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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 



16 - OMNIS 3 -

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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2013

491 Toevallig? Rothschild – MCB

Op een gegeven moment verklaarde Hitler de oorlog naar de Joden toe.

De Joden waren een plaag volgens hem en waren die mensen die via 

banken en geld de mensen in hun macht wilden krijgen en hadden. De 

Joden waren volgens hem het probleem van die tijd en er moest wat 

gedaan worden. Wat bleek? Rothschild was een van de g  rootste vijand 

van die tijd maar wat ook bleek, hij is nog steeds de grote der groten. 

Ik ging alle banken af en ik kon niet tot een andere conclusie komen 

dan, dat er nauwelijks banken op de wereld zijn die niet onder deze 

magnaat vallen.

Ik ging hier onze banken af en ik stuitte meteen al op een duidelijke 

connectie met ja, ook onze banken. We weten dat ook op ons eiland de 

Joden veel bezitten en menen ook nog de macht te hebben over ons en 

toen kwam overduidelijk de volgende gelijkenis naar boven.

MCB is in handen van de lokale Joodse families die onder de Nova Scotia 

Bank vallen en die ook geheel in handen is van de Joodse gemeenschap. 

Deze Canadese bank is kennelijk weer verbonden aan, u raadt het al, 

indirect aan de familie Rotschild!

Het grote geld zit duidelijk onder deze bevolkingsgroep en wat erger is, 

die bevolkingsgroep meent via geld de wereld te moeten bezitten en te 

beheren. Wat ook duidelijk werd, is dat de sleutelpersonen in een Bil-

derberg, Freemason en Bohemian Grove grotendeels uit de bankwereld 
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annex Joodse gemeenschap, komen. Stil opererend op de achtergrond, 

opererend maar vooral hun wil opleggend.

Hoe dieper men wroet, hoe kleiner de wereld der machtigen.

Detroit free press (thanks for the article)

There was a mixture of retirees, Detroit residents and community acti-

vists objecting to the city’s bankruptcy filing Thursday.

Then there was Robert Marques.

In the most unusual argument presented during the U.S. Bankruptcy 

Court hearing, Marques testified that he was there as a representative 

of “the Chair of St. Peter” — as in the Vatican.

John H. Baselmans-Oracle

2013

492 Brandje hier brandje daar

Het is een algemeen gegeven “door de brand, uit de brand”

We hebben op ons eiland al heel wat keren gezien dat bedrijven “spon-

taan” in de brand vliegen. Ze komen dubbel zo groot terug en dan zelfs 

nog weer eens de pech hebben dat het misgaat.

Zo stond laatst een van onze grootste hardware zaken in lichterlaaie en 

het was een triest aanblijk dat dit gebeurde. Binnen 24 uren kregen we 

een melding binnen uit de hoek van de makelaardij met de mededeling 

dat het een “twijfelachtige” brand was want ze hadden net 2 weken 
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voor deze brand een taxatie gedaan van het gehele gebouw. De eigenaar 

meende dat het meer waard was volgens deze persoon. Na het taxeren 

bleek dat er geen verschillen waren met het bestaande rapport en de 

nieuwe taxatie viel dus niet hoger uit waarop, volgens deze persoon, 

de eigenaar weer een taxatie liet doen door een andere taxateur. Een 

beetje triest verhaal.

Wat ook nog frappant was. Na het vragen wat er met het personeel zou 

gebeuren, bleek dat ook hen een zware tijd stond te wachten. In eerste 

instantie stond al het personeel achter de eigenaar want het was een 

vreselijk sociale man. Toen later bleek dat er veel personeel naar huis 

werd gestuurd en ontslagen en dat er maar een select groepje mocht 

blijven werken, werd de stemming anders. Volgens geluiden van zijn 

ex-personeel was hij niet zo sociaal.

Ook hoorden we dat bij het bekijken van de beschikbare beelden door 

experts, duidelijk was te zien dat in de ruimte waar de keuken was, de 

haard bleek te zijn. Wat altijd vreemd is geweest in dat gebouw, is dat 

de keuken/cafe gelegenheid dicht bij de elektra- en verfafdeling lag. 

Je kon duidelijk zien dat er totaal geen kans was om maar ergens te 

blussen. Later gaf de brandweer dat ook aan via de pers! Wat ook niet 

klopt, want het is toch de brandweer die zo’n gebouw had af kunnen 

keuren op brandveiligheid! 

Na een tijd stilte kwam eind september het Openbaar Ministerie, die 

overigens de meldingen had doorgekregen over deze zaak, met een 

verklaring dat er geen bewijs was van brandstichting. Er werd al snel 

nagevraagd naar de oorzaak van de brand. Die kon men natuurlijk niet 

geven.
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Ik dacht meteen aan de diverse branden op het terrein van de free zone 

waar we bekentenissen onder ogen kregen dat het een oorlog was tussen 2 

partijen. Er werden toen ook per ongeluk containers vol wapens geopend. 

Na de taxatie kwam diegene die moest taxeren op een veel lagere waarde 

dan dat men had opgegeven! Er werd zelfs uitgerekend dat de waarde 

die opgegeven werd door de handelaren nooit in de loodsen had kunnen 

passen! Het volume van de opgegeven goederen was vele malen groter 

dan de inhoud van de loodsen. Zo viel dus de taxatie veel lager uit dan 

was opgegeven. Er was kennelijk ook aangifte gedaan over deze zaken 

en ook zo doorgegeven aan de verzekering. De verzekering betaalde niet 

de taxatiewaarde uit maar wat er gevraagd werd door de handelaren! 

Volgens verklaringen van diverse personen, wilde de verzekering geen 

problemen en de hoofdverzekering in het buitenland dekte toch alles!

Het huidige geval blijkt wel het volgende puzzelstukje dat een kopie lijkt 

van wat er al lag. Nu ligt het niet aan mij om schadeclaims te behandelen 

maar als experts zeggen dat de schade veel lager was en de verzekering 

toch maar de geëiste waarde uitbetaalt zet ik wel vraagtekens.

Vraagtekens zijn er ook dus bij de nieuwste brand en mijn gevoelens 

zeggen dat ook hier het niet zuiver is en dat het Openbaar Ministerie, 

ondanks de meldingen, er zich gemakkelijk van af wil maken. Waarom 

moeilijk doen als de verzekering toch alles dekt, lijkt het algemene 

motto.

Maar dan komt de vraag bij mij op; Waarom moeten er dan nog men-

sen zijn die eerlijk naar buiten komen? Denkende aan onze taxateurs / 

schade opnemers die er werkelijk, volgens hen, niets meer van konden 

maken en dan die taxateur die de prijs van de aanvrager zo verwerkt 

in zijn rapport. Het is triest dat als je dat netjes meldt, dat er niets aan 

gedaan werd. Ook werd er nog gemeld door enkele personen via de 
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pers dat de taxatie aangevraagd zou zijn omdat er financiële problemen 

waren en volgens hen de zaak op “klappen” stond. Allemaal zaken die 

bij Openbaar Ministerie liggen en kennelijk niet uitgezocht zijn of te 

moeilijk waren.

Maar we houden het maar bij het spreekwoord; “Door de brand, uit de 

brand” en we wachten maar af wat de volgende brand zal zijn en wat 

die op gaat brengen.

John H. Baselmans-Oracle

2013

493 Curaçao op zijn smalst

Goede morgen, mijn generator is kapot kunt u langskomen?

Ik kan rond 5 uur daar zijn.

Goede middag, u zou om 5 uur komen maar u bent er om 7 uur nog niet.

Klopt, ik kan ‘s avonds niet rijden want ik heb geen lichten op mijn 

wagen.

Wanneer komt u dan?

Morgen rond 7 uur ‘s avonds!

Diezelfde dag

Goede middag, ik bel namens de man van de watertruck.

We kunnen niet komen want er is momenteel geen water op het eiland.

Wanneer kunt u dan komen, u kunt toch water kopen van de zuivering?

Nu, voorlopig niet want de wagen staat bij de garage met kapotte be-

ringen.
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Of het niet genoeg was die dag.

Goede middag, u zou langs komen om mijn installatie 

na te kijken en een batterij te vernieuwen?

Dat klopt maar de wagen start niet.

En wanneer komt u dan?

Misschien zo dadelijk, anders later.

Einde van de middag.

Goede middag, wanneer komt u voor de installatie?

Nu, de wagen is weggesleept en we bellen wel als we hem weer hebben, 

misschien morgen!

Is er niet één wagen meer die op dit eiland werkt?

John H. Baselmans-Oracle

2013

494 De zaken Holloway (Aruba) en Hogan (Curaçao)

Er blijft geschreven worden over onze vriend Joran, de ware crimineel 

uit onze maatschappij.

Maar is hij zoals hij afgeschilderd wordt? Is hij die moordenaar? Is hij 

die bruut?

Joran was bewust uitgekozen door een select groepje uit Amerika. Hij 

was een losbol, rijke ouders, drugs- en alcohol- en ook nog een gokver-
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slaafde. Een geweldig doelwit om een grote set-up te doen waar vele 

miljoenen verzekeringsgelden mee gemoeid zijn. Aruba is het speel-

pleintje en kwam goed uit want Amerika had zeker nog een appeltje te 

schillen met de maffia die op Aruba zijn werk doet.

Natalee verdween, was vermoord en Joran had het gedaan. Amerikaans 

recht, je wijst maar een schuldige aan. Hij moet maar het tegendeel 

bewijzen. Maar wat bleek? We hebben andere wetten, andere regels en 

dus een klein foutje in de inschatting van het geheel. Joran bleef vrij en 

Joran werd letterlijk in zijn al turbulente leven alles onmogelijk gemaakt 

door de verliezende partij, meneertje FBI.

Iets moest er gedaan worden en zo werd hij alsmaar uit zijn tent gelokt. 

Als tiener/jonge volwassene met een turbulent verleden is dat een kwes-

tie van tijd. Joran heeft een tweede moord gepleegd! De zaak rammelt 

aan alle kanten maar hij is diegene die het heeft gedaan. Zelfs de eerste 

camerabeelden gaven het tegendeel aan. Ook zo verklaringen van de 

getuigen wezen er op dat het niet door hem gedaan werd. Camerabeelden 

en getuigen verdwenen ook in die zaak.

Nu speelt het zich af in een land waar politieke druk gezet kan worden 

en waar het rechtssysteem gemanipuleerd kan worden. Aruba was sterk 

tegen dit Amerikaans geweld maar Peru blijkbaar niet.

Hogan, die man met kinderporno en alsmaar hoeren bezocht volgens 

berichten. Die man die werkte op het consulaat van Curaçao. Zijn kleren 

lagen netjes opgevouwen en hij is zogenaamd gaan zwemmen op de 

meest veilige uithoek van ons eiland! De man die o zo veel heeft uitge-

spookt, een man die hier met een missie was en die missie voltooide. 
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Gedeeltelijk voor de Amerikaanse overheid, maar meer voor een select 

groepje.

Nu schrijf ik dit niet omdat ik in deze aardse zaken geïnteresseerd ben 

of me er verder mee wil bemoeien maar door ons werk in het kinderleed 

kwam een organisatie die CID heet, om de hoek kijken. Vreemde docu-

menten van verdwijningen en manipulaties van kinderporno, seks. Zelfs 

bekende Antillianen verschenen op die papieren. Antillianen die ook op 

een vreemde manier hun einde hebben gevonden. Wathey, Komproe en 

enkele burgers kwamen daarin voor. Mensen die niet met de CID samen 

wilden werken toen ze verzocht werden. Vele verdwijningen en seksuele 

aantijgingen komen via deze organisaties naar buiten.

Ze zijn er over de gehele wereld. Ze werken veelal tegen grote machtige 

mensen die op den duur hun eigen weg zijn gegaan. Ook hier is deze 

organisatie actief en let wel, zowel bij Natalee als Hogan zit deze or-

ganisatie in verweven. Beide personen leven nog en de een woonde in 

en rond Mexico (nu Argentinië) en de andere zit nu in Canada, beiden 

onder een nieuwe identiteit!

-  Het is een spel van het systeem. Daar werden mijn vrouw  

 en ik ook voor gewaarschuwd door 3 slachtoffers. Met de  

 nodige documentatie maar ook met de nodige bewijzen.   

 Wij hebben alles zeker gesteld met wat we bezig zijn en   

 we weten ook dat het met iedereen kan gebeuren. Als we  

 zien op een forum ‘Scared Monkey’ (FBI) dat de overheid  

 er alles aan doet om mensen te misleiden dan weten we dat  

 ze over lijken gaan en dat gaan ze.

-  Het vliegtuigje zonder papieren, geen passagierslijst en   

 geen vluchtschema waar het geland is. 
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-  De mensen die Natalee nog levend hebben gezien nadat   

 moeder al posters had verspreid. 

-  Het vreemde heengaan later van vader van der Sloot en   

 het verdwijnen van directe getuigen.

-  Het op non actief stellen van Nederlandse undercover   

 agent waarmee ik vele gesprekken heb gehad en toen   

 onder moest duiken in Bulgarije en ook daar moest   

 verdwijnen en nu in de binnenlanden van Portugal woont! 

-  Het afpersen en laten verdwijnen door FBI van mensen die  

 meer hadden gezien.

Joran is geen killer en zijn energie verraadt dat (energie waar ik al 59 

jaren mee werk en 100% zeker van ben). Hogan is niet overleden. Zo 

zijn vele zaken opgeblazen door deze mysterieuze organisatie en er wordt 

eindeloos en zeer veel publiciteit aan dit soort zaken besteed. Allemaal 

gevoed uit deze hoek en zorgvuldig worden de bewijzen tegengehouden 

en mensen onder druk gezet of ze zijn verdwenen.

Ik schrijf dit omdat ik hiermee, als eerste keer, iets op papier zet wat 

lijkt op helderziend zijn of mysterieus, zeker vanuit een huidige maat-

schappij. Maar als ik mensen genees, vreemde zaken aan kan pakken 

en vele zaken vooruit weet, moet er toch iets zijn. Vele zaken zijn al 

aangekaart door mij en zijn vreemd genoeg voor de buitenwereld, uit-

gekomen. Ik zet dit nu op papier zodat als dit document eens geopend 

gaat worden men nog weet wat deze organisatie uitspookte. Ook zullen 

er vele personen ondertussen opgedoken zijn onder een totaal andere 

nationaliteit en identiteit. Weer anderen zijn totaal verdwenen, vermoord 

of als criminelen bestempeld, zoals die mensen die ons waarschuwden. 

Het is de tijd die dit zal bewijzen en ik heb jaren de tijd! Tijd bestaat niet 
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en alleen een pure energie waar geen geheimen zijn en alles te doorzien 

is, mits men die gave heeft en die connectie.

Laat mij maar een fantast zijn en zogenaamd geen bewijzen hebben. 

Bewijzen zijn in mijn bezit, bewijzen die zeggen wat er werkelijk gaande 

is op deze wereld. Nee mensen, de energiewereld is veel verder en daar 

is alles mogelijk. Al zou ik nu verdwijnen, zal dit doorgaan. Eens zullen 

deze aardse zaken als hierboven opgelost worden, een oplossing die er 

nu al is maar bewust wordt tegengehouden.

John H. Baselmans

Geschreven febr 2008

Update dec 2011

John H. Baselmans-Oracle

2013

495 Persoonsgegevens en Reforma

Al enkele dagen lang worden we dag in dag uit geconfronteerd met heer 

Schotte en zijn Reforma. Zelfs zeer hoog aangeschreven mensen uit 

onze gemeenschap scharen zich achter deze man die in het verleden al 

heel wat zaken op zijn naam heeft gebracht. Maar wat las ik nu? Men 

moet de naam, adres en cedulanummer inclusief handtekening invullen 

op een lijst die gecontroleerd wordt door een notaris.
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Erg officieel, maar wat lees je dan verder. Heer Schotte heeft nog niet 

zijn Reforma ingevuld, er is nog geen plan en zelf weet hij nog niet 

precies waar het voor staat!

Dat wil zeggen!

Dat mensen een blanco volmacht geven, inclusief hun handtekening en 

persoonsgegevens voor iets wat heer Schotte zelf nog moet invullen. 

Hij kan met deze gegevens van alles gaan doen.

Is dat niet een beetje vreemd als men weet dat banken en officiële instan-

ties dag en nacht ploeteren om uw persoonsgegevens veilig te stellen. 

U tekent hiermee wel een blanco volmacht bij een dubieuze man met 

een dubieus verhaal!

Ik kan me niet voorstellen dat mensen met een beetje hersenen en met 

een beetje scholing blanco volmachten tekenen. Het is hetzelfde als 

dat je tegen een klant zegt die een lening aan wil vragen, teken hier wij 

vullen later wel het bedrag en de voorwaarden in!

Persoonsgegevens inclusief handtekening kunnen nu door deze man te 

pas en te onpas (ge)misbruikt worden. Hopelijk bent u niet al een van 

deze slachtoffers die later de verrassing van zijn leven gaat horen/krijgen.

John H. Baselmans-Oracle
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2013

496 Veiligheidsdienst Curaçao (De bittere waarheid)

G.S. kwam aan de macht en was onder druk van de maffia. Met R.d.S. 

naast hem en R.P. als blijkbaar de opdrachtgever, werd de veiligheids-

dienst aangepakt.

Wat doen we eerst? We ontslaan het hoofd van die dienst en gaan rom-

melen.

Laten we even het lijstje chronologisch plaatsen.

27 Oktober 2010: G. wordt toegang ontzegd als Hoofd Veiligheidsdienst 

na een negatieve screeningsmemo over de heren Schotte, Hakim, Ro-

salia, Constantia en Cooper.

Medio 2011: stelt G.S., M.R. aan als crisismanager. G.S. gaf de opdracht 

om toegang dan wel een kopie te krijgen van alle VDC-informatie.

Op 20 september 2011: moet een IT-er van de VDC onder druk van VDC 

paswoorden en netwerkgegevens afgeven aan een aantal Colombianen 

die zeggen voor de omstreden bekend staande Colombiaanse Dipol te 

werken en handelen in opdracht van G.S.

29 en 30 oktober 2011: In opdracht van G.S. worden alle gegevens, 

zowel internationale als nationale gegevens, gekopieerd op diverse 

harddisks. Dat gebeurt in opdracht van de G.S. en R., in bijzijn van de 

personen; F. C., C., Y. D. en W. met behulp van ingehuurde IT-ers B. v. 

L. van CFS en een assistent.
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R.en C. waren tijdens deze operatie doorlopend met heer Schotte in 

contact, dat om druk te houden op deze zaak.

R. en G.S.gaven als laatst opdracht om verschillende gegevens te wis-

sen uit de diverse beveiligingssystemen, zodat hun aanwezigheid dat 

weekend niet kon worden bewezen. Missie geslaagd.

De IT-er doet hiervan aangifte bij de politie en later bij de Ombudsman 

vanwaar het uitlekte en de aangever in problemen kwam. Er was na-

melijk een geheimhoudingsplicht waarvan G.S. gretig gebruik maakte 

om de aangever te breken.

De F. C. en het nieuwe hoofd van de dienst M. R. werden tot tweemaal 

toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden te verstrekken. 

Ook heeft W. gezien dat er gegevens gekopieerd zijn.

De koffers zaten vol met internationale en lokale gevoelige gegevens 

die zeer belangrijk waren voor de maffia.

Voor zover in het kort wat ik doorkreeg, wat er gebeurde in die paar dagen 

bij de veiligheidsdienst op ons eiland. Het bleek een komen en gaan te 

zijn en alle persoonsgegevens maar ook zeer gevoelige informatie van 

vele maffiapraktijken zijn nu openbaar. De vele harddisks zijn naar onder 

andere Dipol Colombia gegaan maar uit verdere informatie bleek dat 

de Italiaanse maffia nog meer geïnteresseerd te zijn! Veel werk tussen 

de Nederlandse en Antilliaanse veiligheidsdiensten zijn een open boek 

en is nu bekend bij diegenen die juist in de gaten worden gehouden.

Aangiftes lokaal maar ook Nederlandse politiek en zelfs verder, heb-

ben niet geholpen daar men deze handelswijze niet wereldwijd als een 
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blamage wilde laten ontpoppen. Alles werd zeer subtiel achter gesloten 

deuren opgeborgen.

Dat de lokale veiligheidsdienst nog steeds zo lek is als een zeef is dui-

delijk toen heer Josefa, medewerker van minister Navarro, zo eenvoudig 

en openlijk praatte over deze dienst en de gegevens die hij, naar eigen 

zeggen, kon zien! Landsgeheimen zijn er niet meer en dat maakt ook 

dat het Openbaar Ministerie een wankel, open geheel is zonder enig 

ruggengraat. De maffia heeft de kaarten in handen en kennen nu elke 

opzet, handeling of move van welke instantie/persoon dan ook. Maar 

wat belangrijker is, ze hebben van vele mensen nu hun zwakke plekken/

verleden en handel en wandel.

Maar we gaan even nog naar een laat bericht wat tijdens het schrijven 

van dit boekje gebeurde en het bovenstaande allemaal bevestigt.

John H. Baselmans-Oracle

2013

497 Asjes, SMS gokken legaliseren

Algemeen Dagblad 25 oktober 2013-10-25

“SMS-lot wankelt.

Regering werkt aan beleid om sms-loterij in toekomst toch te hanteren.”

Zoals van dag één gesteld werd door heer Wiels, er waren 2 verraders 

rond hem! Nummer 1 heeft zich kenbaar gemaakt. Heer Asjes heeft 

duidelijk laten zien dat hij niet samen werkte met heer Wiels (zoals 
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Wiels ook aan gaf) maar waarschijnlijk bij de PS was/is om zaken door 

te spelen aan clubje Schotte en zijn maffia.

Al het werk wat heer Wiels had gedaan de voorgaande jaren voor zijn 

overlijden, zijn blijkbaar voor niets geweest. Door 2 verraders, zoals 

heer Wiels hen aanduidde, is zijn werk totaal waardeloos geworden. 

Ook aardig wat gevoelige informatie is ondertussen weer achter gesloten 

deuren terechtgekomen.

Heer Wiels had na vele jaren zijn complete lijn van gokken, banken, 

projectontwikkelaars en accountants getrokken en alle namen ingevuld. 

Hij zou het openbaar maken samen met het UTS schandaal wat over 

illegaal sms gokken ging.

Dat was zijn dood. Heer Asjes was duidelijk, na aangeven van heer 

Wiels, een van zijn zwakkere schakels en dat liet deze man duidelijk 

zien door het sms gebeuren stilletjes weer te willen gaan legaliseren. Zo 

worden weer vele deuren, die op een kier stonden om opengetrokken te 

worden, weer hermetisch gesloten.

De maffia heeft alle troeven in handen en zo ook alle gegevens van 

die mensen die de goedkeuring moeten geven. Het is simpel, even de 

gegevens na te gaan opgenomen 2011 bij de veiligheidsdienst en bingo 

je hebt de zwakke punten van elk persoon die wel eens door die mal-

lemolen is gegaan van onze veiligheidsmensen. Heer Asjes was van dag 

één bang en hij wilde niets van heer Wiels ontdekkingen in zijn bezit 

hebben. Het zwijgen werd hem naar verluidt, per direct opgelegd en dat 

samen met zijn compagnons die verspreid zijn lokaal en in Nederland.

John H. Baselmans-Oracle
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2013

498 Arubaanse verkiezingen en een ontknoping

“Wat vreemd was, was dat Heer Schotte bij de verkiezingen in Aruba 

samen met mevrouw Elhage de MEP openlijk steunden. Wat is dan de 

connectie tussen MFK en PAR? Is het dan zo dat ze beide de zelfde 

“don” hebben?”

Toen ik dat naar buiten bracht, wist heer Schotte niet hoe snel hij deze 

opmerking overal moest verwijderen.

Na wat over en weer geschreven te hebben met Aruba kwam het vol-

gende lijstje naar boven.

MFK (R.d.S.) - PAR (direct onder “opper don R.P.”). 

MFK - PAR (Elhage en Schotte) naar MEP verkiezingsdag. 

MEP wordt gesponsord door E.d.V. 

E.d.V. en R.d.S. dulden (werken met) elkaar onder de vleugels van R.P. 

AVP is volgens Arubaanse berichten H.A.

H.A. die hier, naar horen zeggen, de Venezolaanse maffia vertegen-

woordigt maar ook de olie in enkele grote bedrijven op Curaçao in 

handen heeft! 

H.A. zit ook in de PAR op Curaçao als geldschieter en zo dus ook 

blijkbaar onder R.P.

John H. Baselmans-Oracle
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2013

499 Aardbeving Curaçao

In de morgen op 5 juni om 08:55 uur werden we opgeschrokken door 

een grote knal. We dachten dat er iets was gebeurd bij Hato / raffinaderij 

want uit die richting leek het geluid te komen. Kort daarna kwam er de 

berichtgeving dat we een aardbeving hadden gehad van 3.5 op de schaal 

van Richter! Nu, wij voelden niets beven. Volgens de eerste berichten 

was de beving op open zee tussen Venezuela en Curaçao. Enkele uren 

later was de beving net voor de kust (stad) van Curaçao geweest en 

uiteindelijk was de beving net waar de dragracebaan is op Brievengat.

Ik schreef de Meteorologische dienst dat het geen “beving” was maar 

een “knal”. Ze ontkenden dat want ze hadden, volgens hen, een beving 

gevoeld. Nu ken ik enkele mensen rond Brievengat en die verklaarden 

dat het om een explosie ging. Mooier nog, er was nauwelijks een be-

ving en alleen de ruiten hadden het in die omgeving erg moeilijk. Na 

dat weer doorgegeven te hebben aan de Meteo bleven zij, ondanks dat, 

toch volhouden dat het om een beving ging.

Maar ik kreeg een andere melding binnen. In een van de grotspleten 

langs de dragracebaan worden de oude nitro cilinders naar beneden 

gegooid. Zo worden ze opgeruimd en de kleine weg naar dat gat toe 

wordt dichtgehouden voor publiek. Dat verhaal werd later ook nog eens 

door een dragracer bevestigd.

Wat was er die morgen gebeurd? Ze hadden weer wat cilinders in dat 

gat gegooid en een was kennelijk tot ontploffing gekomen en had een 

flinke knal in die grot veroorzaakt! De tip kwam vanuit de brandweer 
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die ook wist wat er gaande is op dat terrein. De cilinders moeten op-

geruimd worden en wat is niets mooier dan een spleet in de grond wat 

uitkomt in een grot?

Na de melding weer gemaakt te hebben, ontkende de brandweer, politie 

en Meteo deze explosie door nitro cillinders. Het werd ondertussen zelfs 

internationaal aangegeven als zijnde een aardbeving! Door de Meteo te 

attenderen dat Brievengat ver van de breuklijn zit en er geen reden is 

voor een beving werd me geschreven dat de Meteo zich eigenlijk ook 

niet bezig hield met geografie en aardbevingen!

Het ontkennen was alleen omdat men bang was dat men erachter zou 

komen dat het explosieve zooitje, nitro geheten, zo gedumpt wordt vlak 

waar een gevaarlijke sport en veel mensen jaarlijks bij elkaar komen! 

Bang voor vragen maar ook bang voor schadeclaims werd het afgedaan 

als zijnde een aardbeving en als natuurramp!

Zo verbergen we vele gevaarlijke zaken maar ook zo wordt er geen ge-

hoor gegeven aan aangiftes vanuit de burger of zelfs vanuit de brandweer.

John H. Baselmans-Oracle

2012

500 Curatele wat er gebeurde

In februari 2012 ging ik naar Kranchi om mijn paspoort te verlengen en 

werd zeer correct en snel afgehandeld. Ik kwam bij een van de loketten 

en een vriendelijke dame nam mijn foto en verlopen paspoort aan. Ze 



35- The new world-

typte mijn naam in haar computer, keek me aan en draaide zich om en 

vroeg aan een heer achter aan een bureau zittend: “Kiko ta kuratele?” 

Ik hoorde de vraag maar dacht meteen, “Dit is een vergissing want er is 

niet één rechterlijke uitspraak op financiële zaken. Of dat ik niet meer 

mijn zaken zelf kan behartigen”. Dat waren de twee curatelen die ik 

kende. Ze liep naar die persoon en er werd even gepraat. Ik hoorde die 

persoon zeggen: “Légumai”. Ze deed de nodige handelingen en ik kon 

twee weken later het paspoort ophalen.

Doch, dit voorval spookte alsmaar door mijn hoofd en ging zoeken of 

er nog een derde vorm van curatele bestond. Op internet waren vage 

verklaringen en kon ze niet plaatsen in mijn leven. Dus, ik zette er enkele 

personen op die het voor me uit gingen zoeken. Snel daarna zaten we 

met deze personen te praten die wat zaken tegen waren gekomen over 

mij. Curatele, vertelden me deze personen, is als iemand in de gaten 

gehouden wordt, ongewenst is, en een “one way ticket” gaat krijgen 

zodra ze een reden vinden om je die te geven! Curatele is dat ze je het 

leven moeilijk gaan maken. Wie “ze” zijn verklaarden deze personen 

ook en vertelden mij dat het de Veiligheidsdienst Curaçao is! Curatele 

wil zeggen in jouw geval John, dat je dag en nacht geschaduwd wordt. 

Ze hebben alle telefoongesprekken van je, en ze hebben reeds je totale 

harddisk van je computer gekopieerd! Ze weten hoe laat je naar bed 

gaat en ze weten wanneer je wakker wordt. Ze weten wat en waar je 

hebt betaald en zo ook wat je koopt. Op de vraag vanaf wanneer, werd 

me een datum gezegd. Midden in juli 2011, vanaf die dag houden ze je 

in de gaten en je weet ook nu uit welke hoek het komt.

Ja, dat werd meteen duidelijk wie en wat hier achter zit. De boeken, 

met de vele gevallen daarin, klikten nu in zijn geheel in elkaar. In eer-

ste instantie was het voor mij een grote overwinning want ik kreeg zo 
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nogmaals de bevestiging van waarover ik geschreven heb. Er is geen 

vrijheid van meningsuiting, mensen worden geïntimideerd en afgeperst 

zodra ze iets anders denken dan wat gedacht mag worden. Wel hield 

deze bevestiging in dat ook duidelijk werd dat de lokale bevolking niet 

geholpen wil worden. Velen schreeuwen maar durven niets te onderne-

men. Met slijk gooien heeft geen nut als men zelf met slijk besmeurd 

is en dat gebeurt nu momenteel op dit eiland Curaçao.

Ik wil daar geen deel van uit maken en heb besloten, samen met alle 

mensen die me steunden en mee hielpen, te stoppen met nog meer ener-

gie te steken in dit eiland. Als men niet wil inzien wat er speelt zal men 

het moeten ondervinden. Triest is dat, zoals alsmaar blijkt, mensen op 

dit eiland onderdrukt worden en dat de internationale mensenrechten 

al geruime tijd niet gerespecteerd worden.

Zoals ik al eerder schreef;

“I rest my case”

Ik ga door voor die mensen op de wereld die wel openstaan voor ver-

anderingen.

Het gaat u allen goed.

John H Baselmans

2012

501 Een brief aan de voorzitter van het RKSC mevrouw 
Garmers

Geachte mevrouw Garmers
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De reden waarom ik u deze brief schrijf, is omdat we ongeveer 2 jaren 

geleden samen een goed gesprek hebben gehad en dat ik dacht dat ik 

u heb kunnen laten zien dat door de politiek de kinderen bewust dom 

gehouden moeten worden. Dat klonk u toen raar in de oren als grootste 

schoolbestuur zijnde maar ik heb u zaken laten zien waar ik mijn stel-

ling bewees.

Wat ik nu zie, anno 2012. Het gaat slechter en slechter in het onderwijs 

en we zien dat we nu uitgevochten zijn over de taal, wat geworden is 

de taal waarmee de kinderen de minste kans hebben in de wereld, maar 

we zien nu dat we ook nog eens gaan vechten over het lesmateriaal 

(boeken). “Gratis onderwijs” noemen ze het wat absoluut geen gratis 

onderwijs is. Nu heeft u wat geld mogen ontvangen wat bij lange na 

niet alles dekt en ik vind het geweldig dat u één streep trekt en zegt, of 

iedereen of niemand.

Gisteren was ik in gesprek met een zeer gemotiveerde jongen die er 

alles aan doet om zijn middelbare school te halen. Afgelopen dagen 

kreeg hij te horen dat hij 3000 gulden moet dokken voor boeken die 

niet te verkrijgen zijn. U kunt begrijpen dat mijn bloed kookte en had 

ik die jongen zo dat bedrag willen geven. Maar daar zijn vele andere 

niet mee geholpen.

Dan snap ik niet de schoolbesturen, het Bisdom en de bonden. Waarom? 

Omdat deze allemaal mee doen om kinderen het leren onmogelijk te 

maken. Ja, u gezamenlijk doen mee aan het dom houden van kinderen, 

het afstompen en afbreken van onze toekomst en het ten onder laten 

gaan van een compleet volk. O, het is de regering volgens u allen! Nu 

mevrouw Garmers, de regering zou hoog en laag kunnen springen en 

kunnen besluiten wat ze willen maar als u als schoolinstellingen een 
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gezamenlijk blok zouden maken en laten zien dat de politiek bewust 

domme kinderen aan het creëren is, zouden zij niets anders kunnen doen 

dan voor de kinderen opkomen.

Maar wat doen de instellingen, bisdom en bonden? Ze kijken toe, slik-

ken alles en zijn lammetjes die zich als slaven van een maffia gedragen! 

Want zoals u ondertussen weet en gezien heeft, de politiek wordt beheerd 

door de maffia. Ik kan niet begrijpen dat het onderwijs van kleuterschool 

tot universiteit dit allemaal met zich laat doen. Wereldwijd komen de 

meeste opstanden vanuit het onderwijs. Dat omdat elk kind recht heeft 

om te leren wat in zijn kunnen ligt. Hier op ons eiland Curaçao wordt het 

onderwijs bepaald door een maffia die niet wil dat er kinderen opduiken 

die zelf kunnen denken en slimmer zijn of worden dan die maffia. En 

daar mevrouw Garmers doen uw instellingen aan mee!

U heeft de toekomst van een land in handen samen met uw collega’s. U 

bent de motor achter onze toekomst! En deze toekomst glipt weg doordat 

onze kinderen geen eerlijke kansen krijgen en geen fatsoenlijk onderwijs. 

Juist u en uw collega’s hebben het machtigste wapen in handen en dat 

heeft u kunnen zien door mijn overleden vrouw P. Baselmans-Wauben. 

Een vrouw die met de kinderen op straat ging wanneer ze ergens niet 

mee eens was. Of opkwam voor de rechten (gelijktrekking) van de man/

vrouw en vele rechtszaken uitlokte om haar gelijk te halen. U kunt zaken 

veranderen, u heeft kinderen op uw scholen die alle duizenden kunnen 

schreeuwen WIJ WILLEN ONDERWIJS! U kunt met uw collega’s een 

stempel zetten voor onze toekomst om zelfdenkende goed opgeleide 

kinderen af te leveren aan de maatschappij. Dan zullen alle maffialeden 

verdwijnen! Want waar intellect is, is er geen maffia!



39- The new world-

Mevrouw Garmers, het doet me pijn jongeren te zien die wel willen 

maar geen financiële kansen krijgen. Het doet mij pijn om te horen dat 

er vele afvallers zijn terwijl ik weet dat het komt door het onderwijs en 

niet alleen door de ouders. Het doet mij pijn te zien dat een geheel land 

bespeeld en dom gehouden wordt door een domme maffiagroep. Het 

doet me pijn dat wij met alle kennis die er is en willende jeugd toekijken 

en denken “Er is niets tegen te doen”!

Sta op mevrouw Garmers, praat met uw collega’s van alle besturen en 

scholen en ga naar mgr Secco en vraag uw steun. Ga naar de bonden 

en pak uw duizenden kinderen en zeg tegen de politiek “Wij willen die 

kansen waar wij recht op hebben”. Dan zult u zien, dan zijn die paar 

ministers in hun aircokamers, niets meer dan een paar kleuters in een 

aircoklas.

Ik wens u verder veel succes in uw strijd en ik ben altijd bereid enige 

zaken met u door te nemen.

Heel veel succes namens de kinderen die nu wachten op boeken, les-

materiaal en eerlijk onderwijs.

John H Baselmans

2012

502 School

For years people believed in getting their degrees, getting their certifi-

cates from schools.
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But have you seen the people who are really on the top?

Those who really have made the differences?

Having your degree your certificate means you are part of a system that 

needs only sheep. 

The system does not want differences!

John H Baselmans

2014

503 Wie is john h. baselmans-oracle

Even mijn eerste stukje lanceren waar ik me voorstel aan enkele mensen 

die menen me geheel te kennen en andere, onder valse namen, die mij 

kennelijk door en door kennen.

john h. baselmans-oracle is geboren 60 jaar geleden in een groot bos in 

Aalst-Waalre Nederland. Hij is; allround kunstenaar (tekenaar/schilder/

beeldhouder/enz), schrijver, filosoof, actievoerder, reclame man, ont-

werper van 200 postzegels.

Zijn eerste 8 jaren heeft hij geleefd met de dieren en de planten om zich 

heen en zijn ouders hielden hem tot de laatste dag wettelijk toegestaan, 

van school. Van dag een was hij betrokken met de natuur en al haar fa-

cetten. Hij ontwikkelde zichzelf door alsmaar op onderzoek uit te gaan 

en dat doet hij tot de dag van vandaag nog.

Na Aalst is hij in Asten gaan wonen en daarna in de stad Eindhoven 

terechtgekomen waar hij het niet naar zijn zin had. Scholen werden 
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niet afgemaakt en zijn kunst werd met de dag belangrijker. Doordat 

hij uitblonk in de kunst, kreeg hij een baan als reclametekenaar waar 

hij daarnaast ook de grafische school bezocht had. Maar snel nam hij 

ontslag en keerde terug naar de natuur zonder enig inkomen. Met wat 

tussendoor baantjes in winkels, kreeg hij zo toch wat geld binnen om 

verder te leven. Zijn kunst begon steeds beter te verkopen en kon hij met 

de winkels ook stoppen. In 1982 verhuisde hij naar Curaçao en ging full 

time werken als kunstenaar. In het totaal zijn er over de 60 exposities 

voor hem georganiseerd totdat hij die 10 jaar geleden ook af zegde. 

Tussendoor werkte hij ook in de natuurgenezing en had hij daarna nog 

12 jaar 3 reclamebureaus in 3 landen. In 2003 sloot hij alle bureaus en 

ging weer terug naar zijn natuur, dieren en tekenen.

Het opkomen voor dierenleed en de natuur is al een strijd van 60 jaren. 

Zo waren onder andere de dolfijnen op Curaçao ook een van zijn acties.

Van 1982 tot 2002 heeft hij samen met zijn overleden vrouw over de 

50 kinderen opgevangen die in slechte situaties waren terechtgekomen. 

Na haar heengaan is hij zich meer gaan concentreren op de kunst en 

een jaar later op het schrijven. Ondertussen zijn er 54 boeken van zijn 

hand gekomen in 9 jaren tijd. Het boekje “Geboren voor één cent” wat 

over kinderleed gaat, was zijn eerste boek en wat over de miljoen keer 

gratis werd gedownload. Later kwamen de boeken “Leren tekenen met 

gevoel” (1.4 miljoen), “Curaçao Maffia eiland” (1.2 miljoen) en als 4de 

boek is “Curaçao achter gesloten deuren” al goed onderweg (760.000 

downloads). Andere graag gelezen boeken zijn “Makamba” en “Life-

work”. In totaal zijn er nu over de 6.4 miljoen boeken gratis gedownload.

Hij vraagt geen geld voor diensten, tekeningen, boeken en zaken die 

MKK doet. MKK is een select groepje mensen dat corruptie signaleert 

en rapporteert. In de natuur heeft hij namelijk geleerd van de planten 
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en de dieren, dat men eerlijk moet zijn en dat de energie die men ter 

beschikking heeft, respecteert. Anderen letsel of pijn doen mag niet, en 

geld en materie zijn ook geen opties in het leven.

Nu leeft hij samen met zijn vrouw op Bandabou. Ze halen hun groente 

uit de knoek, het water uit de grond en leven met een minimum voor de 

maatschappelijke begrippen. Daarnaast is hij soeverein en dus niet meer 

gebonden aan de wetten en de regels van de maatschappij.

john baselmans-oracle leeft volgens de wetten van de natuur. Hij heeft 

een eindeloze energie omdat hij werkt met de energie die hij krijgt van 

moeder natuur. Leven is gebonden aan mensen die de natuur respecteren 

en, leven met en van de energie.

john h. baselmans-oracle

2014

504 Wie is onze Gouverneur?

We zijn nu een paar weken verder na de eedaflegging van onze nieuwe 

gouverneur.

Is het u trouwens ook opgevallen? Je kunt geen foto zien in de interna-

tionale of lokale pers, of mevrouw Lucille George-Wout wordt op de 

tweede plaats gezet door de fotografen! Zelfs bij de eedaflegging stond 

heer Herman George centraal op de staatsfoto.
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Bij onze vorige gouverneurs waren de partners altijd op de achtergrond 

en waren ze hooguit te zien bij recepties. Maar we zien nu dat onze 

nieuwe gouverneur blijkbaar niet mevrouw Lucille George-Wout is 

maar heer Herman George! Neemt hij misschien ook alle beslissingen 

over ons eilandje?

john h. baselmans-oracle

2014

505 Excuus aan Andy Melaan en Nozaï Thomas

“Ik schaam me”

Nadat jullie lang in onrecht hebben geleefd, is het recht weer in jullie 

leven gekomen. We hebben helaas (te)lang moeten vechten voor dit 

recht maar uiteindelijk toch gekregen. 

Maar ik schaam me.

En de reden daarvoor is dat we er mensen bij betrokken hebben die 

blijkbaar niet alleen voor recht vechten maar kennelijk over de ruggen 

van onrecht geld weten te maken. We dachten de goede weg ingesla-

gen te hebben en inderdaad we hebben jullie vrij gekregen. Maar mijn 

eerste gevoel is nu harde werkelijkheid geworden. Er is waarschijnlijk 

handel in “onschuld bewijzen”. Om dan met die onschuld, zo te lezen, 

miljoenen te maken en ego te strelen. Het werd mij te laat duidelijk 

dat ook in deze zogenaamde “pro deo” tak mensen zijn die alles doen 

om geld te vergaren. Geld maken over de ruggen van mensen in nood. 

Iets wat we ook zien bij onze kerken, banken maar ook in het gehele 

huidige systeem. 
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Nu dat jullie vrij zijn gesproken, komt de aap uit de mouw en is de geld-

machine gaan draaien. Via jullie namen worden nu, na gelezen te heb-

ben, miljoenen geclaimd en is duidelijk geworden via mails, dat van dat 

bedrag alle “onkosten” vereffend gaan worden! Ook wij (MKK) staan, 

naar horen zeggen, op die lijst! Daarom willen we meteen verklaren 

dat ELKE cent ooit door ons betaald en verdere onkosten die gemaakt 

zijn en betaald gaan worden uit die “pot”, weer overgeschreven zullen 

worden op jullie rekeningen. Wij doen zaken vanuit onze hart en ziel 

en voor geld en ego is daar geen plaats voor.

Ik schaam me, dat ik niet naar mijn gevoel heb geluisterd.

Ik schaam me, dat we maar één kant zagen van de medaille, namelijk 

jullie vrijheid. 

Andy en Nozaï, ik schaam me diep en hoop dat jullie in gaan zien welk 

spel hier gespeeld wordt want mij werd voorgehouden dat het voor het 

recht was en niet voor het geld.

Mijn excuus Andy Melaan en Nozaï Thomas, mijn excuus voor deze fout.

john h. baselmans-oracle 

MKK Curaçao (Movimentu Kontra Korupshon Curaçao)
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2014

506 Open brief aan heer de Brabander

Geachte heer de Brabander.

Met grote verwondering heb ik uw acties gevolgd. Er kwam dan als-

maar in me op; Heeft deze man wel eens een wetenschappelijk rapport 

gelezen of bijscholing gehad?

Laat ik me even voorstellen ik ben John H Baselmans-Oracle en vanaf 

zeer jonge leeftijd genees ik mensen. Volgens uw criteria val ik zeer 

zeker onder die kwakzalvers waar u het alsmaar met een paar mede 

collega’s over heeft. Kanker, suikerziekte en vele ziektes waar uw club 

van medici grof geld mee maken, zijn zeer eenvoudig te genezen mits 

de energiewereld van die persoon het zelf toe laat. Maar we gaan even 

naar uw “vak” tandarts. In uw “vak” wordt zoals u zelf ook weet vre-

selijk veel gerommeld. Al van dag één wordt er gif in de vele monden 

geplaatst in de vorm van amalgaam. Praten we nog niet over diverse 

gebitten en implantaten waar stoffen in gebruikt worden die alles behalve 

lichaamvriendelijk zijn. En dan hebben we het nog niet over het verdoven 

of geheel platspuiten van patiënten. Het is daarom ook begrijpelijk dat 

u, met enkele collega’s, geheel achter het vergif fluoride staat. Het past 

namelijk geheel in de lijn van u en uw collega’s om mensen met voor-

bedachte rade ziek te maken. Met voorbedachte rade schrijf ik, omdat 

ik mag aannemen dat u als tandarts de nodige lectuur (die u behoort te 

lezen) leest. U beweert iets wat reeds vele collega’s en regeringen rond 

de wereld openlijk hebben toegegeven, namelijk dat fluoride schadelijk 

is voor de mens.
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Ik snap niet wat achter uw actie staat maar ik kom alsmaar op, dat het 

een persoonlijke vete is en/of een belangenverstrengeling samen met 

de huidige regering.

Dan kom ik op artikel 5 van “The Universal Declaration of Human 

Rights” wat duidelijk aangeeft, ik citeer; “No one shall be subjected 

to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

Aan deze regel die wereldwijd in elke wet van elk land geldend is, houdt 

u met enkele van uw collega’s en onze regering niet aan deze regel en 

vergiftigt u en uw clubje bewust onze bevolking.

Ik wens u en de ongelovigen om u heen bezinning, veel wijsheid en in 

het bijzonder lef toe om in te gaan zien dat u moedwillig een geheel 

volk aan het vergiftigen bent.

john h. baselmans-oracle

2014

507 Baas over eigen leven

Is het u ook opgevallen? Heer de Brabander gaat meteen in de verdedi-

ging bij elk geschreven stuk en komt met voorbeelden van “vroeger”! 

Dat, als mensen durven op te komen voor hun gezondheid.

Enkele heren doktoren noemen fluor “preventieve medicatie”. Andere, 

zoals heer de Brabander, noemen het “natuurlijk voorkomend sporen-

element”. Maar wat kreeg ik te horen in een mail van onze Spa fabriek? 
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Die stelde dat hun fles bronwater 0.1 p.p.m. fluoride bevat (zie etiket), 

daar men niet geheel zeker van is dat het geheel fluoridevrij is en daarom 

wordt deze marge vermeld. Maar heer de Brabander gaat verder en 

schrijft openlijk dat er ook “chloor” en “smaakmakers” toegevoegd zijn 

aan ons drinkwater. Rijst bij mij de vraag: En wat nog meer?

Waar het mij om gaat, is dat als we naar een huisarts/specialist gaan, 

mogen wij als burger beslissen of we de medicijnen/spoorelementen 

in willen nemen of de operatie willen ondergaan. Waarom krijgen wij 

bij enkele tandartsen en aangekoppelde politiek op dit eiland niet deze 

keuze? Wij betalen Aqualectra voor zo ZUIVER mogelijk drinkwater 

en in zuiver drinkwater behoort van nature GEEN fluoride als ik Spa 

mag geloven!

Verder is gebleken dat er geschermd wordt met WHO. Maar diezelfde 

WHO heeft ook nog steeds DDT (zeer zwaar uit de handel genomen 

vergif) op hun lijst staan! Fluor stamt af van de tijd van fabricage van 

de atoombom waar fluor voor nodig was! Dus zo up to date is deze or-

ganisatie niet. Wat ook blijkt, is dat ondertussen vele landen fluor snel 

verwijderen uit hun drinkwater nadat gebleken is dat WHO er een potje 

van maakt en met zwaar verouderde informatie werkt. Zelfs Amerika 

doet een stap terug inzake fluor.

Het is heel simpel; 

Wij mensen van vlees en bloed willen ZELF bepalen wat we voor me-

dicatie/sporenelementen in nemen.

Wij mensen van vlees en bloed claimen enkel ons recht dat duidelijk 

vernoemd staat in diverse internationale regels en overeenkomsten. Wij 
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willen baas blijven en de verantwoordelijkheid behouden over ons eigen 

lichaam! Of leven we soms toch op een dictatoriaal eiland?

Wij mensen van vlees en bloed willen simpel schoon onbewerkt drink-

water.

John H Baselmans-Oracle

2014

508 Politieke fluoride

Het woord is er uit, we hebben te maken met politiek fluoride! Met 

verbazing heb ik het ingezonden stukje mogen lezen van de heer de 

Brabander. Ik vermoedde al lang dat het gehele fluoride gedoe niets 

meer was dan een politieke vete onder twee kampen. Maar eindelijk liet 

heer de Brabander het duidelijk blijken in dit stuk; fluoride is politiek. 

Een trieste show waar artsen kennelijk zich inlaten en laten misbruiken 

door politiek gekrakeel en manipulaties.

En wie zijn weer de dupe van deze vete? DE BURGERS.

Maar laat ik heel duidelijk zijn naar alle politici en artsen, specialisten 

en ambtenaren toe; ik wil als mens van vlees en bloed ZELF beslissen 

of ik sporen, medicijnen of vergif wil innemen via water. Net zoals het 

in internationale regels en wetten beschreven staat. Zo simpel ligt de 

hele zaak.

John H Baselmans-Oracle
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509 Brief aan heer Piar in zake handelen heer S. /
       Openbaar Ministerie

To: Heer D. Piar Curaçao: 09-01-2014

Betreft; Vreemde werkwijze heer S. en het machtsmisbruik die hij 

tentoonstelt via een Openbaar Ministerie.

Geachte Heer Piar

Hoe is het mogelijk dat heer S. zo’n misbruik kan maken van zijn macht 

en burgers die een conversatie aan gaan bij vrienden, zo aan spreekt. 

Dan gaat deze meneer daags daarna dit in de krant zetten:

Ik stuur u mijn conversatie bij de heer R. de W., waar Heer S. als volgt 

reageert:

john h. baselmans-oracle: Heer S. op dezelfde manier dat de helikopter 

haar successen heeft getoond zal ook het onbemande vliegtuig dat doen. 

Geef het 3 maanden en geef dan commentaar zou ik zeggen.....

john h. baselmans-oracle: R. snap jij het niet? Er moet weer geld uit-

gegeven worden aan fantasie zaken. 1 drone doet NIETS en dat is al 

lang bewezen in het buitenland. Maar nu moet iedereen bang zijn, want 

ergens hangt dat onding naar je te kijken.

En heer S. hoe ging het met de helikopter? Een vislijntje, weg helikopter! 
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Die drone een kogel, weg drone! Let op mijn woorden. Er is nu al een 

beloning op dat ding uitgeloofd onder de criminelen!

N. E. S.: “Dan hr. Baselmans dan doen we toch niets ! Lekker handen 

over elkaar en niets doen. U bent blijkbaar in de minderheid met die 

gedachte. Wij blijven doordenken en gaan keihard door. Ik ken uw 

denkwijze over mijn werkgever. Dit is overigens MIJN commentaar en 

NIET van mijn werkgever......”

john h. baselmans-oracle: Heer S. u heeft gelijk u en uw OM doen 

NIETS, puur omdat men met handen en voeten gebonden is. U laat het 

volk geloven dat men nu de zaak aan gaat pakken, terwijl OM al lang 

weet wie er achter zitten en wat er achter zit. Mensen met goede inten-

ties worden als achterlijke gebombardeerd of geblockt en criminelen 

worden beschermd! Ik durf met u te wedden dat ik BINNEN een half 

jaar de criminaliteit weg kan werken, maar dan ga ik eerst schoon schip 

maken in de hoogste gelederen. Een zielige drone kan niets doen en dat 

ding ligt zeer snel aan flarden. Ik zit alles behalve met mijn handen over 

elkaar, maar ik krijg geen medewerking van die instanties lokaal die mij 

bij zouden moeten staan. Nee, ik moet via het buitenland dingen hier 

zien te regelen en op laten dragen EN DAAR heer S., ligt het crimineel 

probleem van Curaçao!

N. E. S.: “uw persoonlijke probleem maakt u zo publiekelijk. Knap 

van u. Altijd hetzelfde verhaal van Baselmans. ALTIJD hetzelfde, blah, 

blah, blah. En ook dit is mijn PERSOONLIJKE mening en niet van mijn 

werkgever, want u grijpt vaak naar de pen en verkondigd MIJN mening 

als die van het OM. Ik ben klaar met de discussie met u. Veel bla, bla, 

bla. Bonochi R., jouw vrienden zijn mijn vrienden niet......”
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john h. baselmans-oracle: En dit is heer S. die geen tegenspraak duldt! 

Ook hier zien we dat de criminaliteit NIET opgelost mag worden en dat 

mensen werkende voor OM, zo gehersenspoeld zijn dat ze elke discussie 

uit de weg gaan. Zelfs de vele aangiftes waar ik nog mee met OM over 

zou praten, is tegengehouden want tja, je mag de ware daders niet aan-

geven. Een half jaar OM, een half jaar en er is geen criminaliteit meer!

PS heer S., ik hoef niet te liegen, bedriegen en heb geen geheimen en 

daarom kan ik het overal schrijven en vertellen!

Ik ben benieuwd hoe lang dat ding in de lucht kan blijven en welk bereik 

het heeft, want zelfs de 15.000 euro modellen zijn zeer beperkt in bereik 

en in air time! Maar we zijn blij, we zijn beschermd!

Sinds vorige aanvaring met heer S. ben ik persoonlijk geblokt voor de 

Openbaar Ministerie Facebook pagina. Heer S. duldt geen commentaar 

noch enige inbreng van mij, terwijl de pagina wel voor anderen open-

gesteld is. Vrijheid van meningsuiting of dictatuur?

Is dit werkelijk de weg van het Openbaar Ministerie?

Een vriendelijke groet

John H Baselmans-Oracle
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510 Brief aan alle instanties in verband met mijn curatele

Curacao: 01-26- 2014

Secretary of Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

Subject : The Dutch state accountable

Sir

Herewith the undersigned Johannes Henricus Baselmans, Passport num-

ber NU907L808, personal identification number 1954052010, born in 

Waalre, the Netherlands, wants to bring the following to your attention.

The undersigned lives since 1982 on the island of Curaçao, which is a 

part of the Kingdom of the Netherlands and is by a constitution, within 

the province of the crown of King William Alexander.

The undersigned’s work varied from graphic designer to being an artist 

and he had various freelance jobs as intermediate. Since 2004 he retired 

and he keeps himself busy writing books, drawing and defending the 

human rights.

From the beginning of his stay on the island of Curaçao, the undersigned 

had regularly contact with people from the Netherlands who had specific 

questions about the state of affairs on the island. He had also contacts 

with the then Governor Römer, with whom he came home regularly and 

talked about different issues with him. Later it was Governor Saleh and 
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at that time the undersigned had contact with the Director of the Cabinet, 

to whom he had passed many cases he has experienced in daily life. As 

result, a good relationship between this person and himself.

In the first 20 years of his stay on the island most of the time the un-

dersigned, together with his wife, took care of those local children who 

were abandoned and abused. In those years they have had a total of more 

than 50 children at home.

At the same time the undersigned obtained more information about the 

real state of affairs in politics, corruption and the local mafia practices. 

Those cases were always reported to the Governor, or to his director. 

The undersigned did the reporting to the Governor since he, after a case 

about the dolphins, was threatened with a gun. The gun was pointed at 

his bed. The local Public Prosecutor refused to do anything about this 

case. Even then it appeared that the entire judicial system was ruined by 

the mafia. Only after a visit to the then Prime Minister ........................... 

and he brought this to her attention.

That is why the undersigned, from that time, passed on all reports 

about corruption, judicial and political issues to the Governor or his 

Director. Meanwhile, the undersigned has launched MKK, which is an 

organization that signals corruption and issues that should not see the 

light of day and reports this to the Governor. The Governor, from his 

office dealt with the necessary declarations and issues. All this went 

on, up to and including the time of Governor Goedgedrag. In the year 

2011, the undersigned received a notification of a very big case. That 

comprehends; drug shipments in containers, including weekly diverting 

tens of millions of dollars .................. At a second call Mr. Goedgedrag 
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hinted that he was wiretapped in his office. So we continued talking 

about general matters.

Things became very grim, because we got some reports and data as 

well about the sale of oil under our local waters to Mr. .........., meant 

for Venezuela. Furthermore, it became clear that, with the contract 10-

10-2010, our local gas has been bought by the Netherlands for 3 billion, 

as so- called; reorganization of the islands.

It was suddenly very quiet and it was difficult, not to say impossible, to 

get an appointment with the Governor or his Director. The undersigned 

also noted that he was kept in bringing out various small cases at the 

local and at the Dutch press as well. Even so the local politics and the 

Netherlands who hardly responded at his posts. The same happened 

with our former Queen Beatrix and later with King William Alexander, 

who both refused him an audience.

Until the day when undersigned, not suspecting anything, went to renew 

his passport, and stood there in a large hall with about 100 people around 

him. He put down his passport and the lady behind the counter looked at 

the document, saw something appearing on her screen and yelled down 

the hall: “What means guardianship?” The undersigned looked oddly at 

her, even so many people around him. After the chief had intervened, 

the undersigned was dispatched and went home.

At home the word “Guardianship” still bothered him, for the undersigned 

was not convicted of any receivership as far as he knew. The undersigned 

did some research and came across a receivership imposed by the Secu-

rity. He called some of his people and asked them to investigate on his 
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person at the various departments. Within 10 minutes, the undersigned 

was called with an appointment to meet them in a public place.

The undersigned was told the following:

Since July 2011 you’re under guardianship at the local Security (later, 

apparently at the Dutch one as well). They know what time you go to 

bed, who you call and that you’re on voice recognition. They know 

what you do with your credit cards and your banking. Several times 

they have copied your entire computer and they have to monitor every 

conversation! You have often been disturbed in interviews. Radio stations 

were taken off the air during the time you had an interview, and Skype 

has been disturbed many times.

You do understand that the undersigned got silent for a while. But, the 

story was not finished yet. They continued that the undersigned is al-

lowed to leave the island for good, without even further meeting to any 

legal obligations. The single ticket was ready. Should the undersigned 

return to Curaçao, although he is legally admitted since 1992 , they 

would interrogate him and lock him up! The way how they interrogate 

was also clarified and they explained how they work in the Security on 

the island (and, incidentally so the public prosecution and police work 

too). And that was about, that the undersigned would be “watered”, or 

they would simulate suffocation! That, in order to get data about the 

cases he brings out and the names of his informants.

After this hearing with his people, of which one worked for the Security, 

the undersigned did further research. This was one side of the story, but 

the undersigned truly wanted to know more. Meanwhile, in the last few 

years the undersigned got a lot of “strange” local and Dutch visitors 

who all warned him that he had to stop. There were also people who 
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literally required him not to write any more books, and that he had to 

retire completely. And even the request for an audience with King Wil-

liam Alexander was promptly denied. Furthermore, the threats became 

more violent, until everything was completely silent in 2013.

In the interim the undersigned wrote the book “Curatele, de curatele 

die wij niet mogen weten” (Guardianship, the one we are not allowed 

to know). That book was downloaded about 10,000 times, for free. In 

response to that book there were some strange denials of the existence 

of this particular receivership. The undersigned was provoking things to 

see how they would react: He offered a reward for a document that would 

show that there is no legal restraint to his name. The Prime Minister 

and the new Governor did not respond at all. But our new Minister of 

Justice, Mr. Navarro, exposed some more by one of his employees. This 

person said that he actually saw the name of the undersigned in their 

system. Moments later the undersigned was told via a Dutch informant 

that they, from the Netherlands, had seen that he is found indeed in the 

files of the Security. By further checking with our local immigration 

they also revealed, according to that person, that the undersigned, in 

their system, has “guardianship” after his name. That person did not 

want to tell the undersigned what would happen then.

In all this, the undersigned got also the impression that the Attorney 

General, Mr Piar, knew more about the whole thing and he sent him a 

letter. And as it turned out, he was inaccessible as well. While in the 

past they often had contact about many i- ssues. It was remarkable that, 

in that period, first the government disappeared and so did his Minister 

of Justice Mr. Wilsoe. Shortly after, Governor Goedgedrag also disap-

peared, as “excuse” health problems. Then, shortly after a request for 

a conversation with the Attorney General, he was sent home as well.
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Before all this, the head of Security on behalf of Prime Minister Mr. 

Schotte was placed on half-pay. Shortly after, commissioned by Mr. 

Schotte, all the digital files of the Security Curaçao, have been copied 

to hard drives. These were delivered to the Colombian mafia after being 

processed! Included American and Dutch documents which were highly 

confidential, and here we talk about a bag full of hard drives. It took 2 

days to copy. Later they had to destroy certain files in the system, which 

was not successful and so they left. Everything was quickly covered up, 

done by the Dutch politics, as well as by local politics.

Together the undersigned had seven times the confirmation that he is 

under guardianship by the Security, and that he has this “stamp” listed 

on his name at various authorities.

A strange incident from our population was by August 2013. They sent 

the undersigned (after living for 32 years on the island) a call, if he still 

lived on this island. He had to come personally or he was deleted from the 

population. He reported tidily. Now in 2014, there was a lady at his door 

to check whether the undersigned really lived at the address indicated.

The undersigned is also many times intimidated by the government who, 

with shuttered cars, stopped demonstratively in front of his house. Or, 

cops who stood still in front of his house and drove away as the under-

signed walked toward them. You should know, he lives on a secluded 

road, very rural and usually there are only a few neighbors that come 

along. That is why the police and big black cars are conspicuous.

The undersigned has been repeatedly threatened with death, just because 

he interferes too much with the Mafia and he is certainly no friend of 

our corrupt judiciary and politics. For many years the undersigned 
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has not left the island, because according to various sources, he will 

not be allowed again on the island or at least he will be “edited”. The 

undersigned sees himself as a prisoner without a court order! In short, 

the undersigned is a prisoner of the Dutch state. That happens while 

the Netherlands outward occurs to be so holy and supposedly respects 

human rights.

The undersigned, Johannes Henricus Baselmans, wants to claim his 

right as a man of flesh and blood, and that he freely can move between 

the countries of the world and its habitat Curaçao. That, without any 

consequences of torture or loosing possessions, all located on the island 

of Curaçao.

Furthermore, the undersigned wants to let you know that he is not sick 

and has no suicidal tendencies. Should anything happen to him, the 

undersigned will assume that your organization will examine the way 

in which the Dutch State, under the head of King William Alexander, 

has treated him.

Three governors of the kingdom of the Netherlands have told the under-

signed that he did nothing but monitoring and reporting. Unfortunately, 

that will be the death of the undersigned.

Apparently, honesty and working from your heart and soul is no longer 

welcome in the current system, which is now used in the Kingdom of 

the Netherlands.

Sincerely;

Johannes Henricus Baselmans-Oracle

Dokterstuin 237
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Curaçao, Lesser Antilles

Home: +0059

Port: +0059

E-Mail: john@

C. C.

Secretary of Palais des Nations

Secretary of Amnesty International

King Willem Alexander

Governor of Curaçao Attn Mrs. L.A. George - Wout

Government of the Netherlands Attn Mr. M. Rutte

Government of Curaçao Attn Mr. I. Asjes

John H Baselmans-Oracle

2014

511 An exceptional sign

Playing with two kids (5 and 3). 

Together we made a railroad and a complete city on the porch. That 

was a wonderful time. After we finished I observed their reaction. We 

solved all building problems so his train, called Thomas, did the whole 

track without any problems.

As grandfather I was tired and found a new playing ground: The TV! 

We have a 15 years old TV. It has 2 channels and we do not use this old 

thing, just standing there in the middle of the room.

I took a chair and placed it in front of the TV. I sat there watching the 

black screen. I started laughing and the 2 kids came and sat in another 
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chair next to me. Together we looked to that black screen. Looking out 

of the corner of my eye, I saw that they were watching me and I started 

to laugh again. They looked again at the black screen and started to laugh 

too! We looked at each other and told each other what a nice movie it 

was on that black screen! We sat there for about 15 minutes, laughing 

and had a wonderful time in front of a black screen.

The kids went home. Later that day my wife and I went to the computer 

and we saw a fragment of a Charlie Chaplin’s film with the song “Smile”, 

written by Charlie Chaplin.

I saw my twin soul near me and know from this moment, life is about 

smiling. It’s all about the matrix you create by yourself, for example 

that black screen in front of two children together with their grandfather.

SMILE

John H Baselmans-Oracle

2014

512 Aruba bank

Curaçao 25-01-2014

Aan: Directie Aruba bank

Betreft: schending auteursrechten/geestelijk eigendom

Geachte directie

Vandaag zaterdag 25 januari ziet ondergetekende J.H.Baselmans in de 
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Amigoe van Aruba op pagina 3, dat u zonder mijn toestemming mijn 

tekening heeft gebruikt voor uw advertentie.

http://www.johnbaselmans.com/Portraits/Portraits_Croes/Portraits_

Croes.htm

Hoe denkt u dit financieel te gaan vergoeden? Daar u wel mijn gees-

telijk eigendom heeft gebruikt zonder enige toestemming en zonder 

vermelding van mijn naam!

In de hoop dat u dit waardig zal afhandelen wacht ik op uw antwoord.

John H Baselmans-Oracle 

c.c. Amigoe redactie

advertising Aruba bank

John H Baselmans-Oracle

2014

513 Klokkenluiders

Men heeft de laatste tijd de mond vol over “klokkenluiders” op dit 

eiland. Vreemd genoeg ziet men personen die politiek voeren ook als 

een klokkenluider, en gebruikt men die politieke informatie om verdere 

oppositie te voeren! Er zijn inderdaad enkele ware klokkenluiders op 

onze eilanden waar men niets van hoort, niets van ziet omdat deze 

mensen al heel veel jaren achter de schermen werken, en voor hen, in 

de publiciteit komen niet op de eerste plaatst staat. Het klokkenluiden is 
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veelal niet via een pers of via open kanalen. De meeste klokkenluiders 

vermijden dat omdat men zaken toch uit hun verband haalt, maar ook 

dat het dan weer in een politiek gaat belanden of dat het als eigen ego 

strelen gezien wordt.

Klokkenluiders zijn op onze eilanden een “ras” dat met alle mogelijke 

manieren aangepakt wordt. Men begint eerst deze personnen te bedrei-

gen om hen het zwijgen op te leggen. Daarna gaat men valse beschul-

digingen op hen zetten, zodat ze veroordeeld kunnen worden. Ook is 

er dan al een curatele op een persoon gezet en worden alle kanalen om 

hem heen gecontroleerd en geïsoleerd. Mocht dat niet helpen dan is er 

een laatste redmiddel, en dat is die persoon opruimen! Verschillende 

klokkenluiders op dit eiland zijn al verdwenen door hen te vermoorden. 

Op deze eilanden is een klokkenluider een vogelvrij verklaard persoon 

zonder rechten en zonder enige bescherming. Dat zien we nu vanuit 

de politiek/juridische hoek waar men in plaats van klokkenluiders te 

gaan beschermen, zoals wereldwijd nu gaande is, de klokkenluiders 

de mond wil gaan snoeren en zelfs wettelijk spreekverbod opleggen of 

vervolgen. De politieke justitiële “maffia” heeft er alles aan om mensen 

hun monden te snoeren daar deze personen zelf nu meer en meer in het 

gedrang komen. De lijn naar de maffia in het juridisch systeem wordt 

steeds duidelijker en duidelijker door deze actie.

Doch door deze acties vanuit de politiek en vanuit de juridische hoek, 

zal een klokkenluider zijn mond niet houden. Er zijn vele wegen om 

misstanden naar buiten te brengen en zeker in het huidige elektronisch 

tijdperk, is er een leger aan mogelijkheden om elk misverstand te 

signaleren en te rapporteren. De klokkenluiders weten dat ze door het 

internationaal recht zijn beschermd en daar kan een lokale wet of een 

lokale regel zich niet aan onttrekken. Het is duidelijk dat de voormalige 
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Antillen veel te verzwijgen hebben en dat de vele klokkenluiders meer 

en meer gelijk krijgen in de misstanden die zij gerapporteerd hebben.

John H Baselmans-Oracle

2014

514 Cpost is Cniks

Ongeveer 9 jaren wonen we op Bandabou. Ik moet zeggen, werkelijk 

terug in de tijd. Maar het meest opmerkelijke is wel onze “nieuwe” 

posterijen die sinds kort Cpost mag heten.

9 jaar geleden kregen we 2 maal per week post en met de gratie van 

onze hogere postbode soms 3 maal per week. Maar we misten nog wel 

eens een brief en zeker als het om bankkaarten ging of andere belang-

rijke post uit het buitenland. Het probleem was niet alleen bij ons maar 

ook bij vele medebewoners. We meldden dit netjes aan de post en op 

een gegeven moment ging de postrecherche te werk. Er zouden via de 

directeur brieven verzonden worden om te kijken wat er gaande was. 

De eerste brief arriveerde netjes afgeleverd door onze postbode, zelfs 

aanbellend dat er een brief was van de directeur! Ja, een mooie test! 

Na weer contact opgenomen te hebben dat dit geen test was, werd er 

besloten bij meerdere bewoners enkele brieven te bezorgen, ook weer 

via de directeur. Na enkele weken ontvingen we inderdaad een brief. 

Nadat die in de bus was gedeponeerd en door mij direct uit de bus was 

genomen, zag ik de postbode vanuit het dorp met een noodgang weer 

terug komen. Hij maakte mijn brievenbus open en belde aan. Hij vroeg 

waar de post gebleven was en of er een brief bij zat! Ik vertelde hem 
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dat hij deze informatie niet kreeg en hij de tipgever maar eens moest 

bedanken voor zijn daad. Nieuwe post heeft verder nooit meer iets on-

dernomen. Maar als toegift kregen we soms weken geen post of werd 

de post “per ongeluk” in het dorp bezorgd!

Na dit “onderzoek” kregen we, tot afgelopen jaar, met de regelmaat van 

een stilstaande klok, 2 maal per week de post. Tot dit jaar. We hebben nu 

een Cpost en nog wel internationaal ook nog! Oude puinhoop onder een 

nieuwe naam. De tarieven zijn nu onderhand 4 gulden voor een briefje 

naar Nederland en aangetekende stukken die op kunnen lopen naar 16 

gulden! Tarieven om post in China te krijgen! Maar we hebben nu ook 

vast in het nieuwe jaar EEN keer per week post, maandag morgen rond 

half een! Ja, eenmaal per week zijn wij verzekerd van wat reclame fol-

ders, telefoonboek en van wat rekeningen, meestal niet alle rekeningen.

Het gaat goed, van de nieuwe post gaan we nu naar de Cpost die duidelijk 

Cniks is! Wat is het volgend jaar heren post? Mogen we dan eenmaal 

per week op Cpost niks te Otrabanda zelf onze post ophalen?

John H Baselmans-Oracle

2014

515 Rekeningloze UTS

Onze alleraardigste UTS heeft een klantvriendelijke rekening geïn-

troduceerd! Jawel, de rekening die we niet mogen zien en niet mogen 

ontvangen via Cpost!
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Sinds de invoering van de nieuwe rekening hebben wij geen rekening 

meer ontvangen en zien we wel in de kranten staan dat we de rekening 

voor een bepaalde datum moeten betalen! Wat moeten we betalen dames 

en heren UTS? Waar is onze rekening dames en heren UTS?

Als u geen rekening stuurt, hoe moeten wij dan als klanten raden wat 

het openstaand bedrag is?

O ja, We hebben Mikuenta! Even vlug kijken...... en wat zien we, ook 

Mikuenta heeft nog niet één nieuwe rekening geplaatst!

Het is triest dat wij als klanten wel aangemaand en zelfs afgesloten 

worden als we te laat zijn met betalen, maar dat UTS al maanden ver-

stek laat gaan om rekeningen te versturen, moeten wij als klanten maar 

voor goed nemen!

Of is de nieuwe rekening zo gemaakt dat we maandelijks aan een van 

de UTS kantoren moeten schooien om a.u.b. een rekening te krijgen?

Foei UTS, u heeft totaal geen respect meer voor de klant en uw service 

(mocht u weten wat dat woord betekent) is allerbelabberdst! Wij wachten 

rustig af tot we de eerste nieuwe rekening mogen ontvangen.

UTS, u blijft op uw eigen statuten vreselijk in gebreke. Ben benieuwd 

wat een rechtbank hierover zou oordelen.

John H Baselmans-Oracle
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2014

516 Frauderende/afpersende UTS?

We hebben er weer de laatste dag op zitten dat we onze UTS rekenin-

gen moeten betalen. Al ruim 4 maanden heeft UTS problemen met hun 

nieuwe “billing” systeem. De rekeningen worden niet verstuurd of men 

ontvangt een rekening die dan al verlopen is. Steevast zien we de oproep 

in alle kranten dat we voor de zoveelste van elke maand moeten betalen. 

Maar wat moeten we betalen als we geen rekening krijgen? Je belt op 

en je hoort dan van een van de medewerksters dat je maar een gemid-

deld bedrag in voren moet storten! Of je krijgt een nieuwe website en 

die heeft zware problemen om op je scherm te verschijnen! Heb je na 

3 bakken koffie eindelijk kontact, dan zie je niet één van de “invoices”! 

Als je toch niets te doen hebt, mag je ook de bus of wagen nemen en 

dan kun je op enkele betaalpunten je geld op de UTS rekening storten! 

Het is gewoon van de zotte.

Wat vreemd is, is dat de wet zegt dat je als bedrijf VERPLICHT bent 

een factuur/rekening te overhandigen aan de klant met nummer, datum, 

bedrag en OB. Maar UTS meent dat, dat niet meer hoeft. Ook de statuten 

van UTS zeggen dat men de maandelijkse rekening op tijd moet beta-

len. Nogmaals heren bestuur van UTS, welke rekening? U kan en mag 

ons niet afsluiten daar u als UTS wettelijk in gebreke bent! U handelt 

compleet tegen alle wettelijke regels maar ook tegen uw eigen statuten! 

Ik kan niets anders concluderen dat UTS zwaar in gebreke is en zich 

totaal niet aan de wet houdt, en dat dan nog wel als semi-overheid die 

ons wel allerlei regels oplegt. Waar is onze minister van economische 

zaken? Want ik vind het hier ruiken naar fraude/afpersing, waar je 

mensen maar een bedrag laat storten en waar je niet weet wat je aan 
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het betalen bent. Je ziet nauwelijks nog een rekening en je moet maar 

geloven dat je bedrag wordt verrekend! Geen bewijzen van UTS zijde.

Ik zie me bij een supermarkt staan en de caissière zegt tegen mij: “Och 

geef me maar 400 gulden. We verrekenen het wel met de volgende 

keer boodschappen.” Want dat laat u nu toe als overheid! Waar is onze 

overheid? Waar zijn onze beschermers van de burgers, denkende aan 

Openbaar Ministerie? 

John H Baselmans-Oracle

2014

517 Een woord van dank aan UTS, Cpost en minister 
       Balborda

Langs deze weg wil ik bovengenoemde bedrijven en minister bedanken 

op de manier er met klachten wordt omgegaan.

UTS heeft zoals we allemaal weten, en wat ik geschreven heb, vreselijke 

problemen met hun nieuwe billing. Nu los je dat niet even snel op maar 

ik werd na de klacht opgebeld door mevr. Lodewijks en die bracht me in 

contact met heer Deney die openstond om hun nieuwe website (http://

www.uts.cw/miuts/) werkende te krijgen en waar ik sinds deze maand 

mijn rekeningen kan vinden.

Cpost was ook een geweldige ervaring. Mevr. Heerenveen nam contact 

met me op en schreef dat Cpost mijn klacht zeer serieus neemt en dat 

men drukdoende is om de verschillende gevallen uit te zoeken. En, in-
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derdaad we mogen ons verblijden met een postbode die veel vaker door 

onze straten rijdt. Verschillende post heeft nog wel helaas 3 weken de 

tijd nodig om bezorgd te worden. Maar de goede wil is getoond en er 

wordt aan gewerkt, dus ook dat zal zeker gaan veranderen.

Lange tijd hebben we geklaagd over een gatenkaas die we de weg naar 

Westpunt noemen. Sinds dat minister Balborda op de bekende stoel zit, 

zien we over het gehele eiland de geweldige inhaalslag die er gevoerd 

wordt om onze wegen weer begaanbaar te maken. Laten we met zijn 

allen zorg dragen voor deze wegen. Het is gewoon een genot om weer 

over de weg naar de stad te rijden. We kunnen niet wachten totdat het 

laatste stuk onderhanden wordt genomen; van landhuis Daniel tot en 

met de benzinepomp Tera Cora. Maar dat gaat zeker ook een geweldig 

stuk worden.

Ik wil via deze weg UTS, Cpost en minister Balborda bedanken voor 

hun inzet en hun wil om tot een betere service maar ook een beter eiland 

te komen. Dat er soms nog krantenartikelen aan vooraf moeten gaan, is 

jammer maar ik waardeer het erg dat er in ieder geval een wil is en met 

die wil is er een (westpunt)weg.

Dank u allen

John H Baselmans-Oracle
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518 Onze beschermheer voor de sport op Bandabou

Met veel tam tam en lang wachten hebben we een klein gedeelte van het 

beloofde vanuit de politiek gekregen in de vorm van een open sporthal 

hier op Barber.

Onze politiek stond voorop toen de hal overgedragen werd en we kregen 

zelfs een beschermheer in de vorm van heer Asjes die er alles aan zou 

doen om de sport op Bandabou te ondersteunen.

