijn, die denken dat misbruik een vorm van seksuele 
educatie is.”

Jeanne Henriquez, een van de invloedrijkste feministen van het eiland
Kooistra is nu betrokken bij het opzetten van een Centrum Seksueel 
Geweld op Curaçao. Dit is een particulier initiatief van de Nederlandse 
therapeut Jaco de Rapper en de directeuren van de opvangorganisatie 
Fier, Anke van Dijke en Linda Terpstra.

Als dit Centrum er komt, heeft Curaçao één centrale plek waar slachtof-
fers meteen hulp kunnen krijgen. Dat zou een einde kunnen maken aan 
de versnippering die nu op het eiland heerst. Er zijn wel organisaties 
die goed werk doen, maar samenwerking ontbreekt vaak.

“Curaçao is in beweging, zeker weten,” concludeert Kooistra.

“Mensen zijn bezig bewust te worden. Maar het is een lijdensweg om 
aan geld te komen als je projecten wilt opzetten. Toch ga ik gewoon 
door. Met hart en ziel.”

Curaçao is in beweging, ook als het gaat om andere vormen van sek-
sueel geweld. Het parlementslid Ana- Maria Pauletta diende onlangs 
een initiatiefwet in tegen seksuele intimidatie op het werk. Er is dit jaar 
voor het eerst onderzoek gedaan naar dit probleem en daaruit bleek 
dat één op de drie werknemers op Curaçao regelmatig fysiek seksueel 
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wordt geïntimideerd. Bijna tweederde krijgt regelmatig seksistische of 
dubbelzinnige opmerkingen te horen. Maar bijna niemand praat erover.

Sheila Albertoe, directeur van Bos di Hubentut, voor de rechten van 
het kind
Casandra Martha, de gepensioneerde politievrouw, maakte indertijd 
als eerste werk van seksuele intimidatie bij de politie. Want ook daar 
gebeurde het regelmatig dat politievrouwen werden lastig gevallen. 
“Maar daar werd niets mee gedaan. Er werd dan gezegd: die man kan 
zijn werk verliezen als je dit aanhangig maakt. Of: die man is getrouwd, 
hij heeft een gezin. Het gebeurde allemaal in een cultuur van zwijgen.”

Toch was er onlangs een vrouw die haar mond open deed. Marcia deed 
aangifte tegen de chef die haar had aangerand. Ze vertelt: “Op een och-
tend riep hij me naar zijn kamer en zei hij dat hij seks met me wilde. 
Toen ik weigerde, haalde hij zijn penis uit zijn broek en probeerde me 
te dwingen tot orale seks. Ik was totaal overrompeld, zoiets verwacht 
je gewoon niet. Ik worstelde me los en was totaal overstuur. Ik wist niet 
wat ik moest doen, want als je zoiets gaat vertellen, loop je het risico 
dat ze je niet geloven. Maar een collega die ook een vriendin van me 
is, haalde me over het aan de directeur te vertellen. Toen is mijn chef 
op non-actief gesteld. Er kwam een rechtszaak van en die hebben we 
gelukkig gewonnen. Vervolgens kwam aan het licht dat hij meer vrouwen 
op het werk had misbruikt.”

Marcia had de moed om te spreken, maar de prijs die ze betaalde was 
hoog. “Op het werk waren er maar drie collega’s die mij steunden, de 
anderen keerden zich tegen mij. De kranten schreven vreselijke dingen 
over mij. Dat ik een pathologische leugenaar was, dat ik veel mannen 
had gehad en dat ik geld had gestolen op mijn werk. Familieleden van 
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de dader praatten in op mijn partner en uiteindelijk verliet hij mij. Ik 
heb nu financiële problemen omdat ik gedurende de rechtszaak bijver-
diensten heb gemist, terwijl ik ook mijn advocaat moest betalen. Die 
zaak heeft mij kapot gemaakt.”

Er staat verdriet te lezen in haar donkere ogen. Maar ook woede. Ze 
vervolgt: “Toen ik een jonge vrouw was, ben ik verkracht door een man 
die me ‘s avonds naar huis bracht. Ik ben daar nog steeds razend over. 
Niemand heeft het recht iets met jou te doen wat je niet wilt. Daarom 
heb ik mijn mond open gedaan over mijn chef. En ik zou het zo weer 
doen. Ondanks alle problemen die het mij heeft opgeleverd. Want ik 
doe het niet alleen voor mezelf, ik doe het ook voor de andere vrouwen, 
die niet durven spreken.”

MONIQUE
Monique’s vader werkte bij de Shellraffinaderij in Willemstad. Haar 
moeder had hem van de ene op de andere dag verlaten voor een andere 
man. “Hij zei tegen mij: het is allemaal je moeders schuld. Hij vond dat 
het nu mijn taak was hem seksueel te bevredigen, omdat zij was weg-
gegaan. Want een man heeft behoeftes, dat zei hij. Ik kan er nog steeds 
niet tegen als iemand dat zegt.’’ Elke middag, als het tijd was voor de 
siësta op Curaçao, moest Monique met haar vader mee naar zijn kamer. 
“Het begon met betasten,” vertelt ze.

“Ik was ongeveer zeven jaar oud en weet nog goed hoe ik daar op zijn 
bed lag: helemaal verstijfd, als een plank. Later ging hij met zijn vingers 
naar binnen en moest ik hem aftrekken. Ik sloot me dan volledig af. Het 
was alsof ik mezelf zag liggen.”
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Ze vertelt dat de incest duurde tot ze ongeveer tien jaar oud was. “Het 
gevoel van schaamte was overweldigend. Het kwam niet in mijn hoofd 
op om het aan iemand te vertellen. Mijn vader was ogenschijnlijk een 
keurige man, intelligent, geliefd bij de mensen. Niemand had me geloofd 
als ik het had verteld. Ik kon zelf niet eens geloven dat dit echt gebeurde.

Ik dacht dat het mijn schuld was, omdat ik het toeliet. Seksueel mis-
bruik is iets wat je voor je hele leven schaadt. Het tast je gevoel voor 
eigenwaarde aan op een diep niveau.” Monique is nu in de veertig en 
pas sinds een paar jaar durft ze openlijk te vertellen wat ze heeft mee-
gemaakt. “Ik ben nu zo ver dat ik hier meer mee wil doen. Ik wil via 
storytelling andere mensen bewust maken van dit probleem. Zodat ik 
hier niet voor niets doorheen ben gegaan.”

(c) OPZIJ/Renate van der Zee
Achterkant Curacao: Dick Drayer
https://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2018/12/seksueel-mis-
bruik-en-het-moedig-slopen.html

Written 23-12-2018

Article 1340

Angstcultuur Openbaar Ministerie

Is het u opgevallen hoe onze rechterlijke / juridische / Openbaar Minis-
terie macht te werk gaat?
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Je gaat er vanuit dat deze instanties integer en ter bescherming van de 
bevolking behoren te zijn. Maar onze Openbaar Ministerie en onze rech-
terlijke / juridische macht hebben lokaal andere plannen. Of het direct 
plannen zijn van deze organisaties geloof ik niet maar het is duidelijk 
het NIET werken voor de bevolking maar juist ter bescherming van de 
onderwereld en de vele onderwereldse activiteiten!

Dit zien we duidelijk hier lokaal bijvoorbeeld bij een Openbaar Minis-
terie die onderzoeken verricht bij uitspraken die gedaan worden op een 
sociale media of in kranten! Dat in plaats van bijvoorbeeld eens te gaan 
onderzoeken hoe het staat met de wekelijkse coke leveringen en de vele 
verdwenen personen die doodgeschoten zijn! Men heeft het kennelijk 
te druk om gevonden coke, goud of wapens weer terug te leveren aan 
de rechtmatige eigenaar!

We hebben momenteel duidelijk te maken met organisaties die zwaar 
onder druk staan vanuit de lokale maffia. Ook zien we via hun handelen 
door het afpersen en zelfs openlijk via sociale media burgers aan te val-
len en te dreigen. De leugens van deze instanties lopen werkelijk uit de 
hand en gaan vormen aannemen van een instantie die haar druk vanuit 
de maffia niet meer onder controle heeft.

Het gaat zelfs zover in deze organisaties dat men valse beweringen 
aanwenden om hun frustraties en hun tekortkomingen te verschuilen. 
Zelfs “aannames” en “horen zeggen” zijn bij deze organisaties van 
harte welkom zolang deze maar niet wijzen naar hun criminele bazen.

Het is duidelijk dat het recht en de personen die het recht moeten be-
schermen niets meer en niets minder zijn dan een “beschermorganisatie” 
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voor de criminele groepen. Zeker niet voor de belastingbetalers, dat 
laten ze duidelijk merken.

Verwacht niets, vertrouw deze rechterlijk/juridische/Openbaar Minis-
terie organisaties niet! Uw informatie komt juist bij die mensen waar u 
tegen aangifte doet! Deze organisaties zijn de motor achter vele criminele 
zaken en beschermers van de andere kant van de maatschappij!

Vertrouw je zelf en blijf weg bij deze juridische maffia.

John H Baselmans-Oracle

Written 25-12-2018

Article 1341

Één wereld

We leven allemaal op een aarde en deze aarde is een onderdeeltje van 
een geheel systeem.
We hebben onze monden vol over vrijheden en de veranderingen die er 
moeten komen. Maar beseffen we wel wat er werkelijk gaat gebeuren 
als de veranderingen werkelijk doorgevoerd worden?

Laten we even wat opsommen:
Regeringen verdwijnen 
Machthebbers zullen er niet meer zijn
Multinationals behoren tot verleden tijd
Er is geen baas meer die u zaken opdraagt
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Belastingen zijn verleden tijd
Alle oude opgelegde geloven worden verboden 
Huishoudelijke klusjes zijn verleden tijd
Kinderen zijn vrij te doen wat ze willen
Er is geen moeten meer
Geen scholen en geen internaten
Geen gestichten geen ziekenhuizen

We gaan vrij zijn en we kijken alleen nog maar naar onszelf. We doen 
wat we willen doen dat allemaal maar onder een regel en deze is “respect 
voor elkaar hebben”.

En toen kwam het ware besef; 
Wie gaat voor ons eten zorgen, wie zorgt dat mensen met en voor elkaar 
gaan zorgen? En waar is de kracht van de mens die nu dan als dolle 
dwazen en zombies rondlopen op een plaats aarde genoemd? Een mens 
is geboren als slaaf maar een mens heeft slavernij nodig om te bestaan. 
Een vrij mens los van de aarde is geen mens. Elk mens al is deze alleen 
in moeder natuur of staat alleen heeft zich aan regels te voldoen want 
hij zal wel moeten eten en zijn lichaam wel optimaal moeten houden 
wil hij als mens kunnen leven.

Vrij zijn heeft een grens en geheel vrij zijn wil zeggen dat je een dwaas 
in een kooi bent! En is dat wat de absolute top weet dat hier de sleutel 
ligt. Want of het nu de aarde is, zonnestelsel of het gehele universum, 
alles hangt en staat vast aan regels, regels waar de mens denkt onderuit 
te kunnen komen.

John H Baselmans-Oracle
Written 26-12-2018
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Article 1342

Aan alle naamlozen die verdwenen, vermoord zijn op dit 
eiland

Beste mensen van deze aarde.

Al jaren is het hetzelfde op dit eiland Curaçao. Mensen als niets bedui-
dende naamloze wezens van dit systeem die zijn vermoord, opgeruimd 
en verdwenen door of een kogel, steekwonden of vergif.

U wist te veel, u was er bij ingetrokken in de vuile handel, u deed niet 
wat er door de witteboorden criminelen lokaal opgedragen werd en zo 
stierf u zonder naam of verdween u in een put of de diepe zee met gaas 
en stenen om u heen onder op de zeebodem. Nooit vermist, en niemand 
die lokaal vroeg waar u gebleven was. De autoriteiten zwegen in alle 
talen bang omdat anders de ogen nog wel eens op hen gericht kunnen 
worden.

U als onbekende, bent uit het leven gerukt door personen die veel geld 
maken van de opdrachten die men geeft aan mensen zoals u. U bent in 
hun ogen vuil, een pispaal en uitvoerder van zaken die de witteboorden 
zelf niet durven uit te voeren. Ze weten dat geld alles mogelijk maakt en 
dat u als mens geld te kort kwam om gezinnen en uw kinderen te voeden.

Het is die kogel, die messteek, dat vergif wat u van de aardbodem veegde 
en u niet wordt vermist door iemand of heel misschien een kleine groep 
die verder moeten en hun mond moeten houden.
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Voor alle omgebrachte en verdwenen personen ooit wonende op dit 
eiland Curaçao, voor u allen even dit moment. Want de overheid en de 
criminele top weten uw namen zelfs niet meer laat staan dat ze u missen.

Vele mensenlevens zijn geëindigd zonder enige kennis op dit eiland 
Curaçao en dat alles onder een bloederige Nederlandse vlag.

John H Baselmans-Oracle

Written 26-12-2018

Article 1343

Aqualectra, waarom Aruba wel en Curaçao niet

Het is gewoon van de zotte als je dit leest in de krant:

“Oranjestad - Water - en Energiebedrijf Aruba (WEB) kiest definitief 
voor het opwekken van elektriciteit met behulp van duurzame ener-
giebronnen. De technologiegroep Wärtsilä Energy Solutions is gecon-
tracteerd om een ‘dual-fuel’-energiecentrale te leveren. De installatie 
van 102 MW is besteld om WEB in staat te stellen een solide basis te 
bouwen voor de overgang naar een schonere toekomst, vrij van HFO 
(zware brandstof). De fabriek werkt nu op HFO. Echter, wanneer vloei-
baar aardgas beschikbaar komt op het eiland, bestaat de mogelijkheid 
om hierop over te schakelen. De flexibiliteit van de zes Wärtsilä 50DF 
dual-fuelmotoren vergemakkelijkt de integratie van hogere niveaus van 
wind en zon in het systeem.”
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En wat lees je bij onze Aqualectra? Ze rommelen met wat windmolens, 
nu gaan er enkele zonnepanelen komen en we hebben overal machines 
staan die volgens de bouwer (bedrijf die ze verkocht heeft) niet naar be-
horen onderhouden worden en men alsmaar achter de uitvallen aanloopt!

Waar blijft al het dure geld wat wij als klanten betalen voor onze elektra 
maar ook voor het water? Waarom al die mega salarissen voor mensen 
die alsmaar projecten aan het bedenken zijn die 3 tot 5 maal meer kosten 
dan er elders op de wereld voor staat? Kijk naar ook bijvoorbeeld de 
BOO die voor maar een derde gebouwd is en al het geld verdween en 
nu meer stil staat dan werkt! Ook daar mega beloftes en geen leveren!

In de tijd van nu waarom niet de allernieuwste technieken gaan starten 
als men toch moet veranderen. Nee, we krijgen weer derderangs derde 
wereld zonnecollectoren die enkele MW moeten gaan leveren! We 
worden uitgezogen, we zitten zeer regelmatig zonder stroom en ook 
nog water en dan verdwijnen de miljoenen uit deze firma naar het niets 
en dat in de tijd van waar alles hangt en staat rond en om elektriciteit!

Veeg Aqualectra schoon, haal al die megasalarissen weg en die personen 
die beslissen voor projecten laat hen driedubbel controleren door bui-
tenlandse accountants! Dan krijgen wij misschien eens de elektriciteit 
en water waar we duidelijk teveel voor betalen.

We worden bestolen en opgezadeld met derderangs afgekeurde mate-
rialen. Dat is duidelijk en de visie gaat blijkbaar niet verder dan hun 
eigen bankrekening!
Mijn gratis advies is: Misschien is het goed dat men eens in de leer 
gaat op Aruba.
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John H Baselmans-Oracle

Written 28-12-2018

Article 1344

67 moorden en verdwijningen

We zijn een klein eilandje en de officiële teller van het aantal inwoners 
staat vandaag op 161.014 ingeschrevenen. Onofficieel praten we over 
veel meer mensen, als we de illegalen en vluchtelingen meetellen! Maar 
wat weten we van onze medebewoners? Personen anoniem en mensen 
veelal ook zonder naam voor de officiële instanties.

Maar we hebben het in de titel van dit stuk over de legale inwoners van 
dit ene eiland genoemd Curaçao. Want onder de legale geregistreerde 
mensen op deze rots verdwenen er afgelopen jaar 67 mensenlevens. 
Gaan we praten over de illegale personen en de mensen die tijdelijke 
als “toeristen” op ons eiland verblijven, praten we zelfs over een totaal 
van 179 verdwijningen! Weg, in het niets, zonder naam, zonder leven!

Waarom maak ik me druk? 
We praten over mensen met een leven dat afgenomen is op dit ene eiland, 
verdwenen zonder enige notie en zonder enig respect voor het leven!
Wat is een mensenleven nog waard op een maffia eiland genaamd 
Curaçao?

John H Baselmans-Oracle
Written 29-12-2018
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Article 1345

Ze gaan verdwijnen

APC Bank N.V. 
Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU
BNC International Bank N.V.
Bancaribe Curaçao Bank N.V.
Banco Industrial de Venezuela (Curaçao Branch)
Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal Sucursal Curaçao 
Banco Provincial Overseas N.V. 
Banco Provincial S.A. (Curaçao Branch) 
Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal (Curaçao Branch)
Banco del Orinoco N.V.
Banco di Caribe N.V. 
Banesco N.V. 
Blue Bank International N.V. 
Central Bank of Curacao and Sint Maartin 
Centrale Hypotheekbank N.V. 
Citco Banking Corporation N.V. 
Coöperatieve Crediet Vereniging Wescar 
Coöperatieve Crediet Vereniging “Eureka” 
Coöperatieve Spaar - en Kredietvereniging Utiliteitsbedrijven
Coöperatieve Spaar en Kredietvereniging Kooperativa Bankario, Trust 
i Aseguro 
Coöperatieve Spaar- en Credietvereniging San Pedro Credit Unions
Coöperatieve Spaar- en Kredietvereniging UTS N.V. (Credit Union 
UTS N.V.) 
DVB Bank America N.V. 
EBNA Bank N.V. s
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Exprinter International Bank N.V. 
FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited, Curaçao Branch 
FirstCaribbean International Bank (Curaçao) 
Girobank International N.V. Non-Consolidated 
Girobank N.V. 
Island Finance (Curaçao) N.V. 
Kooperativa di Spar i Krédito Empleadonan Petrolero “KEP” 
Kooperativa di Spar i Krédito Santa Familia Habri 
Koperativa Spar i Krédito Aviashon (K.S.K.A.) 
LAAD Americas N.V. 
Maduro & Curiel’s Bank N.V. 
Maduro & Curiel’s Bank International N.V. 
MeesPierson (Curaçao) N.V. 
MeesPierson (N.A.) N.V. 
Mercantil Bank (Curaçao) N.V. 
Mercantil C.A. Banco Universal Agencia Curazao Consolidated 
NBAD Americas N.V. Non-Consolidated 
National Investment Bank (NA) N.V. 
Noro Bank N.V. Non-Consolidated 
Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V. 
Orco Bank International N.V. 
Orco Bank N.V. 
PSB Bank N.V. 
RBC Royal Bank International N.V. 
RBC Royal Bank N.V. 
Rabobank Curaçao N.V. 
Republic International Bank N.V. 
South American International Bank Curaçao N.V. 
Stichting Fundashon Nos Deseo
Stichting Korporashon pa Desaroyo di Korsou (“Korpodeko”)
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Stichting Personeelsvoorzieningsfonds Autobusbedrijf Curaçao 
Stichting Spaarfonds C.E. Havenga Groep N.V.
TotalBank Curaçao N.V.
United International Bank N.V. 
Van Lanschot Bankiers (Curaçao) N.V. 
Vidanova Bank N.V.

Een lange lijst met financiële instanties en er zullen nog meer hier niet 
vernoemd zijn.

Maar wat is er gaande? 
Wereldwijd is de gehele financiële markt in elkaar aan het storten en 
dat wil zeggen dat de triljarden schulden al lang niet meer gedekt zijn 
en ook niet meer dekkend te maken zijn. Nu dat grote landen als China, 
Rusland de touwtjes wereldwijd steeds meer in handen krijgen en de 
schulden van zeer veel landen zo hoog zijn aan bovengenoemde landen 
kunnen deze financiële heersers de stekker uit die landen trekken die 
spelen met geld wat niet bestaat maar wij wel van leven.

Al geruime tijd maakt deze situatie dat er wereldwijd geld omgezet 
wordt in metalen en stenen daar de rijken weten dat deze altijd nog een 
waarde zullen behouden. Maar we hebben ook IJsland wat zo’n land 
is die veel van die speculeerde banken gesloten heeft. Banken die er 
niet voor de bevolking waren maar voor eigen overdreven gewin. Dat 
maakt dat IJsland een van de weinige landen is die niet afhankelijk is 
van de wereldgeldmarkt en deze komende ondergang. We zien de rijken 
naarstig er alles aan doen om zoveel mogelijk edelmetaal en stenen te 
vergaren om zo toch nog hun kapitaal veilig te stellen. Zie de hint in de 
kersttoespraak van koningin Elisabeth!
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De banken gaan klappen, geld heeft geen waarde meer. Mocht er 
gespaard zijn, vergeet het! Het zogenaamde gecreëerde geld zal ver-
dwijnen omdat het waardeloos papier is. Geld wat op spaarrekeningen, 
huishoudelijke rekeningen maar ook al het gespeculeer in aandelen en 
beurzen zullen verdwijnen. Er zal niets meer van dat gegenereerd geld 
nog op te vorderen zijn, het is opgelost in het niets. O, u bent bezig met 
kryptomunteenheden! Heel goed, van lucht geld te maken! Een illusie 
die ook zal verdwijnen als er geen geld meer is.

Alles wijst er op en de signalen vanuit de absolute elite wereld is er, dat 
geld momenteel minder waarde heeft dan het water van onze oceanen!

Banken verdwijnen, financiële instanties zullen vallen en de kleine man 
zal zijn zuur verdiende en gespaarde geld niet meer kunnen opnemen 
daar de banken geen geld hebben en sluiten.

Denk even na waarom de banken allemaal het plastic geld promoten en 
zelfs met chips bezig zijn in ieder mens! Men gaat punten verzamelen, 
punten die de opvolger is van het waardeloze geld.

John H Baselmans-Oracle

Written 30-12-2018
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Article 1346

Derde moord in brandstof oorlog?

Wordt heer Quino Chin-A-Lien de derde vermoorde in de brandstof-
maffia wereld?

“Curoil voelt zich bedreigd”.

Vanaf dag één is Curoil het monopolie adres over alles wat brandstof 
betreft, al beweert men het tegendeel! Maar nu dat er een tanker met 
500.000 liter diesel aangemeerd is die legaal alles gedaan heeft om deze 
diesel lokaal te gaan verkopen aan bedrijven met generatoren, blijkt dat 
heertje Curoil weldegelijk nog alle touwtjes in handen heeft en dat de 
brandstof monopolie nog degelijk bestaat en dat alles dit keer beschermd 
door een minister Romer. Een minister die alles via ministeriële beschik-
kingen en dreigementen, en zo ook dit weer, naar haar hand wil zetten. 
Wie is de mysterieuze kracht achter deze minister?

Weet u nog de voorgangers van heer Quino Chin-A-Lien? De twee 
personen die vermoord zijn daar ze duidelijk aangaven dat de lokale 
brandstof simpel bagger is? Hetzelfde leveringsbedrijf die nu zelfs 
brandstof aanvoert die zo gevaarlijk is dat oudere wagens spontaan in 
brand staan (zie wederom brandende wagen afgelopen weekeinde).

Maar even naar de heren Wedervoort en Brekelmans die beiden dit ook 
hadden aangetoond! Vreemd genoeg kwam eerstgenoemde kort na zijn 
bekendmaking om, dat door een race ongeluk (waar men van weet dat 
er geknoeid is aan de wagen). De tweede persoon kreeg simpel de kogel 
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en alle elektronische gegevens rond zijn brandstof aankopen die op zijn 
laptop stonden, waren wonderwel verdwenen!

We krijgen nu duidelijk een derde moord als het aan de brandstof maffia 
ligt! Ondanks dat er via advocaten de legale weg bewandeld werd en alle 
papieren in orde zijn, mag deze Chinese ondernemer er geen gebruik 
van maken en is er een minister die ook hier weer een dreigement ziet 
naar blijkbaar haar eigen toko!

We blijven vastgeketend aan de Curoil bagger en de brandstof die dui-
delijk niet aan de moderne eisen voldoet maar dat er levens vallen als 
er mensen zijn die aantonen dat het bagger is en dat goede brandstof 
geleverd kan worden ver onder de Curoil prijs, dan vraag je af hoe ver 
deze maffia gaat in deze oorlog en wat de werkelijke verdiensten zijn!

Geen monopolie is simpel dat andere ondernemers kunnen komen 
concurreren en dat wil duidelijk de regering van Curaçao met hun zit-
tende maffia ministers niet! Men gaat over lijken en dat is het kennelijk 
waard! Hoeveel doden moeten er nog vallen?

John H Baselmans-Oracle

Written 05-01-2019
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Article 1347

De diesel leugen (de test)

We weten dat onze leveranciers een staatsbedrijf is wat een alleenrecht 
heeft in het leveren van brandstof op dit eiland. Ook is een vast gege-
ven dat als je dat aan wil tonen of zelfs testen en bewijzen hebt over 
de oplichting in deze markt het je duur komt te staan. Zo zijn de heren 
Wedervoort en Brekelmans vermoord daar ze aantoonden dat brandstof 
vele malen goedkoper kon maar ook dat het bagger is wat onze lokale 
tiran levert aan haar klanten. Het afval wordt lokaal verkocht waardoor 
de wagens, ook al bewezen, spontaan in de fik vliegen maar ook dat er 
alsmaar aangepast moet worden aan de wagen zelf om hem rijdende 
te houden!

Maar er is nog wat anders waar deze lokale tiran over zwijgt en dat is dat 
de brandstof geen brandstof meer is maar een verdunde vorm van wat 
eens brandstof was! Men gooide in de pers over bepaalde waardes die de 
lokale brandstof moest hebben maar deze schijn komt in een keer naar 
boven in het geval wat nu spelende is in de Quino Chin-A-Lien episode.

Wij als eenvoudige bandabouers hadden al aardig wat diesel ingekocht 
bij heer Quino Chin-A-Lien en deze werd ook in wagens gedaan want 
men gaat toch uit van diesel is diesel!

WAT VIEL OP?
We startten in een Toyota truck die zeker niet de nieuwste was. Het was 
van een persoon die dagelijks reed voor zijn werk. Hij maakte redelijk 
wat kilometers en deed met de hoge kwaliteit Curoil diesel, die voldoet 
aan alle eisen van de heerser, slechts 4 dagen en dan moest er opnieuw 
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naar de pompstation gegaan worden! Het was niet de beste onderhouden 
wagen en tijdens het schakelen was er ook een zwarte Curoil rookpluim!

We vulden de tank met Quino Chin-A-Lien diesel en wat bleek, na 7 
dagen en dubbele aantal kilometers zat er nog een klein beetje diesel in 
de tank! Dus men kan met de Quino Chin-A-Lien diesel wel dubbel zo 
lang rijden! Verder viel op dat bij het schakelen er geen rookpluimen 
te zien zijn en volgens de eigenaar is de wagen rustiger in het rijden!!

We herhaalden de test nog enkele malen en de andere wagens gaven 
ook bijna een dubbele rijafstand en ook deze mensen vinden hun wagen 
beter lopen!!

De vraag aan Curoil is: Buiten dat u sjoemelt met benzine die niet be-
hoort in oude wagens (volgens internationale standaarden), wat voor 
bagger verkoopt u als zijnde “diesel”? Bewijzen bij simpele testen hier 
op bandabou geven aan dat men de dubbele afstand kan rijden met een 
volle tank en zonder vervuilende rook!

We worden belazerd door dit monopoliserende staatsbedrijf en we 
moeten wel de jackpot betalen voor deze bagger! Wanneer wordt de 
politiek aangepakt in deze oplichtingsaffaire?

John H Baselmans-Oracle

Written 10-01-2019
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Article 1348

“Nos moer” kultuur

Ons geweldig eilandje wat volgens enkele optimisten, het bestem-
mingseiland is van vele buitenlandse toeristen! Men denkt lokaal dat 
de huidige toerist naarstig wacht op hun handel vanuit vooral de vele 
rommelkraampjes, vieze ongezellige rommelige winkels en niet altijd 
veilige eet- en drinkgelegenheden!

Op het eiland zijn op het ogenblik meer gesloten en faillieten hotels dan 
nog open soortgenoten en de meeste ressorts zijn wegsluisgelegenheden 
van veel bloedgeld en echt niet wachtend op dat toeristisch gezeur! 
Maar we zijn een toeristisch eiland!