Ongeveer een half jaar geleden kregen wij de mogelijkheid om tussen de 

20 to 40 kuub sportmaterialen voor een symbolisch bedrag (een Euro) 

naar Curaçao te halen voor onze sportvereniging hier op Bandabou. Het 

enige wat dit bedrijf eiste dat het niet verkocht mocht worden en dat wij 

garant zouden staan. We kregen foto’s opgestuurd van alle materialen 

die zij naar een containerbedrijf wilden afleveren in Nederland. Dat 

allemaal gratis.

We gingen op onderzoek uit en kregen korting bij een lokaal vervoersbe-

drijf. Maar ons grootste struikelblok bleek de douane die deze spullen een 

prijs zouden gaan geven al waren het tweedehands goederen en bestemd 

voor de kinderen. We moesten dan invoerrechten gaan betalen op deze 

oude handel. De vereniging ging op pad en werd maandenlang aan het 

lijntje gehouden. De politiek was stil en onze beschermheer heer Asjes 

bleek van de aardbodem verdwenen. Wat deze goede man beschermt, 

mag Joost weten maar niet onze Bandabousche sportclubs.
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Het bedrijf in Nederland heeft ons nog een laatste termijn gegeven en 

dan is de kans voor gratis matten, springbokken, touwen enz enz voorbij, 

en gaat de hele zending naar het Oostblok waar de spullen met open 

armen ontvangen worden!

We krijgen goed materiaal voor niets, vervoer is te regelen en dan is 

het de overheid in de vorm van douane en onze beschermheer die het 

voorbij laten gaan! Willen we wel iets doen voor onze kinderen of is 

het maar politiek geklets en loze beloftes?

john h. baselmans-oracle

Maart 2014 

519 Nos patrón di deporte na Bandabou

Ku hopi beheit i despues di a warda tantu, porfin Barber a haña un pida 

chikí di lokual e polítika a primintí; Un hal di deporte habrí.

Nos polítika tabata opviamente presente dia ku e hal a ser entregá i hasta 

nos a haña un patrón esta señor Asjes, kende a primintí di hasi de todo 

pa sostené deporte na Barber.

Mas o menos 6 luna pasá nos a haña e posibilidat pa trese Korsow 

materialnan di deporte, entre 20 – 40 kuup, pa un suma simbóliko (un 

Euro). Esaki pa e klub deportivo aki na Bandabou. E empresa ta eksihí 

solamente ku e materialnan lo no wòrdu bendí i pa esei nos mester para 

garante. Nos a haña potrèt di tur e materialnan kual nan ta dispuesto pa 

entregá na un kompanía di kònteiner situá na Hulanda. Tur esaki gratis.
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Nos a bai hasi nos trabou i a haña rebaho na un empresa di transporte 

lokal.Pero nos obstákulo di mas grandi ta parse e duana kende lo duna 

e artíkulonan aki un preis aunke ku nan ta di segunda mano i destiná 

pa nos muchanan. Nos lo mester bai paga derecho di duana riba artí-

kulonan usá kaba. E asosiashon mes tambe a bai pidi ayudo i pa lunas 

nan a ser tení na liña.

E polítika a keda den silensio i nos patrón señor Asjes tampoko no ta 

duna kuenta. Ta ken e angel aki ta protehá, Kristu lo sa en todo kaso no 

ta nos klubnan deportivo di Bandabao.

E empresa na Hulanda a duna nos un delaster término i despues di esaki 

nos ta pèrde e oportunidat pa haña e artíkulonan gratis. Por ehemplo 

mat, springbòk, kabuya pa hasi diferente deporte, etc etc. Despues di 

e término aki nan lo manda esakinan pa Bloke Oriental. Aya, nan si lo 

risibí esaki ku brasa habrí.

Nos ta haña bon material por nada, transporte por keda reglá i awor ta 

gobiernu den forma di duana i nos patrón ta laga nos na kaya.

Ta di bèrdat nos kier hasi algu pa nos muchanan of tur esaki ta solamente 

wega polítika i ta webo di gai?

John H Baselmans-Oracle
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Mrt 2014

520 De Koninklijke Marine

Curaçao: 18-03-2014

Aan: Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB)

Betreft: KLACHT, Onbehoorlijk gedrag van de Koninklijke Marine.

Geachte heer

Ondergetekende john h. baselmans-oracle kreeg uw naam niet door 

van uw dienst, vandaar dat ondergetekende u via uw titel aanschrijft.

Het gaat om het volgende;

Ondergetekende woont vanaf 1982 op het eiland Curaçao en heeft in het 

verleden aardig wat keren samengewerkt met defensie en ook diverse 

contacten gehad met uw dienst.

In oktober 2013 kregen wij (mijn vrouw en ik) een grote partij sportma-

terialen toegewezen van de stichting Sports for Children uit Eindhoven. 

We hadden ook al contact met Marine basis Parera waar die persoon ons 

aangaf “Ben snel, dan kan het nog met deze boot mee”. We vertelden 

hem dat we eerst vrijstelling van invoerrechten wilden aanvragen wat 

okay was.

Die aanvraag bij de Douane op Curaçao duurde 6 maanden en we hebben 

er alles aan gedaan om deze vrijstelling te krijgen. In die tijd raakten 

we de naam van die persoon kwijt! Niet erg, we bellen gewoon en dan 

komen we wel bij de juiste man, was mijn uitgangspunt. Ik belde 13 
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maart 2014 en kreeg uiteindelijk heer R. aan de telefoon. Hij vertelde 

mij “Zet alles op papier, sluit de documenten erbij in en dan stuur ik het 

naar heer G. in Nederland, die moet uiteindelijk beslissen”.

De 15de had ik alles klaar en ingescand en verzonden naar heer R.

Maandag middag (17de) belde ik heer R. rond 13:00 uur op om te vra-

gen of hij mijn mail had ontvangen. Hij vertelde mij: “Ja, ik heb hem 

verzonden en heb al antwoord terug. Het kan niet doorgaan want de 

komende 1 1/2 jaar zijn de schepen te klein voor zoveel goederen. Maar 

je bent altijd nog welkom. Ik stuur u zo dadelijk de mail”. Ik legde de 

hoorn neer en ontving om 14:38 een mail van heer G. met de vraag aan 

heer R. mij uit te leggen dat het niet kon ivm te kleine schepen.

Ik keek niet verder en ging meteen aan de slag om de alternatieven aan 

te schrijven voor het bekostigen van deze goederen.

Op een gegeven moment kwam de mail weer op het scherm maar mijn 

oog viel op een derde mail:

“Ik weet dat jij blij wordt van dit soort aanvragen ;)! Greetz,”

Deze regel kan een geintje zijn. Wel bleek het de begeleidende mail te 

zijn die heer R. stuurde met de aanvraag van ondergetekende. 

Commandant, dat er intern geintjes gemaakt worden, is okay maar dat 

je als aanvrager zulke mails moet ontvangen is net zoiets van “Heb je 

weer zo’n schooier”!

Ik belde maandag 17 maart om 16:45 Marine basis Parera wederom op, 

om te vragen of uitgezocht kon worden of het normaal was hoe heer R. 

deze zaak had afgehandeld. De persoon die ik aan de lijn kreeg (overi-
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gens zonder naam) op 463-7100 vroeg me: “Waarom praat u niet met 

heer R.?” Ik vertelde hem dat ik gewoon wilde weten of deze manier 

voortaan normaal is bij de Koninklijke Marine en wederom werd me 

gevraagd van “praat met hem”. Weer legde ik uit dat, dat niets zal ver-

anderen in zijn handelen. Ik vroeg waarom heer R. zo beschermd werd. 

Uiteindelijk nam die persoon mijn gegevens op met de mededeling dat 

ik dinsdagmorgen zeker er meer van zou horen.

Dinsdagmiddag rond 14:20 uur belde ik zelf de basis maar weer op 

het nummer 463-7100 en kreeg een Antilliaanse jongen aan de lijn. Ik 

vroeg de naam van de grote baas op de basis waar ik een klacht kon 

deponeren. Hij vertelde dat ik maar de recherche op moest bellen! Ik 

vertelde hem dat ik niet de recherche hoefde te bellen om een naam te 

krijgen van de verantwoordelijke persoon. Ik kreeg dus geen naam en 

ik werd doorverbonden met heer S.

Het eerste wat heer S. vertelde was dat hij de persoon was die achter het 

nummer 463-7100 zit. Ik antwoordde dat ik duidelijk een andere persoon 

aan de lijn had gehad. Ik legde heer S. alles wederom uit en vroeg hem 

of het normaal was dat je zo behandeld wordt door defensie. Dat was 

kennelijk niet zo. Maar ondertussen werd mij gevraagd of ik een mili-

tair was en mijn naam klonk hem ook bekend in de oren! Ik legde hem 

netjes uit dat ik meerdere malen met hen in contact was geweest en dat 

ik ook nog wel eens in kranten sta. Maar een naam kreeg ik niet waar 

ik me kon beklagen over de gehele afhandeling en de mail. “Waarom 

praat je het niet uit met heer R.?” Weer legde ik uit dat heer R. niet zal 

veranderen door zijn woorden aan te horen.

Heer S. nam de zaak op en zou me terug bellen wat hij prompt na 15 

minuten deed. Hij liet me weten dat heer R. morgen mij gaat bellen! 
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Ik vertelde heer S. dat ik daar niet om vroeg en dat ik een naam wilde 

hebben! Wederom geen naam maar de volgende zin “Het is beter dat u 

met heer R. gaat praten want mocht u in de toekomst nog zaken willen 

laten vervoeren door.....” Ik onderbrak hem en werd vreselijk gepikeerd. 

Ik vertelde hem dat heer R. duidelijk beschermd wordt door personen 

op de basis. Het blijkt dus dat ik maar mee moet doen met deze manier 

van werken. Dat om later misschien, bij de gratie Gods, nog ooit een 

beroep te kunnen doen op defensie, moet ik nu alles maar uitpraten! Het 

enige wat ik nog hoorde was dat ik alles onder een vergrootglas legde 

en dat ik morgen gebeld wordt door heer R.

Heer Commandant, 

Ondergetekende wil officieel een klacht indienen over de manier waarop 

de huidige Koninklijke Marine op Curaçao Parera te werk gaat en 

burgers behandelt. We hebben aan alle eisen voldaan. We hebben alles 

begeleid met een correct onderbouwde brief (zie bijlage) en dan wordt 

men afgescheept met een doorsturen van een mail met een 2de mail met 

daarin een denigrerende opmerking. Als men dan ook nog deze persoon 

in bescherming neemt, en als men dan ook nog weigert uw naam door 

te geven zodat ik geen klacht kan indienen, is dat zeer betreurenswaar-

dig. Ik kan me niet voorstellen dat defensie zo laag gedaald is naar een 

maffia in een maffia.

Mijn excuus voor deze uitdrukking maar hier worden mensen beschermd 

ten koste van de burger. 

Ik heb geprobeerd het intern op te lossen maar kennelijk is hier meer 

gaande en daar doe ik niet aan mee. Vandaar deze brief/klacht en hoop 

dat u als vertegenwoordiger van de Koning en in dienst van de Koning 
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niet toe laat dat defensie zo laag gaat zakken zoals we ook zien in de 

huidige maatschappij.

Er vanuit gaande dat u als Commandant der Zeemacht in het Caribisch 

Gebied (CZMCARIB) wel de normen en waarden respecteert en zal 

beantwoorden, teken ik met alle respect naar u toe,

John H Baselmans-Oracle

Febr 2014

521 Barberaanse roddel

Zo is het leuk eens in het dorp te zitten en een roddel aan te horen waar 

je zelf in berokken bent.

Lekker zittend op een houten kruk hoorde ik het verhaal aan van en over 

de schietpartij die we enkele dagen meegemaakt hebben aan de overkant 

van de straat. 3 schoten kort achter elkaar met een zwaar geweer en waar 

men het volgende verhaal omheen brouwde;

Er was een schietpartij bij Seru Kabaje en een dienstmeisje was alleen 

aan het werk in dat huis. Achter haar hoorde ze drie schoten en belde 

meteen mevrouw op. Deze vertelde haar om de politie te bellen en de 

overbuurman. Die lange makamba kwam en vertelde dat hij eerst kof-

fie ging drinken en durfde niet over het land naar die schoten te gaan 

kijken. De politie kwam meteen en er was de gehele tijd een helikopter 

vlak boven het huis! Ze zeggen dat het om geiten afschieten gaat maar 

niemand zag iets. Triest hè, dat die makamba niet kwam helpen en bang 
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was om het stuk land op te gaan. Ja, die makambas zijn niet veel meer 

dan schijtlijsters en koffiedrinkers!

Het ware verhaal

Ik zat te tekenen en hoorde 3 schoten voor me. Ik liep naar buiten en 

mijn overbuurman kwam ook meteen naar buiten. Ondertussen belde hij 

de politie via zijn portable. Ondertussen liep ik naar beneden en vroeg 

aan de hulp of alles okay was. De buurman en ik liepen toen snel naar 

een hoger gelegen stuk aan de overkant om te kijken, of we iemand weg 

zagen gaan. Waar we stonden, hadden we een totaal overzicht van het 

geheel. De hulp kwam later ook naar buiten en wilde perse hebben dat 

de buurman met de wagen ging rondrijden en dat ik de knoek in zou 

gaan. We legden haar uit dat, dat geen zin had en ze liep mopperend 

naar binnen. Na ruim een half uur gingen we naar binnen en nog was 

er geen politie te bekennen. Binnen aangekomen hoorde ik op San Juan 

allemaal een helikopter erg hoog vliegend! Hoger dan dat KLM over 

onze huizen gaat! Van San Juan ging hij via Flip naar Bou Barber en 

bleef op grote hoogte hangen. Even leek het er op dat hij naar de plaats 

van de schoten zou komen, maar hij week weer af nu richting Soto en 

verdween naar Westpunt! Na 5 minuten zagen we de helikopter via 

Wakawa wegvliegen en heeft NIET de moeite genomen regio Seru 

Kabaje te vliegen! Pas toen de helikopter weg was, zag ik een politie 

patrouille die snel onze weg af reed en nooit meer terug kwam! Er werd 

niets opgemaakt en nergens gestopt. Bang voor lastige vragen.

Uiteindelijk:

Schutter nooit gevonden. Geiten en schapen leven nog allemaal en een 

heerlijke roddel door een kleppende hulp die van de ene leugen in de 

ander viel.
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Barbaraanse roddel anno 2014

John H Baselmans-Oracle

Febr 2014

522 Een vreemd bericht

Gisteren ontving ik het volgende bericht van iemand die blijkbaar 

werkzaam is voor de veiligheidsdienst Curaçao.

Heer Basselmans

Uw stukje in de Amigoe;

OM heeft in opdracht van de VDC U geblokkeerd omdat U via verschil-

lende media te gevoelige informatie naar buiten brengt. De moorden op 

het Chinese echtpaar, moord Wiels, moord Suyvesant, drugstransporten, 

witwassen van zwart en drugs gelden, zaak VDC in connectie met Co-

lombia en andere zaken hebben ons er toe besloten U nog verder geen 

kans te geven om welke informatie dan ook naar buiten te brengen. 

Zoals U al gemerkt heeft zullen min jus, PG en OM niet op Uw diverse 

brieven reageren. Deze regel konden wij invoeren omdat U, zoals U al 

lang weet, onder curatele staat bij VDC.

groet.

John H Baselmans-Oracle
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Febr 2014

523 Zijn de inwoners van Curaçao juridisch soeverein?

Al lange tijd ben ik bezig over onze naam; bijvoorbeeld John H. Basel-

mans (kleine letters) en JOHN H. BASELMANS (onze corporatie) waar 

de staat miljarden op aan het lenen is en dat per persoon!

Sinds december 2012 zijn de UCC wetten geldend en wereldwijd wet-

telijk erkend door het internationaal gerecht in Den Haag, als zijnde de 

wetten van de soevereine mens van vlees en bloed. Sinds kort hebben 

we 2 mensen die geheel soeverein zijn op Curaçao. Ze hebben hun naam 

geclaimd en teruggekregen van Koning Willem Alexander. 2 mensen 

op Curaçao die soeverein zijn en dezelfde status hebben als die van een 

Koning en diplomaten rond de wereld.

Maar we zijn verder gaan zoeken in de wetten en regels van Curaçao. 

Wat blijkt? Curaçao is een bijzonder land op de wereld waar een kapitale 

fout is begaan in het registreren van de mensen wonende op dit eiland. 

De belastingen gebruiken onze corporatie naam (HOOFDLETTERS) 

om ons aan te slaan. Deze aanslag is opgelegd op een corporatie. Reeds 

voor twee mensen op dit eiland is dit niet meer geldend.

Maar wat blijkt? 

Er zijn twee kapitale fouten gemaakt, namelijk; We hebben op onze 

sedula een nummer staan wat tegelijkertijd onze identiteitsnummer is 

(geboortedatum). Dat geeft aan dat we een mens zijn! Ook staat onze 

naam in kleine letters op zowel het rijbewijs als op onze identiteitskaart. 

Dat wil zeggen, dat wij mensen wonend op Curaçao, strikt juridisch 
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gezien en volgens het internationaal recht, soevereine mensen zijn. Hier-

door zijn we niet gekoppeld aan het systeem gehanteerd op dit eiland!

Ik heb van enkele juristen, die zich met internationaal recht en UCC 

bezig houden, de bevestiging gekregen dat dit een uitzonderlijke status 

is. Zo mag juridisch gezien de belasting ons niet aanslaan, de politie ons 

niet bekeuren, rechters ons geen vonnis wijzen, en ga zo maar door. U 

hoeft namelijk niet te reageren op uw naam in hoofdletters, daar dit een 

corporatie verantwoordelijk stelt, die opgericht is door de staat en niet 

door de mens. En u heeft het bewijs dat u een mens bent namelijk uw 

sedula/rijbewijs met een geboortedatum als identiteitsnummer!

Curaçao is op de wereld ver vooruit, al weet men niet wat voor juridische 

blunders er gemaakt zijn door de heren en dames autoriteiten. Welkom 

150.000 soevereine mensen op een eiland genaamd Curaçao.

John H Baselmans-Oracle

Febr 2014

524 Brieven naar onze nieuwe Procureur generaal

Brief 1

Curacao; 20-02-2014

Tav; PG heer Schram 

Hendrikplein z/n, 

Willemstad, 

Curaçao

Betreft: “Nieuwe actie OM op Facebook”
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“Nieuwe actie OM op Facebook”

Dit stond donderdag 20 februari groot in de krant.

Ik meteen naar de faceboek pagina “Openbaar Ministerie Curaçao / 

Public Prosecutor’s Office Curaçao” en wat zie ik...? Ik ben nog steeds 

geblokt door onze “Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s 

Office Curaçao”. Ik mag noch een commentaar leveren, noch een mail 

naar hen sturen!

Kennelijk wil het “Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s 

Office Curaçao” alleen maar mensen hebben die het eens zijn wat 

“Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao” 

schrijft. Het is duidelijk dat het de heer S. die de dienst uit maakt bij het 

“Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao”.

Vrijheid van meningsuiting? Verre van dat bij “Openbaar Ministerie 

Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao”!

“Mijn mening, Jouw mening”?

Laat me niet lachen Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s 

Office Curaçao, u bedoelt UW MENING!

john; van de familie baselmans
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525 Brieven naar onze nieuwe Procureur generaal

Brief 2

Tav: Heer Schram 15 maart 2014

PG Curacao

Betreft: Amigoe 15 maart

“Daarnaast vindt de nieuwe PG het heel belangrijk dat het OM trans-

paranter wordt voor de samenleving. “Het OM moet contact houden 

met de samenleving.” Hij omarmt de nieuwe acties van het OM om de 

samenleving via de sociale media meer te betrekken bij het brainstor-

men over de mogelijkheden om de criminaliteit te bestrijden. Schram 

is tevreden over het feit dat het OM de luiken openzet, waardoor het 

heel veel informatie van de bevolking kan krijgen.”

- Waarom heer Schram, wordt mij elke mogelijkheid 

ontnomen om de vele informatie die wij als MKK bin-

nenkrijgen aan OM door te geven?

- Waarom wordt ondergetekende geweerd op zowel uw 

website als op uw sociale pagina’s zoals Facebook?

Het zou u en OM sieren om werkelijk transparant te zijn en de meldingen 

over onrechtmatigheden eens serieus genomen worden. Zoals de melding 

van witwassen 10 tallen miljoenen, wekelijkse drugstransporten enz enz.

Helaas, tot op vandaag mogen deze meldingen van uw persvoorlichter 

niet vermeld worden.

In de hoop dat OM werkelijk openstaat voor Jantje Publiek.
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Een vriendelijke groet

john; van de familie baselmans

526 Brieven naar onze nieuwe Procureur generaal

Brief 3

Heer Schram 15-04-2012

Betreft: Wat zou u doen?

Heer Schram

Kennelijk komen mijn mails en faxen naar u als PG, niet aan. Ondertus-

sen is duidelijk dat u als PG / OM geen contact mag hebben met mij 

wat bevestigd is door de instantie die mij onder curatele heeft gezet 

vanaf juli 2011. 

Maar dat terzijde.

Wat zou u doen in mijn geval (en dat is mij overkomen);

-  Afgeperst wordt om 2 maal 50.000 dollar te betalen? 

-  Er een geweer op mij gericht stond toen ik ‘s avonds op   

 mijn bed lag. 

-  Op mijn wagen is ingereden. 

-  Een andere wagen total loss is door een vreemd ongeluk. 

-  Waarschuwing bij Gouverneur Goedgedrag dat we 

 afgeluisterd werden bij een melding over drugs en   

 witwassen van miljoenen per week.

-  Ongewenste bezoek bij ons woonhuis en de mededeling dat  

 we moesten stoppen met ons werk.
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-  Intimidaties van zwart geblindeerde wagens voor ons woonhuis.

-  Intimidatie van politiewagens stoppend voor ons woonhuis en  

 wegrijden als ik vraag wat ze aan het doen zijn.

-  Waarschuwing naar ons van 3 verschillende personen over  

 de actieve rol van CID ivm acties tegen kinderleed.

-  Afpersing van een politicus dat bij ondergetekende   

 kinderporno gevonden zal worden op zijn computers.

-  Het afluisteren van alle gesprekken van ondergetekende.

-  Vele bedreigingen via mail en telefoon.

-  De pers verbiedt interviews met ondergetekende.

-  Het leeghalen van diverse Harddisks van verschillende   

 computers.

-  Het meerdere malen onderbreken van internetverbinding   

 tijdens radio interviews.

-  Het bespioneren van ondergetekende en diens vrouw in   

 hun woonhuis.

-  Uw OvJ’s zeggen mij bij div aangiftes dat ze niets kunnen  

 doen en de aangiftes nutteloos zijn en niet behandeld   

 zullen worden omdat die personen die er achter zitten te   

 machtig zijn?

Daarnaast hebben we heer S. die me enkele keren bedreigde en bij 

het bezoek van koningin Beatrix in 2012 opdracht gaf om mij te laten 

verwijderen. De Nederlandse veiligheidsdienst beschermde mij, en gaf 

wel toestemming om langs de weg te mogen staan.

Diezelfde heer S. beloofde me in wat andere zaken dat ik contact zou 

krijgen met wederom een OvJ betreffende enkele zaken die ik kenbaar 

maakte, en dat bleek een grote leugen te zijn en hij delete al mijn brie-

fings!
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Heer Schram, welk spelletje er ook gespeeld wordt en dat weet ik van 

de oude PG en van de oude min v Jus , ik zal niet stoppen om onrecht 

aan te pakken. Maar helaas is veel onrecht terug te vinden in uw OM.

Ook op deze brief zal ik geen antwoord krijgen en is wederom een 

bevestiging van wat ik van een van de medewerkers van de veiligheids-

dienst mocht vernemen. Het is in en in triest dat een burger die alleen 

signaleert en rapporteert als een boef wordt behandeld.

Mocht ik hier verder geen antwoord op krijgen, dan is duidelijk dat het 

OM en PG geen contact mogen hebben met ondergetekende daar hij 

onder curatele staat van de veiligheidsdienst.

Groet

john; van de familie baselmans

2014

527 Gepubliceerde stukken betreffende olie en gas

Koninkrijk haalt band met Venezuela aan Den Haag -

“Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan hun politieke en 

economische samenwerking met Venezuela verdiepen.

Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) heeft daarvoor dins-

dag in Caracas een overeenkomst getekend. Hij deed dat samen met 

premier Mike Eman van Aruba en premier Daniel Hodge van Curaçao.”

“Volgens Timmermans, die een eendaags bezoek bracht aan Venezuela, 
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willen de vier landen van het Nederlandse koninkrijk een brug zijn 

tussen Europa en Latijns Amerika. Er schuilt een enorm potentieel in 

onze relaties, maatschappelijk, politiek en economisch. Dit bezoek is 

een belangrijke eerste stap.”

“Venezuela is het grootste buurland van het koninkrijk.

Aruba en Curaçao liggen vlak voor de kust van Venezuela. Over en weer 

zijn er uitgebreide handelsbetrekkingen en familierelaties.

In Nederland wonen circa 4500 Venezolanen. Ongeveer 1500 Neder-

landers wonen in Venezuela.”

“In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over intensive-

ring van de samenwerking op gebied van landbouw, watermanagement, 

milieu en energie. Vanuit Venezuela is er vraag naar kennis en technolo-

gie op gebied van bloemen- en aardappelteelt. Shell heeft technologie in 

huis die de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA goed kan gebruiken. 

Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden ter wereld.”

Bron: Telegraaf.nl

- Deze opmerkelijke actie kwam van wat ik intern hoorde, dat het een 

bezoekje was om duidelijk te stellen dat Nederland niet voor niets de 

3 miljard sanering had gedaan in de eilanden en dat het, het gas was 

waar men vanuit Nederland interesse in heeft. Om als goede vriendjes 

te blijven met Venezuela en Ansary mogen zij de olie exploiteren. Wat 

nog een opmerkelijk detail was, was dat heer Hodge na dit gebeuren snel 

vertrokken was en de bevestiging kreeg van wat ik hem doorgegeven had.
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2014

528 Olie en gas

Lang heb ik geschreven hierover en heb daar veel ontkenning over ge-

had, en zeer veel tegenwerking maar nu ziet men meer en meer stukken 

verschijnen die toch wat vrij geven wat er werkelijk gaande is. Mijn 

dank aan die mensen die zaken naar buiten brengen.

Een stukje wat ik publiceerde over de olie en gas.

Our King is friends with Venezuela because there is Light crude oil 

under our islands.

Light crude oil can be found at the northern side of Curacao. Heavy 

crude oil can be found between Curacao and Venezuela. Further, there 

is found a gas field Light crude oil.

From Wikipedia, the free encyclopedia; Light crude oil is liquid pe-

troleum that has a low density and flows freely at room temperature. 

It has a low viscosity, low specific gravity and high API gravity due 

to the presence of a high proportion of light hydrocarbon fractions. 

It generally has a low wax content. Light crude oil receives a higher 

price than heavy crude oil on commodity markets, because it produces 

a higher percentage of gasoline and diesel fuel when converted into 

products by an oil refinery.

John H Baselmans-Oracle
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529 Koninkrijk haalt band met Venezuela aan

Den Haag -

“Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan hun politieke en 

economische samenwerking met Venezuela verdiepen. Minister Frans 

Timmermans (Buitenlandse Zaken) heeft daarvoor dinsdag in Caracas 

een overeenkomst getekend. Hij deed dat samen met premier Mike Eman 

van Aruba en premier Daniel Hodge van Curaçao.”

“Volgens Timmermans, die een eendaags bezoek bracht aan Venezuela, 

willen de vier landen van het Nederlandse koninkrijk een brug zijn 

tussen Europa en Latijns Amerika. Er schuilt een enorm potentieel in 

onze relaties, maatschappelijk, politiek en economisch. Dit bezoek is 

een belangrijke eerste stap.”

“Venezuela is het grootste buurland van het koninkrijk. Aruba en Curaçao 

liggen vlak voor de kust van Venezuela. Over en weer zijn er uitgebreide 

handelsbetrekkingen en familierelaties. In Nederland wonen circa 4500 

Venezolanen. Ongeveer 1500 Nederlanders wonen in Venezuela.”

“In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over intensive-

ring van de samenwerking op gebied van landbouw, watermanagement, 

milieu en energie. Vanuit Venezuela is er vraag naar kennis en technolo-

gie op gebied van bloemen- en aardappelteelt. Shell heeft technologie in 

huis die de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA goed kan gebruiken. 

Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden ter wereld.”

Bron: Telegraaf.nl
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- Deze opmerkelijke actie kwam van wat ik intern hoorde, dat het een 

bezoekje was om duidelijk te stellen dat Nederland niet voor niets de 

3 miljard sanering had gedaan in de eilanden en dat het, het gas was 

waar men vanuit Nederland interesse in heeft. Om als goede vriendjes 

te blijven met Venezuela en Ansary mogen zij de olie exploiteren. Wat 

nog een opmerkelijk detail was, was dat heer Hodge na dit gebeuren snel 

vertrokken was en de bevestiging kreeg van wat ik hem doorgegeven had.

John H Baselmans-Oracle
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530 Enkele citaten Olie/ Gas

Enkele citaten uit een juridisch stuk wat niet zou zijn verschenen als 

olie en gas geen optie was op deze eilanden.

“Does Curaçao have oil and gas in its seabed? This question has given 

rise to heated political debates several times during the past years. All 

this has also been the reason why legislation on this topic is being drafted 

at present, namely the Petroleum National Ordinance. ....”

“Furthermore, an explanation is given of the sea border between Cu-

raçao and Venezuela and its significance for oil and gas extraction. By 

way of conclusion, attention will be paid to the impact the discovery of 

oil or gas could have for Curaçao and its population; will we actually 

become ‘Curarabs’?”
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“In 1960, OPEC was founded in Baghdad, on the initiative of Venezuela, 

i.e. the Organization of the Petroleum Exporting Countries. The foun-

ders, apart from Venezuela, were Iraq, Saudi Arabia, Iran, and Kuwait.”

“In the sixties, Indonesia was the first country that provided for its oil 

and gas extraction by means of a PSC with a private oil company; many 

countries would follow, such as Nigeria, Angola, India, China, but here 

in the region also countries like Peru, Ecuador, and recently even Aruba. 

The contents of these contracts can vary greatly, but the key elements 

are often the same.”

“In general, a PSC can be defined as a contract by which a government 

gives an oil company the right to engage in activities consisting of the 

exploration and exploitation of oil and gas within a defined part of its 

territory.”

Bron: ekvandoorne.com

Oil and gas extraction in Curaçao

August 2013. Dirk Ormel

John H Baselmans-Oracle
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531 Zeegrenzen Caribisch deel van het Koninkrijk

In de Caribische Zee grenst het Koninkrijk der Nederlanden aan diverse 

andere landen. Soms heeft dit geleid tot grensverdragen, vaak nog niet. 

Ook tussen de landen binnen het Koninkrijk zijn de grenzen van ma-
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ritieme zones vastgelegd. Alle grenzen en zones zijn beschikbaar via 

deze pagina.

Grenzen met andere landen in de Caribische Zee.

De zeegrens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela ligt 

vast in een verdrag.

Deze grens bestaat uit 4 sectoren:

Sector A begrenst Aruba aan de westzijde. 

Sector B begrenst Aruba, Curaçao en Bonaire aan de zuidzijde. 

Sector C begrenst Bonaire aan de oostzijde. 

Sector D beschrijft de grens van Saba en Sint-Eustatius met het Vene-

zolaanse eiland Aves. 

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ook zeegrenzen met landen in de 

Caribische Zee die niet officieel zijn vastgelegd.

Het gaat om de volgende landen:

Frankrijk (aan beide zijden van de landsgrens van Sint 

Maarten met Frans Saint Martin. De oostelijke grens is ook de grens 

met Frans Saint Barthélemy). 

Verenigd Koninkrijk (Anguilla). 

Verenigde Staten (Amerikaanse Maagdeneilanden). 

Sint Kitts en Nevis. 

Dominicaanse Republiek (noordgrens van Aruba en Curaçao). 

Maritieme grenzen binnen het Koninkrijk.

De grenzen tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 

Caribisch Nederland zijn per wet geregeld. Tussen Saba 

en Sint Eustatius bestaat alleen verdeling van de territoriale 
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zee van deze eilanden van Caribisch Nederland.

Bron: defentie.nl

John H Baselmans-Oracle
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532 Afsluiting ingezonden stukken

Na het boek “Curaçao achter gesloten deuren” is er een stormvloed aan 

informatie binnen gekomen. De cirkel waar we het zeker nog over gaan 

hebben, die de vele groepen aan elkaar koppelt, is gesloten en de weg 

is duidelijk kenbaar. 

Soms was het moeilijk om te geloven in wat we tegenkwamen. Het zal 

zeker nog wel voorkomen in dit boek, dat je aan zaken gaat twijfelen 

of als “onzin” gaat bestempelen.

Wat ik doe, en dat schrijf ik keer op keer, is dat ik signaleer en rappor-

teer. Ik ben geen wetenschappelijke onderzoeker, geen jurist en geen 

hooggeplaatste persoon in deze ziekelijke maatschappij. Ik ben een mens 

van vlees en bloed die zijn naam terug heeft gekregen en die nu gewoon 

door gaat in zijn leven als een mens, dat normen en waarden hanteert. Ik 

doe niet mee aan wat de maatschappij vindt, noch wat de maatschappij 

van mij verwacht. Ik ben van vlees en bloed en doe het enige wat mijn 

levenspad uitstippelt en ik bewandel wat mijn gevoel door geeft.

Elke morgen sta ik op zonder dat ik weet wat er gaat komen, of wat 

ik moet doen. Sinds ik met mijn 47 jaar gepensioneerd ben, hanteer ik 

die levenswijze. Wetten en regels zijn voor slaven, niet voor mensen. 
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Wat wel duidelijk is geworden, is dat over de 98% van de mens slaaf 

wil zijn. Ze klampen zich vast aan een leider, groep of geloof, en ze 

zijn bang om beslissingen te nemen en de gevolgen te dragen. Het is 

overigens aan iedereen zelf wat hij met zijn leven doet. Dus respecteer 

ook dat ik op onderzoek blijf gaan, en me laat informeren daar waar ik 

interesse in heb.

Alles wat ik doe, alles wat ik schrijf en alles wat er naar buiten komt, 

is doorgegeven door mijn gevoel of is op mijn pad gekomen via men-

sen die mij op zaken attendeerden. Zolang ik mijn gevoel blijf volgen, 

weet ik dat ik het juiste pad volg en dat er niets is wat menselijk niet 

mag. Mijn gevoel is het pad en zo ook mijn ingezonden stukken, mijn 

brieven en boeken.

Dat daar vele mensen problemen mee hebben is duidelijk, want gevoel is 

een vijand geworden van de mens in plaats van de drijfveer van het leven. 

Gevoel is iets kwaads, puur omdat het de waarheid vertegenwoordigt. 

Daar ik geen kwaad ken en ook geen kwaad doe, kan ik vertrouwen op 

mijn gevoel, mijn weg en mijn informatie. Deze informatie is 100% 

betrouwbaar, en keer op keer bewezen.

Gevoel is de kracht van elk mens wat helaas bij velen weggenomen wordt 

door een ziek systeem, met daarom heen een ziekelijke maatschappij 

met vele ziekelijke geesten. Doch, ik blijf volhouden en doorgaan omdat 

de energie komend uit een puur gevoel niet te verstoten is, en niet te 

overwinnen is door ziekelijke geesten. Puur gevoel is waar wij als mens 

terug naar moeten en dan heeft criminaliteit en ziekelijke geesten, zoals 

we ze hier boven weer kunnen zien, geen poot om op te staan en vallen 

ze eens stuk voor stuk door de mand.
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Blijf vertrouwen in het goede en blijf vertrouwen in je gevoel dat is de 

enige juiste weg.

We gaan nu over naar deel 2. Het is een rapport en bewijzen, die laten 

zien wat er allemaal om ons heen kan gebeuren. We gaan nu veel zaken 

in de verder komende hoofdstukken behandelen, zodat je kunt zien waar 

we allemaal in terecht zijn gekomen en nog in zitten. Het zal niet ge-

makkelijk zijn om hier door heen te worstelen maar het geeft het totale 

beeld van waar jij en ik in leven. 

John H Baselmans-Oracle
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533 Moderne slavernij

Het blijft een onderwerp waar nog steeds documentaires, films over 

gemaakt worden en veel over geschreven wordt. Dat nog steeds in de 

huidige tijd. Men vertelt dat het een bewustwordingsproces is en ze wil-

len de wereld tonen wat er allemaal goed mis is gegaan door de ogen 

gezien van deze tijd. Doch wetende dat slavernij nooit verdwenen is.

Want wat zien en maken we mee op de dag van vandaag?

-  Journalisten worden hun mond gesnoerd en voor 2 weken  

 de toegang ontzegd.

-  Werkgevers die hun personeel, via zeer louche    

 constructies beschermd door de wet, van ‘s morgens vroeg  

 tot laat in de avond in hun winkels laten werken.

-  Een paspoort verlengen (wat je vrijheid zou moeten geven)  
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 3 tot 4 maanden duurt.

-  Geld lenen bij banken vanwaar we weten dat het geld niet  

 meer bestaat en alle risico is voor de lener.

-  De schijn die ons voorgehouden wordt dat we democratisch  

 onze leiders mogen kiezen maar in werkelijkheid door   

 slimme constructies die personen gaan zitten die al   

 voorbestemd zijn.

-  Lange rijen bij openbare instanties die weten dat er zo’n   

 150.000 mensen wonen op het eiland en dat er zeker   

 2/3 geholpen moeten worden door 3 loketten.

-  Regeringen die jaar in jaar uit de burger leugens    

 voorschotelen en zelf wegkomen met wat alles tegen de   

 wet is en duidelijk niet voor hen geschreven is.

-  Exorbitante hoge bedragen om een simpel bewijs te   

 ontvangen dat je tot deze gemeenschap behoort. 

-  Het 1.5 ppm fluoride vergif die tegen alle rechten van de   

 mens in, in ons drinkwater geloosd wordt samen met nog  

 andere stoffen om ons langzaam maar zeker te vergiftigen.

-  We hebben een gezondheidszorg die beetje bij beetje   

 dichtgeknepen wordt voor de burger en expansie maakt bij  

 de cash betalende particulieren en privé klinieken.

-  Als burger niet naar buiten mogen brengen als je onder   

 dwang zaken hebt moeten ondertekenen of dat je   

 40 dagen gemarteld bent in je cel.

-  Water en Electra worden per direct afgesloten, maar bij de  

 “onschendbare” en de “rijke” bedrijven mogen die schulden  

 in de miljoenen lopen.

-  Het onmogelijk bereiken van ambtenaren die simpel weg  

 niet of nooit op hun plaats zitten.

-  Het niet na leven voor een selecte groep van deze   
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 maatschappij van de regels en wetten omdat ze zich   

 beroepen op onschendbaarheid.

-  De burger waar alleen nog maar een “krom” recht hoort   

 uitgesproken te worden, omdat de advocaten die je moeten  

 verdedigen, voor jouw zaak maar 2 uren uit mogen trekken  

 en nauwelijks betaald worden voor pro deo zaken.

Zo kunnen we met deze lijst nog wel even doorgaan maar we kunnen 

hieruit al duidelijk opmaken dat we, als simpele burger, als een slaaf 

behandeld worden, alleen het is in een nieuw jasje gestoken. Slavernij is 

er nog steeds en dan wel in een “nieuwe” vorm waar alsmaar langzaam 

maar zeker de kraan van al het menselijke, gesteund door de politiek, 

wordt dichtgedraaid. Je bent als “mens” niets meer dan een cribnummer.

Slavernij wat we kennen vanuit de geschiedenis is nooit weggeweest. 

We zijn door een slimme manier van interpreteren wat slavernij is, om 

de tuin geleid en heeft men mensen doen geloven dat er vrijheid bestaat. 

Alles behalve dat is waar.

John H Baselmans-Oracle

2014 

534 Rapport vuil storten 6 februari 2014

MIJN GEHEIMEN

4 zaken die ik mee gemaakt heb in mijn geboorteplaats, in mijn ge-

boortehuis.
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-  Connectie Philips met Nazi Duitsland

-  Vrijmetselarij, Jonkheer Smits van Ooyen

De 60 jaren oude geheimen

Op 20 mei 2014 is het 60 jaar geleden dat ik John H Baselmans geboren 

ben en in mijn jeugd zaken zag, die speelden en nog steeds spelen. Ik 

denk dat het onderhand tijd is dat er wat zaken naar boven moeten ko-

men. Ik ben geboren in Aalst gemeente Waalre, langs de Engelse tuin op 

Prins Maurits weg 24. Wonend in een grote villa, “Bosrand” genaamd 

van mijn oma en opa, groeide ik op in een bos samen met de natuur en 

met de vele dieren en planten om me heen. Het zandpad werd enkel 

en alleen gebruikt door onder andere de bewoners, mijn familie en de 

melk-, groente-, kolen-, visboer, bakker en scharensliep.

Mijn opa als hoofdinkoper van Philips

Mijn opa Jo Verhoeven was hoofdinkoper metalen van Philips te Eind-

hoven. Hij was dag en nacht als enige inkoper van dat bedrijf aan het 

onderhandelen voor goederen die geleverd moesten worden. VV

Ik herinnerde me dat hij regelmatig zeer boos was als hij de 0,001 

cent niet verminderd kreeg op de tonnen metaal die gekocht werden 

in Duitsland. 

Zijn rol in de 2de wereldoorlog was, naar horen zeggen, een vreemde en 

nog steeds duistere taak. Philips was een van de weinige fabrieken die in 

de tweede wereldoorlog materialen kreeg vanuit Nazi Duitsland. Mijn 

opa was ook minimaal 2 maal per week met zijn DKW (nu Audi) op 

weg naar de Duitse staalfabrieken waar hij voor Philips de beste metalen 
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voor de laagste prijzen moest afdingen. Zijn grootste vriendenkring zat 

dan ook in de tweedewereldoorlog onder de Duitsers. Opa, oma en hun 3 

kinderen hadden het niet slecht in de oorlog en oma deelde dan ook zeer 

regelmatig voedsel uit aan onder andere de Engelse soldaten, die onder-

gedoken lagen in de Engelse tuin, maar ook naar mede dorpbewoners.

Het was opmerkelijk dat Philips, toen nog gezeteld in de stad Eindhoven, 

er niet zo slecht af kwam als er weer eens bombardementen waren op 

de stad. Verder was opa altijd zeer stil als het ging over de opdracht die 

hij had als zijnde hoofdinkoper Philips en als onderhandelaar met de 

Duitse nazi tijdens de oorlog. 

Hij heeft dit geheim meegenomen in zijn graf.

Smits van Ooyen en de vrijmetselarij

We woonden met drie families in een groot huis wat gelegen was aan 

de Engelse tuin. Voor ons het kasteel van Philips waar de familie Smits 

van Ooyen woonde. Een plaats waar wekelijks bijeenkomsten waren van 

“vreemde” mensen. Later bleek, dat de vrijmetselarij met hun vrienden 

van Philips daar samen kwamen. Welkom was je daar niet als kindzijnde 

en ik werd ook regelmatig weggestuurd, zeker als er weer eens een 

duister gezelschap daar aanwezig was. Later werd het kasteel gebruikt 

voor “bijeenkomsten” van alleen hooggeplaatste Philips mensen. 

Aan de rechter kant van ons bos was verder nog een ander huis wat in 

1959 verwoest werd door een straaljagerongeluk waarbij de buurvrouw 

overleed en het huis verwoest werd. Sindsdien was ook dat bos mijn 

speelpark.

Een vreemd gebouw, de bunker 

De Engelse tuin was een plaats waar mijn ouders me veelal verboden 
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om te komen. Juist dat maakte het spannend om daar dan op onderzoek 

uit te gaan. Buiten de vele sloten en soms grachten die zeer diep waren, 

was men richting Animalie, wat een voormalig vogelpark was en waar 

ook een internaat stond, drukdoende om de voormalige E3 snelweg aan 

te leggen. De weg is nu de A2 randweg van Eindhoven. Zeer veel zand 

werd er gestort en zeer veel op- en afritten en constructies werden er 

gebouwd. Zand kwam hoofdzakelijk vanuit Valkenswaard (wat nu E3 

strand heet). Ook kwam er veel zand vanuit de Engelse tuin. Op die 

plaats waar een viaduct kwam, wat de mogelijkheid geeft om zo bin-

nendoor naar Eindhoven te kunnen fietsen, werd er een diep gat bij de 

viaduct gegraven en dat werd dieper en dieper. Ik ben daar regelmatig 

gaan kijken maar werd ook net zo regelmatig weer weggestuurd! 

Volgens opa en mijn ouders werd er op die plaats een enorme bunker 

gebouwd voor als er een nieuwe oorlog zou uitbreken. Ik moest blij 

zijn, want wij waren dan altijd veilig. Er werd me verder verteld, dat wij 

ook daar in mochten gaan wonen als er oorlog zou komen. Het was een 

enorm complex met grote ruimtes en vele kamers. Regelmatig was ik 

daar te vinden als men even niet keek of als de bouwvakkers verdwenen 

waren en de bewaking even niet oplette. 

Het enorme gebouw onder de grond maakt nog steeds een vreselijke 

indruk op mij. Na de bouw viel het me op dat er maar een piepklein 

gebouwtje boven de grond was gebouwd. Dat werd me toen door opa 

uitgelegd dat, dat niet echt groot mocht zijn want het zou dan te veel 

opvallen en men zou er achterkomen wat er dan onder de grond zit. Zelfs 

de bebossing werd teruggeplaatst en het gebouwtje werd na de bouw 

hermetisch afgesloten. Het was na de bouw een duister en geheimzinnige 

plaatst waar lange tijd niemand meer binnen de afrastering welkom was.
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De giflozing door Philips

Zoals ik al aanhaalde, ook vanuit de Engelse tuin werd zand gebruikt 

voor de E3 snelweg. De diepe en grote gaten midden in het bos werden 

opgevuld door grote afgedekte vrachtwagens die daar tonnetjes loosden 

van diverse maten in de diepe waterige gaten. Als men door had dat ik in 

de buurt was, als kleine opdonder, werd ik door zeer boze gasten weg-

gestuurd die op die plaats bleven tot na het lozen. Dan werd die plaats 

afgedekt met veel puin en oud beton. 

Toch was de lading niet altijd goed afgedekt. Mijn vader en ik gingen 

nog wel eens in het weekeinde kijken, als er geen boze mensen waren. 

We vonden kleine tonnetjes, met doodshoofden erop, met o.a. rode 

poeder daarin. Mijn vader dacht meteen aan rode kleurstof. Hij heeft 

deze poeder in beton gebruikt om rond de villa van opa en oma mooie 

dieprode paden te maken! 

Later werd het mijn vader duidelijk gemaakt dat die tonnen zeer zwaar 

gif bevatten en dat de rode stof niet pluis was. Mijn vader heeft de ton-

nen gepakt en ze weer in een van de gaten in de Engelse tuin gegooid. 

Wetende van het giflozen door Philips was kennelijk ook de reden dat opa 

het huis niet wilde kopen ondanks het aantrekkelijk aanbod van Philips.

Met het storten van de kleine dikkartonnen tonnen en ook grotere tonnen, 

is heel wat jaren doorgegaan. Er zijn in het bos heel wat vrachtwagens 

binnengereden met die tonnen die dan in de zeer diepe sleuven en gaten 

gedumpt werden. Ook waren er dagen dat er af en aan gereden werd 

met zwaar puin dat gestort werd over deze tonnen met gif als inhoud. 

Na de drukte in het bos langs ons huis, werd het na verloop van tijd 

stiller en werd het gehele bos weer netjes afgedekt en op de open kale 

plaatsen werden zelfs weer bomen gezet. Dezelfde soort bomen die er 
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verder in het bos ook stonden. Wel bleven er lange tijd enkele sloten op 

sommige plaatsen zeer diep. Ik kon zelfs daar vissen met een vislijn die 

de bodem niet kon halen! Ik zat daar dan ook regelmatig te vissen daar 

het water het gehele jaar daar bleef staan. Mijn ouders en oma waren 

er niet zo blij mee dat ik daar was want het was erg gevaarlijk. Ik werd 

gewezen op de steile kanten en de diepe gaten. Ze waren daar niet zo 

gerust op. Later pas, tegen het einde dat ik daar woonde, werden die 

diepe gaten in de sloten ook gedempt en was de vislol eraf.

Rond de jaren 1986 was ik weer eens in Nederland (woon vanaf 1982 

op Curaçao) en hoorde van mijn vader dat er op het stuk bos waar wij 

gewoond hebben een grote wijk was gebouwd. Ik vroeg mijn vader of 

ze ook in de Engelse tuin hadden gebouwd. Hij vertelde mij dat, dat nog 

steeds een bos was. We pakten de wagen en gingen ter plekke kijken. 

Het was erg veranderd en er was een weg gelegd van de Aalsterweg 

langs het kasteeltje van Jonkheer Smits van Ooyen naar de hoek van 

ons bos. Er was inderdaad een hele wijk gebouwd. De Engelse tuin 

was mooi gesnoeid en was een “model bos” geworden en de immense 

schuilkelder bleek iets te zijn van de brandweer.

We hebben daar wat rondgelopen en ik kon me nog de plaatsen herin-

neren waar het puin en vergif toentertijd werden gestort door Philips. 

Zelfs mijn vissloot was er nog, alleen was deze nu een werkelijke ondiepe 

sloot! Bij mijn vader thuis aangekomen, belde ik de gemeente Eindhoven 

en vroeg wie over gif in de grond ging. Ik werd doorverbonden en kreeg 

een man aan de telefoon van milieudienst. Ik vertelde mijn verhaal. Hij 

vroeg om meteen te komen met mijn vader.

We werden ontvangen in een gebouwtje aan de Rondweg, Boutenslaan. 

Deze man zette ons in een kamertje en legde de grondkaarten neer van 
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de Engelse tuin. Ik wees de plaatsen aan waar mijn vader en ik de ton-

nen hadden gezien en ze ook opgepakt hadden. Ook vertelde ik waar 

de diepe gaten waren waar tonnen en puin werden gestort in die tijd. 

De man keek even vreemd en liet los; “Ja, we hebben meer meldingen 

van giflozing gehad, maar we konden niets vinden. We kwamen niet 

erg diep de grond in want het was te hard”. 

Ik vertelde hem dat hij op puin was gestoten en dat hij met een kraan 

de toplaag van het zand moest weghalen en daarna het puin opzij moest 

halen. Daaronder zou hij zeker nog resten vinden van tonnen en zeker 

nog gifmonsters kunnen nemen. Het gesprek was snel afgelopen. Vol-

gens die man konden ze niet weer gaan onderzoeken in die omgeving. 

De huizen stonden er al en er waren verder geen “vreemde” meldingen 

vanuit deze hoek van de stad/dorp.

Het grondwater in deze gehele hoek was altijd zeer hoog. Als je een gat 

maakte in het bos van nog geen 30 cm, dan stroomde het water het gat al 

in. Bij het maken van de “bunker” werd er dagelijks voor de bouw een 

macht aan water in de sloten gepompt. Nu, kun je nagaan hoe dat gif 

in de vele hard kartonnen tonnetjes aan het verspreiden is via datzelfde 

grondwater in de gehele omgeving. 

De man bij de milieudienst rolde de kaarten weer op, nam onze gegevens 

nog eens op en vertelde ons dat er verder weinig gedaan kon worden. 

Daar antwoordde ik nog op; “Natuurlijk, want wie heeft het lef om 

Philips aansprakelijk te stellen voor het dumpen van gif. Het gaat maar 

om een paar burgers toch?”

Toen stonden we buiten. Nooit meer enige contacten gehad met wie 

dan ook over deze kwestie.
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In dit document is beschreven:

-  Een opa die duidelijk banden onderhield met Nazi   

 Duitsland namens Philips.

-  Jonkheer Smits van Ooyen met de “vreemde” mensen   

 van Philips die in de vrijmetselarij club vertoefden.

-  Een immens grote bunker aan de E3 snelweg (huidige   

 randweg, A2).

-  Gifstorting door Philips in de gehele Engelse tuin, afgedekt  

 met zwaar puin.

4 geheimen die 60 jaren door mijn hoofd spookten en nu eindelijk hier 

op papier staan. Maar wie o wie heeft het lef om dit nog eens te onder-

zoeken om zo kinder- en mensenlevens te besparen in de toekomst?

In waarheid opgemaakt; Curaçao, 4 februari 2014

Johannes Henricus Baselmans

Geboren: 20 mei 1954

Prins Maurits weg 24, “Bosrand”, Aalst gemeente Waalre, 

Nederland.

Huidige woonplaats:

Dokterstuin 237

Tel :+599-9-8

Curaçao, Lesser Antilles

Koninkrijk der Nederlanden

John H Baselmans-Oracle
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februari 2014

535 De zaak Helmin Wiels

Het Openbaar Ministerie maakte weer bekend; ze hebben nog steeds 

niet de intellectuele dader waar onder andere Pretu het over had. Pretu 

die naar verluidt vermoord is door verstikking en marteling in de cel 

van Barber omdat hij niets wilde zeggen. K. zou bekend hebben en dat 

deed hij net in de tijd toen er geen advocaat erbij was en ook hij werd 

in zijn cel gemarteld, wat ik ter informatie kreeg, om deze bekentenis 

af te leggen. Denk maar eens aan de martelingen van Melaan in de zaak 

Spelonk waar na vele jaren de waarheid naar boven kwam, maar de 

martelaars nooit vervolgd zullen worden omdat dat de deal is! Zie nu 

de afloop van de zaak Zambezi waar niet het delict wordt behandeld, 

doch door fouten van het OM zijn de mensen vrij uit gegaan.

Kuwas en zijn maatjes zijn absoluut niet de moordenaars van Wiels. 

De 2 personen die Wiels hebben vermoord waren opdrachtgevers van 

de groep die Wiels noemde en kwam uit de bank, accountants en pro-

ject wereld. Hij vernoemde dit éénmaal en zweeg, 2 dagen later was 

Wiels dood. Hij had de namen van deze groepen op zijn laptop en de 

belangrijkste stonden op een briefje wat in zijn studio lag (heer Asjes 

was ook hiervan op de hoogte gebracht). Verder is het helemaal opmer-

kelijk, dat de mensen die nu vast zitten achter de schermen “maatjes” 

waren van Wiels, ze hielpen hem met wat “zaken”. De wrijving zus en 

broer Wiels liep vreselijk op omdat, zoals we weten ABN/AMRO een 

vriendje is van KPMG (wat men in vele rapporten kan lezen) en dat 

was net wat Wiels ook wist. De link naar de financiële wereld was er, 

en zus Wiels vond dat wel te veel naar een kant neigen. Op de HD van 

de laptop is een kleine file met de namen. De vraag is; Wie heeft deze 
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HD met de link naar de intellectuele moordenaar die daar ook bij staat? 

Wie houdt deze informatie achter en waarom? Maar er is nog een link 

die kennelijk nog niemand heeft gevonden en die gaat vrij komen als 

het gehele proces voorbij is. Die link zal de intellectuele moordenaar 

alsnog aanwijzen. Wiels had zijn zaakjes op orde en al is het briefje 

weg, zijn HD verdwenen en zijn papieren vervalst, er is nog één link 

die iedereen zal verbazen volgens heer Wiels.

Heer Wiels, we gaan door in onze strijd. OM dwaalt omdat ze bang 

zijn of onder druk staan door de opdrachtgever die momenteel zeer 

regelmatig in nationale en internationale kranten in opspraak komt. De 

waarheid zal naar boven komen, helaas zullen weer onschuldige mensen 

eerst door een hel moeten gaan.

L’histoire se répète

John H Baselmans-Oracle

3 februari 2014

536 John Baselmans schreef

Een typisch verhaal wat zeer herkenbaar is voor mij. Ik leef 33 jaren op 

Curaçao en ben al 25 jaren bezig tegen de corruptie. Als MKK (Movi-

mentu Kontra Korupshon) ben ik beland in corruptie zaken die gaan over 

corrupte ambtenaren tot zaken als het wassen van 80 miljoen (Duitse 

verzekeringsgelden) en het wassen van 10 miljoen per week drugsgeld 

van de Italiaanse maffia. Ook het verdwijnen van vele mensen en 

vreemde olie handel door een van de grootste maffia personen in die olie.
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Wat Eric mee maakt is een schoolvoorbeeld zoals men in de corrupte 

wereld werkt. Zelf ben ik de gelukkige dat zowel de Nederlandse en de 

Antilliaanse veiligheidsdienst achter mijn naam “curatele” heeft gezet. 

Er is al een geweer op me gezet, aan mijn wagens geknoeid en ben ik 

alle contacten kwijt met mijn kinderen. Maar het gaat verder. Ik mag wel 

het eiland af maar ben niet meer welkom! Ik zit gevangen op een eiland 

tussen een blauwe zee onder de Nederlandse vlag. Ik heb in het totaal 12 

boeken geschreven met het gehele corruptie verhaal op de eilanden en 

Nederland (vrij te downloaden). Ook heb ik verschillende bewijzen dat 

de corruptie doorgaat tot in de justitie, rechters, OM, lokale en interna-

tionale politiek en dat maakt alles nog moeilijker. Tot voor kort hebben 

we een nieuwe gouverneur die naar verluidt ook in de corruptie zit en 

zelfs met haar man al meerdere malen in opspraak is geweest. Zo blijft er 

als klokkenluider niet veel over dan alleen de internationale organisaties 

hierover te verwittigen. Amnesty, Europees parlement, Unesco en VN 

zijn op de hoogte wat er speelt onder de Nederlandse vlag. Wat erg is, 

is dat na mijn ruim 25 jarige ervaring duidelijk is geworden dat aan de 

absolute top in deze maffia de vrijmetselarij staat die me ook al ruim 14 

keren “bezocht” hebben en met “vreemde” voorstellen zijn gekomen.

Eric hoe hoog je ook gaat, de corruptie wordt alleen aanzienlijker en je 

zult geen gehoor krijgen. Zie de bovengenoemde Nederlandse gevallen. 

Pak je leven op en vergeet het voordat je uit het land wordt uitgezet. 

Succes,

John H Baselmans-Oracle

Curaçao
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5 februari 2014

537 PG wilde lokale opvolger

Antilliaans Dagblad zaterdag

“Wij hebben steeds onze mond vol met ‘nos mes por’, (wij kunnen het 

zelf) maar als het erop aan komt, laten wij onze landen in het Caribische 

deel van het Koninkrijk in de steek. Het feit dat er lokaal geen enkele 

belangstelling is voor deze functie geeft echter wel te denken. De be-

antwoording van de vraag wat de reden hiervoor zou kunnen zijn laat 

ik gaarne aan jullie over”, zo sprak Piar.

John H Baselmans-Oracle

27 mei 2014

538 Overdenking

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

I can now send my final okay.

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

John H Baselmans-Oracle
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28 mei 2014

539 Kir-whah

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

give them the absolute power. According to their legend, two of the main 

characters are King Solomon and Hiram, King of Tyre. Yes, and here 

the power of these groups is gone.

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

can’t find it in these groups.

John H Baselmans-Oracle

6 juni 2014

540 Vrijheid van meningsuiting 

DE PERS is er vol van en men stelt zelfs vragen aan ministers in bin-

nen- en buitenland over hun beperkingen in de vraagstelling en dat hen 

het zwijgen wordt opgelegd.

Maar wat blijkt nu, diezelfde pers legt andere personen het zwijgen op.

Vorige week lanceerde ik mijn nieuwste boek en verzond een persbericht 

naar alle media. Via Facebook stuurde ik ook diverse radiostations en 

‘Facebook persmensen’ dat persbericht. Binnen een dag blokte Facebook 

me dat ik geen messages meer mocht versturen!
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Ik liet de zaak uitzoeken en kreeg het volgende antwoord:

Twee radiostations en één persoon (wat een DJ blijkt te zijn) hebben 

mijn message aangegeven als zijnde ‘spam’ en dat ik onder een valse 

naam werk!

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

het waren die stations die het hardste roepen over persvrijheid en vrij-

heid van meningsuiting.

Ondertussen heb ik aangifte gedaan tegen deze stations en persoon bij 

Facebook omdat ze onder valse voorwendsels personen afsluiten van 

vrijheid van meningsuiting.

Het is in en in triest dat juist deze hardschreeuwers zelf geen commentaar 

of berichten willen ontvangen als die niet gemanipuleerd kunnen worden 

door deze mensen. En dan gaat men andere mensen de mond snoeren.

Is dat vrijheid van meningsuiting heren/dames pers?

John H Baselmans-Oracle

11 juni 2014

541 How hypocrite people are!

The Brazilian government murders children and a lot of older people. 

That all for their sick soccer games, where over paid children are wal-

king behind a ball. 
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People have left their homes, children are dead and their lives are ruined 

for ever because of this circus.

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

How can people still watching and so participating in these sick games?

John H Baselmans-Oracle

13 juni 2014

542 Good morning!

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

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

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

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

Thank you for the sleepless nights you get to protect me.

17 juni 2014

543 En toen, minister Earl W. Balborda?

Vol goede moed kondigde minister Balborda de werkzaamheden aan 

over de gehele Westpunt weg van Grote Berg tot splitsing Soto.

Het zag er allemaal goed uit en het eerste gedeelte van het project, rond 

Grote Berg, werd na enkele weken perfect afgeleverd. Elke bewoner 

aan de weg kreeg een nette ingang en naast de verbrede weg werd al-
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les netjes afgewerkt met opgespoten diabaas en wit zand als finishing 

touch. De tijdelijke wegen werden weer afgegraven en de natuur zoveel 

mogelijk hersteld. Dit te zien gaf ons hoop.

Deel twee van dit project zag men al verschillen.

De aansluiting, deel een aan deel twee, heeft een hinderlijke bobbel in 

de weg en de afwerking was stukken minder. De tijdelijke wegen dwars 

door de natuur bleven liggen en veel troep is nog te zien inclusief puin.

Ondertussen was men al bezig met deel 3 vanaf pompstation Tera Cora 

tot afslag Soto.

Hier kregen de bewoners gedeeltelijk nog hun oprit terug en de zijkanten 

werden totaal niet afgewerkt laat staan bespoten met vloeibare teer. Grote 

gaten liggen nu direct langs een nieuw wegdek! De opgelapte duikers 

onder de weg door werden ook niet afgewerkt, puin en kapotte bomen 

zie je overal en de tijdelijke wegen liggen er nog.

Deel 4

Daniel van hetzelfde laken een pak. Vreselijke gaten langs de weg en 

vele bewoners hebben GEEN oprit meer gekregen. De weg is totaal niet 

afgewerkt en ook hier zien we de tijdelijke wegen, puin en kapotte bomen 

langs de weg liggen. En als toetje hebben we hier dat de vangrail op een 

gevaarlijke plaats voorgoed verdwenen is en wordt de tijdelijke weg als 

een sluipweg gebruikt! Water afvoer is totaal geblokkeerd en wachten 

is op een fikse regenbui waar de buurtbewoners blij mee zullen zijn.

Deel 5

Geen wegenbouw meer te zien, alles is stopgezet en aan de reactie 

(geen dus) van minister Balborda te zien kan Tera Cora fluiten naar 
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een nieuwe weg . Zo blijven we dus in het dorp een kraterveld houden 

en zien we wederom de loze beloftes van onze regering! Geen veilige 

beloofde rotonde en geen fatsoenlijke ingangen naar de winkels. Dit 

deel “horror weg met de vele ongelukken” is kennelijk geen prioriteit 

van onze minister en zijn regeerders.

Het is triest hoe projecten begeleid worden en het meest belangrijkste, 

gecontroleerd worden. Bij dit project is het overduidelijk dat miljoenen 

verdwijnen en dat de aannemers vreselijk knoeien. Dat kan omdat er toch 

geen controles uitgeoefend wordt op hun afgeleverd werk. Veel wijst 

er op dat er mogelijk een goedkeuring wordt afgekocht! Dat zagen we 

bij het stuk na Daniel waar delen van de weg met beton snel opgevuld 

werden en een laagje asfalt ons moet doen geloven dat er een nieuwe weg 

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

Het is onaanvaardbaar dat er zoveel belastinggeld, bijeengebracht door 

ons burgers, blijkbaar wordt weggesluisd en dat we binnen de kortste 

keren weer zitten met afgebrokkelde wegen inclusief kraters en een 

verwoeste natuur.

Triest is dat een minister niet even op persoonlijke brieven kan reageren 

waar dit alles aangekaard is en vragen beantwoordt wat de redenen is 

van deze oplichterij en volksverlakkerij. Het is duidelijk dat veel geld 

blijkbaar niet in de weg naar westpunt wordt gestoken maar elders.

John H Baselmans-Oracle
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3 juli 2014

544 Hoe een medewerker van justitie een burger de 
       mond wil snoeren

Deze persoon is voor mij geen onbekende. Deze man meent op de stoel 

te zitten van de minister van justitie. Het is dezelfde man die toegaf 

dat ik onder curatele sta en kwam met nog wat andere opmerkelijke 

uitspraken waar hij later kennelijk van geschrokken is.

Nu meent deze medewerker in zijn functie als MBA Beleidsmedewer-

ker ministerie van Justitie, een burger die een ingezonden stuk heeft 

geschreven, te moeten aanvallen en zelfs te moeten gaan vragen wat 

deze burger doet voor onze gemeenschap.

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

van meningsuiting meer is op ons eiland. Meteen word je de mond ge-

snoerd door personen die denken boven de wet en hun functie te staan. 

Heer Humphrey W. Josefa, u schreef dit stuk blijkbaar in opdracht van 

minister Navarro want u vernoemt namelijk uw functie.

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

persoon en niet in uw functie. U, als simpel ambtenaar betaald door 

ons, burgers, heeft niet het recht en machtiging om burgers het zwijgen 

op te leggen.

U gaat wederom ver buiten uw boekje.

John H Baselmans-Oracle
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15 juli 2014

545 Today was a special day

After a talk with an inside informant about a murder on one of our local 

politicians. The news came that our local public prosecution and judi-

ciary know the murderer(s) of this case! And guess what? They made 

of it a political case with some local street criminals. We have always 

fun on this island. Our local judiciary makes a fool of us, included the 

press who believes this fairy tale.

20 juli 2014 Overdenking

Nieuwe dag, nieuwe energie!

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

Dacht vannacht even; 

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

zaak liet even het alle andere positieve doen vergeten”

Wat een rare energieniale wezens zijn we toch. Maar we hebben weer 

het bewijs gekregen, energie is ondoorgrondelijk en staat ver boven al 

het rationele en emotionele gedachten.

John H Baselmans-Oracle
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18 juli 2014

546 De show is weer begonnen

Over 300 personen zijn neergehaald vanuit 10 kilometer hoogte. Inclu-

sief 173 Nederlanders.

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

uit het leven gestapt.

Zielige woorden worden nu gesproken, respect moet men hebben, vlag-

gen halfstok en zelfs lintjes worden gedragen en men moet mee leven 

want dit is vreselijk erg.

Enkele weken geleden;

Kinderen en volwassenen werden vermoord in Brazilië, dat om enkele 

miljonairs achter een balletje te laten lopen en er miljarden verdiend 

moesten worden. Israel/Palestina, duizenden mensen worden vermoord.

China, Rusland, Zuid-Amerika, Mexico, Afghanistan, Irak, Iran, Neder-

landse eilanden in een blauwe zee. Overal worden dagelijks mensen het 

leven ontnomen en NIEMAND die maar één woord rept over deze zaken.

-  Geen stilte uit respect,

-  Geen zielige woorden, 

-  Geen medeleven

-  Geen show en dagbladen volgeschreven over deze zaken. 

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

plaats”. Domweg, wat maakt het allemaal uit in deze overbevolkte 

wereld?
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Och, het leven is een show, doet men daar niet meer aan mee dan heb 

ook jij pech gehad.

Respect noemen ze dat, ik noem het show.

John H Baselmans-Oracle

20 juli 2014 

547 Nieuwe dag, nieuwe energie!

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

Dacht vannacht even;

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

zaak liet even het alle andere positieve doen vergeten”

Wat een rare energieniale wezens zijn we toch. Maar we hebben weer 

het bewijs gekregen, energie is ondoorgrondelijk en staat ver boven al 

het rationele en emotionele gedachten.

21 juli 2014

548 De verwarring “Jurist” met “Advocaat”

Blijkbaar zijn er nog vele misverstanden tussen deze twee woorden. 

Vandaar maar even de definities voor die mensen die niet weten wat 

een JURIST doet en wat een ADVOCAAT doet.

Omschrijving jurist: 
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ju` rist

(«Latijn)

de -woord (mannelijk)

juristen

1

rechtsgeleerde;

2

student in de rechtsgeleerdheid

jurist: rechtsgeleerde

Omschrijving advocaat: 

1

ad - vo` caat

(«Latijn)

de -woord (mannelijk)

advocaten

raadsman in juridische zaken die zijn cliënt bijstaat in een proces, maar 

ook daarbuiten met zijn kennis van het recht van nut kan zijn;

advocaat van kwade zaken

iem. die voor slechte dingen pleit;

advocaat van de duivel

zie advocatus diaboli

2

ad - vo` caat

(«Latijn)

de -woord (mannelijk)

dikvloeibare drank bereid uit eieren, brandewijn, suiker en vanille; een 

advocaatje een glaasje advocaat

advocaat: 1 pleiter, verdediger in rechtszaken 2 alcoholische dikvloei-

bare eierendrank
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advocaat: eigele dikvloeibare drank die bestaat uit brandewijn met 

eieren, suiker en geraspte notemuskaat

advocaat: raadsman in juridische aangelegenheden 

advocaat: pleitbezorger, verdediger

John H Baselmans-Oracle

23 juli 2014

549 Brief Dries van Agt

De moordenaar vanuit Nederland

Rutte, je optreden over Gaza was een horreur!

Brief van oud-premier Dries van Agt aan premier Mark Rutte

Premiers van ooit schrijven zelden aan premiers van nu over politieke 

zaken. Jij bent mijn achter-achterkleinzoon in het ambt van Eerste 

Minister, ook jij hebt nooit een politieke brief van mij ontvangen. Wel 

eens een amicale boodschap van waardering voor een aantal van je 

presentaties. Maar nu kan ik niet langer zwijgen.

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

“NOS Gesprek met de minister-president”. Waarschijnlijk je laatste 

interview voorlopig, want in Den Haag is het zomerreces begonnen. 

Dat gesprek was een horreur.

De interviewer begon met Gaza. Wéér beschietingen vanuit dat gebied 

op Israël en wéér een daverend antwoord van Israël hierop. Hij vroeg of 



119- The new world-

je er een déjà vu gevoel bij had. In 2012 was het immers ook zo gegaan. 

Maar dat onderschreef je niet, je wees op de verschillen. De raketten die 

Hamas nu gebruikt zijn geavanceerder en hebben een groter bereik, zei 

je met veel urgentie. Je benadrukte, bij herhaling, nóg een verschil: nu 

worden de raketten “vanaf scholen of ziekenhuizen” afgevuurd en aldus 

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

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

je eraan toe. Vonken van verontwaardiging spatten van het scherm af.

Je beticht dus de machthebbers in Gaza ervan dat ze lanceerinstallaties 

opzettelijk hebben geplaatst naast of vlakbij scholen en ziekenhuizen. 

Berust die claim op onafhankelijke bronnen, of op wat Israëlische func-

tionarissen je hebben ingefluisterd?

Gaza: de grootste openluchtgevangenis ter wereld

Afgezien van de vraag of deze zware aantijging op betrouwbare feiten 

gestoeld is, dient beseft te worden dat er in de Gazastrook vrijwel geen 

open gebied is. De strook, tweemaal ons eiland Texel, herbergt thans 

1,8 miljoen mensen, grotendeels vluchtelingen en afstammelingen van 

vluchtelingen, en is hiermee één van de dichtstbevolkte gebieden ter 

wereld. Sinds Israël in 2007 een blokkade instelde terecht de grootste 

openluchtgevangenis ter wereld genoemd. Op Gazaans grondgebied 

heeft Israël een zone van honderden meters tot verboden gebied ver-

klaard. Wie zich daarin begeeft wordt dadelijk onder vuur genomen. 

Stel je eens voor dat ettelijke miljoenen Nederlanders opgepropt zouden 

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

vliegende cipiers.
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Terecht zei je in het interview dat Israël het recht heeft zichzelf te 

verdedigen. Dat lijdt geen twijfel. Maar even onbetwistbaar is het dat 

die zelfverdediging proportioneel behoort te zijn. Tot dusver meer dan 

100 doden in Gaza, merkte de interviewer van de NOS op, in Israël 

geen enkele. Is dat proportioneel? Het is ontluisterend dat je die vraag 

bevestigend hebt beantwoord – meer dan 100 Palestijnse doden vind 

jij “niet disproportioneel”. Dat is schokkend. Verlies de verhoudingen 

niet totaal uit het oog

Geen misverstand, ik veroordeel de raketbeschietingen vanuit Gaza. Die 

vormen een schending van het internationaal recht en moeten stoppen. 

Door de 1.200 raketten die Hamas en andere militante groeperingen in 

de afgelopen dagen hebben afgevuurd, zijn tientallen Israëli’s gewond 

geraakt en is enige materiële schade in Israël veroorzaakt. Er is één 

Israëlische dode te betreuren. Maar verlies de verhoudingen niet totaal 

uit het oog. Het aantal Palestijnse doden is inmiddels gestegen tot 204. 

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

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

bedraagt al 1.450. Daar zou Israël geen enkele verantwoordelijkheid 

voor dragen?

Je sprak over Israëls recht op zelfverdediging, maar miskende dat dit 

recht uitgeoefend moet worden binnen de kaders van het internationaal 

recht. 1.750 (!) doelen heeft Israël de afgelopen dagen gebombardeerd 

in Gaza, het stukje land twee keer zo groot als Texel. Daarbij zijn 1.370 

huizen vernield en 79 scholen beschadigd geraakt. Het Rode Kruis waar-

schuwt dat 600.000 Palestijnen toegang tot water dreigen te verliezen.

Je toonde geen enkele empathie met het immense leed van de Palestijnen
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Wat me in je televisieoptreden bovenal heeft verontrust is het ontbreken 

van enige empathie met het immense leed van de weerloze Palestijnen. 

Dag en nacht wordt er in de Gazastrook dood en verderf aangericht 

door het meest geavanceerde wapentuig gelanceerd vanuit de lucht, 

het land en de zee. Niet alleen lanceerinstallaties en opslagplaatsen van 

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

gebouwen waarin mensen wonen die (vermoed worden) geaffilieerd te 

zijn aan Hamas. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem 

meldde enkele dagen geleden al, dat bij deze aanvallen op woonhuizen, 

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

gedood zijn, onder wie 18 kinderen en 12 vrouwen. Werp mij niet tegen 

dat de Israëlische krijgsmacht met zijn bommen, granaten en raketten 

precisiebeschietingen uitvoert, zulks in tegenstelling tot de Palestijnse 

groeperingen die zomaar projectielen afknallen naar Israël. Het gaat 

immers niet alleen om meer of minder precisie, het gaat ook en aller-

eerst om de aard van de doelen die – met precisie – beschoten worden.

Tot de vele onheilsberichten die je ter kennis komen behoort ook de in-

formatie hoezeer in de huidige chaos de ziekenhuizen in Gaza overbelast 

zijn geraakt. Er vallen nu zoveel gewonden dat de medische diensten 

overrompeld worden. Er is een dramatisch tekort niet alleen aan bedden, 

maar ook aan medicamenten en verbandmiddelen en aan apparatuur 

om spoedoperaties uit te voeren. Al voordat de hel losbrak boven Gaza, 

was er in de hospitalen een nijpend tekort aan energie: stroom valt uit, 

er is niet voldoende of zelfs geen brandstof om generatoren draaiende 

te houden. En hoe is het gesteld met de watervoorziening? Voor zoveel 

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

Hoe is het mogelijk dat ons land zo zeer faalt in het beschermen van de 

rechten van de Palestijnen?
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De noodsituatie waarover ik je aanspreek in deze brief is niet pas in het 

naaste verleden ontstaan. Deze humanitaire ramp is al begonnen toen 

de Gazastrook ongeveer zeven jaar geleden werd geblokkeerd door 

Israël, door een vrijwel hermetische afsluiting aan alle zijden, te land 

en ter zee. Amerika en de Europese Unie hebben verzuimd hiertegen 

in actie te komen. Weliswaar heeft de EU in een reeks van verklaringen 

van de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken opgeroepen deze 

blokkade op te heffen, maar van die tandeloze vermaningen uit Brus-

sel heeft Israël zich geen snars aangetrokken. In de hoofdstad van de 

Unie keffen de honden, maar de Netanyahu/Lieberman-karavaan trekt 

schouderophalend verder.

Israëls blokkade van Gaza komt neer op collectieve bestraffing en vormt 

aldus een ernstige schending van het internationaal recht. Nederland af-

ficheert zichzelf graag als de bakermat en hoeder van het internationale 

recht. Onze Grondwet gebiedt de regering de internationale rechtsorde 

te bevorderen. Hoe is het dan mogelijk dat Nederland zozeer faalt in 

het beschermen van de meest fundamentele rechten van het Palestijnse 

volk, ook op dit moment?

Waarom laat je nooit vonken van verontwaardiging over Israëls schen-

dingen van het scherm spatten?

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

conflict is geëscaleerd met de raketbeschietingen uit Gaza. Dat getuigt 

van blikvernauwing. Is aan je aandacht ontsnapt dat Israël tijdens de 

vredesbesprekingen onder leiding van de Amerikaanse minister van 

Buitenlandse Zaken Kerry voluit is doorgegaan met zijn kolonisatie-

project op de Westoever? Dat er meer dan vijfduizend Palestijnen in 

Israëlische gevangenissen zitten, velen in administratieve detentie, 
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opsloten zonder aanklacht en proces? Dat het Israëlische leger steeds 

weer Palestijnse kinderen doodt, gemiddeld twee kinderen per week in 

de afgelopen 14 jaar?

Inderdaad Mark, de raketbeschietingen uit Gaza zijn strijdig met het 

internationaal recht en moeten onmiddellijk stoppen. Maar Israël schendt 

het internationaal recht dagelijks, al decennia lang, op allerlei manieren, 

met ernstige gevolgen. Waarom laat je nooit daarover de vonken van je 

verontwaardiging van het scherm spatten?

Veel wijsheid toegewenst,

Dries van Agt

John H Baselmans-Oracle

 

25 juli 2014

550 Niet geloven

Al jaren laat ik zien dat de kranten/pers gewoon een verlengde is van het 

systeem en dom zaken naar buiten brengen die men opgelegd worden 

van boven af. EINDELIJK wordt dit nu ook op de Universiteit onder-

wezen aan onze jeugd!

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

http://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-moet-je-niet-

geloven-wat-in-de-krant-staat/

John H Baselmans-Oracle
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25 juli 2014

551 Respect

De laatste dagen wordt men overspoeld met het woord “respect”, maar 

helaas begrijpen weinige wat het woord betekent.

Is respect:

-  Een show die opgevoerd wordt.

-  Belachelijke handelingen of uitspraken doen.

-  Op straat staan met een uitgestreken gezicht. 

-  Vlaggen uithangen.

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

 getekend hebt.

-  Politieke onzin uitkramen terwijl men al denkt aan 

 de volgende verkiezingen.

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

te zien noch te merken. Al het andere is SHOW voor de buitenwereld 

om gezien te worden en op te vallen! Respect, toon het 24 uur per dag 

aan alles wat leeft, bloeit en jouw kracht nodig heeft.

DAT IS RESPECT!

John H Baselmans-Oracle
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26 juli 2014

552 Het was me een nachtje wel

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

is. En vannacht mocht ik dat weer eens meemaken.

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

de opdracht gaf samen met die persoon van de bank die de 1.2 miljoen 

dollar vrij zou maken. Deze personen verdwenen direct en even verder 

zat ik in de onderhandelingen, via een stroman, met de moordenaars. 

Het scenario werd even geschreven vanuit justitie en het werd een sim-

pele moord door het laten verdwijnen van die mensen / bewijzen van 

het toneel die achter dit alles zaten. Niemand kraait meer naar de ware 

opdrachtgever, geldschieter en moordenaars.

In een flits weer werd er een opdracht uigegeven, nu vanuit zeer hoog 

zittend in Nederland. “Ze moet dood, ze weet te veel” waren woorden 

die moesten rechtvaardigen de opdracht en de moord. Later lag ze daar 

mevr. Borst weggetrokken van deze wereld. En het scenario was we-

derom een kopie van vorige zaken beschermd door justitie en ingevuld 

met wat “duistere” mensen.

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

een of ander kasteel/paleis waar het ging om iemand op te ruimen. “Hij 

moet verdwijnen, hij weet te veel van ons” waren wederom de woorden. 

Ik zag een persoon die de opdracht gaf aan een huurmoordenaar komende 

vanuit het Nederlandse leger. Hij zou de regie voeren en zaken indekken. 

Geld was geen probleem. 2 miljoen werd uiteindelijk het bedrag en Pim 

Fortuyn verdween van het politieke toneel voor eeuwig.
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Als laatste kwam een bekende in die energie, heer Croes die weigerde 

zijn handtekening te zetten op het meest belangrijke document dat elk 

land op de wereld moet tekenen. Hij vertikte het en het was een zwaar 

gesprek. Hij stapte in zijn wagen, werd draaierig, verloor zijn bewustzijn 

en verdween uit deze wereld. Uit de auto werden snel aanwijzingen naar 

de oorzaak weggenomen en het werd er een ordinair verkeersongeluk 

gesimuleerd. Later geen testen, geen eerlijke autopsie.

In alle gevallen zijn de ware mensen die de moorden hebben gepleegd, 

niet opgepakt laat staan veroordeeld. In deze gevallen was het vanuit 

hoge kringen dat de opdrachten werden gegeven. Nooit zullen de bur-

gers erachter komen wie deze waren. Afgeschermd door justitie en die 

mensen op de plaatsen die onderzoeken moeten leiden. Hun opdracht is 

elke link die maar een ware aanwijzing mocht geven te laten verdwijnen 

en te vernietigen. Dat kreeg ik in een flits door van de persoon die de 

leiding had in het mega onderzoek in de zaak van der Sloot. Mensen die 

te veel weten en zich niet houden aan die afspraak worden ook gehaald 

van deze wereld.

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

vol verraad, geheimen en blinde schapen. De wereld waar ik vandaag 

weer in verder moet met dit lichaam. Wetende dat ik regelmatig enkele 

van deze “opdrachtgevers” tegenkom en niets anders kan zeggen dan 

“Goede morgen”. Dat terwijl hun energie weet wat ik opvang en zie. 

Het zijn de spelers en de energie van personen die menen door moorden 

een macht te kunnen behouden.

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

Zo ook niet macht.

John H Baselmans-Oracle
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2 augustus 2014

553 Brieven heer Wiels

In het verleden zijn er vele (handgeschreven) brieven tussen heer Wiels 

en mij rond vele zaken geweest. Ik vraag me af of die ooit boven water 

zijn gekomen in het zogenaamde onderzoek. Verder heeft toentertijd er 

gelukkig niemand weet van gehad, buiten I.S. Deze informatie bevatte 

waar heer Wiels tegen aan het vechten was. Als heer Wiels weer langs 

reed was er altijd een claxon of een zwaai, maar we vermeden elkaar 

bewust. “De tijd was nog niet rijp, riep hij”. En voor diegenen die meer 

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

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

deden. Het is OM die deze namen niet durft te onderzoeken. En het doet 

me pijn dat wederom onschuldige als schuldigen worden aangewezen 

voor zaken waarbij zij niet bij betrokken zijn. 

Waar is recht? 

Waar is gerechtigheid?

Helaas in deze matrix is die niet meer aanwezig.

Heer Wiels we deden onze best helaas meer kunnen we niet doen.

John H Baselmans-Oracle
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3 augustus 2014

554 Een must know conversatie

Jacob deze hele show is werkelijk een farce. De enige ware persoon die 

wat wist (geen dader) is vermoord in de cel van Barber (te westpunt). De 

rest is het een politieke stunt omdat men bang is voor een bepaalde groep.

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

zware druk van enkele “personen” (bedrijven) waar miljarden belangen 

zijn.

Deze show is niets meer dan zand strooien in ieders ogen waarbij vele 

onschuldige het spel mee moeten spelen.

De enige die WERKELIJK wat zou kunnen zeggen (maar dat kan ze 

niet anders is ze ook koud) is I.S. Ook zij voert een leugen naar buiten 

maar verzwijgt aardig de met de handgeschreven brieven.

“Op Curaçao bepalen ambtenaren ......” Zelfs Jacob met een aardig kapi-

taal achter zijn naam kreeg relatief weinig klaar. Als je niet in de maffia 

zit dan kan je het schudden en de bewijzen zijn er ten over. Ambtenaren 

en kapitaal zijn hier gekoppeld aan maffia.

Ze konden niets anders Jacob

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

Zal je met één helpen, R.P.

Baas nummer EEN

De man waar Wiels te dicht bij kwam.

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

de verdere andere kleine kinderen bij. Hij bezit het leeuwendeel van 
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het gehele eiland(en) inclusief wat banken, gokpaleizen en zeer veel 

gebouwen op strategische plaatsen.

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

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

Iemand eens over gedacht dat als je brieven typt op een PC dat ze eeuwig 

blijven staan op je HD?

Op 5 verschillende data zijn er 5 verschillende brieven geschreven, 3 

direct afgegeven aan heer Wiels (alle bedrijven, aangiftes nummers en 

namen van de spelers) en 2 aan I.S. bij de sede van PS. I.S is de enige 

persoon die weet waar heer Wiels werkelijk mee bezig was. En Renee wil 

je weten waar het over ging luister HW zijn tirades nog maar eens goed 

af en de keren dat hij mij vernoemde of aanhaalde. De show was perfect. 

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

die TOTAAL niets wist van hem omdat ze niet te vertrouwen was (nu 

duidelijk met haar gelogen verhaal) en het briefje met de namen werden 

nooit onthuld. Dat laatste briefje heeft heer Asjes in zijn hand gehad.

Renee ik weet dat je veel onderzoekt en ik weet dat je in zaken vast bijt.

Dan mag ik aan nemen dat je wist van de zware ruzie tussen broer en 

zus Wiels. (kan je anders de bevestiging wel sturen) DAN weet je ook 

dat mevrouw Wiels samenwerkte via ABN/AMRO met KPMG (moet je 

weten) Dan is broerlief oorlog aan het voeren met zowel de maffia hoek 

dos santos EN UTS waar de loterij is. UTS is in beheer en wordt gestuurd 

door KPMG! (Zelf voor UTS en KPMG gewerkt voor 12 jaren) PRO-

BLEMEN! En wat is de bank die het lokaal allemaal mogelijk maakt?

Waarom was er bij dag 2 al een (valse) verklaring dat mevrouw Wiels 

onze minister van buitenlandse zaken moest worden, EN GEWORDEN 
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koste wat kost. Gecoverd door Asjes die ja ja en ja knikt (hij heeft geen 

moer te zeggen als MP). Jawel, mevrouw Wiels weet nu vanuit de Ne-

derlandse als lokale politiek waar de zaken bijgestuurd moeten worden 

in diverse zaken! Of afleidingen geplaatst moeten worden zodat men 

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

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

hebt uitgezocht, niet waar?

PS UTS was de inkom van W in zeer grotere zaken, dit was zijn stap 1

John H Baselmans-Oracle

4 augustus 2014

555 Overdenking

After 3 times without electricity yesterday a mail came in with the most 

important message in the case Wiels and the way the (old) Netherlands 

Antilles is turning. With 2 simple lines which prove everything what is 

happening around mr Wiels.

The show can begin and I will see how OM will nail innocent people 

for life.

Thank you for the message

John H Baselmans-Oracle
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7 augustus 2014

556 Hoe oud- rechercheurs werkten

Met al de heisa van de week om de show rond de moord op heer Wiels 

kwam één vraag bij me op.

Nu ken ik aardig wat gepensioneerd en veilig in een hol rond de wereld 

wonende onderzoeksmensen die grote zaken aanpakten oa; Holloway, 

Hogan, Croes, Coke smokkel en wapensmokkel Curaçao en lokaal wat 

andere zaken en ik stelde hen deze vraag.

“Hoe deden jullie vroeger als oud- rechercheurs jullie werk.” Ik kreeg 

unaniem dit antwoord:

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

in wat naar ons gevoel klikt (ja gevoel)! Dan kijken we of we de puz-

zel (ja puzzel) in elkaar kunnen zetten. En dan gaan we verder de zaak 

sluitend maken. Maar soms mag de zaak niet opgelost worden want dan 

komen we te dicht bij de ware bron. Dan word je plotsklaps van je job 

gehaald en overgeplaatst.Er wordt dan een sukkel op die plaats gezet 

die dan de zaak moet oplossen zoals de hogere het willen!”

Einde onderzoek.

Al deze oud- rechercheurs / onderzoekers die ik gesproken heb, kwamen 

met een soortgelijk antwoord.

-  Men werkt op gevoel

-  Proberen een puzzel op te lossen 

-  Daarna worden ze bedreigd door hun meerdere en van de  

 zaak afgehaald als deze niet opgelost wordt zoals men het  

 op hogerhand heeft besloten.



132 - OMNIS 3 -

Zo zal de absolute waarheid nooit naar boven komen, ook niet in de 

zaak Wiels.

John H Baselmans-Oracle

3 augustus 2014

557 Jeugd van Bandabou hebben hun materialen

5 maart 2014 schreef ik het stuk “Onze beschermheer voor de sport 

op Bandabou”. Sindsdien is er veel gebeurd met een geweldige afloop 

van dit project.

Na de brief aan heer Asjes werd er snel en adequaat ingegrepen door 

heer Asjes en zijn team. We kregen meteen een persoonlijk gesprek 

over deze zaak. Binnen 2 weken hadden we een vrijstelling voor deze 

sportgoederen waarvan we later de officiële ministeriele beschikking 

ontvingen.

Een klap was het wel toen de mondelinge belofte van de marine niet 

nagekomen werd, ze haakte af voor het vervoer van deze goederen. We 

gingen op zoek voor sponsoren voor het vervoer. Gelukkig werd dat 

opgelost en samen met Florida Express NV is er uiteindelijk 33 kuub 

aan sportgoederen aangekomen die we als schenking kregen van Sports 

for Children, Nederland.

Langs deze weg willen we de volgende personen bedanken;

-  Sports for Children

-  Heer Asjes

-  Douane Curaçao
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-  Florida Express NV

-  Onze lokale vervoerder

-  En de sponsoren om het vervoer te bekostigen.

Onze jeugd op Bandabou heeft nu de sportmaterialen waar ook zij recht 

op hebben. Meisjes en jongens, laat nu de medailleregen maar beginnen!

John H Baselmans-Oracle

6 augustus 2014

558 Het recht van een gewone burger

Men mag NOOIT en te NIMMER verdachte personen al bij voorbaat 

veroordelen en verklaringen opleggen, afpersen of bedreigen of zelfs 

vermoorden zoals het kennelijk gebruikelijk is in ons justitieel apparaat. 

Reeds geruime tijd worden er jongeren in een hel gezet met een “pro 

deo advocaatjes” die eigenlijk maar 3 uren de tijd hebben om een zaak 

voor te bereiden. Deze personen hebben geen 10 tot 100 duizend gulden 

advocaten om hen te helpen.

We hebben het ook meegemaakt met de zaak spelonk. 24 en 8 jaren 

veroordeeld en we hadden geen geld om dure advocaten in te schakelen. 

Alles werd afgewezen en niets was mogelijk. TOEN schakelden we op 

een na de duurste advocaat in van Nederland (heer Knoops) en binnen 

2 weken hadden we al een deal en na 6 maanden waren de jongens vrij!

Klasse justitie noemen ze dat. Je kunt je vrijheid kopen met deals en 

veel geld.
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Kijk naar de zaak Elhage en Booi. Men schakelde Knoops in en het 

zijn nu de heilige der heilige op aarde! Geld in justitie doet wonderen!

Verder zover mijn informatie reikt, is het verplicht als advocatenbureau 

pro deo werk te doen. Daar krijgt men van de staat een aalmoes voor. In 

praktijk wil dat zeggen ongeveer 3 uur werk! Hoe kun je in hemelsnaam 

in 3 uren tijd zaken zoals de moord op heer Wiels voorbereiden? DUS 

de advocaat moet er extra onbetaalde tijd in steken wetende dat het een 

onbegonnen zaak is.

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

nog wat eer te behalen is. Dit is de simpele wereld van een advocaten 

bureau. In de 33 jaren dat ik me in deze wereld begeef zie je; zet een 

dik betaalde advocaat op die plaats en de poorten van de hemel gaan 

open. Zaak Elhage, zaak Spelonk en zaken tegen zeer hoge bedrijven 

en maffia zijn de bewijzen.

Even op het pro deo terugkomen, deze mensen werken veelal vanuit hun 

hart en ziel. Doch via hun kantoor opgedragen, mogen ze maar weinig 

uren (3 uren) besteden aan deze zaken en zijn er weinig/geen financiën 

voor eigen onderzoek.

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

een klasse justitie met dure advocaten, veel onderzoek, kleine lettertjes 

en een dosis dreigementen heeft een cliënt/verdachte al snel de zaak 

gewonnen.

Nogmaals, ik heb respect voor die advocaten die dit allemaal toch maar 

even doen en de term (advocaatjes) is dan misschien verkeerd gekozen.
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Om even aan te geven, een simpel onderzoekje kost al 10.000 gulden 

praten we nog niet over een forensisch onderzoek.

De onkosten Spelonk/Knoops liepen al zeer snel op naar een half mil-

joen! Men had er wel even over de 2000 uren ingestoken! Praten we 

nog niet over de vele onderzoeken, harddisk, forensisch onderzoek, 

documenten evalueren op handschrift, tijdlijn verdachten en moord.

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

men kromme zaken recht.

John H Baselmans-Oracle

8 augustus 2014

559 Brief aan mw. L.A. George-Wout

Curaçao; 10-08-2014

Gouverneur van Curaçao, mw. L.A. George-Wout Fort Amsterdam 2, 

Willemstad 

Curaçao

kabinet@kgcur.org

Betreft: Aangifte moord heer Helmin M. Wiels

Geachte mevrouw George-Wout

Ondergetekende, John H Baselmans, soeverein mens van vlees en bloed, 

wil u via deze weg het volgende onder ogen brengen.
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Ondergetekende heeft sinds Gouveneur Römer, later de heer Saleh en 

heer Goedgedrag, altijd zaken die het daglicht niet konden verdragen 

aan deze heren doorgegeven. Alle 3 de heren hadden mij geadviseerd 

“signaleer en rapporteer, wij doen de rest”. Ondergetekende moet zeg-

gen, dit was een veilig gevoel daar ondergetekende zeer vele moeilijke 

zaken onder ogen kreeg die zelfs niet te vertrouwen waren bij zowel de 

minister van justitie, Justitie en Openbaar Ministerie.

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

Procureur Generaal de heer Piar waarmee ondergetekende nog contact 

heeft. Hij was voor ondergetekende de link tussen de Gouveneurs en 

justitie.

In het jaar 2012 kwam er een zeer zware melding binnen waardoor 

ondergetekende bij uw collega heer Goedgedrag direct kon komen om 

deze te bespreken samen met de directeur van uw kabinet. Enkele dagen 

later bleek dat we waren afgeluisterd en werd ondergetekende door de 

lokale veiligheidsdienst onder curatele gezet. Kort daarna moest heer 

Goedgedrag ook verdwijnen van het toneel en voor ondergetekende 

was het een afsluiting van samen werken met diverse gouverneurs en 

hun kabinet.

Mijn “werk” als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) ging door want 

de ellende hield niet op en het rapporteren van vele mensen ook niet. 

Door de vele zaken werd ondergetekende genoodzaakt zijn soeveraniteit 

op te eisen bij uw Koning en u en de plaatselijke regering daarvan op 

de hoogte te stellen.

Komende op de zaak heer Wiels.



137- The new world-

In alle jaren dat heer Wiels in de politiek zat, hadden wij contact. On-

danks zijn scheldpartijen en ongenuanceerde uitspraken wist onderge-

tekende dat hij de enige was die een vuist zou kunnen maken tegen de 

ware corruptie. Heer Wiels nam mijn partij programma over (PBV). 

Een partij die ondergetekende aan het oprichten was. En zo vertegen-

woordigde heer Wiels veelal mijn visie. Regelmatig gaf ondergetekende 

hem “leads” waar de corruptie zat en waar en hoe deze aan te pakken.

Als gepensioneerde reclameman kwam ondergetekende in het verleden 

in alle grote bedrijven en bij de meest bekende en beruchte personen. 

Het was een mooi “inkomen” voor ondergetekende. De ware maffia 

nestelt zeer hoog en heeft werkelijk alles in handen maar dat hoeft 

ondergetekende u zeker niet te vertellen.

Ondergetekende gaf heer Wiels onder andere de tip van UTS en K. UTS 

is namelijk K en alle goedkeuringen gaan via dat bedrijf. Daar kwam 

ondergetekende achter als er weer een UTS opdracht was.

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

Hij kon het niet gooien op de bedrijfsvoering van UTS want UTS had 

haar vleugels de wereld in uitgestreken door toedoen van K. Toen kwam 

de ingang via de illegale SMS loterij en was dat het binnenkomen in het 

geheel. Klopt, heer Wiels was ook niet geheel zuiver en had ook links 

en rechts zijn mannetjes in de maffia. Maar hoofdzakelijk kwam de 

input en het geld van een Nederlandse politieke partij, PVV genaamd, 

die zijn leider was. Dit weet ondergetekende daar PVV ook hem wilde 

strikken voor deze job en hem financiën en knowhow aanbood in een 

gesprek bij Avila. Het werd later intern bevestigd doordat toenmalig lid 

heer Brinkman uit de PVV werd gezet.
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Het inkomen voor heer Wiels bij UTS was er, maar er waren vele 

moeilijkheden waar ondergetekende heer Wiels in persoonlijke brieven 

(hij wilde niet met mij gezien worden) liet weten. Er waren verraders 

waarvan een vanuit de familie; mevrouw M.W, een zekere mevrouw 

I.S. en heer E.W.

Met zijn grote mond dacht heer Wiels werkelijk alles te kunnen over-

bluffen. Er was al geruime tijd een vreselijke ruzie ontstaan tussen zijn 

zus M.W. en hem.

De bevestiging kreeg ondergetekende van mevrouw W. persoonlijk 

via een mail. Later vernam ondergetekende dat de ruzie ging over de 

positie van haar bij A./A. bank Nederland en de samenwerking K. De 

laatstgenoemde (K.) is lokaal de motor van UTS met hun illegale loterij. 

Het probleem was dat K., die al zwaar in de problemen is, wereldwijd 

klappen zou ontvangen en een strop van miljarden zou hebben als er naar 

buiten kwam dat K. samenwerkt met de Colombiaanse/Italiaanse maffia!

Ondertussen wist heer Wiels, dat alle Harddisks die vanuit de veilig-

heidsdienst door heer Schotte waren geregeld, terecht waren gekomen in 

Colombia. En dat omdat de Colombiaanse maffia (d.S. en zijn groep) de 

Italiaanse maffia (heer R.P.) wilde overnemen. Dat was de main oorlog 

tussen deze twee patijen. Uiteindelijk heeft laatstgenoemde toch weer 

de macht in handen gekregen door een slim spel.

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

heftig en zeer zwaar. Men kwam er duidelijk niet uit. Gevolg, heer Wiels 

ging door met zijn onderzoek. De oorlog was rond, heer Wiels wilde K. 

niet sparen noch zijn zus en minder nog A./A. bank.
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Later bevestigde heer Wiels wie de grootste corrupte groepen waren wat 

we mochten lezen in het NRC van 6 mei 2013, ik citeer; 

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

hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, projectontwikke-

laars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in.”

Daarvoor liet hij schrijven “ik ben niet bang” maar hij wist die donderdag 

toen het interview afgenomen werd dat hij zou komen te overlijden. Dat 

liet hij duidelijk doorschemeren de weken voor zijn dood, na de brief 

van ondergetekende aan hem. Ondergetekende had hem laten weten 

om gas terug te nemen omdat hij de kern te hard aan pakte. Te laat, en 

zondag was alles voltrokken.

Heer Wiels liet boodschappen achter in zijn laatste dagen en had do-

cumenten verstuurd naar 5 verschillende mensen. Klopt, maar in deze 

pak documenten mist men enkele brieven en de ware clou naar de intel-

lectuele daders. Deze zijn op een mysterieuze manier verdwenen. De 

pers nam de weg van de politiek en zagen heren S., J. en d.S. al hangen. 

Een verhaal gelanceerd door mevr. C. en haar team met onder andere 

DJ B. wat gretig overgenomen werd door OM. Alles was al in kannen 

en kruiken. Maar de aangewezen personen hebben totaal niets te maken 

met deze moord. Erger nog, je moet toch gek zijn om dit te doen als je 

al grote politieke ruzie hebt met zo’n man genaamd Wiels!

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

lijke uitspraak vanuit de Nederlandse politiek. Ondergetekende citeert 

even de woorden van ex-minister/D66-parlementarier Pechthold; “Het 

aantasten van hen zou maatschappelijk te ontwrichtend werken voor 

het eiland.”
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Het is duidelijk want we praten over een miljarden bedrijf!

Maar ook de lokale politiek hield de handen af van en rond deze me-

vrouw W. Dat puur omdat deze mevrouw beschermd wordt door K. en 

A./A. (ze weet te veel). Ze is als minster van buitenlandse zaken niets 

voor niets daar neergezet. Zo zit ze op alle fronten dicht bij het vuur als 

de bewijzen te veel naar haar “clubje” zouden gaan wijzen. Mevrouw 

W. wordt lokaal beschermd door heer A. van wie mevrouw W. weet dat 

deze vrij gemakkelijk af te persen is en zij te veel weet van deze man. Zo 

werden zeer snel alle sancties en onderzoeken tegen de loterij opgeheven 

en wordt er niet meer gepraat over deze illegale acties.

Ondergetekende kreeg opdrachten mee van heer Wiels. “In de la van 

mijn studio ligt een briefje met namen voor heer A., verwittig hem”. Dit 

heeft ondergetekende gedaan, geen respons. Zo werd ondergetekende 

ook opgedragen om mevrouw W. aan te sporen om voor haar broer op 

te komen, geen respons. En ook werd door heer W. doorgegeven dat 

er een file op zijn privé laptop staat die het totale verhaal van hoe zijn 

weg naar de kern van de corruptie zou moeten verlopen. OM zwijgt 

hier over in alle talen. “Niets gevonden” werd er naar buiten gebracht. 

Wel liet OM weten via hun toenmalige woordvoerder over een “clubje 

van K. personen”! Opmerkelijk was dat, dat bericht snel verdween en 

als “onzin” werd afgedaan!

De geldschieter kwam pas later in het vizier. Al wist ondergetekende al 

uit vorige aangiftes naar uw collega’s wie dat is. Maar heer d.S. liet het 

ons mooi weten in zijn interview. Ondergetekende citeert; “Alle banken 

en trustkantoren gooien de deur voor mijn neus dicht. Alleen M. staat 

nog achter me. Daar ben ik ze heel dankbaar voor”. Ondergetekende 

raadt u aan zijn oude aangiftes op uw kantoor door te nemen en dan 
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voornamelijk over de M. bank die dagelijks miljoenen wast voor de 

maffia buiten de MOT om.

We hebben de grote drie nu gehad;

-  Bankiers (M.)

-  Registeraccountants (K.)

-  Projectontwikkelaars (P.)

Ondergetekende beseft dat hij grote gevaren loopt omdat deze mensen 

weten waar ondergetekende van af weet. Vandaar deze brief aan u.

Ondergetekende weet ook dat u zoals uw vorige collega’s niet veel zal 

kunnen doen omdat deze informatie uw functie kan kosten. Maar deze 

aangifte, en dat is bevestigd door meerdere mensen vanuit justitie, doet 

ondergetekende naar u omdat OM, zoals u afgelopen week heeft kunnen 

zien, een grote vinger in dit geheel heeft. Ze staan zwaar onder druk 

vanuit Nederlandse politiek en financiële maffia en worden afgeperst 

door de lokale zakenwereld/maffia.

Ondergetekende wil u nog verder mee geven dat:

-  Heer Wiels is in opdracht van K. vermoord (persoon   

 wonend in Amerika) met geldelijke steun van M    

 (1.2 miljoen dollar) en protectie vanuit de maffia (heer P).

-  De schutters zijn professionals die vanuit Amerika zijn   

 aangetrokken (1 Peruaan en 1 Colombiaan). 

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

-  De Colombiaan is via een boot uit Punda vertrokken.   

 Vandaar het pistool in het water in waaigat. Wat een   

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

-  De persoon Luigi Florentina was de enige die de connectie  
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 wist van de opdrachtgever vanuit buitenland en lokale mensen.

-  De pistolen en vervoer werden geregeld door de persoon  

 die vermoord is op de noordkant.

-  Heer Luigi Florentina werd vermoord door een lid van het  

 onderzoeksteam. Deze kreeg de opdracht van hogerhand.  

 Men was bang dat hij toch zou gaan praten.

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

tisch gesloten. Het blijkt een simpele zaak zoals deze vanuit de maffia 

alsmaar gedaan worden.

De verdere personen die nu berecht worden zijn totaal geen spelers in 

het spel en de vriendin van heer Wiels heeft onder zware druk een zeer 

rammelende verklaring afgelegd. De enige persoon die het meeste weet 

van heer Wiels is mevrouw I. S en die wordt zowel door heer A. als me-

vrouw W. goed onder controle gehouden. Mevrouw S wordt gechanteerd 

en afgeperst door heer A. en mevrouw W.

Dit was wat ondergetekende weet na de vele jaren samenwerken met uw 

collega’s en heer Wiels. Ondergetekende moest het officieel op papier 

zetten zodat u als allerhoogste orgaan van de Nederlandse kroon op de 

hoogte bent.

Zoals ondergetekende u in het begin schreef, hij staat onder curatele, 

heeft geen bescherming en is soeverein. Vandaar dit schrijven aan u. 

Ondergetekende hoopt dat eens het recht zal zegevieren en heer Wiels 

zijn wens in vervulling zal gaan. Zijn weg die hij wilde bewandelen 

maar met een te botte bijl wilde bereiken.
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Ondergetekende is ten aller tijde bereid zaken toe te lichten al zal dat 

niet op uw paleis zijn daar die volgens uw voorganger “de muren oren 

hebben”. Ondergetekende vertrouwt op uw discretie en u zult indien 

nodig zeker een veilige plaats vinden.

In waarheid opgemaakt,

Met een vriendelijke bandabousche groet,

John H Baselmans-Oracle

 

8 augustus 2014

560 The mafia goes digital

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

hout problems? Yes, data centers; Money eating projects with heavy 

equipment and the key to the mafia.

The people who control and work with those data, control the electro-

nic world. Security is easy to circumvent (there is no absolute secured 

center) and so the new generation mafia is born.Datamafia.

John H Baselmans-Oracle
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12 augustus 2014

561 Curaçaose landbouw op zijn gat

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

zien en de landbouw die hij wel eens even van de grond zou halen. We 

kregen zelfs nog een nieuwe naam “Maneho Agrario i Peska”! Ja, ja 

met die nieuwe naam zeker een nieuwe weg. En die weg is duidelijk.

Met veel bombarie werd er weer aangekondigd dat we ploegmachines 

zouden krijgen die werkten en als toetje enkele zelfs gestationeerd op 

Bandabou. Machines hebben we, maar het is al jaren een strijd om zelfs 

na betaling een op je stuk grond te krijgen. Veelal was het smeken om 

die man te zien werken op je land.

Het is nu de droge periode en mijn vrouw ging netjes op 26 maart van 

dit jaar de ploeg betalen. Dat om onze stukken land weer te bewerken. 

Ruim op tijd dachten we. Want de ervaring is, is dat het 2 tot 3 maanden 

en vele telefoontjes duurt eer dat ding op je land komt hakken. Maar 

onze minister Whiteman zou zorgen dat nu alles gestructureerd en op 

tijd afgehandeld zou worden.

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

van de betaling bij girokantoor Donkterstuin. Men zou het uitzoeken. 

Ruim 4 maanden en vele telefoontjes later, moesten we maar even van 

bandabou naar de stad gaan om het betalingsbewijs te laten zien en er 

zou dan een werkopdracht gemaakt worden (al 4 maanden verlies). Ook 

werd ons tussen neus en lippen door verteld dat ze niet echt wisten hoe 

de nieuwe structuur was en wie, wat moest coördineren. Weer wachtten 

we enkele weken en belden weer “Maneho Agrario i Peska” en kregen 
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we te horen dat ALLE ploegmachines kapot zijn! “Belt u over 2 maanden 

nog maar eens” was het antwoord!

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

schap en u zadelt ons op met; geen geld, geen ploeg, geen oogst dit jaar 

en een krant vol loze beloftes. U laat ons dit jaar allemaal zitten met 

politieke beloftes en gebakken lucht. Het is wel dat je NU in deze tijd 

je land in orde gaat maken! Helaas zal dat dit jaar al bijna niet meer 

mogelijk zijn mits u vandaag nog een werkende ploeg kan sturen en 

voor ons vele dagen overwerk om de zaak klaar te maken. U houdt uw 

volk voor de gek en dat is zeer kwalijk te nemen.

Landbouw op Curaçao, laat me niet lachen, we kunnen naar water flui-

ten maar ook naar onze ploegmachines waar wel allemaal voor betaald 

wordt. Het gaat weer importeren worden, waar meer op verdiend wordt! 

Landbouw op Curaçao een farce als de instantie zelf (Maneho Agrario i 

Peska) niet weet wat er moet gebeuren en er geen materieel is.

John H Baselmans-Oracle

 

16 augustus 2014

562 PS tegen CID

Waarom PS niet toestemde met de wet om CID meer bevoegdheid te 

geven.

CID (Criminal Investigation Department) is het gevaarlijkste hoekje van 

het huidige systeem. CID opereert onder het aanvechten van crimine-
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len/terreur activiteiten maar CID heeft een tweede weg en dat is zich 

inmengen in die landen en politiek die (verplicht) het akkoord getekend 

hebben. Deze organisatie staat bekend om onschuldige mensen te ver-

volgen, hun leven te ruineren en via valse beschuldigingen en bewijslast 

mensen hun leven te ontnemen. CID was diegene die achter heer Croes 

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

maken had met meerdere zaken op Aruba maar ook op Curaçao en andere 

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

goedkeuring van de regeringen die dit bloedcontract getekend hebben.

Waarom stemde PS tegen? Simpel, want de controle over zaken door PS 

gaan vervallen en ook de moord Wiels zou een zeer vreemde wending 

kunnen krijgen. Er zouden andere spelers opgegooid worden en het 

onderzoek zal zeker anders gaan verlopen. Oncontroleerbaar door de 

huidige regering en hun PS.

Dat het contract getekend zal moeten worden is duidelijk en daar komt 

men als lidstaat niet onderuit. Maar het is belangrijk om nog wat zaken 

voor het tekenen geregeld te krijgen en veilig te stellen en dat enkele 

aangewezen slachtoffers snel berecht worden.

CID is de ingang vanuit Amerika om alles te bepalen en te controleren 

daar CID de toegang heeft tot alle informatie die men meent nodig te 

hebben van een land. Dat alles onder het mom “terreurbestrijding” 

en “misdaadbestrijding”. Een gevaarlijke situatie waarbij reeds vele 

slachtoffers zijn gevallen door toedoen van deze organisatie. Dat PS het 

wil tegenhouden is een teken dat het niet pluis is en dat men de extra 

bevoegdheden waar men nu voor moet tekenen, vreest.

John H Baselmans-Oracle
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1 september 2014

563 It’s time to leave this world

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

I spent too much time in this world.

It depends to each person what he does with all my information.

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

groups and page.

From now on my pages on Facebook will be no longer managed by 

me personally.

It’s done, it’s enough, it’s up to you.

John

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

John H Baselmans-Oracle

2 september 2014

564 CID (Criminal Investigation Department)

Men wil CID meer bevoegdheid te geven lokaal. Dit is niet vrijwillig 

maar is al reeds eerder opgelegd.

CID is het gevaarlijkste hoekje van het huidige systeem.

CID opereert onder het aanvechten van criminelen/terreur activiteiten 

maar CID heeft een tweede weg en dat is zich inmengen in die landen 
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en politiek die het akkoord verplicht getekend hebben. Deze organisatie 

staat bekend om onschuldige mensen te vervolgen, hun leven te rui-

neren en via valse beschuldigingen en bewijslast mensen hun leven te 

ontnemen. CID was diegene die achter heer Croes aan zat omdat deze 

niet wilde tekenen. Hetzelfde bij heer Wiels. Het was ook de organisatie 

die te maken had met meerdere zaken op Aruba maar ook op Curaçao 

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

stilzwijgende goedkeuring van de regeringen die dit bloedcontract 

getekend hebben.

Dat het contract getekend zal moeten worden goedgekeurd of niet, is 

duidelijk en daar komt men als lidstaat niet onderuit.

CID is de ingang vanuit Amerika om alles te bepalen en te controleren 

daar CID de toegang heeft tot alle informatie die men meent nodig te 

hebben van een land. Dat alles onder het mom “terreurbestrijding” en 

“misdaadbestrijding”. Een gevaarlijke situatie waarbij reeds vele slacht-

offers zijn gevallen door toedoen van deze organisatie.

Het gaat zeker ongelukken geven als het eiland Curaçao niet aan de 

wensen voldoet van deze organisatie. De toekomst zal het bewijzen.

John H Baselmans-Oracle

6 september 2014

565 En hiermee geeft men toe dat er klasse justitie is!

Weinig geld verdienen iemand aanwijzen en klaar is zaak
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AD 6-9-2014

Klein bedrag voor grote zaken

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Voor de behandeling van megastrafzaken - zoals bijvoor-

beeld Magnus, Zambezi en Country Garden - krijgt het Gemeenschap-

pelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba slechts een bedrag van 5.202 gulden per zaak. 

Dat heeft Evert- Jan van der Poel, de president van het Gemeenschap-

pelijk Hof van Justitie, gisteren bij de installatie van Maarten Koopmans 

als nieuw lid van het Hof op Bonaire bekendgemaakt. Het bedrag dat 

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

het Hof moet maken. ,,Dus van de rechter-commissaris, de strafrechter 

in eerste aanleg en van de rechters in hoger beroep en alles wat daar 

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

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

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

dergelijke megazaken zo niet langer kan.” Volgens Van der Poel is er 

allereerst een beter bekostigingsstelsel nodig. ,,Als het Hof een fractie 

van het opsporingsbudget in een bepaalde zaak zou krijgen, bijvoorbeeld 

5 procent, dan zou dit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 

huidige situatie zijn.” Met dat geld kan het Hof volgens de Hofpresident 

dan in staat worden gesteld om het rechtercommissariaat in strafzaken 

in alle vestigingen te verstevigen, te beginnen met het aanstellen van een 

coördinerende rechter-commissaris met ruime ervaring in omvangrijke 

en gecompliceerde strafzaken. Voorts kan het Hof met dat geld een extra 

strafrechter aantrekken die de reguliere strafzaken behandelt indien een 

rechter van de vaste bezetting voor een megastrafzaak geruime tijd moet 

worden vrijgesteld. Ten slotte kunnen secretarissen worden aangetrokken 

die de zaak voorbereiden zodat het tijdrovende voorwerk voor de rechter 
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beperkt kan blijven en deze zich op de kern van de zaak kan richten. 

m,,Voor 2015 is er enig perspectief omdat de landen hebben ingestemd 

met een aparte bekostiging voor een beperkt aantal megazaken, in totaal 

vijf voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire gezamenlijk. ,,Meer 

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

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

kelijk betalen komen we verder.”

John H Baselmans-Oracle

 

9 september 2014

566 Een wankelende justitie

Justitie, Rechters, Openbaar Ministerie.

De meest vreemde zaken gebeuren en de meest vreemde geluiden komen 

vanuit deze hoek.

-  We hebben een minister van justitie met oogkleppen op,   

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

-  We hebben een Procureur Generaal die boekdelen schrijft 

 en praat hoe het allemaal zou moeten en hoe moedig men  

 zou moeten zijn maar zelf onvindbaar is en zich schuilt in  

 een gouden kooi.

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

 heeft om de ware criminelen op te pakken.

-  We hebben een Openbaar Ministerie die bewust en   

 misschien ook wel onbewust erg veel steekjes laat vallen  

 en handelt als een kip zonder kop.
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-  We hebben rechters die hun eigen leven moeten beschermen  

 en dat door dubieuze uitspraken te doen. 

-  Praten we nog niet over de klasse justitie.

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

alle criminele praktijken geboren worden. Door het zwakke beleid, slecht 

optreden, criminelen aan te wijzen en de ware criminelen beschermen 

is de gehele maatschappij een angstcultuur geworden.

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

 kleine regeltjes te hanteren, grote criminelen vrij houden

 van veroordelingen. 

-  Zie de vele fouten die gemaakt worden in een proces   

 verbaal en waar de gehele rechterlijke macht machteloos  

 staat door veelal deze kinderlijke fouten. Men kan   

 overigens niet beter omdat er de kennis niet meer is.

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

geweest. Dat een Procureur Generaal openlijk toegeeft dat zijn korps niet 

functioneert, is wel erg triest. Dat het zo is wisten wij al heel wat jaren. 

We hebben kennelijk volgens onze generaal mensen (lees Officieren van 

Justitie) zitten die bang zijn en daardoor ook onder druk te zetten zijn.

Dan zien we de vreemde rechterlijke uitspraken waar zowel de advo-

caten maar sinds kort ook Openbaar Ministerie, de rechters wraken. 

Doch het wraken door Openbaar Ministerie van rechters is om hun 

eigen tekortkomingen te verbloemen. Dat komt omdat het Openbaar 

Ministerie het niet meer zo nauw neemt met de wetten en de gestelde 

juridische regels. Hun motto is blijkbaar: Als er maar succes geboekt 

wordt, kost wat kost.
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Zouden we dan toch nog één rechter-commissaris hebben die dit door-

ziet? Jammer dat deze man net zo afgevoerd gaat worden als toentertijd 

rechter de Wit. Een man die ook door had dat justitie op deze eilanden 

niets meer is dan een beschermapparaat voor de maffia.

John H Baselmans-Oracle

13 september 2014

567 Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, 
       kinderen indoctrineren, kindermoord

Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, kinderen indoc-

trineren, kindermoord.

Geachte Dames, Heren, Hoogwaardigheidsbekleders, Gouverneur, 

Politici, Justitie en leden van de schrijvende pers maar ook radio en TV 

in de Antillen en Nederland.

Hierbij stuurt ondergetekende John H. Baselmans-Oracle u een ver-

klaring die hij afgelegd heeft en wat al spelende is de 33 jaren dat hij 

woont en werkt op Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen. 

Hij verwacht niet dat u hetgeen hij hier op papier heeft gezet, gaat 

publiceren of door u aangepakt wordt. Uiteindelijk steunen u allen dit 

alles, bewust of onbewust, door het alsmaar in de prullenbak te gooien 

en/of in de vergetelheid te brengen. Puur omdat ook uw salaris afhangt 

van deze praktijken.
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Doch, het let ondergetekende niet om het u (nogmaals) onder ogen te 

brengen in de hoop dat eens één van u ook op gaat staan voor de rech-

ten van onze kinderen, onze toekomst. Alle namen zijn op te vragen en 

alle voorvallen zijn door ondergetekende meegemaakt en kan hij daar 

in getuigen.

Uw geweten, uw toekomst. Hoe gaat u daarmee verder met de “know-

how” die ondergetekende u hierbij voorlegt.

John H Baselmans-Oracle

14 september 2014

568 Brief Mevrouw Gumbs

Wil met u de vragen even doornemen.

Vraag 1

33 jaren zijn we bezig geweest met kinderleed. Samen met de Kinder-

bescherming Voogdijraad en de toenmalige kinder- en zedenpolitie. 

De mensen die werkelijk verandering wilden brengen in het geheel 

werden steeds ontslagen en of weggehaald van hun job. Mijn vrouw en 

ik begrepen niet waarom, totdat we het antwoord kregen dat de groep 

die aangepakt moest worden te machtig was.

Ik ben toen na het boekje “Geboren voor één cent” zowel de lokale in-

stanties, lokale politiek, justitie (bv PG Piar en de Gouveneur) maar ook 

de Nederlandse politie, Europese commissie en VN inclusief koninklijk 

huis allemaal dit gaan rapporteren. Al deze instanties al deze mensen 
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weten van deze gevallen af! Er wordt niets gedaan ook internationaal 

niet want de groep die kinderleed in stand houdt is zeer machtig. Zie de 

leugens in de posting bij Yves vanuit het bisdom (Franklin Clemencia)! 

Ik werd letterlijk omgekocht door de bisschop! Later hoorde ik ook 

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

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

geval Demminck).

Vraag 2/3

Het ronselen is er altijd geweest. In 2010/2011 kregen mijn vrouw en 

ik persoonlijk deze vragen via een hoog Nederlands lid A.S. van de 

vrijmetselarij.

Ook dat is rond 2012 aangegeven en in 2014 is dat nogmaals gedaan aan 

de nieuwe PG heer Schram. Ook de kinderbescherming zat niet vreemd 

te kijken maar weet dat als ze het aan gaan pakken geen subsidie meer 

los komt voor hen. Al deze zaken zijn NOOIT behandeld geweest. Wel 

weet ik dat het vrijmetselarij lid A.S. nu non actief is in deze organisatie 

(samen met 3 andere).

Dit handelen is naar ALLE kranten op de Antillen als Nederland gestuurd 

maar niet EEN durfde het te plaatsen! Toen heb ik alles geplaatst in mijn 

boeken waar alle correspondentie staat.

Na jaren en veel praten heb ik uiteindelijk heer Schotte bereid gevon-

den om een onderzoek te laten doen door UNICEF. Iets wat de politiek 

bleef weigeren. De getallen moesten later wel “aangepast” worden in 

opdracht van...... Het Europees rapport over Curaçao is geheel anders 

dan de Antilliaanse versie. Niemand kraait ernaar en niemand doet 



155- The new world-

er iets mee! Waarom? Men mag niet ingrijpen en de geldkraan wordt 

alsmaar dichtgedraaid!

Vraag 4

Het bisdom is een arrogante organisatie waar heer Secco als jezuïet alles 

af aan het breken is wat eens met bloed zweet en tranen is opgebouwd. 

Ook dat is uitvoerig beschreven. Heer Secco herhaalde dat al mijn zaken 

verjaard waren en er niet over wilde praten en wimpelde dit weg met 

een zwaai van zijn rechter hand! Heer Secco zou mij nog schriftelijk 

vragen beantwoorden maar dat is nu al 3 jaren terug. Ook wimpelde 

deze man weg het geval Montoya waar deze man mij af wilde persen 

om met hem naar bed te gaan met behoud van mijn huis op Adjudan-

tenweg. Omdat Montoya dood is, mocht ik daar niet meer over praten! 

OOK daarvan heb ik een aangifte gedaan bij de PG en Gouverneur en 

alles wordt verzwegen!

Gevallen die ik beschrijf en naar buiten breng HEB IK ZELF MEE-

GEMAAKT en zijn niet “van horen zeggen” of van “roddels”. Mijn 

gevallen zijn vastgelegd zowel in schrift als aangiftes bij de desbetref-

fende instanties.

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

weigert te praten en dat ik bij het Vatikaan een verzoek in moest dienen 

om een gesprek te krijgen met de bisschop zegt al boekdelen. Dat, buiten 

de leugens van de heer Franklin Clemencia die er was als vertaler, daar 

ik het Spaans niet beheers en niet als getuige!

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

als bisdom Willemstad zich blijft schuilen achter hun leugens. En wie 

dat gaat doen, nu als het moet Ikke.
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Een fijne zondag en een bandabousche groet

John H Baselmans-Oracle

27 september 2014

569 Interview John H Baselmans

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

John H Baselmans-Oracle

30 september 2014

570 Bij de beesten af

Vele malen zagen we in de lokale kranten dat men de lokale landbouw 

wil ondersteunen en mensen tot selfsupporting wil actieveren.

Onze minister en leden van onze organisatie LVV stonden alsmaar op 

de voorgrond.

Vanaf maart 2014 hebben we betaald voor een ploeg.

Vandaag 6 maanden verder kregen we het heugelijke 

nieuws te horen dat er geen ploeg op bandabou komt en 

dat we ons geld terug kunnen vorderen! 

Als troost kunnen we een adres krijgen van een persoon 

die misschien privé wil ploegen!
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Snapt u nu waarom het hier achteruit holt?

We steunen dus niet de lokale landbouwers en zeker niet die gezinnen 

die na zegu hun stuk grond hebben. En wat gaat onze minister nu doen? 

Weer met loze beloftes en foto’s komen?

Het is bij de beesten af.

John H Baselmans-Oracle

10 oktober 2014

571 “Peace”

Om tot een ware oplossing te komen zal men zich niet moeten vergrijpen 

aan verbale agressie noch aan geweld, dat maakt dat alles weer verloren 

is. Accepteer de zaken niet maar laat dat merken door passief te zijn. 

-  Ga op de grond zitten en praat gezellig met diegene naast je. 

-  Ga niet naar het werk. 

-  Stop de machine die deze maatschappij in stand houdt.

Het gegeven is simpel, het systeem en zijn maatschappij hebben ons 

burgers nodig om hen in die ruime zetels te houden. Werken wij niet, 

zijn zij niet lang gegarandeerd van hun riant inkomen. Denk even aan de 

flowerpower periode waar grote oorlogen en veel agressie is doorbroken 

en een compleet systeem is lam gelegd. Men moest met compromis 

komen. DAT is nog steeds geldend, ook in de huidige wereld.

We zien de laatste jaren dat de wereld vreselijk agressief aan het worden 

is. Men is duidelijk mondiger aan het worden. Toch eindigen veelal deze 

acties in een agressief einde. Dit is wat het systeem/huidige maatschap-
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pij juist wil. Dit is waar de bewuste vrijmetselarij en hun top op uit is 

en beschreven staat in hun vele ritualen.

Agressie is wat men vanuit het systeem uitlokt en dat veelal via de poli-

tiek, justitie en de maatschappij en hun bazen. Daardoor kan door een 

corrupt rechtssysteem deze personen gemakkelijk vervolgd, opgesloten 

en geëlimineerd worden. Een vreedzaam mens is niet aan te pakken 

in een maatschappij. Deze taak heeft de kerk op zich genomen door 

vreedzame mensen blind en afhankelijk te maken.

Wees niet agressief, uit je ongenoegen door niet deel te nemen aan dit 

systeem en laat het systeem gaar koken in zijn eigen corrupte wereld. 

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

“Peace”

John H Baselmans-Oracle

14 oktober 2014

572 Uitspraak Ronald van Raak oktober 2014

“De enige oplossing is een verkoop aan PdVSA, aan Venezuela, maar dat 

mag niet van Amerika. Is de minister het met mij eens dat Curaçao dit 

nooit kan oplossen en dat het dus de taak van de Nederlandse regering 

is om te gaan praten met de Amerikanen en met de Venezolanen om te 

bekijken welke oplossing er mogelijk is?”

Ik haal nogmaals aan:

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

toch woorden door en verpraten politici zich. Amerika is het land wat 

Nederland in handen heeft en zo ook onze eilanden. Zij bepalen, zij 

maken, zij breken.

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

overigens niet erg lukt, want veel is er lokaal al in Venezolaanse han-

den. ISLA is al een land in een land en vanuit daar heeft Venezuela een 

goed overzicht wat de wereld denkt en wil. Maar de opzet van Amerika 

gaat verder en past precies in de lijn die wereldwijd gaande is; Volkeren 

uitmoorden via oorlogen of vergiftigen en het land bewust moeilijk 

maken. In dit lokaal geval worden bewoners uitgemoord via de ISLA en 

dan vingerwijzend op een Venezuela die niets anders doet dan een oude 

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

Nederland kan praten als brugman maar Amerika zal geen steek laten 

vallen als het gaat om het doel wat Amerika voor ogen heeft en alsmaar 

duidelijk naar buiten brengt.

Heer van Raak heeft zich hier even verpraat want hier geeft hij duidelijk 

toe dat Nederland en hun koloniën een slaaf zijn van opperbevelhebber 

Amerika. De ISLA komt goed uit in hun beleid en onze milieuclubjes 

vechten, zoals lang aangegeven, tegen de verkeerde windmolens.

John H Baselmans-Oracle
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17 oktober 2014

573 Brief aan de heer Heer Wierda

Allereerst mijn dank voor de reactie en de interesse in ons eiland in het 

bijzonder Curaçao.

Ondergetekende is 32 jaren woonachtend en werkend op het eiland 

Curaçao en heeft in het verleden veel meegemaakt, gezien en samen-

gewerkt met Nederlandse “experts” die zogenaamd begeleiding gaven 

(en nog geven) bij bepaalde bestuurlijke zaken.

Door zijn werk als kunstenaar en grafisch ontwerper kwam hij achter 

vele maffia praktijken en mensen met slechte bedoelingen. Later heeft 

ondergetekende MKK opgericht wat een organisatie is die meldingen 

van zaken die niet juist zijn in alle opzichten, politiek, justitie en maffia 

praktijken, gemeld konden worden. Ondergetekende werkte samen met 

de kabinetten van de gouverneurs en de gouverneur persoonlijk maar 

ook met ministers van justitie en procureur generaals. Ondergetekende 

registreerde en meldde zaken van kinderleed tot 10 miljoenen coke dol-

lars witwassen via onze S. Maar ook de grote Duitse verzekeringsfraude 

en de zaken rond de verdwijningen en liquideren van personen.

Met het samenwerken met Nederlandse “technische bijstanders” die 

niet direct voor bijstand kwamen maar meer om zaken te infiltreren, 

werden en worden nog vele zaken doorgegeven via het kabinet van de 

gouverneur aan een selecte groep in Nederland. Bij onderzoek bleek dat 

deze informatie niet naar politiek den Haag gaat maar naar het kabinet 

van de koning. Van daar worden zaken gestuurd en aangepakt.
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In de vele jaren rommelen en meegekeken te hebben is ondergetekende 

vele duistere zaken tegen gekomen. Zowel in de politiek (lokaal en Ne-

derland) als in de diverse maffia groepen en de financiële wereld die hier 

op ons eiland draait om en rond de wapen- , coke- en mensenhandel.

Als schrijver / klokkenluider heeft ondergetekende dit alles haarfijn 

in diverse boeken beschreven omdat zijn leven al lang aan een zijde 

draadje hangt daar hij te diep gewroet heeft in zaken die de burgers 

niet mogen weten.

De kracht van de drugshandel en financieel het wassen van miljarden 

is de gevaarlijkste hoek. Maar ook de 3 hoofd maffiagroepen zitten niet 

stil (Italianen - Joden en Hindustanen).

Komende op onze raffinaderij genaamd ISLA wat we hebben mogen 

overnemen voor een symbolische gulden. Het is al vele jaren een strijd 

dat deze zeer gevaarlijke en zeer verouderde installatie gebouwd door 

de Shell, aan de praat gehouden wordt via een lease contract door de 

PDVSA. PDVSA is een groot en machtig oliebedrijf in Venezuela, 

Zuid Amerika, met vele kanalen naar het midden oosten. Het is een 

staatsbedrijf wat veel macht heeft op de wereld wat de reden is waarom 

Amerika eens Venezuela wil inpalmen.

8 jaren geleden schreef ondergetekende het stuk “Olie dom geheim” 

waar hij aangaf dat wij onder onze eilanden olie en gas hebben. Wel-

iswaar diep maar het is te verwerken. Ondergetekende werd zowel 

politiek Den Haag als lokaal van alle kanten bedreigd en zelfs werd 

er geprobeerd zijn mond te snoeren. Maar de papieren, die toen nog 

op internet stonden, gaven aan dat er een zekere heer Ansary (midden 

oosten) is die samenwerkte met de vermoorde toenmalige president 
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Chávez en zo al belangen had in Curaçao. Heer Ansary had ondertus-

sen al een lokale bank gekocht, het World Trade Center en de grootste 

verzekeringsmaatschappij (Ennia Cariben).

Maar heer Ansary had ook olie compagnies lokaal opgericht en die 

contracten waren getekend met heer IJs (ex minister president Antillen) 

en de president van onze nationale bank heer Tromp.

Toen ondergetekende dat publiceerde was het eiland te klein en er wer-

den gehele kranten volgeschreven dat Baselmans een verzonnen verhaal 

had gelanceerd. Kort daarna kwamen de eerste metingen naar boven 

en vanuit de politiek kwamen geluiden dat er inderdaad olie was. Deze 

bevestiging kreeg ondergetekende later nog eens van de gouverneur 

heer Goedgedrag.

De zogenaamde sanering van de Antillen (3 miljard) was een cover-up 

voor het veilig stellen van de olie- en gasvelden onder onze eilanden. 

De 3 miljard die we als eilanden hebben ontvangen en de zogenaamde 

gemeentes van Nederland Bonaire, Saba en st. Eustatius is niets anders 

dan de zeegrenzen snel te bepalen en olie en gas veilig te stellen. Dat 

werd ook allemaal in die 10-10-2010 verweven! Opmerkelijk was dat 

ook net in die periode Venezuela begon te dreigen en er werden heftige 

gesprekken gevoerd tussen Den Haag en Venezuela. Later ging uw 

koning Alexander het overeengekomen bevestigen door een bliksem-

bezoek te brengen aan Venezuela toen hij op onze eilanden was. Wat 

was er overeengekomen? Gas is Nederland, Olie voor Venezuela en dat 

via onze raffinaderij!

Al vele jaren vechten actiegroepen onder andere SMOC, om de ISLA te 

verplaatsen uit de stad naar elders, of te sluiten. Er zijn zelfs rechterlijke 
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uitspraken bij SMOC op te vragen waarbij de ISLA (cq Curaçaose staat) 

miljoenen moet betalen aan SMOC als de wereldnorm overschreden 

werd. Toen viel SMOC door de mand want het ging niet om de bevolking 

te verlichten maar de miljoenen die verdiend werden aan de schade-

claims! En zo werden er processen gevoerd om deze claim weer teniet 

te doen wat zowel de Curaçaose regering samen met Venezuela lukte. 

Claim verdween en de vreselijk hoge uitstoot bleef gehandhaafd tot de 

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

aan gevolg van deze uitstoot. En wat politiek Den Haag ook aanhaalde; 

Waarom zijn onze militairen woonachtend in de rook van de ISLA naar 

elders verhuisd en waarom is dit niet erg voor de lokale bevolking?

Maar wat bleek, Nederland bleef volhouden dat zij niet verantwoordelijk 

zijn voor ons eilandje. Ook dat vocht ondergetekende vele jaren geleden 

aan. Hij publiceerde officiële “cables” vanuit het Amerikaanse consulaat 

naar een Amerikaanse dienst waaruit bleek dat Amerika de eilanden 

tolereert omdat ze onder verantwoordelijkheid vallen van Nederland! 

De Antillen worden getolereerd in hun beleid omdat Nederland het ver-

antwoordelijke land is. Dat heeft politiek Den Haag op zijn kop gezet 

toen ondergetekende dat mevr Bijleveld en later heer Donner onder hun 

neus wreef. Bij deze mensen was alles “een interne aangelegenheid”. 

De bemoeienis Amerika werd in politiek Den Haag alsmaar verzwegen. 

Beide genoemde personen hebben veel valsheid in geschriften gepleegd 

en beide personen zijn niet voor niets van plaats gaan verwisselen na 

enkele voorvallen. Ondergetekende had via de lokale politiek en pers 

laten zien dat deze Nederlandse politici zwaar onder druk stonden via 

de drugs en financiële maffia.

Uit “inside information” ( via ..) kwam ondergetekende erachter dat het 

gas en olie kwestie besproken waren in gesloten zittingen tijdens de 10-
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10-2010 contract. Er missen delen die wij als burger niet mogen zien. 

Er is namelijk ruim 7 dagen gesproken over wat en hoe de zeegrenzen 

en hoe de olie en gas verdeeld zouden worden. Toen ondergetekende 

dat naar buiten bracht was het werkelijk een bom. Er werden grote com-

pagnies gedaan om de mensen te overtuigen dat de miljarden gebruikt 

zouden worden om de staatsschuld van de Antillen terug te dringen. 

Wat er werkelijk gebeurde was, dat er een jaar voor het tekenen vrese-

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

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

miljarden allemaal mooi vereffend. Deze claims kwamen veelal vanuit 

de Italiaanse, Joodse en Hindoestaanse maffia.

In de vele jaren dat er meldingen binnenkwamen, kwamen er ook dus 

vele meldingen binnen van en over de ISLA raffinaderij. Zo hebben we 

een groep die zich “Greenforce” noemt en op het terrein van de ISLA 

een nieuwe stad willen bouwen. Deze mensen zijn zeer gevaarlijke 

mensen die de miljarden vanuit Nederland al zien zitten en ruiken. Ze 

reizen blijkbaar wekelijks naar Nederland om te lobbyen en met gladde 

verhalen te verkondigen dat de ISLA weg gaat cq terrein vrij komt en 

dat zij er een stad gaan bouwen! Dat is om de subsidiepot van Nederland 

nog verder kennelijk leeg te roven. Wat gedaan wordt en nog gaande is 

bij vele andere projecten en wat ik noem “beroepsoplichters”.

Het ISLA huurcontract is afgelopen in 2019 en de raffinaderij is zo 

verouderd dat ze ook niet meer de olieproducten kunnen fabriceren 

die aan de wereldstandaard voldoen. Al zou men deze roestbak door 

blijven draaien het kan over enkele jaren niet meer aan de wereld ver-

kocht worden. Onze moderne wagens hebben er vele problemen mee 

en staan regelmatig bij de garage omdat de gehaltes en de normen voor 

de benzine zwaar onder peil zijn. Een garagehouder (heer Wedervoort) 
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had in het verleden testen laten doen in Amerika van deze benzine en 

diesel en het bleek dat het ware troep was. Hij had dit aangekaart bij 

de lokale overheid. Gevolg, hij is zogenaamd omgekomen in een auto 

ongeluk maar we weten dat hij vermoord is omdat hij aangaf dat er 

vreselijk gesjoemeld wordt met de benzineproducten.

Hetzelfde maken we mee met ons drinkwater waarvan ondergete-

kende meldingen heeft en uitspraken van personeel van onze water en 

elektriciteitsbedrijf Aqualectra, dat het gehalte Fluor 3 maal boven de 

wereldnorm is en dat er verdere chemicaliën worden toegevoegd (oa, 

zoutzuur en chloor) om zo het water wat helder en drinkbaar te maken. 

Wij persoonlijk maakten mee in onze straat dat we flessen water kregen 

omdat we het leidingwater niet mochten gebruiken om deze bovenge-

noemde redenen. Ook dat wordt lokaal verzwegen. Toen ondergetekende 

het naar buiten bracht werd hij wederom bedreigd door de politiek.

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

finaderij. Venezuela heeft de olie en Nederland het gas dat is voor 

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

blijven volop gaande voor onze kust. Maar Venezuela, zoals al eerder 

geschreven, heeft Curaçao economisch werkelijk in hun greep. Toen 

ondergetekende eens schreef dat de toenmalige Venezolaanse directeur 

van onze roestbak absoluut geen “Olie” directeur was maar een man 

die in de politiek zat en via de ISLA (raffinaderij) een cover up is om 

te infiltreren in de Amerikaanse en Europese politiek, werd ook dat als 

een waanzinnig verhaal afgedaan.

Wat is er werkelijk gaande?
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We hebben de FOL basis op ons eiland. Dat zijn Amerikaanse militairen 

(lees spionnen) die zogenaamd de drugs moeten aanpakken. Maar dan 

heeft ondergetekende een vraag gesteld lokaal aan de politiek: Zijn daar 

meer dan 250 man voor nodig? En waarom straaljagers en zwaar mate-

rieel? Er staat groot materieel in de hermetisch afgesloten deel van Hato 

(ons internationaal vliegveld) en waarom heb je bv straaljagers nodig 

voor drugs te vinden? Wat heer Chávez al aanhaalde, deze militairen 

zijn zowel Venezuela als Colombia aan het bespioneren. Dat blijkt ook 

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

gebruikt met goedkeuring vanuit Nederland ons eiland als spionage 

eiland voor het Zuid-Amerikaanse deel!

Ondergetekende woont op een afgelegen deel op het eiland (stad was niet 

veilig meer voor hem). Regelmatig liggen zijn vrouw en hij ‘s nachts nog 

wel eens in een hangmat naar de sterren te kijken. Wat men dan ziet gaat 

hij hier nu niet beschrijven want met dat onderzoek is ondergetekende 

nog bezig. Maar ondergetekende kan u wel vertellen dat Nederland nog 

niet 50% weet wat Amerika hier uitspookt op dit eiland!

Toen heer van Raak kwam met zijn uitspraak, dat bij een eventueel 

verkoop van de raffinaderij er gepraat moest worden met Amerika, 

kreeg ondergetekende de bevestiging dat de Antillen en in het bijzon-

der Curaçao in Amerikaanse handen is en dat men ook dus weet dat 

Venezuela geïnfiltreerd is. Paniek is er nu, ook omdat 3 jaren geleden 

de gehele lokale veiligheidsdienst is leeggeroofd en dat alle gegevens 

in Colombiaanse en Italiaanse handen zijn. Toen die melding werd ge-

daan was er in Den Haag een debat en er werd voorgelogen dat er niets 

werkelijk gelekt was. Ondergetekende kan vertellen, en dat is van die 

persoon die GEDWONGEN werd deze gegeven vrij te geven, dat ALLE 



167- The new world-

gegevens van de veiligheidsdienst Curaçao inclusief vele gegevens van 

de Nederlandse veiligheidsdienst in handen zijn van Colombiaanse 

drugsbaronnen die nu weten wie wat wanneer en hoe alles gaat in Ne-

derland en de eilanden.

Onze politicus heer Wiels is niet voor niets vermoord en dat heeft te 

maken met de financiële maffia maar indirect ook met de drugs vanuit 

en doorvoer van Colombia naar Rotterdam en Antwerpen. Waar con-

tainers vol met cocaïne en wapens per week “per ongeluk” door de 

controle glippen.

Heer Wierda ondergetekende stuurt u hierbij enkele links van boeken 

waar beschreven staat hoe ondergetekende te werk gaat en wat onderge-

tekende tegen is gekomen. Het is zeker niet om vrolijk van te worden en 

ook de Nederlandse politiek weet zeer weinig wat er in de ware maffia 

wereld gaande is. 32 jaren maakt ondergetekende dit allemaal mee, vele 

bedreigingen en mensen met geweren overleeft hij tot dusver. Maar uit 

alle zekerheid staat alles in boeken in de hoop dat u, net zoals enkele 

andere collega’s, gaan inzien dat de ware wereld ver van is wat u in de 

politiek te horen en te zien krijgt.

Wilt u een bevestiging, vraag dan aan heer Donner (onder 4 ogen) 

waarom hij in de tijd van minister van Antilliaanse zaken na een gesprek 

bij hotel Avila Beach 180 graden draaide in zijn beleid naar de Antil-

len toe. Dezelfde vraag kunt u stellen aan heer Brinkman die van het 

toneel is verdwenen en mevrouw Bijleveld. Later kreeg ondergetekende 

de bevestiging want met de maffia is niet te sollen en zeker niet met de 

financiële maffia denkende aan de moord op Heer Wiels waar K. een 

grote vinger in de pap heeft.
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Verder wil ondergetekende nog even kwijt dat hij niet meer samenwerkt 

met de huidige gouverneur Mevr. L. Wout en procureur generaal Heer 

Schram daar beiden te veel verbonden zijn met de maffia. Om daar 

zaken te deponeren is gebleken dat het geheel geen zin heeft daar deze 

meldingen verdwijnen.

Naar waarheid opgemaakt,

John H Baselmans-Oracle

23 oktober 2014

574 Overdenking

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

and soul with people around him, so they get the message and open 

their hearth.

The modern artist makes work to make a lot of money of it, be famous 

and so pamper their ego. That without any message, any connection 

with the human beings around him.”

John H Baselmans-Oracle

Artist
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28 oktober 2014

575 Mijn complimenten

Een week geleden kwamen we er achter dat onze wagen al 3 maanden 

geleden gekeurd had moeten worden. Helaas waren wij nog niet bij die 

gelukkigen die een automatische oproep kregen. We schreven rond 4 

uur een mail naar Bentana en de volgende morgen rond 9 uur kregen 

we een mail met uitleg en een afspraak over een week.

Aangekomen bij het keuringslokaal zaten vriendelijke relaxte mede-

werkers. We betaalden en we waren meteen aan de beurt met keuren. 

Na de keuring de kaart ophalen en binnen 20 minuten stonden we weer 

buiten de poort.

Mijn complimenten Bentana en Keuringslokaal wat een verbetering, 

wat een service.

Wie weet slaat deze positieve manier van mensen/klanten helpen ook 

nog eens over naar Aqualectra en UTS, waar we helaas nu nog foto’s 

op internet voorbij zien komen van nagelveilende medewerkers terwijl 

je 4 uren moet wachten! 

John H Baselmans-Oracle
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4 november 2014

576 Heer Wilsoe snapt het niet

Kop in de lokale kranten

Wilsoe (PS): Privésector investeert niet.

EN WAAROM NIET heer Wilsoe?

De Privésector ziet ook wat er achter de schermen gebeurt.

De Privésector staat ook geheel alleen in hun zaken doen.

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

verdwijnt in zogenaamde goede doelen en zogenaamde evenementen.

De Privésector ziet ook dat de politiek ook alleen 

maar achter die mensen aan hobbelt die met geld smijten.

Dus heer Wilsoe, waar is vertrouwen als u en uw politiek en hun vele 

clubjes niet te vertrouwen zijn?

John H Baselmans-Oracle

6 november 2014

577 Brief

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

me, but tell me by mail, in supermarkets and on the street “John, keep 

going with the good work, we are following you”

DON’T BE AFRAID, 

BECAUSE THAT’S WHAT THE SYSTEM WANTS!

BE FREE
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Luxembourg Leaks Database

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

houseCoopers tax rulings in Luxembourg received by the International 

Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

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

luxembourg-leaks-database

Type Curacao

Associated countries:

Belgium, Curaçao, France

Groupe Bruxelles Lambert

The reason some lokal people left PWC

John H Baselmans-Oracle

7 november 2014

578 Juridische dictatuur

Al geruime tijd zien we erg veel artikelen van zowel advocaten als 

openbaar ministerie over allerlei zaken, persoonlijke vetes en hoogwaar-

dige onzin. Er worden met termen gesmeten waar wij burgers niets aan 

hebben en waarbij je, je afvraagt “kunnen deze mensen deze zaken niet 

binnenskamers uitvechten”. De pers wordt veelal misbruikt en het lijkt 

er op dat elk woord wat deze mensen uitkramen pagina groot geplaatst 

moet worden.

Nu zien we ook dat ondertussen bij elk woord wat de burger over 

zaken wil schrijven meteen de mond gesnoerd wordt. Dat veelal door 
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diezelfde juridische personen die zelf weinig respect kennen laat staan 

enig fatsoen naar de burgers toe tonen. Wat steeds meer door mijn hoofd 

schiet is; zijn we beland in een Juridische dictatuur want alles wat maar 

rond Wilhelminaplein hangt mag doen en laten, schelden en tieren naar 

iedereen toe. Maar als burgers dezelfde methodes aanwenden wordt er 

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

welijks vrijheid van meningsuiting is wisten we al langer en dat er met 

twee maten gemeten wordt is ook geen onbekend gegeven.

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

ken en dat geheel Wilhelminaplein ten onder gaat aan een Juridische 

dictatuur?

John H Baselmans-Oracle

9 november 2014

579 Geachte defensie

Heb er even over na moeten denken of ik dit zal melden ja of nee. Is het 

wat ik vermoed, dan zal het niet vrijgegeven worden en is het totaal wat 

anders, is mijn ervaring dat u ook geen antwoord geeft.

Klopt, het fatsoen bij defensie gaat met rasse schreden achteruit, vandaar 

mijn twijfelen.

Vrijdagavond, 7 november rond 8-9 uur waren er vreemde activiteiten 

op het terrein Wacawa.
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We wonen op de berg Seru Kabaje en hebben uitzicht op onder andere 

Bou Barber en Wacawa inclusief de zee. Al vele malen zien we vreemde 

lichtverschijnsels en zeker veel activiteiten richting westpunt ter hoogte 

van de 3 zogenaamde radarsystemen.

Terug naar vrijdagavond waar ik zat op onze porch en alsmaar flin-

terdunne lijnen links van de hogere heuvel van Wacawa zag. Lijnen 

horizontaal maar ook schuin en vertikaal en er was een deel waar het 

leek dat er een soort elektronisch net hing 10 tallen meters boven de 

grond. Het konden geen autolichten zijn (zijn dikker/helderder) en het 

was ook niet een laserstraaltje waar men in de lucht mee aan het spelen 

was. Dat kon ook niet daar vele lijnen ook horizontaal waren.

Nu kan ik u vragen; bent u met een experiment bezig? Maar dan krijg 

ik zeker geen antwoord. Ik kan vragen wat het levenloos lichaam “toe-

vallig” daar deed en dan krijg ik ook geen antwoord. Maar wat u daar 

ook aan het doen bent, deze energie die daar momenteel hangt is niet 

pluis en heb ik nog maar zelden gezien (wel boven de 3 radar bollen).

Dit was de melding die ik u toch door wil geven ondanks dus mijn 

twijfels. Er wordt gevaarlijk spel gespeeld. Het is duidelijk dat het daar 

niet pluis is.

John H Baselmans-Oracle
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11 november 2014

580 Today I experience that some people want for me to 
        keep silent

On the wall of Jacob Gelt Dekker (https://www.facebook.com/

jacobgelt?fref=ts) it looks like all the “intellects” know how the world 

is going.

They don’t know about illegal Dutch constitution and the many court 

rulings from Belgium against the Netherlands system.

How brainwashed you can be?

John H Baselmans-Oracle

16 november 2014

581 Waarom?

Er duikt al enkele malen de vraag op en is het u ook opgevallen; Waarom 

doet justitie, politie, OM en al onze vechters tegen criminelen met hun 

mooie acties (op papier) alsmaar invallen in woningen in minderbedeelde 

wijken en zijn het alsmaar “kruimel criminelen” die men op pakt?

En waarom worden er geen invallen verricht in de vele peperdure resorts 

met hun hoge muren en eigen bewaking? Waar ook vele criminelen 

verblijven werkend in ongure praktijken zoals, drugs, financiële markt, 

witwassen, om enkele te noemen.
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Blijkt dat klasse justitie overuren draait en men werkelijk die mensen 

beschermt die hoog in de criminele top mee draaien.

Een andere verklaring is helaas niet mogelijk.

John H Baselmans-Oracle

17 november 2014

582 Kop in Antilliaans Dagblad

“OM spoort mannen aan tot aangifte.”

Het OM heeft werkelijk een loden balk voor hun hoofd.Als men mensen 

als slijk behandelt en aangiftes NIET verwerkt worden (zelfs niet als 

men een geweer op iemand richt). Wat zal je, je tijd verdoen om aan-

gifte te doen? De huidige situatie is te wijten aan de manier dat burgers 

ABSOLUUT niet tellen in de gelederen van justitie en OM.

Spaar je tijd en sta boven deze belachelijke uitspraken en los je zaakjes 

als een volwassene op.

John H Baselmans-Oracle
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21 november 201

583 CPost in de bocht

Cpost, lezen we zo juist, gaat een project starten om kosten te besparen. 

Op zich niets mis mee. Maar op het einde van het verhaal lezen we het 

volgende;

“Om voor de sleutel van een Cbox in aanmerking te komen dient men 

een geldig identiteitsbewijs mee te nemen, inclusief twee recente reke-

ningen van Aqualectra of UTS of bankstatements om aan te tonen dat 

men inderdaad op het bewuste adres verblijft.”

Geldig identiteitsbewijs lijkt me normaal. Maar wat gaat Cpost doen 

als op een adres meerdere namen wonen of mensen die samenwonen 

of kinderen met vaders naam die nog inwonend zijn? Waar gaat Cpost 

deze post dan in kwakken? Er zijn op ons eiland vele huizen waar vele 

verschillende namen samenwonen op een postadres! Nu ben ik benieuwd 

waar bijvoorbeeld mijn post gaat belanden. Ik kan namelijk geen Aqua-

lectrarekening of UTS rekening overleggen op mijn postadres. Ook krijg 

ik al jaren geen bankstatement op mijn huisadres!

Heeft Cpost dan niet door dat men verplicht een geldend postadres moet 

opgeven aan ons bevolkingskantoor? Een adres wat al enkele malen 

gecontroleerd is door ons bureau voor de statistiek!

Cpost, voordat u een project start, denk even na en kom niet met belache-

lijke eisen waaraan vele bewoners niet aan kunnen voldoen op dit eiland.

John H Baselmans-Oracle
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28 november 2014

584 Uitspraak

Follow your path with your heart and soul and you will succeed.

If you follow your path coming from your ego or money, you will come 

to a dead end.

John H Baselmans-Oracle

4 december 2014

585 Uitspraak

Laat men Kim Jong-un afschilderen als een van de meest extreme leiders 

en tirannen, toch moeten we hem wel weer eens gelijk geven met waar hij 

mee naar buiten komt. Alleen moet hij erbij voegen dat het niet ALLEEN 

Amerika is maar dat Amerika de wensen van het Vatikaan uitvoeren.

Maar Kim Jong-un bedankt voor uw op waarheid opgebouwde berichten.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-accuses-

us-of-spreading-ebola-and-choosing-africa-as-a-bioweapon-testing-

ground-9897529.html

John H Baselmans-Oracle
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8 december 2014

586 Het is toch bij de beesten af

‘Mogelijk ruim 11 miljoen kinderen misbruikt’

LONDEN -

Meer dan 11 miljoen Britse kinderen zijn mogelijk slachtoffer geweest 

van misbruik. Dat heeft een van de leden van de speciale onderzoekscom-

missie gezegd, waarbij hij sprak van een nationale epidemie. Graham 

Wilmer zegt zich te baseren op overheidscijfers.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23423879/___Mogelijk_11_mln_

kids_misbruikt___.html

Een ander bericht

Rotherham sex abuse scandal: 1,400 children exploited by Asian gangs 

while authorities turned a blind eye. Damning report lays bare 16 years 

of child sexual exploitation in Rotherham and accuses council bosses 

and police chiefs of ‘blatant’ failings.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11057647/Rotherham-

sex-abuse-scandal-1400-children-exploited-by-Asian-gangs-while-

authorities-turned-a-blind-eye.html

Om nog eens aan te tonen hoe machtig het Vatikaan is

UK: 1,400 non-Muslim children exploited by Muslim rape gangs, aut-

horities did nothing “for fear of being thought as racist”
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http://www.jihadwatch.org/2014/08/uk-1400-non-muslim-children-

exploited-by-muslim-rape-gangs-authorities-did-nothing-for-fear-of-

being-thought-as-racist

John H Baselmans-Oracle

8 december 2014

587 Den Haag ontwaakt in verband met kinderleed

20 november 2014 stuurde ik naar de lokale politiek, internationale 

organisaties en de Nederlandse regeerders en 1ste en 2de Kamer en 

alle lokale en internationale pers een rapport over het kinderleed op 

onze eilanden.