We bieden kraampjes met goederen die veelal niet om aan te zien zijn en 
wat er verkocht wordt heeft ook nauwelijks iets te maken met dit eiland!
Maar we zijn een toeristisch eiland!

Als men werkelijke controles zou gaan houden in de slaap- en eetgele-
genheden dan zullen er nog weinig door de keuring komen. Maar we 
houden onze handen voor onze ogen en slikken de zaken die er aange-
boden worden, het zijn toch maar tijdelijke toeristen!
Maar we zijn een toeristisch eiland!

Als men op Hato landt moet je als toerist de chagrijnige gezichten plus 
lange rijen slikken van de nauwelijks werkende immigratie en douane. 
Dat ondanks een geldverslindende verbouwing! Je wordt dan ook direct 
geconfronteerd met de onwil van dit eiland. 
Maar we zijn een toeristisch eiland!
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Verwacht geen vriendelijkheid of een lachend gezicht want we denken 
alleen aan uw geld wat we u afhandig gaan maken.
Maar we zijn een toeristisch eiland!

We leven lokaal liever in de stank en ratten van een oude roestende 
raffinaderij dan dat we zeggen: 
“Hello madam/sir, can I help you” and “have a nice day”. Denk erom 
dat is onze kultuur een “nos moer” kultuur die uitgaat van corruptie, 
drank, alcohol, ongelimiteerde drugs, feesten en wapens!

Curaçao, het culturele eiland wat naar “nos moer” gaat volgens hun 
eigen “nos moer” kultuur.
Maar we zijn een toeristisch “maffia eiland”!

John H Baselmans-Oracle

Written 11-01-2019

Article 1349

Het bloedgeld van Bisdom Willemstad

Nog niet lang geleden werd er vanuit het Bisdom Willemstad leugens 
verspreid dat men niet alles aan het verkopen was omdat het Vatikaan 
geld wilde zien in plaats van goederen.

Ik denk dat de leugen ongelofelijk is omdat wij persoonlijk in het geval 
hoffi Keijzer meegemaakt hebben en de volgende uitspraken en hande-
lingen van dit Bisdom hebben moeten meemaken!
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Er was in het verleden een erfenis van de familie Keyzer die na zijn dood 
over ging naar “erven Keyzer” die beheerd werd door twee personen. 
De eerste persoon viel snel door overlijden af en de enige overgeble-
ven persoon heeft mij persoonlijk bijgetrokken voor het beheer van de 
diverse huizen en vele grote stukken grond midden in de stad.

Op een gegeven moment zijn mijn vrouw en ik door een vies spel vanuit 
de regering uit ons huis gezet. Met toestemming van de toen huidige 
erven heb ik van een oude schuur een woonhuis gemaakt op een van 
de stukken grond langs de enige overgebleven erven Keyzer. In die tijd 
hadden mijn vrouw en ik contact met het Bisdom waar nog heer Ellis de 
scepter zwaaide omdat we op de vele duizenden meters grond om ons 
heen een kindertehuis wilde starten en erven Keyzer al aangaf om voor 
de grond goedkeuring van het Bisdom te vragen omdat deze erfgenaam 
zou worden van de gronden als de laatste erven zou sterven.

We kregen van het Bisdom schriftelijk een okay (brief in mijn bezit). 
Helaas in die tijd werd mijn vrouw ernstig ziek en overleed en het 
project ging niet meer door. Een zekere pater Piet kwam al regelmatig 
bij ons over de vloer omdat hij de link was tussen erven Keyzer en het 
Bisdom. We besproken nog wel eens zaken en zo ook hoe het verder 
gaat als de laatste erfgenaam zou sterven.

Deze pater Piet, die toen in het Bisdom actief was, vertelde me regel-
matig dat het stuur onder de huidige nieuwe Bisschop Secco geheel 
omgegooid was en dat hij een compleet andere visie heeft dan zijn 
voorganger heer Ellis! Deze visie was alles verkopen om zo in het goede 
blaadje te komen staan bij het Vatikaan! Dit waren uitspraken van een 
toenmalig bestuurslid! Wat de laatste erfgenaam niet wist was dat alle 
bezit naar het Bisdom Willemstad zou gaan en hij vreselijk kwaad werd 
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dat erven Keyzer wel door hem afgehandeld moest worden maar niets 
van de bezittingen zou over gaan naar zichzelf! Toen deze persoon 
hier achter kwam was het ook met hem snel gegaan en overleed met 
teleurstellingen.

Erven Keyzer werd uitgesproken en alles belandde bij Bisdom Willem-
stad die er geen gras over liet groeien. Binnen enkele dagen kwam de 
gehele commissie bij mij thuis om te zien welke bezittingen ze geërfd 
hadden! Dit met een kop koffie en door hun meegenomen gebak! Zeer 
kort daarna werden alle huizen te koop aangeboden en werd een stuk 
grond naast mijn huis, waar ik de optie nog steeds op had voor een 
kindertehuis, aangeboden op de markt voor 1.2 miljoen gulden! Per-
soonlijk werd mij niets verteld en was niet éénmaal meer het Bisdom 
te bereiken, mondeling noch schriftelijk! Via de makelaar hoorde ik dat 
Bisdom Willemstad had opgedragen om mijn huis met rust te laten daar 
deze verkocht zou worden samen met het stuk land en tegen de grond 
gegooid zou worden!

Snapt u hem, Bisdom Willemstad geeft land voor een kindertehuis, gaat 
dan zwijgen en dan verkoopt men het zonder enig contact! Wel werd door 
diverse kanalen vanuit het Bisdom wereldje naar buiten gebracht dat de 
huidige Bisschop alle lokale bezittingen aan het verkopen is en dat al 
het geld afgedragen moest worden naar het Vatikaan! Niet één maar vier 
bevestigingen zijn uit het Bisdom gekomen over dit geld wegsluizen!

Het is duidelijk dat heer Secco (huidige Bisschop) een zieltje en extra 
kruisje in het Vatikaan wil kopen als hij later voor de poort staat! Hij 
doet dat allemaal met geld vanuit ons eiland waar geen belasting over 
wordt betaald en ook geen weet over is verder bij een centrale bank, 
laat staan de politiek!
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Dachten we alleen een drugs/gok witwas maffia te hebben op onze 
eilanden! Maar in werkelijkheid verdwijnt veel lokaal geld via een 
Katholieke maffia kerk!

John H Baselmans-Oracle

Written 12-01-2019

Article 1350

Einde wereld?

Nee, er zal geen einde komen van de wereld. Maar bij deze uitspraak 
moeten we niet denken aan de ondergang van de aarde maar wel de 
mensheid. De wereld zal niet vergaan want de kern weet dat deze “we-
reld” een deel is wat nodig is in een geheel.

Toch lezen en horen we de verkondigingen dat de wereld zal vergaan en 
dat er een einde gaande is die wij als mensen niet kunnen tegenhouden.

Okay, laten we eerst zeggen “de wereld” zal niet vergaan maar de 
mensheid heeft inderdaad een kans dat die grotendeels zal verdwij-
nen! Wij mensen hebben een “wereld” gecreëerd om ons heen die we 
kunstmatig in stand houden. We leven werkelijk in een hologram, in 
een eigen dimensie! De huidige aardse wereld is er een die tegen vele 
natuurwetten gaat maar is ook een wereld die totaal geen meerwaarde 
in het geheel heeft. Overigens, wat wij wereld noemen is niet de wereld 
van het geheel maar de wereld van de aarde met daar menselijke wezens 
op neergestreken.
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Als we de huidige bewoonde aarde zien is het niets meer als een hemelli-
chaam wat vol door menselijke “ongedierte” bewoond is. We kunnen het 
in de natuur zien bij de overbevolkte konijnen populaties of de plaatsen 
waar het dier geen tegenstanders heeft. Buiten de menselijke overpo-
pulatie heeft de mensheid zich ook nog eens verheven boven de natuur 
en menen we onuitsterfelijk zijn. Door deze arrogantie denken wij mee 
te kunnen bepalen wat leven in het geheel is en hoe die gevoerd moet 
worden. Wij als “menselijke ratten” op een hemellichaam zijn werkelijk 
geëxplodeerd naar een plaag en dat is een plaag die momenteel ingezet 
heeft tot zelfdestructie! De mensen moorden elkaar nu uit. De mens heeft 
groepen gecreëerd om elkaar te veroordelen en te doden. DAT gaat de 
ondergang worden van de mensheid! We zullen grote gevaren en grote 
ziektes overleven maar de innerlijke vernietigende factor zit duidelijk 
in elk mens ingebouwd en is duidelijk geactiveerd!

Als we het dus hebben over een “einde van de wereld” is het in werke-
lijkheid het opruimen, het verdwijnen van mensheid! Dit is iets wat de 
“wijzen” ook weten! Zij denken deze ondergang te kunnen ontvluchten 
door zich af te zonderen of zich naar elders te verplaatsen. Maar wat 
ze niet weten is dat ook in hen al de vernietigende mode in werking is 
getreden. Bij vele ratten in één kooi zal er maar één van overleven. Dat 
is de natuurlijke wet en die wet staat ver boven die van de menselijke 
wetten.

John H Baselmans-Oracle

Written 14-01-2019
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Article 1351

Hogere machten = Koninklijk huis

Je kunt er bijna niet onderuit of je komt wel iets tegen over heer Hol-
leeder.
De man die veel weet en niet veel los laat!

WAAROM?

Nu, lees dit citaat van een uitspraak:

„Het is een gesprek waarin Holleeder voortdurend benadrukt dat hogere 
machten in het spel zijn die hij ook niet in de hand heeft, dat zijn leven in 
gevaar kan komen en ik nog geen duizendste weet van wat werkelijk in 
het wereldje speelt. Ik wist niet wat de eventuele gevolgen konden zijn.”

Hogere machten?
Jaren geleden publiceerde ik al een stuk over heer Holleeder omdat hij 
een dikke schakel is van de onderwereld en het koninklijk huis! Heer 
Holleeder heeft vele vieze baantjes met zijn mensen om zich heen op-
geknapt voor het “hogere machten” imperium.

In een later schema dat ik 2 jaar geleden publiceerde kan je duidelijk 
zien hoe de koninklijke top verweven is in bijvoorbeeld de oud en nieuw 
Antillen maffia. De gehele maffia is daar vernoemd inclusief de lijnen 
naar deze koninklijke familie. Er werd door mij ook aangifte gedaan 
van containers coke die vanaf ons eiland wekelijks verzonden worden 
naar Rotterdam/Antwerpen. Deze worden via de Nederlandse onder-
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wereld, o.a. de groep Holleeder, maar in opdracht van het koninklijk 
huis, wereldwijd verdeeld!

Het woord “hogere machten” staat voor koninklijk huis, een koninklijk 
huis dat zelfs samen regelmatig met de onderwereld op de foto staat! 
De heren de Vries en Holleeder zitten in de tang van het koninklijk 
huis en beiden weten dat een misstap hun dood is, voorbeelden van dit 
handelen in Nederland ten over. Wat heer Holleeder weet kan de hele 
Koninklijke beerput opentrekken en hen laten veroordelen voor eeuwig.

Met de aangifte over de coke is ook nooit iets gedaan omdat de Gouver-
neur bij wie ik het deponeerde, ook afgezet werd vanuit het koninklijk 
huis toen hij dit van mij had aangenomen samen met zijn directeur. Alle 
bewijzen verdwenen na de aangifte. Ook deze heren zullen eeuwig hun 
mond moeten houden.

Bij het lezen van de woorden “hogere machten” zet daar de woorden 
“koninklijk huis”.
Nederland de narcostaat van deze aardbol.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

Written 14-01-2019
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Article 1352

Hondenoverlast Curaçao

U weet dat het hondenprobleem een kankergezwel is op ons eiland.

Er zijn vele campagnes gevoerd om mensen bewust te maken en de 
dierenbescherming heeft de afgelopen 40 jaren al veel gedaan om 
mensen dit bewustzijn bij te brengen. Mensen die werkelijk geïnfor-
meerd waren weten ook dat de dierenbescherming vele tientallen jaren, 
jaarlijks ALLE scholen van Curaçao gratis lesmateriaal gaven om de 
kinderen bewustzijn voor dieren bij te brengen. Er zijn ook boekjes 
uitgebracht die gratis aan alle scholen uitgedeeld werden en ze hebben 
TV programma’s gehad. In het totaal is er voor tonnen gespendeerd aan 
bewustwordingsmateriaal!

Het is absoluut duidelijk dat bewustwording niet de weg is om het 
honden- en kattenprobleem op te lossen. Het probleem is groter en we 
weten ook dat veel ellende gaat om het geld! Mensen kunnen NIET 
die exorbitante rekeningen betalen van die oplichters van dierenartsen!

Als je een minimum inkomen hebt kun je niet even 2 tot 4 honderd 
gulden spenderen aan een zieke hond! Je stapt binnen en de ene test op 
de andere wordt er aan je oren gesmeerd en het uiteindelijke medicijn 
is vanuit die ene pot met pillen die achter op de plank staat. Voordat je 
gaat nog wat duur eten aansmeren! Het lijkt een weddenschap dat die-
renartsen zoveel mogelijk geld uit de zakken van de mensen troggelen? 
Dat is hoofdprobleem nummer één.
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Maar wat denk je van al die hondenopvang clubjes die doorgaan met 
zieke verzwakte honden toch nog een tweede leven te geven? Allemaal 
mensen die zielig doen als een hond zwervende is en zich bemoeien met 
iedereen behalve hun eigen handelen! Vele miljoenen worden simpel 
verslonden aan kansloze honden die volgens moeder natuur hadden 
moeten verdwijnen. Honden en katten die er te veel zijn en niet meer 
door de natuurwetten worden opgeruimd maar weer in een kooitje of 
stukje terrein hun resterende leven op 3 poten, blind, inwendige ziektes, 
mank naar het einde van hun leven moeten gaan.

Het zielig doen de laatste 10 jaren heeft er toe geleid dat we met een 
vreselijk overschot aan honden en katten zitten en we praten dan zeker 
over 1500 honden/katten waarvan tegen wil en dank van moeder natuur 
de levens verlengd worden. Zielig, erg, en triest en de mensen veroor-
delend die hun hond niet meer kunnen verzorgen omdat het simpel niet 
meer te betalen is.

Al jaren weten we de ware oplossing maar de wet laat het niet toe. Het 
groepje dierenredders schreeuwt moord en brand en ondertussen zijn de 
dieren aan de kettingen in de zon zonder water en eten de klos omdat een 
stel “redders” de lokale dierenwereld wil inmengen in de natuurwetten!

Er is maar één oplossing en dat is in eerste instantie honden/katten 
belasting invoeren. Via controles door al die zogenaamde dierenvrien-
den kan men alle niet betalende dieren verzamelen en afmaken. Door 
belasting in te voeren voorkom je dat er geen tientallen honden op één 
adres rondlopen of hangen aan kettingen in de zon! En door het afmaken 
doe je precies zoals moeder natuur ook deze honden aan zou pakken als 
er niet alsmaar ingegrepen wordt omdat het zielig is.
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Alles lijkt er op dat we net zoveel ratten als honden hebben. Ratten 
verdelgen we dag in dag uit maar de honden laten we aan hun lot over 
en stapelen we in opvangplaatsen! Te veel honden en katten vormen 
steeds meer een gevaar voor onze gezondheid. Want geloof me 100 tot 
600 honden en katten op één stukje grond wil je niet weten wat voor 
ziektes dat gaat vormen. We hebben het zelf mee mogen maken vele 
jaren terug in het asiel waarbij mijn vrouw en ik dagelijks zeer grote 
getale aan honden moesten laten inslapen als gevolg van een toen geheel 
onbekende ziekte.

We moeten snel in gaan grijpen en dat zal rigoureus moeten gebeuren; 
wet, belasting inslapen.
Verder zijn het die hondenclubjes die eens bij besef moeten gaan komen 
dat ze duidelijk tegen de wetten van de natuur handelen!

John H Baselmans

Written 16-01-2019

Article 1353

De verzwegen holocaust

In de jaren 2002 en 2003 moesten mijn vrouw Paulie en ik jaarlijks tus-
sen de 8 tot 10 duizend honden laten afmaken op het asiel te Curacao! 
Dagelijks haalden we 100 tot 120 zieke honden op met 3 wagens die dag 
in dag uit reden. Op een gegeven moment moesten we alle honden van 
het asiel ook in laten slapen. Allen hadden een onbekend virus en zouden 
een pijnlijke dood tegemoet gaan. Na verloop van tijd stierven ook onze 
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honden thuis. Er was een grote angst onder de mensen die wisten van 
de ziekte dat het over zou slaan naar onze medewerkers. Pas na vele 
onderzoeken in Amerika bleek het een virus te zijn wat geclusterd werd 
en voor de honden dodelijk was. Dit virus kon overgedragen worden 
door de mens als deze met een geïnfecteerde hond in aanraking kwam!

Waarom horen we daar niets meer over bij de zielige hondenclubjes? 
Wat weten zij van deze ziektes en het binnen halen van alsmaar honden? 
U weet het kennelijk niet maar u bent met uw honden een groot gevaar 
voor de volksgezondheid!

Ik raad u dan ook eens aan de oude verslagen aan het bestuur van de 
dierenbescherming in die tijd geschreven door mijn vrouw door te ne-
men. U leest dan wat mijn vrouw en ik met de toen huidige medewerkers 
hebben meegemaakt in deze moordkuil.

Als je nu vraagt wat er was gebeurd wordt deze slachting gezet onder 
hondenziekte. Wat vreemd is omdat de toenmalige injecties die als proef 
gegeven werden, ook de hondenziekte en parvo injecties, NIET werkte. 
En wij als medewerkers gewaarschuwd werden op het gevaar voor ons! 
Toen er een geheel nieuwe cocktail kwam hebben het honden overleefd.

Alles wordt verzwegen simpel om geld, simpel voor donaties maar we 
gaan een grotere uitbraak krijgen als we niet snel ophouden met het 
stapelen van honden en katten.

Grote kans is dat dan wij als mensen ook aan de beurt zijn. Simpel omdat 
we spelen met de natuurwetten en denken alles te kunnen controleren! 
U wacht zeer zeker op deze uitbraak!
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John H Baselmans

Written 18-01-2019

Article 1354

Woef, woef

Met de regelmaat van de klok zaten wij als gezin in een van de oudste 
en duurste Chinees restaurant in de stad te eten.

We hadden het daar naar onze zin, vele goede gerechten en een vrien-
delijke service.
Als we bij het restaurant aankwamen ging mijn vrouw en onze kinderen 
de honden groeten die aan de zijkant van het pand waren. Op een gegeven 
moment viel het mijn vrouw op dat de honden nog wel eens wisselden 
en ze kwam met de vraag waarom het kwam dat ze regelmatig andere 
honden zag, waren ze ziek geworden of gestorven?
De ober keek mijn vrouw aan en fluisterde; de saté die u voor uw kin-
deren heeft besteld, was deze lekker? 
Hij keek ons strak aan en zei “Woef woef”.
Je snapt het al, geen Chinees meer voor ons nu dat we weten wat er op 
ons bord werd geplaatst!

Veel later kwamen we deze zeer vriendelijke ober tegen serverend in 
een hotel en hij vertelde toen dat alles wat dier is de pot in gaat. Met 
kruiden en het hakken in kleine stukjes weet niemand wat men eet, 
voegde hij er nog aan toe.
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Hoe dan ook misschien is dit wel de oplossing voor het honden en kat-
ten overschot!

Woef, woef, miauw miauw.

John H Baselmans-Oracle

Written 18-01-2018

Article 1355

Godverdomme

Ik heb genoten, 10 dagen lang wagens, motoren en vrachtwagens in het 
diepe woestijn zand zien ploeteren. Mensen die uitvielen en van soms 
wrakken van voertuigen die toch wisten aan de finish te komen. Het 
was afzien, het was pijn lijden maar het aller ultieme was de eerlijkheid 
en de saamhorigheid. Van welk team je ook was, of dat je alleen reed, 
Dakar is zeker de mooiste rally die we momenteel hebben.

Elke dag volgde ik de rally en genoot van de mensen die geïnterviewd 
werden. Sommige zwaar in pijn maar ook vele teleurgesteld of boos op 
eigengemaakte fouten maar vooral de zeer bekende uitspraken die we als 
oud-Brabander herkennen. Het was een genot om de verhalen te horen 
van de vele Brabantse deelnemers in het heerlijk dialect. Zelfs namen 
die ik nog herinner als kind als we op de motorcross velden stonden. Er 
was dan één woord wat galmde om je heen, GODVERDOMME! Het 
woord wat alles zegt en het diepste van je hart en ziel laat zien.
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Het was weer een geweldige tijd die Brabanders te zien vloeken en ze 
hebben godverdomme gelijk, lucht je hart en ga door! We laten ons 
niet kennen en we stoppen met vloeken als we in dat godverdommes 
graf liggen!

Bedankt Dakar het was een genot, het leek even dat mijn vader op de 
buis was.

John H Baselmans-Oracle

In ieder geval, zo moet je het NIET uitspreken!!
https://www.dailymotion.com/video/x3xax4r 

Written 19-01-2019

Article 1356

Muziek in je oren

Komende uit een gezin wat opgegroeid is met muziek en waar zowel 
mijn moeder, ooms en opa muziek bespeelden en waarvan opa en ik 
een absoluut gehoor hebben, zijn de huidige tijden een catastrofe in de 
muziekwereld en voor mijn oren.

Muziek is vanaf dag één gemaakt om via harmonieuze tonen mensen 
in een bepaalde wereld te brengen en zo deze mensen ook extra kracht 
geven in waar ze mee bezig zijn. De vele muziekinstrumenten die 
ontwikkeld zijn geven op zich al een eigen sfeer en dan door de juiste 
tonen te bespelen kan je werkelijk in het “buitenaards” belanden. Als 
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we bijvoorbeeld moeder natuur horen dan is elk geluid gemaakt door 
de natuur in evenwicht met het geheel. Zelfs het schreeuwen van pape-
gaaien, het krijsen van vogels, blaffen van honden, wat je ook noemt 
het past in elkaar.

En dan komen we weer terug op de mens die in eerste instantie muziek 
maakte op de manier men zich voelde en met een evenwicht in tonen. 
Mijn opa was werkelijk verschrikkelijk voor zijn orkest wat hij had wat 
betreft muziek. Hij veranderde geschreven muziek daar waar de tonen 
elkaar tegenwerkten en door zijn absolute gehoor was het alsmaar “hoor 
je niet dat het een kwart lager moet”. Als je dan zei “opa, maar zo staat 
het hier” dan pakte hij zijn pen en veranderde de noot! Door deze lessen 
gekregen te hebben is ook mijn gehoor ontwikkeld boven kennelijk de 
normale standaard. Daarom heb ik lange tijd in de ontwikkeling gezeten 
van de CD player die bij Phillips in ontwikkeling was en er gelet moest 
worden op de klank die opgenomen en zo weer afgespeeld moest worden.

Tonen kunnen “vloeken” omdat ze totaal niet in bepaalde volgorde 
passen maar tonen kunnen mensen ook negatief beïnvloeden door ze 
verkeerd te spelen! Dan komen we in de huidige tijd en de huidige 
muziek. Al was de popmuziek en aanverwanten al niet van een hoge 
muzikale waarde, we zijn nu beland in de tijd dat muziek niet voor de 
mens er is maar tegen de mens wordt gebruikt!

Af en toe volg ik nog wel eens een talentenjacht en dan knijp ik mijn 
tenen in elkaar wat er geboden wordt en wat dan de huidige deskundi-
gen eruit nemen als winnaars. 95% van het gebodene is anti muziek, 
geschreeuw en tegen alles wat muziek is. De overige 5% heeft mis-
schien wel het goede voor maar ook helaas daar komen de tonen niet 
volgens de standaarden uit hun mond of instrument. Zelden hoor je nog 
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een gebalanceerd stukje muziek of een stukje muziek wat interessant is 
door tonencombinatie. Als we dan ook nog de rap en aanverwanten bij 
muziek gaan rekenen dan geloof ik werkelijk dat de gehele muziekwe-
reld verziekt is en zeker geen gehoor meer bezit.

Al was ik een zeer constante muziekbewonderaar, de enige muziek die 
ik dagelijks nog beluister is moeder natuur en haar dierenwereld om mij 
heen. Dat geeft me rust, dat geeft me de kracht zoals muziek in eerste 
instantie ontstaan is. Nu is muziek er om zich tegen de mens te wenden. 
Muziek is oorlog geworden en de vrede is verdwenen.

Helaas, het is niet meer.

John H Baselmans-Oracle

Written 20-01-2019

Article 1357

De genderneutrale ziekte

We zijn weer beland in de tijd dat mensen blijkbaar niet weten wat te 
doen om aandacht te krijgen.

Dat is niet de eerste keer in het menselijk bestaan en zo hebben we dit 
als laatste ook meegemaakt in de Baroktijd in de 17-18de eeuw. Het 
is overduidelijk dat we weer beland zijn in zo’n periode. Het punt dat 
een meisje of een jongen niet meer weet waarom zij of hij hier voor op 
deze wereld is gekomen, is wederom aangebroken. “Verveling” noemen 
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ze dat en deze verveling gaat door naar het liederige. Het loopt bij de 
huidige jongeren aardig uit de hand en men is psychisch zo onstabiel 
en ziek dat ze niet meer accepteren de manier ze geboren zijn.

De natuurlijke regel is dat als je met een piemeltje op aarde komt ben 
je een man, kom je zonder dat aanhangsel weten we tot voor kort zeker 
dat je een vrouw wordt. Nu met al die ziekelijke gedachtes meent men 
een loopje te kunnen nemen met moeder natuur en verbouwen vele 
geestelijk verstoorde gasten zich om op het ander geslacht te lijken. 
Via vele chirurgische ingrepen verbouwt men zich en gaat men zich 
gedragen als een dwaas zonder hersenen!

Het gehele verbouwen en omschakelen is iets wat van buitenaf, veelal 
de ouders of de naaste, aangeleerd en doorgegeven wordt. Een gezond 
denkend kind komt niet op zulke belachelijke gedachtes. Dit soort 
handelen word je niet mee geboren maar ingegeven door ziekelijke 
omstanders. De eerste symptomen hebben we bij psychisch onstabiel 
personen die ook nog eens van hetzelfde geslacht gaan houden. Maar 
de absolute afwijking is wel dat men zelfs over gaat tot het zichzelf 
ombouwen naar het andere geslacht.

Nee, de wereld is op dezelfde zieke toer als eeuwen geleden. Een schrale 
troost is dat moeder natuur dit na een verloop van tijd zeer mooi oplost. 
Het was in de 17-18de eeuw het begin van een einde en zo is deze ook 
heden ingezet. Na deze liederige psychopathische periode zal je zien 
dat niemand zich meer druk maakt of dat men zich meer vrouw als 
man voelt! Het is dan weer de tijd van overleven en samenwerken. De 
geestelijke kronkel is dan over en de hersenen zijn dan weer op een 
natuurlijk niveau! Het is dan weer de tijd van overleven en dan is er 
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geen tijd voor aandachtvragende types die in de hersenen niet kunnen 
accepteren dat ze geboren zijn als het door de natuur bepaald is.

Al dat ombouwen, aanpassen en de vele smoezen die men nu verklaart, 
zijn simpele indoctrinaties van de omgeving. En deze omgeving is op 
het niveau van opvallen anders val je buiten de boot.

Het is wachten op wederom de tijd van bezinning en het terug plaatsen 
van hersencellen.
De tijd zal het leren net zoals in de 17-18de eeuw. Duidelijk is dat de 
geschiedenis zich alsmaar blijft herhalen en de mens blijft terugvallen 
in het fout gebruiken van hun hersenen.

John H Baselmans-Oracle

Written 21-01-2019

Article 1358

Agressie

Na een heerlijke nachtrust in andere werelden sta je ‘s morgens op, ga je 
douchen, ontbijten en doe je de computer aan en ga je de elektronische 
kranten lezen en de diverse “(A)sociale” groepen.

Na enkele minuten zakt je humeur van 100 naar 50% bij het lezen 
van de vele negatieve koppen. Ga je dan verder zakt je humeur van 
50 naar 25% als je ziet hoe de hedendaagse jeugd reageert en tekeer 
gaat in het dagelijks leven. Dan denk je dat je alles gehad hebt, zie je 
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in die laatste procenten die nog overblijven dat het allemaal agressie is 
waarover geschreven wordt en dat mensen absoluut geen tegenwoord 
accepteren. De schoenmaten van deze wereld zijn ongekend groot voor 
die uitschuifbare tenen!

Het meest treurige is als je een eigen mening geeft over de zaken zoals 
jij ze ziet. Ga je een mening geven die over de huidige manier van 
opvoeden gaat staat er binnen 3 dagen over 525 reacties en aanvallen 
onder je stuk. Laten we het dan maar niet hebben over de bedreigingen 
van die helden achter hun schermen!