“The pyramid that justifies child suffering, trafficking and abuse” http://

www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pyramide-english.pdf

“De piramide die kinderleed,-handel,-misbruik rechtvaardigt” http://

www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Piramide-dutch.pdf

Lokaal werd er vanuit de politiek totaal niet gereageerd en van de lokale 

pers waren zeggen en schrijven 2 internet dagbladen die het plaatsten. 

Maar internationaal en zeker vanuit politiek Nederland kreeg ik van 

vele Kamerleden en de Secretariaten diverse reacties. Er waren ook 

verschillende persoonlijke brieven/mails van fractieleiders.

Vanmorgen bereikte mij een keurige brief van heer Plasterk samen met 
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een brief naar de voorzitter van de tweede Kamer der Staten-Generaal 

en het rapport:

Plan van Aanpak Kinderrechten 

“Eerste Aanzet” 20 november 2014. Waaruit blijkt dat Den Haag actie 

gaat ondernemen tegen het kinderleed op onze eilanden. Het is een eerste 

stap, een kleine stap want veel moeten we zelf gaan doen. Gelukkig, 

Den Haag heeft ingezien dat onze kinderen op de eilanden ook een kans 

moeten krijgen.

John H Baselmans-Oracle

18 december 2014

588 Overdenking

When I was alive most people were afraid of me.

Afraid that others will see them talking to me or that I 

will show them my feelings.

Now I’m dead, I’m good and did a great job.

Please people don’t, because I no longer need your support.

JandE
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3 januari 2015 

589 Give me one name

of a world president

of a person high ranked in our system

of a top athlete

of an artist

WHO IS NOT ON DRUGS.

http://youtu.be/8DJr5q4Bf_s

Secret History sheds new light on Hitler’s poor health, hypochondria 

and extraordinary drug dependency, drawing on his personal physician’s 

previously secret medical diaries and journals

John H Baselmans-Oracle

5 januari 2015

590 Clubjes

IS HET u opgevallen?

De clubjes en instellingen met 2.0 of 3.0 achter hun namen?

Clubjes met ‘goede’ intenties en ‘goede’ bedoelingen. Zo moeten ze 

althans deze boodschap uitdragen naar het publiek toe. Wel eens de 

discussies gevolgd van deze clubjes wereldwijd en is er niets opgevallen? 

Ja, de ‘nieuwe’ wereld komt eraan. Is het niet in de 2.0 vorm dan in de 

3.0 vorm. Waar hoorden we die ‘nieuwe wereld’ ook alsmaar vallen? 
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Ja, dan komen we bij de wereldse club die onder de naam vrijmetselarij 

(freemason) werkt en opereert. Je moet wel eens met wat nieuws komen 

en als je dan naar deze ‘nieuwe’ nummers kijkt van 2.0 en 3.0 dan is 

het duidelijk dat men hard onderweg is de mensen zand in de ogen te 

strooien met ‘goede’ intenties, brood en spelen (feesten) om zo een 

smerig doel te bereiken.

Wereldwijd beginnen de 2.0 en 3.0 clubjes alweer terrein te verliezen 

omdat men doorheeft dat het een verlengde is van wat er in de vrijmet-

selarij wereld als doel gesteld is. Helaas zijn we op onze eilanden nog 

ver achter in deze zaken en lezen we steeds meer de 2.0 en 3.0, nieuwe 

manier van maatschappij opzetten en het zogenaamd ‘menselijk’ zijn 

naar de bevolking toe. Zand strooien in de ogen van die mensen die niet 

weten waar het over gaat. Sluit je maar eens aan bij de diverse 2.0 en 3.0 

discussies en zie wat de ware gedachtegang is van deze zeer gevaarlijke 

clubjes onder schuilnamen en getallen.

John H Baselmans-Oracle

5 januari 2015

591 Curaçaose slavernij anno 2015 

WE BLIJVEN het maar ontkennen, er is geen slavernij meer op Curaçao! 

Dan toch af en toe verschijnt er weer een rapportje en dan worden de 

lokale politici wederom op hun vingers getikt. Zo af en toe komen wat 

zaakjes naar buiten maar die worden weer snel in de doofpot gestopt 

want dan gaat het weer over een ‘bevriende’ zakenman. 

Toch heeft de lokale slavernij ongekende explosie meegemaakt en dan 
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praten we over die moeders en vaders met gezinnen die zwaar onder 

het minimum bij vele lokale grote bedrijven werken en voor hun werk 

dagen maken van vier uur ‘s morgens (vertrekken van huis) tot tien uur 

‘s avonds. De vele mazen in de wet komen de heren/dames midden-

standers goed uit en dat maakt dat je werknemers gewoon van acht tot 

acht uur kan laten werken, zes dagen per week. Doen ze niet wat hun 

‘patron’ zegt, die wel steeds grotere panden neerzet met als ‘vriendje’ 

meneertje bankdirecteur, staan ze op straat en is er altijd wel een ander 

die graag het werk over wil nemen, volgens hun zeggen. Het is simpel 

in die wereld, je doet wat je baas je opdraagt en gaat mee met deze vieze 

handel, of je ligt er uit. Als dat geen slavenarbeid is dan weet ik het niet.

We praten over onze handelaren, onze winkels en onze middenstand 

die het ooo zo zwaar hebben maar ondertussen uitbuiten wat er maar 

wettelijk uit te buiten valt. Er is blijkbaar geen instantie die deze mensen 

beschermt, ook niet als men salarissen mist of als er onterechte inhou-

dingen zijn geweest. Want ja, ons ministerie van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid en Welzijn is niets anders dan een instantie die zijn eigen volk, 

zijn eigen mensen laat uitmelken, misbruiken en absoluut niet beschermt. 

Het motto van onze ‘beschermers’ is duidelijk dat men de middenstand 

te vriend moet houden. Van deze aasgieren hangt ons eiland af en zij 

bepalen onze toekomst wat de reinste onzin is, gecreëerd door slaven-

drijvers. Ondertussen kan ons ministerie van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid en Welzijn beter de woorden Ontwikkeling, Sociaal en Welzijn 

weghalen en zich gaan noemen ‘ministerie van Arbeid en Slavernij’.

Laten we eens door gaan lichten hoe werknemers behandeld worden. Het 

is triest dat onze bevolking niet beschermd wordt voor deze aasgieren 

die er alles aan doen om geld binnen te halen zelfs buiten het menselijke 

om. Welke ‘sociale’ minister heeft het lef om hier wat aan te doen en 
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een deugdelijke arbeidswet te maken waarbij niet de werkgevers met 

hun miljoenenpanden maar de werknemers, levend van een aalmoes, 

beschermd worden en waar werknemers beloond worden naar de arbeid 

die ze verrichten. Nu is het te triest voor woorden hoe onze instanties 

slavernij beschermen voor geld en macht.

John H Baselmans-Oracle

6 januari 2015

592 NO BAI VOTA!

Al jaren, zelfs via mijn politieke partij (PBV) riep ik het al:

NO BAI VOTA!

GA NIET STEMMEN!

Zo kan men het gehele systeem plat leggen.

Voting Is An Act of Violence

http://youtu.be/8ZPUelmFaGw

John H Baselmans-Oracle

6 januari 2015

593 Toevallig

Na vanmorgen mijn nieuwe boek gelanceerd te hebben zijn uitgere-

kend die websites offline en zijn alle mailadressen verdwenen van de 
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server waar deze boeken zijn ge-upload! Lunar Pages is aan het kijken 

vanwaar de aanval komt en zal proberen zo snel mogelijk weer alles 

online te hebben.

Onze excuus voor het ongemak.

John H Baselmans-Oracle

8 januari 2015

594 De farce van deze eeuw

Zolang de kranten een verlengde zijn van de terreurbewegingen (zie 

hun manier van bericht geven) en verlengde zijn van het onderdrukken 

van vrijheid van meningsuiting is het belachelijk dat men als redactie 

van grote kranten zo naar buiten komt.

Veel werkelijk nieuws mag NIET naar buiten komen en wordt verzwe-

gen. Boeken geschreven die de vuile zaken openleggen en waar uit 

blijkt dat de pers in handen is JUIST van terroristische organisaties cq 

personen, worden geweerd en verboden om aandacht aan te besteden!

Vrijheid van meningsuiting is EEN POLITIEKE FARCE!

John H Baselmans-Oracle
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9 januari 2015

595 Overdenking

“Het werkelijke aantal Nederlandse Jihadisten is fors hoger” Of moeten 

we lezen “De Nederlanders die de hoax door hebben en de waarheid 

onder ogen brengen zijn talrijker en moeten uitgebannen worden?”

John H Baselmans-Oracle

10 januari 2015

596 Ctexfabel

15 september 2011 kon je in alle kranten het volgende ingezonden stuk 

lezen door mij geschreven; WE ZETTEN een hightech-gebouw onder 

de kokende tropenzon!

Diegenen die dit waanidee gelanceerd hebben lijken alleen maar te 

denken aan het grote geld! Waarom? Als men rond de wereld kijkt 

worden vele computercentra geplaatst op plaatsen van de wereld waar 

het koud is. Dat wordt gedaan omdat de warmte wat zo’n computerpark 

aflevert, bijvoorbeeld in Stockholm, aan een groot gedeelte van de stad 

verwarming levert. Bij andere hightech-parken wordt ook veel warmte-

energie geleverd naar de gemeenschap toe.

Nu hebben wij een Ctex-sprookje wat veel geld gaat kosten hier op 

Curaçao. Enkele slimme jongens willen een computercentrum gaan 

plaatsen onder de hete tropenzon. Natuurlijk, we hebben airco’s die 
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dit alles moeten koelen, maar wat voor energie wordt er niet verspeeld 

door dit waanidee? Een waanidee wat, technisch gezien, werkelijk geen 

kans van slagen heeft.

Alle hitte van de vele servers staat hier onder de kokende tropenzon, 

terwijl op de meeste plaatsen van de wereld juist deze gebouwen op 

koele plaatsen staan en tot zelfs diep in de aarde gebouwd worden. 

Maar hier gaan enkele fantasten veel van andermans geld verkwisten 

aan dit waanidee.

Internationale technici lachen zich een deuk hoe slimme personen warme 

lucht proberen te verkopen in de tropen.

Vandaag 10 januari 2015 is de waarheid via het Antilliaans Dagblad 

(mijn innige dank) eindelijk naar boven gekomen en is duidelijk dat de 

Ctex gebaseerd is op leugens en bedrog. Waarom zijn we vier jaar lang 

bedrogen en slecht geïnformeerd geweest over deze zaak?

Achter de Ctex zit één man en die naam is nog nooit vernoemd.

Zou ook die naam eens gepubliceerd worden?

John H Baselmans-Oracle
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13 januari 2015

597 “Interesse China voor Isla”

“Interesse China voor Isla”

Antilliaans Dagblad Vandaag

John H Baselmans-Oracle

14 januari 2015

598 De medische angstcultuur

Hier op ons eiland hebben we al enkele jaren een gepensioneerde arts 

(professor) die te pas en te onpas mensen oproept want ze kunnen wel 

eens kanker hebben. Is het niet in de borsten van een vrouw dan wel 

de vagina of baarmoeder. Wij mannen komen er iets gunstiger van af 

en bij ons wordt alleen nog de prostaat bekeken. Maar ondertussen is 

er weer een nieuwe smoes gevonden en praten we over een virus wat 

MOGELIJK kanker kan veroorzaken! Ja, mogelijk en weer moeten de 

vrouwen massaal opdraven als proefkonijn voor deze professor in de 

kanker, oftewel professor in angst zaaien.

Als deze professor eens wat onderzoek ging doen naar de voeding van de 

mens en hun leefwijze zou het nog niet ondenkbeeldig zijn dat hij eens 

werkeloos gaat worden. Maar nu worden we op het eiland overspoeld 

met angstpreken en stukken in elke hoek van de pers over MOGELIJKE 

aanleg voor kanker!
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Triest dat we als proefkonijnen beschouwd worden (net zoals in Afrika) 

en dat dan nog onder het mom dat we trots moeten zijn dat we zo’n man 

op ons eiland hebben. Mijn gedachten gaan alleen maar uit naar één ding; 

Wat verdient deze persoon er niet allemaal aan en wie is diegene die deze 

angstcultuur goed uit komt? De farmaceutische industrie misschien?

John H Baselmans-Oracle

19 januari 2015

599 Als reactie op de belachelijke open brief van heer
       Kenrick Berend

Afgelopen zondag lanceerde de Telegraaf in hun elektronische versie 

3 pagina’s over het chikungunya virus. Voordat we het stuk konden 

lezen (want je moet lid zijn) kwam onze expert Dr. Kenrick Berend, 

internist, hoofd afdeling interne geneeskunde St. Elisabeth Hospital 

Curaçao met een ingezonden stuk en maakte (zoals gewoonlijk) het stuk 

in de Telegraaf belachelijk. Natuurlijk want wat staat er in dat stuk; De 

overheid/medische wereld hebben werkelijk NIETS gedaan aan deze 

invasie. Verder viel onze expert over de naam “killermug” en over het 

overdrijven van het verhaal.

Goed, we weten hoe de Telgraaf naar buiten komt maar het stuk heeft 

merendeels citaten van lokale mensen die met dit virus te maken heb-

ben gehad of nu nog met dit ongemak te maken hebben. Verder is de 

vraag, hoe verklaart onze internist dat men op de andere eilanden de 

zaak vrij snel onder controle had waar men slechts enkele zware geval-

len registreerde. Dat terwijl je op Curaçao bij geen huisarts kunt komen 
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of ruim de helft van de wachtruimtes zitten vol met “kreupele mensen” 

aangedaan door deze mug. Verder geven de medici zelf aan dat, naar 

hun zeggen, zij niet meer de moeite nemen om nog mensen naar een 

ziekenhuis te sturen daar dit toch geen zin heeft! Verder blijkt duidelijk 

dat onze internist blijkbaar geen colleges meer volgt en ook niet wer-

kelijk op de hoogte is van de gevaren van deze mug.

Het is een algemeen gegeven dat men op dit eiland er alles aan zal doen 

om eigen tekortkomingen/medische verzaken te verdoezelen. Maar 

voordat onze experts verder nog hun mond open doen en hun eigen 

hachje willen redden, kijk even naar dit college van een expert die u 

haarfijn uitlegt waar u in gefaald heeft.

Entomoloog dr. ir. Bart Knols (UniversiteitNederland) https://www.

youtube.com/watch?v=NyYYmNutXOA

John H Baselmans-Oracle

22 januari 2015

600 Antwoord heer Berend

Gebazel over chikungunya

Met belangstelling heb ik de aantijgingen van dhr. Baselmans tegen 

mijn persoon gelezen. Ik concludeer dat dhr Baselmans mijn artikel 

slecht heeft gelezen, het niet begrijpt en bovendien geen idee heeft waar 

hij het over heeft. Ik heb niet -zoals Baselmans stelt- het artikel in De 

Telegraaf van 18 januari belachelijk gemaakt maar geschreven dat het 
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blad nodeloos paniek zaait met de benaming ‘killermug’ en het onjuist 

stellen dat er 20.000 doodzieke mensen op Curaçao waren (met alle 

negatieve gevolgen voor het toerisme van dien). Als de Pan American 

Health Organization (Paho) op 16 januari 2015 publiceert dat er in de 

regio 1.106.488 gevallen van chikungunya waren en 172 patiënten zijn 

overleden (http://www.paho.org/hq/index. php?Itemid=40931), dan is 

het onterecht om bij minder dan 1 overledene op de 6.000 ziektegeval-

len het een killermug te noemen, ook al is elke dode er een te veel. 

Dhr. Baselmans trekt verder mijn deskundigheid in twijfel en dat ik 

geen colleges meer zou volgen is ronduit vermakelijk. Ik noem mijzelf 

geen expert in deze, maar feit is wel dat de regering van Curaçao mij 

in 2012 naar Jamaica heeft gestuurd om een 3-daagse conferentie over 

chikungunya bij te wonen. Deze was georganiseerd door de Paho, de 

World Health Organization, en de Centre of Disease Controle. Deskun-

digen van deze organisaties hebben de tientallen artsen van de regio 

geïnformeerd en gewaarschuwd voor de onvermijdelijke op komst zijnde 

chikungunya epidemie. Sinds 2012 - dus lang voor het begin van de 

epidemie - heb ik 5 lezingen gegeven over chikungunya op Curaçao, 

voor huisartsen, specialisten en nietartsen en ook heb ik lezingen hier-

over gegeven voor artsen op Aruba, in Suriname en in Nederland in het 

academisch ziekenhuis in Amsterdam, waaronder ook een lezing voor 12 

reumatologen. Daarnaast is deze week mijn artikel over chikungunya in 

het meest gelezen medische blad van Nederland verschenen. Met mijn 

deskundigheid valt het dus wel mee, zeker ook omdat ik veel patiënten 

heb gezien en huisartsen en specialisten mij om advies hebben gevraagd 

naar aanleiding van ziektegevallen. Dat wachtkamers van dokters zoals 

dhr. Baselmans beweert vol zitten met kreupele mensen ten gevolge van 

deze ziekte is volstrekte onzin. Deze patiënten hebben chronische ge-

wrichtspijnen maar zijn absoluut niet kreupel en kunnen deze gewrichten 

blijven bewegen. Ook is het niet waar dat patiënten niet meer naar het 
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ziekenhuis gestuurd worden ‘omdat het geen zin heeft’, het is omdat het 

meestal niet nodig is. Om precies te zijn hebben wij sinds het begin van 

de epidemie tot heden 62 mensen op de interne afdeling in het Sehos 

opgenomen met de nasleep van de infectie. Dat deze epidemie zeer 

grote gevolgen heeft voor onze bevolking spreekt voor zich en dat veel 

mensen nog maandenlang gewrichtsklachten zullen houden is ook een 

feit, maar dat is nog geen reden om de zaak erger te maken dan het is.

Ken Berend, Internist Sint Elisabeth Hospitaal, Curaçao

22 januari 2015

601 Brief naar Antilliaans Dagblad

Geachte redactie en directie van het Antilliaans Dagblad

Vandaag was voor mij een zeer bijzondere dag en ik had hem niet beter 

voor kunnen stellen. Waarom zult u zich zeker niet afvragen maar ik 

wil het toch met u delen.

21 januari ‘s morgens vroeg las ik in het AD het ingezonden stuk van 

heer Berend. Die avond daarvoor bereikte mij het gehele stuk uit de 

Telegraaf. Rond 9 uur had ik een bijeenkomst met 3 specialisten en 2 

huisartsen en deze konden niet geloven dat deze heer Berend zo naar 

buiten kon komen. “Schrijf een stuk” was de vraag van deze heren. Waar 

ik op antwoordde dat mijn naam staat voor een rode lap bij een stier. Ze 

lachten en zetten diverse gegevens op papier en die werden aangevuld 

met wat citaten uit het college die dr. ir. Bart Knols aanhaalde in zijn 5 

lezingen over deze mug.
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Ik vertelde deze heren wat dit alles zou veroorzaken en dat heer Berend 

met een 2de belachelijk stuk vol leugens zou komen. Puur persoonsge-

richt en met verdere ontkenningen. We hebben hierop gewed. En wat 

lezen we vandaag (zijn vanmiddag weer even bij elkaar gekomen) de 

ene na de andere leugen en daarnaast ook nog het belachelijk maken van 

mijn naam. Die overigens af stamt van de plaats “Basel” in Zwitserland. 

Dan de naam ook nog onvolledig geschreven. Want sinds mijn officieel 

soevereine status 2 jaren geleden (goedgekeurd door koning Alexander) 

is mijn naam sindsdien John Baselmans-Oracle. In ieder geval heeft u 

als krant duidelijk gemaakt, ook aan deze geneesheren, dat u leugen en 

belachelijk maken (van hun woorden) verkiest boven de openheid en 

eerlijkheid naar de lezers toe.

Maar we zien het positief, ik heb de weddenschap gewonnen, weet nu 

dat de rode vlag is gekoppeld aan mijn naam / verkeerde naam en dat u 

als krant leugens verkiest boven de waarheid. Tenslotte moet de krant 

verkocht worden, niet waar?

Ik wens u het allerbeste en het experiment met uw krant was perfect 

geslaagd.

John H Baselmans-Oracle

25 januari 2015

602 Een wereld zonder kanker

Een fabel, een wishful thinking? 

Laat ik het verder stellen, een wereld zonder ziektes!
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Het is simpel en het is mogelijk.

We weten ondertussen dat onze medici en door de farmaceutische we-

reld er alles aan gedaan wordt om ziektes te behouden. Ze beschermen 

elkaar en ze staan vaak niet open voor soms goedkope alternatieven en 

zeker niet wat gratis ziektes kan verhelpen. Chemo, bestralingen maar 

ook de vele super dure kuren blijken steeds meer dat ze juist ziektes 

bevorderen en aanwakkeren! Zij zijn veelal de “aanwakkeraars” van 

vele menselijke ellende en pijn. Verder zijn er de vele “stichtingen” en 

vele “clubjes” die allemaal geld willen zien om kanker te bestrijden. 

Miljarden worden er verkwist of verdwijnen.

KANKER IS EEN BUSINESS!

Wat als ik u vertel dat alle ziektes genezen kunnen worden door u zelf. 

Ook kunt u in vele gevallen vele ziektes voorkomen.

In het verleden heb ik vele malen aangetoond dat welke ziekte dan 

ook te genezen is. Vele mensen heb ik in het verleden genezen totdat 

ik erachter kwam dat ik daar de mensen niet mee hielp. Nu nog komen 

mensen van de kanker af door zogenaamde wonderen. Deze wonderen 

zijn simpel het werken in de energie. Dat werken in de energie kan elke 

persoon zelf doen. Zo ben ik nu bezig met vele mensen te begeleiden 

om van welke ziekte dan ook af te komen.

Ja, het is u die van alle ziektes af kan komen gedaan door uzelf en dan 

heeft u de les van zelfgenezing geleerd. Het is simpel, kost nauwelijks 

geld en is de wereld van de toekomst. De wereld waar men de gave weer 

bezit om te werken in de energie.

John H Baselmans-Oracle
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27 januari 2015

603 Ter uwer informatie

Ik heb ook heer Berend aangeschreven en hen beiden er op attent ge-

maakt dat juist de 2 artsen die het meest in opspraak zijn geweest in het 

verleden, zo reageren! 

-  Heer Berend met het plotsklaps overlijden van dialyse   

 patiënten, volgens oude persberichten.

-  Heer Spong die in vele medische zaken in opspraak is   

 gekomen maar de bekendste zijn wel de abortussen,   

 volgens oude persberichten.

Opmerkelijk is ook, dat er verder geen medische bijval is in deze kwes-

tie en heer Berend, naar horen zeggen via collega’s, zelfs intern op de 

vingers is getikt door het hospitaal.

Hieronder de brief die in het bezit is van heer Spong.

Geachte heer Spong

Ik wil u feliciteren met uw ingezonden stuk en uw medische collega te 

steunen door dik en dun. Wel wil ik even aantekenen dat mijn ingezonden 

stuk was gedicteerd door enkele van uw mede collega’s en als u de 5 

lezingen van de expert dr. ir. Bart Knols had gezien weet u ook waar het 

woord “kreupel” vandaan komt. Uw collega’s die de meest belangrijke 

woorden hadden aangehaald omdat zij ook weten dat medici onder elke 

voorwaarde elkaar beschermen hoe groot de leugen ook is. Dat u dan 

persoonlijk gaat aanvallen is zoals kennelijk medici op dit eiland de 

burgers/patiënten de hoek in moeten drukken en vernederen. Dat zagen 

we bij het 2de leugenstuk van gisteren van heer Berend. De medici en de 
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politici hebben zwaar gefaald en proberen nu alles wat krom is recht te 

praten. Het falen in deze zaak wijst simpel uit de cijfers waar ons eiland 

een absolute topper is in het negeren en alles onder de deurmat vegen 

wat maar negatief zou kunnen uitvallen. Dat er nu een Telegraaf met 

veelal citaten komt van mensen van dit eiland met daar wat jus erover 

gegooid, staat de medische wereld op haar achterste poten! Inderdaad, 

men had het vuil moeten aanpakken en de mensen opvoeden. Iets wat 

wij proberen te doen in onze omgeving maar helaas leven we in een 

wegwerpcultuur en dat is moeilijk te veranderen.

Ik wens u veel sterkte in uw niet al te gemakkelijke job. Ik hoop wel dat 

u uw patiënten beter behandelt dan dat u publiekelijk andere probeert te 

kleineren en te vernederen. Dat zegt namelijk meteen hoe een medicus 

is, werkt, denkt en praat over de medemens. 

John H Baselmans-Oracle

29 januari 2015

604 Hoe Wielsje het wiel vond

Wielsje draafde door in zijn strijd in de corruptie waar hij zich zelf 

volop in begaf. Zijn vijand was zijn geldschieter en zijn medewerkers 

de pionnen die nodig waren om de politieke onrust in stand te houden. 

Naast zijn tweede leven kwam hij ook op locaties waar via decadente 

etentjes vele deals gemaakt werden. Zo ook zijn stamrestaurant waar 

vertegenwoordigers kwamen die een wereldwijde miljardenbedrijf 

vertegenwoordigden en het in Nederland al moeilijk hadden en een 

veilige thuishaven moesten behouden. Er werden voorstellen gedaan 
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naar Wielsje en deze had er wel oren naar. Dat dit miljardenbedrijf zaken 

moest dekken kon altijd van pas komen. Maar Wielsje wilde meer en 

was gefocust om zijn grootste politieke opponent zijn nek om te draaien. 

Dat was de andere kant van zijn strijd.

Via een lokaal groot bedrijf kreeg Wielsje de ingang om deze politieke 

opponent, via gokken, zijn weg te dwarsbomen. Wielsje wist blijkbaar 

niet dat zijn decadente mensen waar hij deals mee gesloten had directe 

banden hadden ook met deze groep politici. In dezelfde buurt waar de 

deals gesloten werden, was er ook een soldatengroepje die de veiligheid 

garandeerde voor vele politici die verknocht waren aan het witte poeder 

om zo hen vleugels te geven. Laat deze soldatengroep nu net niet de 

groep is die de politieke opponent voorziet van dit witte goud wat gaat 

via de berg van fortuin wat veel verder gelegen is op het eiland. Deze 2 

groepen hebben de oorlog verklaard voor eeuwig. Want wie wil niet de 

machtige top onder zijn vleugels hebben via het witte goud.

Wielsje nam de aanval en ging wroeten net in het verkeerde grote be-

drijf waar hij zelf indirect deals mee gemaakt had en zo vreselijk in de 

problemen kwam bij deze witte boordengroep. Deze wisten dat op het 

eiland er alles op wees dat zijn politieke opponent in de kijker zou komen 

te staan als Wielsje iets zou gebeuren. Dat dan nog eens met de oorlog 

van het witte goud zouden de witte boorden overal van verschoond 

blijven. En zo ging het verder en had Wielsje zijn witte boorden tegen, 

zijn politieke opponent mee en ook de oorlog om het witte goud. Helaas 

Wielsje leefde niet meer lang en gelukkig want zelfs de witte boorden 

bleken ook nog met een connectie in zijn eigen familie te zitten. Wielsje 

vond het wiel en kwam er achter dat alles rond is en de witte boorden 

leefden nog lang en gelukkig.

John H Baselmans-Oracle
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30 januari 2015

605 Brief heer van der Schans

Geachte heer van der Schans

Ondergetekende John H Baselmans-Oracle heeft uw reacties in het 

Antilliaans Dagblad van 30 jan 2015 gelezen. Ik citeer er maar even 

een “Dat delict, de moord op Wiels, was niet een delict in het criminele 

milieu; dat milieu gaf met die moord een waarschuwing aan een ieder 

die zich op een voor de onderwereld ongewenste wijze in het publieke 

debat wilde mengen.”

Dat u deze uitspraak doet is voor mij de bevestiging dat ook u weet wie 

en wat achter deze zaak zit.

Helaas zijn er afgelopen dagen enkele kleine jongens (die zelfs niets of 

nauwelijks met deze zaak te maken hebben) aan de schandpaal gena-

geld. Later, na alle processen zullen we zeker aan gaan werken om te 

bewijzen dat zij allen niet DIRECT met deze moord te maken hebben. 

De enige personen die wat wisten van deze moord zijn dood. Zij had-

den de connectie met het buitenland waar de moordenaars (2 personen) 

vandaan komen en vanwaar de opdracht gegeven is. Alle sporen zijn 

door de moorden gewist. Dat weet u en uw team kennelijk ook. Het 

dunne lijntje van wat drugsdealers (die heer Wiels beschermde in die 

wereld) is nu zgn de ontknoping van deze zaak.

Het lijntje Schotte is bewust opgezet omdat heer Schotte en Wiels aarts-

vijanden waren en het precies past in een zeer scheef scenario. Heel 
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mooi was te zien dat beiden van dezelfde club protectie genoten (nee 

niet de maffia) maar van de volgende groep nu beschreven.

Jaren lang waarschuwde ik heer Wiels (we hadden zeer regelmatig 

contact) dat hij op moest passen voor K. en hun kornuiten waar hij bij 

zat te eten in hetzelfde restaurant. K. bezit onder andere de politiek en 

vele bedrijven op dit eiland. PAR is geheel K. en alle andere moeten 

naar enkele heren hun pijpen dansen (zelf heb ik enkele tijd voor deze 

PAR groep geschreven, totdat ik het vuile spel doorhad). Het was K. 

die Schotte van de stoel wipte van het fort.

K. heeft namelijk overal zijn tengels in zitten en zo ook in UTS (waar 

ik 12 jaren lang voor gewerkt en van dichtbij meegemaakt heb). Zij (K.) 

zijn de baas van vele bedrijven op dit eiland (zo ook de maffia die K. 

gebruikt waar alles wat krom is op papier te dekken). K. zit ook in de A. 

(Nederland) schandalen waar mevrouw W. zo actief is en zo verzekerd 

werd voor haar mega baan in Nederland en een “tussenbaantje” als 

gevolmachtigde minister.

Dat er wat gaande was met heer Wiels merkte ik na mijn laatste brief 

aan hem 1 week voor zijn dood. Hij liet duidelijk blijken dat er wat mis 

ging. Zijn aanpak bij UTS was allemaal tegen dezelfde hoofdrolspeler 

(K.) dat maakte dat hij uit de gratie viel van PVV Nederland die zijn 

hoofd geldschieter was (zelf ben ik ook hiervoor benaderd door PVV 

om de politiek om te gooien op dit eiland)

Wiels gaf 2 dagen voor zijn dood aan wie zijn vijanden waren via een 

NRC interview. Projectontwikkelaars, Banken en Accountants. Nu, K. 

bezit/speelt met alle drie en zijn boodschap naar mij was overduidelijk. 

De namen kan ik u geven maar dat doe ik niet via deze mail. Maar ik weet 
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dat u ze zelf in kan vullen. Dat maakt dat justitie en OM zich in vreemde 

bochten wringen om deze zaak op te lossen. Een zaak die onmogelijk 

opgelost kan worden omdat er dan koppen vallen in miljarden bedrijven.

Ik ben blij met uw uitspraken want u heeft veel vrijgegeven zonder dat 

u kennelijk door had. Dat was ook waarom ik graag praatte (en nog 

praat) met de heer Piar en (ex Gouverneur) heer Goedgedrag, want u 

allen zijn meesters in cryptische omschrijvingen.

Een goede dag.

John H Baselmans-Oracle

31 Januari 2015

606 Toevalligheden bestaan niet

Laatste woord Kuwas

“Er zijn twee verdachten en die zijn allebei dood.”

Mijn woorden in de brief aan heer van der Schans daags daarvoor: “De 

enige personen die wat wisten van deze moord zijn dood. Zij hadden de 

connectie met het buitenland waar de moordenaars ...........” 

John H Baselmans-Oracle
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2 februari 2015

607 YESSSSS

The national bank of Canada lost a very important case and Canada will 

be the first country where the bank loans money for free!

John H Baselmans-Oracle

3 februari 2015

608 Vakantie vierende CPost

Ondertussen is het een vast gegeven dat je wonend op Bandabou maar 

2 maal per week post mag ontvangen en dat bij de gratie van de hoge 

goden. Maar dat post ook nog eens 2 maanden over doet om in de bus 

te bewandelen en soms rekeningen verdwijnen als sneeuw voor de zon 

is onacceptabel!

Belasting aanslag AOV/AWW gepost 14 dec 2014 valt (MET DE 

STEMPEL VAN 27 jan 2015!) 30 januari in de bus. Dezelfde stempel 

(27 jan 2015) stond op de UTS rekening die volgens UTS 29 dec 2014 

bij het hoofdkantoor CPost is afgeleverd (rekening datum 26 dec 2014)! 

Hetzelfde verhaal kreeg ik ook van de belastingdienst te horen, dat mijn 

aanslag afgeleverd was 15 dec 2014 (aanslag daterende 14 dec 2014)! 

Maar het kan nog erger. Een kerstkaart met een stempel Den Bosch 16 

dec 2014 viel bij ons in de bus 3 februari 2015!
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Gevolg, ik was te laat om mijn aanslag te betalen en zo ook mijn UTS 

rekening. Gelukkig was de CPost zo dom om stempels te plaatsen op de 

enveloppe die aantoonden dat zij onze post ruim een maand vasthouden 

en verwerken in hun loods (27 jan 2015)!

De postdirecteur weet kennelijk niet dat hij en zijn medewerkers wet-

telijk strafbaar zijn als post verdwijnt of achtergehouden wordt. Maar 

hij maakt zich niet druk want hoeveel klachten je ook in dient, men 

scheept je af dat ze het wel zullen onderzoeken. Wat ze onderzoeken 

is een vraag en voor hen een weet maar het interesseert hen geen bal 

of ze burgers in de problemen brengen met hun slechte service. Ik stel 

voor dat men deze mensen eens een paar maanden geen salaris van ons 

belastinggeld betalen dat samen met een rechtszaak van opzettelijk 

achterhouden en zelfs verdwijnen van post. Dat maakt hen misschien 

weer eens wat verantwoordelijker.

John H Baselmans-Oracle

3 februari 2015

609 Pechtold was duidelijk; er zit gas en olie onder Curaçao

en dat wisten heer IJs - Ansary en Tromp ook. Deze personen

hebben vele jaren geleden al contracten sloten. Via de 10-10 kocht

Nederland met dit af voor enkele miljarden zgn steun!

http://youtu.be/Rw0qSDDtssU
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5 februari 2015

610 It’s painful and I can’t help crying

This I found on the internet from somebody who thinks she is an Oracle. 

(see article below)

This playing Oracle is based on money.

In the world of Oracles everything is for free and based on what can be 

told to another, released by his/their energy. No channeling, no angles, 

no masters. I’m crying because so many people will get into trouble.

John H Baselmans-Oracle

5 februari 2015

611 What is an Oracle?

Oracles Offer Personal Channeling Sessions

The big difference to other forms of psychic information is that a 

Christallin Oracle will contact the highest source that is guiding you or 

assisting you. This can be your Highest Self, your spirit guides, your 

Soul Personality, your guardian angels, the council you are supervised 

by, an Ascended Master, etc. 

For example when facing diseases, contact can be made directly with 

the body’s consciousness, which can indicate what its needs are and 

how it can be supported best. This kind of channelling is very unique 
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and makes quite a difference in the results compared to other ways of 

channelling or mediumship. Our Oracles also often work together with 

a Coach to form a highly effective team.

For those moments in life when you feel stuck and want to know how 

to get out of patterns don’t know where to turn to, you want insight 

in why you are experiencing these challenges in your life need some 

sound advice from a higher source have trouble connecting and getting 

your own answers want help from the other side you have lost a loved 

one and have troubles letting go and want to know how they are doing 

want to understand why certain things are happening to you want to 

know more about a certain situation or relationship you want to know 

if certain things come from past life and how to solve them you have 

been struggling and see no way to solve the situation or don’t know 

how to let go you want to have strategic advice about the direction of 

your life or business you want to understand why certain people are in 

your life or you want to understand why your children are doing what 

they are doing.

Our specially trained Oracles can help you by giving you the guidance 

you are seeking for. Crystal clear answers to help you make those im-

portant choices. To get you out of the passive state of a victim into the 

zone of claiming your power back… and take action!

John H Baselmans-Oracle
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7 februari 2015 

612 Uitspraak

Gisteren is mijn commentaar verschenen in de telegraaf ivm dit artikel

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23633917/__Fiscus_vangt_bot_

bij_rechter__.html

John H Baselmans-Oracle

8 februari 2015

613 Hoeveel mensen zijn er niet vermoord de afgelopen
       maanden alleen al in Amsterdam?

Je leest alsmaar dezelfde regels;

“Geliquideerde is vermeende drugshandelaar..........” 

of “Afrekening vanuit de onderwereld”

HOE BLIND KUNNEN MENSEN ZIJN???

De afrekeningen worden gedaan door een zeer select kleine groep 

mensen die momenteel in de stad Amsterdam huishouden! Nee, geen 

criminelen maar personen opgeleid en betaald vanuit de Nederlandse 

staat. Het zijn zwaar opgeleide personen die killen in opdracht! Zo ruim 

je zware criminelen op die de absolute top momenteel het lastig maken. 

Criminelen die in de top mensen aan kunnen wijzen op zeer hoge posities 

die diep in de porno, drugs en mensenhandel zitten.
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Deze “afrekeningen” zijn acties vanuit de Nederlandse staat. En vergis 

je niet, het gebeurt ook op andere plaatsen inclusief de “Antillen”.

John H Baselmans-Oracle

11 februari 2015

614 Nederland heeft mijn persoonsgegevens gewist

Voor een uitschrijving die ik nodig heb van mijn oude gemeente voor 

een zaak heb ik contact genomen met de gemeente Eindhoven wat mijn 

laatste Nederlandse woonplaats was. Ik betaalde de 10 ,25 Euro, vulde 

het formulier in en binnen enkele weken moet dan je uittreksel in de 

bus rollen.

Vanmorgen kreeg ik een mail van een medewerker van de gemeente 

Eindhoven.

“Goedemorgen mijnheer Baselmans. N.a.v. uw verzoek 

deel ik u mee dat er nog een technisch probleem is met 

het maken van het uittreksel.

Ik heb het probleem voorgelegd bij ..... Den Haag.

In afwachting op hun antwoord hou ik uw verzoek aan.

Leon O | Accountmanager RNI | Afdeling Balie en 

Ontvangst | dinsdag t/m vrijdag aanwezig |

telefoonnummer 040 - 2382304 of 06 55236858 | r..@eien”

Verder was er een vraag;



207- The new world-

“Kunt u mij trouwens laten weten wat uw laatste woon

gemeente was in Nederland?”

Met deze mail geeft de gemeente Eindhoven aan dat ik niet meer voor-

kom in de basis administratie en dat zoals bij onze lokale “Kranchi” 

achter mijn naam CURATELE staat. Het was een kwestie van tijd dat 

de bewijzen binnen zouden komen dat ook Nederland mij “gewist” heeft 

uit hun systeem en wederom vallen diverse puzzelstukjes in elkaar. Het 

positieve van dit alles is dat hiermee de Nederlandse Staat mijn Soeve-

reine status heeft bevestigd.

John H Baselmans-Oracle

12 februari 2015

615 Overdenking

Een 23 jarige studie van dr. Hardin B. Jones van de Universiteit van 

Californië in Berkeley heeft bewezen dat kanker kuren dodelijker zijn 

dan de kanker zelf.

En heer Pinedo waar blijft u nu met al uw geldverslindende zaken als 

kuren en onderzoeken? Steeds meer wordt bewezen dat alle kankerclub-

jes en kuren een grote oplichterij is.



208 - OMNIS 3 -

14 februari 2015

616 Overdenking

In the world of energy it’s hard to keep a mirror in front of your loved 

ones.

14 februari 2015

617 Overdenking

What if I told you that Bobbi Kristina Brown, Whitney Houston’s 

daughter, is murdered by the same organization as Whitney Houston 

is murdered.

John H Baselmans-Oracle

15 februari 2015

618 Bijennood

Bijen verkassen nog wel eens als er een koningin de stuipen krijgt. Je 

ziet dan noodroepen van mensen om ze te helpen MAAR GEEN IM-

KER TE VINDEN!

Wat mij altijd meteen op valt is dat er meteen geschreven wordt MAAK 

ZE NIET DOOD maar er is NOOIT een imker te vinden op dit eiland die 

dan de mensen in nood wil helpen. Je leest dan allerlei smoezen waarom 
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ze niet kunnen of je moet er de jackpot voor betalen. Als de imkers zo’n 

vredelievend volkje is dan zou ik zeggen (zoals bv in Nederland) help 

de mensen in nood en ga die zwerm oppikken, of op zijn minst help 

deze mensen. U kent uw soortgenoten wij niet!

Zelf ben ik ook eens in deze situatie beland (net toen er al 2 mensen 

doodgestoken waren door bijen die bespoten waren door de imkers zelf 

met gif omdat er een ziekte heerste). NIET EEN IMKER HAD TIJD. 

Er hing een megazwerm boven mijn slaapkamer. NIEMAND was wil-

lend te helpen. Ten einde raad heb ik mijn huisdieren opgesloten, heb 

een kamertje hermetisch afgesloten voor mijn vrouw en ik en ben gaan 

spuiten met 5 wollen truien, bivakmuts, pet, handschoenen, dubbele 

broeken en laarzen (dat was het enige komische aan dat alles). Na een 

kwartier waren de bijen vertrokken en de schade aan dode bijen viel 

gelukkig mee. Moeder koningin had haar boeltje gepakt en wij konden 

weer naar bed.

DANK JE IMKERS VAN CURACAO 

(nee, maak ze niet dood)

John H Baselmans-Oracle

15 februari 2015

619 Een verontrustend bericht

Ouders die momenteel op zoek zijn naar een middelbare school voor hun 

kinderen krijgen te horen dat zij rekening moeten houden dat als hun 

kinderen na 2017 hun examen hebben gehaald niet meer automatisch 
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op een hogere school in Nederland geplaatst kunnen worden. Nederland 

heeft vanaf 2012 Curaçao namelijk 5 jaren de kans gegeven om hun 

onderwijs te upgraden. Helaas heeft de Curaçaose politiek daar lak aan. 

Vanaf 2017 moeten deze kinderen een toelatingstoets afleggen wat kan 

leiden tot eventueel een bijscholing te volgen in Nederland. Dat om 

aansluiting te vinden met het Nederlands onderwijs!

Dezelfde situatie was ook al eerder regelmatig voorgevallen bij lokale 

leerlingen van de MBO opleiding die dan naar Nederland gingen voor 

hun HBO. Zij kregen te horen dat ze de laatste klas MBO inclusief 

examen in Nederland over moesten doen! Er waren zelfs gevallen bij 

waar personen praktisch de gehele MBO over moesten doen daar hun 

MBO leiding niet overeen kwam met die van Nederland!

Het is toch niet meer te pakken dat onze lokale politiek er alles aan 

doet om de huidige jeugd zo dom mogelijk te houden en zo zeker niet 

slimmer te laten worden dan hun eigen lagere niveau! De situatie die 

nu gaat komen is dat alleen ouderen die veel geld uitgeven aan privé 

onderwijs, hun kinderen wel een kans krijgen in het buitenland.

Mijn vraag is aan al die ouders die financieel minder bij kas zitten waarbij 

hun kinderen de dupe zijn van dit wanbeleid; Wat doet u eraan als ouder 

om te zorgen dat deze politici niet ook uw kind in de goot trekken en 

uw kind tegenwerken om nog enig redelijk onderwijs te volgen?

Onze jeugd, onze toekomst wat is hier nog van overgebleven?

John H Baselmans-Oracle
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17 februari 2015

620 Overlijden van Bo

Bo

Ik heb je maar enkele malen ontmoet en helaas je energie liet me toen 

niet toe om je wat dingen te laten zien. Je wist wat je te wachten stond 

en ging hulp zoeken bij die mensen die deze weg al aan het bewandelen 

waren. Je zag de bevestiging en je wilde duidelijk deze weg niet inslaan 

en verkoos om je levensweg te verkorten. Bo, elk mens maakt zijn eigen 

keuze maar jammer dat je deze weg niet hebt afgemaakt hoe moeilijk hij 

ook geweest zou kunnen zijn. Jammer dat je geen vertrouwen meer had 

in je eigen leven en jammer dat je niet deze les kon leren met het werk 

wat je deed. Het is een keuze en die heb je duidelijk gemaakt wetende 

dat je al weer elders bezig bent met opnieuw deze weg te bewandelen. 

John H Baselmans-Oracle

18 februari 2015

621 Uitspraak

Het is OOK die heer Brinkman die ons benaderde om de lokale Cura-

çaose politiek te laten vallen. Uiteindelijk ging heer Wiels hier toen met 

hem in zee en hij begon dat wij, als eiland, gemakkelijk onafhankelijk 

konden worden. Er is toen door PVV zeer veel geld gepompt en toezeg-

gingen gedaan die ik ook kreeg als ik met hem in zee zou gaan.

John H Baselmans-Oracle
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19 februari 2015

622 Brief gestuurd naar heer Rutte, heer Plasterk en 
       persoonlijk naar alle tweede Kamerleden van 
       Nederland

Open brief aan politiek Den Haag Tav heer Rutte

Betreft: Mogelijke rechterlijke vervolging van de staat der Nederlanden 

ivm de zaak AIVD /VDC

Geachte heer Rutte

Sinds de curatele die mij opgelegd is in juli 2011 door Curaçaose VDC 

(opgericht in 1963) gaan diverse instanties steeds verder in de fout. Nu 

is het werkelijk geheel uit de hand gaan lopen doordat ook toegegeven 

is door de Nederlandse staat dat ik niet meer in hun systeem voorkom 

via gemeente Eindhoven.

Maar diverse juristen kwamen bij mij met het volgende:

Ik sta zeker onder curatele dat is niet meer een vraag maar een weet. 

Sinds een lange tijd weten we ook dat heer G. Schotte met zijn “vrien-

den” in het weekeinde van 29 en 30 oktober 2011 de server van de 

Curaçaose VDC heeft gekopieerd en er zijn reeds verschillende vragen 

gesteld door heer R. Raak die alsmaar met deze uitspraak komt in de 

Kamer:

“Alle informatie van de server van de veiligheidsdienst werd gekopieerd 

(-) Er is nu een exacte kopie van alle gegevens van de veiligheidsdienst 
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sinds de oprichting van de dienst en ook gegevens van andere veilig-

heidsdiensten in de wereld zijn nu in handen van particulieren.”

We weten dat alle informaties bij een AIVD en VDC geheim zijn en dat 

deze niet voor derden geschikt zijn. Vanuit de VDC weet ik dat al mijn 

persoonlijke- en bankgegevens maar ook al mijn gevoelige informaties 

op diverse harddisks te vinden zijn op hun server vanaf juli 2011, dat 

wil zeggen dat deze sinds die datum op straat liggen. Wat mijn juristen 

aanvoeren is dat we zowel de Nederlandse staat als de Curaçaose staat 

aan kunnen klagen dat zij al mijn gegevens en van vele andere personen 

die in hun systeem voorkomen, vrij hebben gegeven en geen nodige han-

delingen treffen om dit te voorkomen in de toekomst en zelfs ontkennen 

dat er enige schade is opgelopen. Het is duidelijk bewezen dat de staat 

Curaçao onder de staat der Nederlanden en hun AIVD een werkelijke 

lekke organisatie is en zo persoonsgegevens laat gaan naar de diverse 

maffia groepen en plaatsen waar deze niet thuishoren. Zij kunnen nu 

alles ge-(mis)bruiken tegen die mensen die in deze gegevens voorkomen. 

Ik ben benieuwd wat politiek Den Haag en de staat der Nederlanden 

inclusief de lokale VDC aan dit geval gaan doen. Al enkele jaren pro-

beert men dit alles in de doofpot te stoppen wat vreselijk kortzichtig is.

Momenteel zijn we aan het kijken in hoeverre we deze organisaties 

(AIVD en VDC) en de staat der Nederlanden kunnen aanpakken en wet-

telijk verantwoordelijk stellen voor het vrijgeven van persoonsgegevens 

die nu bij de maffia liggen. Buiten deze wettelijke rechtzetting zijn we 

aan het kijken dat we zowel de AIVD als VDC op kunnen leggen dat zij 

moeten gaan zorgen voor de veiligheid van mijn resterende leven. Dat 

misschien nog samen met een geldelijke claim, om een nieuw leven te 

starten en het in gevaar brengen van een burger (en eigenlijk alle burgers 

voorkomend in hun systeem).
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Het mag niet zo zijn dat dit soort organisaties zo slecht beveiligd zijn 

en dat persoonlijke informaties van wie dan ook in verkeerde handen 

komen. Iets wat nu duidelijk bewezen is en dit door toedoen van een 

toen minister-president (G.Schotte) en de Colombiaanse en Italiaanse 

maffia, wel is gebeurd.

Het is Den Haag die heeft aangetoond dat ze werken met een falend 

systeem. Zij zullen nu met een oplossing moeten komen daar ik mij 

bedreigd voel door deze maffia.

John H Baselmans-Oracle

22 februari 2015

623 Nederlandse Grondwet

Sinds de tweede wereldoorlog is de Nederlandse grondwet vervallen 

en zijn alle gerechtelijke uitspraken een farce! Dat door toedoen van 

de koninklijke familie.

Daarnaast is er in 2012 een herschreven Nederlandse grondwet voor 

in de plaats gekomen die zou moeten aansluiten op de onwettige oude 

Nederlandse grondwet.

Hoever rommelen ze nog door in Nederland.

Hoofdstuk 1. Grondrechten

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen ge-

lijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 
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politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 

toegestaan.

Doordat men zich al niet aan regel 1 houdt, erkent men dat deze grond-

wet een farce is.

John H Baselmans-Oracle

26 februari 2015

624 Het licht van Curaçao

Bon tardi Señora

Heeft u momenteel in het magazijn balkjes 3X2 - 12 voet

lang?

Even kijken meneer.

Nee, die hebben we niet in het magazijn.

Wacht even......

We hebben wel balkjes van 2X3 - 12 voet!

Geloof me ik kon mijn lach niet meer houden en bedankte deze dame 

voor het speurwerk.

John H Baselmans-Oracle
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27 februari 2015

625 De gemeente Eindhoven snapt er nog steeds geen 
        snars van

Wederom vragen ze me alle gegevens want kennelijk heeft Den Haag 

ook niets meer in hun systeem!

“Heeft u wel in Nederland cq Eindhoven gewoond” was nu de vraag. 

Kijk, dat noem ik nu iemand goed wissen uit een systeem.

Wordt vervolgd.

John H Baselmans-Oracle

28 februari 2015

626 Ik ben geen kunstenaar

Opleiding; Vrije kunstacademie - Eindhoven, 

Grafische school - Eindhoven

-  Over 60 exposities lokaal / internationaal gehad.

-  Meer dan 3000 werken verkocht op alleen dit eiland.

-  Vele beelden gemaakt. 

-  Ruim 200 postzegels getekend voor de posterijen.

-  Vele reclames getekend, komend van mijn hand. 

-  57 boeken geschreven, waarvan vele tekencursussen. 

-  Vele video’s over tekenen online staan. 

-  Website met over 800 pagina’s met tekeningen.
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TOCH ben ik volgens de Curaçaosche kunst experts GEEN kunstenaar! 

Vandaar beste mensen mag ik wederom niet mee doen aan “open atelier” 

en is het een onmogelijke zaak nog eens een expositie te organiseren. 

MAAR u bent altijd welkom op mijn, het gehele jaar door, 24 uren per 

dag, 7 dagen lange expositie.

http://www.johnbaselmans.com

John H Baselmans-Oracle

2 maart 2015

627 Brief Selikor NV, Parera z/n

Tav 

De heer W.M. Kook (Directeur)

De heer J.R. Cijntje (operation manager)

Betreft: Het niet ophalen van wekelijks huisvuil

Geachte heer Kook en heer Cijntje

Ondergetekende J.H Baselmans, wil langs deze weg een officiële klacht 

indienen over het feit dat uw medewerkers elke week voor al ruim 5 

maanden GEEN huisvuil komt ophalen op de vastgestelde maandag in 

de hoek; Seru Kabaje, Bou Barber, Dokterstuin pabou, Pannenkoek/

Rio Magdelena.

Wekelijks moet ondergetekende dinsdag het hoofdkantoor bellen waar 

een dame correct de klacht aanneemt en soms zelf verontschuldigt 
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dat wederom de chauffeur niet is geweest. Ook van een medewerkster 

kreeg ondergetekende te horen dat de chauffeur WEL onze hoek heeft 

afgevinkt op zijn lijst wat dus een ABSOLUTE LEUGEN IS!

In het verleden hebben we nooit hoeven te klagen en kwam u altijd 

netjes op maandag maar er is blijkbaar op de maandag Bandabou route 

een andere chauffeur die het niet zo nauw neemt. 

Het is in en in triest dat uw bedrijf pretendeert een ISO bedrijf te zijn ter-

wijl u aan de normale standaard nog niet kan voldoen, de standaard van 

1 maal per week huisvuil op te halen dat door een chauffeur die simpel 

fraude pleegt en lijsten vervalst. Waar is uw controle op uw personeel?

Hopende dat u deze klacht serieus neemt en dat we ook wekelijks 

op maandag weer normaal uw truck te mogen zien teken ik, met een 

bandabouse groet.

John H Baselmans-Oracle

3 maart 2015

628 Uitspraak

-  We know it’s definitely one rotten system. 

 We have all proofs, it’s not right what is going on around  

 the world. 

-  We know who are behind this all.

-  We know how they work and how they think.

But what we do against this all? 

We are playing their games, their songs, their way of thinking.
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12 maart 2015

629 Uitspraak

“Aruba heeft een nieuwe drugshond.”

John H Baselmans-Oracle

13 maart 2015

630 Brief Heer Knoops

Ik schrijf dit vanuit mijn hart en ziel en omdat ik iedereen het beste gun.

Nee, ik ga u niet feliciteren met het behaalde resultaat met onze Bone-

riaanse “personen” die volgens diverse mensen vele mensen hun levens 

vernietigd hebben en zwaar onder druk hebben gezet.

Het is jammer dat u nu blijkbaar officieel toegetreden bent tot de lijst 

der advocaten die de maffia dienen.

In uw interview in de lokale kranten praat u over “les” en “aannames” 

maar wat u gedaan heeft, is niets anders dan op technische punten de 

zaak stuk laten lopen, NIET dat er geen bewijzen waren. Maar dat is de 

manier zoals de maffia werkt en met deze werd voor mij de bevestiging 

gegeven.

Ik wens u het allerbeste maar vooral dat u veilig blijft in deze wereld. 

Want zoals u zeker moet weten, vandaag ben je de held, morgen het 
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slachtoffer. Dat kunt u zien onder uw collega’s om u heen die momen-

teel vallen.

Heer Knoops, blijf gezond.

John H Baselmans-Oracle

15 maart 2015

631 Loze politieke beloftes?

Op 25 februari van dit jaar leek het er even op dat heer Balborda zijn 

belofte ging nakomen. Het laatste stuk “Weg naar Westpunt” ter hoogte 

van Tera Cora zou eindelijk vernieuwd gaan worden. Verhoging hier, 

nieuwe verlichting daar en stoeprandje zo, alles zou veilig gaan worden! 

In alle kranten zagen we de “groundbreaking” met de nodige speeches 

en drankjes. “Morgen start Curaçaose Wegenbouw met de werkzaam-

heden” waren de veel belovende woorden.

We zijn nu ongeveer een kleine 3 weken verder en buiten dat de plaat 

van Curaçaose Wegenbouw nog steeds op dezelfde plaats staat, is de 

“groundbreaking machine” weer verdwenen en moeten we dagelijks 

hobbelen over het laatste stuk Weg naar Westpunt!

Was dit alles een politieke stunt of mogen de bewoners van Tera Cora 

zich ook werkelijk gaan verheugen op het laatste stukje veilige weg dat 

nu al jaren beloofd is maar er NOOIT is gekomen?

John H Baselmans-Oracle
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22 maart 2015

632 Uitspraak Kindermisbruik op de Antillen

NU nog anno 2015 is de kerk schuldig aan veel kindermisbruik. Jongeren 

worden zelfs veroordeeld in oneerlijke processen. Kerkelijke communies 

en diverse pastoors worden NU nog weggestuurd om elders weer hun 

handen en geslachtsdelen te gebruiken bij kinderen.

WANNEER STOPPEN WE DIT?

Zie deze reportage over het verleden een verleden wat NU nog gaande is.

John H Baselmans-Oracle

23 maart 2015

633 Overdenking

The problem with most of our local press is that they are

not objective and only led by money and ego.

31 maart 2015

634 De leugens van onze pers

Nu gaat men zich zelfs schuilen onder een certificaat!
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Een papiertje wat niets zegt. Want noem mij EEN journalist die niet 

afhankelijk is van zijn hoofdredacteur en de advertenties! Men plaatst 

pas als van hogerhand de zaken worden goedgekeurd. De slaven van 

de journalistiek, onze journalisten nu met een stukje WC papier op zak.

Vrijheid in de journalistiek! Wie gaat dat geloven?

John H Baselmans-Oracle

1 april 2015

635 Het is triest.

ALLES verdwijnt van Bandabou en onze ouderen, heel veel zonder enig 

vervoer, kunnen nog niet meer naar een UTS, Aqualectra, Apotheek of 

Giro Bank!

We zitten door de politiek in de stad simpel in een verdomhoekje!

2 april 2015 Ingezonden

636 TOEVALLIG!

Fred Teeven heeft een ernstig ongeluk gehad!

-  Een waarschuwing?

-  Een aanslag vanuit de hoek die hem op zijn politiek plaats zette?

-  Een poging om zoals Borst en Fortuyn op te ruimen?
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Dit is GEEN gewoon ongeluk en heer Teeven, volgende keer zult u niet 

meer klagen over hoofdpijn want dan bent u er echt niet meer.

WAARSCHUWING moet duidelijk zijn.

John H Baselmans-Oracle

10 april 2015

637 De reden waarom bisdom Willemstad alles ontkent!

Eens moest het naar buiten komen maar de kogel is door de katholieke 

kerk. Uit diverse bronnen kwamen er al mededelingen binnen dat blijk-

baar Bisschop Secco een zoon heeft! (gisteren ook bevestigd door een 

lid van het bisdom)

Maar het gaat verder, onder de katholieke schapen was er ook een bis-

schop Holterman die later bleek verschillende meisjes zwanger gemaakt 

te hebben en zich politiek overal mee bemoeide (zie artikel Ciro Kroon, 

boek curaçao 30 mei 1969)!

Geen wonder dat bisdom Willemstad er alles aan doet het verleden te 

verzwijgen want er staat dus werkelijk veel op het spel.

Ondertussen zijn onze kinderen ALLEMAAL een potentiële kandidaat 

om ook verzeild te geraken in deze vieze spelletjes want er is geen bis-

dom, geen justitie die dit aan pakt. Iedereen zwijgt.

John H Baselmans-Oracle



224 - OMNIS 3 -

15 april 2015

638 Het woord wordt verkondigd!

Via een Nederlandse website worden vele zaken rond “De matrix van 

ons systeem” en van “Het energieniale leven” onder de loep genomen. 

Helaas is de titel iets wat ongelukkig gekozen want “Beyond the ma-

trix” is er niet. Maar waar kniezen we om als men weet dat zij zelf nog 

zoekende zijn.

http://www.beyondthematrix.nl/

John H Baselmans-Oracle

30 april 2015

639 Uitspraak

Frappant dat er wel radio en tv shows gedaan kunnen worden over kin-

derleed maar al deze “figuren” waren nergens te vinden als het gaat om 

misbruik van kinderen die NU nog door geestelijken misbruikt worden!

Maar wat doen we allemaal niet om maar aandacht te krijgen? Het rap-

port is aangekomen in het Vatikaan over dit bisdom en de eerste reacties 

zijn al binnen. Geen show, simpel actie tegen deze verderfelijke groep.

John H Baselmans-Oracle
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1 mei 2015 

640 Teleurstelling

Bij een post van heer Abraham op zijn wall, met een zeer goed door-

dachte tekst, plaatste ik een tekst waarvan ik dacht dat die het Boneri-

aanse volk wakker zou maken.

Reeds 33 jaren woon ik op Curaçao en voor zeer veel jaren kwam ik met 

mijn vrouw en kinderen elk weekeinde op Bonaire in een appartement 

richting zoutpannen aan zee(EEG Boulevard). Heerlijke dagen en een 

geweldige sfeer. TOTDAT de coke makambas en onderwereld zich 

vestigden op dit geweldig eiland en we helaas niet meer de hartelijkheid 

vonden die we altijd gehad hadden gekregen van de lokale bevolking. 

Geld ging de vriendelijkheid overwoekeren. Bonaire werd Nederland en 

Bonaire huilde dag en nacht. Veel ellende veel armoede en de lachende 

decadente Nederlanders die niet wisten wat ze moesten doen om op te 

vallen. Ik schreef in die tijd het boekje “Makamba” wat veel gelezen 

werd op de eilanden.

Helaas nu in 2015 verkocht Bonaire haar ziel wederom aan een illegale 

koning en zijn vrouw. Door feesten en door populair te doen vergat 

praktisch elke Boneriaan zijn / haar ellende en verkochten hun ziel aan 

de maffia. Nu dat ik dat aanhaalde op heer Abrahams wall, is de vete 

niet naar de makambas maar persoonlijk naar mij overgeslagen. Puur 

omdat ik met enkele woorden kennelijk vele lokale Bonerianen wakker 

heb gemaakt.

Ik houd van mijn volk en mijn volk zijn de lokale eilandbewoners op 

Aruba, Curaçao en Bonaire waar ik dagelijks voor vecht en zelf een 
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curatele achter mijn naam heb door gekregen! Ik mag helaas als poli-

tieke gevangene het eiland Curaçao nog maar 1 maal verlaten MAAR 

NOOIT meer terug komen! Hetzelfde is geldend in mijn geboorteland 

Nederland waar ik ook niet meer welkom ben en geweerd word. DAT 

lieve mensen omdat ik reeds 25 jaren vecht voor jullie kinderen en het 

kinderleed op de eilanden!

Ik ben teleurgesteld als juist ik aangepakt word en tirades 

moet lezen van mensen die klaarblijkelijk totaal 

gehersenspoeld zijn. 

Ik ben teleurgesteld dat de klokkenluider alsmaar de

schoppen moet krijgen en alsmaar als vuile vis 

wordt uitgemaakt.

Ik ben teleurgesteld dat ik wel mag vechten voor jullie 

kinderen maar jullie als volwassenen liever feesten met 

de personen die JULLIE onderdrukken en vernederen.

Jammer en pijnlijk allemaal te lezen. Maar zoals ik al schreef, de tijd 

zal jullie in laten zien en tot dan blijf ik vechten voor een niet slaafse 

toekomst voor jullie kinderen. Wil je meer weten wat ik doe, luister de 

13 radio interviews maar eens met Mamita Fox, de vrouw die ook uw 

eiland lief heeft.

Veel feestplezier en hopelijk eens eenmaal inzicht wie u werkelijk 

omkopen,

john van de familie baselmans-Oracle

(de ware naam die ik als soevereine mens van vlees en bloed heb) 

John H Baselmans-Oracle
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2015

641 Dieptepunt

Een van de grootste dieptepunten was de meesterlijke leugen van de 

advocaten rond en om de zaak waar het ging om de corrupte maffia 

wat lokaal staat onder de zaak Babel. Daar werden in een rechtszaak 5 

mensen aangewezen voor het lekken van vertrouwelijke informatie. En 

zo zagen we het volgende verschijnen:

Persons of Interest related to the activity of leaking unauthorized con-

tent include:

Ronald Orlando Croes

John Baselman 

(helaas heeft deze advocaat een splaakgebrek en kan mijn naam nog 

steeds niet goed schrijven)

Nardy Cramm

Omayra Leeflang (AKA Mary Doityourself)

Nicolaas Herders (AKA BlackLion)

Verder werd mijn naam nog enkele malen genoemd omdat ik zaken 

heb gepubliceerd

Content Publishers include:

• Ronald Orlando Croes

• Redactie

• John Baselman 

Bij het nagaan van deze links bleken het stukken die totaal niets te 

maken hadden met de zaak waar ik, of op gereageerd had of waar mijn 

naam aangehaald werd. Een mooie “bijzaak” was wel dat ik zo achter 
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kwam onder welke valse namen er gewerkt werd om zo misleidende 

beweringen te doen.

Deze algehele leugen was een duidelijk voorbeeld hoe advocaten en 

justitie werken en zo mensen erbij betrekken die niets met zaken te 

maken hebben om zo af te wijken van hetgeen ze terecht voor staan. 

Hetzelfde zagen we ook in de eerste zaak tegen heer Schotte waar de 

maffia duidelijk aan het vissen was wat er door het Openbaar Ministerie 

uitgezocht was. Dit alles gaan we nog uitgebreid over hebben maar was 

wel het absolute dieptepunt in het rechtssysteem wat compleet faalde 

en precies deed wat de maffia van hun verlangde. Toen daar nog eens 

bij kwam de leugenachtige uitspraken van een woordvoerder van het 

Openbaar Ministerie heer Serphos, was het totale dieptepunt bereikt. 

Ook daar gaan we er nog verder op in.

John H Baselmans-Oracle

2015

642 De natuur en zelfgenezing

Er is veel ongeloof rond zelfgenezing en de krachten die ieder mens 

bezit. In het boek “Zelfgenezing” heb ik enkele zaken aangehaald;

-  De vreemde omslag van een vliegtuig wat recht op ons   

 ouderlijk huis kwam.

-  Het door de rug gaan, verlamd zijn en na wat contact was  

 alles weer normaal.

-  Het bericht op 18 jarige leeftijd dat ik in een rolstoel kom  
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 te zitten. 40 jaren later, gewoon wandelend en werkend in  

 de tuin.

-  Een ongeluk met een busje waar het complete voorfront   

 total loss was en waar we beiden gewoon uitstapten.

-  De gebroken neus van mijn vrouw die na het rechtzetten   

 direct weer in orde was.

En zo zijn er vele voorvallen geweest waar zelfgenezing en zelfbescher-

ming van toepassing zijn geweest.

Maar wat zien we in de natuur?

-  Dieren waar, na een ongeluk, toch weer lichaamsdelen   

 aangroeien.

-  Dieren die door gaan ondanks een zwaar handicap.

-  Planten die na het weghalen weer gewoon terug komen op  

 de plaats dat zij willen.

Maar wat ik nu even aan wil halen is onze struik voor in onze tuin, waar 

een tak van gebroken was nadat er een zware vogel meende op die tak 

te kunnen zitten. De tak brak en lag voor 100 graden naar beneden. Ik 

speelde met de gedachte om deze af te knippen en hem als stek te gaan 

“redden”. Doch iets weerhield mij deze handeling. Maar er gebeurde 

na enkele weken wat wonderlijks. De gebroken tak kwam weer terug 

naar zijn oorspronkelijke stand, en waar de breuk was kwam er com-

plete nieuw weefsel die de tak weer richting wolken bracht. Het was 

een natuurlijke spalk. Nu, 2 maanden later, heeft de tak weer bloemen 

en staat het er weer bij of er niets gebeurd is. De natuur en de bewijzen 

van zelfgenezing. Iets waar de huidige mens niet veel van wil weten 

maar onze natuur dagelijks gebruik van maakt.
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Hetzelfde stuk is verschenen op diverse Engelse sites en plaatsen

Nature and self-healing

There is a lot of disbelief about self-healing and the power/energy that 

every person has. In the book “self-healing” I quoted a few things;

-  The strange change of a plane which came right to our   

 parental home. 

-  Pain in the back, paralyzed and after some contact   

 everything back to normal. 

-  The message that I will end up in a wheelchair at the age  

 of 18. 40 years later, I’m walking and working in the garden. 

-  An accident with a van, the entire front was total loss and  

 we both just got out. 

-  The broken nose of my wife, after promptly straightening it  

 was all right.

And so, there were many incidents where self-healing and self-protection 

have been applicable.

But what do we see in nature? 

-  Animals whom body parts still grow after an accident. 

-  Animals that just go on despite a heavy handicap. 

-  Plants that after their removal come back on the place they  

 want to.

But what I want to achieve here is a bush in our garden, where a branch 

was broken after a heavy bird believed he could sit on that branch. The 

branch was broken and was 100 degrees down. I intended to cut it off 
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and “save” him as a slip. Yet something held me back. But after a few 

weeks something wonderful happened. The broken branch came back 

to its original position, and the fracture was covered completely with 

new tissue which took that branch up towards the clouds again. It was 

a natural splint. Now, two months later, that branch has flowers again 

and it is as if nothing has happened. The nature and the evidences of 

self-healing. Something that modern man does not want to know much 

about, but what our nature uses daily.

John H Baselmans-Oracle

2015

643 Recht vanuit mijn hart

Op een foto die de heer Abraham plaatste reageerde ik kennelijk iets te 

hard. Maar de ogen werden wel geopend want deze dag stroomden de 

boze mails binnen en waren er woorden tekort om me het allerslechtste 

toe te wensen.

Hier de woorden “ En de slaven dansen mee. En toen waren ze weg en 

iedereen beseft “we zijn anno 2015 nog slaaf”. We zien die berichten wel 

weer gaan verschijnen de komende tijd als Bonerianen weer hun buidel 

leeg is. Och, over en over hetzelfde ritueel of moet ik zeggen rituaal.”

In ieder geval opende het vele mensen de ogen al was het niet allemaal 

positief.

Dat er mensen zijn die zich aangesproken voelden, is duidelijk maar 
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al jaren schrijf ik over het eenzijdig belichten van de slavernij. Wat we 

de laatste jaren zeker op deze eilanden zien is dat er vele mensen van 

dit gegeven misbruiken en sinds kort zijn er ook wetenschappers over 

bezig dat slavernij in alle rassen en alle lagen van het menselijk ras 

voorkomt. Erger nog, heden ten dagen zijn we nog steeds slaaf! Ook dat 

haal ik alsmaar aan en alsmaar bewijs ik dat in de vele boeken door mij 

geschreven die hierover gaan. Wat ik nu aangetoond heb is dat het net 

zoals bij de joden die alsmaar blijven terugvallen op de jodenvervolging 

in de tweede wereldoorlog. Dat terwijl de geschiedenis nu totaal anders 

blijkt te zijn en zwaar vervalst (leugen), ja door de joden zelf. ARD (zie 

posting in deze groep) een van de grootste wereldomroepen gelegen in 

Duitsland. ARD heeft dit nu openlijk in beeld gebracht. We zien het met 

de Afrikaanse bevolking ja die ook slaven zijn geweest maar nu denken 

door er van alles bij te halen zij de enige zijn in het slavendrama. Het 

gaat niet om wat er geweest is want dan zou je alle slavernij aanhalen 

als je tegen slavernij bent, maar het gaat om ego, geld zien te krijgen 

en de show! En dat haalde ik hier aan want als zij lijden dan lijden 

wij blanken, chinezen en welk ras dan ook, ook. Ik heb respect voor 

elk levend wezen op deze aarde maar door het totaal uit het verband 

gehaalde geschiedenis en de vervalsingen denken groepen er erger aan 

toe te zijn dan de andere groep. We zijn allen slaven en zitten we al-

lemaal in hetzelfde slavenschuitje. Het ergste is dat de mensheid niet 

wil leren van de fouten van vroeger en nu nog dezelfde zaken gebeuren 

(zie China en vele andere landen waar mensen voor centen dagenlang 

werken). Nee, en daarom zette ik dit neer in deze vorm en met deze 

gedachtegang. Hard, ja want ik slijm niet, draai er niet om heen en heb 

niets met ego. Slavernij is er nu nog voor blanke, gele, groene, zwarte 

en blauwe mensen. Een fijne dag verder een dag met respect.
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Ik ben blij dat u verder denkt als menig andere hier op FB en ik snap 

nu uw punt. Inderdaad is het niet mijn bedoeling dat over en weer 

beschuldigen of pijnlijke zaken naar elkaar gegooid gaan worden. Dat 

is juist waarom tot de dag van vandaag zaken mis gaan en zaken niet 

aangepakt kunnen worden. Mensen zijn verdeeld en vechten tegen elkaar 

in plaats van met elkaar. Zoals u ook moet weten is dat ik waar ik het 

in de hand heb (mijn groepen en pagina’s) ik persoonlijke aanvallen en 

frustraties niet toe laat.

Verder in het laatste stukje schrijft u precies waar ik ook naar toe wil 

en u zet precies neer waar het allemaal om draait, je eigen verantwoor-

delijkheid nemen. Fijn dat we over deze zaken kunnen schrijven en 

zo kunnen we eens hopelijk tot een blok komen om de alsmaar zelfde 

fouten een voor goed aan te pakken. Slavernij gaat ons allen aan niet 

een enkele groep!

Gaan we als blanken eens ook zielig doen en onze pijnen over het 

verleden voorleggen aan de gekleurde bevolking. En vergeet niet wij 

willen ook schadevergoeding!

Na dat stuk heb ik hetvolgende geplaatst als reactie.

John H Baselmans-Oracle
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644 Teleurstelling

Bij een post van heer Abraham op zijn wall, met een zeer goed door-

dachte tekst, plaatste ik een tekst waarvan ik dacht dat die het Boneri-

aanse volk wakker zou maken.

Reeds 33 jaren woon ik op Curaçao en voor zeer veel jaren kwam ik 

met mijn vrouw en kinderen elk weekeinde op Bonaire in een apparte-

ment richting zoutpannen aan zee (EEG Boulevard). Heerlijke dagen 

en een geweldige sfeer. Totdat de coke makambas en onderwereld zich 

vestigden op dit geweldig eiland en we helaas niet meer de hartelijkheid 

vonden die we altijd gehad hadden gekregen van de lokale bevolking. 

Geld ging de vriendelijkheid overwoekeren. Bonaire werd Nederland en 

Bonaire huilde dag en nacht. Veel ellende veel armoede en de lachende 

decadente Nederlanders die niet wisten wat ze moesten doen om op te 

vallen.

Ik schreef in die tijd het boekje “Makamba” wat veel gelezen werd op 

de eilanden.

Helaas nu in 2015 verkocht Bonaire haar ziel wederom aan een illegale 

koning en zijn vrouw. Door feesten en door populair te doen vergat 

praktisch elke Boneriaan zijn / haar ellende en verkochten hun ziel aan 

de maffia. Nu dat ik dat aanhaalde op heer Abrahams wall is de vete 

niet naar de makambas maar persoonlijk naar mij overgeslagen. Puur 

omdat ik met enkele woorden kennelijk vele lokale Bonerianen wakker 

heb gemaakt.
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Ik hou van mijn volk en mijn volk zijn de lokale eilandbewoners op 

Aruba, Curaçao en Bonaire waar ik dagelijks voor vecht en zelfs een 

curatele achter mijn naam er door heb gekregen! Ik mag helaas als 

politieke gevangene het eiland Curaçao nog maar 1 maal verlaten maar 

nooit meer terugkomen! Hetzelfde is geldend in mijn geboorteland 

Nederland waar ik ook niet meer welkom ben en geweerd word. Dat 

lieve mensen omdat ik reeds 25 jaren vecht voor jullie kinderen en het 

kinderleed op de eilanden!

Ik ben teleurgesteld als juist ik aangepakt word en tirades moet lezen 

van mensen die klaarblijkelijk totaal gehersenspoeld zijn. 

Ik ben teleurgesteld dat de klokkenluider alsmaar de schoppen moet 

krijgen en alsmaar als vuile vis wordt uitgemaakt.

Ik ben teleurgesteld dat ik wel mag vechten voor jullie kinderen maar 

jullie als volwassenen, zelf liever feesten met de personen die jullie 

onderdrukken en vernederen.

Jammer en pijnlijk allemaal te lezen. Maar zoals ik al schreef de tijd 

zal jullie in laten zien en tot dan blijf ik vechten voor een niet slaafse 

toekomst voor jullie kinderen. Wil je meer weten wat ik doe luister de 

13 radio interviews maar eens met Mamita Fox, de vrouw die ook uw 

eiland liefheeft.

Veel feestplezier en hopelijk eens eenmaal inzicht wie werkelijk u 

omkopen.

john van de familie baselmans-Oracle (de ware naam die ik als soeve-

reine mens van vlees en bloed heb) 
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645 Deur meldpunt gesloten.

“Termijn voor slachtoffers seksueel misbruik niet verlengd.”

Een iets wat vervormde stelling van onze lokale en Nederlandse pers 

wat we de laatste dagen konden lezen. Meldingen kunnen altijd gedaan 

worden via het Vaticaan, de 2 pauzen en diverse kardinalen zetelend in 

het Vaticaan. In de burgerlijke wereld kan je een OM ook niet sluiten!

Net zoals ik gedaan heb eind vorige maand in een 160 tellend rapport 

wat heet “Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad”. Dit rapport 

is verzonden naar RK paus Franciscus, Jezuïeten paus Adolfo Nicolas, 

4 kardinalen en meldpunt Vaticaan bisschoppen, maar ook naar minister 

Steur van Nederland als verantwoordelijke persoon van dit koninkrijk als 

het gaat om justitiële zaken waar onder andere kinderverkrachting valt.

In het Vaticaan bestaat er geen termijn van verlopen! Die is alleen aan-

genomen door die kerkelijke instanties die erg veel te verbergen hebben 

zowel in Nederland als de voormalige Antillen. Uit briefings met het 

Vaticaan is gebleken dat te aller tijde zaken die niet menselijk zijn of 

tegen het RK reglement zijn, gemeld kunnen worden.

Het is het Vaticaan wat open staat om deze misdragingen aan te pak-

ken om eventueel via de lokale wet afgehandeld te worden. Een zeer 

belangrijk punt lokaal is dat de lokale geestelijken een overheidssalaris 

hebben en zij te aller tijden voor zowel het ambtenaren recht als het 

burgerlijke recht aangepakt kunnen worden.



237- The new world-

Dus mensen laat u zich niet misleiden door deze wat uit het verband 

gebrachte bericht want alles wat kinderleed, misdragingen door geeste-

lijken worden nog steeds aangenomen en aangepakt door het Vaticaan. 