De wereld is in zijn geheel zwaar negatief en het lijkt er op dat de media 
en alle mensen leven van deze negativiteit. Zelden zie je nog positieve 
zaken en voorbeelden van een menselijk gebaar, saamhorigheid en 
acceptatie. Iedereen is in de huidige tijd een vijand en zo word je ook 
behandeld en afgescheept. Men zoekt overal wat achter en een reden 
om je af te katten, in de grond te trappen (letterlijk en figuurlijk) maar 
zelfs zover gaan dat men je het liefste elimineert! Het leven heeft dui-
delijk geen waarde meer en al tijden respecteren we het leven van dier 
en plant niet meer. In dat rijtje is nu ook de mens aangeschoven en is 
een kogel of mes snel in een lichaam gejaagd. Het motto is duidelijk, 
alles wat anders denkt moet het zwijgen worden opgelegd!

De mens is dolgedraaid, de hersenen werken averechts en werken tegen 
de mens en zo heeft de mens zich verlaagd naar het dierlijke. Men praat 
over een einde van de wereld maar men beseft niet dat het de mensen 
zelf zijn die deze ondergang aanzwengelen en uitvoeren. Geen hogere 
machten, geen elite, nee de hardschreeuwers zelf zijn de bron van de 
huidige gehele ondergang.
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Een leven is een ultieme iets, het is een geweldige energie, maar helaas 
we weten met deze energie niet meer te werken. We zijn verlaagd naar 
een beest. Een beest wat moordt en geen respect meer heeft voor zijn 
medemens.

John H Baselmans-Oracle

Written 22-01-2019

Article 1359

Coke, topsport, politiek en bedrijfsleven

Krantenkop:
“Een derde hartinfarcten tussen 18 en 45 jaar gerelateerd aan coke-
gebruik”.

Met de regelmaat van de klok horen we lokaal hier op Curacao dat een 
of andere toerist overleden is als hij van een lui bureauleven zich in een 
keer sportief gaat gedragen hier op onze eilanden. Vele keren wordt dit 
afgedaan als zijnde een hartinfarct. Maar hoeveel toeristen zijn er niet 
hier om even te genieten van het onbeperkte aanbod van drugs en vooral 
de, volgens hen, zuivere coke?

We staan er om bekend dat op onze eilanden volop aan dit “zuivere” 
witte goud aan te komen is en onder de jongere stagiaires is het een 
algemeen geheim dat na de werkdag ruimschoots gesnoven wordt aan 
dit goedje om zo te genieten van een fakewereld zonder problemen.
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Maar ook de lokale politiek en hun politieke buitenlandse bezoekers 
doen zich goed aan dit witte goud! Men weet niet hoe men om moet 
gaan met de overvloed en de weelde dat de lokale coke minder verdund 
is dan in het thuisfront.

Het bedrijfsleven zowel lokaal als vanuit het buitenland weet er wel 
raad mee en veel wordt beklonken tijdens het wat strepen wit poeder 
weg te snuiven! Het is een geweldige handelswaar maar ook simulant 
om zaken te beklinken.

Verder hebben we nog de topsport die bol staat van de vele pepmiddelen 
en stimulerende middelen. Vele topsporters zijn naast deze middelen 
ook verslaafd aan het witte goud en ook daar zien we jonge sporters 
plotsklaps op de grond liggen omdat volgens dan “experts” hun hart 
het begeven heeft.

Buiten dat ons eiland een sleutelpositie heeft in de cokelijnen naar 
Europa en verdere continenten en we ook de aanwezigheid hebben 
van een ex-CIA cokeman op het eiland, zijn we niet alleen een bestem-
mingseiland voor de zon, witte stranden en blauwe hemel maar zijn we 
vooral aantrekkelijk voor de onbeperkte coke aanvoer. De coketoeristen!

Hoelang wordt er nog internationaal de ogen gesloten gehouden? Maar 
ondertussen beste toeristen, sporters en politici samen met de zaken-
mensen, welkom op het eiland van het “zuivere” witte poeder.

John H Baselmans-Oracle

Written 23-01-2019
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Article 1360

WIE ZIT ACHTER KPMG?

- 775 miljoen euro verdwenen
- Blijkbaar hoofdaandeel in de moord van de politicus Wiels
En dan maakt Openbaar Ministerie Curacao een deal om alles af te 
kopen voor 38.000 euro en een spaarpotje van 88.000 euro.
Duidelijk is dat deze groep staat boven alle wetten, regels en konink-
lijke steun!
Wie zijn werkelijk KPMG?

Welkom in de club van de vrijmetselarij!

John H Baselmans-Oracle

Written 23-01-2019

Article 1361

Juridisch goedgekeurde seks met minderjarigen

Het einde is zoek en lees dit stuk maar eens naar aanleiding van een 
uitspraak bij het Europees Hof.

De conclusie is: Bekeer je tot de Islam en je kan onbeperkt je lusten 
botvieren op kinderen.

Uitspraak Europees Hof:
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“Europees Hof van Justitie legaliseert seks met jonge kinderen.

Wat in Zwitserland floreert als het zelfbeschikkingsinitiatief wordt 
afgewezen, blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, 
volgens welke een heilige van de islam niet mag worden omschreven 
als een “pedofiel” die seks heeft gehad met een negenjarig meisje.

Nu vragen veel EU-burgers zich af of deze rechters zelf pedofiele nei-
gingen hebben of gewoon niet meer met alle bekers in de kast.

Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft donderdag een 
schandalige uitspraak van een Weense rechtbank bevestigd. Een Weense 
vrouw had in een lezing over de moslimheilige Mohammed gezegd: 
“Een 56 jarige en een zesjarige? Wat noemen we dit als het geen pe-
dofilie is?

De islam voor de vrijheid van meningsuiting bepleiten.

Dit wat de profeet Mohammed ook heeft gehad met de 9-jarige Aischa 
bint Abi Bakr, de jongste en derde vrouw van deze ‘heilige’, met wie 
hij getrouwd was toen ze 6 jaar oud was. Dat is historisch bewezen. 
Sommige tijdgenoten zouden dan beweren dat hij een “kinderfi…..” 
was. Maar de Weense bevolking wilde niet zo hard commentaar geven. 
Ze had onder andere gezegd dat Mohammed “graag iets met kinderen 
wilde hebben.

Vanwege deze feitelijk juiste verklaring had het Hooggerechtshof haar 
veroordeeld tot een boete voor vernederende religieuze leerstellingen, 
vandaar dat de vrouw de zaak aanhangig maakte bij het Hof van Justitie. 
Dat had ze beter niet kunnen doen.
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“Buitenlandse rechters” in Straatsburg bevestigden donderdag de eerste 
zin van de Weense rechtbank. De vrouw was veroordeeld tot het betalen 
van een boete van bijna 500euro en de kosten van de procedure.

Let op: Je kunt kleine kinderen benaderen en zonder problemen seks met 
hen hebben als je alleen de juiste religie hebt. Dan zullen de Europese 
rechters u ook beschermen.”

Bron: Scheizer morgenpost

John H Baselmans-Oracle

Written 24-01-2019

Article 1362

Afrekeningen

Het is de huidige mode, dagelijks horen, zien en lezen we over “afre-
keningen”, zoals men deze noemt in de dagelijkse statements vanuit 
de autoriteiten.

Dat het allemaal uit de hand gelopen is, is geen geheim en men is op som-
mige plaatsen dan ook hard bezig om dit aan te pakken. In bijvoorbeeld 
China zien we dat er op elke plaats in steden en dorpen camera’s zijn 
die je via gezichtsherkenning volgen en bij elke misstap word je binnen 
10 minuten in de boeien geslagen en in diverse gevallen geëlimineerd. 
Daarentegen, om mensen te motiveren kan je ook “pluspunten” halen 
en zo een voorrecht krijgen bij diverse zaken.
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Er zijn meerdere landen waar ook ingegrepen wordt de minuut je over 
een toelaatbare streep bent gegaan. Japan, Rusland zijn enkele be-
kende. Nu krijg ik meteen de stortvloed over me heen omdat Rusland 
zijn mensen in bedwang houdt door ze te onderdrukken net zoals hun 
allianties die onder een gedeeltelijke Russisch bewind staan. Maar de 
liquidaties aldaar zijn zo geregeld dat men simpel verdwijnt van deze 
aardbol. Mensen weten wat er is gebeurd en zijn op de hoogte dat zij 
de volgende kunnen zijn.

En dan komen we op de zogenaamde “vrije landen” waar mensen leven 
met een hoge tolerantie niveau en een fake vrijheid! Want fake is het 
zeer duidelijk. De minuut een hooggeplaatste iets aangedaan wordt, 
wordt er een leger opgezet om de daders te vinden. Vermoordt deze een 
of meerdere “simpele zielen” dan verdwijnt de file met het voorval in 
de shredder en case is closed.

Er is in het recht der vrije landen duidelijk een verschil als je een gewone 
burger bent of tot de elite behoort. Laatstgenoemde kan zijn vrijheid 
kopen of door afpersing verkrijgen. Een gewone burger is altijd de 
klos en alles zal tegen haar of hem gebruikt worden en dat dan ook nog 
veelal in verdraaide vorm.

We zien overduidelijk lokaal de lijn bij afrekeningen die we dagelijks 
meemaken. Veelal zijn die verbonden aan de lokale drugswereld die 
verhard is omdat de Colombianen niet wachten op geld en niet zoals 
de Italianen je laten verdwijnen en opruimen in het ruime sop. Nee, de 
huidige Colombianen schieten eerst en dan vragen ze. Maar valt u niet 
op dat er nauwelijks gasten gepakt worden? En dat justitie en politie niet 
veel doen om zaken te stoppen of op te lossen? Men is in die gelederen 
duidelijk blij met al deze liquidaties! “Laat ze zichzelf maar uitmoor-
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den en houd ons er buiten” is duidelijk de manier van denken in deze 
justitiële gelederen! Met al die afrekeningen zijn er vaste lijnen naar 
vaste criminele kernen maar zijn die dan niet aan te pakken? Of mag 
u die niet aanpakken dames en heren justitie omdat het goed uitkomt?

Toen werd er een lokale politicus doodgeschoten en half van de lokale 
bendes werden opgepakt. Even later werden enkele zogenaamde crimi-
nelen aangewezen als zijnde de slechte jongens. Weer andere werden 
zelfs door politie/justitie zelf vermoord omdat ze niet deden wat hen 
ingeslagen werd! In deze zaak is NIET EEN werkelijke schutter gepakt 
omdat deze netjes, de een per boot, de ander per vliegtuig, even op va-
kantie zijn gegaan. Later hebben deze mensen nog “gewone burgers” 
doodgeschoten op dit eiland maar die zaken zijn al gesloten en praten 
we niet over!

Maar waarom deze twee buitenlanders en waarom liep men naar deze 
politicus toe om hem de kogels te geven? Wat was de boodschap? Wat 
voor boodschap kreeg deze politicus te horen? Dat de boodschap be-
langrijk was is duidelijk anders had men op een afstand de kogels door 
zijn hoofd gegeven!

In deze politieke liquidatie moest ook nog de intellectuele/betalende 
persoon gevonden worden. Wat zien we, men wijst politiek iemand 
aan en laat de ware “grote man” die de opdracht heeft gegeven en de 
financiën regelde ver buiten schot omdat hij anders het eiland kan laten 
klappen. Hij is beschermd door de lokale miljarden waarmee hij werkte 
en die hem machtig en onschendbaar maken! Hij is de motor achter 
veel lokaal verdwenen geld maar ook van zeer veel louche zaken. Hij 
weet hoe zaken lokaal zijn opgezet en waarmee de eilanden werkelijk 
hun geld maken!
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Komen we op de terroristische aanslagen waar ook weer een groot to-
neelspel wordt gespeeld! Als ik een terrorist was en zoals ik soms ware 
terroristen volg en zie wat hun gedachten zijn, dan weet je dat wil je 
werkelijk slagen, je een stadion of grote evenementen moet nemen. Niet 
een kroeg op de hoek of een fietspad, plein enzovoorts. Deze huidige 
“aanvallen” zijn gespeelde en soms grote afleiding rond de ware terreur.

Wat denk je als je ziet de veiligheidsmensen om belangrijke personen? 
Denk je nu werkelijk niet als je die man dood wil hebben dat wat clowns 
om die persoon de kogels gevuurd via een “sniper geweer”, zijn doel 
niet raken? Kennedy was een mooi voorbeeld. En zo ook de vergiftigin-
gen met het toedienen van goedjes die langzaam maar zeker het einde 
maken aan een leven! Ben Laden en Hussein waren binnen een halve 
dag op te ruimen en zo ook een Castro of Maduro maar het is niet dat 
ze opgeruimd moeten worden! Het is de show, de angst en het vele geld 
wat achter deze toneelspelen zitten.

Wil men werkelijk een massa mensen wakker maken dan pak je ware 
evenementen zoals we hebben gezien bij Brevik in Noorwegen! Als je 
werkelijk een persoon zijn mond wil laten houden dan geef je hem een 
kogel tussen zijn ogen! Een kogel die zowel bewaking en alle clowns 
rondom die persoon niet zien! Al het andere is een spel, bang maken 
en het omleiden naar een andere richting.

Zoals ze in China mensen op kunnen ruimen door camera’s te gebruiken 
en je gedrag te monitoren, zo kan je elke hoge piet simpel op een veilige 
afstand elimineren!

En zo komen we dan weer bij onze afrekeningen. Deze zijn een bood-
schap en die boodschap snapt de gehele justitie en politie apparaat. De 
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boodschap van; als we willen is het morgen jouw dag, wij hebben alle 
informatie, wij weten wie en wat! Die ene kogel dat ene schot!

En zo blijft het toneelstuk zich voortzetten en trapt men er dagelijks in.

John H Baselmans-Oracle

Written 25-01-2019

Article 1363

Rommelen met minderjarigen mag

Wil je met kinderen naar bed, hen verkrachten en misbruiken, word 
dan moslim! 
Het Europees Gerecht zal je nog in het gelijk stellen en je beschermen!

De wereld staat op zijn kop en het recht is omgezwaaid naar onrecht. 
Duidelijk falen de wetboeken en de vele verdragen en is er een totale 
ommekeer van wat tegen de mensheid is. Recht is voor die mensen die 
willen moorden, plunderen en verkrachten.

Recht is krom en er is duidelijk geen recht meer voor die mensen waarbij 
onrecht is aangedaan!

John H Baselmans-Oracle

Written 26-01-2019
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Article 1364

Trouwen met je 7de

Dat de Rooms Katholieke kerk een huichelaarbende is wisten we al 
lang. Waren zij het niet die de slavenhandel uitvoerde en daarnaast de 
geestelijken die alsmaar zich vergrepen aan kinderen is nu ook naar 
buiten gekomen dat via dat geloof de kleine meisjes gehuwd werden 
vanaf hun 7de levensjaar!

Kom je het volgende stuk tegen:

“Volgens historici, was een huwelijk op jonge leeftijd volstrekt normaal. 
In het oude Rome huwden meisjes vanaf twaalf jaar en jongens vanaf 
veertien. 
In de Middeleeuwen was het de gewoonte om rond je dertiende te 
trouwen. 
Precies honderd jaar geleden, in 1917, stond de katholieke kerk nog toe 
dat meisjes mochten huwen vanaf hun zevende verjaardag. “
Bron: worldsbestnews

Nu is ook begrijpelijk waar het ziekelijke gedachtegang vandaan komt 
en net doen of men heilig is terwijl hun bondgenoten de Islam deze 
ziekelijke gedachte nog steeds uitvoeren en een rechterlijke Europese 
macht niets anders kan doen dan het seks hebben met jonge kinderen 
goed te keuren.
Het is diezelfde hypocriete Bijbel die al deze zaken goedkeurt en het 
boek (leidraad) is waar vele op deze wereld op moeten zweren dat ze 
de waarheid zeggen.
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In kort geschreven; de gehele gemeenschap en hun wet is gebaseerd op 
een ziekelijk geloof wat in vele vormen gehanteerd/uitgevoerd wordt 
op deze wereld.

John H Baselmans-Oracle

Written 26-01-2019

Article 1365

Prioriteiten

Om van te kotsen wat de regeringen doen om de kiezers te pleasen in 
plaats van dat ze een land proberen te besturen en op de been te houden.

Is het u niet opgevallen dat al vele regeringen lang overal geld voor 
hebben als het maar feesten en vrije dagen betreft? Maar dat zaken 
die vanuit een werkelijke regering als prioriteit zouden moeten gelden 
alsmaar vooruitgeschoven worden of zelfs geheel worden omzeild?

Alsmaar zie je dat er voor feesten, drank, drugs en vrije dagen geld is en 
uit potjes komt die eigenlijk voor de gemeenschap moeten zijn en niet 
voor een handvol eeuwige feestvierders die hun verantwoordelijkheid 
weg willen zuipen of spuiten!

De regeringen hebben duidelijk geen ballen, weten ook niet een lijn te 
zetten en zetten eigen belang boven het algemeen belang.

Diverse takken in de gemeenschappen kunnen het niet meer trekken, 
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hebben chronische tekorten en zouden normaal gesproken niet meer 
kunnen bestaan. Maar door schooien bij bedrijfsleven en de moraal van 
de burgers die nog een geweten hebben, weten deze instanties zich nog 
door het slijk te trekken en door te gaan.

En dan heb je heertje politiek dat een stelletje zoutzakken zijn zonder 
enige botten in hun lijf en zwichten voor het ene naar het andere feest! 
Werkelijke nietsnutten die niet vooruit zien zoals politiek zou moeten 
zijn. Het zijn gasten die hopen dat ze er levend van afbrengen zolang 
ze het volk aan de drank en drugs kunnen houden!

Helaas, het is duidelijk dat de politiek niets anders is als smijten met geld 
om het volk stil te houden. Politiek is al lang niet meer de toekomst zien 
en burgers en hun kinderen een toekomst geven! Of weten de politici 
dat er geen toekomst meer is en laten zij dan zuipend en blowend deze 
ondergang verzachten.

John H Baselmans-Oracle

Written 28-01-2019

Article 1366

Inpakken en wegwezen

Jaren geleden sprak ik een hoge piet die bij de Kabinet van de Gou-
verneur was. In dat gesprek vroeg ik wat de werkelijke rol was van de 
gelegerde clowns op de 2 basissen op ons eiland.
Hij vertelde mij keihard dat als er een inval komt om zolang mogelijk de 
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airport en de haven te handhaven, zoveel mogelijk Nederlandse mensen 
de kans te geven naar deze plaatsen te gaan en die dan in veiligheid 
stellen en te vertrekken van het eiland richting Nederland!!!

De lokale bevolking kan fluiten en zal NIET van het eiland kunnen via 
de marine!! Deze hoge piet met sterren en strepen draaide er niet om 
heen en was direct in zijn antwoorden.
Daarom, heb geen illusies, als het mis gaat moeten we gewoon Spaans 
praten.

John H Baselmans-Oracle

Written 31-01-2019

Article 1367

Stakingen waren onnodig!

Dit is een uitspraak van 7 leidinggevende personen, met 2 in het bui-
tenland, die niet eens fatsoenlijk een brief beantwoorden!

Personen die nooit thuis zijn om zaken te overleggen maar ook zo ar-
rogant zijn dat ze voor iedereen onbereikbaar zijn en nooit tijd hebben, 
buiten recepties en feesten. Het is ook die partij die gesteld heeft dat 
brieven naar hun regels geschreven moeten worden anders is er een 
opdracht dat deze de shredder in gaan.

ONZIN VERHAAL. 
Dames heren politici ik kan u 2 mappen vol aan brieven laten zien, zelfs 



330 - OMNIS 6 -

vele met stempels. Brieven die na een verloop van tijd VERDWENEN 
zijn volgens uw medewerkers! Verdwenen in een shredder omdat u 
bang bent voor confrontaties. Vragen naar een onderhoud met diverse 
van u worden NOOIT beantwoord of gegeven omdat u duidelijk bang 
en gluiperig bent!

En dan durft u met uitgestreken gezichten nog te zeggen dat staken 
onnodig was?

U bent werkelijk 7 op een rij met 2 absente ministers de meest hui-
chelachtige groep gluipers naar het volk toe wat ooit gezeten heeft. U 
bent bang, bang omdat u weet waar u allemaal mee bezig bent en de 
bevolking niet mag weten. Alles wordt via duistere wegen gedaan en 
alsmaar blijven het wazige overeenkomsten met vele woorden en weinig 
draagkracht! Ik denk even aan het: Protocol recherchesamenwerking, 
Memorandum bestrijding mensenhandel en Afspraken vakbonden jan 31 
2019. Praten we nog niet over de ISLA, InselAir en UTS geldsluizende 
gevallen en beloftes. Allen loze woorden/overeenkomsten waarvan u 
drommels goed weet dat u zelf de grondslag bent van deze onzin over-
eenkomsten en de vele kwade mensen die we nu hebben.

Het gaat tijd worden dat er ingegrepen wordt bij u ministers en een 
grootschalig onderzoek gelast wordt naar het handelen en nalatigheid van 
het beantwoorden van vragen van die mensen die u betalen! Persoonlijk 
denk ik dat een staatsgreep op zijn plaats is op dit eiland en dat dan deze 
handelswijze aan de kaak gesteld moet worden! Vele oude en huidige 
ministers zouden dan voor hun leven lang in SDDK zitten voor hun da-
den tegen de mensheid. Je kunt stellen dat de politieke groep meer steelt 
van de bevolking dan welk andere wonende maffiagroep op dit eiland.
Staken is een wereldrecht en het is misschien eens goed alles plat te leg-
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gen totdat de ware handelswijze inclusief rekeningen van de huidige en 
oude regeerders open worden getrokken. Dan kunnen wij als bevolking 
wel uitmaken of staken nodig is of niet!

John H Baselmans-Oracle

Written 01-02-2019

Article 1368

Gaat de grote klap komend weekeinde komen?

Venezuela, het land van de twee presidenten, gaat vanaf zondag het 
middelpunt worden van een uitvechten tussen twee wereldmachten 
genaamd Rusland en Amerika.

De bewegingen van de twee grootmachten zijn duidelijk in zowel de op-
eenhoping van schepen maar ook bemanningen. Volgens interne bronnen 
worden bewoners aangeraden weg te blijven van de twee grootmachten 
en niet tussen beide te komen! Er wordt al gewaarschuwd dat er eerst 
geschoten wordt en dan pas vragen gesteld.

Of dit alles effect heeft op onze eilanden is nog niet duidelijk daar men 
nog niet weet hoeveel manschappen en apparatuur via de Nederlandse 
eilanden aangeleverd worden. Wel is duidelijk dat er een veel groter 
aantal schepen dan normaal rond onze eilanden varen en positie nemen 
en we ook zien de hoge concentratie zogenaamde FOL medewerkers die 
al geruime tijd spionage vluchten maken met drones via onze eilanden.
Het eerste weekeinde van februari 2019 kan een zeer historisch week-
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einde voor de wereldvrede gaan worden en alles staat en hangt nog af 
van nog enkele gesprekken die men nu voert hoe in dit conflict verder 
te gaan. Helaas, gezien de vele militaire bewegingen en voortekenen, 
zal het niet veel goeds brengen ook niet voor onze eilanden die duidelijk 
als hub gebruikt worden.

Zoals ik al eerder aanhaalde, STOP ALL WAR. Laten we hopen dat 
het loos alarm is.

John H Baselmans-Oracle

Written 01-02-2019

Article 1369

Wat moeten we doen bij het uitbreken van een oorlog?

We zitten zeer dicht bij een oorlog en in Colombia zijn ze al voorzorgs-
maatregelen aan het nemen en in Venezuela wordt al via stations verteld 
wat de burgers moeten doen bij het uitbreken van gevechten tussen 2 
grootmachten.

Er wordt uitgelegd hoe te handelen en hoe zich te gedragen.

Maar dan kom ik op de cruciale vraag: 
Wat doen onze eilandelijke arrogante regeringen met ons als burgers?

We zitten dicht tegen een noodsituatie aan en als we kijken hoe de mi-
litaire “movements” zijn, kan je niets anders zeggen dat de persagent-
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schappen in Zuid-Amerika het blijkbaar bij het juiste eind hebben. Onze 
regeringen van zowel de eilanden als vanuit Nederland houden vreselijk 
stijf hun kaken op elkaar en laten ons geloven dat we ons alleen druk 
moeten maken wie het tumba festival gaat winnen! 
Waarom de paraatheid van de Nederlandse militairen? 
Waarom het vreselijk opvoeren van de Amerikanen die hier gelegerd 
zijn?

En dan de vraag: Wat verwacht de lokale en Nederlandse regering hoe 
wij als burgers ons moeten gedragen als we door de smerige politieke 
spelletjes onze eilanden meegetrokken worden in deze afgrond van 
een oorlog? Denkt men werkelijk niet na of komt men pas na de eerste 
aanval met een noodprogramma voor de burgers? Of is het zo dat wij 
burgers schilden zijn voor die belangrijke Nederlanders en topmensen 
die mogen vluchten via de marinebasis op Parera, zoals al aangegeven 
door een Nederlandse hoge piet in het verleden!

We worden duidelijk dom gehouden dat terwijl de pers in de vele landen 
op de hoogte zijn van wat er komend weekeind blijkbaar gaat gebeuren! 
Och, wat maken dan die paar eilandbewoners dan nog uit als toevallig 
ze erbij betrokken worden in deze machtsstrijd!

De lokale regeringen hebben schijt aan ons burgers en zoals we al meer 
mee maakten met natuurrampen, we worden pas achteraf ingelicht wat 
we hadden kunnen doen, ingelicht als het te laat is en de hoge pieten 
veilig zijn!

Schande voor de slechte informatie vanuit de regeringen maar ook de 
lokale pers die alles covert met wat feesten maar niets wil weten van 
een ondergang van een bevolking.
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Dank u voor uw voorlichting die niet komt.

John H Baselmans-Oracle

Written 02-02-2019

Article 1370

Het zwarte schaap in het onderwijs

Paulette Christine Wauben, getrouwd Baselmans, was een vrouw die 
haar leven gegeven heeft aan de kinderen en het onderwijs.

Wonend in Eindhoven, Nederland kwam ik Paulie wekelijks tegen in 
een platenzaak waar ze dansend haar platen uitzocht. Na enkele malen 
elkaar gezien te hebben wist ik dat zij de vechter was waar ik samen 
een leven wilde opbouwen. In Eindhoven was ze al in opspraak op de 
scholen waar ze stond omdat ze alsmaar partij trok voor haar kinderen 
die om hulp vroegen. Al waren er vaste schooltijden Paulie was altijd 
een van de laatste die van school vertrok en alsmaar bezig was kinderen 
extra aandacht te geven in bepaalde lessen waar ze tekort in schoten.

Na een tweede sollicitatie op Curaçao werd ze aangenomen bij het 
Rooms Katholiek Schoolbestuur die achteraf niet Rooms was en zeker 
niet Katholiek! Het bleek dat deze organisatie niets anders was dan een 
slaaf van Bisdom Willemstad. Vanaf de dag van haar aanstelling was 
de strijd al meteen enorm. Het begon al omdat het schoolbestuur het 
beloofde vergoeden van een container, niet na kwam en ze de gehele 
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aanstelling op hold liet zetten totdat er geld over de tafel kwam voor 
deze container.

Heer Cova was Paulies eerste hoofd der school in Marchena die af en 
toe nog te zien was op de school. In dat jaar klikte het zo tussen deze 
twee polen dat er in een zeer korte tijd de bond van heer Cova (Sitek) 
onder de naam van Paulie, meerdere malen voor het gerecht kwam voor 
onder andere: Gelijkheid man en vrouw, Gelijkheid salaris, Gelijkheid 
verzekeringen en bonussen. Dit waren enkele zaken waarvoor Paulie 
voor het gerecht stond en aanvocht.

Het tweede jaar op Curaçao was onder Winston Lourens wat een po-
liticus was die nooit te vinden was op de school te Suvesant! Paulie 
werd daar meteen waarnemend hoofd. Alle troep kwam op haar neer 
maar het was afwachten wat er gedaan kon worden want Paulie had al 
door dat veel niet pluis was bij het schoolbestuur maar ook de politiek 
en ministerie van onderwijs. Na twee jaren eiste Paulie de plaats van 
hoofd der school op omdat heer Lourens nooit iets deed voor de school 
laat staan aanwezig was! Dat was het jaar dat Paulie overgeplaatst werd 
naar haar oude lagere school waar ze zelf les had gekregen.

Coromoto College werd haar thuis en dat bleek wel daar ze ‘s morgens 
om 6 uur vertrok en pas tegen de avond terug kwam om te eten en te 
slapen! Ze leefde voor de kinderen en het ware gevecht tegen het school-
bestuur toen nog geleid door frater Aurelio en later mevr Mensing werd 
ingezet. Ondertussen had ze al een eigen drukkerijtje opgezet omdat 
vele schoolboeken niets meer als vieze vodden waren! Elk boek werd 
vernieuwd. Ook begon ze een winkeltje in kleine schoolbenodigdheden 
bekostigd via haar eigen salaris, waar het geld weer gebruikt werd voor 
eten voor die kinderen die zonder ontbijt naar school kwamen. Voor 
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deze acties werd Paulie regelmatig op het matje geroepen want het was 
namelijk tegen de regels en te veel naar het kind gericht. Nu, die regels 
golden niet voor haar en Paulie ging door en iedereen kon dansen maar 
ze week niet af van haar doel.

Op een gegeven moment was er een grote lichtbal die van het school-
gebouw over het speelterrein ging en Paulie eiste dat per direct de elek-
triciteit gemaakt moest worden. Het eiland was te klein want natuurlijk 
was er geen geld. Paulie pakte alle kinderen, ging op het schoolplein 
staan en weigerde les te geven. Binnen 2 dagen waren de eerste technici 
bezig om de oorzaak te zoeken en te verhelpen.

Toen kwam de regentijd en de daken van de school lekten als een zeef. 
Kinderen zaten in natte klassen en weer trok Paulie aan de noodknop. 
Ze eiste een compleet nieuw dak en wederom was het schoolbestuur 
en de regering die weigerden aan de eis te voldoen. Geen probleem, 
Paulie was geen Paulie als ze geen oplossing had. Wederom gingen 
alle kinderen de straat op en alle pers werd erbij gehaald dat het niet 
verantwoord was om kinderen in een gebouw te zetten wat op instorten 
stond! Ook hier werd binnen 24 uren beslist dat er noodlokalen zouden 
komen en dat de gehele school een nieuw dak zou krijgen! Er was dus 
kennelijk wel geld!

Het ging door want na deze obstakels speelde het eindeloos gevecht van 
dat er Papiamentu op scholen moest komen. Paulie had er haar eigen 
mening over en vond Papiamentu wel als vak maar zeker niet als hoofd-
vak. Ze introduceerde de lesmethode Taal Kabaal wat een Nederlandse 
leermethode was en geheel omgezet naar de Antilliaanse gebruiken. De 
financiën van dit 3 jarig project had ze verkregen vanuit Nederland omdat 
lokaal niet één instantie hieraan medewerking wilde verlenen. Het werd 
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een succes ondanks dat dienst onderwijs en het schoolbestuur tegen 
deze methode waren. Kinderen werden duidelijk mondiger en gingen 
discussies aan en vochten voor hun recht. Er werden verhalenboekjes 
geschreven en gedichte bundels, allemaal via deze methode. De minister 
en schoolbestuur werden kwader en kwader!

Zo kwaad dat er gedreigd werd dat Paulie op non actief gezet zou worden 
met een mogelijk ontslag! Paulie week niet en kreeg zelfs steun vanuit 
het bedrijfsleven die het geweldig vonden deze mondige kinderen. Zo 
bleef de lesmethode tot de laatste dag werken en stonden alle instanties 
toe te kijken. In die tijd werden vrijwel alle kinderen van de toen 6de 
klas geplaatst op hogere scholen, niet één ging naar een BVO of ging 
werken!

Paulie vocht door ondanks dat de dreigende schorsingen haar om de 
oren vlogen maar nooit werden uitgevoerd! Ook bij het weigeren van het 
melden van die leerkrachten die hadden gestaakt en geen salaris zouden 
krijgen. Ze werkte niet mee aan de rapportage. Uiteindelijk staakte de 
school in zijn geheel maar iedereen kreeg hun salaris betaald! Dat is 
als je als hoofd der school gebruikt maakt van je rechten en weet wat 
er allemaal mogelijk is en niet bang bent. In al dat vechten was Paulie 
ook begeleidster van aankomende leerkrachten waarbij vele haar dood 
konden schieten omdat Paulie keihard hen vertelde dat ze onder haar 
niet zouden slagen. Ook was ze ruim 15 jaren voorzitter van de talen-
commissie waar ze altijd aanhaalde dat de toetsen elk jaar lager en lager 
werden om zo domme kinderen toch te laten slagen!

Verder heeft Paulie jaren tussentoetsen gemaakt voor de enige Papia-
mentstalige school Frank Martinus Arion, waarbij de kinderen alles in 
het Papiaments leren en dan in de eindtoets in het Nederlands de vragen 
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kregen. Je raadt het al, niet één van die kinderen haalde die eindtoets! 
Door de tussenlessen heeft Paulie het toch zo weten op te vijzelen dat 
enkele kinderen het Nederlands in enkele maanden toch machtig werden 
en de toets konden maken!

Thuis hadden we van de 54 kinderen die we opvingen op een gegeven 
moment nog 2 thuis wonen toen het noodlot toe sloeg voor Paulie. Ze 
kreeg suiker en meerdere malen lag ze in het ziekenhuis tegen coma 
aan. Het vechten en het opkomen voor de kinderen vergde haar tol. Ze 
vertikte rustiger aan te doen met het gevolg dat ze op het laatst totaal 
instortte en voorgoed ziek thuis moest blijven. Ze miste de kinderen, 
miste het vechten voor hen en het deed haar pijn te zien dat het gehele 
onderwijs niets anders is dan het dom houden van kinderen. Haar 
opvolgers hebben de druk van de ministerie van onderwijs en het RK 
schoolbestuur, cq Bisdom Willemstad niet aangekund en alles is weer 
bij het oude slaafse afwachten wat de hogere vertellen en wat te doen.

Uiteindelijk verdween een jongere inwonende die terug ging naar het 
internaat die later opgesloten werd omdat deze Paulie bedreigde met een 
schaar. De oudere jongen vertrok naar Nederland voor verdere studie. 
We waren alleen, een zwaar zieke Paulie die onzeker werd en ik die 
mijn werk had opgegeven om haar te verzorgen.

Liggend in het ziekenhuis vertelde Paulie aan mij regelmatig haar te-
leurstelling dat niemand haar strijd had voortgezet en iedereen slaafs 
alle orders maar weer pikt. Om die reden wilde ze daarom ook niemand 
meer spreken. Bang dat ze dan weer zich op zou winden en zich liet 
verleiden om toch weer de strijdbijl op te pakken. In de laatste dagen 
van haar leven waren we alleen, moegestreden en werkelijk teleurgesteld 
in de mensen van dit eiland.
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Indrukwekkend en niet vergeten zal ik die kinderen die haar na vele jaren 
persoonlijk kwamen bedanken bij ons thuis. Die Portugese jongen die 
veel bijles kreeg omdat hij het niet pakte en eenmaal de weg gevonden 
had, afstudeerde aan de Universiteit van Eindhoven en zijn drs diploma 
kwam laten zien. Of de 3 Chinese kinderen die de 6 leergangen afwerkten 
in 2 ½ jaar ivm hun leeftijd en allen doorgingen naar de Havo!

Tijdens het sterven hield ik haar hand vast en merkte dat voor mij de 
strijd nog niet gestreden was. “We gaan door John en ik zal je leiden”. 
Mijn kritische woorden op papier komen nog dagelijks vanuit mijn 
vrouw die me blijft dicteren, keer op keer.

Paulie, je was te ver voor in je missie, je wilde te veel voor dit eiland! 
Absoluut duidelijk is dat men niet het beste wil voor de kinderen. Dat 
heb jij proberen te veranderen maar helaas met jouw heengaan is deze 
strijd ook verdwenen.

Paulie Christine Wauben, je was een eenling in de strijd tegen onrecht 
tegen kinderen. Je kwam op voor het kind en dat werd afgestraft door 
alle instanties die niet wilden zien waar kinderen toe in staat zijn als ze 
met liefde begeleid worden.

John

Written 03-02-2019
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Article 1371

Premier Curaçao heer Rhuggenaath verpraat zich

We weten ondertussen dat de gehele machtsgreep door Juan Guaidó 
geregistreerd is door Amerika.
-  We zagen ook al eerder de vele Amerikanen naar onze   
 eilanden komen.
-  Daarnaast hebben we de vele schepen zonder identificatie die  
 zich ophopen in ons zeegebied.
-  Ook is naar buiten gekomen dat er 5.000 Amerikaanse   
 militairen volgens hun eigen Amerikaanse minister via   
 de vandaag mogelijk te starten humanitaire hulp, binnen   
 zullen vallen in Venezuela.
-  Daarnaast hebben de bange Europese landen die zich ook  
 snel achter Amerika scharen bang voor represailles.
-  Daarentegen heeft ook Rusland een grote macht op zee   
 liggen en is men aanwezig in het land Venezuela via vliegtui 
 gen en manschappen!

En dan hebben we onze lokale experts die niet weten hoe een bericht 
naar buiten te brengen via onze premier van het eiland Curaçao. Hij is 
de man die openlijk toegeeft dat er vandaag (maandag, 4 febr) een inval 
gepland is, lees zijn uitspraak:
“Er is op dit moment nog geen sprake van dat wij met ingang van 
morgen een rol spelen in humanitaire operaties, zeker niet in confron-
terende sfeer met de bedoeling daardoor een reactie uit te lokken van 
het Venezolaanse leger”
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Ik herhaal nog even “daardoor een reactie uit te lokken van het Venezo-
laanse leger”. Dit is gewoon het toegeven van een inval via humanitaire 
hulp in een land waar Amerika niets te maken heeft!

Hoe dom kan een Premier zijn?
Hoe is het mogelijk dat staatsgeheimen via een eilandelijke premier op 
straat komen te liggen? De politieke club PAR kan denken dat ze een 
alles wetende groep intellectuelen zijn maar als je dan als hoofd van die 
groep dit soort uitspraak doet, is het misschien eens goed dat de PAR en 
hun corrupte bende voor vele jaren politiek voeren ontzegd wordt! Heer 
Rhuggenaath en zijn club hebben hun onkunde bewezen. Zij brengen 
via zeer domme en geheime uitlatingen nu ons eiland zowel bij de vele 
landen en allianties zeer veel mensen in gevaar.

U bent zonder dat u het zelf weet en dankzij uw experts een verrader heer 
Rhuggenaath en heeft vanaf vandaag mogelijk heel wat dode mensen 
op uw naam staan met het vrijgeven van voorkennis.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 04-02-2019

Article 1372

Raffinaderij gaat dicht!

Heer Rhuggenaath heeft met zijn actieplan duidelijk door laten sche-
meren dat er een zeer grote kans, geen uitweg meer is dat de lokale 
olie-industrie gaat verdwijnen van ons eiland. Dit wisten we al jaren 



342 - OMNIS 6 -

alleen de politiek durfde de confrontatie niet aan met hun eigen volk.
In plaats van dat men de mensen ging voorbereiden en beginnen om te 
scholen naar nieuwe industrieën bleef men maar komen met beloftes 
die men niet waar kan maken. Elk gezond denkende industrie gaat geen 
5 miljard steken in een corrupte lokale olie-industrie zonder toekomst!

Simpel.... begin om te scholen en geef de mensen weer perspectieven 
in plaats van loze beloftes.

John H Baselmans-Oracle

Written 14-02-2019

Article 1373

Het zit sommige mensen toch wel dwars:

Waar haalt Baselmans zijn informatie vandaan?

Veelal zijn het personen die deze vraag stellen die niet weten dat ik al 
45 jaren woon en werk op dit eiland en door mijn werk ik in contact 
gekomen ben met mensen van regeringen, ambassades, politici, AIVD, 
VDC en mensen op die plaatsen die informatie vrij willen geven om de 
corruptie en vieze zaken open te leggen. NIEMAND maar ook NIE-
MAND weet en kent mijn veelal dagelijkse contacten en informanten 
en zo zal het tot mijn dood blijven.

Ik verwacht niet dat men zaken van mij gelooft of dat ze aangenomen 
moeten worden als waarheid. Het enige wat ik doe is informatie achter 
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schermen vrijgeven aan die mensen die willend zijn om zelf eens op 
onderzoek uit te gaan of open te staan voor die wereld achter de geslo-
ten deuren.

Wat u met mijn informatie doet is niet mijn zorg en ook niet mijn doel. 
Mijn doel is die informatie die mensen mij toevertrouwen vast te leggen 
is het niet voor nu dan voor later.

John H Baselmans-Oracle

Written 16-02-2019

Article 1374

Afleiding

We worden afge- misleid!

Al vele jaren stapelen de evenementen zich op en worden we via sociale 
media en nieuwsgroepen overladen met nieuws en updates.

De verhalen over de politiekvoering van onder andere Trump, Putin, Ve-
nezuela, natuurmanipulatie. Maar ook de vele evenementen die volgens 
de pers van levensbelang zijn, bedolven ons met informatie die zeker 
niet altijd juist is en ook totaal geen meerwaarden aan het leven geeft. 
Allemaal afleiding zoals de vele aantijgingen van kindermisbruik waar 
grote sterren nu openlijk aan de schandpaal worden gehangen. Zaken 
die zo vreselijk opgeblazen worden dat mensen menen dat het duivels 
zijn en in sommige gevallen “beesten” onder de mensen.
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Nemen we even de muziekwereld of te wel de showbizz wereld. 
Noem mij een artiest op in de top die NIET of aan de drugs is (ruim-
ste zin van het woord) en geen connectie heeft met de wereld van de 
Freemasons?
Ik vraag je, noem één persoon op die aan de top is zonder deze organi-
satie achter zich staand?

Wil je in de top meedraaien politiek, handel of showbizz zal je naar de 
pijpen moeten dansen van deze organisatie en hun achterban! Verder, met 
al die heisa zien we dat andere artiesten snel verdwijnen, terugtrekken 
of zich distantiëren van elk commentaar! Het geheel is een spel en is 
om ons op dit aardoppervlak bezig te houden zodat we niet doorhebben 
dat er zeer grote zaken gaande zijn.

Zie de show van NASA met hun Musk en zogenaamd nieuw onderzoek 
en technologie. In 1959 waren de eerste voertuigen al in onze atmosfeer 
en in 1969 liet men ons geloven dat men op de maan geland was, wat 
later bleek een studio in Frankrijk te zijn geweest!

50 jaren later is men zogenaamd nog bezig om een raketje de atmosfeer 
in te krijgen!! Men verspeelt miljarden (wat een schijntje is) aan deze 
show. Zeker verspeeld omdat we weten dat Hitler in zijn tijd al vliegende 
schotels had die werkend waren en hij in het bezit was van ongekende 
technologieën. Het was dan ook niet voor niets dat men deze man onder 
liet duiken en beschermd werd door zowel CIA als FBI!

We maken dagelijks experimenten mee boven onze hoofden en dagelijks 
worden er wel ergens vliegende objecten waargenomen waarvan men 
zegt dat ze niet te tracen zijn! Maar ondertussen weten we dat er vele 
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plaatsen zijn waar vanuit deze objecten opstijgen en verdwijnen in het 
niets! Ondertussen moeten wij geloven dat met succes enkele mensen 
boven de aarde hangen en dat men zelfs op de maan is geweest. De oude 
Jules Verne verhalen worden nog steeds als filmscript gebruikt anno 
2019 en wij blijven alsmaar geloven dat men zo dom is in de nieuwe 
technologieën.

De afleiding is begrijpend want met de huidige experimenten met fre-
quenties maar ook de nano-technologie is er veel meer gaande dan de 
1959 speelfilms die ons voorgehouden worden!

We moeten ons druk maken over een showwereld, een politiek, wat 
wereldleiders en over een zogenaamde “New World Order” die al vele 
jaren werkende is en al jaren geleden in een andere vorm in werking is 
getreden. Wij moeten dom gehouden worden, feesten en druk maken 
over een verleden. We worden tegen elkaar opgezet, uitgedaagd en het 
uitmoorden komt vanzelf.

Q is gaande!

WE WORDEN MISLEID!

John H Baselmans-Oracle 

Written 10-03-2019
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Article 1375

Je wordt er toch ziek van!

Zet je je computer aan en dan krijg je allemaal berichten te zien van 
mensen die een prikje hier en een ongelukje daar hebben meegemaakt. 
Liefst met foto’s van rode of blauwe plekken en of een schaafwond die 
volgens hen het einde van hun leven betekent.

Luisteren mensen helemaal niet meer naar hun lichaam en is iedereen 
zo afgestompt dat bij elke scheet ze naar een dokter moeten? Overal 
worden er meteen doemscenario’s beschreven en liefst meteen de hele 
medicijnkas opslikken en regelrecht naar een huisarts of misschien een 
poli waar je meteen op apparaten aangesloten wordt die de gemeenschap 
honderdduizenden guldens kosten per gebruik!

De mensheid is werkelijk een afhankelijk wezen geworden, niet meer 
zelf denkend maar zeker niet meer luisteren naar hun eigen kunnen.

Zelf zie ik geen artsen buiten voor die ene keuring voor mijn rijbewijs 
en dat al voor ruim 15 jaren lang! Niet dat er niets gebeurt, want zelfs 
een gebroken neus is niet een reden om in paniek te raken! Gewoon 
zelf rechtzetten koud houden tegen zwelling en de volgende dag is weer 
alles als altijd! Zo ook met de vele pijnen die je zeker op oudere leeftijd 
krijgt. Gewoon luisteren waar je lichaam naar vraagt! O, je gestoten, 
gebeten of ongelukje gehad! Nu simpel doen wat er gedaan moet worden. 
Zelfs na de verkeersongelukken die we in terecht kwamen waarvan we 
een geheel total loss waren zijn we niet naar een hospitaal gegaan! We 
luisterden naar ons lichamen, deden wat deze vroeg en binnen enkele 
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dagen waren alle pijnen en beschadigingen verdwenen! Alles ZONDER 
enige medische hulp!

Mensen zijn slaven geworden van de medische wereld en denken bij 
elk kuchje aan een longontsteking en bij elke kramp aan een hartaanval 
en ze laten zich volspuiten met gif! Waar zijn die ware onafhankelijke 
mensen gebleven die geen slaaf zijn van de huidige zielige tijd?

Werk aan jezelf, geloof in je zelf en je hebt geen pil, dokter of ziekenhuis 
nodig wanneer je lichaam eens een deuk heeft opgelopen!

John H Baselmans-Oracle

Written 16-03-2019

Article 1376

“Voor hoeveel verkoop je deze bloemen?”

De oude verkoper langs de weg antwoordde: 
“Slechts Afl 2,00 mevrouw”
“Voor Afl1,50 neem ik deze bos”. 
“Neem ze maar voor de prijs die je wil antwoordde de man”.
De koper stapt in zijn dure auto in en ging naar een restaurant bestelde 
wat ze wilden en at maar een klein beetje van de maaltijd. Vervolgens 
komt de rekening. Het was een bedrag van Afl 90.00. Ze legde Afl 100.00 
op tafel geld en vertelde de restauranteigenaar dat hij het verschil in 
wisselgeld kon houden.



348 - OMNIS 6 -

Snapt u deze wereld nog?

John H Baselmans-Oracle

Written 22-03-2019

Article 1377

UTS VERKOCHT

Is het u opgevallen wat er werkelijk gaande is bij UTS?
UTS is in zwaar weer terecht gekomen door de vieze praktijken van 
KPMG. Deze heeft UTS tientallen jaren mis-gebruikt om veel geld te 
laten verdwijnen naar diverse hoeken van de wereld. De gokwereld had 
ook zijn intrede gedaan en de telecommunicatie vergunningen worden 
(nog steeds) bepaald door zeer corrupte personen die in de greep staan 
van de lokale maffia.

KPMG komt wereldwijd ten val splitst zich op in vele andere accoun-
tantsbedrijven en grote klanten als het koninklijkhuis, ABN/Amro willen 
niets met deze mysterieuze bende te maken hebben!
Heer Wiels die na een tip van mij ging neuzen in UTS werd het leven 
ontnomen en als de bliksem moest ook UTS totaal ontleed worden!

Wat verkoopt men nu? Een grotendeels lege tas met wat telefoonnum-
mers, centrales en wat gebouwen! 339 miljoen voor een lege tas. Alles 
wat UTS was is ondergebracht in neven bedrijfjes die nu net niet in 
de verkoop zitten! Laten we er enkele noemen: Antilliaanse Televisie 
Maatschappij, Dataplanet, Curacaflix, Telematica facilities Management, 
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ET UTS, Carib Teleconsult, UTS Suriname, UTS Sint Kits, Nevis.

Snapt u nu wat er hier gaande is? Een beerput uit elkaar getrokken om 
zo een zeer vieze accountantswereld te beschermen en de maffia die 
veel op zijn geweten heeft in dit bedrijf.

John H Baselmans-Oracle

Written 27-03-2019

Article 1378

Bewijs van onvermogen

“In amper 7 jaar al 72 ministers”

2555 dagen
Populatie heden ten dagen 161.014
Elke 35 en een halve dag een nieuwe minister

Het is duidelijk dat we geen capabele mensen hebben op dit eiland die 
opgewassen zijn tegen de financiële, drugs en wapenmaffia.
ALLEN zijn ze duidelijk deel van een of meerdere maffiagroepen.
Dat verklaart dat er geen ethiek, respect, daadkracht is onder deze groep 
“meelopers”.

John H Baselmans-Oracle

Written 01-04-2019
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Article 1379

I don’t care about money

I don’t care about money 
But I care about respect, honor, dignity, loyalty, honesty. 

John H Baselmans-Oracle

Written 02-04-2019

Article 1380

De veranderde wereld

Al mensenheugenis zijn we aan het zoeken naar een beter wereld. De 
ene groep zoekt het in oorlogen de andere in een geloof en een derde 
groep sluit de ogen en denkt dat alles wel zijn tijd zal hebben.

Om een beter wereld te creëren is maar een factor belangrijk om deze 
te bereiken en dat is 
“het afschaffen wereldwijd van elk geloof”.

Ik weet het is een achterlijke uitspraak en het zal nooit gebeuren maar 
in alles wat ik doorgeworsteld heb via boeken, verleden en heden, 
inclusief de politiek, blijkt maar één zaak te zijn wat de wereld maakt 
wat deze nu is.
Geloof zet mensen tegen elkaar op.
Geloof creëert groepen.
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Geloof spoelt de hersenen van de mens.
Geloof laat geloven in Opperwezens. 
Geloof doet geloven dat er een oplossing is voor het probleem zolang 
men maar blijft volgen.
Geloof is de kern van de vele oorlogen. 
En zo kunnen we een zeer lange lijst maken waar geloof voor staat.

Als we geloof uitbannen en alleen toe laten binnenshuis en het open-
baar absoluut verbieden en daarnaast ook verbieden het publiekelijk 
te verkondigen en als we alle geloofspaleizen zouden neerhalen en de 
vele ziekelijke gedachtes zouden veranderen in menselijk denken, dan 
hebben we voor 99% het wereldprobleem opgelost. Er zijn dan geen 
groepen meer waar we tegen vechten en er is geen race tegen wie de 
beste en geloofwaardigste is.

Laten we eens gaan starten om geloof binnenshuis te houden en niemand 
meer lastig te vallen met een eigen denkend geloof. Laten we stoppen 
om opperwezens te eren en laten we eens starten met de weg vrij te 
maken dat we allemaal voor gaan om de mensheid naar een hoger ni-
veau te brengen. Dan hebben we een stabiele wereld wat kansen biedt 
tegen wat we zeker nog mee gaan maken in de toekomst. Want er is 
niet één geloof op onze aarde die problemen zal kunnen overwinnen 
zolang we geloven in een Opperwezen en blijven volgen aan één van 
de ziekelijke geloven.

Stop met geloven, start met een waar leven vanuit de kern.

John H Baselmans-Oracle

Written 03-04-2019
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Article 1381

Curaçao hackers gevoelig

Onze internet provider Flow/UTS heeft bij elke klant een Huawei mo-
dem in huis geplaatst!
Ondanks dat ik doorgegeven heb dat deze Huawei modem zeer gemak-
kelijk te kraken is en van je netwerk een gevaarlijk open boek maakt, 
blijft dit bedrijf deze modems plaatsen.
Let wel, het hoeft geen G5 te zijn om slachtoffer te worden van elke 
hacker rond deze aardbol!

Dank u Flow/UTS

Lees hier de verklaring van de Nederlandse AIVD

NOS dinsdag

AIVD waarschuwt voor Chinese apparatuur

Nederland moet niet te afhankelijk worden van Chinese apparatuur. Dat 
stelde AIVD-baas Dick Schoof bij de presentatie van het jaarverslag 
van de geheime dienst.

Het zou gevolgen hebben voor de aanleg van het 5G-netwerk en het 
C2000-systeem, dat hulpverleners met elkaar laat communiceren. Bij 
beide netwerken spelen Chinese bedrijven een grote rol.
“We moeten niet afhankelijk zijn van landen die een offensieve cyber-
strategie hebben tegen onze belangen, in het bijzonder Rusland en 
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China”, zegt Schoof. “Zorg dus dat je dat soort software niet in de kern 
van je systeem hebt, want dan ben je daar afhankelijk van.”

Schoof vreest dat bijvoorbeeld Rusland en China via hun bedrijven 
toegang krijgen tot het nieuwe 5G-netwerk of andere belangrijke infra-
structuur. “Dan kunnen ze die infrastructuur beïnvloeden, stopzetten of 
precies weten wat er in Nederland allemaal speelt.”

5G-netwerk

Telecomproviders kiezen graag voor apparatuur van het Chinese tele-
combedrijf Huawei, omdat het bedrijf uitstekend werk levert voor een 
prima prijs. Ook voor de bouw van het nieuwe 5G-netwerk kijken ze 
naar Huawei-apparatuur. Een deel van het nieuwe C2000-systeem wordt 
door het eveneens Chinese Hytera uitgevoerd.

Schoof zegt geen ‘banvloek’ over bepaalde bedrijven te willen uitspre-
ken, maar vindt wel dat op de belangrijkste plekken in een netwerk geen 
Chinese apparatuur zou moeten worden gebruikt.
Providers gebruiken nu al veel Huawei-apparatuur. “Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald”, zegt Schoof daarover. Volgens hem 
moeten die bedrijven kijken of ze al bestaande Chinese apparatuur uit 
hun netwerk kunnen verwijderen.

Eerder waarschuwde onder meer de Amerikaanse overheid tegen Chine-
se apparatuur. Volgens Schoof heeft zijn advies daar niets mee te maken.

China-strategie
Of Nederland Huawei-apparatuur gaat weigeren voor de aanleg van het 
5G-netwerk, zoals de Verenigde Staten en Australië, is nog niet bekend. 
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Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besloten eerder dat het gebruik 
van Huawei-apparatuur wel door de beugel kan, tot onvrede van de 
Amerikaanse regering.
Dit voorjaar komt het kabinet met een China-strategie, waarin ook dui-
delijkheid over beleid tegen Chinese spionage moet komen. De meeste 
telecomproviders willen daarna pas inhoudelijk reageren.
Waar Rusland zich vooral bezighoudt met het achterhalen van overheids-
geheimen en beïnvloeding, zijn Chinese overheidsspionnen ook actief 
op het gebied van economische spionage. Zo braken Chinese spionnen 
in bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Geen band met Chinese overheid
In een reactie zegt Huawei-Nederland dat het een private onderneming 
is die op geen enkele manier is gelieerd aan de Chinese overheid. “De 
Chinese wetgeving stelt de overheid niet in staat om enige toegang te 
krijgen tot informatiestromen of netwerken die Huawei levert aan welke 
klant dan ook”, aldus een woordvoerder. “We hebben geen enkele relatie 
met de Chinese overheid.”
Huawei noemt zichzelf een transparante organisatie die klanten openheid 
geeft over hoe hun producten worden beveiligd, zonder dat iemand daar 
bij kan. C2000-bouwer Hytera was niet bereikbaar voor commentaar.

John H Baselmans-Oracle

Written 04-04-2019



355- The new world-

Article 1382

We hebben…

We hebben een minister-president die denkt dat hij zo belangrijk is dat 
hij over oorlogen en manschappen kan beslissen.

We hebben een regering die zo arrogant is dat deze onbereikbaar is 
voor de kiezers.

We hebben een RdK die meent dat 50 oliebedrijven staan te springen om 
een oude roestbak te exploiteren waar 4 miljard ingestoken moet worden.

We hebben commissies die grote groepen werknemers van diverse 
bedrijven voor de gek houden en valse informatie verstrekken om deze 
maar rustig te houden.

We hebben een nieuw ziekenhuis wat niet te betalen is, dus ben je ziek 
ga je thuis dood.

We hebben vele bedrijven die al gesloten zijn maar ook andere die op 
sluiten staan maar onze economie is stijgende volgens de “experts”!