Daar staan er geen termijnen voor.

john; h. van de familie baselmans-Oracle

2015

646 Nathaly Holloway

- Before Nathaly came to Aruba her parents put some   

 million dollar insurance on her name.

- Before it was official. An unidentified private plane came  

 with mrs. Holloway to Aruba. No papers, No passenger list,  

 No destination!

- Mrs Holloway circulated a poster with the name of Nathaly  

 on it as missing person.

-  At that moment Nathaly was not missing and was in a pub  

 on the island drinking with some other friends.

- A taxi driver brought Nathaly to that plane. The taxi   

 driver disappeared.

- That unidentified plane left with Nathaly to Peru South   

 America That was the reason Joran went to that country as well.
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- Father v/d Sloot disagree with a mafia case with the    

 FBI -CID He protected these 2 mafia bosses. They found a  

 way to get from Aruba after that father  v/d Sloot died

-  5 people died and 7 disappeared, mostly people who know  

 what was going on.

- Scared Monkey the website of the FBI, blocked me after I  

 left messages there.

-  Flores is a set-up of the FBI here was only one camera on  

 the front desk.

John H Baselmans-Oracle

2015

647 Goed nieuws vanuit het Vaticaan

Op 27 april dit jaar stuurde ik mijn 168 pagina’s tellend rapport genaamd 

“Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad” naar Paus Franciscus, 

Paus Adolfo Nicolas, enkele kardinalen en de commissie in het Vaticaan 

die aangiftes behandelt tegen bisschoppen. Dat met een begeleidende 

brief genaamd: Complaint against the Diocese of Willemstad and its 

leader Bishop Secco.

Er kwamen al positieve geluiden uit het Vaticaan maar op 10 juni 2015 

kwam het uiteindelijke bericht, onder andere via de pers, binnen dat de 

Paus wegkijkende bisschoppen aanpakt met misbruiktribunaal.
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http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/paus-pakt-wegkijkende-

bisschoppen-aan-met-misbruiktribunaal

Een beter bericht voor onze kinderen en hun toekomst kunnen we niet 

hebben. Het rapport heeft dus duidelijk zijn werk gedaan. Het is nu 

afwachten wanneer de gehele klacht behandeld gaat worden.

Het rapport is in zijn geheel te lezen in het boek:

“Geloof en het geloven” 

ISBN 978-1-326-28453-4

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-

Download.pdf

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof%20en%20

het%20geloven%20EPUB%20-%20John%20Baselmans%20Oracle.

epub

John H Baselmans-Oracle

2015

648 Mitch Henriquez

Een man die op vakantie was en met zijn vrienden en familie naar het 

Haagse festival Night in het park te Den Haag was gegaan.

We zien nu overal haatberichten verschijnen tegen zowel Nederlanders 

als Nederland en in het bijzonder de Haagse politie. Maar wat is er 

gaande?
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De politie heeft al vele jaren lang opdracht om agressie uit te lokken. 

Burgers worden te pas en te onpas uitgedaagd en zodra deze dan zich 

agressief opstellen, worden ze met veel geweld tegen de grond gewerkt 

en zo toegetakeld dat men de komende jaren zich wel bedenkt om nog 

een woord te zeggen. Ook Mitch trapte er in en ook hij was zo een ge-

makkelijke prooi om de zero tolerantie even weer te doen laten gelden. 

Van een PG vernam ik dat justitie merkte dat de georganiseerde burgers 

en bonden al jarenlang te veel macht hadden. “Er moest wat gedaan 

worden. We gingen onrust stoken en zo vielen bonden uiteen en kwamen 

de mensen tegen elkaar in opstand”

Een zeer bedenkelijke uitspraak die we al jaren zien, uitgevoerd door 

het politiekorps en de justitie op onze eilanden maar ook in Europa met 

onder ander Nederland. Met veel machtsvertoon en agressief overkomen 

zijn er altijd wel burgers die hier intrappen en dan breekt de hel los. 

We zagen het ook bij een vreedzame demonstratie waar nota bene een 

advocaat met stenen terug meende te moeten gooien. Precies zoals de 

autoriteiten het willen!

De politie/justitie heeft als opdracht onrust uit te lokken en dan met 

bruut geweld de zaak te onderdrukken. Zo moet de burger weer slaafs 

worden aan een systeem en moeten georganiseerde groepen onderling 

ruzie krijgen. Zie de vele zaken die nu gaande zijn en zie wat de rol is 

van de politie. Een politieagent speelt informatie door aan een groep 

criminelen en geloof me, het was niet die enige politieman die hier in 

mee speelde.

We trappen er in en zien in iedereen een tegenstander in plaats van een 

vriend en we maken van elke vriend een vijand puur omdat de politie 

dit wil en dat in opdracht van bijvoorbeeld een PG. En dan denk even 
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aan die mensen hogerop, die niet willen hebben dat de burgers macht 

gaan krijgen. De beste actie is onrust, haat en nijd zaaien en de rest lost 

vanzelf op. Laten wij niet in deze spelletjes trappen en laat politie en 

justitie zichzelf afmaken door hun eigen agressie. Pas op mensen het is 

een vies spel en helaas is momenteel agressie de grote winnaar.

John H Baselmans-Oracle

2015

649 Censuur door het Openbaar Ministerie Curaçao

De webpagina die het Openbaar Ministerie Curaçao in leven heeft ge-

roepen past censuur naar burgers toe. 

h t tps : / /www.facebook .com/pages /Openbaar-Min i s te r i e -

Cura%C3%A7ao-Public-Prosecutors-Office-Cura%C3%A7ao/26093

9817361983?fref=ts

Via de woordvoerder van het OM (heer Serphos) word ik geblokt omdat 

deze beste man te pas en te onpas mensen aanvalt en bedreigt. Als men 

daar dan aanmerkingen op maakt, blokt deze woordvoerder je van deze 

publieke pagina! Het is wel een gemeenschappelijke pagina, die naar 

zijn zeggen, ter informatie is voor de burger en om de burger dichter 

bij het Openbaar Ministerie Curaçao te brengen!

Door het blokken van personen laat deze woordvoerder van het Openbaar 

Ministerie Curaçao zien dat hij de regel “Vrijheid van meningsuiting” 

niet respecteert. Erger nog hij neemt het recht om burgers te bedreigen! 

Deze woordvoerder gaat dreigen als je aangifte doet bij de Procureur 
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Generaal over zijn handelen. Kennelijk heeft deze Procureur Generaal 

(heer Schram) niets te zeggen en danst het gehele Openbaar Ministerie 

Curaçao naar de pijpen van hun woordvoerder.

Door deze acties is het dus duidelijk dat het Openbaar Ministerie Cura-

çao niets meer is dan een verlengstuk van de criminele hoek en dat zij 

een speelbal zijn van deze groep. Deze groep volgt namelijk dezelfde 

tactiek! Ik kan me niet indenken dat een instantie die recht pretendeert 

toe te passen, een burger die zaken aan draagt, blokt en het onmogelijk 

maakt om nog enige zaken via dit medium of mail aan te voeren. Door 

onder andere deze actie is het wel bewezen dat het Openbaar Ministerie 

Curaçao geen kritische mensen duldt en hen het stilzwijgen oplegt door 

deze mensen te blokken.

Zo leven we in een land wat geregeerd wordt door de maffia en deze 

maffia beschermd wordt door een openbaar lichaam wat wij allen finan-

cieren. Een instantie wat eigenlijk haar burgers zou moeten beschermen.

John H Baselmans-Oracle

2015

650 WATAMULA BLOG

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. Ik 

beroep me op het recht dat geldt vanuit het Universum, namelijk: 

Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum.

In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde:
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Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. 

Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens 

elkander in een geest van broederschap te gedragen. 

In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschre-

ven als zijnde:

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen ge-

lijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 

toegestaan.

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

John H Baselmans-Oracle

2015

651 Tatoeage en piercing, hoe ziek is de mens?

Zolang de mens op de wereld is, meent deze zich te moeten opschil-

deren of versieringen aan te brengen voor de buitenwereld. Is het niet 

om indruk te maken bij een ander geslacht dan is het wel om beter te 

kunnen jagen of dat men gelooft in de kracht van een of ander ritueel.

Momenteel zitten we met zeer veel ziektes onder de mensheid en men 

wijdt dat meestal aan slecht eten, slechte lucht of slechte leefomstandig-

heden. Is het geen stress dan is het wel een of andere stof. Maar wat we 
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steeds meer zien opkomen, zijn de ziekelijke piercingen en tatoeages. 

Mensen takelen zichzelf vreselijk toe omdat het mode is of omdat ze op 

die manier op willen vallen in de massa. Men boort gaten overal in het 

lichaam en vindt dat ze allemaal een schilderij op hun lichaam moeten 

hebben. Zowel piercings als tatoeages zijn taboe voor het lichaam en 

breken de gehele energie van een lichaam af.

We weten dat de Chinese geneeskunde punten van een lichaam acti-

veert om zo weer een balans te creëren. En wat doet de huidige massa 

met hun laatste restje verstand? Die bewerken hun lichaam door overal 

maar gaten te boren en de opperhuid te beschadigen met giftige inkt en 

vreselijke verminkingen.

En dan maar klagen na verloop van tijd dat ze zich zwak voelen, vreemde 

ziektebeelden hebben of dat er vreemde zaken om hen heen gebeuren. 

Zolang als deze ons lichaam verminken zijn ze gedoemd voor ondergang, 

agressie en veel ziektes. Wat zien we in de huidige wereld? Mensen die 

geen mensen meer zijn. Het zijn niet alleen de grote gaten in het lijf 

die problemen veroorzaken maar ook uw oorpiercing en uw tatoeage 

waar dan ook op uw lichaam. Het is uw keuze, klopt. Het is uw keuze 

voor ziek en oncontroleerbaar te zijn voor je zelf en dat ten koste van 

de hele mensheid.

John H Baselmans-Oracle
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652 Lokale pedofilie

Al geruime tijd komen er geluiden binnen dat de pedofilie zwaar in 

opmars is op onze eilanden. We zijn kennelijk een geweldige veilige 

haven voor die mensen met zo’n verleden. Inderdaad zijn er vele hier 

op de eilanden terug te tracen, want hun namen en veroordelingen zijn 

openbaar. In het verleden heb ik af en toe wel eens wat geluiden gehoord 

dat deze pedofilie ook in de hoogste gelederen zitten van onze eilanden 

en dat er zelfs offers plaatsvinden van baby’s en jonge kinderen. Deze 

geluiden hoor je dan van mensen op straat die het alsmaar tussen neus 

en lippen door je mede delen. Vreselijk bang zijn ze en zeker mag je 

aan die meldingen verder geen aandacht besteden.

Maar de laatste tijd komen er ook meer en meer geluiden dat de pedofilie 

ook voorkomt bij het openbaar ministerie en het justitieel apparaat. Als 

het een keer aangehaald wordt zou ik zeggen van, iemand die een ander 

niet moet. Maar we praten over diverse gesprekken met verschillende 

mensen die deze organisatie hiervan beschuldigen. Nu is dat een harde 

bewering en zal het zeer moeilijk te bewijzen zijn. Maar waar rook is, 

is vuur. Ik kan me wel voorstellen dat mensen vreselijk bang zijn om 

aangifte te doen tegen personen die werkzaam zijn juist bij die instantie 

die de aangifte moet aannemen. Zeker als je weet dat het weer terug 

komt via een CID die dit soort zaken tegen je gebruiken wat we in het 

verleden al vele malen mochten zien.

We weten dat wereldwijd dit ook gaande is in de justitiële sferen en 

dan denk ik even aan heer Demmink en enkele grote namen in de Ne-

derlandse politiek en justitie. Zaken die nu langzaam maar zeker naar 
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boven komen. Voor mij zijn dan de “verhalen” van lokale mensen over 

die hoek van de maatschappij dan ook niet verwonderlijk en is het een 

reden om dit eens openlijk aan te kaarten.

Maar zou de lokale justitie ook zo sterk zijn als elders om bij deze 

mensen op zeer belangrijke plaatsen, en die nog met hand en tand be-

schermd worden, te onderzoeken voor hun voorkeur om met kinderen 

te spelen? Laten we hopen dat ouders het lef gaan krijgen en voor hun 

kinderen op gaan komen. Want vergeet niet, morgen kan het uw kind 

zijn. Het is een kwestie van tijd en geduld en te hopen dat er niet veel 

meer jonge slachtoffers vallen en dat men eens werkelijk het lef heeft 

om zaken op te schonen.

Later verscheen dit artikel

John H Baselmans-Oracle

2015

653 Het is al lang aan het spelen

Heer Norman Serphos (woordvoerder Openbaar Ministerie Curacao) 

is al geruime tijd in opspraak en dat omdat hij in de bekende club zit 

op dit eiland die graag met kinderen speelt en dat overduidelijk onder 

de vleugels zit van de Nederlandse koning Willem Alexander en zijn 

beschermengel het lokale Openbaar Ministerie. Het was in de tijd dat 

deze koning nog een kind moest offeren op dit eiland om koning te wor-

den volgens de ritualen van deze vrijmetselarij. Men zag heer Serphos 
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alsmaar tussen de Nederlandse afgevaardigden van deze vrijmetselarij 

rondhangen (Zie protest Barber 2 november 2011) .

En nu zien we dit bericht op internet verschijnen.

Wanneer zal pedofilie werkelijk aangepakt gaan worden op onze ei-

landen of is Openbaar Ministerie bang dat er meer koppen gaan rollen 

in hun gelederen? Want duidelijk is dat er alles aan gedaan wordt om 

bepaalde mensen te beschermen, mensen vanuit de vrijmetselarij die 

invloed hebben op het juridisch systeem.

John H Baselmans-Oracle

2015

654 Algehele boycot

Afgelopen donderdag verstuurde ik aan 264 Kranten, TV, journalisten 

en Internet nieuwssites van de voormalige Antillen (de 6 eilanden) een 

persbericht over het nieuwe boek “Utopia” wat ik uitgebracht heb. Het 

gaat over een revolutionair idee om een totaal nieuwe gemeenschap op 

te bouwen.

WAT BLIJKT!

NIET EEN van deze personen heeft mijn persbericht cq ingezonden stuk 

geplaatst. Zelfs de kranten, journalisten en internetsites/journalisten die 

hard lopen te schreeuwen dat ze onafhankelijk zijn, lieten verstek gaan.
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Wel werd er achter de schermen duidelijk aangegeven van “we moch-

ten het niet plaatsen”. Als je dan verder gaat vragen over van wie het 

niet “mocht” dan kom je op een duidelijk eenzijdig antwoord “van 

hogerhand”.

En dan maar blijven beweren dat de voormalige Antillen vrije eilanden 

zijn. Maar we moeten eens gaan kijken waar de persvrijheid gebleven 

is en wie “hogerhand” is. 

John H Baselmans-Oracle

2015

655 Nieuw uitgebracht boek van John H Baselmans-Oracle

“Utopia” 

De wereld volgens het Energieniale leven

ISBN 978-1-329-51188-0

Ondertussen heeft John H Baselmans-Oracle zijn 61st boek geschreven 

en is dit vandaag uitgekomen. Het boek is zowel in gedrukte versie te 

koop maar ook wordt het, zoals vele van zijn boeken, gratis aangeboden 

via download:

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Utopia_download.

pdf

In dit boek wil hij met je doornemen over hoe een gemeenschap / de 

wereld zou kunnen zijn als we al onze krachten en wijsheden zouden 
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omzetten naar een ongekende energie om zo een perfect leven en leef-

gemeenschap te creëren.

In het verleden zijn er al diverse mensen geweest die zo’n “ultieme” 

gemeenschap beschreven. Ook zien we rond de wereld nog wel eens 

stammen of kleinere groepen die door hebben dat er vele andere ma-

nieren zijn om een leven te leven.

Levenslang zijn wij geïndoctrineerd en zijn onze hersenen gespoeld. 

We mochten alleen geloven in het zogenaamde goede van het systeem, 

zijn wetten en regels. We vergeten verder te vragen, verder te denken en 

erger nog, we vergeten zelf te handelen. Alles wordt ons voorgekauwd 

en we geloven alles wat ons voorgezet wordt. We nemen het voor lief. 

We gaan ervan uit dat het de enige weg is omdat we hun verhalen ge-

loven. Kortom, al die zaken zul je aan de kant moeten zetten en open 

staan voor de nieuwe weg die komen gaat. We storten ons in de nieuwe 

Energieniale wereld.

John H Baselmans-Oracle

2015

656 Terroristen

Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden 

Hugo Rafael Chávez Frías

Leopold II 

Kim Jong IL 

Idi Amin Dada

Ismail Enver Pasha
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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

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

Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi

Juan Domingo Perón 

Yakubu “Jack” Dan-Yumma Gowon

Ignatius of Loyola

Deze personen zijn op onze aarde afgeschilderd als zijnde de meest 

vreselijke mensen op deze wereld. Deze mensen deinsden nergens voor 

terug en zij zijn het voorbeeld van een zeer harde lijn en ongekende 

onmenselijkheid.

Doch bij het tekenen van deze mensen blijkt er een ander verhaal achter 

deze personen te zitten. De rollen die ze speelden is de rol die ze van 

“hogerhand” moeten uitvoeren. Wereldpolitiek is een spel en daarin 
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hebben we de zogenaamde “goede” en de “kwade” personen nodig. 

Veelal lezen we over, volgens de opinie van de wereldpers, het slechte 

handelen van deze mensen. Maar in werkelijkheid zijn het totaal her-

geprogrammeerde personen die deze rollen moeten spelen vanuit de 

hogere macht.

We zien dat er veel meer gaande is zeker als je deze mensen onder de 

loep gaat nemen en hun energieën bloot legt. Deze personen werden 

veelal als ware beulen afgeschilderd en beschreven. Doch later kwamen 

er totaal andere verhalen over vele van hen naar boven via niet gemani-

puleerde kanalen. We zagen bij vele van hen dat ze allen een speelbal 

waren van de “opperraad”. Veel komt er vanuit de kerk en dan vooral 

vanuit het Vaticaan. Dat zien we duidelijk doordat vele oorlogen en veel 

handelen direct of indirect met een of ander geloof te maken hebben. 

Wat steeds duidelijker te zien is, is dat achter de kerk nog een ander 

kracht verscholen zit die hen tot deze daden zet.

Door de ritualen en vele geschriften alsmaar te blijven bestuderen en 

hun handelen te zien van een andere invalshoek, zie je dat deze mensen 

allen gestuurd worden van bovenaf om via bederf en experimenten angst 

onder de bevolking te creëren. Men bouwt een geweldige gemeenschap 

op en dan breken ze die af en laten de mensen veelal verdwijnen. Dood 

en bederf (angst) is een weg die we al eeuwen, zij het niet 5000 jaren, 

volgen. Helaas leren we nauwelijks van wat men alsmaar met de mens-

heid uithaalt.

Deze zogenaamde “vreselijke personen” zijn stuk voor stuk voor een 

blok gezet en gebruikt om het verderf te uit te voeren. Maar er waren 

ook zogenaamde dictators die verre van die manier van handelen waren 

en deden om hun wereld te beschermen niet van wat er van buitenaf 
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alsmaar opgedragen werd. De oppermachten hebben enkele zogenaamde 

dictators willen aanpakken en dat heeft hen ook in de hoek van dictators 

geplaatst. Dat terwijl ze juist een ander systeem hanteerden en deze 

probeerden te beschermen. Vele infiltraties en veel het duwen in een 

weg hebben deze mensen gemaakt wat ze zijn geworden en van de 28 

dictators die hier staan is er net een die zelf de orders van de hoogste 

macht ontving en andere oplegde, en dat was Ignatius of Loyola. Hij 

was de man die in zijn tijd de basis legde voor wat bijvoorbeeld een 

Hitler en zijn tijdgenoten zijn geworden.

Volgens diverse oude geschriften en de ritualen is gebleken dat we deze 

weg al 5000 jaren bewandelen en zijn ze altijd vrij geheim gehouden. 

Doch nu is de tijd dat deze kracht zijn kracht aan het verliezen is en dat 

zien we zoals de wereldbevolking zich nu gedraagt. Of het deze keer 

doorbroken gaat worden ligt aan de energie waarmee gewerkt moet 

worden en wie deze gaat gebruiken. De mens heeft grote krachten 

maar zolang deze ze afgeven aan deze oppermacht is er nog een lange 

weg te gaan. Leven is energie en als men weet met energie te werken 

is alles mogelijk en dat heeft deze man, die zijn opvolgers en zijn weg 

veiligstelde, bewezen tot de dag van vandaag.

Vraag je één ding af: 

“Wie zijn de ware krachten achter de bestuurders van deze wereld maar 

ook achter de dictators in de gehele menselijke geschiedenis?” En met 

deze vraag is het antwoord gegeven op wat we kunnen doen tegen deze 

werelddictatuur.

John H. Baselmans-Oracle
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657 Andere dimensie

Vannacht werd ik plotsklaps wakker van iemand (iets) die aan mijn 

voeten zat. Ik keek rond en er was geen kamer, geen bed, niets om me 

heen. Vreemde bewegingen van soorten tentakels waren het enige wat 

ik kon zien. Geen lichte vlekken, geen ramen, geen deuren en buiten 

de tentakels die geheel om me heen waren in de verte een plafondfan 

die verweven was in deze tentakels. Voor een geruime tijd keek ik wat 

er om me heen gebeurde en in die lange tijd kwam ik langzaam weer 

terug in deze wereld.

Langzaam maar zeker kwam naar boven wat de reden was dat vanuit 

die wereld mijn voeten werden gepakt om me wakker te maken. Geen 

boodschap was er op dat moment maar deze kwam later toen ik mijn 

dagelijks leven weer oppakte. Ik besef dat ik vele woorden heb gespro-

ken, vele woorden heb geschreven en dat de huidige wereld overspoeld 

wordt door beelden, woorden en ellenlange verhalen hoe de wereld is 

en hoe deze gaat worden. Ik deed er tot vandaag aan mee en publiceer 

dagelijks stukken. Ook vele bewijzen zijn er gepasseerd in de tijd dat ik 

zaken open brak. Maar wat blijkt, de huidige mens is in een dimensie 

en niet meer actief bezig met zijn eigen leven. Alles hangt aan techniek 

en koude spinsels. Geen gevoel, geen ware liefde en geen besef wat de 

ware menselijke dimensie nog is. Door de vele reizen die ik heb mo-

gen maken in dimensies besefte ik net dat ene niet en dat was dat je de 

huidige mens niet meer kunt bereiken. Zelfs grote sprekers, bekende 

mensen, groten van deze tijd, praten tegen robotten die verslaafd zijn 

aan ziekmakend voedsel, techniek en vele vormen van drugs. Het praten 

en woorden overleggen tegenover een muur is het verspelen van energie 
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van het ware leven. Na 59 boeken geschreven te hebben, vele lezingen 

gedaan te hebben en vele discussies gevoerd te hebben en gevochten 

tegen de groten van deze tijd, de mensen die de wereld in handen hebben, 

is het duidelijk dat de ware kracht zit in een andere dimensie die niet in 

de huidige wereld aanwezig is. Een wereld die momenteel verslaafd is 

aan techniek, drugs en een verziekt systeem.

Dat ik vannacht wakker werd gemaakt en ik kennis maakte met een 

“vreemde” dimensie die ik nog niet eerder had mee mogen maken, 

die mij de “core” heeft laten zien van het bestaan. En dat is niet deze 

mensheid, niet deze wereld, niet de pauzen en hun ziekelijke geloven 

en ook niet dit systeem. De ware kracht is nu duidelijk en ik ben blij 

deze meegemaakt, gevoeld en gezien te hebben, om te beseffen dat de 

huidige mensheid niets meer is dan een valse dimensie in een illusionaire 

wereld. Wat er nog gaat komen laat ik over aan deze dimensie. Wel is 

het me duidelijk dat ik niet langer energie moet steken in de huidige 

menselijke illusie. Mensen, gaat wakker worden en ziet wat er gaande is 

en waar men mee bezig is. Woorden, internet, films en video’s worden 

door u niet begrepen dus zal het u via een ander kanaal gebracht worden.

Het gaat u allen goed.

John H. Baselmans-Oracle
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658 Besef

Geboren in 1954 in een bos, tussen de bomen en de dieren om me heen 

besefte ik niet in wat voor wereld ik terecht was gekomen. Jarenlang heb 

ik als kind samengeleefd met dier en plant, en was ik een met de natuur. 

Alles was sereen, was “één” en was een genot om de dieren en beplan-

ting om me heen te hebben. Na de eerste 6 jaren kwamen we terecht 

in de “bewoonde” wereld. Alles veranderde en als eenling opgegroeid 

in de natuur was de mensenwereld niets meer dan grote bloeddorstige 

wezens. Bloeddorstige wezens omdat het me steeds verder door ging 

dringen dat we dieren eten om zogenaamd zelf te kunnen overleven. 

Het verhaal dat de mens vlees nodig heeft werd ook mij voorgehouden.

Op een gegeven moment kwamen we vlak bij een slachthuis te wonen 

en hoorden we vrij regelmatig het hulpeloos geschreeuw van de dieren 

die daar naar toe gebracht werden om geslacht te worden. Met grote 

vrachtwagens kwamen de schreeuwende en paniekerige dieren bij ons 

langs. Door merg en been hoorde je hun laatste poging om niet als 

een staatsgevangene, veroordeeld tot de dood, naar de dood te worden 

gebracht. Dagelijks vallen er buiten de menselijke lijken er zeer veel 

dierlijke lijken om zogenaamd het ras mens te dienen. Door deze beel-

den werd mijn vlees eten minder maar ik meende nog steeds vlees te 

moeten eten.

Wonend op een eiland waar de lokale mensen als beesten vlees verscheu-

ren en menen dat ze per dag een varken moeten verorberen anders zijn 

ze geen man, nam ik steeds minder en minder vlees. Een alternatief, 

vis, nam ik voor een tijd totdat ik ging duiken en zag hoe een vis leefde 
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en hoe zijn natuur was waar hij verbleef. Op dat moment werd het vis 

eten ook steeds minder want bij elke beet in die vis zag ik deze vis nog 

zwemmen in zijn wereld.

Tot op dat moment dat er meer en meer informatie binnenkwam over het 

leven simpel met groenten en fruit. Toen we over gingen naar groenten 

en fruit verdwenen alle klachten die er in de loop van de voorgaande 

jaren langzaam maar zeker de kop op staken. Alles veranderde en zelfs 

het gewicht liep drastisch terug en je voelde je herboren qua energie 

en vrijheden die je plotsklaps kreeg. Dat omdat er geen verrot vlees 

en vergiftigd voedsel meer binnen kwam in je lichaam. Ineens besefte 

je dat je je leven compleet aan het verzieken was door kunstvoeding 

alsmaar naar binnen te werken en vlees wat komt van opgefokte dieren 

die alleen maar stress hebben gekend.

Het leven op groenten en fruit is een leven wat niet te vergelijken is daar 

je geen pijnen meer kent en je geen hulpmiddelen nodig hebt om zoge-

naamd “een goed leven” te hebben. Geen alcohol, geen kunstvoeding, 

geen vlees, vis of namaak vlees, geen kunstdrankjes en zelfs weinig 

ziekmakend water.

Alles is te halen uit fruit, groenten en noten!

Een leven waarvan ik nu besef; waarom heb ik na de eerste 6 jaren 

dat niet doorgezet en ben ik bezweken voor die ziekelijke reclames en 

moordende personen die menen vlees te moeten eten.

Ik was er een van, maar ben blij deze stap genomen te hebben. Respect 

voor de dieren, respect voor de natuur en respect voor die mensen die 
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ook in zien dat er een geheel andere wereld schuilt achter deze agres-

sieve, moordende en respectloze gemeenschap.

John H. Baselmans-Oracle

2015

659 Het voorgeschotelde beeld van gezond zijn

Je kunt geen krant of blad openslaan of het gaat over hoe je er uit moet 

zien en hoe gezond die persoon is die weer een of ander middel heeft 

gevonden voor eeuwige gezondheid of blijvende schoonheid. Zelfs bij 

de grootste bladen, websites en video pagina’s, die alles op natuurlijke 

basis menen te promoten, kom je raadselachtige uitspraken tegen maar 

ook vele twijfelachtige advertenties. Laatst zag ik in een van onze groot-

ste health freak bladen zeer opmerkelijke advertenties van cosmetica 

en producten vanwaar je weet dat er veel dierenleed, veel geld en een 

vieze wereld achter zit en waar deze producten op zeer discutabele 

manieren tot stand zijn gekomen. Ook zie je bij de meest “spirituele” 

hoeken in de pers of internet het snakken naar materialisme, peperdure 

auto’s en huizen. Dat allemaal naast de woorden “loslaten”, “een zijn” 

en “spiritueel” zijn. De luxe sauna’s, voor Jan met de pet onbetaalbaar, 

vliegen je om de oren. Daarnaast zie je foto’s van zogenaamde gezonde 

zielen die als je hun energiewereld doorziet, lege bronnen zijn vol ellende 

en veelal verslaafd aan vele pepmiddelen die zogenaamd gezond zijn. 

Praten we nog niet over het eten wat aangeboden wordt op deze video’s, 

pagina’s en bladen. Je tenen trekken bij elkaar als je alle supplementen 

ziet, alle kruiden en toeten en bellen die dan weer aangeprezen worden 
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door sterk gephotoshopte personen die pretenderen het eeuwig gezond 

leven te hebben.

We leven al velen eeuwen in een dimensie die totaal niets meer met 

leven en gezond leven te maken hebben. We bevinden ons midden in 

“handel”, in alles wat maar geld op kan brengen. Het ware leven en de 

ware voeding van de mens wordt maar mondjesmaat vrijgegeven en de 

“geheimen” van gezond zijn worden alsmaar verzwegen. Dat allemaal 

omdat het ware leven en de ware eeuwige gezondheid niet zit in capsu-

les, luxe, pillen of extravagante locaties. Het ware leven en gezondheid 

brengen geen geld op en is voor niets te verkrijgen. We zien dat bij die 

oudjes die alles wat luxe en alles wat geldmakende middelen laten voor 

wat ze zijn. Ze zijn sereen, één met moeder natuur en leven nog vele 

jaren in een geweldige wereld. Het handje eten is genoeg om hen het 

absolute te bieden en alle gezondheid die zij nodig hebben. Nee, hun 

hoofd staat niet naar “mooi” en “gezond” zijn. Deze zielen zijn puur, ze 

zijn gezond, wat een ander er ook van denkt. Het is het binnenste, het 

pure wat de mens maakt. Ziektes en pijnen zijn allemaal een gevolg van 

het gif wat dagelijks ingenomen wordt, de “mindset” en de manier van 

leven. Als mensen klagen over pijnen is het wat zij zelf innemen en hun 

eigen lichaam aan doen. Al deze zogenaamde reguliere en alternatieven 

zijn niets meer als hopen dat de persoon hun portemonnaie trekt om weer 

geld te spenderen in een of ander wondermiddel of behandeling. De pure 

gezondheid zit in elk mens maar het is de mens zelf die oneindig bezig 

is in een cirkel van ziektes en pijnen wat gekoppeld is in deze dimensie 

aan geld, macht en luxe.

Alle gezondheid heb je zelf in de hand. De stap daar naar toe is je totale 

eetgedrag omgooien. Het eten van kunstvoedsel, vlees en alle vormen 

van chemicaliën zal uit je eet- en leefpatroon gehaald moeten worden. 
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De meest effectieve weg is je te gaan begeven in de rauwe groenten- en 

fruitwereld samen met noten die niet bewerkt zijn. In deze 3 hoofdgroe-

pen zit alles wat je lichaam nodig heeft zelfs het water waar men denkt 

liters per dag van te moeten drinken. Alles zit in deze driemusketiers. 

Al het kunstvoedsel, alcohol en drugs en ook spoortje dit spoortje dat, 

kunnen vervallen omdat deze geheel overgenomen worden door boven-

genoemde eetgewoonte. Heel sporadisch worden deze goedkope gehei-

men vrijgegeven. Een van de pioniers was dr M. Gerson die nu diverse 

klinieken heeft die alle zieke mensen beter maakt met zijn dieet (tot 

kanker toe) wat gebaseerd is op rauwe groenten, fruit en noten. Er zijn 

nog enkele andere personen onder andere dr N.W. Walker die ook deze 

eetgewoonte heeft uitgewerkt. We praten ook hier over rauwe groenten, 

fruit en noten dat in de vorm van sappen maar ook via rauwkost. Een 

van de belangrijkste zaken is dat je zout en kruiden laat vallen. Deze 

halen 80% van de kracht van rauwe groenten en fruit weg. Ook is het 

belangrijk dat groenten en fruit niet verwarmd worden. Ook dat haalt de 

voedingswaarde drastisch naar beneden. Als je dat onder controle hebt 

dan zul je merken dat je bij de leer van de oudjes gaat komen die leven 

van een handjevol voedsel. Wat helemaal frappant is dat alle klachten 

zullen verdwijnen van hoofdpijnen, spierpijnen, ziektes welke dan ook, 

tot ontstekingen toe.

Er zijn geen dure therapieën nodig, geen supplementen en zeker hoe-

ven er geen grote bedragen uitgegeven te worden om je weer beter te 

voelen en gezond te zijn. Het frappante is dat je nog niet de helft meer 

aan eten uit geeft als met al de heden ten dagen middeltjes en chemisch 

voedsel! Dus het is ook nog geldbesparend ook. Dat voor die mensen 

die op de centen zitten. Door simpel je eetgewoonte om te gooien naar 

verse groenten en fruit samen met noten hoef je je kostbare leven niet 

te verspelen aan vele therapieën, doktoren, supplementen en spiritueel 
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zijn. Want door je basis goed te maken zul je vanzelf merken dat je leven 

totaal een andere wending krijgt en je tijd over hebt om te leven. Leven 

vanuit je binnenste, met gevoel en met de energie die je dan op vangt 

om te komen tot een mooi geheel.

De keuze is simpel; blijf vechten tegen ziektes, pijnen volgens de leer 

van de massa en hun websites, blaadjes en programma’s (commercie) 

of wees werkelijk gezond door simpel je eetgewoonte aan te passen en 

heb een zee van tijd en geld over om van je leven een leven te maken. 

De keuze is aan u!

Als informatie: diëten, recepten en adressen in mijn bezit inclusief mijn 

eigen ervaring.

John H. Baselmans-Oracle

2015

660 Ik ben ziek van deze wereld

Ik ben ziek van deze wereld en vele mensen die zo naïef zijn en leven 

als robotten/slaven en daardoor medemensen in problemen brengen.

Ik ben ziek van deze wereld die ziektes, die er niet hoeven te zijn, in stand 

houden en de beschikbare kuren die iedereen kunnen genezen verbiedt.

Ik ben ziek van deze wereld en van die mensen die andere mensen in 

angsten laten leven.
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Ik ben ziek van deze wereld en zijn zogenaamde rechtssysteem dat niets 

anders is als een slaventribunaal.

Ik ben ziek van deze wereld en de ziekelijke geesten die menen te 

moeten vechten voor een vaderland en niet weten waarom ze aan het 

moorden zijn.

Ik ben ziek van deze wereld omdat geld de wereld heeft overgenomen 

en menselijkheid als virus en kwaad wordt gezien.

Ik ben ziek van deze wereld en het geklets en onzinnige praat die dag 

in dag uit de wereld wordt rondgeslingerd.

Ik ben ziek van deze wereld en hun machthebbers die menen voor 

anderen te kunnen bepalen en zelf te zwak zijn om wat te betekenen 

voor de mensheid.

Ik ben ziek van deze wereld die vele medemensen die honger hebben 

laten creperen, dat terwijl er overvloed is op deze planeet.

Ik ben ziek van deze wereld en het bepalen door anderen terwijl deze 

zelf niets uitvoeren en zich veelal schuilen achter valse namen of dikke 

muren en hun wetten.

Ik ben ziek van deze wereld die oprechte mensen als criminelen wegzet 

en de criminelen via een ziek systeem steunt en beschermt.

Ik ben ziek van deze wereld omdat de rollen omgekeerd zijn; kwaad 

wordt beloond, goed doen wordt gestraft.



262 - OMNIS 3 -

Ik ben ziek van deze wereld omdat ik al 61 jaren probeer goed boven 

kwaad te laten komen en nu in zie dat dat mijn grootste fout was in 

mijn leven.

Ik ben ziek van deze wereld, een wereld wat niet mijn wereld is.

Ik ben ziek van deze wereld. 

John H. Baselmans-Oracle

2015

661 Spiritueel

Het woord dat we aardig veel lezen op de sociale media maar ook te pas 

en te onpas gebruiken. “Spiritueel” is een relatief nieuw woord en men 

probeert het in vele graden te zetten en de een is nog spiritueler dan de 

ander. Ook het bewuste licht en de diverse “ogen” zien we alsmaar de 

revue passeren.

Wat me op valt en regelmatig tegen kom, is dat ik persoonlijk ook 

gerekend word onder spiritualiteit en het wordt mij persoonlijk nogal 

voor mijn voeten gegooid dat ik met mijn werk, om de waarheden naar 

boven te krijgen en mensen spiegels voor te houden, totaal niet spiri-

tueel bezig ben. Nu, ik heb nog nooit in een boek noch postings gezet 

dat ik spiritueel ben! Ik heb zelfs in enkele boeken aangehaald dat de 

hele spiritualiteit niets meer is als een modegril die vele mensen grote 

sommen geld kost en in geestelijke problemen brengt. Erger nog, vele 
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oplichters zitten in de spirituele clubjes en groepen. De lezingen vliegen 

je om de oren en het geld in je buidel wordt minder en minder.

Het energieniale leven wat ik leef heeft totaal niets met spiritualiteit 

te maken. Het is gebaseerd op energie en de vele krachten van deze 

energiewereld. Het is het werken in de totale energiewereld en is niet 

de spirituele modegril van heden.

Als mensen kwaad op me worden of mijn weg niet begrijpen, doet u me 

een plezier maakt u zich niet belachelijk om mij in de spirituele hoek te 

plakken. Ik geloof noch in een allah, noch god, noch enig ander figuur 

of spiritualiteit en ben bij geen kerk of clubje aangesloten. Het is wat u 

de stempel geeft; genaamd atheïst. Daarnaast ben ik ook soeverein. Ik 

geloof in mijn energie wat de totale energie is en die alle wegen opent, 

mits men deze weg wil inslaan en mee wil werken.

Mijn dank,

John H. Baselmans-Oracle

2015

662 De leugen van SMOC

WAT GEBEURT ER MET HET GELD ALS ISLA MOET BETALEN?

Als Isla moet betalen zal stichting SMOC ruim 2 miljoen gulden ontvan-

gen, De andere mede-eisers gezamenlijk ontvangen dus ruim 72 miljoen 

gulden. Niét iemand van SMOC krijgt het geld, nee, de stichting. Als 

dat geld bij SMOC zou komen, zal SMOC dat geld vollédig gebruiken 
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voor het enige doel waar het SMOC omgaat: schonere lucht. Dat kan 

door bewoners onder de rook te helpen, bv aan een airco, of ze te helpen 

verhuizen, het schoonmaken van de groene aanslag, het ondersteunen 

bij medische hulp, het betalen van geneesmiddelen etc.

Een notaris zal er op toezien dat áls Isla moet boeten, de ruim 2 miljoen 

gulden die SMOC als een van de 26 eisers zou ontvangen, volledig ten 

goede komt aan de mensen nabij de Isla.Het gaat SMOC dus niét om 

geld, niet om eigen belang, niet om grond onder de rook, niet om Isla te 

sluiten. Elke beschuldiging aan SMOC dat dat wel zo zou zijn is gelogen.

Namens het bestuur van SMOC

Drs Peter van Leeuwen

Herinnert u nog de glazen champagne dat SMOC 5 jaar geleden publi-

ceerde op internet en kranten toen de rechter uitspraak deed en SMOC 

toen vertelde dat het grote geld binnen zou komen?

Toen sprak heer van Leeuwen dat al het geld in hun pot ALLEEN zou 

gaan en dat een deeltje gebruikt zou worden voor de mensen in de directe 

rook van de ISLA (zie oude uitspraken in de pers)?

Herinnert u nog deze uitspraken over deze miljoenen van heer van 

Leeuwen voor radio en TV?

Waarom ging juist in die tijd het gezin van Leeuwen verhuizen naar een 

huis in de rook van de ISLA genaamd st Michiel?

Mensen laat u zich niets wijs maken, het gehele ISLA gevecht is niets 

meer dan geld, geld en geld. En SMOC probeert over de ruggen van de 

bevolking miljoenen te maken. Laten we deze zaak eerlijk aanpakken 

en niet bezeten van geld en eigen gewin.



265- The new world-

Het geld behoort toe aan de gehele gemeenschap die te lijden hebben van 

het ISLA ongemak. Niet een select groepje dat nu het grote geld ruikt!

John H Baselmans-Oracle

2015

663 Very interesting day

Today I was invited for a ceremony about the 70 year of the United 

Nations. When I arrived I couldn’t believe what I saw. Most invited 

people were member of the freemasons locally and some masons from 

the Netherlands stationed on our island. The second speaker had a per-

fect speech, and guess what, he was talking about the new world order 

and the new world passport. People, I have heard with my own ears 

what they want to do in the future. Of course the children were there 

because they are the future! I couldn’t help laughing, the tension was 

high. In these 1 1/2 hours of my life I got proved everything I wrote so 

far about the new world.

Thank you for this moment.

John H Baselmans-Oracle
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2015

664 United Nations the slave of the Freemasons

It took a while but for sure there is now definitively proof that the Uni-

ted Nations are part of and are the slaves of the Freemasons. It was the 

Freemasons who established the United Nations! In their 70 years of 

operating on this earth they are the organization that put the will of the 

Freemason on the citizens of all countries.

Yesterday, in a small celebration of the 70 years existence of this United 

Nations, over the 70% of the people who were invited were Freemasons 

and their speeches were about among other things; children are the fu-

ture and the new world passport! They want to be one, one nation one 

world. And as we saw, the local and Netherlands masons are completely 

agree with these words.

United Nations the slave of the Freemasons

John H Baselmans-Oracle

2015

665 De beste wensen

Wat is de wereld toch mooi, wat is de wereld toch geweldig.

Vanmorgen zat ik wat mails, berichten en verwensingen te lezen die 

naar mij gericht waren.
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“Je bent een pedofiel”

“Je bent een crimineel”

“Je bent een zak”

“Ik kan van je kosten”

“Je bent een schoft”

“Ze moesten jou aan de hoogste boom opknopen”

“Een kogel zou je moeten krijgen”

Om even maar een greep te doen wat er me allemaal toegewenst wordt.

Nu zullen er velen niet vrolijk van worden en ik moet toegeven soms 

twijfel ik er aan of misschien mijn tweelingbroer dit leven aan het leiden 

is. Maar blijkbaar, gezien dat het allemaal op mijn scherm verschijnt, 

zijn het aardige zielen die mij alsmaar het beste toewensen.

Nu kan het zijn dat je mensen op hun tenen trapt zeker als ze zelf in 

die vuile wereld zitten en dan is het kennelijk zaak om mensen te gaan 

bedreigen en alles toe te wensen als hij de waarheid spreekt. Wat mooier 

is hun negatieve uitstraling, hun energie die ze menen achter valse namen 

en valse mailadressen te kunnen verspreiden. Maar beste mensen die 

me dit alles toewensen, het is een gemakkelijke handeling om al deze 

negativiteit terug te kaatsen naar deze simpele zielen. Dat terugkaatsen 

kan gekoppeld zijn met een beetje begrip en er aan vastgekoppeld de 

weet hebbende dat ze niets anders kunnen dan dreigen. Dat maakt hun 

leven niet gemakkelijk, eerder ondragelijk.

Voor al mijn bedreigers en beste wensen toe zenders, ik heb het met 

jullie te doen want het is zeker voor jullie moeilijk om clean te worden 

laat zijn clean te zijn.
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Het allerbeste en we zijn er om elkaar te helpen, niet waar?

John H Baselmans-Oracle

2015

666 Aqualectra gaat tegen de internationale regels van de 
       mensenrechten handelen

“Goede morgen meneer. We komen de meternummers opnemen voor 

ons nieuw systeem! “ Toen ik deze persoon antwoordde: “Jullie hebben 

de nummers al, haal ze uit jullie computer” kwam de aap uit de mouw. 

Aqualectra gaat de “smartmeter” zetten, de meter die een computer is en 

alles gaat registreren wat je in je huis doet. Als je in Google “smartmeter” 

in typt en gaat lezen zie je dat in vele landen de smartmeter al geweerd 

is door de burgers, en wat deze zogenaamde onschuldige meter doet. 

Daarnaast blijkt dat deze meter je privacy aantast en dat is weer verboden 

volgens de internationale regels van de rechten van de mens. Om die 

reden worden op vele plaatsen op de wereld weer de meters verwijderd. 

Ook is gebleken dat er vreselijk gesjoemeld kan worden met deze gege-

vens en zijn er vele meldingen van huishoudens die plotsklaps zonder 

stroom komen te zitten omdat men de meter kan bedienen op afstand. 

Nee, geen verzinsel maar vele meldingen die je van het internet kunt 

halen. Hoe is het mogelijk dat ons water- en elektrabedrijf deze meters 

nu gaat installeren wetende dat ze tegen de regels zijn van de rechten 

van de mens. 
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Hoe is het mogelijk dat Aqualectra privé informatie van elk gezin op ons 

eland wil gaan verzamelen via die zogenaamde onschuldige computer 

(smartmeter) en deze gegevens niet beschermd zijn voor mensen die 

slecht willen. Dat maakt dat Aqualectra tegen de lokale en internationale 

rechten handelt als ze deze meters gaan plaatsen. 

Het zal een simpele gang naar de rechter zijn die dit bedrijf voor alles 

verantwoordelijk kan stellen aangaande onze privacy. Verschillende 

landen bannen deze meter uit en wij als eiland worden nu opgezadeld 

met dit “controle apparaat” wat nogmaals tegen de wet privacy handelt.

http://gezondheidenvoeding.nl/gezondheid-gezond/de-nadelen-van-de-

slimme-meter-en-je-kunt-deze-weigeren/

http://www.refusesmartmeters.com/page11.html

http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-meter-health-com-

plaints/

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-

system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/

smart-meter-and-cancer-risk-statement

http://www.dcclothesline.com/2015/03/25/smart-meter-information-

consumers-should-know/

http://stopsmartmeters.com.au/health-researchsafety/

http://stopsmartmeters.org.uk/

http://www.thestar.com/news/queenspark/2015/01/22/thousands-of-

smart-meters-in-ontario-to-be-removed-over-safety-worries.html

http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/

smart-meters

http://texansagainstsmartmeters.com/

http://www.globalresearch.ca/thousands-of-smart-meter-fires-new-

whistleblower-and-court-evidence/5462760
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http://smartmeterdangers.org/

http://stopsmartmeters.org/why-stop-smart-meters/

http://www.cs4fn.org/security/privacy/crackingsmartmeters.php

http://www.computerworld.com/article/2506149/cybercrime-hacking/

researcher-releases-smart-meter-hacking-tool.html

John H. Baselmans-Oracle

2015

667 Aqualectra brengt onze gezinnen in gevaar

Zoals we ondertussen weten, Aqualectra gaat onze huidige meters ver-

vangen met de nieuwste soort smartmeters. Nu heb ik al even eerder 

aangehaald dat deze nieuwe gecomputeriseerde meter met ingebouwde 

WIFI (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Slimme_meter) vreselijk gevaar-

lijk is. Maar het is niet doorgedrongen welke gevaren er al wereldwijd 

(sinds 2010) naar buiten zijn gekomen rond deze meter.

De Smartmeter (de “Slimme meter” genoemd in Nederlandse vonnis-

sen) geeft nogal gevaren.

Zoals ik al aanhaalde, het heeft een ingebouwde computer met WIFI 

en dat is omdat men dan de stand gemakkelijk op kan nemen vanaf de 

straat of u nu thuis bent of niet. Gemakkelijk toch? Nu, deze smartmeter 

kan meer. Hij neemt op wat u doet en er kan zeer gevoelige persoonlijke 

informatie doorgespeeld worden naar die persoon die op de straat staat 

en toegang heeft tot uw meter. Dat kan iedereen zijn want de WIFI 

connectie is vrij simpel te kraken en de vele codes zijn te vinden op 
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internet (zie bv deze pagina: http://www.cs4fn.org/security/privacy/

crackingsmartmeters.php).

Eenmaal in de meter kan die persoon doen wat hij wil en zelfs af gaan 

lezen wat er in het huis aan elektriciteitsbronnen zijn! Maar hij kan ook 

uw stroom uitzetten! De persoon kan de meter blokkeren! Geen stroom 

is geen alarm, geen licht en geen veiligheid!

Buiten dat alles is het een WIFI device, wat wil zeggen het heeft vreselijk 

veel gevaren gezondheidstechnisch gezien.

WIFI is momenteel een van de grootste kanker veroorzaker! (lees http://

www.place4free.com/Watamula/Watamula_Radiation_frame.htm en 

https://www.intellihub.com/new-cell-towers-smart-meters-increase-

radiation-exposure-across-los-angeles/)

Wereldwijd zijn organisaties bezig om deze meters uit te bannen. In 

Amerika en Nederland kan men deze meter weigeren op verschillende 

gronden. (zie: http://gezondheidenvoeding.nl/gezondheid-gezond/de-

nadelen-van-de-slimme-meter-en-je-kunt-deze-weigeren/ en de site 

http://www.refusesmartmeters.com/page11.html)

Ook de kanker organisatie in Amerika heeft dit apparaat al aangehaald 

als zijnde “mogelijk” gevaarlijk! Klopt “mogelijk” omdat men niet mag 

schrijven dat dit kanker veroorzaakt. (http://www.cancer.org/cancer/

cancercauses/othercarcinogens/athome/smart-meters).

Staten in Amerika zijn bezig om deze meter weer te veranderen naar 

gewone analoge meters! (http://texansagainstsmartmeters.com/)

Wereldwijd zijn acties tegen deze meters en men mag hem weigeren.
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- Engeland: http://stopsmartmeters.org.uk/

- Australië: http://stopsmartmeters.com.au/health-researchsafety/

- Canada: http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-

firefighters-ask-hydro-qu%C3%A9bec-to-leave-smart-meters-

alone-1.2983309

- Amerika: http://texansagainstsmartmeters.com/

- Diverse artikelen: http://www.globalresearch.ca/thousands-of-smart-

meter-fires-new-whistleblower-and-court-evidence/5462760

http://smartmeterdangers.org/

http://stopsmartmeters.org/why-stop-smart-meters/

Wilt u meer weten, google deze woorden “protest smart meter”.

Smartmeters zijn een gevaar voor de mens en dat moet Aqualectra weten. 

Doch na al deze testen, rechterlijke uitspraken vele jarenlang, plaatsen 

deze mensen deze gevaarlijke meters! 

- Is onze gezondheid niet een prioriteit op ons eiland? 

- Is onze veiligheid niet belangrijk voor Aqualectra?

Door uw nieuwe meters heren en dames Aqualectra maakt u dat onze 

gezinnen (vrouwen, kinderen, mannen);

1. In gevaar worden gebracht daar slecht willende personen die deze me-

ters kunnen hacken (net zoals toentertijd de elektronische stemmachines)

2. In gevaar brengt dat men het systeem plat kan leggen.

3. Niet kan garanderen wat er met onze gegevens gedaan wordt.

4. Bewust ons, burgers, bloot laat staan aan nog meerstraling in vorm 

van WIFI, wat duidelijk bewezen is dat dit kanker oorzaak nummer 2 

is momenteel!



273- The new world-

5. Niet de optie geeft deze kankerverwekker te weigeren terwijl dat 

wettelijk wel mogelijk is.

Smartmeter is een onveilige kankerverwekker die de burger nog zieker 

maakt en bloot stelt aan ongekende gevaren.

Weiger de smartmeter als u uw gezin veiligheid wil garanderen en 

minder kans laat lopen op kanker.

De beslissing ligt bij u!

John H. Baselmans-Oracle

2015

668 Curaçao is verre weg van democratie

Omschrijving

Democratie is een bestuursvorm. 

Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden (dèmos), 

“volk” en (krateo), “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volks-

heerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals 

in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten 

maken, zoals in België en Nederland.

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autori-

teit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. 

Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. 

Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het 
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eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde 

wetten vast te stellen of beslissingen te nemen.

Wat zien we op Curaçao?

Landverraders nemen de macht in handen omdat ze bang zijn dat een 

MFK, oftewel heer Schotte, weer op de bewuste stoel gaat zitten.

De rechtbanken willen/kunnen deze persoon (nog) niet veroordelen en 

daarom heeft hij, gezien de verkiezingsuitslagen, het recht om te regeren. 

Of dit nu goed is of fout, het is zoals de democratie omschreven is en 

ons voorgehouden wordt. Dat, of je de stemmen nu koopt of afperst. 

We weten allemaal dat, dat in het kiessysteem van Curaçao mogelijk en 

toegelaten is. Heer Schotte maakt daar gretig gebruik van.

- Wanneer gaat het volk van Curaçao opkomen voor 

haar rechten?

- Wanneer komt er die opstand die de gehele politiek 

achter slot en grendel zal zetten?

- Wanneer gaan de slaafse schapen (lees het volk) 

wakker worden en hun soevereiniteit opeisen?

CURAÇAO WORDT WAKKER!

John H Baselmans-Oracle
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669 Het dagelijks toedienen van gif

We weten het al lang, in ons lokaal water wordt gif toegevoegd in de 

vorm van Chloor, Zoutzuur en Fluor. Welke rapporten en wat er ook 

rond de wereld er over gepubliceerd wordt zijn leugens volgens onze 

lokale experts! Ik noem maar een paar rapporten; Harvard University, 

Kent University, Toronto’s York University, publicatie in The Journal 

of Epidemiology and Community Health--a British Medical Journal 

publication, Cochrane Review, Publicatie in The Lancet en daarnaast 

de uitspraken van de U.S. Department of Health & Human Services 

(HHS), Publicatie in American Journal of Public Health. Zij bevestigen 

wat alleen al fluor voor schade aan kan richten voor ons en de natuur.

We merken hoe we systematisch vermoord worden via ons drinkwater. 

Die mensen in de top die dit allemaal oogluikend toestaan weten het 

beter en men doet er alles aan om mensen langzaam maar zeker ziek te 

laten worden en in een ziekenhuis te laten belanden.

Al ruim 2 jaar drinken wij geen drinkwater meer uit de kraan en halen 

we gezuiverd water uit de grond. Sinds die tijd zijn verschillende zaken 

als spierpijnen, hoofdpijnen verleden tijd. Ook werd ik later bewust dat 

klachten bij onze honden van het drinkwater konden zijn. Ze hadden 

namelijk uitslag, kale plekken, alsmaar bijten, jeuk en soms knobbels 

waar de dierenartsen geen kuur voor hadden. Ik veranderde ook het 

drinkwater van onze honden en wat bleek, na een maand verdwenen 

alle klachten en werd de vacht van al onze honden weer gezond en de 

klachten verdwenen! Ook merkte ik dat de planten verbrandden als 

we ze uit nood water vanuit de kraan moesten geven. Bij de varens en 
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orchideeën planten was dit duidelijk te zien. Regelmatig gebeurt het 

nog wel eens dat we water hebben wat wit is uitgeslagen. Zo zien we 

ook nog duidelijk dat in het water dus moordenaars rond hangen voor 

de mens, dieren en planten.

Ik weet dat het allemaal niet belangrijk is en dat beetje gif moeten we 

tegen kunnen en daarom zijn het juist die mensen die daarvoor verant-

woordelijk zijn, die GEEN waterleiding drinken en dat zelfs zoveel 

mogelijk weren. Want is het niet zo dat het personeel onder onze lei-

dingwaterleverancier een message service heeft wanneer de waarden 

absoluut de pan uit rijzen van het water? Was het niet het personeel zelf 

wat ons verbood water uit de kraan te nemen en met flessen water kwam?

Wat maken we ons druk, dood gaan we toch. Laten we maar zorgen dat 

we een goede Kerst en Nieuwjaar hebben en volgend jaar, och we zien 

wel! Wie dan leeft wie dan zorgt!

Fijne feestdagen

John H Baselmans-Oracle

2015

670 Vooraan in de kerk

Deze dagen zitten vele mensen vooraan in de kerk omdat het volgens het 

geloof bijzondere dagen zijn. De indoctrinatie van het geloof is zo ver 

gekomen dat vele deze dagen zich als heilige mensen gedragen en na 

morgen als beesten elkaars leven onmogelijk maken. Maar wat gebeurt 

er in het geloof? We weten ondertussen dat zeker in het rooms katholieke 
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geloof ongeveer 6% van de predikers niet met zijn handen van kinderen 

af kan blijven. Dat wil zeggen dat alleen op Curaçao er NU vandaag 

3 geestelijken zich vergrijpen aan kinderen. Uit de Boston Globe files 

(https://www.bostonglobe.com/news/special-reports/2015/10/13/bcom-

spotlight/H1GowF3c56Yq7n68ONhJcK/story.html), een krant die het 

lef had deze misstanden aan te pakken, wordt duidelijk dat de 6% hoger 

ligt in de Zuid-Amerikaanse landen daar deze landen gebruikt worden 

om geestelijken met een strafblad te dumpen! In een geweldig artikel 

van de Boston Globe is het Amerikaanse pedofielen netwerk compleet 

opengelegd en dat gaat tot justitie en tot de politiek door. Vele rappor-

ten zijn er naar buiten gekomen waar men in kan lezen dat de rooms 

katholieke kerk de touwtjes in handen heeft in de middenlaag en top 

van de maatschappij. Zowel justitie, rechters, politie en de vele advo-

caten inclusief pers moeten deze pedofilie beschermen en verbloemen 

(lees rapporten Boston Globe). Maar ook hier op onze eilanden hebben 

we mee te maken. En dat zien we duidelijk bij bisdom Willemstad. 

Ondanks dat er vele meldingen zijn over misstanden beschermen de 

lokale justitie, politici inclusief enkele grote heren, deze zaken af daar 

ze blijkbaar ook midden in deze smerige handel zitten zoals in Boston. 

Als men dan als buitenstaander gaat wroeten wordt de druk zo hevig dat 

men niet meer verder kan en levens onmogelijk gemaakt worden. Het 

is niets voor niets dat de huidige paus uitgenodigd is op dit eiland! Er 

is veel te verzwijgen en dat lees je ook in het over 100 pagina’s tellend 

rapport waar ik de aangifte heb gedaan bij het Vaticaan over deze lokale 

misstanden. (http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/

Aangifte_Vaticaan_download.pdf)

Ondertussen zitten vele als heilige vooraan in de kerk en vreten zich 

vol aan overdadig voedsel terwijl kinderen verkracht worden en mede-

bewoners op karton slapen zonder een goed dak boven hun hoofd. Dan 
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kom ik op de vraag naar u toe; Als u met uw handen over elkaar in de 

kerk zit denkt u dan ook aan dat u voor een mogelijke kinderverkrachter 

geknield zit en een organisatie aanbidt die deze beschermt?

John H Baselmans-Oracle

2016

671 Nieuw boek John H. Baselmans-Oracle

Uitgebracht: 1 januari 2016

Vrijheid en Liefde

Veel is er gaande en veel maken we nu mee. Doch we vergeten dat veel 

terug te brengen is naar ons zelf. We leven langs elkaar heen en we zijn 

vergeten welke krachten we bezitten. We zijn te ver afgedwaald van 

onze bron. We vergeten te leven en we weten niet meer onze gevoelens 

maar ook onze krachten aan te spreken. We zitten gevangen in een web 

dat alles voor ons regelt, denkt en bepaalt. We vertrouwen op het goede 

maar merken steeds meer dat het goede niet zo uitpakt zoals wij het 

goede zien.

We leven in een wereld waar voor ons alles al bepaald is. Wij mogen 

niets anders doen dan wat lege plekken invullen. Wat als wij de wereld 

gaan omzetten? Wat als wij de vrijheid gaan bepalen zoals wij die wil-

len zien? En wat als we de kracht gaan aanspreken die vanuit vrijheid 

en liefde komt?
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Vrijheid en liefde, wat we helaas al eeuwen lang verkeerd interpreteren. 

Laten we een wereld creëren die bepaald wordt door ons gevoel, onze 

krachten en onze energie.

John H. Baselmans-Oracle

Gratis te downloaden via de link

Title: Vrijheid en Liefde (Uit de cyclus van het energieniale 

leven) ISBN 978-1-329-79390-3

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Vrijheid_download.

pdf

File size 1.4 MB

Hardcopy is te bestellen via zijn uitgever Lulu.com

2016

672 WANNEER O WANNEER gaat men de waarheid 
publiceren?

Vanmorgen weer een kogelregen op ons eiland of het nu vrouwen, kin-

deren of oudere mensen zijn, we knallen ze simpel neer. Dat onder het 

mom dat het onze straatsoldaten zijn die een oorlog verklaard hebben.

Maar waarom werkelijk deze golf van geweld?

Ten eerste: We zitten duidelijk met een zwaar corrupt politiekorps en 

met een even zo corrupt Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht! 

De enige houwvast als burger zijn de regels van de maffia en men moet 

toelaten wat er nu gaande is.
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De Colombiaanse drugsmaffia pakt het anders aan dan de Italiaanse 

drugsmaffia. Laatst genoemde had lange tijd het alleenrecht op onze 

eilanden maar dat is de laatste jaren veranderd. Met het leegroven van 

de Veiligheidsdienst enkele jaren geleden is alle informatie in handen 

gekomen van de Colombiaanse maffia en zij weten nu precies wie de 

“spelers” zijn op onze eilanden. Zo hebben ze voet op deze eilanden 

gekregen en zijn nu met grof geschut hun plaats aan het verwerven.

Daarnaast is de Colombiaanse methode compleet anders dan de Itali-

aanse methode van drugs distribueren. Heb je schulden bij de Italianen 

dan zal er nog gekeken worden hoe men die schulden kan innen. Is er 

een schuld bij de Colombianen word je koud gemaakt.

Wat kunnen we als burgers nog doen? 

Weinig, want zolang we met een corrupt systeem zitten, zullen deze 

eilanden een prooi blijven van de maffia zoals ik reeds in 2010 beschreef 

in het boek “Curaçao maffia eiland”.

John H Baselmans-Oracle

2016

673 Waar naar toe?

We zijn in een tijd gekomen waar de criminelen beschermd worden 

door de wet en je als eerlijke oprechte burger geen rechten meer hebt 

en veroordeeld bent voor het leven.
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Je krijgt een melding over wekelijkse drugstransporten via containers 

naar Rotterdam en Antwerpen vanuit een van de toeristische attracties.

Je krijgt te horen van een insider dat de miljoenen over het scherm vlie-

gen en deze worden door een lokale bank niet geregistreerd bij de MOT.

Je krijgt te zien dat het project ook nog “gesponsord” wordt door Duits 

verzekeringsgeld en blijkt een grote politieke vrouw achter te zitten.

Ook verdwijnt er veel “subsidie geld” wat via claims binnen is gekomen.

Die personen die het wilden melden werden afgeperst voor het leven en 

een tweede persoon heeft het eiland moeten verlaten en leeft nu op een 

rots vele kilometers verder. Een derde is miraculeus overleden.

Je ziet dat er een grote man achter zit die zichzelf als de don der don’s 

profileert en de goedheid zelve is.

Je ziet dat de politiek naar de pijpen danst van deze heer en dat er gebeurt 

wat hij wil dat er gaat gebeuren. Politieke adviseurs handelen zoals deze 

persoon het wil en zoals hij het hen oplegt.

Je ziet dat de data handeling ook in zijn bezit is en hij bezig is de elek-

triciteit voorziening in handen te krijgen. Vele zaken op onze eilanden 

zijn namelijk al indirect onder zijn commando.

Je ziet dat zowel de Procureur Generaal als Openbaar Ministerie evenals 

het hele politiekorps naar de pijpen danst van de top met daarnaast de 

politici die precies uitvoeren wat deze man meent wat er moet gebeuren 

op deze eilanden.
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Je ziet dat bij de minste tegenstand die voor zijn voeten wordt gelegd, je 

het leven onmogelijk wordt gemaakt en dat je bedreigd wordt juridisch 

maar ook fysiek om zo je mond te snoeren.

Je ziet dat de gehele lokale pers in handen is van deze man die alle 

kranteigenaren in de ban heeft en zo oplegt wie wel een vrijheid van 

meningsuiting mag plaatsen en wie niet.

Je ziet dat deze man zich aan “regels” houdt van een hoger iemand. En 

dan kom je voor het blok te staan dat je dit wil doorgeven met namen 

en toenamen, bewijzen en met onderzoeken. 

Omdat de gehele juridische top in het spel zit, denk je aan een gouverneur 

die direct staat onder de koning. Maar dan besef je, als je het gedepo-

neerd hebt, dat ook deze persoon handelt in opdracht van hogerhand.

Dan blijft mijn vraag: Waar naar toe? 

Want er is geen persoon aan de top die opgewassen is tegen deze macht 

en er is geen organisatie die niet direct of indirect los staat van deze 

criminelen. Het is een uitzichtloze weg waar je alleen maar algemeen 

kunt melden en hopen dat de kogels je blijven voorbij gaan en dat de 

“vreemde ongelukken” goed zullen blijven aflopen. Zodat je kunt blijven 

melden zolang je getolereerd wordt door hogerhand. Het is zaak om 

als “dorpsgek” verder te gaan en je belachelijk te laten maken om zo je 

verhaal te kunnen doen. Het is een kwestie van tijd en die kan lang maar 

ook zeer kort zijn. Dat hangt af van “hogerhand” die veilig achter dikke 

muren en in zijn kastelen vertoeft en bepaalt wat er moet gebeuren en 

dat weer in opdracht van hogerhand.

Waar naar toe?

John H Baselmans-Oracle
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674 Eindeloze beloftes van minister Romer

We zijn een geduldig volkje op Bandabou en we weten dat we altijd 

moeten smeken dat er iets gedaan wordt op ons deel van het eiland. 

Enkele jaren hebben we over ongangbare wegen moeten gaan omdat de 

overheid bezig was om onze verbindingsweg op te lappen (wat zij noe-

men “vernieuwen”). Onze minister van vervoer en verkeer mevr Romer 

wist ons zelfs te vertellen dat het laatste deel klaar zou zijn einde 2015. 

Ondertussen leven we in het jaar 2016 en zien we nog steeds oranje 

tonnen staan die de gaten moeten coveren! Ook zien we grote delen 

niet gelegde stoepen en diepe geulen langs de weg waar nog bij diverse 

geulen waterleidingen en kabels open liggen. De nieuwe zogenaamde 

super de luxe verlichting is zo super dat hij ‘s avonds pikzwart blijft! 

Ook struikelen we op verschillende plaatsen over belachelijke drempels 

waar mensen nu via de berm maar een tussenweg zoeken om deze te 

vermijden. Daarnaast is de middenberm een farce en men slaat te pas 

en te onpas gewoon links of rechts af! De zandgeul is niets meer dan 

een lokale woestijn die men ziet als 3de rijstrook!

De vraag aan onze minister is: Wanneer komt u uw beloftes na en 

zorgt u dat de westpuntweg eens afgewerkt wordt volgens al uw mooie 

woorden? Of moeten we op Bandabou dit maar weer nemen dat een 

Curaçaosche wegenbouw hun werk niet afmaken maar wel het geld 

blijkbaar binnenhalen?

John H Baselmans-Oracle
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675 De Dengue, Chikunguya en Zika mug gecreëerd door 
      de wetenschap!

Er is een document opgedoken in “de Wallstreet Journal” wat er uit 

blijkt dat er alsmaar gerommeld is met de Dengue mug om deze zo-

genaamd te bestrijden. Na deze experimenten zijn er in een rap tempo 

de Chikunguya en Zika ontstaan die nu duidelijk gecreëerd is door een 

ziekelijke wetenschap.

Zoals ik al in een eerder stukje heb aangehaald (Angst campagne ge-

start) blijkt dat deze mug dus bewust ontwikkeld te zijn om ziektes te 

“bevechten” (lees) verspreiden!

Ik stelde in mijn vorige stuk:

“Het is wel vreemd dat deze microcefalie al altijd heeft bestaan en dat 

het altijd al voorgekomen is sinds we praten over baby’s laten inenten! 

Is het niet dat er iets meer aan de hand is met de inentingsvloeistof en 

dat men dat aan het onderbrengen is onder een mug die misschien de 

vieze reactie van de inenting versterkt! Bij een beschrijving vond ik 

dit “zoals een infectie of te weinig zuurstof of alcohol gebruik door de 

moeder tijdens de zwangerschap”.

Men wil nu deze mug alleen als de boosdoener aanwijzen voor de vele 

problemen bij baby’s dat terwijl er al enkele tijd vreselijk gerommeld 

wordt met inentingen. Wanneer gaan we de waarheid inzien en wanneer 

gaan we de elite daarvoor verantwoordelijk stellen?”
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Wat nu duidelijk is dat juist de mug gecreëerd is om ziektes te versprei-

den (onder het mom te bevechten) en dat samen met de vele zeer giftige 

inentingen die we toelaten door doktoren die menen onze kinderen kost 

wat kost te moeten volspuiten met gif. De combinatie die nu is ontstaan, 

mug en inenting, is kennelijk een geweldige combinatie om kinderen 

een vreselijk leven te garanderen.

Het stuk begint als volgt:

Scientists Tweak Bugs to Zap Disease

By Gautam Naik 

October 31, 2011

In the first open-air trial of its type, an army of lab-made mosquitoes 

carrying a “death gene” managed to wipe out most of a test population 

of native mosquitoes on a Caribbean island, a novel but potentially risky 

technique for fighting tropical diseases such as dengue fever. 

Link

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204505

304577003792892772710

Mensen, het wordt tijd dat we eens wakker gaan worden. 

John H Baselmans-Oracle
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676 Angst campagne gestart

Zika virus is geweldig gevaarlijk voor zwangere vrouwen

Zika-symptomen (koorts, rode uitslag, hoofdpijn) zijn milder dan chi-

kungunya of dengue. Maar de ziekte is risicovol voor zwangere vrouwen. 

In Brazilië zijn al 3.500 gevallen bekend van baby’s met microcefalie, 

waardoor ze worden geboren met een kleinere schedel.

Definitie Microcefalie

Microcefalie (micro= klein, cefalie= hoofd) is een aandoening van het 

centrale zenuwstelsel en wordt gekenmerkt door een te kleine omvang 

van de schedel, waarbij de hersenen zich niet volledig ontwikkelen. 

Microcefalie is meestal aangeboren (primaire microcefalie), maar kan 

ook later ontstaan (secundaire microcefalie).

Oorzaak

Aangeboren microcefalie kan ontstaan door veranderingen in het 

erfelijk materiaal. Dit kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen bij 

de foetus tijdens de zwangerschap. Andere mogelijke oorzaken zijn 

stofwisselingsziekten, een te vroege verbening van de schedel (cranio-

synostosis), schadelijke invloeden van buitenaf en bepaalde infecties 

tijdens de zwangerschap. Sommige infecties en zuurstoftekort kunnen 

bij pasgeborenen ook microcefalie veroorzaken.

Klinisch genetisch onderzoek is noodzakelijk om mogelijk herhalings-

risico bij een volgend kind te kunnen vaststellen.

John H Baselmans-Oracle
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677 Ongevraagd gebruik van mijn tekening

Betreft: Ongevraagd gebruik van mijn tekening Curaçao 26-01-2016

Beste Directie Elmar

Gisteren 25-01-2016 zag ik een advertentie (Zie bijlage 1) van u waarbij 

u mijn tekening (Zie bijlage 2) heeft gebruikt zonder mijn toestemming!

U gebruikt mijn intellectueel eigendom voor uw reclame en dat is niet 

zo netjes.

Wat denkt de directie van ELMAR hieraan te doen is mijn vraag?

Groet

John H Baselmans-Oracle

2016

678 Het verhaal wat achter het lokaal boycotten zit van 
       mijn kunst

De kunstwereld wordt blijkbaar bepaald door de MCB en daar zit de 

heer L. Capriles sr. achter.

Vele jaren geleden was ik degene die weigerde om naar zijn pijpen (geld) 

te dansen en ging geen dikke leningen aan voor mijn galerie en ik tekende 
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niet zoals deze man het wilde. Daarom werd mijn werk bestempeld als 

“niet genoeg Antilliaans”. Het was deze man persoonlijk die mij uit de 

internationale exposities schrapte wat later mij medegedeeld werd door 

toentertijd het reclamebureau Code Advertising. Ook verplichtte hij de 

lokale galeries, die blijkbaar allemaal werken met MCB geld, mij niet 

langer meer expositieruimte te bieden! Dat werd later bevestigd door 

de oud-eigenaresse van Galerie 86, mevr. Blok die net voor haar sterven 

mij nog haar excuus aan geboden heeft dat ze niets anders kon doen 

dan mij te weigeren voor bepaalde buitenlandse exposities. Het was 

volgens haar woorden “John Baselmans eruit of geen geld meer van de 

bank voor de galerie”!

Lang ben ik nog gesteund door het bedrijfsleven en kreeg ik nog mijn 

exposities via Sectie Cultuur, heer Pacheco Domacasse maar die gingen 

afhaken toen ook daar druk op werd gezet. Het ging zelfs zover dat de 

bank er alles aan gedaan heeft om mijn lokale reclamebureau de grond 

in te werken en naar horen zeggen lokale bedrijven verbood om mij te 

nemen als zijnde hun reclamebureau. Er werd mij tot 3 maal toe mega 

bedragen, als zijnde bedrijfskapitaal, aangeboden door deze bank met 

het doel om mij zo later buitenspel te zetten. Ik weigerde tot drie maal 

toe dit bedrijfskapitaal, deze injecties. Ik bleef werken voor grote lokale 

bedrijven en de overheid waar de bank kennelijk minder vat op had. 

Ik heb nooit gedanst naar de pijpen van welke bank dan ook! Het zit 

bovengenoemde bank kennelijk nog steeds dwars gezien het feit dat ik 

alsmaar geweigerd word door de lokale galeries.

Dat bewijst ook dat de lokale kunstwereld nog steeds in handen van de 

bank is. Dat alles onder het mom van dat het alleen maar lokaal werk 

(lees maskers en donkere mensen) moet zijn wat werkelijk als lokale 

kunst betiteld mag worden. Daarom heb ik mij teruggetrokken van deze 
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vuile lokale “kunstmaffia” praktijken en maak ik werk wat ik mooi vind 

en waarbij ik achter sta. Ik maak geen werk zoals het een select groepje 

wil opdringen! Hierdoor kan ik stellen dat ik een van de weinige vrije 

kunstenaars ben van deze eilanden. Wat je duidelijk ziet in de lokale 

kunstwereld is dat deze gebukt gaat onder veelal commerciële “rommel” 

ten koste van die kunstenaars die hun hart en ziel vastleggen.

Ik kan met trots zeggen dat ik me niet heb om laten kopen door de lokale 

kunstmaffia en de enkele personen die zich uitgeven als “kunstkenners” 

die allen onder druk staan van bovengenoemde bank en hun geld.

John H Baselmans-Oracle

2016

679 Het internet staat er vol van

‘s Morgens, je zet je computer aan en je gaat het nieuws lezen wat je 

in de uren dat je hebt liggen slapen gemist hebt. Je ziet de ene naar 

de andere ellende verschijnen en de commentaren liegen er niet om. 

Er is geen voorval of er is al een schuldige die aangewezen wordt en 

iedereen weet al wat er gaande is zelfs voordat er iets gebeurd is. De 

angstberichten rijzen de pan uit en zowel de vrije als de reguliere pers 

haken er heerlijk op in want elke hit op hun website is weer een extra 

centje voor hen en hun adverteerders.

Wat we zien is duidelijk, we wijzen allemaal naar de mensen boven 

ons en die ons besturen en via banken ons in hun bezit hebben. Zij zijn 

het kwade oog en zij zijn waarom de wereldoorlogen ons om de oren 
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vliegen en we dagelijks wel met lijken en vreselijke verhalen te maken 

hebben. Soms lees je dat het om één familie gaat en dan lees je weer dat 

het om een bepaalde groep gaat. Laten we even voor het gemak zeggen 

dat het om 5 duizend mensen gaat die de wereld sturen in deze ellende 

volgens de vele media en vele experts. Inderdaad het is een fractie van 

de wereldbevolking die hun goden aanbidden aan de top en deze goden 

hebben alles in handen en hebben het zo voor elkaar gekregen dat de 

absolute top, wat op 2 handen te tellen is, de wereld bestuurt.

Dan is mijn vraag: We zijn vandaag met 7,400,014,129 inwoners en we 

hebben een plus/minus 5,000 mensen die de ware top beschermen en 

orders uitdelen. Hoe is het mogelijk dat zo’n minuscuul kleine groep 

er voor kan zorgen dat wij als slaven alle opdrachten uitvoeren die zij 

ons opleggen?

Is het niet zo dat wij, 7,400,014,129 inwoners, niet naar die kleine groep 

moeten wijzen maar naar ons zelf die de “goden” domweg volgen?

We schreeuwen en we tieren en wijzen om ons heen en vele menen te 

weten waar het werkelijk fout gaat. Maar het zijn wij die niets doen als 

alleen naar anderen wijzen. Het zijn wij, de 7,44,009,129 personen, die 

alles kunnen veranderen en aanpakken.

Wijs niet, begin bij jezelf met veranderen en stop te geloven dat het 

die ander is.

John H Baselmans-Oracle
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680 Zeer gevoelige gelekte informatie

Het komt steeds meer voor dat gevoelige informatie naar buiten lekt. 

Zelden of nooit vindt men de persoon die dat vrijgeeft en veelal ver-

dwijnt het in de doofpot. Sinds kort dook informatie bij me op over hoe 

de lokale overheidskantoren en de lokale overheid werken met eigen 

servers en veelal met een zelfde programma en de IT mensen die alles 

in zogenaamde goede banen moeten leiden.