We hebben de grootste maffiagroepen op dit eiland en alleen de coke-
handel vertegenwoordigt jaarlijks al over de 10 miljard! Praten we nog 
niet over de gokwereld en wapenhandel!

We hebben vele mensen die nu vertrekken en de huizenmarkt is totaal 
ingestort. Huizen worden momenteel aangeboden voor een derde van 
de taxatie waarde!
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We hebben een telefoonmaatschappij die een uitgehold leeg bedrijf 
verkocht heeft voor vele miljoenen en door is gegaan in vele kleine 
bedrijfjes.

We hebben een elektra leverancier die mensen moedwillig in gevaar 
brengt door hun privacy te schenden maar ook de gevaarlijke 5G stra-
ling op hen af te laten komen.

We hebben een telefoonmaatschappij die bewust derderangs modems 
plaatst zodat iedereen vrij eenvoudig afgeluisterd/gevolgd kan worden.

We hebben een pers die doodsbang is voor hun omkopende advertentie 
betalende “klanten” en vrijheid van pers en mening is reeds jaren een 
verloren recht.

We hebben vele onderwereldbedrijven en clubjes die afgeschermd wor-
den door lokale banken en accountants. Veelal personen of bedrijven 
die wereldwijd al op de zwarte lijsten staan.

We hebben een ……….

Och laten we stoppen en we geloven maar onze politiek en de pers…… 
Alles gaat prima op dit eiland!
Het weekeinde en feesten kunnen weer beginnen!

John Baselmans-Oracle

Written 05-04-2019
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Article 1383

Dode politieagenten?

We hebben weer een crimineel weekeinde achter de rug met diverse 
doden, vele overvallen en berovingen. Maar alsmaar valt op dat er maar 
weinig gedaan wordt door politie en justitie die naar lijkt meer de cri-
minelen te beschermen dan werkelijk aan te pakken. De farce van het 
filmpje bij Zuikertuintje waar enkele clowns alsmaar riepen “rustig” te 
zijn en in vele gevallen wegkijkend, zegt echt alles. Een simpele kogel 
in hun benen en je moet eens kijken hoe rustig ze worden!

Er lijkt onderhand geen andere optie te zijn als dat er eerst eens op wat 
politieagenten of politici geschoten wordt om wat slapjanussen wakker 
te maken! Dan pas zal men eens vanuit justitie gaan ingrijpen?

Vreemd dat de politie en justitie alsmaar zachtaardig om gaat met cri-
minelen en ons burgers wel vervolgen als we uit nood klappen uitdelen! 
Dan mag je recht niet in eigen hand nemen. Zelfs niet als je met een 
pistool naar je gericht toch 911 weet te bellen en dan doodleuk gezegd 
wordt dat het geen urgentie is!

Een omgekeerde wereld dus.
De enige oplossing is dan maar eens de politie te gaan gebruiken als 
schietschijf, zit niets anders op.

John H Baselmans-Oracle

Written 07-04-2019
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Article 1384

Europese geheime bronnen: Staatsgreep binnen Europa 
steeds dichterbij(Darkweb).

Uit geheime bronnen, vanuit diverse Europese landen, blijkt dat een 
staatsgreep van regeringen dichterbij is dan iedereen zich zou kunnen 
voorstellen. Op dit moment is er veel gaande in Europa waarbij de 
bevolking het heft steeds meer in eigen handen nemen.

Ook de situatie in Frankrijk loopt steeds meer uit de hand. Al eerder 
liet de leider van de Franse Gele Hesjes weten een Staatsgreep te willen 
organiseren. Maar in steeds meer Europese landen roept de bevolking 
op om hun regeringen af te zetten door een Staatsgreep te organiseren.

Op de Darkweb zijn er al verschillende links verwijderd, waarschijnlijk 
door de autoriteiten of de gebruikers zelf, waarop informatie op forums 
werden uitgewisseld om een Staatsgreep te organiseren. Zo was er ook 
een forum waarop mensen werden opgeroepen hun krachten Europees 
te gaan bundelen. Op die manier zou deze groep willen proberen een 
Staatsgreep te organiseren die in geheel Europa, tegelijkertijd zou 
moeten beginnen.

Ook in Nederland beginnen steeds meer mensen te pleiten voor algehele 
Staatsgreep, georganiseerd door het volk zelf. Of dit ook daadwerkelijk 
zal gebeuren valt nog te betwijfelen. Maar duidelijk is wel dat de bevol-
king in andere Europese landen bezig zijn een Staatsgreep te organiseren.

Op dit moment verkeerd Europa in duisternis waarin alles vrijwel 
onzeker is. De bevolking wordt steeds meer uitgemolken door allerlei 
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bezuinigingen en onnodige maatregelen. Het gevolg daarvan is dat 
steeds meer mensen het zat zijn en dus het heft in eigen handen nemen. 
Ook het geloof in eerlijke verkiezingen is verder weg dan ooit. Maar 
41 procent van alle Europese volkeren geloven nog in de politiek en 
zien een Staatsgreep als de beste alternatief, als het gaat om het redden 
van hun eigen land.

Een Staatsgreep is niet iets nieuws. In de geschiedenis zien we hoeveel 
Staatsgrepen er al zijn geweest waarbij regeringen werden afgezet. Ik zal 
niet zeggen dat het onmogelijk is dat er daadwerkelijk een Staatsgreep 
zal plaatsvinden in Nederland. Maar als het aankomt op de mentaliteit 
van de Nederlanders is de kans op een Staatsgreep in Nederland erg klein.

De mentaliteit van andere Europese bevolkingen gaan gewoon veel 
verder. Denk daarbij aan het bewapenen van degenen die mee zouden 
werken aan een Staatsgreep. Ook de wilskracht en overlevingsdrang 
van andere Europese bevolkingsgroepen is veel sterker dan die van de 
Nederlanders. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders zelfs minder 
in staat zouden zijn het heft in eigen handen te nemen. Nederlanders 
lijken daarbij alles gewoon maar te pikken.

De vraag die we ons zelf zouden moeten stellen is; hoever zou de 
Nederlandse regering nog kunnen gaan voordat de Nederlanders het 
heft in eigen handen zouden nemen? Mijn persoonlijke opinie is dat de 
Nederlanders zich er gewoon bij neerleggen en alles maar pikken en 
menen dat alles vanzelf wel over zal gaan.

BRON: 96la6c67o910.onion
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Het gaat tijd worden alleen men verwacht het van de verkeerde kant.

John H Baselmans-Oracle

Written 12-04-2019

Article 1385

Wikileaks dumpt al hun files op hun website!

Dat gaat veel lezen worden.

https://nationandstate.com/2019/04/13/new-wikileaks-massive-file-
dump/

En dan denkt men om een man vast te zetten het lekken zou stoppen! 

Together we are strong!

John H Baselmans-Oracle

Written 14-04-2019
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Article 1386

Genocide Curacao?

De afgelopen weken ben ik in contact geweest met diverse artsen. Nee, 
niet dat ik op sterven lig of iets mankeer maar gewoon in gesprekken 
die ik hier en daar gevoerd heb met mensen in deze beroepstak.

ALLE artsen kwamen met bijna een identiek verhaal en dat is de vreemde 
ziektes die momenteel gaande zijn op ons eiland. Nee, niet de loopneus, 
niezen, sinus en griep die er heerst en zelfs 3 maanden kan aanhouden, 
maar we praten over hartklachten en onder andere zeer jonge mensen 
die spontaan op de grond belanden en zich “vreemd” voelen. Ook zijn 
er vele klachten die moeilijk ergens onder te brengen zijn en daarnaast 
de vele mensen die zelfmoordneigingen hebben!

De doktoren klagen dat ze wel over 130 patiënten per dag afhandelen 
en bezoeken en dat vele klachten moeilijk onder te brengen zijn in de 
huidige bestaande ziekte patronen.

Toen ik vroeg wat volgens hen de oorzaken zou kunnen zijn kwamen er 
bij bijna alle artsen opmerkelijke antwoorden. Ik wil die hier met u delen:

-Het water van Aqualectra blijkt van zeer slechte kwaliteit te zijn en 
volgens enkele was het ook te zien als je water aan planten gaf dat ze 
verbrandingsverschijnselen kregen! Dat wijst duidelijk op overdosering 
van chemicaliën!

-Het geheim van de geïntroduceerde G5 op ons eiland die als experiment 
gestart is en je geen duidelijk antwoord krijgt als je navraagt welke 
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wijken in dit experiment zijn betrokken!

-Ook werd door 2 artsen aangehaald de frequenties die zeker niet goed 
zijn en door mij al jaren aangevochten worden doordat de 3 bollen op 
Westpunt wel vreemde structuren laten zien in het wolkendek. Maar 
ook de natuur waar veelal de dierenwereld zich zeer vreemd gedraagt 
en soms massaal wegtrekt van Westpunt!

-Ook werd aangehaald de lokale groente- en fruithandel die bol staat 
met insecticiden en gif om maar iets uit de grond te krijgen zonder dat 
deze aangetast wordt door insecten en schimmels!

Kortom, de medici vermoeden wat door mij al jaren spelende is en 
nu zijn tol gaat eisen. Mensen met vreemde ziektes, een G&Gz die 
in alle talen zwijgt en zeker niet voor de lokale bevolking op komt en 
een regeringstop die in alle talen zwijgt om het vele vieze bloedgeld te 
incasseren zolang deze experimenten maar doorgang kunnen hebben!

We worden lichamelijk via eten, lucht en frequenties momenteel zo 
zwaar belast dat de zwakkeren al neervallen, iets sterkere ziek worden 
en weer andere deze aarde willen verlaten of al verlaten hebben.

Genocide? 
Ik geloof van wel, alle bewijzen zijn er naar en is nu in volle gang!

John H Baselmans-Oracle

Written 15-04-2019
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Article 1387

Nederland en haar koloniën en hun talenten

Vandaag kwam op mijn pad een duidelijke omschrijving van wat de 
Nederlandse mentaliteit is.

Deze persoon is een geboren Nederlander uit een Nederlandse moeder 
en Amerikaanse vader.
In zijn tienerjaren blonk hij al vroeg uit in sport en pakte begin ‘82 het 
vliegtuig naar zijn beloofde land Amerika. Hij werd in Nederland, als 
jong talent, niet erkend in zijn sport en kreeg geen kansen om in de top 
te komen. Aangekomen als tiener in Amerika werd hij snel ontdekt en 
werd er heel hard aan hem gewerkt om zo deel te nemen in vele kam-
pioensschappen en waarvan hij er dus ook vele van won.

Hij haalde dit aan:
“Als je in Nederland talent hebt en of dat nu sport, muziek of kunst 
in welke vorm dan ook is en je steekt boven andere uit dan word je 
per direct totaal vernederd en zal men er alles aan doen om je talent te 
onderdrukken.
Ben je een talent in diverse Europese landen, Rusland, China of Ame-
rikaanse landen dan word je gekoesterd en zal men er alles aan doen je 
talent op zo’n niveau te brengen dat je de top zal halen!”

Duidelijk is dat de Nederlandse mentaliteit compleet anders is en dat 
iedereen die een gave heeft of boven het maaiveld met een of ander 
talent uitsteekt, gekleineerd wordt! Nederlanders gunnen elkander het 
licht niet in de ogen. Dat is duidelijk de reden dat een Nederlander en 
de bewoners van de 6 eilanden absoluut nooit eigen talent in huis kun-
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nen houden en iedereen naar elders vertrekt zodat het “overschot” de 
macht blijft houden.

Het is niet vreemd dat Nederland en haar koloniën niet verder komen 
dan maffiapraktijken.

John H Baselmans-Oracle

Written 17-04-2019

Article 1388

Notre-Dame

Men zette dit gebouw onder het teken van een kathedraal doch het 
vertegenwoordigt niets minder dan de inner-cirkel en de connectie met 
de duistere zijde van alle geloven.

Wat in de benedengewelven zich daar afgespeeld hebben zal nooit meer 
gewist kunnen worden en wat de inner-cirkel daar nog steeds uitspookt 
mag absoluut niet het daglicht zien.
Als dit het gebouw is wat de connectie met een god moet zijn dan is het 
duidelijk waar die god voor staat.

Valt het niet op dat al tijdens de brand er over herbouw gesproken werd 
en dat we nu al tegen een miljard staan aan fondsen voor die herbouw?
Valt u niet op dat de grote schenkingen komen vanuit de wereld der elite?

De Notre Dame is niets meer dan de connectie met geloof en de inner-
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cirkel en is een van de belangrijke gebouwen in de ondergang van de 
mensheid en waar de meest belangrijke personen bij elkaar komen.

Geloof gaat veel dieper en een van de sleutels ligt in dit gebouw. Diep, 
ver beneden van waar welk mens kan/mag komen. Vuur en geweld 
kunnen dit bouwsel niet verwoesten en het omhulsel zal altijd weer 
opgetrokken worden.

John Baselmans-Oracle

Written 18-04-2019

Article 1389

Afluisteren

Er komen steeds meer berichten binnen dat Facebook gesprekken af-
luistert via hun Facebook app op je telefoon.

Reden genoeg om eens wat testjes te doen.

We hadden enkele personen een gesprek laten voeren die allemaal in 
het bezit waren van een Iphone.
We hadden bewust een onderwerp gekozen over een vrij onbekend 
persoon voor alle deelnemers die ook geen Facebook vriend was. Ze 
bleven praten over en weer over deze persoon. NIEMAND was toen 
met de telefoon bezig. Ze hadden wel allemaal de telefoon bij zich, er 
was geen appen of andere handelingen op de telefoons.
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Na ongeveer 10 minuten praten stopten ze de conversatie over die per-
soon en ging ieder een eigen weg en zo ook weer aan het werk. In een 
zeer korte tijd kregen alle personen die aan het gesprek deelgenomen 
hadden een Facebook vriendschapsverzoek van die persoon waar ze 
over gepraat hadden!

Test 2
We gooiden het onder “toeval” en we lieten andere personen hetzelfde 
doen maar dan pratend over een wereldster. Ook na dat gesprek kregen 
alle deelnemers een vriendschapsverzoek van de fanclub van deze ster!

We hebben in de loop van de weken bij verschillende mensen deze test 
laten doen en over en weer kwamen na de gesprekken het vriendschaps-
verzoek van de besproken persoon binnen!

We kennen allemaal het gevaar van de camera en de laptop waar zelfs 
heertje Zukerberg een tape op plakte zodat hij niet gevolgd kon wor-
den als hij achter zijn laptop zit. Maar met portable telefoons heb je 
dat Facebook via de app alsmaar in de achtergrond blijft draaien en zo 
gesprekken van je volgt en dan deze bij het noemen van namen je gaat 
koppelen aan elkaar!

In 2010 werd ik al gewaarschuwd over het gevaar van de toen nog vrij 
nieuwe Iphones. De lokale veiligheidsdienst had via telefoon veel in-
formatie van mij vergaard omdat men wilde weten wie mijn tipgevers 
waren! Helaas voor hen had ik geen telefonisch contact met deze per-
sonen en zelfs mijn telefoon tracen lukte niet omdat ik bij belangrijke 
gesprekken, mijn batterij thuis liet!
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Maar toen al in die tijd werden gesprekken afgeluisterd via telefoon! Nu 
in deze tijd gaat het via een simpel programmetje dat je via Facebook 
alles op kan nemen wat er in de buurt van de telefoon besproken wordt!

Hoeveel privacy hebben we nog?

John H Baselmans-Oracle

Written 19-04-2019

Article 1390

Wereldwijde aanslagen

Er gaat geen dag voorbij of er wordt rond de aardbol wel een aanslag 
gepleegd op een of ander moskee, kerk of publieke plaats. Hier en 
daar vallen er wat doden maar een werkelijke aanslag waar men over 
zeer grote getale praat, blijven tot dusver bewust uit. Alsmaar praat 
men over hooguit enkele honderden doden. Wat vreemd is, want je 
zou denken als je werkelijk aandacht wilt, blaas je een stadion of een 
festivalevenement op!

Wat is er dus werkelijk gaande?
Als je deze huidige dimensie een beetje volgt, zie je dat er een bepaalde 
lijn is en dat er enkele plaatsen zijn waar men bewust wil, dat er niets 
gebeurt. Dan kan je denken dat deze plaatsen overbeschermd zijn. Maar 
geloof me, een explosief is zo gelegd met welke beveiliging dan ook 
en met de huidige techniek kan met duizenden kilometers verder zaken 
opblazen. Het gaat in vele gevallen dus duidelijk om een afleiding!
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Volgt men de huidige aanvallen op de voet moet het u opgevallen zijn 
dat er een structuur te zien is en er is ook duidelijk een lijn gaande in het 
laten afgaan van bommen en het stichten van branden. Wat erg opval-
lend is, is dat één gebouw in alle oorlogen en aanslagen alsmaar buiten 
schot weet te blijven en dat is duidelijk het Vatikaan. Deze plaats met de 
vele oude gebouwen en hun “hoofdkantoor” van de algehele religieuze 
wereld, blijft alsmaar de bron van alle oorlogen. Ondanks dat alles blijft 
deze plaats in zijn geschiedenis ongeschonden.

Als men de geschiedenis bekijkt van dit gebouw gaat men ook begrijpen 
waarom dit zo is. Doordat alle opdrachten vanuit de inner wereld vanuit 
deze plaats naar buiten worden gebracht, zal men er niet aan denken 
om daar een aanslag op te plegen. Je gaat immers niet jezelf opblazen, 
niet waar?

Fout! 
Want het is niet het Vatikaan wat de ware link is naar de inner wereld 
maar het zijn enkele wereldwijde punten van gebouwen die op de 
hoofdlijnen staan van deze planeet. De Notre Dame is een werkelijk 
voorbeeld vanuit de geschiedenis en er is duidelijk een link naar de 
wereld van de inner cirkel. Waren het vroeger piramides en tempels, 
ook tegenwoordige bouwsels worden op die hoofdaders gezet. Notre 
Dame is er een van.

Als je de aanslagen met mensen met een bommetje op hun lijf ziet dan 
denk je aan amateurs of mensen die daar toe gedwongen worden. Nee, 
niet vrijwillig dat is overduidelijk maar veelal aangewezen door een 
selecte groep om zo meer en meer opstand en weerstand te kweken 
tussen de verschillende geloven! Laten we eerlijk zijn, als je werkelijk 
deze Notre Dame had willen vernietigen, ga je niet een dak in brand 



369- The new world-

steken wat boven stenen gewelven is gebouwd. Steen wat het gebouw 
beschermt! Een explosie op 4 plaatsen had het gebouw voor altijd 
opgeruimd!

In het geval van de Notre Dame mag duidelijk de kern van het diepste 
geheim van dat gebouw, niet vergaan en natuurlijk mogen bepaalde 
beelden en relikwieën niet verloren gaan door een ordinaire brand die 
bewust gestart is! Valt overigens deze handelswijze u niet op (onder 
andere 9/11 en verdere aanslagen)?

De orde van de twee zuilen, de twee kerktorens, de twee pilaren zijn 
voor de komende jaren verlegd onder het Vatikaan. Men wil doen la-
ten voorkomen dat deze groep aan kracht aan het verliezen is maar in 
werkelijkheid heeft deze groep zijn krachten verdubbeld en zijn vele 
energieloze punten niet meer nodig. Al het bewijs wordt nu systematisch 
vernietigd of omgebouwd!

De woorden van de minister in Frankrijk verraadt dat er al geld klaar 
lag voordat er sprake was van een ramp met dit gebouw! Ja, het waren 
maar woorden maar de superrijken van deze aarde zullen er alles aan 
doen om hun oude tempel van de inner cirkel te restaureren, niet meer 
als een tempel onder de gewelven maar als een ordinaire kerk zonder 
enig bewijs naar hun kracht.

Bij de wederopbouw van de Notre Dame zullen er plaatsen zijn waar 
alleen bepaalde mensen mogen restaureren. Mensen die na dat specifieke 
werk allen zullen verdwijnen. Alles wijst er op dat de connectie Vati-
kaan en Notre Dame zeer sterk is en doordat men alsmaar het Vatikaan 
ontziet bij aanslagen is het duidelijk dat de ware kracht zich momenteel 
bevindt onder de gewelven van het Vatikaan.
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De dag dat het Vatikaan gebouw opgeblazen wordt, weten we dat de 
inner cirkel een ander connectiepunt heeft. Maar die aanslag is nog ver 
weg van deze tijd.

Het wachten is op de ware bom op het Vatikaan.

John H Baselmans-Oracle

Written 21-04-2019

Article 1391

Geen nieuws

Is het je opgevallen op onze eilanden is al 4 dagen geen nieuws!!! We-
reldwijd vliegen de bommen en de branden om je oren!!

Zo belangrijk zijn de kranten hier lokaal!! Ze vieren liever feest dan 
dat ze de mensen, zoals op de rest van de wereld, voorzien van nieuws.

Duidelijk is nu we hebben hier lokaal geen echte journalisten!!
We kunnen deze geldverslindende lokale leugenaars dud als kiespijn 
missen!

John H Baselmans-Oracle

Written 22-04-2019
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Article 1392

De afgelopen weken

Afgelopen weken zijn tot op heden een hel. Mensen worden stelselmatig 
ziek gemaakt en wordt er op grote schaal letsel toegebracht. Men blijft 
ontkennen maar de drie bollen zijn duidelijk weer met een missie bezig. 
Vrijwel de gehele dag zijn er zeer hoge frequenties te horen, tonen in 
de hoogste lagen van het gehoor. Buiten dat zie je een vreemd wolk 
gedrag en hoor je alsmaar dat mensen ziek zijn, op een vreemde manier 
sterven, vreselijk moe en verward zijn.

Als men eens de moeite zou nemen om stil te blijven staan wat er mo-
menteel gebeurt op Westpunt dan zou zelfs de internationale instanties 
gaan bekennen dat we momenteel in een extreme situatie leven op dit 
eiland.

De reden is duidelijk want we weten allemaal dat nu de tijd gaat komen 
van massaontslagen, onvrede en een niet meer te betalen levenson-
derhoud. Om de mensen wat rustig te houden wordt het eiland totaal 
overwoekerd door “verkeerde” frequenties zodat het lichaam niet in 
staat is enige energie op te wekken om maar enig weerstand te leveren 
in deze komende tijd.

De zeer hoge frequenties laten mensen zich ziek en moe voelen maar 
ook hoor je meer en meer vanuit de medische wereld dat vele mensen het 
niet meer aan kunnen en het niet meer zien zitten. Men wordt letterlijk 
gek gemaakt door de frequentieoverlast. Een methode die stampt uit 
de tijd van Hitler die zijn volk dit ook aan deed. Is deze man misschien 
weer ontwaakt in een of andere vorm?
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Hoe is het mogelijk dat openlijk lokaal deze genocide plaats kan vinden 
en dat dit allemaal komt vanuit de absolute top.

John H Baselmans-Oracle

Written 26-04-2019

Article 1393

Drugsverbonden, pedofiele, onderscheidingen

Het was gisteren weer zover, allemaal aapjes in hun beste pak of jurk 
wachtend om de een of andere onderscheiding opgespeld te krijgen door 
de lokale vertegenwoordigster van de huidige koning.

Wat ik me afvraag is of deze mensen bewust deze onderscheiding aan-
nemen of zogenaamd niet weten wat en waar deze onderscheidingen 
werkelijk voor staan. Al 60 jaren geleden waren er mensen die deze 
onderscheidingen bewust weigerden! Ook zo mijn opa en mijn schoon-
vader die niet vereenzelvigd wilden worden met de sekte waar men aan 
verbonden wordt. De lintjesregen is een verkapte ledenwerving van die 
groep waarvan ondertussen duidelijk is dat ze door de eeuwen heen zich 
schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik, kinderhandel en zoals we 
weten de “Koninklijke coke fabriek” die nu “Koninklijke coke handel” 
genaamd is, ook op onze eilanden.

Zijn het dan de “maatjes” van deze familie die deze onderscheidingen 
krijgen? Want je kan het verdienste noemen, maar zijn het de ware 
verdiensten die naar buiten komen?
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Wel is duidelijk dat alle lintjesdragers ja knikkers zijn en zeer stijf de 
mond houden na deze onderscheiding. Ja, dat is verplicht als je een 
dergelijk versiersel krijgt opgespeld. En dat was reden twee van mijn 
opa en schoonvader om dit lintje te weigeren, want niemand smoorde 
ooit hen de mond!

Helaas kun je niet trots zijn als je je zo’n onderscheiding laat opspelden, 
want je weet dat de rest van je leven je een openlijke slaaf bent van een 
van de machtigste drugs en kindermisbruik familie.

John H Baselmans-Oracle 

Written 27-04-2019

Article 1394

Dom of ongeloof

Heer Rhuggenaath denkt werkelijk dat het volk van Curaçao dom is. 
Door zijn aankondiging van 9 gegadigden voor het ISLA wrak liegt en 
bedriegt deze man met zijn mede collega’s door dit openlijk te verkon-
digen omdat het uiteindelijk over 9 kijkers gaat! Kijken is niet kopen 
en uit die kringen zien ze wel een snoepreisje zitten om even naar wat 
roest te komen kijken! Natuurlijk moesten ze tekenen want de show 
moet geloofwaardig bij het domme volk overkomen en de pers doet er 
voor een kleine donatie wel al te graag een schepje bovenop!

Heer Rhuggenaath blijft de mensen hoop geven die er niet is! 4-6 
miljard wie gaat dat investeren! Of blijft de oude roestbak zoals hij nu 
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is? En heeft u al met die kijkers gehad over de vele miljoenen die aan 
schadeclaims liggen te wachten?

De leugens zijn ongelofelijk als je hoort en leest dat ook de Amerikaanse 
sancties grote invloed hebben op onze brandstof leveringen. Vreemd als 
men zou weten dat de embargo niet voor de communistische en westerse 
landen is en dat die al te graag ons brandstof willen verkopen. Cuba, 
China, Rusland zijn onder andere allemaal bereid voor levering. Maar 
ook vanuit Europa kan de brandstof gewoon binnenkomen!

Maar het gaat niet over ons bewoners! Nee, men wil ruwe olie om op 
een duistere manier de raffinaderij aan de praat te houden! Geen ruwe 
olie betekent een dode raffinaderij! DAT is de waarheid! De huidige 
regering is heel duidelijk, we moeten dispensatie vragen voor onze 
roestbak en we moeten ons slaafs opstellen naar een corrupt Amerika!

Als men de huidige beweringen van een heer Rhuggenaath zou moeten 
geloven dan zie je dat hij duidelijk leugens met leugens dekt. Alleen al de 
zogenaamde humanitaire hulp wat een verkapte wapenleveranties is dat 
allemaal via ons eiland gaat! Verder de Amerikanen die voor spionage 
ons vliegveld gebruiken en zo ook diverse technieken op ons eiland 
hebben geïnstalleerd voor Venezolaanse inmenging. Dat ten koste van 
de veiligheid van de lokale bevolking!

We hebben vele miljoenen belastingsgeld al zien verdwijnen in corrupte 
vliegmaatschappijen en vele andere duistere zaken zoals casino’s en 
hotels maar deze Raffinaderij gaat de ondergang van ons eiland worden 
als we heer Rhuggenaath en zijn corrupte partners hun gang laten gaan.



375- The new world-

Is het niet de mensen duidelijk dat heer Rhuggenaath met zijn team 
een categorische leugenaar is en vast zit in zijn eigen leugens? Er is 
brandstof genoeg en Amerika kan sancties opleggen. Nu, wat let ons 
om dan Amerika van Hato te trappen samen met al hun spionnen maar 
ook op het eiland verspreide apparatuur! We zien overal duidelijk de 
leugens en we worden lokaal financieel compleet opgelicht door onze 
huidige regering die kost wat kost ons de armoede in gooit omdat Ame-
rika hun spelletjes spelen en wij als slaven blijven plakken aan deze 
Amerikaanse corruptie!

Even nog een nadenkertje:
Waarom maakt Nederland zich niet druk om de brandstof embargo? 
Waarom dat slijmen en kruipen voor een failliete raffinaderij?
Wat zijn de persoonlijke verdiensten van politici en bepaalde personen 
aan deze roestbak?
Waarom die exorbitante prijsverhogingen in zowel brandstof als etens-
waren? De wereld is klein en als Nederland brandstof heeft, hebben wij 
het ook. Wil Nederland niet leveren of helpen, simpel onze communis-
tische buren en vrienden willen ons graag bijstaan.

Maar het is duidelijk, het gaat niet om de brandstof en ook niet om het 
dagelijks eten, maar het gaat om de dag dat de raffinaderij gaat sluiten 
als er geen ruwe olie meer is. Dan zullen enkele politici en diverse cor-
rupte mede plukkers geen mega veel geld meer kunnen laten verdwijnen 
via deze roestbak!

Wanneer wordt Curaçao wakker?