Uit een van de overheidsinstanties kwam de volgende informatie.

Bij deze instantie gaat alle mailverkeer, rapportages en documenten 

via hun interne server die werkt met het programma Lotus software 

van IBM. Bij deze instantie is er 1 IT persoon die alles beheert en de 

zaak draaiende moet houden. Wat bleek, als je bijvoorbeeld je password 

van je mail kwijt bent op die server kun je deze IT persoon bellen en 

die geeft dan je password die je hebt ingevoerd en vergeten bent! Een 

vreemde zaak dat deze IT man dus te pas en te onpas passwords vrij 

kan geven via een telefoontje!

Zo vertelde de directeur tegen diverse mensen, die zeer vertrouwelijke 

informatie door moeten spelen, deze NIET via het mailprogramma van 

deze overheidsinstantie te doen. Duidelijk is waarom, en die persoon die 

deze informatie los liet, liet weten dat deze ITer zelfs zover gaat dat er 

data nog wel eens werd aangepast maar dat deze ook zelfs verdwijnen 

(iets wat we ook veel horen bij het Openbaar Ministerie)! Men heeft bij 

deze instantie duidelijk een totaal andere digitale lijn buiten de interne 

server om. Dit om gevoelige informatie door te spelen en in opdracht 
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van de directeur die weet dat een buitenstaander kan knoeien met die 

informatie op hun interne server.

Het probleem, vertrouwelijke mails, wordt regelmatig bevestigd. Ik 

merk nog wel eens als ik vertrouwelijke informatie door wil sturen naar 

bijvoorbeeld een premier of een minister dat zij mij dan een persoon-

lijk mailadres geven wat niet gaat via de server van de overheid en het 

bewuste programma. Uit deze melding blijkt duidelijk dat er ITers zijn 

die menen dat ze zeer gevoelige informatie door moeten spelen naar de 

buitenwereld. Het is mij nu ook duidelijk dat zeer gevoelige informatie 

van bijvoorbeeld politiek, politie, Openbaar Ministerie en andere over-

heidsinstanties zo op straat komen te liggen.

Wil men nog veilig communiceren via mails naar overheidsinstanties 

dan is het aan te bevelen dat via persoonlijke mailadressen te doen en 

NIET via overheid servers.

John H Baselmans-Oracle

2016

681 Is er verschil tussen het leger en carnaval?

We zijn weer bijna door de carnavals ellende heen en jaarlijks blijf ik 

twee groepen vergelijken die opmerkelijk veel gemeen hebben.

Het leger en carnavalsvierders.

Laten we ze eens langs elkaar leggen;

Leger:
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Gehersenspoeld om te doden.

Carnaval:

Gehersenspoeld om zeker niet te denken wat hun kinderen wordt aan-

gedaan.

Leger:

Geschminkt om gecamoufleerd te zijn. 

Carnaval:

Geschminkt om onherkenbaar te zijn.

Leger:

Aan het front gedragen zij zich als beesten en vele verkrachten en 

martelen de vijand. 

Carnaval:

Als eenmaal het feest is begonnen, gaat men te pas en te onpas met 

elkaar naar bed zonder nog enig weet te hebben.

Leger:

Dood en brengt terreur in vele landen. 

Carnaval:

Onder het mom van feest wordt er veel ellende aangedaan en breekt 

men het lichaam af met drugs en alcohol.

Leger:

Deze hersengespoelde wezens hebben geen moraal noch enig mense-

lijkheid in hun ziekelijk lijf. 

Carnaval:

Door de drugs en alcohol is alle moraal en menselijkheid verdwenen 

en men gedraagt zich als beesten.
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Leger:

Voeren als gehersenspoelde wezens blindelings hun opdracht uit wat 

van hogerhand wordt opgedragen.

Carnaval:

Lopen als makke schapen achter elkaar niet meer kunnen nadenken en 

niet wetend wat ze nog doen door drugs en alcohol.

Leger:

Doden onder het mom om een land te beschermen. 

Carnaval:

Doden hun eigen lichaam onder het mom dat ze ook wel een pleziertje 

moeten hebben.

Leger en carnaval zijn beide een farce waarbij beide partijen niet meer 

op deze wereld actief bezig zijn maar zijn een uiting van slaafs en ge-

hersenspoeld gedrag.

John H Baselmans-Oracle

2016

682 Ena Dankmeijer-Maduro een opmerkelijke vrouw

Ik heb het voorrecht gehad om deze vrouw te mogen kennen vanaf de 

eerste week dat ik op dit eiland kwam wonen. In 1982 werd ik door haar 

uitgenodigd en zat ik met haar en haar echtgenoot in de woonkamer wat 

uitkeek op toen nog de plantage Rooi Catootje. Ik heb in die tijd verschil-

lende tekeningen voor haar mogen maken. Later toen ik ging schrijven, 
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kwamen ook al mijn boeken in haar Mongui Maduro Bibliotheek te 

liggen en verschillende malen heb ik haar daar nog mogen ontmoeten.

Totdat er bij deze bibliotheek een ander bestuur kwam en mevrouw Ena 

kennelijk niet meer de zeggenschap had over haar kindje. Ik kreeg via 

Facebook te horen van een van de bestuursleden van die bibliotheek 

dat mijn boeken “rommel” waren en dat ze geen waarde hadden! Op 

dat moment heeft mevrouw Ena dit nog rechtgetrokken en liet me toen 

weten dat elk geschreven stuk waarde heeft. Doch later bij het aanbieden 

van mijn laatste boeken werd ik in de kou gezet. Ik kon de boeken bij de 

receptioniste achter laten en daarna is er geen contact geweest van deze 

bibliotheek. Zelfs geen simpel telefoontje dat ze de boeken ontvangen 

hadden. Mevrouw Ena was duidelijk niet van dit voorval op de hoogte 

omdat zij wel altijd mensen correct benaderde en dat met wederzijds 

respect, iets wat we de laatste tijd zeker missen.

Mevrouw Ena Dankmeijer-Maduro u was een vrouw die respect af-

dwong, u was een bijzondere vrouw en het was voor mij een grote eer 

dat u toeliet dat mijn werk (tekeningen en boeken) in uw bibliotheek 

mochten staan. We zullen u missen.

Dank u voor de leerzame tijd met u.

John H Baselmans-Oracle
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683 Het is mode, het is de tijd

In de Baroktijd die van de 17e eeuw tot in de eerste helft van de 18e 

eeuw gaande was, zagen we hetzelfde verschijnsel van liederige mensen 

die van verveling niet meer wisten wat ze moesten doen. De lage klasse 

werd bewust zeer arm gehouden en de jetset lag met Jan en alleman in 

bed, verkwistte veel voedsel en deden totaal niets voor het geheel. Men 

had het te druk met seks en feesten. Deze manier van leven komen we in 

de aardse geschiedenislijn meerdere malen tegen en wat je zag was dat 

er een complete ineenstorting kwam van de dan geldende maatschap-

pij. Alles zakte na die tijd geheel in elkaar omdat de lage klasse van de 

bevolking de exorbitante manier van leven door de hogere klasse niet 

meer kon dragen.

Wat zien we in deze 21ste eeuw?

Hetzelfde plaatje als toen van de 17-18de eeuw. Wel met een klein 

verschil en dat is dat de lage klasse ook nu meent aan deze “modegril” 

mee te moeten doen. We zien mensen naakt over de straat lopen samen 

met hun kinderen. We zien op TV niets anders als wat men noemt mu-

ziek en films die allemaal gerelateerd zijn aan kult en seks. Niplegate 

is tegenwoordig nog te netjes en het liefst moet je in het kruis van 

elkaar kunnen kijken. Praten we nog niet over het belachelijk alcohol- 

en drugsgebruik. Hoe gekker de spelletjes des te meer ben je een held 

en krijg je miljoenen likes die je dan aan de top zet van een ziekelijke 

virtuele maatschappij. Dagelijks zien we van deze ziekelijke berichten 

en horen we van misgelopen spelletjes of naakte personen die weer een 

of ander standje hebben gevonden wat nog niet voor de camera was 
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geweest. De spelletjes zijn belangrijk want je moet bovenaan staan in 

de wereld van spel, drugs en seks en punten verzamelen en “god” weet 

waar die punten goed voor zijn!

Wat zien onze kinderen?

-  De kinderen zien liederige ouders zonder enige waarde naar  

 het leven toe. 

-  De kinderen zien naakte ouders die met zijn allen in een   

 bed kruipen of naakt over de straat lopen en dat onder   

 invloed van drugs, pillen en alcohol. 

-  De kinderen zien walgelijke volwassenen die leven van   

 gokken, spelletjes en likes op hun computers en of flatscreens.

-  De kinderen zien personen die geen manieren meer   

 hebben, laat staan respect naar ander leven.

-  De kinderen zien alleen nog pijn, haat en afbreken. 

-  De kinderen leren geen weg meer te volgen om hun eigen  

 leven te bepalen en zo zijn er nu vele die denken aan   

 zelfmoord plegen.

-  Onze kinderen worden op een wereld geschopt zonder   

 enige liefde maar wel met veel haat en nijd wat hen   

 dagelijks voorgehouden wordt door de media op allerlei   

 apparaten.

En dan zijn wij die zeggen “onze jeugd is bedorven en verloren”! Wie 

zijn wij om dat te bepalen terwijl wij in een beerput leven en alles ver-

brand hebben voor deze kinderen?

John H Baselmans-Oracle
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684 Antwoord liedrig

Beste mevrouw Fernandez

Als oud Nederlander en komend uit de provincie Brabant is het woord 

“Liederig”, voor u het woord “Liederlijk”, een woord wat onder andere 

staat voor: 

Ik citeer hier de verklaring vanuit de woordenboeken.

1) Armoedig 2) Achteloos 3) Bestiaal 4) Canailleus 5) Godslasterlijk 6) 

Gemeen 7) Lichtzinnig 8) Losbandig 9) Ongegeneerd 10) Onzedelijk 

11) Ongebonden 12) Ploertachtig 13) Pervers 14) Slordig 15) Schan-

delijk 16) Verdorven 17) Verzwijnd 18) Zwijnachtig 19) Zedeloos Zo 

losbandig als zo’n lelijk dier kan zijn ! (crypt.)

Voorbeeld: een liederlijk leven vol drank en vrouwen leiden. 

Vind een (dialect)woord http://www.mijnwoordenboek.nl

1 vertalingen voor het dialectwoord `liederig`

liederig = liedelijk, lamlendig, vadsig (Genneps)

John H Baselmans-Oracle

2016

685 The RFID (Veri)Chip is designed by IBM to rule 
        the world

The start of IBM
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In the 1880s, technologies emerged that would ultimately form the core 

of what would become International Business Machines (IBM). Julius E. 

Pitrat patented the computing scale in 1885; Alexander Dey invented the 

dial recorder (1888); Herman Hollerith patented the Electric Tabulating 

Machine; and Willard Bundy invented a time clock to record a worker’s 

arrival and departure time on a paper tape in 1889.

IBM is the second biggest company on earth.

VeriChip Corporation

The VeriChip Corporation headed by CEO Scott Silverman manufactures 

the VeriChip, a “miniaturized, implantable Radio Frequency Identifi-

cation Device (RFID) that has the potential to be used in a variety of 

security, financial, and other applications. About the size of a grain of 

rice, each VeriChip product contains a unique verification number and 

will be available in several formats. The verification number is captu-

red by briefly passing a proprietary scanner over the VeriChip. A small 

amount of radio frequency energy passes from the scanner energizing 

the dormant VeriChip, which then emits a radio frequency signal trans-

mitting the verification number.”

Mr. Silverman is a member of the freemasons even so mr. Pitrat and 

his successors.

IBM was one of the first companies that was merged to get control over 

the world. Read the story of IBM. You will see the whole picture how 

our freedom is breaking down bit by bit!

It’s not about war, it’s about power. The power of human life. It started 

with computers, now are the chips introduced and the next step is our life.
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Read the whole story about the VeriChip and the people behind the IBM 

corporation and see the incredible connection with the freemasons and 

their club at the Vatican. 

John H Baselmans-Oracle

2016

686 The genius Martin Shkreli

Martin Shkreli (/skrli/;born in 1983) is an American entrepreneur and 

pharmaceutical executive. He is co-founder of the hedge fund MSMB 

Capital Management, co-founder and former chief executive officer 

(CEO) of the biotechnology firm Retro-phin, and founder and former 

CEO of Turing Pharmaceuticals. In September 2015, Shkreli received 

widespread criticism when Turing obtained the manufacturing license 

for the antiparasitic drug Daraprim and raised its price by 5,556 percent 

(from US$13.50 to US$750 per tablet) leading him to be referred to by 

media as the “most hated man in America”.

On December 17, 2015, Shkreli was arrested by the FBI on charges 

of securities fraud and released on bail. He resigned as CEO of Turing 

Pharmaceuticals and was replaced by the company’s board chairman, 

Ron Tilles.

Early life and education

Martin Shkreli is the son of Albanian and Croatian immigrants who 

worked as janitors. He, his two sisters, and his brother grew up in a 
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working class community in Sheepshead Bay, Brooklyn.

Shkreli attended Hunter College High School. He dropped out before 

his senior year due to lack of interest, but received the credits necessary 

for his diploma through a program that placed him in an internship at 

the Wall Street hedge fund Cramer, Berkowitz and Companywhen he 

was Sources are conflicted on whether Shkreli graduated from Hunteror 

whether he received sufficient credits there but actually graduated from 

City-As-School High School.

Shkreli went on to receive a bachelor’s degree in business administration 

from New York’s Baruch College in 2005. Shkreli told Vanity Fair that 

he developed an interest in chemistry when a family member suffered 

from treatment-resistant depression. In March 2015, Hunter College 

High School announced that Shkreli had donated $1,000,000 to them. 

According to The New York Times, “Hunter officials [originally] hailed 

the gift, with the alumni association’s website declaring ‘Martin Shkreli, 

from the Class of 2001, donates $1,000,000 to HCHS!’ When asked 

[later] whether Hunter was considering returning the money, a press 

officer declined to comment. Two members of the alumni association 

did not respond to emails. Several classmates say that when they heard 

about Mr. Shkreli’s gift, they could not help but wonder whether it was 

meant as a sly act of one-upmanship.” One of the classmates told the 

Times: “I thought it was weird since he hadn’t graduated. It seemed 

almost like a ‘take that’ move”.

Career

During Shkreli’s time at Cramer, Berkowitz and Company, he recom-

mended short-selling a biotech stock, believing that the company’s 
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share price would drop. When it did so, Cramer’s hedge fund profited. 

In 2003, Regeneron Pharmaceuticals was testing a weight-loss drug, 

and Shkreli, then 19, predicted that the stock price would fall. Shkreli’s 

prediction drew the attention of the Securities and Exchange Commis-

sion, which investigated Shkreli’s knowledge about the stock but found 

no wrongdoing on his part.

Hedge funds founded

After four years as an associate at Cramer Berkowitz, Shkreli worked as 

an analyst for Intrepid Capital Management and UBS Wealth Manage-

ment. He then started his first hedge fund, Elea Capital Management, 

in 2006. In October 2007, Lehman Brothers won a $2.3 million default 

judgment against Shkreli and Elea, but Lehman collapsed before it could 

collect on the ruling.

In September 2009, Shkreli launched MSMB Capital Management, 

which took its name from the initials of the two founding portfolio 

managers, Shkreli and his childhood friend Marek Biestek. Shkreli 

and Biestek shorted biotech companies, then described flaws in the 

companies on stock trading chat rooms.

MSMB traded Orexigen Therapeutics stock in February 2011, around 

the time that its price plunged when the Food and Drug Administration 

(FDA) declined to approve the drug Contrave.

In 2011, Shkreli filed requests with the FDA to reject a new cancer 

diagnostic device from Navidea Biopharmaceuticals and an inhalable 

insulin therapy from MannKind Corporation while publicly short-selling 

both companies’ stocks, the values of which dropped after Shkreli’s 
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interventions. The companies had difficulty launching the products as 

a result, although the FDA ultimately approved both.

Retrophin

Shkreli founded Retrophin (NASDAQ: RTRX – the name is a portman-

teau of “recombinant dystrophin” – in 2011, and ran it as a portfolio 

company with an emphasis on biotechnology, to create treatments for 

rare diseases.

In 2011, MSMB made an unsolicited bid for AMAG Pharmaceuticals, 

US$378 million, and in 2014, it acquired the rights to Thiola, a drug 

used to treat the rare disease cystinuria.

Retrophin’s board decided to replace Shkreli in September 2014, and 

he resigned from the company the following month. He was replaced 

by Stephen Aselage. During Shkreli’s tenure as CEO, the company’s 

employees used alias Twitter accounts to make gangster rap jokes and 

encourage short selling of other biotech stocks. Critics argued that Sh-

kreli was intelligent but too immature and unfocused for the job of CEO.

After Shkreli’s departure, Retrophin filed a US$65 million lawsuit 

against him in August 2015, claiming that he had breached his duty of 

loyalty to the biopharmaceutical company in a long-running dispute over 

his use of company fundsand “committed stock-trading irregularities 

and other violations of securities rules”.The lawsuit alleged that Shkreli 

had threatened and harassed a former MSMB employee and his family. 

Shkreli and some of his business associates have been under criminal 

investigation by the U.S. Attorney for the Eastern District of New York 

since January 2015. Shkreli invoked his Fifth Amendment right against 

self-incrimination in order to avoid testifying during civil depositions.
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Shkreli’s name is on two patents held by Retrophin for drugs to treat 

PKAN.

Turing Pharmaceuticals

Shkreli founded Turing Pharmaceuticals in February 2015, after his 

departure from Retrophin. He launched Turing with three drugs in de-

velopment acquired from Retrophin: an intranasal version of ketamine 

for depression, an intranasal version of oxytocin, and Vecamyl for hy-

pertension. Shkreli set a business strategy for Turing: to obtain licenses 

on out-of-patent medicines and reevaluate the pricing of each in pursuit 

of windfall profits for the new company, without the need to develop and 

bring its own drugs to market. As markets for out-of-patent drugs are 

often small, and obtaining regulatory approval to manufacture a generic 

version is expensive, Turing calculated that with closed distribution for 

the product and no competition, it could set high prices.

Price hike controversy

In accordance with Shkreli’s business plan, Turing acquired Daraprim 

(pyrimethamine) – an FDA-approved therapeutic since 1953 – for US$55 

million on August 10, 2015, from Impax Laboratories. The drug’s most 

prominent use as of late 2015 was as an anti-malarial and an antiparasitic, 

in conjunction with leucovorin and a sulfonamide, to treat patients with 

toxoplasmosis, including in AIDS populations. The patent for Daraprim 

expired in 1953, and no generic version was available.The Turing–Impax 

deal included the condition that Impax remove the drug from regular 

wholesalers and pharmacies, and so in June 2015, two months before 

the sale to Turing was announced, Impax switched to tightly controlled 

distribution. In keeping with its strategy for pricing in the face of limited 
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competition (see above), Turing maintained the closed distribution.

On September 17, 2015, Dave Muoio of Healio, an in-depth clinical 

information website for health care specialists, reported on a letter 

from the Infectious Diseases Society of America and the HIV Medi-

cine Association to executives at Turing, questioning a new pricing for 

Daraprim. The price of a dose of the drug in the U.S. market increased 

from US$13.50 to US$750 per pill, overnight, a 5,556 percent increase.

The price increase was initially criticized, jointly, by the Infectious 

Diseases Society of America and the HIV Medicine Association, by the 

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, and soon the-

reafter by presidential candidates Hillary Clinton,[54] Bernie Sanders, 

and Donald Trump.[56] A subsequent organized effort called on Turing 

to return pricing to pre-September levels and to address several matters 

relating to the needs of patients, an effort that garnered endorsements 

from more than 160 medical-specialty and patient-related organizations 

(as of December 2015, 164 organizations from 31 states, the District of 

Columbia, and Puerto Rico).

In response to the controversy, the record label Collect Records publicly 

ended its business relationship with Shkreli, who had invested in the 

company.

In an interview with Bloomberg Markets, Shkreli claimed that despite 

the price increase, patient co-pays would actually be lower; that many 

patients would get the drug at no cost; that Turing has expanded its 

free drug program; and that it sold half of its drugs for one dollar. He 

defended the price hike by saying, “If there was a company that was sel-

ling an Aston Martin at the price of a bicycle, and we buy that company 
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and we ask to charge Toyota prices, I don’t think that that should be a 

crime”.A few days later, Shkreli announced that he planned to lower 

the price by an unspecified amount, “in response to the anger that was 

felt by people”.But in late November, Turing reversed course and said it 

would not lower the price after all. Following a request by Senator Ber-

nie Sanders and Representative Elijah Cummings for details of Turing 

Pharmaceuticals’ finances and price-setting practices in September 2015, 

the company hired four lobbyists from Buchanan, Ingersoll & Rooney 

with backgrounds in health care legislation and pharmaceutical pricing. 

In addition to the lobbyists, Shkreli hired a crisis public relations firm 

to help explain the pricing decision.

On October 22, 2015, Mark Baum, CEO of Imprimis Pharmaceuticals, 

announced that his company would provide a compounded (co-for-

mulated) form of pyrimethamine, Daraprim’s active agent, containing 

leucovorin, one of two drugs (alongside a sulfonamide) in the standard 

protocol to treat toxoplasmosis in AIDS and other populations.

Baum noted, “This is not the first time a sole supply generic drug – es-

pecially one that has been approved for use as long as Daraprim – has 

had its price increased suddenly and to a level that may make it unaf-

fordable”. He announced the availability of the compounded replacement 

for Daraprim as a part of a larger corporate program, “Imprimis Cares”, 

to make “novel and customizable medicines available to physicians 

and patients ... at accessible prices”. Imprimis is now offering its com-

pounded, orally taken formulations of pyrimethamine and leucovorin 

beginning at US$99 for a 100-count bottle, essentially a dollar a dose.

On November 23, 2015, Turing announced that the company would not 

reduce the list price of Daraprim, but said it planned instead to negotiate 

volume discounts of up to 50% for hospitals.[70] Turing said it was 
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not as important to cut the list price as to reduce the cost to hospitals, 

where most patients get their initial treatment. The company pledged 

that no patient needing Daraprim would ever be denied access. Infec-

tious disease specialists and patient advocates, including Tim Horn of 

the Treatment Action Group and Carlos del Rio of the HIV Medicine 

Association, said Turing’s actions were insufficient, given that patients 

initially treated for days at a hospital typically have to continue the 

treatment for weeks or months after leaving.]

KaloBios Pharmaceuticals

In November 2015, an investor group led by Shkreli acquired a majority 

stake in KaloBios Pharmaceuticals (NASDAQ: KBIO), a biopharma-

ceutical company based in South San Francisco, California. Shkreli was 

named CEO of the company and also planned to continue in the role 

of CEO of Turing Pharmaceuticals. After his December 2015 arrest, 

KaloBios Pharmaceuticals terminated him as CEO. On December 29, 

2015, KaloBios filed for Chapter 11 bankruptcy. This followed NASDAQ 

delisting its shares, and the resignation of two director.

Criminal prosecution

On December 17, 2015, Shkreli was arrested by the FBI after a federal 

indictment in the U.S. District Court for the Eastern District of New 

York was filed, charging him with securities fraud. The charges were 

filed after an investigation into his tenure at MSMB Capital Manage-

ment and Retrophin. He was accused of running a Ponzi-like scheme. 

A United States Department of Justice press release said, “As alleged, 

Martin Shkreli engaged in multiple schemes to ensnare investors through 

a web of lies and deceit”. In an interview with The Wall Street Journal, 
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Shkreli said that he was targeted by law enforcement for his price hikes 

of the drug Daraprim and his flamboyant personality.

In his nationally syndicated column, political commentator Robert Reich 

wrote that what Shkreli did wrong was to be more audacious while 

“play[ing] the same game many others are playing on Wall Street and 

in corporate suites”.

In early 2016, Shkreli retained criminal defense attorney Benjamin 

Brafman to defend him.

Testimony before Congress

Shkreli was subpoenaed to appear before the Committee on Oversight 

and Government Reform of the U.S. House of Representatives to answer 

questions about the Daraprim price increase. Shkreli’s efforts to quash 

the subpoena were unsuccessful.

On February 4, 2016, Shkreli appeared before the House committee,[85] 

along with Nancy Retzlaff, the Chief Commercial Officer of Turing, and 

Howard B. Schiller, the interim CEO of Valeant.

Shkreli followed his counsel’s advice and refused to answer all 

questions[88][89] – including those related to his acquisition of the 

most expensive music album ever made[90] – by exercising his Fifth 

Amendment right against self-incrimination. On the same day, Shkreli 

wrote a public message on Twitter reading, “Hard to accept that these 

imbeciles represent the people in our government”, and later he took 

to the internet saying he was willing to take questions from the public 

that he’d refused to answer before Congress, justifying his position by 

accusing the Congressmen of being motivated purely by “self-interest.”
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Other projects

Shkreli is a League of Legends player who goes by the name “Imagine 

Cerebral” and began expressing interest in purchasing an eSports team 

in 2014. In May, Enemy eSports announced that it had rejected a US$1.2 

million offer from Shkreli. Eventually, he founded his own team, Odys-

sey eSports, and aimed to qualify for the 2015 North American League 

of Legends Challenger Series. The team lost to Cloud9 Tempest in the 

qualifying tournament and failed to qualify. In August, Odyssey merged 

with Imagine, with Shkreli becoming chairman of the team. During the 

merger, the team acquired the Dota 2 team Leviathan.

In November 2015, Shkreli began livestreaming on YouTube showing 

him playing games such as League of Legends and chess, as well 

as offering financial advice. Shkreli had previously streamed on the 

website Twitch but switched to YouTube after his account was banned 

from Twitch for unknown reasons. Shkreli received a phone call from 

the FBI on the day of his arrest live while streaming. When Shkreli was 

arraigned in December and released on bail, he continued streaming 

from his apartment.

Shkreli had a contract with Collect Records and has offered to bail out 

Bobby Shmurda.

Personal life

As of 2014, Shkreli had served as chair of the board of the National 

Albanian American Council since 2008.

Shkreli was revealed as the winner of an auction for the Wu-Tang Clan 

album Once Upon a Time in Shaolin after the single copy of the album 
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was sold via Paddle8 on November 24, 2015, for US$2 million to what 

was reported to be a “private American collector”.On December 9, 

2015, Bloomberg Businessweek identified Shkreli as the purchaser. In 

February 2016, he announced in an offer letter $10 million to become the 

sole owner of Kanye West’s album “The Life of Pablo”.On February 12, 

2016, Shkreli increased his offer for Kanye West’s “The Life of Pablo” 

from $10 million to $15 million. He later revealed on his Twitter account 

that he had completed the transaction and had payed in bitcoin. Later 

that day, it was revealed by Shkreli that he had not actually received 

the album, and was actually scammed of the $15 million by someone 

named Daquan who “said he was Kanye’s boy”

In October 2015, presidential candidate Bernie Sanders acknowledged 

having received a $2,700 donation from Shkreli whom he had previously 

called a “poster child of greed”. Sanders however said he would forward 

the money to Whitman-Walker Health, a D.C. community clinic known 

for its expertise in HIV/AIDS healthcare. Shkreli told medicine news 

portal STAT amongst his reasons to donate to senator Sanders’ campaign 

is that he does support some of his policies – just not the ones about 

drug prices. Mainly he however hoped to raise Sanders’ attention in 

order to explain to him in a private meeting the drug companies’ price 

setting mechanisms.

John H Baselmans-Oracle
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2016

687 Schotte en familie ingeluisd door zijn don en een club

We hebben alle verwijten over en weer mogen horen en de soap draaide 

op volle toeren. Maar we zien nu overduidelijk dat de familie Schotte 

jr. er ingeluisd is door blijkbaar zijn eigen vader die aan het hoofd 

stond van de freemasons op dit eiland. Als slaaf van deze groep moest 

pa vele zaken bewerkstelligen en dat via zijn twee vrienden vanuit die 

freemasons uit Nederland die in dezelfde groep zaten als het konink-

lijkhuis. Deze dame en heer masons ronselden al kinderen op dit eiland 

en benaderden mij ook na het boekje “Geboren voor één cent”. Het 

ging onder het mom dat deze kinderen heropgevoed zouden worden 

en ze mochten vooral geen ouders/familie meer hebben! Verder bleek 

dat pa Schotte deze twee personen beschermd inclusief nog een derde 

man lokaal waarmee hij zeer veel contact had, als ik hun woorden moet 

geloven in de gesprekken die ik met hen had. Op een bijeenkomst zaten 

we allen aan tafel en werd me in het gesprek opgedragen te stoppen met 

het uitzoeken naar kinderleed. Als “beloning” zou er een ontmoeting zijn 

tussen mij en koningin Beatrix en haar zoon Alexander. Deze belofte 

werd niet nagekomen daar ik mijn onderzoek verder uitbreidde en ik er 

achter kwam dat een baby geofferd werd door deze familie op dit eiland 

als een van de ritualen die een staatshoofd moet ondergaan. De grote 

mason top vanuit Nederland was speciaal overgevlogen voor dit rituaal.

Verder zien we nu duidelijk dat Schotte jr er ingeluisd is door onze ab-

solute Italiaanse don op dit eiland de heer R.P. De complete “set-up” is 

precies de werkwijze van de Italiaanse maffia. Schotte jr werd van alle 

kanten in de tang genomen en werd even als een koning behandeld en 

gouden bergen beloofd via de maffia wereld. Langzaam werden zo de 
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bewijzen en de lijntjes tegen hem opgebouwd en zelfs pa, in toen nog 

machtige positie, kon niets meer doen aan de ellende waar zijn zoon in 

verzeild geraakte. Schotte jr moest hangen en dat blijkt nu wel duidelijk 

dat alles geregisseerd werd vanuit de bewuste don. Later met als extra 

medewerking van de club van zijn vader (vanuit Nederland). Ook zij 

kwamen er achter dat er te veel onder Schotte jr naar buiten kwam over 

de duistere club. Volgens de ritualen laat men je vallen en veroordelen 

ze jou als je in hun ogen te veel los laat en te doorzichtig bent.

Zoals ik al lang schreef Schotte jr was een open boek en hij maakte dat 

er veel bekend werd over de duistere groep maar ook over de Italiaanse 

maffia en de absolute don die zich te veel in het daglicht zag komen en zo 

de Colombiaanse maffia een bedreiging ging worden. Op een linke wijze 

is deze Schotte jr nu de klos van zowel de freemason als de Italiaanse 

maffia (lees Curaçaose justitie). Hangen zal Schotte jr, want er lopen te 

veel lijnen naar hem die vastgelegd zijn door bovengenoemde groepen.

John H Baselmans-Oracle

2016

688 Het grote plaatje

Het begon onschuldig; 

Ik kon er niet tegen dat de mensen zo wreed waren tegen de dieren- en 

plantenwereld.

Ik maakte vele tekeningen over de vervuiling en het leed wat onze moe-

der aarde werd aangedaan. Later schreef ik hier stukjes over en nam wat 
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acties om projecten te vertragen of zelfs stil te leggen.

Na op het eiland Curaçao aangekomen te zijn was het hondenleed wel 

wat het meeste aandacht nodig had in mijn ogen en ging met volle over-

gave in deze strijd. Later breidden deze acties zich uit naar de dolfijnen 

in hun stinkende bakken, wachtend op hun dood of om verhandeld te 

worden in onze lokale dolfijnen mortuarium. De strijd werd ernstiger en 

er werden zelf dreigementen en bedreigingen met de dood geuit naar mij 

toe. Dat als ik niet zou stoppen. Daardoor wist ik dat ik daar een gevoe-

lige snaar had geraakt en ging juist verder wroeten in de vuile wereld van 

dierenleed. Via een groot zakenman (die later vermoord werd) kwamen 

in mijn bezit de over 50 rechtszaken die aangespannen waren alleen al 

tegen deze dolfijnenbeul. Het ging ver en diep en de bewijzen waren 

soms ver boven mijn pet want er kwam een ware beerput naar boven.

In die tijd was ik ook gestart met onderzoek naar de corruptie en dat 

zowel onder de criminelen, de banken, de financiële markt en in het 

bijzonder de accountants en de projectontwikkelaars. Allemaal groepen 

die erg geheimzinnig waren en veel hadden te verschuilen. In de tijd 

van mijn reclamebureaus en de contacten die ik had met vele klanten, 

stapelden zich de bewijzen op en bleek dat het goed mis was. Denkende 

aan het hotelwezen met daar aangekoppeld de gokwereld en de vele 

zaken die binnenkwamen over cocaïne, drugs- en wapenhandel.

In alle jaren op dit eiland bekommerden we ons ook over de vele kin-

deren die veelal in diepe ellende leven. Kinderen in de meeste gevallen 

aan de drugs, misbruikt maar ook verhandeld werden. Alles beschreef 

ik in het boekje “Geboren voor één cent”. Een boekje wat een ware 

beerput was en de wereld op zijn kop zette voor mij. Ik werd van zowel 

uit de politiek maar ook uit de gemeenschap bedreigd. Maar ook werd 
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ik gewaarschuwd tot meerdere malen toe voor de CID die blijkt een 

organisatie te zijn werkend voor toen nog voor mij een duistere macht. 

Zij zouden mij laten veroordelen voor kindermisbruik en pedofilie zo 

werd mij gewezen door ex-slachtoffers. Deze slachtoffers lieten mij 

papieren lezen en ook de namen lezen van de corrupte rechters en een 

deel van het juridisch systeem wat hier de absolute top beschermt. Hans 

Willems was een van hen en ook hij werd later vermoord.

Ik wist toen nog niet wat de absolute top was en ik werd alleen nog 

meer getriggerd om door te gaan tegen het onrecht. Niet alleen naar 

de dieren- en plantenwereld toe maar ook de mensenwereld die veel 

te lijden heeft van een macht die alles meent te zeggen te hebben. Ik 

ging vechten voor gevangenen die ten onrechte veroordeeld werden en 

die we vrij konden krijgen door aan te tonen dat het juridisch systeem 

corrupt is. Maar ook de misstanden in de gevangenis en bij stichtingen 

en kerkelijke genootschappen die vreselijke zaken ten toon stelden.

Na de vele onderzoeken en de vele bewijzen uitgezocht te hebben en 

kontakten te hebben met mensen die voor diverse diensten hebben 

gewerkt, kwam ik er achter dat de maffia wel een van de groepen was 

die veel te zeggen heeft samen met de lokale kerk. De maffia groepen 

openbaarden zich en ik kwam steeds bij een en dezelfde groep terecht. 

Of ik nu de financiële Joodse maffia doorzocht (banken) of de wapens 

(Palestijnse maffia) drugs (Italiaanse - Colombiaanse - Nederlandse 

maffia) of ik ging verder in de financiële maffia en dan meer de ac-

countants en projectontwikkelaars, alles klikte en kwam verdacht veel 

bij een zeer kleine groepje.

Wie was de groep die daar achter zat?

Dat bracht me bij de machtigste groep van dit eiland en dat was de 
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Vrijmetselarij/Freemasons!

In die tijd kreeg ik ook een melding van containers vol drugs gepakt, 

dat netjes op een deel van een terrein wat hermetisch afgesloten is en 

waar ladingen drugs vanuit de diepte van de zee opgepakt worden en 

verscheept worden naar Rotterdam met als eventuele uitvalshaven 

Antwerpen. De containers worden geleegd in Rotterdam en de coke 

verdwijnt via de Biesbosch Europa in. Ook een van die boten is eens 

onderschept geweest als zijnde fluisterboten! Laat nu net na mijn 

melding bij zowel de Gouverneur (waar ik de melding gedeponeerd 

heb) als de PG zij beiden hun baan opzeggen. Beide personen volgens 

gezondheidsredenen. Wat ook frappant was, was dat de volgende PG 

toevallig oud PG van Rotterdam was! Ook bleek dat ik per direct onder 

curatele ben gezet en men alles weet van mijn werk en onderzoeken 

(althans dat denkt men).

Zo werd duidelijk dat boven de maffia dus de Freemasons zitten en zaken 

in de hand moeten houden. Zij zijn in de hoogste 3 trede van hun kult, 

de mensen die de hoofdlijnen bepalen. Is het drugs, wapens, veel geld 

of mensensmokkel alles moet gedaan worden zoals gesteld zonder een 

tracé (denkt men) naar deze groep toe. Maar het gaat verder, want toen 

ik in mijn matrix boeken dit bloot legde gebeurde er wat opmerkelijke 

zaken. Zoon Schotte werd afgezet en pa werd uit de groep gegooid en 

de 2 Nederlandse leden plus nog een lokaal lid werden op non actief 

gezet. Mijn bewijzen en gestelde conclusie was dus helemaal waar.

Zoon Schotte kwam steeds meer in problemen omdat hij van twee 

walletjes probeerde te eten en er was geen beschermde Vrijmetselarij 

groep meer. De Italiaanse maffia was niet gecharmeerd dat de vele 

veiligheidsdienst informatie naar de Colombiaanse maffia was gegaan 
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en de Colombiaanse wisten nu alle spelers van de vele maffia groepen. 

Er werd onrust gezaaid want er kwam uit dat nog een ander persoon 

dat ook doorhad en dat was heer Wiels. Deze zou bij het opentrekken 

van het gokken via UTS de eerste grote stap zijn naar de beerput van 

de maffia en de bewuste club.

Het bedrijf wat achter UTS stond en de boekhouding deed, werd zenuw-

achtig daar deze in Nederland en in enkele landen al in de kijker stond 

door zeer ongure praktijken. Dus moest heer Wiels opgeruimd worden en 

alle documentatie vernietigd worden. Dat werd gedaan door partijleden 

die snel op bepaalde plaatsen werden gezet als zijnde dat heer Wiels dit 

zou wensen! Een pertinente leugen. Heer Wiels wist ook dat er mensen 

van zijn groep zouden vallen omdat er een grote Nederlandse bank en 

de partner van UTS in de kijker zouden komen. Daar zij met zowel de 

Italiaanse als Colombiaanse maffia samenwerken!

De samenwerking met de Colombiaanse maffia is op basis van afpersing 

(verkregen gegevens van de veiligheidsdienst). De Italiaanse maffia 

beheerst de Curaçaose-Nederlandse politiek en heeft alle belangrijke 

politieke partijen onder zijn hoede. Justitie, rechters en de gehele poli-

tiek worden afgeperst en bespeeld door deze Italiaanse maffia. Door al 

deze zaken en de harddisks vol verklaringen, getuigen en voorvallen 

die allemaal in elkaar vielen, bleek dat de Nederlandse Vrijmetselarij in 

verlegenheid werd gebracht en dat er te veel van hun club naar buiten 

is gekomen. De motor van het geheel was blootgelegd.

Door deze links en dit totale plaatje werd het plaatje van Europa - Ame-

rika en de rest van de wereld ook duidelijk en zie je dezelfde patronen. 

Dat alleen met andere spelers in de lokale politiek en rechterlijke syste-

men. Alles is ook beschreven en bewezen in mijn matrix boek.
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Nu is er meer gaande, want buiten dat de maffia veel geld maakt is het 

ook zo dat in elk land miljarden, en wereldwijd triljarden verdwijnen 

naar onbekende bestemmingen. Gehele steden zijn er onder de grond en 

de superrijken hebben zichzelf een plaats veilig gesteld. Ook is er meer 

gaande wat er via deze Freemason groepen uitgezet wordt. De triljar-

den zijn werkelijk op zeer linke wijze door veelal boekhoudkundige / 

financiële hoogstandjes verkregen en mogen in principe niet voorkomen 

in de boeken. Beleggingen, investeringen maar zeer veel bankzaken 

zorgen ervoor dat geld zo weggeschoven wordt naar een totaal andere 

wereld, een wereld waar wij de onkosten en alle ellende voor dragen 

en de andere wereld hun voordeel uit haalt. 

Via de maffia gaat er zeer veel, wat wij noemen, zwart geld in om. Maar 

dat geld wordt net zo gemakkelijk “gewassen” door de accountants 

en hun financiële instellingen. Zo zien we lokaal dat accountants die 

inzage hebben bij hun clientèle en hun bedrijfsvoering, deze bewust 

zaken in een keer slecht laten lopen. Plotseling is op papier een bedrijf 

niets meer waard en wordt als een failliet geheel verkocht aan een mede 

cliënt die deze tip krijgt. Daarna gaat dit accountant bureau papieren 

bewerken en op die manier is het failliete verkochte bedrijf in een keer 

een vermogen waard. Weer gaat het in de verkoop en valt het geheel na 

verkoop in elkaar. Zo worden tot 2 maal toe enorme winsten gemaakt 

door hetzelfde accountantsbureau. Dat geld moet verdwijnen naar on-

bekende bestemming.

De maffia heeft veel in handen en de handel lijkt wat scheef verdeeld te 

zijn. Toch leven ze allemaal stil naast elkaar want iedereen is tevreden 

met hun deel. Het gaat om triljarden veelal allemaal vallend onder de-

zelfde Freemasons. Als Mason kom je zeer moeilijk bij de laatste 3 trede 

om zo deze “handel” te beschermen. Van deze piramide zul je zelden 

iets van horen laat staan zien. Al gaat het hier op het eiland (nog) niet 
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over triljarden maar miljarden zijn er tot op heden wel gemaakt in de 

gok-, financiële-, wapen- en mensenhandel wereld. Bestuurd door een 

selecte groep vanuit Nederland.

Nu dat het gehele plaatje duidelijk is zie je ook waar de zwakke punten 

zijn. Zo is de luchtbel, gebaseerd op demons en fantasieën, vrij gemak-

kelijk te doorbreken. Zo gaat de gewone werkende mensen weer dat 

krijgen waar ze recht op hebben en gaat er een toekomst komen met 

minder ziektes, gezonder eten en een menselijk samenleving.

Pak de absolute top en de luchtbel zal uit elkaar ploffen. 

In de tijd Schotte kwam ik in aanraking met voor mij, totaal nieuwe 

mensen. Ik werd benaderd door 2 Nederlandse personen die later bleken 

in de kinderhandel te zitten. Ik werd in die tijd ook gevraagd door hen 

het onderzoek te stoppen naar kinderleed en kinderhandel! Bij deze twee 

personen was er ook nog een pa Schotte en een lokaal persoon. De vier 

mensen bleken bepaalde machten te hebben die via de 2 Nederlandse 

personen terug te tracen waren naar het koninklijk huis! Dat werd be-

wezen toen een van die Nederlandse personen de andere waarschuwde 

dat hij niet moest laten blijken dat hij zo maar, bij toen nog koningin 

Beatrix, binnen kon lopen! Deze waarschuwing bracht deze man even 

in verlegenheid. Doch hij schroomde zich niet om kort daarna toch te 

vragen naar wat kinderen die we kenden maar dan zonder familie. Deze 

zouden via de defensie gezeteld op dit eiland overgebracht worden naar 

Indonesië. De lijn kinderhandel was dus bekend. Ook was er een baby 

nodig wat later bleek nodig te zijn voor ritualen om de nieuwe koning in 

te wijden in zijn taak! Bij het lezen van alle ritualen kwam ik inderdaad 

deze manier van offeren tegen in de 33/34 graad van de Freemasons!
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Mijn vraag werd: Waarom kan de maffia inclusief de kerk hier op het 

eiland vrij gemoedelijk langs elkaar leven?

Deze vraag heeft mij teruggebracht naar een groep waar ik als klein kind 

er langs woonde en zetelde in een kasteeltje nabij Eindhoven genaamd 

Smits van Ooyen. In dat kasteeltje was het hoofdkwartier van de Phillips 

- Freemason groep en waar ik regelmatig werd weggestuurd omdat ik 

het wel interessant vond wat daar aan rare ritualen gebeurde. Totdat er 

daar naar mij de eerste bedreiging werd geuit en ik nog te bang was als 

kleuter daar nog te komen. De mannen met de 3 puntjes op hun handen 

waren voor mij toen nog te machtig!

Later kwam er een heer Schotte in het spel (een man met 3 puntjes) en 

snel kwamen antwoorden op mijn vele vragen. Zoals ik al lang schrijf 

heer Schotte is en was een open boek en deed voor mij vele bewijzen 

openbaar maken zowel van de bewuste club als van de maffia en hoe 

zaken juridisch gaan in deze wereld.

Ondanks ik niet een grote fan ben van deze heer Schotte heeft hij mij, 

tot vandaag, veel diensten bewezen en zijn er zelfs wereldzaken dui-

delijk geworden. Een snotaap die de politiek in ging en zelfs via veel 

bloedgeld het maakte tot het premierschap. Door zijn acties kwamen 

vele bewijzen naar boven. Door bijvoorbeeld, in opdracht van hem, de 

lokale veiligheidsdienst leeg te roven en alle gegevens door te spelen 

naar de Colombiaanse maffia. Toen werd er veel duidelijk en ging al-

les in een versneld tempo. Vele gegevens kwamen op straat en mensen 

gingen praten. Niet wetende dat men puzzelstukjes vrij aan het geven 

waren. Ministers werden bij bosjes op hun plaats gezet en na een korte 

tijd bedreigd door een onbekend groepje. Ministers en rechters deden 

vreemde uitspraken en werden duidelijk met hun leven bedreigd. Vele 
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ministers waren bezig met een stoelendans en bekende namen verdwenen 

of zwijgen voor eeuwig.

Maar wat is er in vele gevallen werkelijk aan de hand?

Na vele tips en vele zaken doorgenomen te hebben blijkt dat de wereld 

zeer vuil in elkaar zit en dat er een selecte groep is die via vuile misselijk-

makende methodes andere mensen in de tang nemen en voor hun leven 

lang afpersen. Dat zien we zeker in de hoogste top van de maatschappij 

en dan denk ik even aan; politici, hoge bankmedewerkers, accountants, 

juristen, notarissen, advocaten tot rechters en zakenlieden toe. Erger 

nog is dat het ook gaande is in de laagste trede van de bevolking bij de 

werkeloze jongeren die hun heil zoeken in drugs verhandelen. Mensen 

die dachten vrij te zijn en hun ideaal konden naleven.

Het is anders gesteld, de misselijkmakende club gaat altijd te werk 

door de tegenpartij zoveel in de problemen te helpen zodat deze geen 

kant meer uit kan. Personen aan de top maar ook aan de onderste trede 

die komen op besloten feesten maar ook besloten bijeenkomsten waar 

alcohol en drugs een gewone zaak is. Via die middelen worden de rem-

men losgegooid en met gladde praatjes trapt elk persoon in de val die 

voor iedereen gezet wordt. Pas maanden / jaren later worden er bij die 

persoon foto’s getoond of opgenomen gesprekken ter gehore gebracht. 

Na deze confrontatie zal deze persoon een bepaalde opdracht opgelegd 

krijgen waar deze niet meer onderuit kan. Dienst, wederdienst noemen 

we dat. Zo wordt de gehele top en onderste laag van onze maatschap-

pij, is het niet door de CID dan door een partner van de vrijmetselarij 

afgeperst en vast gezet voor het leven.
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Ga je niet in op hun afpersing dan zijn veelal eerst je kinderen het 

slachtoffer. Je vrouw of je meest naaste persoon is dan de tweede op-

tie en als laatste word je openlijk aan de schandpaal gezet als zijnde 

kinderverkrachter of pedofiel. Veelal geïllustreerd met zeer ingenieurs 

gemanipuleerde foto’s of opgenomen gesprekken.

Zo zijn bij mij al diverse gevallen onder ogen gekomen en bekend. Het 

zijn; vermiste personen, personen die zogenaamde zelfmoord pleegden 

en enkele personen die zich vergrepen zouden hebben aan kinderen en 

die opgesloten zitten in klinieken.

Dat is onze huidige wereld waar de burger nog een schepje boven op 

doet door al deze smerige praktijken en leugens te geloven en onschul-

dige personen voor het leven veroordelen. Denk even voordat je gaat 

veroordelen en vraag je af: 

Is hij een ware crimineel of wordt hij afgeperst?

John H Baselmans-Oracle

2016

689 Ik ben niet corrupt of crimineel maar word afgeperst

We worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met personen 

en instanties waar enkele personen aangewezen worden als zijnde cor-

rupt en connecties met een of meerdere maffia groepen of bendes. Snel 

worden mensen als zijnde corrupt aangewezen en snel is er een zwaard 

van Damocles die boven hun hoofden hangt. We zien datzelfde patroon 

als het gaat om pedofielen, kinderverkrachters en alles wat niet pluis is. 
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Men betrapt je zogenaamd op heterdaad en je bent voor je leven lang 

veroordeeld.

John H Baselmans-Oracle

2016

690 Bij niet betalen de kogel

We worden nu met de regelmaat van de klok wakker geschud door 

berichten dat er weer een dode gevallen is in een of andere wijk.

Beseffen de lokale drugsgebruikers en handelaren onder de boom dan 

niet dat er een nieuwe heerser is in de lokale drugswereld?

Lang heeft de Italiaanse maffia de drugs alleen in handen gehad in 

de lokale drugswereld en was er altijd nog wel te onderhandelen over 

betalingen van geleverde goederen. Sinds het tijdperk Schotte en het 

leegroven van de veiligheidsdienst waarbij alle gegevens doorgespeeld 

zijn aan de Colombiaanse drugsmaffia is deze groep sterk in opmars 

gekomen daar zij nu weten wie de spelers zijn in de drugswereld. Straat-

bendes worden opgepakt door een gefrustreerde Openbaar Ministerie 

en grotere in de Italiaanse hoek zijn erg stil geworden.

De straat wordt nu beheerst door de Colombiaanse drugsmaffia en die 

hebben andere regels.

Een van de meest belangrijke regel is wel van contant betalen bij levering 

en er worden geen smoezen meer verwacht om betalingen uit te stellen. 
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Niet betalen is de kogel en daarna kan de familie alsnog dokken voor 

de smoezen van hun neergeschoten familielid.

Beste drugsdealers, handelaren en gebruikers er is een nieuwe heerser 

op dit eiland en wilt u uw troep blijven gebruiken houdt dan het contante 

geld vast gereed.

Geen betaling, dan de kogel.

John H Baselmans-Oracle

2016

691 Vandaag is een vreemde dag

De gedachte om de kogel te nemen wordt sterker en sterker.

Alsmaar beschrijf ik misstanden en zaken die totaal verrot zijn en steeds 

meer lijkt het er op dat de mens verzonken is in deze misselijk makende 

maatschappij. Men accepteert dat men kinderen misbruikt en verhandeld 

en dat mensen worden gemarteld en onschuldigen veroordeeld worden 

om zo de freemasons met hun walgelijke mensen te beschermen voor 

het vele kwaad wat hun via afpersingen opleggen.

Mensen om me heen die gevochten hebben voor het goede zijn allemaal 

al verdwenen of vermoord. Wat doe ik dan nog in deze wereld die ver-

ziekt is en het kwade boven het goede zet?

Ik zal de kogel nemen, maar mijn laatste boek zal elke naam, elk geval, 

alle getuigen en alle bewijzen openbaar maken!
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Dat is de prijs van die kogel die u af gaat vuren.

John H Baselmans-Oracle

2016

692 Pedofilie in de top van onze eilanden

Een beetje geïnformeerd persoon kent de zaken van Mark Dutroux 

(België) en Joris Demminck (Nederland). Eindeloze rechtszaken die al 

jaren slepen en waar namen naar boven gekomen zijn van de absoluut 

grote onder de groten. Personen aan de top die met kinderen sekspelletjes 

hebben, kinderen verkrachten en zelfs kinderen offeren! Dat allemaal 

omdat rein bloed hen bepaalde krachten zou toebedelen. Dit is allemaal 

uitgekomen bij het doornemen van de vele rapporten die in omloop zijn 

en onderzoeken bij personen die direct of indirect bij betrokken waren 

(en nog zijn). Ondertussen zijn er tientallen verklaringen en video’s van 

slachtoffers die deze vuile wereld overleefd hebben. Vreselijke getui-

genverklaringen van offeren tot vele vreselijke seksuele handelingen 

die bij deze personen zijn uitgevoerd.

Bij het wroeten in deze files en vele van deze zaken beschreven te hebben 

in mijn boek “de Matrix van het systeem” kwam ik tot een vreselijke 

ontdekking. Deze hele pedofilielijn loopt tot onze eilanden door en wordt 

hier op onze eilanden ook zorgvuldig in stand gehouden. Het zijn mensen 

op cruciale plaatsen zoals in justitie, politiek en zakenwereld. Het waren 

ook mensen van die club die ons vroegen om kinderen te leveren zonder 

enige familiebanden! Nu blijkt dat deze link terug te voeren is naar de 

pedofiliewereld van Europa die in dienst is van justitie en groten aldaar.
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Ook waren er al lokaal geluiden te horen van pedofilie in justitie maar 

ook over het offeren van kinderen (waar wij benaderd voor werden). 

Vanuit de oude politiehoek weten we dat er veel gesjoemeld is rond 

en om pedofiele geestelijken maar ook om hooggeplaatste personen te 

beschermen in deze maatschappij. Er is blijkbaar nog niet veel veran-

derd, alles lijkt er sterk op dat dit nog altijd gaande is. Ga maar eens als 

slachtoffer je melding maken bij de nodige instanties en dan zie je dat 

als het te veel wijst naar de top die aangiftes verdwijnen of in de doofpot 

worden gegooid. Dat allemaal onder het mom dat er niet genoeg bewijs 

is (lees, te dicht komt bij machtige personen). Natuurlijk krijg je dat te 

horen omdat er geen degelijk onderzoek wordt gedaan. Zeker niet als 

de vinger wijst naar een van de personen in de top.

Wat de laatste tijd opvalt is dat we zelfs nu een meldpunt hebben voor 

slachtoffers van kinderleed. Begrijpelijk, want dan kan men de slacht-

offers meteen onder druk zetten als ze met een melding komen die 

eventueel te veel naar een van de hooggeplaatste personen zou wijzen. 

Iets wat we al meerdere malen gezien hebben in Europa en dus ook op 

onze eilanden gaande is. Ook blijkt er weinig animo voor slachtoffers 

om zaken te melden wat verklaarbaar en niet vreemd is. Let maar eens 

op, als men personen pakt en in het openbaar aan de schandpaal zet 

zijn het personen uit de lagere klasse en/of personen die via de club 

CID opgeruimd moeten worden van het maatschappelijk toneel (even 

denkende aan Hans Willems). Er is tot op heden lokaal nooit een hoog-

geplaatste ter verantwoording geroepen voor zijn pedofiele acties, zoals 

we nu elders wel zien.

Pedofilie is hier op onze eilanden in de hoge lagen duidelijk aanwezig 

en wordt beschermd door eenzelfde rechtsgang als waar wij burgers het 

aan zouden moeten melden. We hebben een troost; Dutroux en Dem-
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minck zijn al gevallen, Teeven is kennelijk de volgende en zo komen 

we dichter en dichter ook naar onze eilanden waar die personen nog 

“spelletjes” spelen met minderjarige kinderen. 

John H Baselmans-Oracle

2016

693 Kanker de financiële melkkoe

Kanker is de melkkoe om veel geld weg te sluizen naar plaatsen die 

totaal niets met kanker te maken hebben.

Lokaal weten we dat de kankerbestrijding niet wil hebben dat je in hun 

financiële boeken kijkt en het lijkt wel het geheim van fort knox als je 

simpel om een financieel jaarverslag vraagt.

Nu hebben we net de “Ride for the roses” achter de rug en wordt er 

geschreven dat er een half miljoen binnen is gehaald! Heeft ooit iemand 

nagevraagd daar die 5 ton blijven?

Kanker weten we allemaal is zeer eenvoudig te genezen maar men blijft 

het in stand houden om zo miljarden uit mensen hun zakken te trekken 

om dan dit geld onverantwoord wordt besteed aan walgelijke zaken die 

NIETS met kanker te maken hebben.

Al deze kankerclubjes en hun evenementen zijn niets meer als covers 

om veel geld te laten verdwijnen. Om te genezen van kanker zijn maar 



327- The new world-

enkele tientjes nodig en de wil van die persoon met kanker om het zelf 

aan te pakken.

John H Baselmans-Oracle

2016

694 Donald Trump de nieuwe generatie wereldleiders?

Het verlengde van de Freemasons en uitvoerend wat de Illuminati agenda 

aangeeft beschreven in de ritualen van deze vuile mason groep.

Bederf, haat en nijd zijn daaraan de grondslag gelegd en dat wordt nu 

verspreid via de nieuwe generaties politici.

We zien het bij Wilders (die beschermd wordt door deze groep) en we 

zien het op plaatsen waar we nu veel onvrede hebben.

Men probeert hem te vergelijken met Hitler maar Hitler had door dat 

deze hele mason groep opereerde onder de joodse gemeenschap dat 

terwijl Trump zijn geld en zijn KKK de hoofdaandeelhouders zijn juist 

via de joodse gemeenschap.

Trump is de man die nu de algehele chaos moet vastleggen en zo Ame-

rika de afgrond in gaat waar men in Europa Afrika al mee bezig was.

John H Baselmans-Oracle
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2016

695 Misstanden Curaçaosche gevangenis

TAV heer Rutte, Ministerie van Algemene Zaken Curaçao: 15-02-2016

Binnenhof 19 

Postbus 20001 

2500 EA Den Haag 

Nederland

Betreft: Misstanden gevangenis Curaçao en afhandeling van uw dienst

Geachte heer Rutte

Bij deze een brief die ik u geschreven had en de afwijzing van een van 

uw medewerkers die niet beseft dat Curaçao volgens het statuut onder 

verantwoordelijk ligt van de Nederlandse regering. Dus ook zo deze 

martelingen en verkrachtingen in de gevangenis van Curaçao

Hopende dat u wel deze zaak serieus neemt daar we anders genoodzaakt 

zijn dit internationaal aan te gaan kaarten.

Wij als MKK hebben alle bewijzen (aangiftes) in handen van enkele 

medewerkers van deze gevangenis die geen leven meer hebben.

Hopelijk dat u een wijs besluit zal nemen, met een zonnige groet,

John H. Baselmans

Dokterstuin 237

Tel 864-3595 

mail: j......@gmail.com

De eerdere correspondentie die uw medewerkster afwees.
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www.rijksoverheid.nl

--- Original Message ---

From: j ......@gmail.com

Received: 2/12/16 3:31:04 PM CET

To: Informatie Rijksoverheid

Subject: Misstanden gevangenis Curacao

Aard van uw vraag: Beroepsmatig

Aanspreekvorm: De heer

Naam: J.H. Baselmans

Telefoonnummer: 5999 864 3595

E-mailadres: j......... @gmail.com

Organisatie: MKK

Onderwerp: Misstanden gevangenis Curacao

Brief aan heer Rutte

Onze gevangenis, een wereld in een wereld

In 2009 werden er door mij (MKK) vele misstanden naar buiten gebracht 

in onze toen nog genaamde ‘Bon Futuro’ gevangenis op Curaçao, nu 

hetend Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (afgekort SDKK). Ik 

publiceerde de 58 aangiftes (171 pagina’s) die vanaf 1992 zich opsta-

pelden inclusief de prijslijsten van goederen die van drugs tot wapens 

toe gekocht konden worden! Kort daarna (25 maart 2009, 8 uur) was 

er een goed gesprek met de toenmalige minister van justitie heer D. 

Dick en toenmalige PG heer Piar. Het werd mij duidelijk gemaakt dat 

zij met handen en voeten gebonden waren door, let wel, de vakbonden! 

De vakbonden die de bewaarders vertegenwoordigen maken de dienst 

uit in deze gevangenis! Dat werd bevestigd toen de heren Dick en Piar 
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met het plan kwamen om nieuwe bewaarders op te gaan leiden en de 

rotte appels te gaan opruimen. Direct kwam er weerstand vanuit de 

vakbondswereld. Onder Nederlandse druk werden er enkele Neder-

landse bewaarders geplaatst om zaken in goede banen te leiden. Deze 

werden, naar zeggen vanuit intern, weggepest en de weg van corruptie 

was weer helemaal open. Kort na de plannen van deze twee heren trok 

heer Dick zich terug als minister. Het bleek dat hij vreselijk onder druk 

gezet werd. Wat later kondigde ook heer Piar zijn vertrek aan en bleek 

dat ook hij werd zwaar onder druk gezet en zijn leven niet meer zo veilig 

was. Zelf werd ik ook bedreigd door enkele vakbondsleden en ik moest 

me nergens mee bemoeien!

Nu, 7 jaren later komen er weer vele meldingen binnen vanuit de lokale 

gevangeniswereld en dan praten we wederom over het binnenlaten van 

goederen, onder andere:

Wapens, Portable telefoons, Patronen, Zaag, Sleutels, Contant geld, 

en Drugs

Ook zijn er meldingen van: heteroseksuele relaties in het werkveld, 

prostitutie in het werkveld tot het seksueel intimideren via bewaarders 

van de gevangenen tot zelfs misbruiken van gevangenen! Ook het inti-

mideren/bedreigen van wel goedwillende bewaarders blijkt heel normaal 

te zijn in deze gevangeniswereld.

Verder is er een levendige handel in voedselbonnen en is er ook een 

grote handel in medicijnen die niet gebruikt worden voor de gevangenen 

maar doorverkocht worden buiten de gevangenis.
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Ook blijkt, zoals in vele overheidsinstanties, dat de IT gedeelte door 

één persoon gedaan wordt en dat zelfs de directeur van de gevangenis 

geen vertrouwelijke mails wil beantwoorden via het mail account van de 

gevangenis. Alles moet, zoals ook bij ministers, via privé mailadressen 

gebeuren en lijkt het erop dat ook diverse informatie gemanipuleerd 

wordt. Al deze meldingen zijn in mijn bezit.

Van al deze zaken zijn schriftelijke meldingen gemaakt bij zowel de 

directeur van de gevangenis, OM en justitie en zijn tot op heden stilge-

houden. Bij navraag bleek dat zelfs enkele aangiftes bij OM weer zijn 

verdwenen en werden er snel kopieën gemaakt van eerdere aangiftes! 

Wat de werkelijke kracht is van de bonden en gevangenen naar het OM 

toe is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat in de vele jaren dat er 

misstanden gemeld worden bij de gevangenis, het OM, PG en de minis-

ter van justitie, alsmaar alles in de doofpot wordt gegooid en dat men 

niets durft aan te pakken. Alles wijst erop dat de bonden inclusief de 

gedetineerden de touwtjes in handen hebben bij de gehele lokale justitie 

en zo hun eigen wereld hebben gecreëerd in onze ‘Sentro di Detenshon 

i Korekshon Korsou’ gevangenis.

Antwoord van uw dienst

Uw kenmerk is E3288017

Geachte heer Baselmans,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u aandacht vraagt 

voor de misstanden in de gevangenis op Curaçao. U geeft aan dat u in 

2009 al veel zaken naar buiten heeft gebracht en dat er destijds goed 

overleg is geweest met de toenmalige minister van Justitie en de PG 

op Curaçao. De plannen die zij hadden hebben zij echter niet kunnen 

realiseren omdat zij beiden onder druk werden gezet door de vakbonden. 
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Sindsdien komen er opnieuw veel meldingen binnen vanuit de lokale 

gevangeniswereld. U bent van mening dat deze in de doofpot zijn gestopt 

en dat informatie wordt gemanipuleerd.

Wij geven alleen algemene informatie over regels en richtlijnen van de 

Rijksoverheid. U kunt het beste contact opnemen met het Curaçaohuis. 

Daar is men op de hoogte van de regels en richtlijnen en kan men u 

verder informeren over de wijze waarop uw meldingen in behandeling 

kunnen worden genomen. Hieronder vindt u de contactgegevens van 

deze instantie.

Curaçaohuis (Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao)

Postbus 90706

2509 LS Den Haag

Telefoon: (070) 306 61 11, openingstijden: maandag 

tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Faxnummer: (070) 306 61 10

E-mailadres: i......@kgmc.nl

Internet: http://www.kgmc.nl/

Daarnaast danken wij u voor de moeite die u heeft genomen om uw 

mening onder de aandacht te brengen. We hebben uw e-mail ter in-

formatie doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). Indien er naar aanleiding van uw bericht 

aanvullende informatie gewenst is, neemt de betreffende afdeling van 

het ministerie contact met u op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

meneer Baselmans.
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Met vriendelijke groet,

Lilian Hermans

Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

Wij horen graag of u tevreden bent over onze reactie. U kunt hier deel-

nemen aan ons tevredenheidsonderzoek.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft 

u een andere vraag over de algemene wet- en regelgeving, dan kunt u 

hiervoor het contactformulier op onze website via onderstaande link 

gebruiken.

Mijn antwoord naar uw medewerkster en de desbetreffende personen

Uw kenmerk is E3288017

Beste mevrouw Lilian Hermans

Ik denk dat u het mis heeft. Al deze kanalen zijn al benaderd geweest 

tot uw minister van koninkrijkszaken toe.

Het was beter geweest als u even uw huiswerk had gedaan, dan had u 

kunnen zien dat deze zaak al ruim 10 jaren loopt.

Het is volgens het statuut dat uw Nederlandse regering verantwoordelijk 

voor deze ongeregeldheden zijn en dat weten uw meerderen ook.

Daarom zijn we door zowel het Curacaohuis als de Curaçaose regering 

naar u gestuurd, daar zij verstek laten gaan in deze zaak.
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Misschien is het verstandig mijn schrijven onder de ministers te ver-

spreiden. Laat hun dan beslissen of ze weigeren zich aan het statuut te 

houden of te gaan onderzoeken dat onder Nederlandse vlag verkracht 

en gemarteld wordt! Wil de Nederlandse regering hier geen zaken tegen 

ondernemen zullen wij als MKK verdere stappen ondernemen tegen de 

regering van Nederland bij zowel VN als bij Unicef.

Hopende dat u even uw huiswerk gaat doen, een zonnige groet.

John H Baselmans-Oracle

MKK Curaçao

CC:

Curaçaose regering

Gouverneur Curaçao

Curacaohuis Nederland

Dit antwoord staat bij u onder de zaak E3288479

2016

696 Onze gevangenis, een wereld in een wereld

In 2009 werden er door mij (MKK) vele misstanden naar buiten gebracht 

in onze toen nog genaamde ‘Bon Futuro’ gevangenis op Curaçao, nu 

hetend Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (afgekort SDKK). Ik 

publiceerde de 58 aangiftes (171 pagina’s) die vanaf 1992 zich opsta-

pelden inclusief de prijslijsten van goederen die van drugs tot wapens 

toe gekocht konden worden! Kort daarna (25 maart 2009, 8 uur) was 
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er een goed gesprek met de toenmalige minister van justitie heer D. 

Dick en toenmalige PG heer Piar. Het werd mij duidelijk gemaakt dat 

zij met handen en voeten gebonden waren door, let wel, de vakbonden! 

De vakbonden die de bewaarders vertegenwoordigen maken de dienst 

uit in deze gevangenis! Dat werd bevestigd toen de heren Dick en Piar 

met het plan kwamen om nieuwe bewaarders op te gaan leiden en de 

rotte appels te gaan opruimen. Direct kwam er weerstand vanuit de 

vakbondswereld. Onder Nederlandse druk werden er enkele Neder-

landse bewaarders geplaatst om zaken in goede banen te leiden. Deze 

werden, naar zeggen vanuit intern, weggepest en de weg van corruptie 

was weer helemaal open. Kort na de plannen van deze twee heren trok 

heer Dick zich terug als minister. Het bleek dat hij vreselijk onder druk 

gezet werd. Wat later kondigde ook heer Piar zijn vertrek aan en bleek 

dat ook hij werd zwaar onder druk gezet en zijn leven niet meer zo veilig 

was. Zelf werd ik ook bedreigd door enkele vakbondsleden en ik moest 

me nergens mee bemoeien!

Nu, 7 jaren later komen er weer vele meldingen binnen vanuit de lokale 

gevangeniswereld en dan praten we wederom over het binnenlaten van 

goederen, onder andere:

Wapens, Portable telefoons, Patronen, Zaag, Sleutels, Contant geld, 

en Drugs

Ook zijn er meldingen van: heteroseksuele relaties in het werkveld, 

prostitutie in het werkveld tot het seksueel intimideren via bewaarders 

van de gevangenen tot zelfs misbruiken van gevangenen! Ook het inti-

mideren/bedreigen van wel goedwillende bewaarders blijkt heel normaal 

te zijn in deze gevangeniswereld.
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Verder is er een levendige handel in voedselbonnen en is er ook een 

grote handel in medicijnen die niet gebruikt worden voor de gevangenen 

maar doorverkocht worden buiten de gevangenis.

Ook blijkt, zoals in vele overheidsinstanties, dat de IT gedeelte door 

één persoon gedaan wordt en dat zelfs de directeur van de gevangenis 

geen vertrouwelijke mails wil beantwoorden via het mail account van de 

gevangenis. Alles moet, zoals ook bij ministers, via privé mailadressen 

gebeuren en lijkt het erop dat ook diverse informatie gemanipuleerd 

wordt. Al deze meldingen zijn in mijn bezit.

Van al deze zaken zijn schriftelijke meldingen gemaakt bij zowel de 

directeur van de gevangenis, OM en justitie en zijn tot op heden stilge-

houden. Bij navraag bleek dat zelfs enkele aangiftes bij OM weer zijn 

verdwenen en werden er snel kopieën gemaakt van eerdere aangiftes! 

Wat de werkelijke kracht is van de bonden en gevangenen naar het OM 

toe is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat in de vele jaren dat er 

misstanden gemeld worden bij de gevangenis, het OM, PG en de minis-

ter van justitie, alsmaar alles in de doofpot wordt gegooid en dat men 

niets durft aan te pakken. Alles wijst erop dat de bonden inclusief de 

gedetineerden de touwtjes in handen hebben bij de gehele lokale justitie 

en zo hun eigen wereld hebben gecreëerd in onze ‘Sentro di Detenshon 

i Korekshon Korsou’ gevangenis.

John H. Baselmans-Oracle
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2016

697 Minister Plasterk om reactie gevraagd op 
       aantijgingen over misstanden in SDKK

Van onze correspondent

Den Haag - De ministers Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Za-

ken en Koninkrijksrelaties en Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en 

Justitie moeten per brief reageren op de = ‘klokkenluidersmelding’ over 

de vermeende ernstige misstanden in de SDKK-gevangenis op Curaçao.

Een verzoek daartoe zal Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) doen 

tijdens de procedurevergadering woensdag van de Kamercommissie 

voor Koninkrijksrelaties.

Hij noemt de gesignaleerde situatie ‘zorgelijk’, maar voegt eraan toe 

dat sprake is van één individuele bron die zich baseert op informatie 

van derden. ,,Niettemin is het een signaal dat we serieus moeten nemen.

Als het om de gevangenis op Curaçao gaat, ben ik heel achterdochtig 

want het is daar al jaren mis. Waar rook is, is vuur, maar het is zaak om 

nu eerst van de ministers te horen wat zij van de situatie vinden. Klop-

pen de aantijgingen of niet?” Vorige week liet minister Plasterk nog 

weten dat het met de uitvoering van het verbeterplan voor de gevange-

nis en de gevangenis zo voortvarend gaat dat het koninkrijkstoezicht 

in oktober kan worden beëindigd. Hij kreeg daarvoor het groene licht 

van de Kamer. Bosman sluit op voorhand niet uit dat hij op basis van 

nieuwe informatie zijn standpunt herziet. ,,Als op papier alles in orde 

is, zoals het vaststellen van functieprofielen, maar daar vervolgens geen 

invulling aan wordt gegeven en dat niet is getoetst, is er sprake van een 
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papieren werkelijkheid. Belangrijk is dat we van de ministers de feiten 

horen. Ik verwacht uiteraard dat ook de Staten van Curaçao hun eigen 

minister om een reactie vragen.” Dat de uitvoering van het verbeterplan 

onder toezicht van het Koninkrijk (lees: Nederland) niets zegt over de 

dagelijkse gang van zaken binnen de muren van de gevangenis kan 

worden opgemaakt uit een recente brief van de voortgangscommissie 

aan Plasterk. Daarin benadrukt voorzitter Michel Marijnen dat het doel 

is de aan het toezicht onderworpen diensten fysiek en organisatorisch 

zodanig her in te richten dat effectief functioneren mogelijk wordt 

gemaakt. Waarschuwend voegt hij eraan toe: ,,Voor alle duidelijkheid 

moet gezegd worden dat hiermee niets wordt gezegd over de kwaliteit 

van het functioneren en de effectiviteit van de diensten.”

‘Waterdicht systeem’ De ‘ene individuele bron’ die VVD-Kamerlid 

André Bosman noemt is vooralsnog niet meer dan een ingezonden brief 

van John Baselmans, die ook naar deze krant is gestuurd. Het Algemeen 

Dagblad schreef gisteren over de misstanden in de gevangenis en het 

kwijtraken van aangiftes daarvan door het Openbaar Ministerie. In het 

artikel werd Baselmans opgevoerd als sprekend namens de Movementu 

Kontra Korupshon (MKK). Zover is na te gaan bestaat die alleen uit 

Baselmans. OM-woordvoerder Norman Serphos zegt desgevraagd 

niet bekend te zijn met klachten over verdwenen aangiftes. ,,Er is een 

waterdicht systeem waarin stukken niet zomaar kunnen verdwijnen”, 

aldus Serphos.

NA MELDING VAN HEER WILLEMSE BLEEK DAT ER EEN TEXT 

VAN MIJN PC OP HET EINDE VAN DE MIDDAG WEDEROM OP 

MIJN WALL EN GROEPEN WAS VERSCHENEN
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Vanmorgen is er een aanklacht verstuurd door mij naar onze PG heer 

Schram tegen onze liegende OM woordvoerder heer Serphos.

Als net opgevoed persoon heb ik alle instanties personen die vernoemd 

zijn in deze aanklacht een copy conform gestuurd met uitzondering van 

de gevoelige informatie over de klokkenluiders die het geval SDDK naar 

buiten hebben gebracht en hun aangiftes.

Wat gebeurde er!

Ik werd door het Antilliaans Dagblad gesommeerd voor 12 uur de ver-

trouwelijke files vrij te geven want ze willen mijn woord niet geloven!

Ik heb geweigerd om maar iets vrij te geven daar het de PG is die deze 

stukken nu in behandeling heeft en ik geen informatie verder vrij mag 

geven.

Hoe is het mogelijk dat we in zo’n omgekeerde wereld leven dat een 

dagblad meent alle vertrouwelijke stukken te moeten hebben van per-

sonen die zaken naar buiten brengen?

Curaçao maffia eiland?

John H. Baselmans-Oracle
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698 Een vissende Antilliaans Dagblad

Omdat wij als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) niet de 12 namen 

doorgeven van onze organisatie die bewust om veiligheidsreden NIET 

geregistreerd staat en omdat wij niet de namen door willen geven van 

de aangiftes tegen de SDDK gevangenis, is het Antilliaans Dagblad 

aan het vissen.

Zo zien we dat de lokale journalistiek gebaseerd is op persoonlijke vetes 

en men niet kan hebben dat ware kranten zoals een Algemeen Dagblad 

WEL alle gegevens bezitten om een objectief stuk te schrijven.

Parket Procureur-Generaal van Curaçao Curaçao: 29-2-2016

Wilhelminaplein 14-16

Willemstad, Curaçao

Tav Heer G. Schram

Betreft: Leugens verkondigd door OM-woordvoerder Norman Serphos

Geachte heer Schram

Langs deze weg wil ondergetekende John H. Baselmans-Oracle wonende 

op Dokterstuin 237, te Curaçao, officieel een aanklacht indienen tegen 

uw OM-woordvoerder Norman Serphos.

Wat er is gebeurd:
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Op 25 februari 2016 verscheen er in het Algemeen Dagblad van Neder-

land een artikel over de brandbrief die ging over vele ongeregeldheden 

in uw SDDK gevangenis. Een brief die ondergetekende verstuurd heeft 

vanuit MKK (Movimentu Kontra Korupshon) naar de Tweede Kamer en 

Minister President van Nederland (zie pdf file ontvangstbewijzen Kamer 

en Rutte) maar ook lokaal naar de Minister President van Curaçao als 

zijnde kennisgeving.

Meldingen van 4 SDDK bewaarders die met MKK contact opgenomen 

hebben. Samengevat in een compleet dossier waar alle meldingen staan 

wat er allemaal mis is in deze SDDK gevangenis. Dit dossier bevat ook 

aangiftes over het tijdsbestek juni 2014 begin 2016. Deze verschillende 

aangiftes zijn gedaan bij uw parket, de gevangenis zelf en inspectie 

geneesmiddelen. Na verloop van tijd deed de persoon die de aangiftes 

had afgeleverd navraag hoe het stond met deze aangiftes. Het ging om 

aangiftes die hij afgeleverd had en daar stempels voor heeft gekregen 

bij uw loket. Het werd na 10 minuten zoeken duidelijk dat mevrouw 

H.Matthes deze niet kon vinden. Ze vroeg aan deze persoon de gestem-

pelde aangiftes en maakte er snel kopieën van om zo die alsnog weer 

te filen!

Het is de normaalste zaak dat aangiftes niet meer teruggevonden kunnen 

worden op uw dienst en we hebben dat probleem regelmatig gezien. Ook 

de al eerdere 53 aangiftes vanaf 1998 over deze gevangenis “verdwenen” 

allemaal. Toen ik in 2009 daar melding van maakte heeft ondergete-

kende een gesprek gehad met de toenmalige minister van justitie heer 

David Dick en toenmalige Procureur Generaal heer Piar. In dat 1 uur 

en 15 minuten durend gesprek werd mij duidelijk verteld door beide 

heren dat alle over de 50 aangiftes waren verdwenen in een “lade” daar 

zij NIETS konden doen aan de situatie in de gevangenis met de reden 

dat deze bestuurd werd (en blijkbaar nu nog) door de bonden en hun 
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corrupte bewaarders! Een opmerkelijke uitspraak waar ik later nog de 

nodige gesprekken over gehad heb met diverse heren.

Nu zijn we beland in 2016 en de situatie is volgens de huidige 4 klok-

kenluiders niet veel veranderd. Puur omdat er veel tegenwerking is en er 

nog vele rotte appels zijn onder de bewaarders. Ook blijkt dat het laatst 

verschenen rapport genaamd “Raad van rechtshandhaving veiligheid 

van de gedetineerden” wat verstuurd is naar Nederland, vol leugens 

bevat en vele zaken nog steeds niet zijn opgelost. De aanpassingen zijn 

NIET gedaan maar wel als afgehandeld gerapporteerd. Praten we nog 

niet over het veel overheidsgeld dat dagelijks verdwijnt in de zakken 

van bewaarders in vorm van goederen die uit de gevangenis worden 

gesmokkeld maar ook goederen die nog steeds te koop zijn door de 

gedetineerden. Dat tot wapens toe, geleverd door bewaarders! Deze 

aangiftes zijn dus wederom “verdwenen” als we uw baliemedewerkster 

mevrouw H.Matthes mogen geloven. Over al deze zaken werd melding 

gemaakt in onze brandbrief die lokaal door onder andere de Amigoe 

maar ook in Nederland door vele grote kranten inclusief ANP verscheen.

Het was Antilliaans Dagblad die zich kennelijk voor het karretje liet 

spannen om onze brandbrief in twijfel te trekken daar zij in eerste 

instantie geen melding over deze zaak maakte. Pas toen iedereen deze 

brief gepubliceerd had kwam Antilliaans Dagblad en stelde volgens 

MKK verdachte vragen (zie de mails Willemse1 en 2). Heer Willemse 

wilde weten wie achter MKK zat en “bewijzen en namen”. Toen ik dat 

niet vrijgaf ter bescherming van de 4 klokkenluiders was heer Willemse 

kennelijk voor de zoveelste keer kwaad en publiceerde een verhaal vol 

leugens (zie file AD.pdf).
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Zelfs heer Bosman werd erbij gehaald in dat verhaal. Deze heb ik na 

het verschijnen van het zogenaamde commentaar, meteen gecontacteerd 

en kreeg direct antwoord (zie file mail Bosman.pdf). Verder werd er be-

weerd dat MKK zich beroept op zogenaamde “ene individuele bron” en 

werd door het slijk gehaald (zie waterdicht systeem.pdf). U moet weten 

dat ik inderdaad altijd alleen naar buiten kom als MKK en dat we niet 

geregistreerd staan daar dat wettelijk NIET verplicht is. Dat allemaal 

ter bescherming van onze groep mensen die dagelijks vele misstanden 

uitzoekt en rapporteert. Dat is de reden dat we allemaal “nog” leven. 

Onze groep bestaat momenteel uit 12 mensen waarvan twee juristen 

en een advocaat die lokaal- en wereldrecht praktiseert. Verder zijn de 

mensen allemaal personen op zeer kwetsbare plaatsen en als hun namen 

naar buiten zouden komen is hun baan, zoals u ook moet weten, maar 

ook hun leven niet veilig.

De rol van uw OM-woordvoerder Norman Serphos

Opmerkelijk was in het bewuste kranten artikel de uitspraak van uw 

medewerker OM-woordvoerder Norman Serphos die publiekelijk 

verklaarde dat uw aangiftesysteem waterdicht is! (zie waterdicht sy-

steem.pdf). Heer Serphos gaat regelmatig goed in de fout door burgers 

persoonlijk aan te vallen en zelfs te bedreigen maar dat hij een geheel 

volk leugens voor gaat houden is zeer bedenkelijk en tekenend zoals 

kennelijk ons rechtssysteem momenteel werkt.

Ik stuur u hierbij als bewijs 6 aangiftes, niet alleen over SDDK, (file 

verloren aangiftes 1tm6.pdf) die zijn verdwenen volgens uw eigen 

medewerkster mevrouw H.Matthes en kennelijk terecht zijn gekomen 

in de bewuste lade waar uw voorganger heer Piar en zijn toenmalige 

minister van justitie het met ondergetekende al uitvoerig over heeft 
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gehad. Wilt u overigens de persoon ontmoeten, die u zeker nog op uw 

veiligheidscamera’s terug kunt vinden, heeft hij toegezegd indien nodig 

samen met mij bij u langs te komen met de originele stukken.

Het vertrouwen in justitie is werkelijk gedaald tot het absolute nulpunt 

daar OM-woordvoerder Norman Serphos, samen met een krant die op 

vergelding uit is, onwaarheden verkondigt naar de burgers toe waarvan 

wij als MKK, zoals altijd, alle bewijzen in ons bezit hebben.

Het is duidelijk dat het Openbaar Ministerie nog steeds geen vat heeft op 

deze SDDK gevangenis en dat de meest corrupte bewaarders beschermd 

worden door bonden maar ook kennelijk door uw dienst.

Ik verwacht niet dat er een rectificatie komt vanuit de kant van OM-

woordvoerder Norman Serphos daar deze al vanaf dag één werkzaam 

op uw dienst oorlog voert tegen mijns persoon over een kwestie die 

terug gaat toen uw huidige medewerker nog woordvoerder was bij het 

Antillenhuis in Den Haag.

Wel zou het u en uw dienst sieren als u eens eerlijk naar de burger naar 

buiten gaat komen en niet alles wil afdekken met leugens en bedrog en 

in sommige gevallen bedreigingen door uw medewerker.

Met een vriendelijke groet;

John H. Baselmans-Oracle

Dokterstuin 237

Tel 864-3595

Port 560-3914
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cc: 

Minister van justitie Heer Navarro

Minister president Heer Whiteman

Minister president Nederland Heer Rutte

Tweede Kamer Nederland

Antilliaans Dagblad Heer Willemse

2016

699 UPDATE Gevangenis

U weet nog, heer Plasterk wil zich niet mengen in de problemen in en 

rond onze gevangenis. Nu weten we dat heel toevallig heer Navarro 

wel is gaan praten over deze kwestie in Nederland (zie bericht March 

11at 05:08am).

Wat is er nu gaande? 

Heer Navarro wil de klokkenluider ontslaan maar ondertussen is er een 

commissie die wel alle aangiftes gaat onderzoeken! Alle corrupte be-

waarders worden doorgelicht en alle zaken worden aan hen voorgelegd.

Zo te zien is heer Navarro zenuwachtig en kan het zijn dat zaken die 

niet naar boven mogen komen toch uit gaan komen. Weer een succesje 

in het gevangenis drama waar mensen gefolterd worden en bewaarders 

seks hebben met gedetineerden en waar wapens en drugs vrij verhan-

deld worden.

John H Baselmans-Oracle
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700 SNAP JIJ HET NOG?

Vanmorgen een brief van Plasterk, we moeten het zelf maar uitzoeken 

met onze gevangenis.

Vanmiddag Amigoe Plasterk en Navarro praten over o.a. de SDDK 

gevangenis!

Dus daarom was heer Plasterk zo tweeslachtig

Gistermorgen ontving ik de volgende brief; De Tweedekamer in Ne-

derland gaat vragen stellen over mijn brief gaande over de gevangenis 

SDDK.

Geen wonder dat heer Plasterk mij terug schreef dat we het intern op 

moesten lossen terwijl hij wel minister Navarro ontving hierover en dat 

deze minister een onderzoek gelastte!

De volgende stap waar ik zowel de kamer als de regering van Nederland 

aan herrinnerde, namelijk dat ze tegen de internationale regels en wetten 

handelen hebben dus succes gehad.

Nu afwachten wat we voor antwoorden krijgen.

John H Baselmans-Oracle
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701 Eerlijk zijn is negatief zijn

Toen ik in 1954 geboren werd kreeg ik al snel te horen van mijn ouders 

dat als je eerlijk bent je het ver zou brengen in deze wereld. Dat heb ik 

in mijn oren geknoopt en die regel hanteer ik nog de dag van vandaag. 

Dat eerlijk zijn was niet altijd gemakkelijk en zou in mijn leven denk 

ik in sommige situaties beter zijn geweest als ik er maar een leugen had 

verzonnen. Door mijn eerlijkheid heb ik een voordeel, ik hoef nooit na 

te denken hoe ik een bepaald verhaal moet vertellen of zaken aan moet 

halen. Ik hoef niet op te letten dat ik me verpraat en ik kan simpel keer 

op keer hetzelfde zeggen zonder dat ik in de fout ga door een leugen 

die ik anders zou kunnen vertellen.

Maar meer en meer besef ik dat de wereld juist draait om leugens. Na de 

honderdtallen aangiftes en de vele mensen waar ik mee samen gewerkt 

heb en enkele nog werk, blijkt dat men meer en meer zaken verdraait 

en leugens aan zaken koppelt om zo er zelf het beste van langs te ko-

men. Door vele gladde leugens te verkondigen om zo je naam zuiver te 

houden verschuilt men zich altijd achter anderen.

Wat me de laatste jaren op valt is dat leugens gekoppeld worden aan 

het woord positief. Ja, meer en meer hoor je dat je negatief bent als je 

eerlijk je mening geeft. Je bent negatief omdat je niet iemand de wereld 

in prijst die juist vele mensen belazert. Je moet iets “mooi” en “gewel-

dig” vinden terwijl je het oude troep vindt! En je moet meekletsen en 

meepraten omdat anders het gesprek te negatief bevonden wordt.



348 - OMNIS 3 -

De omgekeerde wereld is gaande. Het is duidelijk dat zodra je de waar-

heid zegt ben je een negatieveling en moet je liefst per direct dit eiland 

verlaten of op zijn minst je mond voorgoed houden. Het is toch steeds 

gekker aan het worden dat er mensen zijn die positieviteit koppelen 

aan leugens. Want o wee als je je ware mening of visie geeft, eerlijk 

vanuit je hart en ziel. Duidelijk is dat deze 180 graden wending vanuit 

Amerika nu de andere westerse landen aan het infecteren is. Duidelijk 

is dat men over zaken moet liegen wilt men positief bestempeld worden. 

Duidelijk is dat men met leugens moet komen over zaken waarvan het 

tegenbewijs in handen is.

Mensen die menen dat je negatief bent omdat je de waarheid zegt of 

schrijft zijn veelal mensen die eens over hun eigen leugens na moeten 

gaan denken en gaan inzien dat hun leugens niets meer zijn dan het be-

kennen dat er iets heel goed mis is met hen. Mensen gehuld in leugens 

zullen eens door de mand vallen en dan gaan we kijken hoe positief hun 

leven werkelijk was. Eerlijkheid is inderdaad niet altijd gemakkelijk 

maar ik waardeer die mensen die open en eerlijk naar mij toe komen. 

Dat noem ik positief.

John H Baselmans-Oracle

2016

702 Dat belachelijk hoofdbandje

Sinds vele jaren draag ik een zwarte hoofdband. Veelal als er discus-

sies zijn of mensen schieten woorden te kort gaat men mij belachelijk 
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maken rond deze hoofdband. Men haalt er alles bij om het maar naar het 

belachelijke te trekken om zo van welk onderwerp dan ook af te wijken.

In het verleden werd me wel eens bij interviews vriendelijk verzocht deze 

band af te doen. Daarentegen zijn er soms “helden” die heel vriendelijk 

maar schuchter vragen waarom ik die band draag.

Dan is mijn antwoord: Het is mijn geloof in het Energieniale leven. 

Dan vervolg ik veelal met het volgende, u draagt toch ook een kruis op 

uw borst of draagt ook wel een of ander symbool om uw geloof in wat 

dan ook kenbaar te maken.

De vraag om mijn band af te doen werd me eens gesteld door een van 

de bewakers bij het gerecht. Door dat te weigeren werd me de toegang 

tot het gerechtsgebouw ontzegd. Toen ik de toenmalige PG daar direct 

van op de hoogte bracht, ik had namelijk een afspraak met hem, stormde 

deze man naar buiten en plotsklaps gingen alle deuren voor mij open er 

werd me nooit meer gevraagd om deze band af te doen in dat gebouw.

Helaas weten weinig instanties hier op het eiland dat zij mij niet kunnen 

weigeren om deze band. Deze mensen moeten allemaal weten dat bij 

het internationaal - maar ook lokaal recht het toegestaan is deze band te 

dragen volgens mijn geloofsovertuiging. Men kan mij niet verplichten 

deze band af te doen en mij op mijn geloof te weigeren. Verder denk ik 

dan ook even aan een identiteitsbewijs, rijbewijs maar ook paspoort waar 

ik met deze band behoor te staan volgens hun eigen geschreven wetten.

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)

- Hoofdstuk 1: Grondrechten

Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 
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gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid,  ras, geslacht of op welke grond dan 

ook, is niet toegestaan.

Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

- Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 

artikel 9: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in 

deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard 

ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 

overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte 

of andere status.

Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten 

en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst 

of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij 

met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn 

godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door 

de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de 

geboden en voorschriften.

- Internationaal Jeugdrecht 

Artikel 14: Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst

Voortaan als u mij en mijn geloof belachelijk wil maken denk even na 

voordat u daarmee begint. Ook dat recht is beschreven in vele artikelen 

die in de wetboeken staan: Zie, Dossier: Wet- en regelgeving tegen 
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discriminatie en verder de mensenrechtenregels in de vele getekende 

overeenkomsten. Elk mens op deze aarde heeft het recht te geloven waar 

hij of zij in wil geloven.

John H Baselmans-Oracle

2016

703 Bureau of International Narcotics and Law 
       Enforcement Affairs 2016

Sinds het boek “Curacao Maffia Eiland” heb ik vele lijnen besproken 

over de drugslijnen en hoe de maffia de drugswereld en deze eilanden 

bezit.

Met namen en toenamen zijn alle aangiftes gedeponeerd bij de toenma-

lige Gouverneur en die is samen met Nederland op de hoogte van deze 

drugstransporten en het witwassen van miljarden!

Nu, 6 jaren later komt Amerika met een vernietigend rapport en is het 

duidelijk dat alles beschreven bewezen is. De vraag is alleen: Wie gaat 

dit aanpakken? Amerika kan alleen Nederland onder druk zetten en 

verder kan men niets doen. En dan is nog de vraag; is Amerika willend 

ook hun lijn aan te pakken (Miami) en niet maar enkele personen pak-

ken maar het geheel?

Alles lijkt een spel en Amerika is een van de spelers net zoals Nederland 

de hoofdspeler is. Wat kan men doen tegen een wereldorganisatie?
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Het zal niet verder komen dan dat enkele kleintjes gepakt worden en 

de jonge generatie heeft nu al deze wereld in handen, een wereld van 

drugs, gokken en IT.

Verenigde Staten: Curaçao groot witwasland

Willemstad - In het jongste verslag (2016) van het ‘Bureau for Interna-

tional Narcotics and Law Enforcement Affairs’, van de Amerikaanse 

State Department over de internationale drugshandel, wordt Curaçao 

genoemd in een opsomming van de 68 grootste witwaslanden ter wereld.

Country

Report: Dutch Caribbean

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement 

Affairs

2016 International Narcotics Control Strategy Report 

(INCSR)

A. Introduction

The Dutch Caribbean consists of the six entities of the former Nether-

lands Antilles: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius, 

and Saba. In 2010, the Netherlands Antilles dissolved as a political unit. 

Curaçao and Sint Maarten acquired the same “autonomous country” 

status within the Kingdom of the Netherlands as Aruba, which became 

an autonomous entity in 1986. The three smallest islands, Bonaire, St. 

Eustatius and Saba (BES), became part of the country of the Netherlands 

in a status similar to municipalities.

Aruba, Bonaire, and Curaçao (often referred to as the ABC Islands) 

are located 30 to 40 miles north of Venezuela and continue to serve 



353- The new world-

as northbound transshipment points for cocaine originating from the 

Guajira Peninsula in Colombia and from the Maracaibo, Venezuela 

area. Cocaine is primarily transported via fishing boats and inter-coastal 

freighters for transshipment to the United States, other Caribbean is-

lands, Africa, and Europe. Sint Maarten, the Dutch half of the island 

of the same name (the French side is called Saint Martin), is located in 

the Eastern Caribbean and is a transshipment hub for cocaine, heroin, 

and marijuana destined for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands as 

well as Europe.

B. Drug Control Accomplishments, Policies, and Trends

1. Institutional Development

Aruba, Curaçao, and Sint Maarten have a high degree of autonomy over 

their internal affairs, with the right to exercise independent decision-

making in a number of counternarcotics areas. The Kingdom of the 

Netherlands is responsible for the islands’ defense and foreign affairs, 

and assists the Governments of Aruba, Curaçao, Sint Maarten, and the 

BES islands in their efforts to combat narcotics trafficking through its 

support for the RST (Dutch acronym for “Special Police Task Force”). 

The RST maintains its headquarters in Curaçao and has its largest 

presence there.

In 2012, both Curaçao and Sint Maarten adopted the BOP (Dutch acro-

nym for “law on special investigative techniques”), which governs the 

use of techniques such as electronic surveillance and the infiltration of 

criminal organizations by the police on those islands. The BOP was 

already in effect in Aruba. No new counternarcotics programs were 

initiated in 2015. Although the BOP law has been authorized, local 

authorities are reluctant to use it to infiltrate criminal organizations 

because it is relatively new.
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The Netherlands extended the 1988 UN Convention against Illicit Traffic 

in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 1961 UN Single 

Convention on Narcotic Drugs, the UN Convention against Transnational 

Organized Crime, the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances 

and the 1981 Netherlands-U.S. Mutual Legal Assistance Treaty to the 

former Netherlands Antilles and Aruba. Additionally, the former Net-

herlands Antilles and Aruba adopted the Agreement Regarding Mutual 

Cooperation in the Tracing, Freezing, Seizure and Forfeiture of the 

Proceeds and Instrumentalities of Crime and the Sharing of Forfeited 

Assets, which was signed by the Kingdom of the Netherlands in 1994.

Aruba

Aruba’s police force, the Korps Politie Aruba (KPA), continues to evolve 

into a regional leader in the fight against narcotics trafficking and inter-

national criminal organizations. The KPA is at the forefront in collecting 

and sharing intelligence with regional law enforcement partners. Despite 

systemic problems of prison overcrowding and insufficient resources, 

the KPA continues to investigate trafficking organizations effectively. 

The Organized Crime Unit of the KPA conducted several successful 

investigations in 2015, which led to over 92 kilograms (kg) in cocaine 

seizures and the confiscation of over $120,000 in drug related proceeds, 

along with the arrest of multiple subjects.

Curaçao

Curaçao has vastly improved its effectiveness and efficiency in addres-

sing endemic drug-related crime, violence, and corruption. In January 

2015, the Korps Politie Curaçao (KPC) appointed a new police chief 

who has greatly enhanced the leadership and stability of the KPC, which 

in turn has led to successful counter narcotics operations. The KPC has 

made dramatic strides in aggressively countering the narcotics trade in 
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Curaçao. The local price per kilogram of cocaine has increased due to 

increased narcotics seizures in Curaçao.

Sint Maarten

Sint Maarten is co-located on a single island with French St. Martin. This 

division provides unique challenges for law enforcement investigations. 

Colombian and Dominican-based drug-trafficking organizations have 

expanded their operations into Sint Maarten believing that law enfor-

cement is less prevalent than in their respective countries. However, 

regional law enforcement agencies have increased cooperation. In 2015, 

authorities success-fully investigated several trafficking groups that were 

transporting hundreds of kilograms of cocaine from Sint Maarten to the 

United States and Europe. These investigations included unprecedented 

cooperation from the Korps Politie Sint Maarten (KPSM), RST, French, 

Dutch, British and U.S. authorities. In addition, the KPSM, in coope-

ration with U.S. authorities, seized approximately 200 kg of cocaine 

arriving on commercial air carriers, over 450 kg of marijuana, significant 

cash and assets from Dominican and Colombian based trafficking groups 

operating in Sint Maarten, and arrested multiple subjects.

Kingdom Relations Minister Ronald Plasterk commissioned a private 

firm in 2014 to write report on public integrity issues in Sint Maarten. 

The report found that “governance challenges facing Sint Maarten are 

real and substantial” and noted significant gaps to prevent corruption. 

Based on the findings of the report, the Kingdom government instituted 

a public integrity screening process of all incoming Ministers beginning 

with the 2014 Parliamentary elections.

Bonaire, St. Eustatius, Saba

The National Office for the Caribbean in the Netherlands assumes the 
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responsibilities of law enforcement, security, and other administrative 

functions on behalf of the Government of the Netherlands for Bonaire, 

St. Eustatius, and Saba islands.

C. National Goals, Bilateral Cooperation, and U.S. Policy Initiatives

The objectives of U.S. counternacotics policy in the Dutch Caribbean 

are to promote counternarcotics cooperation between law enforcement 

and military partners, and to reduce illicit drug trafficking. The U.S. 

Drug Enforcement Administration works with their island counterparts 

to advance joint investigations, both within the Dutch Caribbean and 

the United States.

The Kingdom of the Netherlands maintains support for counternarco-

tics efforts through participation in the Caribbean Region Agreement 

to suppress illicit maritime and air trafficking and by continuing to 

support U.S. Air Force Forward Operating Locations in Curacao and 

Aruba. U.S. military aircraft conduct counternarcotics detection and 

monitoring flights over the southern Caribbean Sea. In addition, the 

Royal Netherlands Navy regularly conducts counternarcotics operations 

in the region and is a member of Joint Interagency Task Force South 

(JIATF-S). In 2015, nine JIATF-S cases were supported by the Royal 

Netherlands Navy, including the seizure of 2.8 metric tons (MT) of 

cocaine and the disruption of 1.45 MT in cocaine shipments. Nearly 

six MT of marijuana were also seized during the year. The volume of 

seized and disrupted shipments of all illicit drugs increased by nearly 

300 percent in 2015 from the previous year.

The United States continues to support demand reduction programs with 

local schools, community-based youth organizations, and the Curaçao 

National Baseball League.
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D. Conclusion

Five years into the dissolution of the Netherlands Antilles, Curacao 

and Sint Maarten are still establishing counternarcotics organizatio-

nal structures among their various agencies. It is imperative that both 

islands embrace regional cooperation and intelligence sharing efforts. 

Both Curaçao and Sint Maarten can look to Aruba as an example of 

how this is accomplished.

John H Baselmans-Oracle

2016

704 Verdachte speedbootdrama dacht dat hij een paal of 
        boei raakte

“Het had niet mogen gebeuren, maar ik kan het niet terugdraaien.” Dat 

zei verdachte Arnhoud H. vanochtend in een zaal vol nabestaanden over 

een dodelijke speedbootongeluk op de Vinkeveense Plassen. Dat meldt 

RTV Utrecht. Op 2 augustus 2014 vielen er twee doden: twee mannen 

van 51 en 42 uit Leusden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt H. van te hard varen onder invloed 

van alcohol en zonder verlichting. De man ramde met zijn speedboot 

een sloep met daarin vier vrienden uit Leusden. Twee van hen waren 

op slag dood. De anderen bleven ongedeerd. De speedboot voer door, 

omdat H. dacht dat hij een paal of een boei had geraakt.

Verlichting

De advocaat van de verdachte betwijfelde eerder of de sloep wel goed 
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verlicht was. Het NFI heeft de sloep getest, maar volgens H. was dat 

niet dezelfde.

Ook waren er vragen over de verlichting van H.’s boot. De verdachte 

zei daarover dat hij zich niet kan voorstellen dat zijn lichten uit waren. 

“Alle schakelaars stonden aan.” H. gaf wel toe dat hij te snel voer: hij 

werd naar eigen zeggen opgejut door iemand anders op de boot. Hij 

ging 17 kilometer per uur waar 7 was toegestaan.

Drank

Agenten roken bij z’n aanhouding dat H. drank op had. Dat werd later 

bevestigd toen hij moest blazen. Getuigen zeggen dat hij onder meer 

wodka had gedronken. “Dat lust ik niet eens”, reageerde H. vandaag. 

“Ik had twee champagne en twee bier op over de hele dag. Ik weet dat 

zo goed omdat ik een nierprobleem had. Ik lette op.”

My point of view

Dit ongeluk is gemaakt door een zogenaamde “fluisterboot” die gebruikt 

wordt voor drugssmokkel op de Vinkeveense plassen en de Biesbosch.

De drugs komt binnen via Rotterdam of Antwerpen en zijn veelal afkom-

stig vanuit Curaçao of Aruba. Deze drugs is een handel van het koninklijk 

huis en wordt geleid door een Italiaanse don die alles te zeggen heeft 

hier op Curaçao en verdere eilanden. Deze samenwerking is allemaal 

onder de projectleider die een goede vriend is van Alexander en deze 

zien elkaar regelmatig. Aangiftes worden al vanaf 2010 systematisch 

opgeruimd en de mensen die deze aangiftes gezien hebben zijn allemaal 

van hun plaatsen gezet en op non actief gezet! Zo lang men de top niet 

aan pakt zal dit doorgaan en het lijkt erop dat de zoon van deze don 

nu de touwtjes aan het overnemen is en zaken via mensen in de post-, 



359- The new world-

douane- en casinowereld verder afhandelt. Deze Italiaanse maffia heeft 

momenteel zeer nauwe banden met de Colombiaanse maffia en doet 

er alles aan om zaken te coveren via totaal nieuwe wegen. Het bewijs 

van de vele liquidaties zijn te zien en men schiet nu eerst voordat men 

vragen stelt.

De nieuwe generatie is opgestaan terwijl de tonnen coke en andere drugs 

dagelijks geladen en verscheept worden steeds via dezelfde container-

afhandelaar maar onder andere namen, naar Nederland!

Dit ongeluk is een bewijs van het bestaan van deze lijn en alles zal er 

aan gedaan worden deze lijn te beschermen. Let op de gerechtelijke 

uitspraak.

John H Baselmans-Oracle

2016

705 Veroordeling heer Schotte

Heer Schotte is veroordeeld tot 3 jaar gevangenis en zijn vrouw 18 

maanden. Let wel, het vonnis is niet direct uitvoerbaar!

Een proces wat een geweldige show was vol fouten en een lachertje 

voor diegenen die weten wat er achter de deuren gebeurt.

Alles zal allemaal verworpen worden in een hoger beroep of bij een 

Hoger gerecht. OM heeft te veel steken laten vallen en die zal advo-

caat Peterson gaan gebruiken. Zie een soortgelijke zaak van Elhage 
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en Booi waar de maffia advocaat Knoops hen vrij kreeg en zelfs hun 

naam zuiverde.

Heer Schotte kan lachen, OM heeft zijn fouten gemaakt, nu afwerken 

en aanpakken.

John H Baselmans-Oracle

2016

706 Hoe werkt men in de maffiawereld?

95 ordners op een rij, de zaak Babel in een eerste rechtszaak.

Vol trots toonde het Openbaar Ministerie 5 maart de ordners in de 

rechtszaak Babel. Een boekenkast vol gegevens, bewijzen en getuigen-

verklaringen. Zowel bereikbaar voor het Openbaar Ministerie maar ook 

voor de tegenpartij. Precies zoals de tegenpartij het wilde.

Want wat doet men in deze wereld?

De maffia heeft vele mensen onder druk staan. Is het niet financieel dan 

wel via de gezinnen, vrouw of kinderen. Maar het kan ook via het werk 

of via kanalen in het gerecht. De eerste zaak is altijd de belangrijkste 

in de ogen van die personen die andere mensen willen laten bloeden. 

Men gooit dan alles open en wil zoveel mogelijk bewijs naar buiten 

brengen en aanhalen want hangen zullen ze. Dat zagen we ook vanuit 

een dom handelend Openbaar Ministerie die deze kardinale fout maakte 

in bovengenoemde zaak. Ze gooide alles open en legde alles vast in de 
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95 ordners. De maffia weet dat en maakt zich niet druk om de eerste 

veroordeling. Het is om zoveel mogelijk gegevens te vergaren. Ook 

ditmaal trapte onze lokale Openbaar Ministerie er helemaal in. Zij 

denken nu de veroordeelden voorgoed hun monden gesnoerd te hebben.

Helaas is Openbaar Ministerie niet zo snugger geweest om de getuigen 

maar ook de onnodige informatie zo veel mogelijk achter te houden 

voor de volgende zitting in een hoger beroep. De tegenpartij heeft nu 

alles in handen en is het een kwestie van tijd en lezen om de zwakke 

schakels zo te plaatsen dat men zijn cliënten vrij kan krijgen. Lukt dat 

misschien nog niet in een hoger beroep dan zal het in de daaropvolgende 

gerechtelijke stap zijn.

De werkwijze van een maffia en hun advocaten is alsmaar duidelijk. 

Deze is de gegevens te krijgen van de diverse schakels die tegen hen 

gebruikt worden. Wederom heeft het Openbaar Ministerie gefaald en 

heeft nu onnodig mensen in gevaar gebracht maar ook vele onnodige 

gegevens bij een eerste zitting vrijgegeven. Daarmee hebben ze de 

tegenpartij geweldig mee geholpen. En zo kun je zien dat er een zoet-

houdertje is geweest naar, in hun ogen, de domme bevolking toe die in 

gerechtelijke fabeltjes geloven.

Heer Schotte en zijn advocaten lachen, want wederom is hun opzet 

gelukt. Nee, de definitieve klap en het laten hangen van onschuldige 

personen is nu in gang gezet, precies zoals de maffia wereldwijd werkt. 

Dat dankzij een Openbaar Ministerie die niet verder denkt als aan poli-

tieke successen, opgelegd door een groep die hieruit voordeel wil halen.

De maffia heeft wederom gezegevierd.
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Hoe gehersenspoeld is het Openbaar Ministerie?

Of moet ik zeggen “hoe omgekocht/afgeperst”

John H Baselmans-Oracle

2016

707 ‘Babel kroon op werk OM’

De uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak Babel is de 

kroon op het werk van het Openbaar Ministerie.

Dat gaf woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie 

in een reactie...

Je moet toch werkelijk gehersenspoeld zijn en zelf in de top van de 

maffia zitten wil je deze leugen zelfs namens OM naar buiten brengen!

OM heeft gefaald en zoals heer Schotte al aan haalde “In dit land heeft 

iedere man en iedere vrouw het recht om zich tot drie rechterlijke in-

stanties te wenden.

In dit geval heeft vandaag het Gerecht in Eerste Aanleg gesproken. We 

hebben nog het recht om in hoger beroep te treden en zodra je dat doet 

begint alles opnieuw.”

Zoals ik gisteren al direct berichtte, heer Schotte is nog lange niet defi-

nitief veroordeeld en de maffia heeft nu alles in handen om mensen af 

te persen, bedreigen en zaken om te gooien naar hun hand.

Hoe sterk zijn advocaten zijn is nu de vraag en het zou mooi zijn als een 
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mr. Knoops dit over zou gaan nemen. Want dan zijn alle kaarten weer 

op tafel maar wel geschud naar de hand van de maffia.

John H Baselmans-Oracle

2016

708 Schotte: It’s a new ball game

Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft vanochtend hoger beroep ingesteld tegen 

het vonnis van zijn cliënt Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs.

De ex-premier kreeg vrijdag 3 jaar cel. Ook mag hij zich 5 jaar lang 

niet verkiesbaar stellen voor de Staten. De rechter achtte omkoping, 

valsheid in geschrifte en witwassen van geld wettig en overtuigend 

bewezen. Volgens de verdediging is het nu een ‘New Ball Game’. De 

hoger beroepsrechter gaat kijken of het bestaande vonnis gehanteerd 

blijft of vernietigd wordt. Ook kan de rechter kijken naar een verzwaring 

of verlichting van de strafmaat.

Mijn point of view

Hier zien we dat heer Schotte er alles aan zal doen om als maffialid en 

tussen de Italiaanse en Colombiaanse maffia verblijvend aan te tonen 

dat het gerecht corrupt is en in de handen is van dezelfde maffia

Heer Sulvaran kwam met dit: Sulvaran liet eerder weten dat er door het 

Openbaar Ministerie een aantal strafbare feiten zijn gepleegd.
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,,De hoogste staatsorganen hebben samengespannen om een politiek 

persoon uit te schakelen.

De rechter heeft een niet-bestaande e-mail aangegrepen en dat is ver-

wonderlijk om dat als start van een onderzoek te gebruiken. De rechter 

zegt het OM op dit punt te geloven.

Geloof is goed maar controle is beter.

Wij kunnen deze e-mail niet controleren en dus is dit volstrekt onaan-

vaardbaar.”

Volgens Sulvaran zijn er ‘sterke indicaties’ dat gouverneur Frits Goed-

gedrag, voormalig hoofd Veiligheidsdienst Edsel Gumbs, oud-procureur 

generaal Dick Piar en Yasser Dennaoui die een echtgenoot is van een 

officier van justitie, betrokken waren bij het schenden van de geheim-

houdingsplicht.

,,Er zijn tegen sommigen rechtstreekse bewijzen dat ze hierbij betrok-

ken waren.”

Zoals ik van minuut een aangaf was dat Openbaar Ministerie bewust 

kennelijk onder druk steken heeft laten vallen en die gaan nu aange-

wend worden om Schotte en echtgenoot vrij te krijgen net zoals het in 

de maffia altijd aan toe gaat! Wederom is mijn woord uitgekomen. Of 

Sulvaran de kwaliteiten heeft om dit op de juiste manier aan te pakken 

is de vraag maar zeker is dat Knoops deze personen vrij kan krijgen op 

punten die Openbaar Ministerie heeft laten vallen. De tijd zal het leren.

John H Baselmans-Oracle
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709 Corrupte douanier liet jaren containers met drugs door

Al jaren maak ik melding /aangiftes van drugscontainers wekelijks vanuit 

Curaçao beschermd door justitie Nederland en Curaçao. De aangiftes 

zijn vanaf in 2010 gedaan bij zowel PG als minister van justitie en Gou-

verneur. Zij waren niet blij en lieten de aangiftes verdwijnen in de la.

Als we allemaal bang zijn zal er nooit iets veranderen en ondertussen 

ben ik een stuk verder want er zijn ook aangiftes gedaan over de top 

van deze lijn en die loopt tot de absolute top in Nederland. Welk OM 

zal het lef hebben dit open te gooien? Nederland, Amerika of Curaçao?

Zie hier het bewijs.

Bericht AD

Aangehouden man volgens bronnen bevriend met Gerrit G.

Opnieuw wordt een douanier in de Rotterdamse haven verdacht van 

corruptie. De man is begin deze maand aangehouden, meldt het Open-

baar Ministerie. Hij zou zich jarenlang hebben beziggehouden met het 

doorlaten van drugs.

John H Baselmans-Oracle
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710 Het is al lang aan het spelen

Heer Norman Serphos (woordvoerder Openbaar Ministerie Curaçao) 

is al geruime tijd in opspraak en dat omdat hij naar vernomen in de 

bekende club zit op dit eiland die graag met kinderen speelt en dat 

overduidelijk onder de vleugels zit van de Nederlandse koning Willem 

Alexander en zijn beschermengel het lokale Openbaar Ministerie. Het 

was de tijd dat deze koning nog een kind moest offeren op dit eiland 

om koning te worden volgens de ritualen van deze vrijmetselarij. Men 

zag heer Serphos alsmaar tussen de Nederlandse afgevaardigen van 

deze vrijmetselarij rondhangen (Zie protest Barber 2 november 2011) .

En nu zien we dit bericht op internet verschijnen.

“Hypocretie

Kom op pers.

Hoe kunnen jullie verwachten dat ?#?OM en 

Norman Sherpos zaken als Pedofilie zouden behandelen!!

Norman Sherpos is zelf een pedofiel!

Hij is homo die van kinderen houdt en op zoek naar minderjarigen.

Is het jullie niet opgevallen en herinneren jullie niet zijn verklaringen 

en zijn status?

Dus doe geen moeite

Hij zou niet eens willen dat de wet om hun levenslang op te sluiten ook 

voor Curaçao geldt!

Dat in ieder geval niet.”

Einde bericht
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Ook gaat er een verhaal ten ronde dat er een dood kind gevonden is op 

de Noordkant bij een van onze baaien en volgens dat bericht was het 

deze man die het laatst dit kind gezien had.

Wat er werkelijk waar van is zullen we nooit te horen krijgen maar 

een ding is duidelijk er is veel meer gaande dan dat wij mogen weten. 

Want duidelijk is dat er alles aan gedaan wordt om bepaalde mensen 

te beschermen, mensen vanuit de vrijmetselarij die invloed hebben op 

het juridisch systeem.

Wanneer zal pedofilie werkelijk aangepakt gaan worden op onze eilan-

den of is Openbaar Ministerie bang dat er meer koppen gaan rollen in 

hun gelederen?

John H Baselmans-Oracle

2016

711 Hoe is het mogelijk!

Vandaag kwam er een bijzondere melding binnen. We hebben op het 

eiland politie, douane en bewaarders die hun wapens mee naar huis mo-

gen nemen. Dat allemaal om hun leven zogenaamd te beschermen. Maar 

wat gebeurt er werkelijk? Deze wapens worden gebruikt om bodyguard 

te spelen of uitsmijter bij een of andere club. Maar het allermooiste is 

dat er politieagenten zijn die op vaste tijden geld van Robbie’s Lottery 

betaald transporteren naar een centraal punt van heer Dos Santos, wel of 

niet in een dienstwagen! Zo heeft de gokmaffia dus personen in dienst 
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van de overheid met een pistool van de overheid om hun illegaal geld 

te beschermen! Hoe ver gaan we op dit eiland?

John H Baselmans-Oracle

2016

712 Mijn Laatste post op sociale media

Afgelopen vrijdagmiddag ontmoette ik een bijzonder persoon. Een 

jongeman met wie ik uren heb zitten praten en waar het gesprek bij me 

nog dagenlang doorwerkte en woorden tot me doordrongen die lieten 

zien dat het na de vele jaren genoeg is geweest. Genoeg omdat ik in al 

mijn boeken duidelijk heb beschreven wat er mis is op deze aardbol en 

mijn energie gestoken in mensen die klagen maar zelf niets doen om 

wat te veranderen.

We lezen nu dagelijks over de maffia, een woord dat in 2010 nog taboe 

was en ik publiekelijk veroordeeld werd omdat ik leugens verkocht. 

Nu zien we het ene na het andere proces wat bevestigt dat het eiland 

bestuurd wordt door de maffia. We lezen nu over de vieze spelletjes 

die uitgespookt worden met kinderen. Dat door smerige clubjes en een 

geloof wat druipt van hypocretie en leugens. Ook toen werd ik aan de 

schandpaal gezet. We zien hoe het rechterlijk systeem in handen is van 

de maffia. Maar ook van de kerk en in het bijzonder van de club die 

alles bepaalt.
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Maar afgelopen vrijdag kreeg ik antwoord op het geheel en dat was wat 

mij laat beslissen om een omwenteling in mijn leven te gaan maken. Ik 

las dat deze persoon ondanks dat hij gevangen zat vrij was en zijn vrijheid 

ook zo beleefde en dat doet me denken wat de huidige maatschappij met 

me doet. Men zet mij weliswaar gevangen in mijn huis maar ook alles 

werd me ontnomen. Mijn kinderen zie ik niet meer, mijn “vrienden” 

zijn verdwenen en mijn eerste vrouw samen met mijn grootste steun en 

toeverlaat zijn gestorven. Ik heb nog maar een persoon over die van me 

houdt in de vreselijke jaren die zijn ontstaan door mijn signaleren en 

rapporteren van zeer veel vieze gevallen. Mijn eerlijkheid werd beloond 

met een curatele en mijn leven werd systematisch afgebroken.

Afgelopen vrijdag veranderde dit en ik zie nu hoe vrij ik ben en wat ik 

kan doen zonder dat ik moet leven zoals het systeem dat wil. Ik stap uit 

het systeem, ik ga mijn weg volgen volgens mijn levenswijsheid en het 

Energieniale leven en daar horen geen facebook of kranten meer bij. 

Ik ga alleen nog maar tekenen, praten en schrijven met mensen die mij 

accepteren zoals ik ben. En met deze wil ik praten en filosoferen over 

die ervaringen die ik opgedaan heb bij het leven zoals het systeem het 

mij oplegde. Ik blijf mijn boeken schrijven vanuit mijn geloof en vanuit 

mijn ervaringen in het leven.

Dit was de laatste post buiten nog algemene aankondigingen van boeken, 

tekeningen en eventueel lezingen. Verder zal mijn blog “Watamula” 

dagelijks geüpdate worden. Het gaat u allen goed en ik blijf hopen dat 

ook bij u eens de ogen gaan openen.

Veel liefs John H Baselmans-Oracle
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713 Pleitnota advocaat Wilders uitgelekt

De pleitnota die de advocaat van Geert Wilders vrijdag wil voordragen 

tijdens de regiezitting in het proces tegen de PVV-leider is uitgelekt. 

Geert-Jan Knoops, de advocaat in kwestie, eist een onderzoek omdat 

hij denkt dat hij is gehackt.

Knoops stelt dat het AD vrijdag zal publiceren uit zijn pleitnota, waarin 

Knoops vermoedelijk uiteenzet waarom zijn cliënt Wilders moet worden 

vrijgesproken.

De versie die het AD in handen zegt te hebben is volgens Knoops een 

conceptversie van anderhalve week geleden. Zijn cliënt is volgens de 

advocaat “ontdaan en ernstig geschokt”, zo liet hij aan het AD weten. 

“In mijn jaren als advocaat is me dit nog nooit eerder overkomen.”

Knoops heeft de president van de Haagse rechtbank verzocht om een on-

derzoek in te stellen, uitgevoerd door een onafhankelijke IT-deskundige 

of de Rijksrecherche.

Mijn point of view

Als het werkelijk zo is dat de computer gehackt is van heer Knoops dan 

moet deze man zeer slecht geïnformeerd zijn over de mogelijkheden 

om in welke computer dan ook aangesloten op het internet, te komen.

Het is vrij eenvoudig om in welke computer binnen te komen. Maar ik 

zet mijn vraagtekens omdat het over een nota gaat die naar zijn cliënt 
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is gestuurd en dat vermoedelijk via zijn @knoops.info server is gegaan 

en dan is het helemaal verklaarbaar.

Het addertje kan ook zijn dat dit met opzet gedaan is want zo is er een 

aanleiding om zaken voor het gerecht aan te vechten. We zullen zien 

maar een gehackte computer heer Knoops, wie gelooft dat zoals u dat 

gesteld heeft.

En zie hier wat de bedoeling is van het zogenaamde lek....

’Zaak Wilders schorsen’

SCHIPHOL - De advocaat van Geert Wilders wil dat de strafzaak tegen 

de PVV-leider voorlopig wordt geschorst. Hij wil eerst onderzoek naar 

het lekken van zijn concept-pleitnota naar het AD.

Wilders noemde de strafzaak tegen hem daarom al een ,,enorme bende’’ 

en ,, een farce’’. ,,De vrijheid van de verdediging is in het geding’’, 

benadrukte advocaat Geert-Jan Knoops vrijdag tegen de rechtbank. 

,,Het is een aanslag op dit proces en de vrijheid van Wilders om zich 

te kunnen verdedigen en onbelemmerd te kunnen communiceren met 

zijn advocaat.’’

,,Wij kunnen nu met een lek onze verdediging niet goed voorbereiden. 

Wij kunnen die werkzaamheden niet meer onbelemmerd verrichten’’, 

concludeert Knoops. ,,De verdediging kan niet anders dan een onderzoek 

vragen naar het lek en de voortzetting en het onderzoek van de strafzaak 

te schorsen, totdat de kwestie is opgehelderd.’’
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Als de communicatie niet veilig is en de verdedigingsstrategie kan uit-

lekken, schaadt dat de verdediging van Wilders. Dat is volgens Knoops 

onaanvaardbaar, want dan worden rechten van Wilders als verdachte 

geschonden. ,,Voor ons is het niet mogelijk zonder de moderne com-

municatie te werken om onze verdediging te doen’’, vindt Knoops. 

,,Maar we weten nu niet of dit verkeer veilig is.’’

Hier ziet men hoe vuil het er aan toe gaat in het rechtssysteem. Men 

gebruikt vele vuile zaken om zo van de ware zaak af te dwalen. Een 

strategie die we kennen van heer Knoops. Wat we ook duidelijk zagen 

in de zaak Booi Elhage waar belangrijke elementen uitgesloten werden.

Ik haal nog even aan:

Volgens het Tweede Kamerlid worden er miljoenen dollars witgewas-

sen door casinobasen en loterijkoningen Fransesco Corallo, Robbie dos 

Santos, Rudy Pizziolo en Cocochi Prins.

Adventure Guide to Aruba, Bonaire & Curacao

The Curacao Sea Aquarium

Opened in 1984 by Adriaan “Dutch” Schrier and Rudy Pizziolo, the 

world-famous Curacao Sea Aquarium next door to the resort offers you 

and your family the chance to see the reefs of the Caribbean up close 

without getting wet. You’ll have endless aquatic fun and learn about the 

area’s complex marine ecology.

Kamervragen mrt 2015

2

Welke (strafrechtelijke) onderzoeken lopen op dit moment naar of zijn 
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in het verleden gedaan naar Francesco Corallo, Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo, 

Jacobo ‘Cocochi’ Prins, Robbie dos Santos en George Jamaloodin? 2)

2016

714 HET VERBAND DAT TWEEDE KAMERLEDEN 
       VAN RAAK EN BOSMAN SUGGEREREN BESTAAT  
       NIET (reactie KPMG)

Onderstaand de reactie van KPMG Dutch Caribbean (KPMG DC) op 

de publicatie ‘Twijfels van SP en VVD bij rol KPMG in gokindustrie’ 

op Amigoe.com

“Willemstad- KPMG Dutch Caribbean (KPMG) betreurt het dat de 

Tweede Kamerleden Van Raak en Bosman geen contact hebben opge-

nomen met onze firma voordat zij hun Kamervragen hebben ingediend. 

Vanwege alle aandacht door deze Kamervragen voelen wij ons gedwon-

gen met een openbare verklaring te komen.

KPMG DC is de controlerend accountant van het telecommunicatie 

bedrijf UTS. Het gesuggereerde verband tussen UTS en KPMG ener-

zijds en Robbies Lotteries en Francesco Corallo anderzijds bestaat niet. 

KPMG DC heeft vandaag, naar aanleiding van het interview van de 

heer Bosman op Radio Direct, voor het eerst kennis genomen van de 

uitspraak van de heer Corallo in de Volkskrant. De heer Corallo doet 

deze uitspraak op 15 september 2015 en deelt mee in dit interview dat 

hij zijn boeken laat controleren door KPMG. Deze informatie is onjuist. 

De controleopdracht van KPMG DC waaraan de heer Corallo in dit inter-

view refereert, bij een aan hem gelieerde onderneming op Sint Maarten, 



374 - OMNIS 3 -

is reeds begin 2015 formeel beëindigd. In de voorgaande jaren heeft 

KPMG DC geen controleverklaring afgegeven bij deze opdracht. Over 

de achtergrond van de beëindiging zullen wij geen mededelingen doen, 

anders dan dat deze beëindiging op ons initiatief tot stand is gekomen.”

2016

715 KPMG onder vuur

Dat was onderhand wel te verwachten zeker als vanuit de maffiawereld 

deze naam alsmaar opduikt en genoemd wordt. Het ontkennen in dit 

persbericht is meer een bekennen en is nu duidelijk dat deze accountants 

in meer zaken verwikkeld zijn. KPMG wordt in meer zaken genoemd 

en dan denken we aan de moord op heer Wiels maar ook in zaken die 

te maken hebben met Curaçao Seaquarium. 

Zo was er een melding die beweerde dat KPMG ook met drugs te 

maken heeft maar dat bij het wassen van vele miljoenen alsmaar door 

de MOT werd aangehaald dat het allemaal vertrouwd was. Hoe ver dit 

waar is moet gaan blijken nu dat men dit bedrijf zeker door zal gaan 

lichten op de gegevens die er al zijn vanuit de Italiaanse maar ook de 

Colombiaanse maffia. Zeker is dat KPMG een vinger heeft in UTS wat 

we konden zien in het bezetten van strategische plaatsen in dat bedrijf 

maar ook dat zij een zeer dikke vinger hadden en kennelijk nog hebben 

in de bedrijfsvoering van dat bedrijf. 

Zo is het niet aannemelijk dat zij niets wisten van de illegaliteit van de 

sms loterij. Onderzoek zal het uit gaan wijzen want met deze bekentenis 

moet en zal Openbaar Ministerie zeker zaken open moeten gaan leggen. 
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De vraag rijst dan nog in hoeverre werkt KPMG voor Rudy Pizziolo? 

Want deze man is de man waar zeer veel onder schuilt.

De tijd zal het leren.

John H Baselmans-Oracle

2016

716 Het stinkt in De West - KPMG

Deze maand werd de voormalige premier van Curaçao Gerrit Schotte 

veroordeeld tot drie jaar cel. Omkoping, valsheid in geschrifte en wit-

wassen waren hem ten laste gelegd. Hoofdrolspeler is gokbaas Fran-

cesco Corallo, gevestigd op Sint Maarten. De Siciliaan heeft banden 

met de maffia en kocht invloed door minimaal één miljoen dollar naar 

Schotte door te sluizen. Corallo wordt bijgestaan door een Nederlandse 

strafpleiter. Zijn naam: Gerard Spong. Twee Kamerleden hebben zich 

vastgebeten in dit dossier: André Bosman (VVD) en Ronald van Raak 

(SP). Beiden dwongen vorig jaar een toezegging van minister van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) af om 

een groot onderzoek te lanceren naar de banden tussen de boven- en 

onderwereld op die eilanden in De West. Niet tot ieders genoegen.

Ondertussen was het niemand minder dan voornoemde Gerard Spong 

die aangifte deed tegen van Raak omdat hij diens cliënt Corallo een 

‘maffiabaas’ noemde. Een reden om de optredens van Spong bij Pauw 

te heroverwegen. De strafpleiter heeft de mond vol over het proces tegen 
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Geert Wilders, tegelijkertijd klaagt hij in opdracht van een maffiabaas 

een Kamerlid aan dat corruptie wil bestrijden. De wereld op z’n kop.

De accountants van KPMG staan inmiddels ook in kwade reuk. De afde-

ling Dutch Caribbean verstuurde dit weekeinde een persbericht met de 

boodschap dat ze sinds begin 2015 geen zaken meer doen met Corallo.

“Over de achtergrond van de beëindiging zullen wij geen mededelin-

gen doen, anders dan dat deze beëindiging op ons initiatief tot stand is 

gekomen.”

Aanleiding van het persbericht was een optreden van Bosman op de 

lokale radio die verwees naar een uitspraak van Corallo in de Volkskrant 

vorig jaar: “We houden ons aan de regels. De accountantsorganisatie 

KPMG controleert ons.”

Mooi dat KPMG nu afstand neemt. Mooi dat KPMG sinds begin 2015 

geen zaken meer doet met Corallo. Maar Schotte was premier tussen 

2010 en 2012.

Voormalig Groenlinks-leider Jolanda Sap is lid van de Raad van Com-

missarissen van KPMG. U begrijpt: deze zaak zal tot de bodem worden 

uitgezocht.

Hoe dan ook: Het stinkt in De West.

Ronald Raak

KPMG is het accountantsbureau van UTS maar ook blijkbaar het bu-

reau wat achter Seaquarium imperium van heer Pizziolo (annex heer 

Schrier) zit.
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KPMG - UTS kunnen we duidelijk stellen. UTS zit in CITEX waar 

naar horen zeggen, heer Pizziolo meerderheidsbelangen in heeft via zijn 

beleggingsconstructies en bedrijven. Net zoals hij hoofdaandeelhouder 

is van Hato Freezone waar alle gokactiviteiten spelen.

CTEX, UTS, Vrije zone, SMS gokken, Seaquarium, Gokwereld in al 

zijn facetten, allemaal onder één naam;

Heer Pizziolo en zijn beschermgroep KPMG die ook de beschermer 

was en blijkbaar nog is van de verdere Italiaanse onderwereld gezien 

de brief van onze KPMG spokesman.

En zo komen we bij de laatste uitspraak van heer Wiels

“Pas op de ware mensen die dit eiland besturen zijn:

- Project Ontwikkelaars

- Accountants

- Banken”

En toen werd heer Wiels doodgeschoten en liet ons deze puzzel achter.

De bank? 

Dat is niet moeilijk in te vullen want uit diverse verklaringen kwam naar 

boven dat vele MOT meldingen niet gedaan werden/worden door MCB 

die verklaarde dat de witwasgelden van “betrouwde bronnen” kwamen 

en daar doelde men op heer Pizziolo.

Maar wacht, was KPMG niet ook het bureau die de ABN/AMRO bank 

in Nederland moest reorganiseren NET in die tijd dat mevrouw Wiels 

daar naar haar zeggen opperhoofd was? Al was ze dat duidelijk niet, ze 

weet wel wat daar speelde en dat kon ze goed gebruiken zo te merken, 

daar ABN/AMRO haar nog steeds beschermt!

En zo klikt het ene met het andere en krijgt heer Wiels nog naar buiten 
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waar hij jaren tegen gevochten heeft maar niet begrepen werd daar er 

te veel belangen zijn in deze wereld van onbeperkt geld.

De wereld van de maffia, de wereld van waar de criminelen een land 

besturen beschermd door machtige bedrijven.

Zal zeker vervolgd worden.

John H Baselmans-Oracle

2016

717 Hoe diep zit KPMG in de Antilliaanse gokindustrie?

Over de duistere rol van Nederlandse accountants

Vorige week werd oud-premier Gerrit Schotte van Curaçao veroordeeld 

tot drie jaar celstraf, omdat hij zich heeft laten omkopen door Francesco 

Corallo. Dat is een gokbaas op Sint Maarten, die ervan wordt verdacht 

banden te hebben met de Italiaanse maffia. In een opmerkelijk inter-

view met de Volkskrant liet Corallo eerder weten alle ophef rond zijn 

persoon maar onzin te vinden. Alles wat hij doet is goed. Want, zo zei 

de gokbaas: ‘KPMG controleert ons.’

KPMG en de (illegale) gokindustrie

De rol van Nederlandse accountants op de Antillen houdt mij al langer 

bezig. Zoals de rol van KPMG in het Curaçaose telecombedrijf UTS, 

dat een belangrijke rol speelt in de sms-loterijen en ‘sportsbetting’, 



379- The new world-

waar waarschijnlijk veel fout geld wordt witgewassen. Sportsbetting 

is een vorm van online gokken. Een internationale industrie, met naar 

verluidt inzetten tot wel één miljoen dollar per ‘bet’. Een industrie ook 

die zich goeddeels lijkt af te spelen in de illegaliteit, zonder controle 

door de overheid.

KPMG is al jaren de huisaccountant, maar ook een belangrijke advi-

seur van UTS. De CEO van UTS is afkomstig van KPMG, dat ook 

in Nederland betrokken is geweest bij allerlei fraudes. Namelijk bij 

woningcorporatie Vestia, vleesverwerker Weyl, bouwbedrijf Ballast 

Nedam en de multinationals Imtech en SBM Offshore. Ook de bouw 

van het eigen KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen liep uit op fraude. 

Het bedrijf heeft al vaak beterschap beloofd, maar laat volgens mij 

weinig verbetering zien.

Onderzoek naar de onderwereld

Uit het onderzoek naar Schotte blijkt dat Corallo niet alleen diens partij 

financierde, maar overal invloed op uitoefende, zelfs op de benoeming 

van ministers. De meeste ministers van de regering-Schotte (2010-2012) 

staan of stonden voor de rechter, wegens fraude en vriendjespolitiek. 

Zoals El Hakim (economie), Scoop-Constancia (gezondheid), Rosalia 

(onderwijs) en Willems-Martina (bestuur). Jamaloodin (financiën) 

en Monk (onderwijs) – en mogelijk Wilsoe (justitie) – zijn daarnaast 

verdachten in het onderzoek naar de moord op politicus Helmin Wiels.

We moeten meer inzicht krijgen in de verhoudingen tussen onder- en 

bovenwereld, tussen politiek en gokindustrie op de Antillen. Dat is ook 

de opdracht van een grootschalig onderzoek dat Nederland is gestart, op 

verzoek van VVD-Kamerlid André Bosman en mijzelf. Een onderzoek 
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waarvoor we hulp krijgen van de VS (witwassen) en Italië (maffia). Bij 

onderzoek naar de (illegale) gokindustrie hoort ook onderzoek naar de 

controleurs. Ik wil graag geloven dat alles wat Corallo doet ook goed 

is, omdat KPMG het heeft gecontroleerd. Maar dan wil ik graag eerst 

wat meer weten over de betrouwbaarheid van KPMG.

Ronald Raak

John H Baselmans-Oracle

2016

718 UTS heeft veel te verbergen en vele zaken zijn daar 
       niet pluis onder de mantel van KPMG

Vragen van heer Wiels enkele dagen voor zijn moord

Vraag; Welke vraag heeft wie dan ook boos gemaakt en hem toe gezet 

heeft heer Wiels zijn mond te snoeren?

Zijn de ministers op de hoogte van;

1 Dat UTS toestemming heeft om lotjes en nummers te verkopen zoals 

aangegeven in de ‘loterijverordening 1909’?

2 UTS geeft de mogelijkheid om nummers te kopen via SMS, gebruik-

makend van zijn datasysteem?

3 UTS propageert publiekelijk het bedrijf van Robbie’s Lottery, als dege-

ne die deze manier van verkoop mogelijk maakt en activeert/bevordert?

4 UTS zet om saldo en krediet van telefoongesprekken GSM in contant 

geld, om lokaal en internationaal nummers te kopen? 

5 UTS zet haar systeem ter beschikking om legaal loten te kopen op 
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nationaal grondgebied, afkomstig uit St Maarten, zoals gemeld Smart-

play en Daily?

6 Alle verkopers en doorverkopers van loten zijn gebonden aan de re-

gelsbepaald in de ‘loterij verordening 1909’ zoals het moet?

7 UTS int ook omzetbelasting op de nummerverkoop via SMS?

8 Doet UTS omzetbelasting op de verkoop overdragen aan de bevoegde 

autoriteiten?

9 Kan de Stichting Belasting Accountants Bureau een overzicht geven 

hoeveel belasting UTS en Robbie’s Lottery betalen over de verkoop 

van loten via SMS?

10 Mogen minderjarigen ook aan deze lotenverkoop via SMS meedoen?

11 UTS en Robbie’s Lottery dragen over of betalen;

a) Vergunningsrechten FNWK

b) Vergunningsrechten extra loterij

c) Winstbelasting

d) Waarborgfonds

12 De volgende personen overtreden juridisch rechten en regels geldend 

op Curaçao, volgens de “loterij 

verordening 1909” daar ze gebruikmaken of anderen laten gebruiken 

de tarief van UTS en ook nog de tarief van SMS van UTS om loten te 

verkopen zonder de nodige vergunning?

13 Dat de volgende personen juridisch betrokken zijn in de genoemde 

activiteiten en manoeuvres in punt 12, in deze zaak?- Smartplay N.V. 

-- UTS N.V. / Antelecom N.V. – Radcom Corporation N.V. – Robertico 

A. Dos Santos 

persoonlijk of werkend onder Robbie’s Lottery Curaçao.

14 Het verkregen geld circuleert lokaal of gaat het naar het buitenland?

15 Dit verkregen geld en transacties worden goed gekeurd en gecon-

troleerd door MOT?

16 Heeft de centrale bank van Curaçao en St. Maarten toezicht op dit 
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geldverkeer via dit systeem?

17 Kunnen de ministers een indicatie geven van de “Money Trail” 

afkomstig van UTS?

18 Kan de minister een overzicht geven van de verkoopgrootte via 

SMS/UTS? 

19 Welke zijn de gevolgen voor FWNK?

20 Kan een derde persoon in het systeem van SMS en UTS werken?

21 Wat zijn de winsten die UTS ontvangt van deze operatie?

22 Waar kan men deze winst vinden in de administratie van UTS?

23 Kunnen alle lootjesverkopers gebruik maken van dit 

systeem?

24 Wat zijn de regels en procedures voor geldverkeer 

buiten het land?

25 Vanaf welke datum is UTS met deze transacties 

begonnen?

26 Hoeveel werkbezetting zal verloren gaan in de sector lotenverkoop?

27 Heeft UTS consensus dat lotenverkoop toestaat?

28 Als punt 27 negatief is. Kan de minister ons doorgeven onder welke 

vergunning/ consensus doet UTS actief deelnemen aan de loterij?

29 Onder welke vergunning / consensus doet Tele Curaçao lotenverkoop 

aanbieden en verkopen?

30 Hoe worden de winsten afkomstig uit de loterij geboekt in de ad-

ministratie van Tele Curaçao en kan de minister ons hier een overzicht 

van geven?

31 Heeft de regering een mechanisme om het gokken via SMS te con-

troleren?

In acht nemend dat er verschillende middelen genomen worden om 

regeringsinkomsten te verhogen is het aan te bevelen om alle naden te 

dichten van belasting wegsluizen, kapitaalvlucht en algemene illegaliteit.
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Wat lezen we maandag 21 maart 2016 in de Amigoe (met een speciale 

dank aan Amigoe):

Rekenkamer mag UTS niet binnen

WILLEMSTAD — De Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC) is 

niet bevoegd om een onderzoek bij overheidsbedrijf UTS uit te voeren. 

Dat heeft de rechter vanmorgen geoordeeld. De rechter heeft de ARC 

verboden om het aangekondigde onderzoek voort te zetten.

De Rekenkamer is bevoegd om onderzoeken uit te voeren bij het Land 

en organen van het Land.

UTS en haar dochterondernemingen kunnen niet worden gerekend tot 

het Land en diens organen.

Het verzoek van het parlement om een onderzoek in te stellen naar de 

boeken van UTS heeft daarom geen wettelijke grondslag zegt de rechter. 

Dit betekent niet dat het Land en het parlement met lege handen staan.

Het Land kan namelijk gebruikmaken van de aandeelhoudersbevoegd-

heden zoals in de wet en statuten staat.

Gedacht kan worden aan het enquêterecht.

Daarnaast zou aan het Openbaar Ministerie kunnen worden gevraagd, 

nu sprake is van een verdenking van corruptie en bevoordeling, om 

hiernaar onderzoek te doen.

Op 9 december 2014 namen de Staten een motie aan om de ARC een 

diepgaand onderzoek in te laten stellen bij telecombedrijf UTS.



384 - OMNIS 3 -

De beoogde onderzoeksvraag luidde: “Is het beleid van het bestuur, de 

Raad van Commissarissen en de Algemene

Vergadering van Aandeelhouders van UTS NV inclusief de daaronder 

vallende dochterondernemingen vanaf 2010 rechtmatig, transparant nen 

doelmatig geweest?’

UTS heeft vanaf het begin geprotesteerd om de ARC toegang te geven 

tot haar boeken.

De minderheidsaandeelhouder van UTS maakte onder meer kenbaar 

het onderzoek ongewenst te vinden.

Zo is het telecombedrijf bang dat concurrentiegevoelige informatie 

openbaar wordt doordat het ARC-rapport naar de Staten wordt gestuurd.

De ARC heeft al verschillende onderzoeken bij overheids-nv’s uitge-

voerd, echter volgens UTS zonder dat door de ARC zelf eerst goed had 

nagegaan of de bevoegdheid daartoe wel bestond.

In september 2015 stemde de Rekenkamer in om het onderzoek aan te 

houden in afwachting van de uitkomst van de rechter.

De partijen moeten elk hun eigen kosten dragen.

UTS werd in het geschil juridisch bijgestaan door Frank Kunneman en 

Mayesi Hammoud.

Advocaat Bertie Braam vertegenwoordigde de ARC en Wilfred Flocker 

en Imrat Narain het Land.
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We weten er is veel mis met UTS onder de mantel van KPMG

-  Buiten dat op belangrijke posten altijd KPMG familieleden  

 werden gezet.

-  Ondanks er veel geld niet verantwoord is en “verdwenen”  

 is in vele takken van UTS.

-  Ondanks dat bijvoorbeeld geld van een telefoonboek   

 altijd buiten de boeken om werd gehouden.

-  Ondanks dat bepaalde personen in het systeem konden   

 komen en zelfs rekeningen konden aan passen.

-  Ondanks dat er SMS loterij ging via deze provider maar   

 niet terug te vinden is in de boeken.

-  Ondanks de vele bedrijven in het buitenland die gekocht   

 werden voor astronomische bedragen en later van de   

 hand gingen met grote verliezen (dat allemaal onder KPMG)

-  Ondanks de vele vragen van heer Wiels bleef KPMG   

 doorgaan met dit bedrijf en zeer vreemde antwoorden   

 geven die alles moest dekken buiten een behoorlijke   

 boekhouding.

Nu anno 2016 is het zelfs zo dat via de bedenkelijke rechterlijke macht 

deze wanorde nog beschermd wordt en dat er koste wat kost alles aan-

gedaan wordt om de boeken dicht te houden. Via een ex-medewerker 

van KPMG en nu een alleenstaande accountant bleek dat er veel mis 

was onder het KPMG dak. Deze heer heeft de manier van werken ge-

leerd en ziet nu wat er gedaan kan worden in boekhoudingen om veel 

geld te maken voor zichzelf. De werkwijze is nu opengelegd en zijn 

ongelofelijk. En dat zal eens opengetrokken worden als UTS zijn boeken 

moet openleggen. Of de aandeelhouders werkelijk dit aan gaan pakken 

is nihil daar er enkele zijn die wij niet mogen weten en via vreemde 
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constructies werken en er ook enkele zijn die niets mogen zeggen. En 

zo blijft vooralsnog de beerput gesloten maar KPMG heeft door hun 

laatste openbare statement al genoeg toegegeven om verder te wroeten 

in hun UTS en de neven activiteiten van deze groep

John H Baselmans-Oracle

 

2016

719 Het verloop VDC

Uit de aangifte gehaald die 30 lokale mensen hebben gedaan

Donderdag 14 oktober 2010

Yves Cooper is de eerste die durft. Hij heeft onze info gekregen dat de 

screening van de huidige ministers nog niet rond is. Schotte had eerder 

beweerd van wel. Dat had-ie gelogen.

Er gaat binnenkort een screeningsmemo lekken. Die heeft alle kenmer-

ken op een kopie van het papieren origineel. Schaduwen van nietjes, 

streepjes van de scan, evenals aantekeningen en paragrafen van analist 

R.D. staan erop.

15 oktober 2010

Ook Asjes zit in het casinospel. Tot het weekeinde was hij nog gede-

puteerde van Financiën en sinds zondag voorzitter van de Staten. Hij 

blijkt te hebben aangedrongen op het terugdraaien van de pas enkele 

maanden geleden in werking getreden gewijzigde Eilandsverordening 
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Casinowezen. Hij lobby’t voor zijn schoonvader en andere machtige 

casino-eigenaren tegen een hogere heffing.

28 oktober 2010

Premier Schotte en Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe stelden 

gisteren Lisa Dindial als interim hoofd VDC aan om de ministersscree-

ning af te ronden. Voor drie maanden. Zij moet de screening afronden. 

Raar, want er is al een interim hoofd: Rudy Sint Jago. Vandaag begrijp 

ik waarom. Schotte en Wilsoe hebben het hoofd van de VDC, Edsel 

Gumbs gisteren ook op non-actief gezet.

22 november 2010 

Dindial schrijft een brief aan Schotte dat de screening van kandidaat 

ministers plaats vindt op basis van een questionnaire door de ministers 

in te vullen en niet op basis van een staat van inlichtingen. Maar ik hoor 

dat in werkelijkheid de screening plaatsvindt op basis van inlichtingen 

verzameld door de veiligheidsdienst en niet alleen op basis van een door 

de betrokken kandidaten zelf in te vullen questionnaire.

23 november 2010 

Schotte en Wilsoe weigeren gehoor te geven aan het rechtbankvonnis 

om Gumbs weer toe te laten tot de dienstlokalen. Dindial geeft de net-

werkbeheerder opdracht alle binnen de VDC aanwezige inlichtingendata 

online beschikbaar te maken met een inlogcode voor Schotte. Die legt 

Dindial uit dat deze opdracht alleen van het Hoofd kan komen na overleg 

met de Commissie van Toezicht. Deze order gaat tegen alle regels en 

wetten in. Dindial legt zich hierbij neer. Dezelfde dag wordt Dindials 

aanstelling door de rechter als onrechtmatig beoordeeld.
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21 december 2010 

Adjunct-directeur Rudy St. Jago doet aangifte tegen VDC teamchef 

Lourens Pietersz. Hij is in het geniep en achter de rug van Gumbs om 

afgereisd naar Sint Maarten om te vergaderen met Gerrit Schotte, Ge-

orge Jamaloodin en Theo Heyliger. In het partijgebouw van Heyliger.

23 december 2010 

Schotte en Wilsoe weigeren opnieuw gehoor te geven aan de uitvoering 

van een nieuw vonnis om het VDC hoofd Gumbs weer toe te laten tot 

de dienstlokalen. Op radio MAS laat Schotte weten Gumbs opnieuw 

te ontslaan, terwijl hij voor de rechter maar niet duidelijk kan maken 

waarom er een vertrouwensbreuk is met Gumbs.

30 december 2010 

Laurens Pietesz in opspraak

Schotte schrijft een brief om de in opspraak geraakte Pietersz gedurende 

het onderzoek terug te zetten binnen de VDC. Ook de leden van de 

commissie van toezicht, Geomaly Martes en Eduardo doen daarvoor 

hun best. Ze proberen CvT-voorzitter Hans de Boer te bewegen de in 

opspraak geraakte Pietersz alsnog terug te brengen binnen de VDC.

14 januari 2011

Donner laat zich beetnemen. Hij zegt tegen de Wereldomroep dat alle 

bewindslieden van de regering Schotte op Curaçao ministeriabel zijn 

en door de zogeheten screening gekomen. Tijdens een persconferentie 

ter afsluiting van zijn bezoek werd Donner gevraagd of hij wist dat drie 

ministers niet geschikt zouden zijn gebleken tijdens de screening. De 

lafaard zei daarop dat hij niet wilde ingaan op personen, maar voegde 

er wel aan toe dat hij over het antecedentenonderzoek naar de ministers 

overleg had gehad met gouverneur Frits Goedgedrag. Na de persconfe-
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rentie toonde Schotte zich in een interview met de Wereldomroep zeer 

tevreden over de uitlatingen van Donner over de screening.

10 februari 2011 

Adjunctdirecteur St. Jago doet een aanvullende aangifte tegen Pietersz. 

Ditmaal voegt hij verdacht sms-verkeer toe uit 2010 die Pieters met 

George Jamaloodin onderhield. Die gaan onder anderen over verzoeken 

en aanbieden van geldleningen. De smsjes gaan tevens over verzoeken 

tot geldleningen in ruil voor contraprestaties, die bestaan uit het leveren 

van vertrouwelijke VDC informatie aan Jamaloodin.

13 februari 2011 

St. Jago ziek. Hij wordt vervangen door Frank Calmero als crisismana-

ger. Aanstelling door Schotte en Wilsoe. Geen screening. Nog diezelfde 

dag geeft Calmero, net als eerder Dindial, de netwerkbeheerder de 

opdracht de veiligheidsdienst data online en met inlogcode beschikbaar 

te maken voor Schotte. Die legt opnieuw uit dat dit tegen alle regels en 

wetten ingaat en weigert dat dan ook.

24 mei 2011

Het AD publiceert voor het eerst dat Romer hoofd VDC wordt. Maar 

bevestiging krijgt de krant niet.

Wiels heeft commentaar op de benoeming. Die ziet lever dat Calmero 

de klus van VDC opruiming klaart: ,,Naar mijn mening is hij te jong 

om de grote opruiming bij de VDC uit te voeren. En opgeruimd moet 

er zeker worden want de VDC lijdt net als Aqualectra aan lekverlies. 

Gebleken is dat belangrijke en gevoelige informatie wordt gelekt. De 

dienst moet aan een grondige inspectie worden onderworpen die zal 
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leiden tot een aardbeving, een seismologische beweging, want er zullen 

koppen moeten rollen”, aldus Wiels.

Michael Römer wordt zonder screening aangesteld als assistent van 

Calmero. De eerste geeft de netwerkbeheerder, net als Dindial en Cal-

mero opnieuw opdracht om de beschikbare data online en met inlogcode 

beschikbaar te maken voor Schotte. De netbeheerder vertrouwt mij toe 

dat de veiligheidsdienst van Curaçao in 2010 zoveel belastende infor-

matie over Schotte in bezit had dat sommigen ernstig bezorgd waren 

dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst. 

De netwerkbeheerder weigert de opdracht uit te voeren.

26 mei 2011

Het gaat nu hard tegen hard tussen Gerrit Schotte en president–directeur 

Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. 

Schotte wil de Italiaanse maffia binnensluizen, maar Tromp houdt de 

deur dicht. Schotte is nu van plan om hem helemaal kapot te maken.

1 augustus 2011 

Schotte sluit in Colombia een akkoord met een Colombiaanse inlich-

tingen dienst. Het betreft een overeenkomst op het gebied van veilig-

heid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad 

en drugsoverlast tussen de landen Curaçao en Colombia. Er staat een 

foto in de krant gemaakt door Ramsay Soemanta, Schotte’s personal 

fotograaf. Schotte zit aan tafel met onder andere een man in een uniform 

van Dipol. Vreemd, Schotte is niet gerechtigd om contracten buiten het 

Koninkrijk aan te gaan zonder toestemming van de Rijksministerraad 

en zonder hierin het ministerie van Buitenlandse Zaken te betrekken.
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2 september 2011 

Schotte, Wilsoe, Romer, Calmero, Vlieg en Martis weigeren opnieuw 

gehoor te geven aan een vonnis om Gumbs terug toe te laten in zijn 

functie.

8 september 2011 

Gumbs wordt opnieuw de toegang tot de dienstlokalen en het dienst-

gebouw van de VDC ontzegd. Voor de vierde keer op een rij worden 

de uitspraken van de rechtbank niet gerespecteerd. Gumbs wordt tegen 

gerechtelijke uitspraken in systematisch geweigerd zijn functie uit te 

voeren en klaarblijkelijk moet er per se iemand anders in zijn plaats 

komen.

20 september 2011 

Er gebeuren zaken bij de VDC die de hele samenleving en ook de in-

lichtingendiensten in het buitenland doet opschrikken. Twee conceptver-

slagen van de Ombudsman over de VDC-netwerkbeheerder lekken uit. 

Daarin staat dat Calmero en Romer de IT netwerkbeheerder dwingen 

geheime gegevens te verstrekken aan hem onbekende Colombianen. 

Calmero zegt tegen de beheerder dat dit opdracht is van Schotte. De 

netwerkbeheerder moet hen technische toegang verschaffen over het 

informatienetwerk en de inlichtingendatabase. Calmero en Romer laten 

de netwerkbeheerder vervolgens alleen met de hem onbekende Colom-

bianen. Het lukt nu wel. Calmero, Romer, Schotte en de Colombianen 

hebben essentiële en zeer geheime netwerkinformatie van het VDC 

systeem in handen.

11 oktober 2011 

Schotte verklaarde vandaag tegenover de Staten dat oordeelsvorming 

van de Commissie van Toezicht van de VDC vrijwel onmogelijk is. Er 
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ontbreekt voortdurend overeenstemming tussen voorzitter De Boer en 

de beide andere leden, SOAB-directeur Geomaly Martis en voorzitter 

van de bezwaaradviescommissie Eduardo ‘Dito’ Vlieg.

Het rapport van Rosenmoller is vandaag besproken in de Staten. Schotte 

nam ruim drie uur de tijd om uit te leggen dat Nederland via artikel 43, 

lid 2 van het Statuut niet kan dwingen tot het instellen van een commis-

sie om corruptie te onderzoeken.

17 oktober 2011 

De screeningsmemo wordt opnieuw gepubliceerd. Ditmaal door de 

Telegraaf. De Curaçaose dagbladen nemen het over. Opvallend is dat 

het dit keer dezelfde versie betreft, maar waarop nu de aantekeningen, 

streepjes en de initialen R.D. missen. Schotte, Calmero en Romer grij-

pen dit ‘lek’ aan als aanleiding voor een ‘sporenonderzoek’. Even later 

geven ook CvT leden Martis en Vlieg - zonder overeenstemming met 

voorzitter Hans De Boer - VDC-crisismanager Michael Romer toestem-

ming voor een zogenaamd sporenonderzoek op de veiligheidsdienst-

systemen. Vanwege het lekken van de memo. Dat is nogal vergezocht. 

De memo was een jaar geleden al gelekt. Bovendien is het een scan van 

de originele papieren versie. Waarom een sporenonderzoek uitvoeren 

op de computersystemen als het ‘lek’ evident een kopie betreft van een 

papieren stuk….

29 oktober 2011 

Opnieuw gebeuren er zaken die het daglicht niet lijken te kunnen 

verdragen. In het conceptverslag van mijn collega Winklaar tegenover 

de Ombudsman staat: “Ik zei aan Chris om alles wat er gaande was 

te registreren. We zagen in de beveiligingscamera dat er mensen het 
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kantoorgebouw naderden. Het waren Nederlands Europese mannen en 

ik herkende een van de mannen als Benno die voor Forensics Services 

werkt. Chris had al hun gegevens en ID overgenomen en genoteerd 

zoals zijn taak is om een rapport te maken van iedereen die de dienst 

binnenkomt. Echter in opdracht van Calmero moesten deze gegevens 

vernietigd worden. Dit in strijd met de veiligheidsvoorschriften van de 

VDC. “De heer Romer vorderde van mij dat ik de password van het 

systeem moest afgeven”.

Alle informatie van de server van de veiligheidsdienst werd gekopieerd 

en de harddisk van de “access control” werd gedupliceerd door de Ne-

derlandse mannen (..) Ik zei aan Romer dat waar ze mee bezig zijn niet 

correct is omdat nu een bedrijf van buitenaf alle informatie van de dienst 

heeft. Er is nu een exacte kopie van alle gegevens van de veiligheids-

dienst sinds de oprichting van de dienst en ook gegevens van andere 

veiligheidsdiensten in de wereld zijn nu in handen van particulieren.”