John H Baselmans-Oracle
Written 29-04-2019
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Article 1395

Dan maar de gehele waarheid

Gisteren plaatste ik het stuk over de “roestbak” die onze liegende rege-
ring nog denkt te kunnen verhuren.
Een raffinaderij die voor miljarden verbouwd moet worden en waar 
schadeclaims op liggen daar deze zich eindeloos schuldig maakte van 
het uitmoorden van onze eilandbewoners.

Maar gisteren kwamen er berichten binnen dat ik moest herschrijven 
dat de roestbak geen roestbak is en zeker geen wrak!

Goed, dit overkwam mij maanden geleden.
Op een gegeven moment kwam ik in een gelegenheid in gesprek met 
een PDvSA medewerker die zijn tijdelijke periode hier in onze roestbak 
volgens hem een hoge positie bekleedde.
Hij vertelde me letterlijk dat het onverantwoord is deze raffinaderij 
open te houden en dat opknappen geen optie is omdat de meest vitale 
delen een gevaar voor de gemeenschap zijn! Ik vroeg hem of andere dit 
konden bevestigen en daags daarna waren er nog eens twee werkende 
PDvSA medewerkers die zelfs na het bevestigen los lieten dat Curaçao 
diverse malen goed is weggekomen van een ramp daar dit wrak van 
een raffinaderij zeer ver achter is in onderhoud, laat staan in veiligheid!

Ik vertelde dit verhaal ook aan een oud-werknemer van deze roestbak 
en die bevestigde dat het een tikkende tijdbom is die geen bestaan meer 
mag hebben omdat hij de bevolking van Curaçao in gevaar brengt.
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EN DAT is de reden dat we niet langer voor de gek gehouden moeten 
worden door zowel de regeringen, commissies en de vele personen die 
veel geld maken met deze tijdbom.

Wanneer gaat men dit beseffen dat het einde verhaal is en ook de 9 
kijkers gewoon willen zien hoe het mogelijk is dat roest het zolang vol 
kan houden?

John H Baselmans-Oracle

Written 30-04-2019

Article 1396

Kampioen Ajax?

We worden gewild of ongewild gek gemaakt met de berichten over 
voetbal en het buitenaards optreden van een schoonmaakmiddel-club 
genaamd Ajax!
Wat mensen niet weten is dat de gehele topsport hangt en staat met 
doping en drugs. Men ziet de ene na het andere slachtoffer vallen met 
of een vreemde ziekte of hartaanval. Zo ook weer vandaag.

In de tijd dat ik midden in deze topsport zat, was doping gewoon en 
moesten er dagelijks “spuitjes” gehaald worden bij de clubarts. Duidelijk 
is geworden dat de clubs meer risico nemen en alles net over het lijntje 
riskeren om maar een topprestatie te leveren. We zien in de wedstrijden 
dan ook vreemde gedragingen, erge ongelukken. In de pers lees je dat 
de ene na de andere topsporter deze aarde verlaat. Natuurlijk wordt dat 
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allemaal in het duister gehuld want je kunt niet hebben dat een “ster” 
speler gekoppeld wordt aan drugs en/of doping!

Wanneer gaat deze vieze wereld eens opengetrokken worden? 
Welke klokkenluider dringt door bij een persagentschap die deze pu-
blicaties aandurft?
Want de clubs die met honderden miljoenen spelen en gokken op hun 
spelers zijn wel de clubs die de spelers in levensgevaar brengen!

Zelf meegemaakt, zelf gezien maar helaas niets veranderd!

John H Baselmans-Oracle

Written 01-05-2019

Article 1397

Heden,verleden

Zolang men verleden,heden en toekomst niet begrijp tzal de cirkel des 
levens nooit verbroken worden en blijven we in een fictieve wereld.

John H Baselmans-Oracle

Written 03-05-2019
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Article 1398

Gedenking

Gisteren waren we getuigen van de jaarlijkse 4 mei farce waar men 
zogenaamd de vrijheid aanbid en waar een van de gasten er Allah bij-
haalde! Iedereen was weer in paniek en er werd direct een gehele show 
verder omheen gedraaid.

Wat kan je vieren als er GEEN vrijheid is?

Hoelang moet deze achterlijke gedenkingen nog voortduren en gaan 
we deze ziekelijke verafgoding van een vervalst verleden afschaffen?

Laten we eens stoppen met geloven in een vrijheid want deze vrijheid 
is er nergens hier op deze aardbol!

Written 05-05-2019

Article 1399

65 jaren

65 jaren heb ik er nu bijna opzitten.
65 jaren heb ik me gegeven voor vele kinderen in nood.
65 jaren heb ik mijn leven gegeven om iedereen, die maar openstaat 
voor het goede, te ondersteunen
65 jaren zette ik via mijn tekenen en schrijven vele misstanden vast en 
gaf aan de weg die een menswaardig leven zou kunnen zijn.
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65 jaren ben ik van een gezond lichaam naar een wrak gegaan, heb ik 
gevochten met vele medici en bewezen dat ze allemaal ongelijk hadden.
65 jaren lang heb ik in het goede van de mens geloofd.

Maar…
Na 65 jaren is bewezen dat de mensen niet geholpen willen worden.
Dat mensen bewust hun wereld om zich heen afbreken.
Jaloers zijn.
Alles om geld en macht draait.
Geen hulp werkelijk accepteren en zeker niet de waarheid willen zien.
Het is duidelijk, de mens staat niet open voor het goede.

De mensheid is gedoemd tot een ondergang daar de mens de ondergang 
zelf dagelijks onderhoudt. 
De mensheid vergeet dat als de mens uitgestorven is, het einde verhaal is.
Het doet me pijn, ik wil vluchten, ik wil hier niet meer zijn op deze 
aardbol. 
Een bol die alles heeft laten zien wat ik als mens niet wil zijn!
Ik schaam me.
Ik ben verdrietig.
Ik geef het leven op.

Ik trek me terug in mijn leven, mijn wereld, de wereld waar ik geboren 
ben.

John H Baselmans-Oracle

Written 05-05-2019
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Article 1400

Kans geven

Je hebt jaren bij je vorige werkgever gelogen, bedrogen en gedreigd 
dan krijg je door je vriendjes van deze werkgever een belachelijke lage 
straf opgelegd en gaat daarna werken bij de Amigoe als hoofdredacteur! 
Plotsklaps iedereen slijmt en likt de achterste deze persoon want deze 
man moet een “kans” krijgen!

Hoe is het met die mensen die deze “vrienden” niet hebben?

Hoe crimineler je bent hoe meer kansen je krijgt op dit eiland. 
Curacao het eiland van oplichters, bedriegers en zware criminelen is 
alles mogelijk!

John H Baselmans-Oracle

Written 06-05-2019

Article 1401

Het was 4 uur in de morgen

Iets daarvoor was ik in een zware droom terecht gekomen.

Plotsklaps werd ik wakker met pijn over mijn gehele lijf en merkte een 
zware druk op mijn borst. Ik probeerde te bewegen maar mijn armen 
wilden nog niet eens een centimeter omhoog. Mijn benen lagen muurvast 
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en het enige wat ik zag was dat mijn hoofd gescheiden werd van mijn 
romp, precies op het moment dat alles om me heen pikzwart werd. De 
contouren en schaduwen normaal in de kamer waren verdwenen.

Op dat moment van absolute donker waren mijn pijnen weg en merkte 
dat ik uit mijn lichaam was. Een lichaam wat niet langer een last meer 
was. Die ervaring was geweldig en mijn lasten waren weg.

Het duurde even toen ik weer kon zien en mijn benen en armen kon 
bewegen. Ik draaide me om en sliep verder.

Het was een verlichting om niet meer in dit lichaam te zijn. Ik kijk 
daarom er naar uit dit blok van vlees, beenderen en bloed te kunnen 
verlaten. Weg van de last, weg van elke pijn.

John H Baselmans-Oracle

Written 09-05-2019

Article 1402

Zit even te grinniken

Enkele jaren geleden had ik een interview op een van de radio stations 
op dit eiland. We hadden het over de toekomst van dit eiland en in mij 
enthousiasme vertelde ik de interviewster dat het eiland “naar zijn moer 
gaat” als we niet snel wat gaan doen.
Deze dame raakte helemaal in paniek omdat ik de woorden “naar zijn 
moer” uitsprak en er werd me verboden zoiets nog eens te herhalen voor 
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de microfoon! Nooit ben ik meer bij deze dame geweest en tot vandaag 
weet ze niet wat “naar zijn moer” in het Nederlands betekent.

Ja, men wil allemaal voor de microfoon hun programma’s hebben maar 
taal beheersen vergeet het.

In ieder geval had ik gelijk, ons eiland is al erg “naar zijn moer” gegaan 
en het is wachten op de laatste mokerslag.

John H Baselmans-Oracle

Written 13-05-2019

Article 1403

Onderwereld

Veel heb ik beschreven, gelezen en meegemaakt. Maar alsmaar miste ik 
een stukje van de puzzel. Hoeveel stukjes ik ook aanpaste er bleef een 
open plaats in het geheel. Of het een teken was wat ik niet opmerkte of 
een manier om door te gaan, maar duidelijk was dat er een deeltje zich 
bleef verbergen en waar ik omheen bleef gaan.

Door vele geloven door te worstelen dacht ik het antwoord te vinden. 
Toen ging ik verder wroeten in de oude geschriften, vele losse docu-
menten en afbeeldingen die op mijn pad kwamen, wilde het laatste 
stuk maar niet passen. Ondanks mijn reizen in het heden en verleden 
maar ook de toekomst en ondanks het uit elkaar trekken van de hogere 
sektes en clubjes van elite bleef er een duistere hoek in het geheel. Een 
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hoek die duidelijk deze personen vermoeden maar geen toegang hebben 
buiten een zeer selecte groep.

Op een gegeven moment werd ik alsmaar lastig gevallen door personen 
die menen dat de aarde plat is. Nu, die manier van denken past niet in 
het geheel en zoals ik de energiewereld zie. Bij het beschrijven van deze 
mensen hun visie dook er een oude kaart op en via die kaart kwam ik 
op teksten die mij een nieuw pad gaven in de wereld van de energie. 
Vele kanalen pasten en zelfs het geheel zoals we nu zaken wetenschap-
pelijk hebben vastgelegd, kwamen op een lijn te staan ondanks dat men 
de zaken verkeerd tot op heden interpreteert. Ik kwam op geschriften 
en verslagen van personen die al duizenden jaren beweerden dat de 
aarde hol was. Er kwamen teksten, bewijzen, geschriften en kaarten 
naar boven die allemaal wijzen naar een aarde anders dan dat die ons 
voorgehouden wordt. Pas toen een geheime file enkele jaren geleden 
per ongeluk openbaar werd, kwam de wereld vanwaar we niets mogen 
weten naar boven.

Het waren files van een tweedewereld oorlog die direct onder Hitler 
bewaard bleven daar ze zwaar geheim waren. Toen ik eindelijk deze 
documenten kon inzien en bestuderen was mijn laatste puzzelstukje 
gevallen. De geheimzinnige “baas” over de wereld die via geloof en 
politiek de wereld op aarde bepaalt, openbaarde zich. Ook werd het me 
nu veel duidelijker de verschillende beelden en werelden waar ik alsmaar 
in beland. Duidelijk werd me wat de ware rol van het leven op aarde is.

Al maanden schrijf ik op sociaal media dat mijn leven geleefd is en ik 
terug keer naar de wereld waar ik thuis hoor. Nu, die wereld staat nu 
voor me open. Het geheim met bewijzen beschrijf ik momenteel in mijn 
nieuw boek wat ook jullie ogen moet openen. Niet dat de plaats toe-
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gankelijk gaat worden voor wie dan ook maar dat men weet waarom de 
wereld van ons mensen zo draait en geleefd wordt, waarom er oorlogen 
zijn en tegen wie deze werkelijk zijn. Oorlogen zijn er niet voor macht, 
vliegende schotels en buitenaardse wezens. Dat zijn geen vreemde zaken, 
dat is realiteit. Vele verklaringen zal ik publiceren en ik denk dat dan 
ook uw puzzel in elkaar zal vallen.

John H Baselmans-Oracle

Written 17-05-2019

Article 1404

Aan:UTS directie 02-06-2019

UTS (overgenomen door Flow) als eilandelijke spion

We zijn al weer 8 weken verder toen voor de eerste keer mijn server 
geheel onklaar werd gemaakt en ik te horen kreeg dat Dell Amerika deze 
server niet meer kon maken. Kort daarna nam ik een laptop en deze 
laptop gaf na 2 weken in plaats van 100mb glasvezel snelheid, waar ik 
voor betaal, maar 18 mb. internetsnelheid!

Door vele telefoontjes te plegen en mails te sturen naar UTS mede-
werkers en zelfs een gesprek met een directielid, blijft UTS volharden 
dat de problemen niet door hen zijn gekomen. Vreemd genoeg is alles 
begonnen toen er een nieuwe ONT (fiberconnectie) en een nieuwe 
Huawei HG 659 modem werd geplaatst!
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Wat de ITers ook doen aan deze machines op het eiland en Amerika, 
bij het restarten worden internet settings overschreven alleen op mijn 
machines met een RAM nummer en wordt het internet afgeknepen 
naar 18 mb. Diverse ITers zijn diep gaan wroeten in mijn Windows 10 
en er kan geen virus, malware of bug gevonden worden via alle grote 
virusscanners (alles wordt als clean gezien). Maar…… toen men ging 
wroeten in de INI van de machines vonden ze iets opmerkelijks. In de 
INI staat namelijk buiten mijn Huawei modem ook een VIRTUELE 
Huawei modem! Deze neemt kennelijk altijd weer het heft in handen 
en laat niet meer dan 18 mb binnen!

Door enkele malen UTS te contacteren met vele metingen en afbeel-
dingen die we verzameld hebben van een corrupte Huawei modem, 
die wereldwijd bekend staat als een onbetrouwbare, te hacken modem, 
weigert UTS de modem en ONT te veranderen! Dat wil zeggen dat mijn 
persoonlijk RAM nummers als blacklisted in de modem van UTS staat 
en via de virtuele drivers internetsnelheden dicht draaien.

Later vernam ik van een van mijn advocaten, die me in paniek belde, dat 
deze gehoord had dat de RST via UTS (lees Flow) in mijn computers 
zit om zo mij de mond te snoeren! Via verdere betrouwbare bronnen 
blijkt dat UTS verplicht is RST toegang te verlenen tot elke computer 
aangesloten op het UTS netwerk waarvan men mensen verdenkt of 
meer wil weten.

- UTS blijft in alle toonaarden ontkennen maar waarom zijn er nu al 
twee machines onbruikbaar en niet meer te maken?
- Waar komt die virtuele Huawei modem vandaan? 
- Het meest grote bewijs is dat UTS weigert de ONT en de Huawei 
modem te vervangen ondanks aangeboden is zelf de kosten te betalen!! 
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UTS geeft via deze manier van handelen zelf toe dat er spionage gedaan 
wordt via hun netwerk en dat ze niets mogen veranderen in opdracht 
van hogerhand (lees RST)! 
- Ook het compleet afsnijden van elke communicatie naar UTS mede-
werkers toe de laatste weken zegt dat er duidelijk iets goed mis is en er 
niet over gepraat mag worden! 
Hetzelfde werd overigens door een andere advocaat bevestigd.

Ik laat u hier de image zien van mijn kapotte INI die niet meer te maken 
is daar vanuit buiten alsmaar zaken corrupt gemaakt worden. Zodra men 
de INI opschoont of Windows opnieuw installeert, stoppen de machines 
met werken en vervallen weer in de afgeknepen 18 mb snelheid met 
virtuele modem!

We leven in een duidelijke dictatuur! Maar let wel, ook uw computer 
is een open boek via het UTS netwerk!

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

CC 
UTS Directie en belanghebbende
Directie Flow
Min van Telecommunicatie Mevr. Jesus-Leito
Min van Justitie Heer Girigorie
Binnenlandse pers
Dagbladen
Radio & TV

Written 02-06-2019
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Article 1405

Dodenlijst van over 1250 lokale personen!

We lezen nu regelmatig dat er af en toe personen doorzeeft worden 
door kogels. Maar wist u dat de lokale dodenlijst momenteel over de 
1250 namen bevat?

Het liquideren van mensen in de onderwereld gaat te langzaam dat is 
duidelijk. Ook is het duidelijk dat die personen hoog op de maatschap-
pelijke ladder en op deze lijst voorkomen, niet zo bang hoeven te zijn 
dat die exorbitante prijzen op hun hoofd, om zullen komen. Heer Wiels 
was met ¾ miljoen blijkbaar nog een koopje in de onderwereld!

Nu worden wanbetalers of personen die te veel informatie geven voor 
een appel en een ei vermoord. En zo zijn de top van de maffia weer 
beschermd en vallen de domme sloebers van de onderlaag.

John H Baselmans-Oracle

Written 24-06-2019

Article 1406

Wat hebben onder andere Holleeder, Schotte, v.d. Sloot 
gemeen?

De lijst is groot en er zijn nog vele namen in dit rijtje te plaatsen, ook 
vallen daaronder internationale personen en soms grote bekendheden.
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Maar ik denk dat we ondertussen allemaal wel weten en zien dat justitie 
niets meer is als een bescherming voor de ware elitaire criminelen en 
de ware grote elite maffia!

Wetten zijn geschreven in die vorm dat ze altijd tweezijdig te inter-
preteren zijn en zo altijd ten dienste kunnen zijn voor de ware elitaire 
maffia. Een schoolvoorbeeld is wel de farce Demminck maar ook het 
Nederlands koninklijkhuis die door alle registers van justitie kost wat 
kost beschermd worden.

Maar ook lokaal op onze eilanden zien we “weldoeners” zwaar be-
schermd door de corrupte justitie. Als je weldoener bent en veel geld 
in lokale banken, accountants en projecten steekt, overigens veelal via 
subsidies of geld van de overheid, is de weg naar de grote witwasmachine 
open. Mega evenementen verrijzen op onze eilanden en de gebouwen, 
hotels en projecten zijn buiten elke proporties. Zeer grote lokale banken 
maar ook beleggingsinstituten maken miljarden uit lokale drugs-, men-
sen-, wapenhandel en investeringen in duistere projecten rond de wereld.

Een voorbeeld is de wekelijkse coke leveranties vanuit ons eiland naar 
Nederland in opdracht en medewerking van het koninklijkhuis. Bankaf-
schriften, bewijzen, meldingen worden al jaren vernietigd door justitie 
om zo de leveranties te blijven garanderen. Daarnaast worden relatief 
kleine onbelangrijke personen van het totaal met veel ophef vervolgd 
en gestraft. Net zoals de bovengenoemde personen.

De ware opdrachtgevers, de ware criminelen hebben allemaal hun vrije 
ticket gekocht bij de lokale en de Nederlandse justitie om zo veel leed 
rond de wereld te veroorzaken simpel voor macht en zeer veel geld.
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En zo is er veel bombarie om en rond de “kleine criminelen” om zo 
de aandacht weg te houden van de elitaire maffia criminelen en hun 
meesters.

John H Baselmans-Oracle

Written 04-07-2019

Article 1407

Erboven staan noemen ze dat

Hoeveel kan een mens hebben omdat hij de waarheid naar buiten brengt?

-  Weigeren van aangiftes aan te nemen of op te nemen door  
 officier van justitie.
-  Bedreigingen vanuit het politiekorps en verdere leden   
 van justitie.
-  Sabotage aan wagens en verschillende keren op wagen   
 ingereden.
-  Jarenlang nauwelijks water gehad omdat Aqualectra vond  
 dat één druppel water genoeg was.
-  Stroom is zo onbetrouwbaar en is harmonisch zodat alles  
 wat elektra is kapotgaat, vele grote onkosten die niet vergoed  
 worden. Aqualectra beweert dat het harmonisch probleem  
 Banda Bou door mij veroorzaakt wordt!
-  De huistelefoon zo slecht dat je de persoon aan de andere  
 kant niet kan verstaan.
-  Een UTS-contract van 100mb internet en je dan voor straf  
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 afsluiten van hetzelfde internet en blijven beweren dat alles  
 okay is. Men weigert een nieuwe modem te plaatsen! Men  
 gaat zelfs zover dat het UTS personeel verboden is nog met  
 je te praten!
-  Bedreigingen aan deur, dreigmails, brieven en simpel   
 mondeling met de dood of laten verdwijnen.
-  2 maal bezoek gehad door personen met pistolen. 
-  Eenmaal persoon met geweer gericht op mij in mijn slaapkamer.
-  Alsmaar zwart geblendeerde SUV’s voor je deur en als je  
 er naar toe gaat rijden ze snel weg.
-  Bij bellen naar personen wordt de lijn afgesloten, afgeluisterd  
 of persoon legt telefoon neer.
-  Vele malen computer kapot maar ook ingebroken en nooit  
 een vergoeding gehad voor het maken. Een kapotte Dell   
 maken kan 4 maanden duren.
-  Mensen zeggen zaken toe en verdwijnen dan voorgoed.
-  Pogingen tot afpersingen maar vallen door de mand door  
 fake informatie.
-  Bij officiële instanties krijg je keer op keer te horen dat je  
 onder curatele staat en dan laten ze je uren wachten.
-  Je mag van het eiland af maar nooit meer terugkeren,   
 hetzelfde geldend voor Nederland.
-  Vraag je naar een bepaald artikel is dat net voor mij uitver 
 kocht en wordt mij meteen verteld dat het nooit meer komt.
-  Bepaalde notarissen weigeren aktes op te maken, ook diverse  
 advocaten weigeren je zaken aan te pakken.
-  Mensen kijken je aan op straat, mompelen wat, draaien zich  
 om of weigeren je te bedienen net alsof je een zware   
 crimineel bent.
-  Mensen zijn bang van je net of je moorden gepleegd hebt.
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En dan moet je erboven staan, je staat voor alles alleen en je wordt 
behandeld als een veroordeelde zware crimineel.

Eerlijkheid en openheid van zaken worden afgestraft. Het werk van een 
veiligheidsdienst / justitie gaat ver, zeer ver.

John H Baselmans-Oracle

Written 07-07-2019

Article 1408

Politiek ordinair

Al lang is duidelijk dat die personen die in de politiek zitten corrupt en 
vaste lijntjes zijn van de grote maffia. Maar steeds meer zien we ordi-
naire schreeuwende politici die zich verlagen tot het werkelijk laagste 
ras van onze mensheid.

Het is onbegrijpelijk dat mensen nog stemmen, wat alleen aangeeft dat 
deze kiezers deel uit maken van deze politieke ordinaire maffia.

Dat deze personen niet politiek waardig zijn blijkt wel dat ze elke per-
soonlijke confrontatie uit de weg gaan en als ze zich dan manifesteren 
dan zijn het viswijven/mannen van het laagste soort.

John H Baselmans-Oracle

Written 10-07-2019
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Article 1409

Verbod op de waarheid.

Reeds 37 jaren lang geef ik aan bij vele zaken;
de ware moordenaar(s), 
die personen die in verwikkeld zijn, 
de opdrachtgevers, 
de grote personen die alsmaar buiten schot blijven,
het ware geval.

37 jaren lang zouden er vele moorden en verdwijningen of opgelost 
kunnen zijn, maar ook voorkomen kunnen worden mits de corrupte 
politie en justitie mijn duizenden aangiftes/tips niet in de shredder had 
gegooid maar had behandeld!
Vele personen zijn ten onrechte veroordeeld en de ware corrupte per-
sonen lopen nog steeds rond en gaan door met hun drugs, wapens en 
corrupte missies.

Het geval met de verdwenen auto had op de 2de dag al opgelost kunnen 
zijn als de politie de tip had onderzocht! Nu komt men met een leugen 
van een zelfmoord die dan mooi de zaak dekt en hun justitiële onkunde 
vastlegt. Onkunde en corruptie bij de politie en justitie maken dat vele 
personen nooit gevonden of zaken afgehandeld worden onder een afre-
kening, zelfmoord of simpel pfffff foetsie van deze aarde!

En zoals van de week vraag ik me af waarom de leugens naar een fa-
milie toe, waarom vele onschuldige moorden en waarom aangewezen 
personen die beschuldigd worden?
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En dan krijg ik het gevoel; waarom heb ik 37 jaren mijn leven gegeven 
en zijn er zoveel onschuldigen heengegaan, ten onrechte veroordeeld, 
verhandeld of misbruikt? Hoe corrupt is het lokale juridisch systeem? 
Daardoor is het wel duidelijk wie de beschermpersonen zijn en hun 
meesters.

John H Baselmans-Oracle

Written 11-07-2019

Article 1410

Waarschuwing voor alle Dell server/mainframe bezitters!

Bent u ook een van de groot of klein bedrijven die hun gehele systeem 
op een of meerdere Dellservers of mainframe hebben staan? Nu, dan 
heb ik hier een vreselijke mededeling voor u.

Zoals u weet, Dell geeft 3 jaar tot zelfs 5 jaar garantie op uw server en 
als professional Dell server bezitter heeft u recht op technical service 
binnen 3-4 dagen (vervanging van onderdelen).

Maar dan gaat uw server kapot, zoals mijn Dell Precision Tower 7910 
XCTO base gekocht bij een lokale dealer. De lokale Dell technicus/
vertegenwoordiger laat die eerstkomende weken; 3 motherboards, 
nieuwe processoren, memory en power supply komen! De server blijft 
de error geven in de Dell bios. Deze error wordt doorgegeven aan het 
Dell service hoofdkantoor. Ondertussen waren we al 4 weken ZONDER 
replacement en je moet met losse machines verder gaan.
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Na 2 maanden krijg je te horen dat de machine niet gemaakt kan worden 
en Dell hoofdkantoor moet gaan beslissen hoe verder. Weken later kwam 
de boodschap dat er een nieuwe server geassembleerd zou worden. Dan 
ben je blij, maar dat was voor korte duur. Kort daarna kwam vanuit Dell 
hoofdkantoor het telefoontje dat het één maand gaat duren eer het ge-
leverd kan worden. Kort daarna kwam de meest vreemde e-mail vanuit 
Amerika, waar uit bleek dat de server op de lokale Centrale Bank van 
Curaçao en Sint Maarten stond en niet verkocht was aan ondergetekende! 
Verder werd aangehaald dat het bij de Amerikaanse wet verboden is 
hightech te leveren aan deze regio. Uitgezonderd de Zuid-Amerikaanse 
dealer die toestemming heeft Dell machines te verkopen die vrijgegeven 
zijn via de Amerikaanse wet voor deze markt (eilanden).

Het bouwen van de vervangende server, werd na vele maanden nog 
steeds niet afgehandeld door lokale dealer en Dell hoofdkantoor sim-
pel omdat de machine illegaal op het eiland is en er gewacht moet 
worden op verdere actie vanuit beide groepen! Nu 4 maanden verder 
heeft ondergetekende als klant nog steeds geen vervangende server 
of enige vergoeding aangeboden gekregen en heeft ondertussen Dell 
hoofdkantoor weer 1 ½ maand bij de levering geteld. Er moet nu een 
“legale” machine gebouwd worden die wel naar onze eilanden mag! 
(Mails allemaal in bezit)

VOOR ALLE BEZITTERS
Bezit u een Dell server/mainframe dan heeft u of uw Dell dealer veelal 
deze besteld rechtstreeks vanuit een Amerikaans adres, maar NIET via 
Zuid-Amerikaans adres besteld! Wat wil zeggen dat er een grote kans 
is dat u een illegaal stuk techniek in uw bezit heeft en grote problemen 
gaat geven als u technische of hardware problemen mocht krijgen die 
lokaal niet verholpen kunnen worden!
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Als u als bedrijf of bezitter bent van een Dell server/ mainframe en 
wil u meer weten over deze duistere elektronicahandel kunt u met me 
contact opnemen.

John H Baselmans-Oracle

Written 17-07-2019

Article 1411

EN ZO HEBBEN WE OOK ONZE EIGEN LOKALE 
CORRUPTE OPENBAAR MINISTERIE

Justitiemedewerkster vast voor drugssmokkel

AMSTERDAM - De medewerkster van het Nederlandse Openbaar 
Ministerie die op 18 juni in Duitsland is opgepakt, blijkt vast te zitten 
voor een forse drugszaak. In een auto waarin zij reed zijn twee kilo 
cocaïne, zes kilo amfetamine en tienduizend xtc-tabletten gevonden.

John H Baselmans-Oracle

Written 19-07-2019
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Article 1412

Haven van Rotterdam wil aandelen CPA

Geweldig ze hebben de aandelen al in de coke vervoer!
Vele transporten gaan via die weg. Bij eventuele tips gaat het naar 
Antwerpen.

John H Baselmans-Oracle

Written 19-07-2019

Article 1413

Een bang Nederland

Steeds duidelijk wordt het dat u, Nederland, als de dood bent dat de 
voormalige Antilliaanse eilanden loskomen van uw corrupte/ narco 
staat. Nederland u bent bang dat er een tweede heer Wiels komt die al 
zo ver was dat het eiland Curaçao zich los zou trekken van uw corrupte 
systeem. Heer Wiels was een waar gevaar voor u Nederland en zo werd 
er dus ingegrepen. DAAROM is de naam Helmin Wiels gewist uit het 
lokale bevolkingsregister.

Nederland maakt miljarden met de wekelijkse koninklijke cokehandel. 
Nederland maakt miljarden met witwassen via evenementen, offshore 
en wassen van duister geld uit de gehele wereld. 
Nederland sluist, bedriegt, liegt en bedreigt om zo kapitalen te maken 
voor enkele “edelen” in het land.
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We zien overal Nederlandse samenwerking/investeringen of te wel spi-
onage, maar ook Nederlandse “hulp” waar in alle gevallen het gewoon 
gaat om legaal veel geld te sluizen via drugs, gokken, beleggen maar 
niet te vergeten van de aanwezige Nederlandse financiële instellingen 
denkend aan de vele Nederlandse accountantsbureaus. Heer Wiels 
was hiervan op de hoogte en hij had werkelijk Nederland bij de ballen 
omdat hij wist waarom Nederland powerplay speelde als het ging om 
te vertrekken van deze oppersatan.

Nu hebben we weer de slavenregeringen met hun pionnen die iedereen 
in slaap moeten sussen zodat Nederland door kan gaan met hun geld 
maken via deze eilanden. De aanwijzing komt goed uit en de pionnen 
zijn weer duidelijk naar voren getreden.

Toch weet Nederland dat er eens weer een tweede Wiels gaat komen 
en die persoon zal ook u als Nederland weer bij de ballen gaan pakken. 
Ooooo wat speelt u een gevaarlijk en smerig spel ten koste van enkele 
honderdduizenden eilandbewoners.

Maar het is goed te zien dat u bang bent gezien uw handelen. De waarheid 
komt steeds verder naar boven. Niet alles is af te kopen of te bedreigen 
via geld. De tijd van veranderingen is nu aan het komen.

Hoe lang kunt u deze geldmachine nog internationaal verdedigen?

John H Baselmans-Oracle

Written 20-07-2019
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Article 1414

EN LANGZAAM KOMT ONS GOUD NAAR BOVEN!!

Zuid-Amerikaans drugskartel gelinkt aan lading
Ruim 100 kilo goud onderschept op Heathrow

LONDEN - De politie heeft op luchthaven Heathrow in Londen 104 
kilogram goud in beslag genomen, met een geschatte waarde van bijna 
4,5 miljoen euro, meldden Britse media zaterdag. Vermoedelijk heeft 
de zending goud te maken met een Zuid-Amerikaans drugskartel, zegt 
de politie.

John H Baselmans-Oracle

Written 20-07-2019

Article 1415

LIEGEN

Als ik zaken zou liegen en verzinnen waarom doet Justitie, Openbaar 
Ministerie en de Pers alle moeite om al mijn stukken stil te houden? En 
willen geen bewijstukken zien of vernietigen ze deze?

John H Baselmans-Oracle

Written 21-07-2019
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Article 1416

Heropbouw lokale Italiaanse maffia

In het verleden werden de eilanden bestuurd en geregeerd door de Joods/
Nederlandse maffia die de gehele financiële sector in handen hadden. 
Het was in die tijd dat de oude lichting Italianen alles wat drugs – wa-
pens – gokken in handen hadden en zo vele miljarden wasten en lieten 
verdwijnen. Dit alles werd beschermd door de lokale justitie, rechterlijke 
macht en de politiek.

Maar de klad kwam erin toen een totale omwenteling kwam waarbij 
alle gegevens vanuit de veiligheidsdienst doorgespeeld werden naar 
de Colombiaanse maffia. Alles van het verleden was in een keer een 
openboek en vele van de oude maffia garde financieel, drugs, gokken en 
de vele Nederlandse connecties waren opengebroken en liepen allemaal 
gevaar. Er werd in een zeer korte tijd vele bedrijven/winkels/hotels/
gokplaatsen opgedoekt en zelfs de miljarden business in internetgokken 
werd onder vele andere namen verdeeld.

De Colombia maffia moest snel afgezet worden en de politiek weer snel 
overgedragen aan de nieuwe Italiaanse kanalen en hun jonge opvolgers. 
Er werden nieuwe kanalen geopend in bijvoorbeeld mediwiet, internet 
gokken, sportsbetting maar ook in data opslaan en de zogenaamde 
“groene” energieën. De Italiaanse maffia en hun financiële partners 
moesten weer de kanalen zuiveren en deze weer naar hun hand zetten.

Vele “lastige pionnen” werden opgeruimd en de zee werd duidelijk te 
klein. Ook werden er pogingen gedaan om de cokehandel weer in volle 
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bezit te krijgen wat tot op heden niet verwezenlijkt is. Duidelijk werd dat 
niet alle plaatsen teruggenomen konden worden daar de Colombianen 
te veel wisten over de eilandelijke justitiële en zwarte “handel”.

De handel is nu verdeeld en het is een over en weer moddergooien om 
zaken aanhangig te maken om zo de tegenstanders te elimineren.

Viva Italia, maar dank je Colombia, steeds meer komen vuile zaken naar 
boven en nu zijn de grote festivals en schenkingen maar ook het wassen 
van veel erg donker geld, aan de beurt. Het is een genot om alles zo 
bewezen te zien waar je tientallen jaren tegen gevochten hebt. Kijkend 
op de eerste rij, laat de waarheid maar komen of u nu de oude garde bent 
of de nieuw geplaatste familieleden en pionnen, er is te veel op straat.

John H Baselmans-Oracle

Written 22-07-2019

Article 1417

HET VERBODEN GESPREK

Onze Minister president brengt ons BEWUST naar de afgrond!

Er is een wereldwijd (internationaal) embargo, geen olie leveringen/
afname en geen raffineerde olie naar Venezuela toe! Hoe kan onze 
Minister president ons eiland verbinden aan een orgaan wat wereld-
wijd geboycot wordt? Dat wil zeggen dat Curacao tegen de regels van 
Nederland handelt! Met andere woorden; we zijn als eiland ten dode 
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opgeschreven door de boycot die ook dan tegen ons gaat gelden! Is onze 
Minister president bewust dat hij Curacao van de wereldkaart veegt? 
Er kan constitutioneel geen samenwerking meer zijn tussen Curacao 
(Nederland) en Venezuela!

John H Baselmans-Oracle

Written 23-07-2019

Article 1418

Pedofilie

We hebben het allemaal over JEFFREY EPSTElN. Maar wist u dat op 
onze eilanden ook “grote namen” zijn die zich vergrijpen aan kinderen 
en dat er zelfs babies geofferd worden als er weer een rituaal is? Dit 
allemaal afgeschermd door de lokale rechterlijke macht en hun Open-
baar Ministerie!

John H Baselmans-Oracle

Written 26-07-2019

Article 1419

“Illegale” Wietteelt

Momenteel wordt het ene na de ander “zogenaamde illegale” wietvelden 
vernietigd en opgerold. Vooral Bandabou is volop in de belangstelling bij 
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de justitie vrienden. Maar u weet ook dat er een groep is onder leiding 
van mevrouw Romer die er alles aan doen om via wietbijeenkomsten 
in rokerige wiertruimtes met haar wietvrienden de medische wiet onder 
haar te krijgen en zo het eerlijk gedeeld wordt tussen deze selectieve 
wietvrienden!!

Geen wonder dat nu met alle mankracht alle mogelijke concurrentie 
opgerold wordt met medewerking van justitie. Een justitie die ook een 
vinger in de lokale mediwiet gaan krijgen!

John H Baselmans-Oracle

Written 31-07-2019
 

Article 1420

Koninklijke coke machine

Al vele jaren maakt het koninklijkhuis er geen geheim van dat ze een 
dikke vinger hebben in de internationale coke handel en alles wat er 
omheen hangt. De miljarden om je koninklijke stand en adel te hand-
haven moeten toch ergens vandaan komen niet waar?

In het verleden noemde ze hun handel al “De Nederlandse Cocaïnefa-
briek” maar men kan nu op verschillende plaatsen ook zien dat deze 
familie openlijk met coke handelaren en personen samenwerken en 
contact hebben.
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Nu wonen wij veilig op een van de Nederlandse eilanden ver van het 
hoofdkwartier zouden we denken maar helaas de werkelijkheid is anders. 
Dat alles wil niet zeggen dat we niet belangrijk zijn als eilanden voor 
deze handel. Via de gouverneurs wordt dagelijks de gehele situaties van 
de eilanden doorgebriefd aan het kabinet van de koning, een kabinet 
wat als absolute hoofdkwartier fungeert voor vele coke operaties. Bij 
het uitdiepen en personen die midden in deze wereld zitten, blijkt dat 
zelfs de Nederlandse regering en AIVD NIET weten wat er allemaal bij 
dat kabinet van de koning beslist en gehandeld wordt.

Uit zeer goede bronnen en zelf veel gezien te hebben vanuit de gou-
verneur, weet ik dat alles wat drugs is niet verder komt dan deze ene 
koninklijke organisatie. Alleen de “vijanden” die niet mee doen met deze 
club worden vrijgegeven en kunnen dan door een marine of overheidsor-
ganisatie opgepakt worden en dat natuurlijk via een zeer uitgebreide tip.

In het stuk “Een bang Nederland” liet ik al enkele zaken vallen. Verder 
hebben we de samenwerking tussen een lokale ex-CIA kanaal (wonend 
op Curaçao). De Nederlandse koning is zo goed bevriend met die gast 
dat hij zelfs als persoonlijke vriend uitgenodigd werd op de bruiloft van 
Maxima en Alexander. De koninklijke handel heeft in de loop der jaren 
een geweldige klap gekregen daar er meer drugskapers op de kust staan 
(spionage gegevens VDC).

Ook wist Alexander niet hoe snel hij naar st Maarten moest na de 
verschrikkelijke orkaan verwoesting. Vele militairen werden daarheen 
gestuurd maar voor dat alles moesten snel wat zaken “opgeruimd” wor-
den of op veilige plaatsen gedropt worden. Het mocht niet zo zijn dat 
pers en leger erachter kwamen dat er belangen zijn tussen st Maartense 
coke en het koninklijkhuis!
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Maar ondanks alles en de vele bewijzen openbaren zich nu vele zaken. 
En op een of andere manier hebben alle bewijzen die in 2010 bij de 
gouverneur overgedragen zijn, en het aftreden van die gouverneur een 
gevolg was, wel zo gemaakt dat het geen dicht potje meer is waar we 
niets van mogen zien, horen of weten.

Het duurde wel even maar er zijn nu mensen die het ook zien en zelfs 
via foto’s en artikelen ook hun verhaal doen.

John H Baselmans-Oracle

Written 05-08-2019

Article 1421

Waar maakt men zich druk over?

Heren de Geus en Martis 1.1 miljoen, Lasten 827 duizend en Sluis 747 
duizend!!! 

Waar maakt men zich druk om als je weet dat bijna alle politici miljoenen 
innen van de maffia via hun zogenaamde adviezen?

De meeste oud-minister presidenten en hun ministers hebben bankreke-
ningen van vele 10 talle miljoenen die geschoven zijn in hun ambstermijn 
als ik de Nederlandse inlichtingen moet geloven!!

En dan hebben we nu een minister van justitie die miljarden zuiveringen 
niet aanpakt maar wel zeikt om 1.1 miljoen bij arme sloebers die werken 
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voor een maffia om vergunningen los te krijgen?

John H Baselmans-Oracle

Written 05-08-2019

Article 1422

Adrenochrome

De sleutel van de elite:
De elite drugs die volgens hen en hun ritualen, vele krachten laten bezit-
ten en macht en leven versterken.

Kinderen offeren, zoals bij de vrijmetselarij, maar ook onder de topelite, 
zoals het koninklijkhuis voor de inzegening van Alexander hier op de 
Curaçao, is dit rituaal de sleutel waar alles om draait. Buiten het offeren 
en drinken van bloed van het liefst baby’s en jonge kinderen, kan bij 
gebrek van laatstgenoemde ook bloed genomen worden van personen 
die voor hun dood, gemarteld worden en zo een hoog adrenaline krijgen 
in hun bloed. Het dan menselijk bloed wat gedronken of ingespoten 
wordt, gaat zijn werk doen bij deze uitverkorenen. Het zijn die uitver-
korenen die ervan uit gaan dat dit ritueel hen extra krachten geeft en 
weer andere menen eeuwig jong te blijven en zo van een langer leven 
te mogen genieten.

Zie bij de groten der aarde die allen vrij gemakkelijk een hoge leeftijd 
halen en er vele onder hen ver boven de 100 worden! Zie de koninklijke 
huizen, de wereld bankiers maar ook de superrijken die zich aan deze 
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rituelen onderwerpen. Allen gaan van deze wetenschap uit en zijn dan 
ook regelmatig getuige van dit soort bloederige ritualen. Diegenen die 
een stap verder willen gaan hebben de toegang tot het middel Adreno-
chrome.

Dat middel, wat zeer exclusief is door zijn prijs, is een abstract van 
menselijk baby- jonge kinderbloed en bij bepaald gebruik is het hal-
lucinerend en kan je brengen tot zeer hoge prestaties, maar ook weet 
men dat het verjongend is en je leven verlengt.

Lang bij het bestuderen van vele ritualen was niet werkelijk duidelijk 
waarom dat men mensen slacht en hun bloed drinkt. Na het vrijkomen 
van de laatste informatie is het nu geheel duidelijk en valt de puzzel 
verder in elkaar. Via dit middel is er nog een duidelijke weg van macht 
en overheersen. En zo zijn bepaalde uitlatingen en handelen duidelijker 
geworden en vrijgegeven. Zo zullen we dus altijd deze ritualen blijven 
houden daar het een sleutel is met het aardse slaafse en de oppermachten.

John H Baselmans-Oracle

Written 06-08-2019

Article 1423

Breaking news

Natalee Holloway is gezien met een kind, zich voordoend getrouwd op 
een van de Hawaii eilanden!
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En zo krijgt de moord door Joran steeds meer een lugubere wending. 
Wat gaat Amerika en in het bijzonder de FBI nu doen? 
Het gezin opruimen?

John H Baselmans-Oracle

Written 06-08-2019

Article 1424

Alle salarisslippen/ extra inkomsten

Alles wijst er op dat via Xirtam binnenkort alle salarisslippen van alle 
ministers, hoofden van diensten en veel kader personeel gevonden op 
server van financiën vrijgegeven gaan worden. Ook is er sprake van een 
lijst van alle nevenverdiensten inclusief inkomsten van bovengenoemde 
personen, verzameld door het Kabinet van de Gouverneur, binnenkort 
het daglicht gaat zien.

Denkt men werkelijk dat dit via dreigementen en aangiftes tegengehou-
den kan worden? De corruptie moet eens opengelegd worden.

John H Baselmans-Oracle

Written 07-08-2019



409- The new world-

Article 1425

Een interview vol leugens

Mooi dat alles wat Nederland is gewist is cq Kampo!
De ware man achter internet gokken, de ware Nederlandse bedrijven 
die achter het gokken zitten en de ware man die opdracht gaf. Praten 
we niet over wie de datacenter bezit!
OOO wat is men bang!!

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0007bwl?fbclid=IwAR201OA
Lh1o2K0m
Eajch6t1x69GrpWFANjE49MpcdfGhEXGVFXab42wgO_U

John H Baselmans-Oracle

Written 08-08-2019

Article 1426

Mis ik iets?

We hebben een KKK die joden vervolgen en zwarte mensen vernederen, 
hun leven verzuren en zelfs vermoorden.

We hebben een vrijmetselarij die kinderen verhandelen, misbruiken en 
hun bloed drinken volgens hun ritualen en verplichte gebruiken.

We hebben wereldwijde geloven allemaal vallend onder één boek 
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waar kinderen worden misbruikt maar ook ouderen worden geslacht 
als beesten.

Dan hebben we een keerzijde:

We hebben mensen die opkomen voor bepaalde rechten, hesjes dragen 
en dan zwaar veroordeeld worden!

We hebben motorclubs die als criminelen worden bestempeld omdat 
ze wat drugs verhandelen en af en toe een barkruk kapot slaan met hun 
zatte kop en daarom levenslang verboden worden.

We hebben personen die gevoelige informatie vrijgeven en gezien 
worden als staatsgevaarlijk en hen zelfs een curatele voor het leven 
wordt opgelegd.

Zover ik weet vallen alle mensen op deze aarde onder hetzelfde verdrag, 
het verdrag van de universele rechten van de mens.

En dan is mijn vraag:
Waarom komen de eerste 3 categorieën overal langs, worden niet veroor-
deeld en kunnen doorgaan met hun moorden en verkrachten en de laatste 
3 groepen worden voor alles gestraft en hun leven juridisch ontnomen?

Op alle 6 de groepen behoort het door elk land goedgekeurde interna-
tionale verdrag van de Universele rechten van de mens, van toepassing 
te zijn! Is het document een waardeloos vodje papier en zijn bepaalde 
groepen uitgesloten van deze overeenkomst?
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Mis ik iets in dit systeem?

John H Baselmans-Oracle

Written 08-08-2019

Article 1427

Epstein

Epstein zou zich het leven ontnomen hebben maar in werkelijkheid is 
hij onderweg naar het “Botland rijk” waar hij rustig verder kan leven. 
Dit zonder vervolgd te worden en bescherming van alles wat normaal 
is in de wereld der machtigen.

John H Baselmans-Oracle

Written 11-08-2019

Article 1428

Oud interview

Op 3 augustus 2016 had ik dit interview met de heer Elvis Andrade en 
vertelde wat er allemaal werkelijk gaande is rond en om de dood van 
heer Wiels. 

Nu 3 jaren later is dit interview weer opgedoken via whatsapp als een 
hot item!! Van dag een na de moord beschreef ik al, via informatie van 
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heer Wiels zelf wat er gaande was daar ik de meeste informatie hem 
doorspeelde!

John H Baselmans-Oracle

http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/Fiesta.mp3

Written 13-08-2019

Article 1429

Kindermisbruik en kinderen doden is normaal

Onze aardse menselijke geschiedenis gaat vele duizenden jaren terug. 
Zover we de oude geschiedenis mogen geloven is het heel normaal dat 
kinderen misbruikt, gebruikt en geofferd worden!

We zien nu duidelijk dat het in deze tijd van de geschiedenis een heksen-
jacht is naar mensen die met kinderen spelen, misbruiken en slachten. 
Het mag niet meer in deze tijd al is het tegen alle ritualen, rituelen en 
gebruiken in. Waarom doen we nu in een keer moeilijk als het gewoon 
menselijk gedrag is?

Ik kwam de volgende vraag op internet tegen en leek me interessant 
deze even hier te plaatsen: “Sommige data komen structureel terug in 
interseks wereld. Welk geloof of cultuur zit hierachter verborgen?”

Deze vraag zegt alles want men wil aanwijzen maar waarnaartoe.
Mijn antwoord was: “U vraagt om een geloof of cultuur aan te wijzen 



413- The new world-

maar het gaat sinds de oudheid van de mens terug. Het zijn alle geloven 
en alle elite die geloven in het offeren van baby’s en kinderen.

Zelf ben ik benaderd geweest door de vrijmetselarij afdeling konink-
lijkhuis om kinderen te leveren! Dat heeft mij gemaakt dat ik vele jaren 
vervolgd werd toen ik nee als antwoord gaf! Toen Alexander koning 
moest worden is op ons eiland Curaçao een babyoffer geweest onder de 
vrijmetselarij en het koninklijkhuis! Anders kan je NOOIT een staats-
hoofd worden op deze wereld.

Het gaat ver het gaat diep en vele lijnen, zal je merken, lopen naar het 
Vaticaan! Want elke wereldleider iedere Mason zijn in dienst van het 
Vaticaan wat vertegenwoordigt ELK geloof op deze aardbol!”.

Als je tot een geloof hoort of je bent een deeltje van de elite dan behoor 
je je aan de regels te houden die er gesteld zijn via de “goden” (wie de 
goden ook mogen zijn). Deze gebruiken, ritualen en wat ze nog meer 
genoemd worden, heb je aan te voldoen anders ben je uit de club. Deze 
vele eliteclubjes hebben nu eenmaal hun plicht te vervullen en daar zijn 
kinderen een deel van. Hoe angstiger het kind hoe hogere adrenaline en 
des te beter bloed voor de krachten die zij menen te bezitten.

Waar zijn we mee bezig met deze heksenjacht als men de bron laat 
bestaan?

John H Baselmans-Oracle

Written 13-08-2019
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Article 1430

Minister spreken

Is het u niet opgevallen dat het een onmogelijke zaak is om een minister 
of een gouverneur te spreken krijgen?

De enige manier om een van de door het volk gekozen ministers / gou-
verneur te spreken is om een: 
Strand te bezetten
Wegversperring ergens zetten
Dreigementen uitlaten naar een van hen
Openlijk een wagennummer van hen vernoemen

Elke officieel verzoek wordt door zowel de ministers als een gouverneur 
weggewimpeld.
Als je dan na weken belt waarom je op een verzoek geen antwoord 
krijgt, wordt er glashard beweerd dat er geen verzoek is!

Door deze reden alsmaar te gebruiken, klopt het dus wat een PAR-mede-
werker me eens vertelde. Hij vertelde me dat alle verzoeken en brieven 
die de politiek (lees PAR) niet aanstaan in de shredder verdwijnen! Deze 
uitspraak hanteert men dus nog steeds gezien de telefonische bevesti-
gingen dat er geen verzoeken zijn en blijkbaar opgelost (shredder) zijn!

Een schoolvoorbeeld van een corrupte regering met bestuurders die 
bang zijn voor directe vragen en zich onttrekken van elke verantwoor-
delijkheid naar de burger toe. De pers is kennelijk een slaaf van deze 
corrupte bende want die laten zich afwimpelen door een van tevoren 
gemanipuleerde vraag eenmalig te stellen.
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Het is misschien tijd dat er weer eens een staatsgreep komt zoals men 
jaren geleden deed toen het een groepje via Nederland niet zinde dat er 
bestuurders zaten die te veel voor het volk opkwamen. Waarom moeten 
wij als ruim 160 duizend burgers luisteren naar een select groepje cor-
rupte personen en voor hen het vuile werk doen? ZEG NEE en gooi het 
eiland plat, zet er desnoods de fik in en de ministers en hun gouverneur 
zijn gegarandeerd in een keer aanspreekbaar!

John H Baselmans-Oracle

Written 14-08-2019

Article 1431

Mijn hart draait om!

Vanmorgen zag ik deze foto van Jeu Olimpio in het AD en die vertelde 
precies wat er gaande is naar onze kinderen toe.
Onze kleine man keek netjes naar de opgedofte dame die het te druk 
had met haar ego en het zogenaamd goed zijn.

Onze kinderen worden dagelijks misbruikt in een of andere vorm en 
respect naar hen toe is zeer ver te vinden! Doe je goed dan hoeft dat 
niet via foto’s en kranten op de voorgrond te staan dat kan ook allemaal 
gewoon op de achtergrond.
SCHANDE!

John H Baselmans-Oracle
Written 15-08-2019
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Article 1432

Helmin Magno Wiels Boulevard

Veel zaken in een leven gaan samen en eigenlijk is niets van elkaar 
te koppelen. Alsmaar spelen deze gedachten door mijn hoofd en kan 
er niets aan doen dat er wat gaande is op deze gehele Helmin Magno 
Wiels Boulevard.

Sinds deze weg vernoemd is naar heer Helmin Magno Wiels zijn er voor 
Curaçaose begrippen buitensporig veel dodelijke ongelukken gebeurd 
en dat bij onschuldige burgers zoals wandelaars, moeders, kinderen, 
fietsers.

We weten dat alles met elkaar gekoppeld is en dat er al vele jaren gema-
nipuleerd wordt met de processen tegen onschuldigen die aangewezen 
zijn als moordenaars en medeplichtigen in de moord Helmin Magno 
Wiels. Het is overduidelijk dat heer Wiels duidelijk laat weten dat de 
gehele zaak rond zijn moord een politieke en juridische farce is.

Heer Wiels liet al vrij in het begin na zijn dood in een tv-uitzending met 
heer Wilsoe ook al weten dat er misinformatie en leugens verkondigd 
werden. Hij liet een ingelijste foto van hemzelf van de studiowand 
vallen wat al voor vele mensen in de samenleving een teken was. De 
ware namen lagen op dat moment nog geschreven op een briefje in die 
studio. Helaas niemand luisterde en men was bang, men ging verder 
met de vele leugens.
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Heer Wiels zoekt nog steeds duidelijk contact en dat doet hij vervol-
gens via de weg die naar hem vernoemd is. Ondertussen zijn al vele 
onschuldige mensen op die weg hun leven ontnomen! Mensen willen 
niet luisteren dan is “voelen” de enige weg. Een methode die heer Wiels 
ook altijd handhaafde!

In dit specifiek geval is het overduidelijk dat heer Wiels het niet eens is 
met de corrupte politiek en hun justitiële beschermers die onschuldigen 
veroordelen. Heer Wiels wist duidelijk wat er gaande was, dat kostte 
ook zijn leven, maar zelf na zijn dood weet hij op een overduidelijke 
manier aan te geven dat we belazerd worden door deze justitiële maffia.

Heer Wiels zal levens nemen via zijn genoemde weg, totdat de ware 
toedracht en moordenaars/opdrachtgever van zijn moord gepakt worden. 
Zo niet zal de Helmin Magno Wiels Boulevard een dodenweg blijven 
voor de onschuldige inwoners van dit eiland.

We zien dit soort zaken veelal in zogenaamde spookhuizen en onheil-
spellende plaatsen.
Natuurlijk is er nu een groep die mij zeker als een mentaal/geestelijk 
gestoord persoon wegzet maar verklaar mij maar eens waarom er bui-
tensporig veel onschuldige mensen de laatste jaren vermoord worden 
op de boulevard die naar heer Helmin Magno Wiels vernoemd is?

John H Baselmans-Oracle

Written 16-08-2019
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Article 1433

De zoveelste politieke veroordeling vanuit de lokale 
corrupte rechterlijke macht!

Als men praat over “vermoedens” en over “mogelijk” is blijkbaar al 
genoeg om 28 jaren vast te komen zitten in dit corrupt en bloed overgoten 
lokale rechterlijk systeem. Allemaal om twee Nederlandse miljarden 
bedrijven te beschermen!!

Er bestaat geen recht meer, zeker niet bij het lokale rechterlijk systeem 
wat afgeperst wordt en mee moet doen aan de vele miljarden handel 
via het landje Nederland.

Het gaat tijd worden dat er internationaal wat groten aan de schandpaal 
worden gehangen zodat de lokale farce en het alsmaar aanwijzen van 
niet schuldigen (de zogenaamde lastige jongens) opgelegd vanuit Ne-
derland, vrij gaan komen.

De tijd zal het leren en het is mooi te zien het gehele corrupte juridisch 
spel wat ze zelf in vonnissen alsmaar vastleggen. Zo graaft men zich 
internationaal hun eigen graf!

John H Baselmans-Oracle

Written 16-08-2019
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Article 1434

Getuigen

Rechtszaken worden reeds lang gevoerd op verdenking, horen zeggen, 
krantenknipsels en vermoedens.

Een Openbaar Ministerie die onder dwang vele valse verklaringen 
inbrengt in zaken waar bepaalde personen als “lastig” of “opgeruimd” 
moeten worden. Het recht is niet meer recht wijzen maar politiek recht 
voeren met een wetboek in de hand!

Persoonlijk ben ik getuige geweest in diverse zaken en kan onder ede 
verklaringen afleggen maar ook zaken bewijzen met nodige papieren. 
Als je aangifte wil doen, wordt of deze geweigerd of hoor je na enkele 
weken dat de aangifte verdwenen is!

In alle jaren van waar ik in gezeten heb en getuige van ben geweest heeft 
noch justitie noch Openbaar Ministerie mij om één getuigenverklaring 
gevraagd! Als oog-getuige word je dus afgeschermd en vernederd als 
zijnde leugenaar terwijl je midden in zaken zat. Ik noem zaken zoals; 
Setel/UTS (15 jaren voor gewerkt), KPMG (10 jaar voor hen gewerkt), 
Post nv (25 jaren voor hen gewerkt)en moord Wiels (Heer Wiels en 
ik werkten samen voor 8 jaren)! 4 van de vele grote zaken (met daar 
nog bij drugs-gokken-geld sluizen) waar ik getuige van ben geweest! 
Men vergeet wat mijn werk was en dat ik in mijn leven veel gezien en 
gehoord heb door mijn beroep.

Dus ben je ooggetuige, weet je meer, zet het openlijk ergens neer en 
je zal als getuige niet opgeroepen worden door het corrupte lokale 
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juridisch systeem! Simpel, omdat uw en mijn verklaringen niet zullen 
passen in hun gemanipuleerde dossier van een rechterlijke macht en 
hun Openbaar Ministerie.

John H Baselmans-Oracle

Written 17-08-2019

Article 1435

It’s a Cover

Terwijl het eiland zich mee laat slepen in de Jamaloodin processen en 
de rare sprongen van de politiek praat niemand over de volgende zaken.

De stilte rond de handel Campo
Het verdwijnen van enkele bekende personen in de onderwereld.
De momenteel nieuw te vormen gokwebsites
Het nieuwe betaalmiddel in het zwarte circuit
Het verhandelen van kinderen maar ook vrouwelijke tieners 
Het mega zwartgeld wassen via evenementen
De smerige vorming van legalisatie van mediwiet
Het opsplitsen van bedrijven die te veel in de negatieve picture zijn 
gekomen
Het onder de tafel uitgeven van goklicenties
Het toewijzen en vergunningen verlenen aan projecten die een band 
hebben met de maffia
Het onderhandsje in de raffinaderij onderhandelingen
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En dan praten we nog maar over een deel vanwaar we als MKK mel-
dingen van hebben en niet gedeponeerd kunnen worden bij de lokale 
justitie laat staan de gouverneur omdat deze op een of andere manier 
betrokken zijn in deze zwijgstrategie.

Het eiland is verzopen in de maffia die alles te zeggen hebben en die 
met hun drugs, gok en verzekeringsfraude geld alles en iedereen het 
zwijgen opleggen. Zolang het controlerend orgaan zelf aandelen en 
voordelen heeft in deze maffia is er alleen maar een internationale weg 
om zo langzaam maar zeker zaken open te trekken.

De afleidingsmolen is op volle toeren en men heeft de ogen niet naar 
die plaatsen die het eiland geheel naar de ondergang trekken.

We leren het nooit en spelen allemaal het spel van de maffia.

John H Baselmans-Oracle

Written 18-08-2019

Article 1436

Interessant

Wederom een valse onderstelling.

Was het in het verleden heer Peterson die ondergetekende koppelde 
aan Knipselkrant nu is het een heer Bas Jongmans https://www.face-
book.com/bas.jongmans.9 die stelt in zijn betoog, geplaatst in de AD 
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vandaag, dat ondergetekende samenwerkt met mevrouw Nardy Cramm 
van Knipselkrant.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID
Mijn laatste mail/contact naar mevrouw Cramm is van 31-3-2017. 
Evenzo is er geen contact met heer Nico Herders (eigenaar Knipselkrant) 
sinds bovengenoemde datum.

Wat ondergetekende altijd gesteld heeft is dat mevrouw Cramm ver-
draaide informatie van ondergetekende alsmaar publiceert zoals ook bij 
het laatste BBC 4 radio interview. Dit is door mij schriftelijk doorgege-
ven aan BBC 4 radio (8 aug “Een interview vol leugens”)

Ondergetekende is NOOIT vaste medewerker/schrijver geweest van 
Knipselkrant, mevr Cramm en Heer Herders!

John H Baselmans-Oracle 
Dokterstuin 237
Curacao

Written 19-08-2019
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Article 1437

“Antilliaanse” vrouwe Justitia is haar blinddoek kwijt!

We rapporteren het al over 10talle jaren dat vrouwe Justitia zeker lokaal 
de weg kwijt is en duidelijk haar blinddoek heeft afgedaan.

Er is blijkbaar niet een grote rechtszaak of deze vrouw kleunt mis.
Vreemde uitspraken, nijgend naar corruptie of afpersing, zitten de 
huidige rechters maar wat te bekonkelen en nemen zo “gecreëerde” 
verdachten hun vrijheden weg en tekenen hen voor het leven. Onschul-
digen liefst voor 28 jaren vast want dan zijn die voorlopig niet meer op 
hun weg, is een blijkbare gedachtegang bij deze club.

Het is overduidelijk dat de hedendaagse rechters geen recht meer spreken 
maar uitvoeren wat van hogerhand wordt opgelegd. Iets wat een oud- 
Procureur Generaal me al eens liet doorschemeren in een persoonlijk 
gesprek en wat ook alsmaar uit aan het komen is.

Recht is geen recht meer maar bij het hedendaagse recht wordt gekeken 
wat de politiek wil maar vooral wat de regerende maffia hen opdraagt.

Vrouwe Justitia is in ons gerechtsbureau duidelijk haar blinddoek kwijt 
en recht is het recht van aangewezen worden, bijwijzen maken en daarop 
veroordelen!

John H Baselmans-Oracle

Written 19-08-2019
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Article 1438

Ooggetuigen

Vandaag kwam ik als MKK weer een van de getuigen tegen van de 
moord op “Pretu”.
Na zoveel jaren kon hij het nog steeds niet geloven wat er gebeurd was. 
Hij begon zo:

“Ik ken persoonlijk de twee agenten die dienst hadden die avond. Beiden 
meldden zich kort achter elkaar ziek net toen ze hun dienst in moesten 
gaan volgens hun eigen zeggen. Er zaten maar korte tussenpauzes tussen 
die meldingen. Het is toch ongelofelijk dat die avond post Barber, met 
een van de vermoedelijk zwaarste criminelen van die tijd, bemand werd 
door één vrouwelijke vrij jonge agente? Zouden die agenten opdracht 
hebben gekregen?

Ik was aanwezig met wat vrienden toen we zagen dat Pretu levend op 
een brancard naar buiten werd gebracht. Zijn lichaam bewoog en er was 
plotsklaps paniek. Hij werd weer naar binnen gereden en na een tijdje 
werd Pretu naar buiten gebracht als zijnde een levenloos lijk.

Hij moet vermoord zijn in de tijd van binnen teruggebracht worden en 
naar buiten komen!”

Toen ik dit wederom aanhoorde, begreep ik dat het verhaal van die 
persoon nog steeds hetzelfde verhaal was. Ook was duidelijk dat hij 
die beelden van een levende man die later in de post vermoord werd en 
levenloos afgevoerd werd, onmiskenbaar littekens heeft achtergelaten 
bij een buitenstaander.
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Justitie gaat ver om een moord op een politicus zo te draaien dat de 
ware moordenaars en opdrachtgever ver buiten elk onderzoek blijven.

WHO IS NEXT?

John H Baselmans-Oracle

Written 20-08-2019

Article 1439

“Wordt het John Baselmans te heet onder de voeten?”

Nee, wel is John Baselmans-Oracle eerlijk en doet niet aan laster pro-
gramma’s en verdraaien van de waarheid betaald door diegene die veel 
te verbergen hebben.

Laat John Baselmans-Oracle dan een eilandsgek zijn hij is wel die 
persoon die door het vuur gaat voor de waarheid.

Ten tweede is het vreemd dat mijn stuk staat in knipselkrant dit terwijl 
ik hen NIETS gestuurd heb!
https://www.knipselkrant-curacao.com/ingezonden-knipselkrant-
curacao/

21 augustus 2019 om 11:04 |

John H Baselmans-Oracle
Written 21-08-2019
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Article 1440

Lobbyen

Kijk, als “kleine man” is het moeilijk om bij de politieke grootheden 
en organisaties binnen te komen. In die tijd dacht ik dat het ophield 
met mijn registreren en rapporteren. Want aan wie rapporteer je die als 
bijvoorbeeld lokaal zelfs de politiek en de rechterlijke macht tot over 
hun oren in de corruptie zitten?

Het was een tip van een van mijn mensen die vertelde dat bonken tegen 
een loden deur niet veel zou opbrengen! We waren bezig om op te geven 
omdat niets zin had in onze ogen.

TOTDAT… we erachter kwamen dat door op de juiste plaatsen de juiste 
informatie door te spelen wel eens vruchten zou kunnen afwerpen. Het 
systeem doet dat namelijk ook en men noemt dat Lobbyen. De kracht 
zit in het bespelen en bewerken van het systeem, precies wat ze met alle 
burgers ook doen. Dus het gaat erom gebruik te maken van hun eigen 
manier van werken!

We gooiden internationaal onze lijntjes uit en zorgden dat de juiste 
informaties binnen kwamen bij bijvoorbeeld een Vaticaan maar ook de 
United Nations, Verenigde Naties, Unicef, maar ook diverse lokale en 
internationale genootschappen en hoogstaande clubjes. 
Nee, het is niet ik die deze organisaties aansprak maar er zijn mensen die 
wel binnen kunnen komen en wel naar geluisterd wordt. En zo komen 
onze files op de juiste plaatsen.
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Het duurde even voordat we doorkregen dat er weldegelijk zaken naar 
boven kwamen. Kinderleed, pedofilie maar ook geloven en hoogstaande 
mensen in de internationale maar ook lokale ladder veranderden, worden 
aangepakt maar ook is er een ommezwaai onder de mensen, berichtge-
vingen en gedachtegang!

Toen ik rond 2010 op de radio en TV had over maffia, corruptie en kin-
derhandel en misbruik was dit eiland te klein! Zie hoeveel mensen nu 
het lef hebben zogenaamde hoogstaande personen in de maatschappij 
bij naam te noemen en zelfs zo ver gaan om ze te veroordelen.

HET WERKT, het uitzetten van de juiste informatie bij de juiste per-
sonen! Ondanks de mediastilte die rond mij is opgelegd is het nog 
nooit zo roerig geweest. Men ziet dat alles wat beweerd, geschreven 
of aangehaald is nu langzaam maar zeker waarheid wordt, ook bij die 
ongelovige.

Plant het zaadje en laat je verkondigde woord zijn weg volgen.

John H Baselmans-Oracle 

Written 21-08-2019
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Article 1441

590 pagina’s

Nog niet zolang geleden heb ik het boek uitgebracht genaamd “Het 
lang verborgen geheim”. Na vele jaren onderzoek en vele rapporten/
documenten gelezen te hebben ben ik tot een werkelijke bevestiging 
gekomen dat we niet alleen op deze planeet wonen.

Door diep te wroeten blijkt dat vele Ufo’s maar ook andere wezens 
buiten de mens, al langer leven en aanwezig zijn dan de mensheid zelf. 
Bij dat snuffelen in stukken werd ook bewezen dat Hitler nog vele jaren 
geleefd heeft in zijn derde rijk! Er zijn diverse CIA documenten die dit 
bevestigen.

Maar wat zien we heden ten dagen; mensen praten gemakkelijk over 
reptillians maar ook de gehele Hitler movement zien we op vele plaatsen 
van de aarde weer opduiken en zich vestigen. Ook zijn de laatste jaren 
grote sprongen gemaakt in de wetenschap waar de Quantum Mechanica 
vele theorieën heeft laten wankelen. Ook verschieten we niet meer als 
er een object gezien wordt wat duidelijk geen drone of vliegtuig is.

Het mooie van deze tijd op deze wereld is dat we na een gouden tijd 
beland zijn in een wereld van schokkende gebeurtenissen maar ook het 
opentrekken van vele zaken die altijd voor ons verborgen zijn geweest. 
Door digitalisering van vele boeken, geschriften en ook meldingen in 
de vele duizenden jaren, is het te zien dat selecte groepjes er alles aan 
gedaan hebben om krachten te verzamelen alleen voor macht.
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De wereld beschreven in mijn laatste boek is de wereld waarin we nu 
leven en waar vele zaken geen geheim meer zijn. Steeds dichter komen 
we bij de kern maar ook dichter bij het waarom en hoezo.

Dagelijks lezen we weer meer bevestigingen en dan denk ik “fijn dat 
het nu naar buiten komt, al wilde men het van een eilandsgek niet aan-
nemen”.

John H Baselmans-Oracle

Written 23-08-2019

Article 1442

Colombiaanse overname

Sinds de gestolen informatie bij de lokale veiligheidsdienst van daar vele 
geregistreerde mensen in het tijdperk Schotte, is er in de onderwereld 
een zeer grote verschuiving gaande, zeker in de drugswereld.

Als het om betalingen gaat in de drugswereld schieten Colombianen 
eerst en dan vragen ze. Maar ook is er te zien dat de Italiaanse maffia 
hun roer drastisch heeft om moeten gooien door de oude “don’s” in te 
wisselen voor de jongere garde. Een garde die meer risico’s durft te 
nemen en andere wegen weet te bewandelen.

Hato, ons vliegveld, is altijd bemand geweest door de Italiaanse maffia 
omdat via de bolletjeslijn veel drugs rond de wereld moest gaan. Maar 
deze bolletjeslijn was maar een fractie van wat er werkelijk via andere 
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luchtwegen verscheept werd. Er werden dan ook veel drugs via perso-
neel en vliegtuigmaatschappijen verscheept door die groep en het was 
zelden dat men daar iets van te pakken kreeg.

Om zaken in evenwicht te houden is men drukdoende vliegveld Hato te 
Colombialiseren en vindt er een grote verschuiving plaats van de Itali-
aanse drugslijn naar de Colombiaanse lijn. En ja, wat is dan belangrijk? 
Je moet Colombiaanse controle hebben die vele malen net ergens anders 
naar kijkt en dom speelt. Wat opvallend is, is de laatste tijd de grote 
aanwezigheid vanuit de Colombiaanse wereld op cruciale plaatsen op 
dit vliegveld! Dat maakt dat Hato nu al grotendeels in handen is van 
de Colombiaanse maffia en er alles aan gedaan wordt de oude garde 
eruit te werken!

Van hogerhand kan kennelijk niets aan gedaan worden omdat de Co-
lombiaanse maffia de vele persoonlijke gegevens in handen heeft van 
diverse personen die het vliegveld moeten runnen! Men heeft duidelijk 
deze personen in de tang door anders de eventuele louche zaken van 
deze mensen openbaar te maken!

De maffia, wat een doorzichtig spel wat hangt en staat met simpel 
afpersen en anders de kogel! Wat was het in de Italiaanse maffia toch 
anders! Daar verdwenen mensen in het niets en gingen zogenaamd voor 
hun leven lang “emigreren”!

John H Baselmans-Oracle

Written 24-08-2019
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Article 1443

De kern van alle problemen

Van de week zaten we als twee blanken tussen 5 Curaçao geboren per-
sonen. We waren bepaalde zaken aan het bespreken en er was een ding 
wat me vreselijk opviel en later mij ook doen liet beseffen dat wat op 
dat moment in het klein gebeurde het gehele wereldprobleem is.

De lokale afgevaardigden hadden het alsmaar over die Makamba dit en 
Makamba dat en dan wijzend naar ons als twee blanke (waarvan maar 
een Nederlander) in het gezelschap. Typerend is ook als men niet meer 
uit zijn woorden kan komen bijvoorbeeld in een sociaal media dat er een 
standaard regeltje is wat zegt “dat ik terug moet naar Nederland”. Dat 
terwijl ik als soeverein persoon NIETS met Nederland te maken heb!

Nu weten we dat op onze eilanden volgens de informatie die er is, over 
de 75% van de Nederlanders niet pluis zijn en hier verblijven om hun 
verleden te vergeten of meer te maken van wat er op duistere manieren 
is toegeëigend.

Op een gegeven moment was mijn gedachten bij iets wat werkelijk tot 
een oorlog zou gebracht hebben en dacht ik er even aan over, wijzend 
naar de 5 donkere personen, hen negers te noemen! U raadt het al de 
ruimte zou te klein geweest zijn en het gesprek zou meteen een oorlog 
uitlokken als ik dat gedaan had!

Toen, op dat moment snapte ik het wereldprobleem. Het probleem waar 
mensen tegen over elkaar gezet zijn als groepen, geloven of uiterlijk. 
Het wederzijds respect naar elk levend wezen is verdwenen en de mens-



432 - OMNIS 6 -

heid is zo verdeeld dat elite clubjes kunnen doen wat ze willen. We zijn 
geen mensen meer. We zijn niet één meer en we zijn een stel dwalende 
racisten die alleen denken aan zichzelf.

De wereld is verdeeld en de elite hebben ons precies waar ze ons willen 
hebben met veel haat en nijd naar elkaar doe. Ik ben een blanke Ne-
derlander zo geboren maar opkomend 40 jaren voor ook mijn eilandje 
Curaçao.

John H Baselmans-Oracle

Written 25-08-2019

Article 1444

Brief verzonden naar ALLE wereldorganisaties

Dear Committee

The undersigned J.H. Baselmans, on behalf of MKK Curaçao (Movi-
mentu Kontra Korupshon), would like to use this opportunity to ask you, 
as a human rights monitoring body, the following question.

In Curaçao we have a prison called SDKK that has been an attack on 
all national and international human rights regulations for many years.

One of the directors Mr. Floran, seldom present (according to internal 
reports there are 3 directors who no one knows) and under approval 
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of the local Minister of Justice Mr. Girigorie they are guilty of many 
inhumane matters against the detainees.

From statements that the above-mentioned organization has heard from 
different guards, it appears that:
-  Prisoners are locked up in solitary confinement for months. 
-  Not all the food that has been determined is present on a   
 daily basis.
-  For months the same dinner, which means; rice and one   
 chicken particle, cold when served.
-  For months now, this spreading bread has consisted, sliced  
 bread with peanut butter and seldom 1 slice of cheese!
-  No more providing of fresh fruit. 
-  Hardly any recreation; all possibilities are regularly cancelled  
 or closed without reason!
-  No possibilities for study. 
-  No medical care; patients have to wait for days, sometimes  
 for weeks for a doctor’s treatment. 
-  Dental care hardly exists and is often very poorly handled.
-  Guards who are corrupt and withhold money (e.g. by means  
 of vouchers) but also sell goods intended for prisoners   
 outside the prison to relatives.
-  Hardly any guard; in urgent cases there is no guard on the  
 various departments and one should shout for hours before  
 a guard comes into action (leaves his air conditioning room).
-  The unwarranted mistreatment of prisoners by guards, just  
 because the guard has a bad day.
-  No set rules for the prisoners, the rules are made by each  
 guard himself and can vary from day to day.
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-  When it is raining there are leaking cells and parts of the 
 buildings on the verge of collapse ( cracked beams).

It is unclear to the undersigned why you, as an international organisa-
tion, are not addressing these issues and why you, as the person with 
final responsibility, are not addressing the Netherlands, as this does fall 
under the Dutch flag in 2019 and the current Statute!

There are also human rights for prisoners and it is therefore incompre-
hensible that you, as a world organization, have allowed this Dutch 
prison, which is one of the 10 most notorious prisons in the world, to 
continue to exist in this way for many decades, all under a Dutch flag. A 
prison where people can be tortured, belittled and locked up like animals.

I therefore advise you, as an unannounced person or as a fake prisoner, 
to see for yourself what is going on here in this place. A place shielded 
by a Dutch shearing mentality but also under the Dutch flag!

In the hope that we, the MKK, will hear from you that steps will be 
taken against this inhumane reign of terror by Mr Floran and his minister 
Girigorie, we sign with a greeting from Curaçao,

MKK Curacao 
John H. Baselmans
Address: Dokterstuin 237
Tel: 5999- 
Port: 5999-
E-mail: john.

CC
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UNICEF, New York
United Nations, Geneva
UNHCR UN Caribbean 
Amnesty International
FIDH headquarters
European Union/ Parliament, Strasbourg
Government the Netherlands, Den Haag
Politician the Netherlands
Minister Justice, Curaçao

Written 25-08-2019

Article 1445

Een van mijn antwoorden op het stuk “Kern van alle 
problemen”

Op een gegeven moment werd ik ordinair aangevallen notabene nog 
vanuit Nederland door een persoon eens hier geboren maar wel lekker 
onder de Nederlandse vleugels leeft.

Een van de commentaren bevestigde nog eens waar ik het over had en 
gaf dit antwoord:

Je hebt gelijk, zeker de Nederlanders van nu komen echt niet met goede 
bedoelingen. We hebben kortgeleden nog een onderzoekje gedaan en 
onder de Nederlanders gevraagd waarom ze werkelijk hier zijn; Nu, dan 
verschiet je dat over de 75% hier zit om belasting te ontduiken en vele 
leven ook nog van een Nederlandse uitkering! Praten we niet over die 
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gasten die hier zijn om veel zwart geld en duistere zaken uit te voeren 
via de slecht gecontroleerde lokale wetten.

Ik weet nog dat we 40 jaar geleden hier naar verhuisde en we (mijn vrouw 
in het onderwijs en ik in de kunst) voor de gemeenschap ons inzetten. Dat 
het uit de hand liep met 54 kinderen en ook nog een gehele dierentuin 
was omdat je dacht dat je met helpen ze een betere weg kon laten gaan.

Ik walg in grote lijnen van de huidige gevestigde Nederlanders die 
hier god denken te zijn. Maar wat ik allemaal meegemaakt heb onder 
de lokale bevolking slaat ook uit naar het uiterste! Dan denk ik veelal, 
iedereen is hetzelfde en waarom wijst de ene de andere aan als schuldige?

Zie de corruptie, zie het elkaar onderling pijn en leed aan doen en zie hoe 
zelfs als, bij ons in de straat, er grote familie dramas zijn puur om dat 
pa bv niet van zijn dochters af kan blijven en een andere pa zo bezopen 
is dat zoonlief de machete naar hem uithaalt!

We bevechten elkaar en niet het grote doel een beter eiland.

John H Baselmans-Oracle

Written 27-08-2019
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Article 1446

Farmaceutische firma’s

Als je openlijk gaat verkondigen dat grote farmaceutische firma’s in 
hun zogenaamde “anti kanker” medicijnen juist de bron verwerken die 
kanker veroorzaakt dan kan je verzekerd zijn dat je nog maar een kort 
leven voor je hebt!
Het is nu volop bewezen dat juist chemo en vele zogenaamde “anti 
kanker” kuren juist de kanker versnellen of zelfs aanwakkeren. Geloof 
niet deze doctoren en zeker niet die deze doctoren betalen. De farma-
ceutische wereld.

John H Baselmans-Oracle

Written 27-08-2019

Article 1447

Het recht van zwijgen, laat je niet intimideren

“Ben je verplicht om te antwoorden”

Nee, alles wat je zegt zal tegen je gebruikt kunnen worden daar vele 
woorden een dubbele betekenis hebben. Zo lang je je mond houdt zal 
de aanklager of je tegenpartij de bewijzen moeten aanvoeren en dat is 
in vele zaken onmogelijk.
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Bij aanhouden;

1.  Nee, je bent nooit verplicht om antwoord te geven op een  
 vraag. Wel ben je verplicht aan een vordering van een agent  
 te voldoen. De vordering kan niet zijn “waarom film je   
 hier?” maar wel, ID tonen, doorlopen en dergelijke.

2.  Onder geen beding kan de agent van je vorderen je   
 eigendommen af te geven. 

 Ook dient de agent zich, tevens op eerste vordering, met   
 een geldig bewijs te legitimeren als agent. Ook als het   
 een geüniformeerde agent is.

De verdragen betreffende zwijgrecht:

-  Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van   
 de Mens (EVRM)

-  Artikel 14.3.g van het Internationaal Verdrag inzake   
 Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR)

-  Artikel 29 lid 2 Wetboek van Strafvordering: “Voor het   
 verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet   
 verplicht is tot antwoorden.”

-  5th amendment
 “You have the right to remain silent. Should you waive   
 that right, anything you say can be held against you in the  
 court of law. You have the right to speak to an attorney.   
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 If you cannot afford an attorney, one will be appointed for  
 you. Do you understand these rights as they have been read  
 to you?” You do not have to say anything. But it may harm  
 your defense if you do not mention when questioned   
 something which you later rely on in court. Anything you  
 do say may be given in evidence.”

Gebruik bij elke vraag “Ik beantwoord geen vragen”

Je kan eventueel aangeven onder welk recht je zwijgt: 
 Artikel 29 lid 2 Wetboek van Strafvordering, 
 Artikel 6 van het (EVRM), 
 Artikel 14.3.g (IVBPR)

Bij vele zaken zie je dat de veroordeelden zichzelf veroordeeld hebben.

Het is altijd goed om je duidelijke statement van “Ik beantwoord geen 
vragen” via camerabeelden op te nemen zo heb je ten aller tijde een 
bewijs van het gesprokene naar de vragenstellers toe.

“Ik beantwoord geen vragen” is je vrijheid in het juridisch land.

John H Baselmans-Oracle

Written 28-08-2019
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Uitleg en diepere informatie

De ingezonden stukken worden in vele van mijn boeken beschreven. 
Wilt u meer weten ga dan naar deze boeken waar ik dieper op deze pu-
blicaties, de reacties, commentaren, brieven en de soms bedreigingen 
in ga en de gevolgen die er waren beschrijf. 

Je kunt de titel van het boek terugvinden in de desbetreffende tabel die 
ik per OMNIS boek hier specificeer. Er is dan een mogelijkheid om het 
boek gratis te downloaden als een PDF of een EPUB. Deze boeken zijn 
ook te lezen online op het adres http://www.place4free.com
Verder is het boek te bestellen bij de uitgever waar de link naar gelegd is.
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Ingezonden
Artikel 1 tm 154
http://www.place4free.com/Ingezonden/Ingezonden_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Ingezonden.htm

Moderne slavernij van het systeem
Artikel 155 tm 197 
http://www.place4free.com/Slavernij/Slavernij_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Slavernij.htm

Help de antillen verzuipen
Artikel 198 tm 243
http://www.place4free.com/Help/Help_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Help.htm

Geboren voor een cent
http://www.place4free.com/Geboren/Geboren_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Eencent.htm

Mi bida no bal niun sen
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Mibida.htm

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

Zwartboek van Curacao
Artikel 244 tm 294 
http://www.place4free.com/Zwartboek/Zwartboek_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Zwartboek.htm
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Curacao maffia eiland
Artikel 295 tm 372
http://www.place4free.com/Maffia/Maffia_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Mafia.htm

De missende link
Artikel 373 tm 449
http://www.place4free.com/Missendelink/Link_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Link.htm

Achter gesloten deuren
Artikel 350 tm 502
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Gesloten_Deuren.htm
500 http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Curatele.htm

De matrix van het systeem deel 1
Artikel 503 tm 536
http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Matrix.htm

De matrix van het systeem deel 1
http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Matrix.htm

Geloof en het geloven
Artikel 537 tm 640
http://www.place4free.com/Geloof_en_geloven/Geloven_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Geloof.htm
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Dieptepunt
Artikel 641 tm 769
http://www.place4free.com/Dieptepunt/Dieptepunt_index.htm 
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Dieptepunt.htm

Namen/names
Artikel 770 tm 900
http://www.place4free.com/Namen/Namen_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Namen.htm

Drugs
http://www.place4free.com/Drugs/Drugs_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Drugs.htm

Protocollen van de 21ste eeuw Sion
http://www.place4free.com/Sion/Sion_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Sion.htm

Verboden publicaties
Artikel 901 tm 1057
http://www.place4free.com/Verboden/Verboden_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Verboden.htm

Maatschappelijke beerput
Artikel 1058 tm  1124
http://www.place4free.com/Beerput/Beerput_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Beerput.htm
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New world
Artikel 1125 tm 1460
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_
Home.htm

De websites waar u alle stukken, alle boeken en alle informatie gratis 
terug kan vinden:

http://www.johnbaselmans.com
http://www.place4free.com
http://www.world-of-positive-energy.com
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John Baselmans wrote several books. 
These books can be ordered on the website;

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:

John Baselmans Drawing Course    ISBN 978-0-557-01154-4
The secrets behind my drawings     ISBN 978-0-557-01156-8
The world of human drawings     ISBN 978-0-557-02754-5
Drawing humans in black and white    ISBN 978-1-4092-5186-6
Leren tekenen met gevoel     ISBN 978-1-4092-7859-7 

John Baselmans’ Lifework part 1    ISBN 978-1-4092-8941-8
John Baselmans’ Lifework part 2    ISBN 978-1-4092-8959-3
John Baselmans’ Lifework part 3    ISBN 978-1-4092-8974-6
John Baselmans’ Lifework part 4    ISBN 978-1-4092-8937-1
 
John Baselmans’ Lifework de luxe part 1
John Baselmans’ Lifework de luxe part 2
John Baselmans’ Lifework de luxe Curriculum

Eiland-je bewoner Deel 1    ISBN 978-1-4092-1856-2 
Eiland-je bewoner Deel 2     ISBN 978-0-557-00613-7
Eilandje bewoner - Luxe edition    ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel     ISBN 978-0-557-01281-7
Mañan      ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?     ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes    ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba      ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur     ISBN 978-1-4475-2701-5

Ingezonden       ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem    ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen    ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent    ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad     ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek      ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn    ISBN 978-1-4467-2954-0



Curacao Maffia Eiland    ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link      ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele      ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren    ISBN 978-1-304-58901-9
De MATRIX van het systeem deel 1   ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2   ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1    ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2    ISBN 978-1-326-03645-4 
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