De beide Nederlands Europese mannen waren Benno van Leeuwen van 

Forensic Services Caribbean (FSC) en Robbert Kouprie van Fox-IT 

(Nederland), volgens Winklaar. De situatie is dus dat geheime informatie 

aan verschillende derden beschikbaar gesteld is. Zowel aan een aantal 

Colombianen en aan FSC en Fox-IT. Als gevolg van bovenstaande 

gedragingen kregen Calmero, Romer, Schotte en de vreemden ongeli-

miteerde en vrije toegang tot de acces control en de netwerkinformatie 

binnen VDC-systeem. Toegang tot de acces control betekent niet alleen 

dat iedereen die je toestemming geeft bij de informatie kan, maar ook 

dat je het beleid en de regels van het netwerk kan aanpassen. En daar-

mee in de praktijk alle aan dat netwerk verbonden informatie ook kan 

bewerken en/of deleten.
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31 oktober 2011

De VDC-netwerkbeheerder stapt naar de politie om melding van de 

misdrijven en wantoestanden binnen de VDC te doen. Hij meldt boven-

gemelde feiten ook bij de voorzitter van de Commissie van Toezicht, 

mr. Hans de Boer.

2 november 2011

Er komt een vertrouwelijk gesprek met De Boer alleen. De netwerk-

beheerder stelt de beide andere commissieleden Vlieg en Martis niet 

te vertrouwen.

17 november 2011 

Calmero komt met een persverklaring: “Degene die schuldig heeft 

gemaakt aan het lekken van de memo zal strafrechtelijk aansprakelijk 

worden gesteld. VDC heeft hiervoor aangifte gedaan bij het Openbaar 

Ministerie (OM).” Calmero zegt dat het praten over zijn werk en over 

onze veiligheidsdienst niet iets is, dat zomaar kan plaatsvinden. Wat er 

in dit geval heeft plaatsgevonden, is zo ernstig, dat moet publiekelijk 

worden gecommuniceerd om zodoende het vertrouwen te herstellen in 

onze Veiligheidsdienst.” Ook na deze verrassende wending, want nu 

mag de veiligheidsdienst ineens wel openlijk praten, wordt niets van 

het OM vernomen.

16 januari 2012 

De netwerkbeheerder stapt nogmaals naar de politie om na zijn meldin-

gen vanaf 29 oktober 2011 aanvullend aangifte te doen.

18 januari 2012 

De VDC-netwerkbeheerder wordt door Schotte en Romer (Calmero is 

inmiddels afgetreden) met behulp van het onderzoek van FSC en Fox-it 
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beschuldigd van diverse strafbare verdenkingen. Hem wordt 3 maanden 

de toegang tot de VDC dienstlokalen ontzegd. Winklaar, gaat nu naar de 

Ombudsman. Romer heeft ook St Jago bedreigd en meegenomen voor 

verhoor, diverse malen. Sint Jago zegt dat ze hem hebben geïntimeerd 

door te zeggen dat ze weten wie zijn familie is en dingen zouden we-

ten van zijn familie. Winklaar weet dat meer mensen binnen de dienst 

geïntimideerd worden en erg bang zijn van Romer.

23 januari 2012 

De VDC-netwerkbeheerder meldt zich bij de Ombudsman. Uit de versla-

gen blijkt dat informatie van de VDC, maar ook van haar internationale 

contacten, aan Colombianen is gegeven en tevens aan twee personen 

verbonden aan privé-ondernemingen. Het verslag maakt melding van 

ondervraging van de netwerkbeheerder door Colombiaanse functionaris-

sen, in opdracht van het voormalige interim-hoofd van de VDC, Frank 

Calmero, en zijn opvolger Michael Römer op 20 september 2011.

Breezes

De netwerkbeheerder kreeg opdracht om zich bij het Breezes Hotel 

te melden, waar hij werd opgewacht door Calmero en Römer en de 

opdracht kreeg om met enkele Colombianen te praten. Hij werd naar 

een kamer gebracht waar hij verhoord werd door drie mannen en een 

vrouw. Van Calmero kreeg hij te horen dat het zou gaan om een vrouw 

die een hoge positie had bij Colombiaanse veiligheidsdienst. Van de 

Colombianen kreeg de netwerkbeheerder te horen dat hij hun namen 

niet hoefde te weten en deze actie voortvloeide uit een opdracht van 

premier Schotte. De netwerkbeheerder maakt verder ook melding van 

twee andere incidenten waarbij hij door zijn superieuren werd gedwon-

gen om interne informatie van de VDC naar buiten te brengen.
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De eerste keer was op zaterdag 29 oktober toen hij zich bij Fort Amster-

dam moest melden om door ‘Nederlands Europese mannen’, verhoord 

te worden. De netwerkbeheerder moest het password van de VDC aan 

deze mannen geven en ook zijn medewerking verlenen opdat ‘alle in 

het bestand van de VDC opgeslagen vertrouwelijke informatie kon 

worden over gesluisd en opgeslagen op de gegevensdragers van de twee 

aanwezige heren’. Volgens de netwerkbeheerder werd alle informatie 

van de server van de veiligheidsdienst gekopieerd en de harddisk van 

de ‘access control’ werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen. 

De medewerker verzette zich tegen en verklaarde tegen Römer dat 

het niet correct was dat een bedrijf van buitenaf alle informatie van de 

dienst heeft.

In het rapport van de Ombudsman staat ook vermeld: “Er is nu een exacte 

kopie van alle gegevens van de veiligheidsdienst sinds de oprichting van 

de dienst en ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de wereld 

zijn nu in handen van particulieren.”

7 maart 2012 

Uit een mediaverklaring van Emily Elhage blijkt dat zij het Ombuds-

manconcept juridisch heeft laten evalueren. In de verklaring komen 

verdenkingen van een aantal zeer ernstige misdrijven naar voren.

4 mei 2012

Ministers Schotte, Wilsoe en Jamaloodin verklaren tijdens een perscon-

ferentie over de ‘shut down’ van de VDC en de schorsing van 4 VDC 

medewerkers (inclusief de netwerkbeheerder die meldingen en aangifte 

had gedaan). Zij zouden naar zijn zeggen een ‘coup’ hebben willen 

plegen. Dat zou volgens de politici blijken uit het sporenonderzoek van 

Romer, FSC en Fox-it, een onderzoek dat het predicaat ‘zeer geheim’ 
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had meegekregen. De vier medewerkers zijn de adjunct-directeur St. 

Jago, de analist van de memo, de netwerkbeheerder en een teamchef 

van Gumbs.

De 4 VDC medewerkers kunnen zich niet verdedigen tegen de openbare 

schorsing en beschuldigingen vanwege hun geheimhoudingsplicht. 

Schotte, Wilsoe en Jamaloodin uiten hun publieke aantijgingen deson-

danks in weerwil van het niet ontheffen van de geheimhoudingsplicht 

van de 4 VDC medewerkers zodat er geen tegenspraak plaats kan vinden.

Schotte zegt dat er met behulp van FSC een kopie van de bestanden en 

server is gemaakt, maar die is altijd veilig bewaard geweest en gebleven 

op het kantoor van de VDC en heeft nooit de burelen verlaten. Het feit 

dat Jamaloodin, de minister van Financiën onderdeel uitmaakt van de 

persconferentie, is opmerkelijk, omdat de VDC niet tot zijn portefeuille 

behoort en omdat hij, voordat hij minister werd, blijkens het sms-verkeer 

tussen hem en VDC-medewerker Pietersz onrechtmatig een structurele 

vorm zocht om beschikking te krijgen over VDC-informatie.

Volgens de Amigoe komt er een parlementaire enquête over onze dienst. 

Dat is althans de strekking van een motie, die vanochtend door de Staten 

werd aangenomen.

5 mei 2012

Schotte’s greep op de VDC wordt nu wel erg groot. Iedereen binnen 

de dienst, althans de goeien, worden zenwuachtig. Schotte zei gisteren 

dat hij niet kon uitsluiten dat er nog meer gevoelige informatie van de 

VDC naar buiten zou komen. Deze situatie en het feit dat er zowel in 

binnen- als buitenland vraagtekens bestaan over de integriteit van onze 

dienst, was volgens de premier aanleiding om drastische maatregelen 
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te nemen bij de VDC. Haha. Zo komt er in de komende maanden een 

rigoureuze reorganisatie. Om dit mogelijk te maken worden wij allemaal 

tijdelijk op non-actief gesteld en zijn wij alleen maar op oproepbasis 

beschikbaar. Schotte heeft de ministeriële beschikking hiertoe gister-

ochtend ondertekend, nadat de Raad van Ministers al op 2 april akkoord 

was gegaan met de maatregel....

8 mei 2012

Volgens Bloem is het vreemd dat de premier in het parlement die vrij-

dag geen melding heeft gemaakt van de aangifte van haar cliënt bij de 

landsrecherche. Ze zegt: ,,Mijn cliënt is in opdracht van crisismanager 

Frank Calmero en het nieuwe hoofd (nog nooit gecommuniceerd) van de 

dienst Michael Römer tot twee maal toe gedwongen om informatie van 

de dienst aan derden te verstekken. Ook heeft hij gezien dat er gegevens 

gekopieerd zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij 

mensen de deur uitlopen. Het lijkt erop alsof premier Schotte bewust 

informatie aan de Staten heeft achtergehouden. De aangifte van deze 

strafbare feiten door is toch van groot belang in deze zaak”.

In hetzelfde interview pleit Bloem voor opheffing van de geheimhou-

dingsplicht van de netwerkbeheerder: “In het kader van fair play zou 

het de minister sieren als hij mijn cliënt zou ontheffen van zijn geheim-

houdingsplicht zodat hij zich tegen de openbare beschuldigingen kan 

verdedigen.”

15 mei 2012

Enige reactie van Schotte en Wilsoe op het verzoek van opheffing van 

geheimhoudingsplicht blijft uit. Mogelijk is dit om hun eigen strafbare 

instructies en handelen te kunnen verdoezelen. In dit geval achten 

Schotte, Wilsoe en de Commissie van Toezicht wat er heeft plaatsge-
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vonden (het afgeven van paswoorden en het kopiëren en het in handen 

van derden geven van de ‘acces control’ en inlichtingen van de diverse 

veiligheidsdiensten) niet zo ernstig als het vermeende ‘lek’, dat eerder 

publiekelijk moest worden gecommuniceerd om zodoende het vertrou-

wen te herstellen in de Veiligheidsdienst.

Ondertussen bluft Schotte dat er een parlementaire enquête komt. Ivar 

Asjes gaat het regelen.

25 mei 2012

Statenvoorzitter Ivar Asjes verklaart in het Antilliaans Dagblad dat uit 

het rapport van de Commissie van Toezicht, dat er inderdaad gegevens 

van VNA/VDC zijn ontvreemd en dat er inderdaad informatie van de 

VNA/VDC is verdwenen. Gevoelige informatie is volgens Asjes in 

handen gekomen van derden.

6 juni 2012

Jaime Cordoba is voorzitter van de parlementaire enquête. Hij gaat ervan 

uit dat die over twee weken van start gaat.

12 juni 2012

De bespreking van de parlementaire enquête is uitgesteld. Godett wil 

pas stemmen over het voorstel als het concept en de begroting er is. 

Die is er nog niet.

1 augustus 2012

Naast een reeks onbegrijpelijke ‘geheime’ besluiten van de CvT binnen 

de veiligheidsdienst VDC, Geomaly Martes een reeks ‘geen zwaarwe-

gende bezwaar‘ adviezen ten aanzien van voorgedragen overheidscom-

missarissen van dubieus kaliber. Zo is de dubieuze Amparo dos Santos, 



400 - OMNIS 3 -

president-commissaris CPA geworden op referenties van casinobaas 

Cocochi Prins. Amparo’s broer, Luigi dos Santos is bestuurslid van de 

Gaming Control Board. Zijn ander broer, loterijenkoning Robbie dos 

Santos, en vriendadvocaat Marius Romer worden zelfs bestuurslid bij 

loterijentoezichthouder FWNK. Gino Campbell, de huisaccountant 

van casinobaas Rudy Pizziolo wordt directeur van casinotoezichthou-

der GCB. Luigi dos Santos, bestuurslid bij FWNK. Lovers directeur 

Oswald van der Dijs is commissaris geworden bij Aqualectra. De op 

Sint Maarten wonende Sicilliaanse casinokoning Francesco Corallo 

wil Voorzitter van Raad van Commissarissen van de Centrale Bank 

van Curaçao en Sint Maarten worden. Vreemde is dat CvT VDC lid 

en SOAB-directeur Geomaly Martes bij deze bestuursleden ook geen 

belangenconflicten van belang.

De goedgekeurde VDC-screenings werden vervolgens onder de ver-

antwoordelijkheid van die laatste van geen ‘geen zwaarwegende be-

zwaren‘ adviezen voorzien. Een ander vermoeden van verdenking dat 

dit onrechtmatig is gebeurd, is dat uitgerekend deze genoemde ‘geen 

bezwaaradviezen’ adviezen van genoemde opmerkelijke bestuursleden 

in overheidsnv’s uit 2011 niet terug zijn te vinden op www.soab.cw. Dat 

er daadwerkelijk VDC-informatie is gedelete, wordt aldus vermoed uit 

de benoemingen van partijfinanciers en/of vrienden van partijfinan-

ciers in zowel de regering Schotte als de diverse commissariaten bij 

overheidsnv’s.

3 augustus 2012 

Schotte zegt dat-ie zo spoedig mogelijk het ontslag van zijn kabinet gaat 

indienen, nu fractieleider Dean Rozier eerder deze week het vertrouwen 

in de regering opzegde. Vorige week had ook Eugene Cleopa van coa-

litiepartner MAN zijn steun aan het kabinet al opgezegd.
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30 september 2012 

De waarnemend gouverneur heeft een nieuwe interim-regering benoemd 

en het ontslag van Schotte en zijn ministers bekendgemaakt. Maar die 

leggen zich er niet bij neer en spreken van een staatsgreep. Schotte en 

zijn ministers hebben zich met een deel van hun aanhang opgesloten in 

Forti en zeggen dat ze daar blijven tot de verkiezingen van 19 oktober.

11 oktober 2012 

Hoofdofficier Heiko de Jong laat de netwerkbeheerder weten dat een on-

derzoek naar mogelijke strafbare feiten naar intimidatie en bedreigingen 

tegen zijn persoon niets heeft opgeleverd. De Jong doet daarbij voor-

komen dat de aangifte van de netwerkbeheerder ging over gedragingen 

jegens zijn persoon, terwijl de aangifte in essentie ging over een reeks 

van strafbare feiten in 2012 om ongeoorloofde toegang tot het netwerk 

door Romer, Calmero, Schotte, Van Leeuwen, Kouprie, hun bedrijven 

en de Colombianen tot de veiligheidsdienst systemen en het kopiëren 

van informatie van derde inlichtingendiensteninformatie.

3 maart 2013

Er verscheen een artikel in de Amigoe over een rapport, waaruit wordt 

gequote dat Romer naderhand alsnog negatief gescreend is voor zijn 

functie bij de VDC. “Het hoeft geen betoog dat de besproken arrogantie, 

hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht, waar een algemene 

consensus over bestaat, ons ernstige zorgen baart”, aldus de opstellers 

van het rapport over Römer.

Naast de bevindingen van zijn eigen collega’s wordt in het rapport ook 

gewezen op de ‘hele aparte wijze’ waarop Römer zijn intrede heeft 

gedaan binnen de VDC. “Römer werd assistent van Frank Calmero, die 

als crisismanager werd aangesteld nadat Gumbs door kabinet-Schotte 
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opzij werd geschoven. Na het vertrek van Calmero werd Römer bij 

landsbesluit als crisismanager aangesteld. Maar iedereen die bij de VDC 

komt werken moet vooraf worden gescreend. Bij Römer is dit achteraf 

gebeurd. Volgens de opstellers van het rapport is dit punt van belang, 

omdat het voor een dienst als de VDC van eminent belang is dat haar 

neutraliteit, desnoods schijn van neutraliteit, gewaarborgd blijft.” Römer 

werd aldus ongescreend bij Landsbesluit benoemd tot crisismanager.

9 januari 2015 

Asjes en Navarro benoemen op aandringen van CvT-leden Vlieg en 

Martis, ondanks de negatieve screening, bewezen mismanagement en 

ongeschiktheid Michael Romer in stilte als Hoofd VDC. Daarmee wordt 

bevestigd wat al bekend is sinds 24 mei 2011.

11 maart 2016

Gerrit Schotte veroordeeld.

Het ware verhaal

Na het lezen van dit relaas kun je alleen stellen dat het goed mis is 

gegaan.

Doch eerder heb ik al in mijn boeken geschreven over deze VDC lek. 

Wat op valt is dat er elke keer een iets andere draai aan gegeven wordt. 

Worden er dan toch mensen beschermd of zijn de aangevers zelf niet zo 

zuiver? Wat duidelijk in het eerste verhaal naar buiten kwam was dat er 

tassen vol harde schijven in 2 dagen gekopieerd zijn geweest met alle 

informatie van de VDC. Wat ook inhoudt bijvoorbeeld mijn curatele 

maar ook de diverse gesprekken met de oud-gouverneur. Wat toen ook 
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duidelijk was dat de informatie terecht kwam bij zowel de Italiaanse 

maffia als de Colombiaanse maffia. Beide kregen de beschikking over 

alles wat er op de server van VDC te kopiëren viel en daar zaten ook 

diverse files bij van het AIVD vanuit Nederland. Dat het waar was werd 

duidelijk toen ik hierover Nederland aan schreef en ik als een antwoord 

kreeg dat het niet werkelijke geheime informatie was die men had ge-

kopieerd! Juist een VDC heeft kennelijk maar wat onzin op hun servers 

staan! Ook blijft Nederland moeilijk doen om screeningen en bepaalde 

mensen van wie ik weet dat ze hun naam uit het systeem willen hebben, 

met vele smoezen worden afgewezen.

Maar het bewijs werd duidelijk kort na het kopiëren van alle gegevens 

want wat bleek, het altijd vredig samenwerken tussen de Italiaanse 

en Colombiaanse maffia werd plotsklaps een oorlog waarbij de Co-

lombianen met de botte bijl hakte in de drugs en gokwereld vanuit de 

Italiaanse kant. Er kwamen zaken naar boven die nog nooit naar boven 

waren gekomen. Dat allemaal zogenaamd gelekt vanuit waar? Want de 

enige lek was de informatie van de VDC! Zeer duidelijk was dat men 

de informatie bewust lekte en dat maakte dat de Italiaanse maffia met 

een totaal nieuwe zeer jonge generatie de zaken omgooide. De oude 

garde ging met pensioen en opereerde via totaal andere kanalen! Nu 

is ondertussen duidelijk dat de Colombianen weer druk samen werken 

met de Italianen. De jonge garde is dagelijks bezig geld uit zowel het 

gokken, projecten en drugs weg te sluizen en wat een kennelijk gewel-

dige lijn is, is Venezuela! Het land wat nu een chaos is, is schijnbaar 

een speelplaats voor deze maffia. Ook zijn er grote verschuivingen in 

het casinowezen en zijn vele eilandelijke belangen omgeschreven naar 

nieuwe spelers in het veld.
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De maffia werkt weer samen maar wel via totaal andere kanalen waar 

het geld met tientallen miljoenen gezuiverd wordt via dit eiland en dan 

de wereld in. 

John H Baselmans-Oracle

2016

720 Wat is er allemaal rond KPMG gaande?

Franklin Chebo Sluis, toezichthouder bij Bureau Toezicht Telecom-

municatie en Post een vreemde benoeming!

Franklin Chebo Sluis is;

-  Lid grupo Sopi (KMPG)

-  Lid Pizziolo groep

-  Gescreend door VDC (Michael Romer en Benno van Leeuwen)

-  Goedgekeurd door STBNO

-  Benoemd door Suzy Romer (KPMG) toezicht op UTS (KPMG)

Publieke vraag: Waarom is Franklin Chebo Sluis benoemd als toezicht-

houder op UTS (lees KMPG)?

Even teruglezend een persbericht vanuit UTS

16 mei 2013 UTS in persbericht 1: “UTS Is Een Telecommunicatie 

Provider, Loterijaanbieders Zijn Verantwoordelijk Voor Kansspelen (..) 

Evenzo als UTS en haar dochtermaatschappijen niet verantwoordelijk 

gehouden kunnen worden voor de inhoud van communicatie die via 

haar netwerken verloopt of voor de verkoop van producten en diensten 

via websites die de eindgebruiker kan bereiken via de door UTS ge-
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boden internettoegang, kan UTS ook niet verantwoordelijk gehouden 

worden voor de content die content providers via SMS diensten aan 

eindgebruikers leveren. UTS is niet bekend met een wettelijke plicht 

voor haar om in de onderhavige situatie anders te handelen dan zij nu 

doet. UTS behoort als telecommunicatiedienstverlener niet de rol van 

rechter of toezichthoudende instantie aan te nemen. Er is aan UTS door 

de bevoegde autoriteiten ook nooit opgelegd of bekend gemaakt dat UTS 

moet ingrijpen in de thans door haar geleverde telecommunicatiediensten 

aan loterijdienstaanbieders

Dan is er een volgende vraag:

-  Wat is de rol van Suzy Camelia-Romer op dit eiland?

-  Suzy Romer is altijd op de meest cruciale plaatsen adviseur 

 al voor vele jaren.

-  Ze heeft zeer duidelijke connecties met Seaquarium KPMG 

 en Pizziolo.

-  Haar naam komt veel voor op rapporten en aanbevelingen 

 rond deze groepen en personen.

John H Baselmans-Oracle

2016

721 Geen topsport zonder doping of manipulatie

Mensen zijn kompleet bezeten van sport. Beoefent men geen sport of 

ben je geen fan van een of andere sport, doet men je laten geloven dat 

je geen mens bent.
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Je moet als een gehersenspoelde slaaf achter een persoon of een club 

lopen en je moet je leven vergooien en verliezen, door je tijd aanwezig 

op deze aarde, te spenderen aan het afgoden van deze mensen. Doen 

we dat niet via een geloof of een artiest in de muziekwereld dan maar 

een sportheld creëren.

Nu maakt geloof, muziekidool en sportheld niet veel uit want allemaal 

zijn ze er om mensen ver weg van de werkelijkheid te houden. Net zoals 

de filmindustrie en de vele novela’s (eindeloze series) die dag in dag uit 

de hersenen van de mensen bereiken.

Allemaal zijn ze drugs gerelateerd en zeker sterk gemanipuleerd wat 

betreft het uiteindelijk resultaat. Maar ook nog hebben al deze kanten 

van de maatschappij één ding gemeen en dat is dat men mensen zo 

verslaafd krijgt aan een of ander idool, sport of serie en zo vergeten zelf 

een leven te leven. Men mag het ware leven niet zien of men moet hun 

tijd in ieder geval niet verder besteden om zaken die totaal mis zijn aan 

te vechten. Men moet sporten, achter de buis zitten of eindeloos praten 

over een of ander idool of geloof.

We moeten geloven in die ander en zo min mogelijk in ons zelf.

Even terugkomend op de sport, want dit heeft nog een extra tintje. In 

alle eeuwen zijn er vele sporten gekomen en gegaan. Mensen die zich 

100% gaven in hun sport maar ook die mensen die als fans en als slaven 

van afgoden langs de lijn zich druk staan te maken of zijn / haar ploeg 

of persoon zal winnen. Vanaf dag één is de sport een gemanipuleerde 

manier om mensen bezig te houden en weg van de werkelijkheid. We 

zien dat zeer veel tijd verspeeld wordt in de sport. Is het niet actief in 

een sport bezig zijn dan wel actief rond sporters of club hangen om hen 
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te ondersteunen. Praten we nog niet over die personen die dag en nacht 

zich bezig houden met sport.

Er bestaat geen sport waar niet gemanipuleerd wordt. Is het niet door de 

personen die de sport regisseren dan wel door het manipuleren via drugs 

en vele zaken die een wedstrijd of prestatie kunnen bijinvloeden buiten 

de sporter om. Er bestaat niet één sport die niet gemanipuleerd wordt 

door buitenaf. Sport is een perfect middel om de massa tegen elkaar op 

te zetten maar ook de massa te doen geloven dat er prestaties geleverd 

moet worden. Alles draait om manipulatie en zeker dan denkende aan 

drugs in welke vorm dan ook zoals stimulerende middelen. Naast dan 

het “beoordelen” heb je een perfect middel om de slaven rond de spor-

ters die gemanipuleerd worden, te vormen. Men gelooft tot vandaag 

nog dat sporten zuiver is en goed is voor je gezondheid. Ook een goede 

fan of idool vereerder is een “gezonde” zaak als men de berichten mag 

geloven. Niets is minder waar. Vereren van wie dan ook is jezelf als 

een slaaf zetten tegenover een ander en als sporter je laten manipuleren 

en laten misbruiken door stimulerende middelen of omkoperij of door 

afdwingen voor profeit, is niets “gezonds” bij.

Sporten is simpel bewegen en je lichaam soepel houden. Daar zijn geen 

prestaties voor nodig zeker geen drugs, stimulerende middelen of ver-

afgoding door een of ander fan. Sporten doe je puur voor jezelf en heb 

je geen publiek bij nodig laat staan extra middelen. Denk je dat je niet 

kunt sporten zonder publiek en zonder verafgoding dan is sport niets 

meer dan een vuile politiek die past in het systeem van verafgoding, 

kerken en domweg zonder denken, lopen achter een god, atleet, mu-

zikant of sporter. Niets sportiefs is daarbij en bewijst alleen hoe slaafs 

de mens kan zijn.
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Sport alleen en zorg dat je lichaam in een topconditie is zonder stimu-

lerende middelen en publiek. Nee, de ware sporter zien we niet omdat 

deze zijn lichaam lief heeft en geen slaaf is van een verziekt systeem.

John H Baselmans-Oracle

2016

722 Wat is er met Yves Cooper gebeurd?

Al vele jaren volg ik Yves en hij is zelfs peetvader van mijn boek “Ge-

boren voor één cent”.

Hij was een rebel en kwam met zeer interessante zaken, jaren lang dag 

in dag uit. Maar... sinds zijn laatste verandering van baan en op zijn 

eigen werkend is het een totaal ander nieuws geworden. Braaf als een 

slaafse journalist plaatst hij alles wat van het gouvernement komt en 

we zien ook alle politici dag in dag uit verschijnen op zijn walls. Zijn 

er kritieke stukken plaatst hij ze onder “Den mi inbox” want zo is hij 

niet verantwoordelijk voor deze stukken.

Jammer dat eens onze enige echte vrije journalist nu opgeslokt is door 

de politiek en bang is nog wat dan ook te publiceren wat maar rebels 

kan zijn. Jammer, want je ziet dat er maar weinig dus zijn die hun on-

afhankelijkheid kunnen handhaven zeker als er een eigen toekomst op 

het spel staat.

Hem contacten heeft geen zin en heb ik ook regelmatig geprobeerd waar 

hij noch zijn mail, zijn messenger, noch zijn portable beantwoordt. Ik 
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wens hem in ieder geval veel sterkte toe in de verslaafde wereld waarin 

hij dus nu kennelijk is opgeslokt en verloren is geraakt voor de vrij 

denkende personen die we nog hebben op dit eiland.

Yves onze nu slaafse politieke verslaggever in dienst van de politieke 

maffia. Het is jammer.

John H Baselmans-Oracle

2016

723 Campo Alegre

Wie kent die plaats niet als men op Curaçao is geweest?

De plaats waar dames van lichte zeden de man bevredigen in zijn be-

hoeftes.

Doch is er een “vreemde” kanttekening aan deze plaats want hij is wel 

gezet met gelden van de Katholieke Kerk!

En dan vraag je je af, geen wonder dat de overheiligen niet van kinderen 

en vrouwen af kunnen blijven.

Verkrachting van vrouwen en kinderen door de historie gezien.

We zijn weer op het punt dat we weer regelmatig mogen lezen hoe 

slecht in dit geval de Islam is en de vluchtelingen die vrouwen denken 

zo nodig te moeten verkrachten of niet met hun tengels van kinderen 
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kunnen blijven. Met een hoop poeha wordt er alsmaar melding van 

gemaakt en er wordt op gereageerd net of dit iets nieuws is.

Ga ik even wat jaartjes terug, de tweede wereldoorlog waar na de bevrij-

ding de Engelsen en Amerikanen ook niet wisten hoe ze van de vrouwen 

en kinderen af moesten blijven. Praten we nog niet over de verkrach-

tingen door de Russen die Duitse vrouwen en kinderen wel tot over de 

honderd keer verkrachtten om zo hun ziekelijke mind te bevredigen.

Gaan we nog een stap terug en dan komen we bij de Rooms Katholieke 

kerk en dan zien we in oude geschriften en op prenten dat men er ook 

al aardig wat van kon en vrouwen en kinderen ook niet met rust laten.

Zo kunnen we nog doorgaan tot het ontstaan van de mensheid en zelfs 

de oude tabletten van de Enki’s wisten er melding van te maken op het 

moment dat de mens werd geschapen.

Kijk, ik wil niets goed praten maar in het totale bestaan van de mens 

is het verkrachten van vrouwen en kinderen als een rode draad door 

veel volkeren en geloven te zien. Nu we een sociale media hebben en 

we menen zaken uit zijn verband te moeten trekken, maken mensen 

van bepaalde zaken werkelijk zoveel ophef en zeker als het dan wijst 

wederom naar een bepaalde doelgroep.

Laten we eens naar onszelf kijken en laten we eens gaan wroeten in 

onze rijkelijke gemanipuleerde historie en dan zien we dat we net 

zulke beesten waren als die, die en die groep. We zijn niets beter en we 

worden als mens ook niet beter omdat onze aard diep geworteld ligt in 

het beest zijn. Een beest zonder enige ware zelfrespect laat staan naar 

de medemens toe. Erger nog we zijn geschapen als zijnde laag geclas-
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sificeerde beesten en jawel we doen daar nog dagelijks eer aan als we 

om ons heen kijken.

Laten we eens bij onszelf beginnen voordat we naar anderen wijzen en 

dan zit u zich per direct te schamen in een hoek van waar deze vreselijke 

daden vandaan komen. Ook u heeft ze in uw bloed dus wat is dan het 

verschil tussen hen of ons? Laten we niet een bepaalde groep aanpak-

ken maar het algehele probleem en dat probleem van verkrachten van 

vrouw en kind is ook in uw straat, uw gemeenten, uw land en over de 

gehele wereld.

John H Baselmans-Oracle

2016

724 De angst en verderf

Al geruime tijd is het gaande, de angst en verderf terroriseren het we-

reldnieuws en straatbeeld.

Alles wordt genoemd onder één noemer en dat is terrorisme. Wat steeds 

blijkt is dat juist de groepen die zich verantwoordelijk daarvoor stellen 

en de groep waar een merendeel een hetze tegen aan het ontknopen zijn, 

juist niets te maken hebben met deze angst en verderf. Juist vanuit de 

zogenaamde justitie en hun clubjes komen deze vreselijke daden, zoals 

we zagen bij 9/11 maar ook school shootings en de aanslagen zoals in 

Parijs en nu Brussel. Allemaal opgezette zogenaamde terroristische 

aanslagen die gedaan worden door kleine groepen binnen de veilig-

heidsdiensten of speciale eenheden die deze aanslagen moeten doen in 

opdracht van de elite.
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Deze angst en verderf zijn nodig om zo de vrijheden van de mensen nog 

verder te ontnemen onder het mom om zo terrorisme tegen te gaan. De 

politiestaat is al heel normaal maar we gaan nu naar een militaire staat 

waar men geen vrijheden meer kent. Mooi is wel te zien hoe groepen 

als de ISIS en andere groeperingen hier aan mee doen en zelfs zover 

gaan dat men aanneemt dat zij achter dit alles staan. Duidelijk is zeker 

dat deze extremisten gesteund en zelfs bewapend worden door de elite 

en de veiligheidsdiensten.

Oplettende mensen zullen zien dat vele aanslagen totaal niets te maken 

hebben met de moslim gemeenschap of terroristische groepen. Wat 

alsmaar op valt zijn de aanslagen die precies vallen op satanistische data 

en veelal gekoppeld zijn aan de vrijmetselarij en hun nevengroepen. Al 

deze aanslagen worden niet begaan door extreme moslims of de ISIS 

bewegingen maar uitgevoerd door de CIA - FBI in samenwerking met 

de CID en de vrijmetselarij!

Ondertussen wordt de bevolking banger en banger en is het gehele plan-

ning angst en verderf strooien een succes aan het worden. Puur omdat 

de bevolking hun ogen niet willen gebruiken en zeker hun verstand niet. 

U wordt vermoord door uw eigen elite en uw veiligheidsdienst en dat 

omdat U dat toelaat.

John H Baselmans-Oracle
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725 De scheiding tussen kerk en staat is in gevaar

In België oefent de koning zijn ambt uit ‘bij de gratie van de wil van het 

volk’, in Nederland regeert de koning ‘bij de gratie Gods’. D66 wil deze 

verwijzing naar God als de bron van publiek gezag uit de koninklijke 

afkondiging van wetten schrappen, omdat Nederland geen christelijke 

natie meer is.

De grote, betekenisvolle vraag is of de democratie en religie verenig-

baar blijven.

Voor dit motief achter het initiatiefvoorstel van het D66-Kamerlid Stien-

tje van Veldhoven valt op zich wel iets te zeggen. De woorden ‘bij de 

gratie Gods’ hebben geen staatkundige betekenis meer, zoals de ministers 

Van Agt en Geertsema begin jaren zeventig al erkenden, maar zij kun-

nen de koning als verbeelder van de nationale eenheid wel dwars zitten 

in zijn verbindende rol. Zeker nu de samenleving niet langer christelijk 

is, maar levensbeschouwelijk verdeeld en overwegend seculier, moeten 

staatszaken, zoals de afkondiging van wetten, niet worden vermengd 

met religieuze elementen.

Veertig jaar terug bestreden de christen-democraat Van Agt en de liberaal 

Geertsema dat de woorden ‘bij de gratie Gods’ in de seculariserende 

samenleving verwarring schiepen. Zij hadden daarvan althans niets 

gemerkt. De vraag is of dat in 2016 onder de burgers zoveel anders 

ligt. Ook bestaat hier niet een uitgesproken indruk dat België, dankzij 

een monarchie die berust op de volkssoevereiniteit, een democratischer 
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land is dan Nederland of een koningschap kent dat sterker verbindend 

is het onze.

Uit de publieke discussie over het D66-voorstel blijkt, kortom, niet 

dat er sprake is van een geprangd rechtsgevoel over deze kwestie dat 

schreeuwt om codificatie. Voor zover het opwinding veroorzaakt komt 

die voort uit beduchtheid onder christelijke bevolkingsgroepen dat zij, 

in de woorden van ChristenUnie-voorman Segers, ‘naar de rand van de 

samenleving worden gedrongen’.

Een reëel gevaar is dat de seculiere partijen hun meerderheidspositie 

aanwenden om met behulp van de staatsmacht andersdenkenden in een 

hoek te drukken

Democratie en religie

Uit het oogpunt van politiek als machtsstrijd is het verklaarbaar dat de 

seculiere partijen naar dominantie in de publieke ruimte streven. Maar 

het wordt ernstig als minderheidsgroepen zich in het nauw gedreven 

voelen en in hun geestelijke vrijheid beperkt. Hierbij is de steen des 

aanstoots niet louter de ingreep in de titulatuur van de koning, maar 

de reeks opeenvolgende pogingen van seculiere partijen, de liberalen 

meestal voorop, het publieke domein van christelijke invloed en sporen te 

zuiveren. Zelfs de stilte rondom kerken op zondagochtend, in 1953 met 

een fijnzinnig gevoel voor verhoudingen vastgelegd in de Zondagswet 

van de katholiek Beel, moet eraan geloven. 

Op dit punt is het zaak het beeld nog wat groter te maken en de islami-

tische minderheden in de beschouwing te betrekken. Net als orthodoxe 

christenen, dikwijls nog opgevoed onder het eigenzinnige adagium ‘in de 

wereld, maar niet van de wereld’, voelen zij zich door een verschralende 

verdraagzaamheid jegens al wat afwijkt naar de marge gedrongen. De 
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democratie komt dus wel degelijk in het gedrang, zij het niet in de zin 

van de verstoorde staatkundige vroomheid van D66.

Door deze grotere beweging is het niet meer dan een futiele vraag hoe 

het reeds van alle politieke macht gestripte koningschap tot achter het 

laatste stukje symbolische franje is te rijmen met de democratie. De 

grote, betekenisvolle vraag is of de democratie en religie verenigbaar 

blijven. Als gelovigen zich met hun levensstijl en heiligdommen niet 

meer beschermd en erkend weten in de democratie, ziet het er niet alleen 

somber uit voor hen, maar in een wereld met twee miljard christenen 

en anderhalf miljard moslims ook voor de democratie.

Oude spoken

De seculiere partijen spelen, anders gezegd, een riskant spel door reli-

gieuze bevolkingsgroepen naar de achterkant van het publieke domein 

te dringen of in het gelid van de moderniteit te pressen. In haar voorstel 

verwijzingen naar God uit het staatspapier te bannen beroept Stientje 

van Veldhoven zich op de scheiding tussen kerk en staat. Het is de vraag 

of dit beginsel hier terecht wordt ingezet, omdat het (van meet af aan) 

beoogt collaborerende macht van staat en kerk, zoals in het Ancien 

Régime in het Frankrijk van voor de Revolutie, te voorkomen. Van een 

dergelijk gevaar is hier in de verste verte geen sprake.

Voor zover er oude spoken zijn die de democratie bedreigen, zoekt D66 

die in de verkeerde hoek. Een reëel gevaar is dat de seculiere partijen 

hun meerderheidspositie aanwenden om met behulp van de staatsmacht 

andersdenkenden in een hoek te drukken. Er is dus alle reden de schei-

ding scherp te bewaken, dat wil zeggen de scheiding tussen staat en 

seculiere kerk.
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Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/6869/Hans-Goslinga/article/de-

tail/4265823/2016/03/20/De-scheiding-tussen-kerk-en-staat-is-in-

gevaar.dhtml

My point of view

“Een reëel gevaar is dat de seculiere partijen hun meerderheidspositie 

aanwenden om met behulp van de staatsmacht andersdenkenden in een 

hoek te drukken”

Al jaren ben ik aan het schrijven over de kerk en de politiek. In diverse 

boeken staan dan ook stukken over deze niet altijd zuivere samenwer-

king en zeker op onze eilanden de belangen van een vies bisdom wat 

meent alles te mogen en kunnen bepalen. Buiten de rapporten die zijn 

gestuurd naar het Vaticaan is er ook het boek “Geloof en het geloven” 

wat diep ingaat in deze materie.

Ook in dit artikel is dus weer duidelijk op te maken dat de kerk nog 

steeds alle touwtjes in handen heeft inclusief de pedofielengroep de 

vrijmetselarij en de daaraan plakkende corruptie en criminaliteit die 

beschermd wordt door de gehele justitiële bende.

Het loskoppelen is al lang aan de kaak gesteld maar het loskoppelen 

van staat en kerk is blijkbaar een onmogelijke zaak. Begrijpelijk als 

men dan nog even extra denkt aan het beschermen van de cocaïne- en 

heroïnehandel vanuit Nederland en dat onder het mom dat god hun 

beschermengel is.

John H Baselmans-Oracle
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726 Sambil Curaçao

Het begon duister en het is nooit helder geworden.

Dit winkelcentrum wat ver boven het vermogen ligt voor een klein eiland 

werd er neergezet door zeer duister Venezolaans geld. Investeerders 

zetten dit megagebouw neer en vulden deze met zaken die wereldwijde 

merken vertegenwoordigen. Naast dat is de gehele opzet ook vreemd 

en zeker als je naar de indeling kijkt. Vreemde hoeken, smalle gangen 

en verscholen kamers links en rechts moeten dit een van de modernste 

malls maken. Dat allemaal in de stinkende rook van de ISLA. Wat ook 

sterk op viel was de innige connectie met een heer Schotte die zich zeer 

regelmatig liet zien bij de bouw.

Niemand vroeg zich af waar het geld vandaan kwam en hoe het mogelijk 

is om zo’n monster op zo’n klein eiland te zetten. Wat zit hier achter en 

waarom zijn er investeerders die hun miljoenen op een klein eiland willen 

steken op een van de meest vervuilde plaatsen? Wat is de voorkennis of 

zijn die miljoenen niet belangrijk dat ze terugverdiend worden? Wat is 

het management en waarom waren er zeer weinig lokalen bij de bouw? 

Ook nu bij het runnen wordt er zeker niet gedacht aan lokaal personeel. 

Een zee aan vragen kunnen er gesteld worden rond dit monster maar 

antwoorden zullen we niet krijgen. De ware antwoorden achter dit 

project worden niet vrijgegeven.

Wel komt er informatie binnen die vertelt dat de huidige Italiaanse maf-

fia “vreemde” contacten heeft met Venezuela en er zaken gaande zijn 
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met creditcards in Amerikaanse dollars. Witwassen en wegsluizen van 

Venezolaans geld misschien?

Ondertussen is het gebouw uitgegroeid en in beslag gelegd door jon-

geren. Jongeren die kennelijk daar voor het zeggen hebben en er vele 

illegale handel plaats vindt in dat gebouw. Het is ook een perfecte plaats 

met alle hoeken en kanten zonder enige politie. Naar horen zeggen 

worden de jongere dames er zeer regelmatig lastig gevallen. Is dat een 

opzet? Is het om dit gebouw snel weer van de hand te doen en zo het 

vele Venezolaans geld te wassen?

We horen de vreemdste verhalen maar ergens zal er een kern van waar-

heid zijn. Dat gezien hoe dit project startte en hoe het verder gerund 

wordt, bevestigt al veel. Want mensen zaten echt niet te wachten op 

deze overluxe winkeltjes zonder klanten en een monster midden in de 

rook. Veel geld lijkt er te worden gewassen, praten we nog niet over een 

land in een land met vele buitenlanders. Zoals we het zien op het ISLA 

terrein. En zo wordt ons eilandje langzaam maar zeker verpatst aan het 

buitenland en hun maffia.

John H Baselmans-Oracle

2016

727 What is realy behind the Rollong Stones concert?

‘Hola Habana!’ Rolling Stones rock Cuba as ban on their music lifted

THE Rolling Stones have played a free concert in Cuba after their music 

was banned in the country for many years.
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Sir Mick Jagger and his band mates performed at the Ciudad Deportiva 

stadium in Havana yesterday despite the Pope apparently trying to put 

a stop to the gig - because it was taking place on Good Friday.

The group opened the show with Jumpin’ Jack Flash and Sir Mick 

addressed the crowd in Spanish saying: “Hola Habana, buenas noches 

mi gente de Cuba”, which translates as “Hello Havana, goodnight my 

people of Cuba”.

The set included included Angie, Honky Tonk Women, Midnight Ram-

bler, Miss You, Gimme Shelter, Start Me Up, Sympathy For The Devil 

and Brown Sugar.

A tour insider the band’s team were flabbergasted when the Vatican got 

in touch by letter saying the Pope disapproved of the concert.

The source said: “Much as they didn’t want to upset the Pope, they had 

a contract to play and were going to honour it.

“They have made a promise to the Cuban people and won’t let them 

down.”

Another source told the newspaper the Stones replied to the Vatican, 

saying other global music events were being held on Good Friday.

The band’s music was banned in Cuba and blocked from the radio 

because it was considered subversive.

Cubans listened to their music in secret and the band built up a huge 

fan base on the island.
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Virgin boss Sir Richard Branson also flew out to Cuba to watch his 

pals play.

Their concert is the second landmark event in the country this week after 

the visit by American president Barack Obama - the first US leader to 

visit the country since the 1959 revolution.

My point of view

This event created by Mr. Elias was more than making publicity. Some 

people told me that this is about money! Yes, for the people it was free 

but as for Cuba and Mr Elias it is all about money.

That is what we heard about the “good intention” of this concert and 

the financial done by Stichting Bon Intenshon. Much money was made 

with North Sea Festival and Curacao Jazz Festival and allegedly the 

money coming from these events is now washed and cleaned. Maybe 

the intention is good but the execution is poor.

I hope it’s not true, but so far all actions look like.

Let us see it positively, the Cuban people enjoyed the concert and de 

money thing is the problem for the tax office and accountants to handle.

John H Baselmans-Oracle
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728 Geen vrij meer voor speciale dagen in welk geloof 
       dan ook

Het is toch om de zotte dat een compleet land, zelfs hele continenten 

lamgelegd worden door de vele geloven die er bestaan op deze wereld. 

We zien dan dat er dagen niets gedaan wordt en dat men ook niets doet 

aan het geloof.

Kijk ik even op ons eilandje Curaçao waar nu met Pasen er mensen zijn 

die 5 dagen niets anders doen als zuipen en hangen aan een baai omdat 

het Pasen is! Wil je gebruik maken van de goede vrijdag en wil je gebruik 

maken van 1ste en 2de paasdag doe het dan zoals het katholieke geloof 

het je voorschrijft! Dan komt er bij dat we vele andere geloven hebben 

op dit eiland en die pikken deze dagen dan ook in als zijnde vrije dagen.

Er moeten wat zaken gaan veranderen en die moeten drastisch verande-

ren. Welk geloof je in gelooft, vrije dagen zijn niet gebonden aan welk 

geloof dan ook. Wil je een vrije dag dan draag je niet bij aan het geheel 

en zal dat op eigen kosten moeten. Vrij is niet doorbetaald krijgen.

Nu, weet ik, heb ik de poppen aan het dansen. Natuurlijk want ieder-

een heeft nu van hun tijd dat ze behoren te werken in het totaal ruim 

4 weken extra vrije dagen door alle geloven en speciale dagen die er 

ingevoerd zijn. Geloof je in je land en wil je zo nodig bij een vlag staan 

geen probleem, dat doe je dan op eigen kosten. Als we deze regel in 

gaan voeren kunnen we alle mensen gemakkelijk 3 weken betaald geven 

en dan zal een economie nog naar behoren draaien en we allemaal een 

goed leven hebben.
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Het is voor de zotte dat er alsmaar veel tijd verloren gaat aan onzinnige 

dagen die of door een land of door een geloof ingevoerd zijn. Dat ten 

koste van onze toekomst onze kinderen. Want wat we zien is dat alleen 

dit eiland verder en verder aan het verpauperen is omdat er geen geloof 

meer is in eigenwaarde en geloof in onze naasten. De huidige geloven 

die we allemaal om ons heen zien dragen totaal niets meer bij aan deze 

Universele regel. Deze geloven zijn niets meer als clubjes vormen die 

tegenover elkaar staan. En dat bewijst wel als je nu de eerste paasdag 

naar een kerk zou gaan en ziet hoe leeg die is en velen bezopen op een 

strand hangen met liefst een radio en TV hard aan want we hebben 

schijt aan onze naasten.

Willen we werkelijk één zijn, laten we al deze gelovige vrije dagen af-

schaffen inclusief al die walgelijke dagen die vrij zijn omdat de politiek 

zo bepaald heeft. Willen we werkelijk vrij zijn, laten we eens daarmee 

beginnen en maken dat er dagen komen, weken, maanden en jaren van 

absolute eenheid, begrip en eigenwaarde. Daar hebben we geen vrije 

dagen voor nodig.

John H Baselmans-Oracle
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729 Wie zijn de ware terroristen?

Ben even snel wat gaan Googleën en kwam al op wat namen terecht

Abu Sayyaf

Al-Shabaab

Ansar al-Islam (AAI)
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Ansar Dine 

Asbat al-Ansar

Ansaru

Al Aqsa International Foundation

Al Aqsa Martyrs’ Brigades

Al Aqsa Nederland

Al Gama’a al Islamiyya (GI)

Al Qa’ida

Al Qa’ida in Irak (AQ-I)

Al Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM)

Al Qa’ida op het Arabisch Schiereiland (AQAS)

Ansar Al Islam

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Boko Haram

Devrimci Halk Kurtulus Partisi/Cephe (DHKP/C)

Egyptische Islamitische Jihad (EIJ)

Ejército de Liberacion Nacional (ELN)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Gerakan Mujahideeën Islam Pattani (GIMP)

Gama’a al-Islamiyya

Great Eastern Islamic Raiders’ Front (IBDA-C)

Groupe Islamique Armée (GIA)

Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM)

Groupe Islamique Combattant Tunesien (GICT)

Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat 

Hamas

Harakat ul-Mujahidin (HUM)

Hezb-ul-Mujahedeen (HM)

Hezbollah 

Islami Büyük Dogu Akincilar – Cephesi (IBDA-C)
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Islamitische Jihad (PIJ)

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)

Islamitische Staat (ISIS/ISIL)

Jabhat Al-Nusra

Jaish-e-Mohammed (JeM)

Jemaah Islamiyah (JI)

Lashkar-e-Tayyiba (LeT)

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Libische Islamitische Gevechtsgroep of Al-Jama’a 

al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya

Moro Islamic Liberation Front

Revolutionair Nationaal Front of Barisan Revelusi 

Nasional (BRN) 

Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

Popular Front for the Liberation of Palestine – 

General Command (PFLP-GC)

Sendero Luminoso

Takfir wal Hijra 

Teyrebazen Azadiya Kurdistan (TAK)

Namen die de wereld rond gaan als zijnde veelal zware terroristische 

groepen. Mensen die niet leven volgens de regels die een verziekte 

cultuur heeft geschreven. Deze mensen worden beschreven als zijnde 

beesten en als ziekelijke geesten, de keerzijde zijn van een menselijk ras.

Maar als ik dit zo hier neer zet, schiet me te binnen dat er een tweede 

zijde is aan alles. Even verder kijkend zien we dat het veelal om groepen 

gaat die veranderingen willen. Groepen die een andere zienswijze hebben 
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en groepen die er tussen zitten die juist de rotte appels van het verziekt 

systeem willen aanpakken. Helaas denken deze groepen dat je met ge-

weld zaken kan oplossen. En zelfs extreme groepen koppelen daaraan 

vast dat er mensen gemarteld, verkracht en vernederd of uitgemoord 

moeten worden. Bij de laatst genoemde komen we op die groepen die 

zwaar gehersenspoeld zijn door of een geloof of door juist het systeem. 

Personen die geen uitweg meer zien als alleen verderf omdat hun geloof 

in een of ander persoon of groep zo geschaad is dat ze geen ander weg 

meer weten. Men denkt dan door uitroeiing zaken op te kunnen lossen. 

Bevalt een volksgroep jou niet dan roeien we hem uit! Dat zien we door 

onze hele geschiedenis als een rode lijn alsmaar terugkomen. Zijn het 

niet de Joden die het moeten ontgelden dan zijn het wel groepen van 

een ander geloof, politieke partij of zelfs een ras.

Wat zien we bij deze groepen nog meer?

Wat op valt is hun angst, de angst voor de andere zijde, het onbekende 

of de angst voor hun tegenstander. Dat maakt dat zij aan het moorden 

slaan en zo proberen hun angsten te bedwingen en af te reageren. Het 

zijn stuk voor stuk een zielig hoopje ellende die hun eigen verstandelijk 

onvermogen en angsten proberen te verbergen door andere te overbluf-

fen of uit te moorden. Doch er is nog een andere groep die momenteel 

veel groter is dan dat ik tot nu toe beschreven heb. En dat zijn de ter-

roristen in een pak en een stropdas die in de huidige wereld hun leven 

leiden als zijnde een “wel opgevoede burger” maar aan de keerzijde 

de ware terrorist is van ons huidig systeem! Men ziet wel eens stuk-

ken over welgestelde personen in onze gemeenschap die een gespleten 

persoonlijkheid hebben. Aan de ene kant zijn ze de goedheid zelve 

en bezitten ze een fortuin en aan de andere kant worden deze mensen 

neergezet als zijnde satan met vele duivelse activiteiten. In werkelijk-
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heid is het zo dat het gaat over inderdaad gespleten persoonlijkheden 

die veelal ook in een zelfde club zich voortbewegen. Vele kennen die 

als zijnde de freemasons. Maar in werkelijkheid zijn ze via die club zo 

gehersenspoeld dat ze geloven in hun goedheid. Iets wat we zien bij 

bijvoorbeeld koning Alexander maar ook Queen Elisabeth en hun club 

om hen heen, die zich allemaal voordoen als welbegrijpende personen 

en mee leven in de ellende die er nu heerst op de wereld.

Maar hun keerzijde is dat zij de zwaarste terroristische groep zijn van 

de gehele wereld! Zij sturen veel van bovengenoemde terroristische 

groepen de nodige informatie, materiaal en geld toe om deze groepen 

zich als beesten te laten gedragen. Zelf blijven ze ver buiten schot in 

hun over beschermde wereld. Door deze angst die gekweekt wordt, is de 

burger afgeleid van wat er werkelijk gaande is. De wereld staat alsmaar 

op zijn kop als er in Amerika of Europa er 15 tot 20 onschuldige mensen 

worden afgemaakt! De kranten puilen uit en de TV, totale media, laat 

niets anders zien. Dat terwijl er op diverse andere continenten er weke-

lijks honderden let wel soms duizenden onschuldige mensen worden 

vermoord, verkracht en afgemaakt als beesten. Daar horen we niets van 

en mogen we ook niets van horen! Door alle aandacht te vestigen op 

15 “eigen” mensen kan men heel subtiel doorgaan met moorden rond 

de rest van de wereld.

Deze adelen oftewel elite en hun clubje, wat de lijn heeft tot het Vaticaan, 

zorgen dat er vele onschuldige mensen alsmaar vermoord worden. Pre-

cies zoals deze groep het beschreven heeft en wekelijks alsmaar in hun 

hoofden drammen via hun ritualen. Slaafs volgend en geloven dat dat 

de ware weg is. De afleidingen die we krijgen te horen en te zien vanuit 

wereldleiders en het Vaticaan maken dat we het plaatje niet meer zien 

en ons vastklampen aan een ziekelijke berichtgeving die niets anders 
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doet dan terroristische groepen, die gesteund worden door de elite, te 

moeten geloven. Het plan lukt geweldig want de wereldbevolking zeker 

in Europa en Amerika is bang en gelooft dat ook zij vermoord worden 

door een van de bovengenoemde terroristische groepen. En zo is het 

mogelijk om zeker 2 continenten totaal in de ban te krijgen onder het 

mom dat een persoon gekoppeld aan de Islam bij voorbaat een terrorist 

is. Dit hebben we in de geschiedenis al meerdere malen kunnen lezen 

al werd toen de Islam ingevuld als zijnde RK of Jood enzovoorts.

Wanneer gaat de mens weer denken en alle zaken eens simpel op een 

rijtje zetten? Wanneer gaat de mensheid inzien dat de ware terroristen in 

het gehele menselijk bestaan de elite zijn, gekoppeld aan de freemasons-

Illuminati?

Zolang als we dat niet willen zien, en dus toe laten, is de burger een 

speelbal van de elite en zal er blijven gemoord worden via hun terroris-

ten. Zolang wij als burgers niet in gaan zien dat onze ware terroristen 

die mensen zijn in een pak en stropdas of weelderige gewade, zijn we 

gedoemd te bloeden en te sterven voor deze elite.

John H Baselmans-Oracle

2016

730 Oplichting in de lokale olie- en benzinehandel 
       op Curaçao

Ja, olie is maar een glad goedje wat overal tussendoor kruipt en moeilijk 

te pakken is. Nu hebben we een plaatselijke compagnie die Curoil heet 
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en alles wat rond olie en benzine regelt op deze eilanden.

We weten ook dat er vreselijk gesjoemeld wordt met benzine in zowel 

de kwaliteit als de prijs. Het is al heel wat jaren geleden dat er een heer 

Wedervoort onderzoek liet doen over de kwaliteit van deze benzine. Uit 

deze resultaten bleek dat het werkelijk troep is wat Curoil levert. Dat 

verklaarde voor hem toen ook waarom er zoveel problemen waren met 

de nieuwere wagenmodellen en het goed afstellen van deze wagens. 

Als autocoureur heeft hij toen vele lokale publicaties gedaan over de 

slechte kwaliteit van de toen nog twee benzineproducten die we hadden. 

Op een gegeven moment liep het zo hoog op dat heer Wedervoort nog 

meer bewijzen vrij liet over deze producten. Omdat deze man nog actief 

was in de autosport was hij blijkbaar een gemakkelijke prooi. Want wat 

gebeurde er? Hij kreeg een ongeluk op de dragstrip en overleed aan zijn 

verwondingen. Alles was perfect want een lastig iemand die de vuile was 

van de olie industrie naar buiten bracht, was op die manier opgeruimd. 

Het was geen ongeluk maar regelrechte moord op deze man omdat hij 

te veel bewijzen had hoe deze wereld in elkaar zat. Wat ook later bleek, 

want niemand, noch familie noch buitenstaander pakte deze zaak weer 

op en zijn strijd bleek voor niets geweest te zijn.

Later was er op dit eiland een man genaamd Brekelmans die heel zijn 

leven handelde in chemische producten en waaronder ook olie en ben-

zine. Wonend op dit eiland als gepensioneerde merkte hij dat er een zeer 

slechte kwaliteit benzine was. Hij contacteerde zijn oude leveranciers 

en hij vond er een die benzine- en olieproducten kon leveren tegen zeer 

goede prijzen voor zowel de groothandel als de detailhandel. Deze heer 

Brekelmans nam contact op met de lokale leverancier en kreeg nee op 

zijn aanbod. Wat deze man ook probeerde het lukte hem niet om de 

goede benzine op de markt te brengen. Ondertussen was hij bezig om 
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via andere wegen de betere en goedkopere benzine hier op het eiland te 

krijgen maar de tegenwerking was enorm. Plotsklaps hoorde zijn zonen, 

wonend in het buitenland, niets meer van vader en kwamen snel naar 

Curaçao om te kijken wat er met pa aan de hand was. Pa lag dood in 

zijn huis. Er was, wat later bleek, enkele zeer gevoelige informatie ver-

dwenen zo ook zijn laptop waar alles opgeslagen stond over de benzine 

van Curaçao en de eventuele nieuwe handel. Het was een ware chaos 

wat er toen verder gebeurde.

De zonen deden aangifte maar wat bleek, het huis wat pa huurde was 

van een politieagent en deze had zich al zelf wat zaken toegeëigend. 

Aangiftes werden niet uitgezocht en op een nacht toen deze zonen sliepen 

in het huis werd er wederom ingebroken en werden deze jongens “onder 

handen genomen”. Ook ditmaal was het niet de politie die de burger 

beschermde. Nee, erger nog de politie vertelde hun beter het eiland te 

verlaten omdat ze niet veilig waren op dit eiland. Om de laptop en de 

papieren terug te vorderen, die blijkbaar bij de politie waren, werd ook 

niet ingewilligd en enkele dagen daarna was de situatie zo erg dat de 

zonen moesten vluchten.

Twee gevallen van moord en dat omdat er naar buiten is gekomen dat er 

een ware oplichting bezig is in de lokale olie- en benzinehandel. En dat 

beschermd door de overheid en hun justitieel apparaat. Twee mensen 

die de dood gevonden hebben omdat zij de bewijzen hadden van deze 

oplichting en al deze bewijzen zijn verdwenen en de slechte kwaliteit 

benzine is blijven bestaan.

Wie gaat dit verder aanpakken? Zal deze de derde, vierde of meerdere 

zijn die vermoord gaan worden? Het is duidelijk bewezen dat er iets 

vreselijk mis is in deze handel en dan praten we nog niet over de mil-
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joenen die verkregen worden om rotzooi lokaal op de markt te brengen 

onder astronomische lokale prijzen. Wie gaat nummer 3 worden die 

dat aan gaat pakken?

John H Baselmans-Oracle

2016

731 Laat even je hersens werken

We zien dat er vele zogenaamde “terroristische” aanslagen zijn. Veelal 

op plaatsen waar hooguit enkele tientallen dodelijke slachtoffers zijn. 

Ook weet men al zeer snel wie de bomdragers zijn wat ook een opmer-

kelijk gegeven is.

Dan kom je op het punt zoals een ware terrorist zou denken en dat is: 

Als je werkelijk schade wil toebrengen dan doe je dat waar een grote 

mensenmassa is (zoals nu bv Syrië). Je neemt een plaats waar vele 

mensen zijn en je zet explosieven die op afstand te ontsteken zijn, of 

wat in sommige gevallen ook werkt een persoon totaal gehersenspoeld 

met zoveel explosieven dat deze een groot bereik heeft in de menigte.

Wat zien we bijvoorbeeld in Parijs, Brussel en vele westerse plaatsen? 

We zien daar dat voor de staat bekende mensen die als robotten naar 

een plaats gaan waar enkele mensen zijn en dan wordt de persoon met 

springstof de lucht in geblazen. Wat je ook telkens hoort is dat er enkele 

bommen niet af zijn gegaan en die personen worden dan of opgepakt 

voordat ze een woord kunnen zeggen of ze worden doodgeschoten. Men 

is duidelijk bang dat deze persoon gaat praten wie er werkelijk achter 
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die bomaanslagen zitten! Deze zogenaamde terroristen zijn personen 

die simpel voor een blok gezet worden om deze actie uit te voeren. 

Sowieso worden ze toch vermoord of gemarteld tot hun lichaam het 

opgeeft. Keuze is er niet en dat ziet men alsmaar in de vele aanslagen 

die er nu zijn.

Wil men werkelijk een succesvolle terrorist zijn dan zoek je de grote 

evenementen op en dan blaas je een stadion op en daar heb je geen 

zogenaamde, volgens veel mensen, “Islam geloofsgekken” voor nodig. 

Dat alles is om de Islam in discredit te brengen en zo haat te verspreiden. 

Het heeft niets te maken met het in naam van Allah vergeldingsacties 

uit te voeren. Dat is de meest domme reden die er momenteel door 

Amerika en hun bondgenoten naar buiten komt. En dat bewijst dat de 

ware terroristen niet in Amerika en Europa rondhangen maar elders op 

de wereld. Zij zijn elders bezig en dat met veel succes gezien de vele 

doden onder de burgers in de diverse landen. De zogenaamde terroristen 

die wij hier zien zijn simpele figuren die onder druk van Amerika en 

hun bondgenoten angst en haat zaaien dat om de bekende reden die zij 

voor hebben met ons burgers;

De controle over elke individu dag in dag uit.

John H Baselmans-Oracle
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732 Geheime stukken van het Kabinet der Koningin

Op de pagina “leugens OM” (klik hier) staat een volgend stukje “De 

klokkenluider die Nova heeft getipt over de geheime stukken van het 
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Kabinet der Koningin, blijkt Robert Coleman, sinds 2001 werkzaam als 

beveiligingsambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken.”

Nu gaat het even over de woorden “geheime stukken van het Kabinet 

der Koningin”, want dat bevestigt nogmaals een ingezonden stuk en 

wat ik later in mijn boeken over heb dat lokaal bij het kabinet van de 

gouverneur een kamer is waar dagelijks alles wat hier gaande is op de 

eilanden in code doorgebriefd wordt naar het kabinet van de koning! 

Met eigen ogen heb ik deze mappen gezien toen ik op bezoek was bij 

de toenmalige directeur van het kabinet van de gouverneur hier op het 

eiland Curaçao. Je gaat de trap op recht voor je en na de 2de trap is er 

een kamer links waar alles gecodeerd binnen komt en verstuurd wordt. 

Deze kamer stond open toen ik die bewuste morgen daar was en zag ik 

mensen drukdoende de berichten van die morgen te ontcijferen. Zo werd 

het me uitgelegd door de toenmalige directeur, waar net op dat moment 

enkele van deze documenten op zijn bureau gelegd werd. “Dit krijgen 

we elke dag en elke dag sturen wij de informatie die wij krijgen over de 

politieke en gangbare zaken op dit eiland”. Hij vervolgde, “het mooie 

van deze job is dat lokaal alles gemeld moet worden bij de gouverneur 

en zo weten we precies wat er gaande is. Dan praten we nog niet over 

de meldingen die binnen komen vanuit achter de schermen”. Op de 

vraag wat Nederland er mee deed kreeg ik een vaag antwoord want 

het bleek pas later dat niet Nederland deze informatie kreeg zoals heer 

Donner liet vallen maar het kabinet van de Koning. Hij liet toen weten; 

“Nee, de veiligheidsdienst Nederland en politiek Nederland mogen deze 

informatie niet inzien. Pas als het van het kabinet van de koning komt 

dan pas mogen wij er mee werken”.

We weten allemaal dat Nederland dagelijks zaken bespioneert en ge-

bruikt met voorkennis. Frappant was, dat het toen ging over de vele 
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miljoenen die de toenmalige premier Maria Liberia Peters had gesluisd 

naar Amerika en dat de directeur me vertelde; “John, gaan we dat aan-

pakken, kunnen we de gehele politiek naar huis sturen en Nederland 

kan hier niet zijn eigen mensen voor in de plaats zetten”. “Zo waren er 

ook de meldingen van vele politici en duistere geldstromen zoals bij 

Hueck, Komproe, Wathey, Wilsoe en onder andere Godeth” vervolge hij.

Het is duidelijk dat Nederland van alles op de hoogte is en Nederland 

zo het gas af kon dwingen in de 10-10 besprekingen. Venezuela heeft 

namelijk als deal via Ansary (Parman Group) samen met Tromp en Ys 

dat de olie voor hen is. En zo komen meer en meer de waarheden naar 

buiten, en door deze klokkenluider die naar buiten bracht dat inderdaad 

geheime stukken bij het kabinet van de koning binnen komen dat samen 

met de uitspraken van de directeur van de gouverneur, valt alles in elkaar 

en komen zo meer en meer zaken naar buiten.

De bittere waarheid gaan we pas zien als de eerste drup olie of gas naar 

boven komt en dan is weer een melding van 7 jaren oud, bevestigd 

geworden.

John H Baselmans-Oracle

2016

733 Het Openbaar Ministerie is deel van de Curaçaose 
maffia

Er is veel gaande op ons klein eilandje en er is sinds het boek “Curaçao 

maffia eiland” menig ogen geopend. Toen was het PAR die er alles aan 
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deed om zaken in de doofpot te stoppen, wat overigens begrijpelijk is 

want zij worden gesteund door de Italiaanse maffia, en er alles aan deed 

om het boek uit de roulatie te halen. Maar ook hebben we een Openbaar 

Ministerie die eindeloos zogenaamd blijft slapen en zich druk maken 

over politieke zaken in plaats van zwaar criminele zaken! Op een gegeven 

moment was het mevrouw El Hage, die minister-president was van de 

toen nog hetende Antillen, die rond ging zeggen, na het lezen van het 

boek Curaçao maffia eiland, dat het eiland verzadigd was van maffiagroe-

pen. Ze was dat in volle overtuiging aan het vertellen niet wetende dat 

ik dit gesprek via een van mijn kennissen heb vernomen. Zoveel als ik 

belachelijk gemaakt werd met het vrijgeven van deze informatie, zoveel 

werd het wel gelezen door miljoenen mensen die het boek downloaden 

en er vele vragen op kwamen en wat er precies gaande was.

Op dat moment werd wel mijn mond gesnoerd via de diverse wegen, 

door onder andere enkele maffiagasten die zich aangesproken voelden. 

Men dreigde met rechtszaken maar dreigde ook met mijn leven en dat 

ze het boek zouden laten verbieden voor verdere verspreiden van deze 

informatie. Het waren enkele zware jaren want men bleef exploten sturen 

en men probeerde alles om het te verbieden.

In die tijd kwam er ook naar boven de connectie van het Openbaar 

Ministerie met de Vrijmetselarij en in die dezelfde tijd kwamen alle 

gegevens vrij van een zekere heer Hans Willems die onder de naam 

“Lagunasol” vele stukken via advertenties plaatste in de lokale kranten. 

In die stukken was een zeer opmerkelijke lijn te vinden en die was hoe 

de rechterlijke macht een persoon zijn leven compleet vernietigde omdat 

die persoon er achter gekomen was hoe enkele rechters werkelijk waren 

en recht spraken. We wisten al vanuit oude gegevens dat niet de beste 

rechters op dit eiland gestationeerd worden. Het waren veelal rechters 
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met opmerkelijke verledens achter hun naam. Daar was heer Willems 

achter gekomen en publiceerde dat. En dat werd door het Openbaar 

Ministerie en hun rechterlijke macht niet in dank afgenomen.

Doch door simpel rechtszaken op een rijtje te zetten en door zaken te 

documenteren hoe een rechter tot welke uitspraken kwam, was opmer-

kelijk te zien dat rechters in zeer veel gevallen (veelal als het om zaken 

gaat tegen de maffia) zich in allerlei bochten wringen en zo tot opmer-

kelijke uitspraken kwamen. Dat was heer Willems ook al opgevallen in 

die jaren dat hij leefde. Door zaken vast te leggen confronteerde ik de 

toenmalige Procureur Generaal heer Piar nog wel eens met deze zaken 

en ik kreeg zonder dat hij het doorhad, de bevestiging dat er intern nog 

wel eens “gekeken” werd om tot een bepaalde uitspraak te komen. De 

meest opvallende uitspraak was eens over dat de overheid op een bepaald 

moment praktisch alle rechtszaken won door een bepaald artikelnum-

mer uit de wet aan te halen bij hun rechtszaken. Toen werd er intern 

onder de rechterlijke macht besproken welk artikelnummer in de wet 

die desbetreffende regel zou overtreffen en teniet zou kunnen maken. 

Vanaf die dag, vertelde de Procureur Generaal, heeft de overheid op 

die basis van een overtreffende regel in het wetboek, geen zaak meer 

kunnen winnen.”

Met deze uitspraak gaf de Procureur Generaal aan dat er onderling op 

het stadhuis gekeken wordt hoe zaken aan te pakken om zo tot bepaalde 

uitspraken te komen. Ook merk je dat in de huidige persberichten die 

door de Openbaar Ministerie PR man naar buiten worden gebracht, 

duidelijk weer geven welke lijn de justitiële maffia volgt. Nog duide-

lijker is dat er een Rotterdamse oud Procureur Generaal op de plaats is 

gekomen van de lokale Procureur Generaal en dat bepaalde zaken, zeker 

als ze over drugs gaan en de Italiaanse maffia kennelijk “verdwijnen” in 
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niet meer terug te vinden lade in datzelfde stadhuis! Niets nieuws, want 

heer Piar als oud Procureur Generaal moest dat ook doen om zijn eigen 

leven veilig te stellen. En zo verdween onder andere ook Gouverneur 

Goedgedrag die te veel wist en geen kant meer uit kon als alleen maar 

zich ziek melden met hartklachten.

De gehele justitie, en dan praten we over de Procureur Generaal, Mi-

nister van Justitie, Rechters Politie, en Rechercheurs, worden op vele 

verschillende manieren afgeperst, tegengewerkt en zaken opgelegd 

vanuit de maffia. We horen dat uit de ex-personen die ooit deze justiti-

ele posten bekleedden. Maar dat bewijzen ook bijna dagelijks al deze 

personen, huidig daar werkend, en is duidelijk te zien aan hun manier 

van werken, denken en handelen. Mocht er toch een maffiapersoon 

moeten verschijnen zie je veelal dat er opzettelijk gaten in vonnissen 

zijn wat de maffia weer voer geeft om deze aan te vechten om alsnog 

hun cliënten vrij te krijgen. Als alternatief zie je ook dat men jongeren 

zoekt en mensen die te veel weten en die worden dan aangewezen als 

zijnde de “zware jongens”. Maar de zaken over miljoenen aan cocaïne 

(drugs), wapenhandel en het sluizen van de ware grote partijen gok- en 

verzekeringsgelden worden nog steeds niet aangepakt. Men is in justitie 

duidelijk politiek gekleurd en dat kan niet anders want de politiek is 

zeer duidelijk een speelbal van de maffia. En elke kleur heeft zo wel 

zijn financiële maffiagroep achter zich staan.

Justitie in alle facetten is niets meer als een “uitvoeringsorgaan” van de 

maffia die de vele ongure zaken moet coveren en liefst in de doofpot 

laat belanden. En zo hebben wij als simpele burgers geen orgaan wat 

ons beschermt tegen deze onderwereld en hun vuile praktijken. De 

justitie is de rotte appel in het geheel, en zolang die niet aangepakt gaat 
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worden, is het alleen beschermen van het criminele maffiacircuit en het 

afrekenen met die groepen die dan net niet passen in de huidige situatie.

John H Baselmans-Oracle

2016

734 De sportwereld in rep en roer

Eindelijk via een officiële Engelse doctor die openbaar maakt dat al-

leen hij al 150 topsporters opgepept heeft met diverse middelen. (zie 

artikel hieronder). We hebben het al in Duitsland mogen horen maar 

toen werd het al snel in de doofpot gestopt. Vele jaren geleden had ik 

het al over doping in de topsport en in 2012 beschreef ik dit in het stukje 

“Doping in het Nederlands voetbal” en publiceerde het ook in het boek 

“Curaçao achter gesloten deuren”. Ook heb ik vorige maand het stukje 

gepubliceerd “Geen topsport zonder doping of manipulatie, maart 21at 

05:12am”. De wereld was te klein, dat terwijl ik het zelf met eigen ogen 

gezien heb en zelfs heb mogen meemaken. Dit alles heb ik jaren geleden 

gerapporteerd aan de Nederlandse sportfederatie en ik heb het ook naar 

alle kranten gestuurd in Nederland. Niemand reageerde, op één na en 

dat was een reporter van het Eindhovens Dagblad die mij belde voor 

nadere informatie. Helaas deze jonge reporter zwichtte voor de druk die 

op hem kwam om zo iets groots aan te pakken. En dat klopt want het is 

iets groots, zeker als je over deze vieze praktijken praat in alleen al het 

Nederlands voetbal, laat staan alle andere topsporten waar ook alles aan 

gedaan wordt om zogenaamd hun pupillen “gezond” te houden! Ondanks 

dat ik het zelf heb gezien en meegemaakt en naast de 2 Nederlandse en 
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2 lokale sporters met hun verklaring is het niet gelukt dit open te gooien 

tot vandaag. Nu is de hel losgebroken omdat een Engelse arts het even 

heeft over hem alleen al 150 topsporters!

Het gaat ver en diep en vergeet niet; topsport is een miljarden business 

en daar maakt het niet uit wie de slachtoffers zijn. Die sporters vanuit 

de top die hun mond open deden, werden snel op non actief gezet of 

werden na een blessure nooit meer goed bevonden. Zelf maakte ik mee 

omdat ik nee zei tegen de spuiten en ik uit het eerste team teruggeplaatst 

werd naar een lagere divisie en uiteindelijk de handbalsport voorgoed 

de rug toe keerde. Wat ik zag bij de topvoetballers bij wie wij in huis 

kwamen en goede vrienden waren, bleek dat hun “aftrainen” na hun 

carrière niets meer was dan de regelmatige spuiten om af te kikken om 

zo langzaam maar zeker weer terug te komen in deze wereld.

Topsport is geld en gaat over lijken! Niets is belangrijker, jij moet 

gewoon presteren. Zo niet lig je er uit en zal je je mond voor eeuwig 

moeten houden. De wielersport heeft zo al enkele bewijzen laten zien. 

Zo ook Duitsland en Rusland, allemaal zogenaamd “sporadisch”. Nu 

hebben we Engeland met een arts met 150 gevallen en als we werkelijk 

deze wereld gaan opentrekken, zien we dat topsport in de huidige vorm 

niets anders is als drugs, oppeppen en een lichaam slopen voor resultaat.

Wanneer is er een Nederlandse arts of trainer die het lef heeft zijn 

mensen te gaan beschermen en met deze troep naar buiten gaat komen?

John H Baselmans-Oracle
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735 Spiritueel zijn

We hebben er onze monden van vol en we zien over en over zogenaamde 

“wijze” uitspraken en video’s die dan in de meest vreemde sets gemaakt 

worden.

Maar ik kreeg enige tijd geleden onderstaande video te zien en het moet 

een van de meest spirituele persoon zijn die men kende. Toen ik de 

beelden zag zakte ik werkelijk in de grond, zeker toen ik ook nog eens 

de “wijze” uitspraken moest aanhoren van deze persoon.

Ze heeft het alsmaar over het “spiritueel” zijn. Dan vraag ik me af, wat 

is dat dan wat ik fout doe om mijzelf te zijn? En wat maakt deze per-

soon spiritueel en waarom zijn de eenvoudige mensen als bijvoorbeeld 

de monniken niet spiritueel volgens de nieuwe spirituele denkwijze? 

Toen we 50 jaar geleden ons zo gedroegen werden we uitgescholden als 

zijnde “hippie”! Nu ben je spiritueel als je je handen vol ringen hebt, 

een winkel aan armbanden, rond je lijf kettingen, verder een lap om je 

middel en een blote kont om wat kijkcijfers te bewerkstelligen. Praten 

we nog niet over het verminkte lichaam vol met tatoeages!

Dan vraag je toch af; Als je je zo verminkt en zoveel versierselen nodig 

hebt om één te zijn met het Universum dan ben je werkelijk je lichaam 

voorbij gelopen en heb je niet begrepen wat het Universum is. Wat is 

er toch gaande met deze wereld? Kunnen we ons lichaam niet zonder 

versierselen accepteren? Kunnen we ons zelf niet zien als één geheel 

van het Universum zonder alles wat niet thuishoort om ons heen?
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We leven werkelijk in een wereld van gezien willen worden terwijl de 

ware wereld en de wereld van het Universum een wereld is van één 

zijn en gelijk zijn met alles om je heen. Helaas mis ik dat in de huidige 

video’s en de vele spreuken die alleen gaan over ik en ik, en niet over 

wij en het Universum. Ben je werkelijk één dan val je niet op en heb 

je geen versieringen en verminkingen nodig. Dat wat we nu alsmaar 

zien en horen wil alleen zeggen dat deze personen ver van moeder na-

tuur staan. Een moeder natuur zal zichzelf niet verminken (tatoeages) 

en versieren (kettingen, ringen en opvallend kleden). Moeder natuur is 

één en is samen en is vol respect! Dat missen we bij het hele spirituele 

gedoe wat blijkbaar een verlengde is van “hippie” zijn.

Wees één zoals de oude meesters het ons willen doorgeven en daar zijn 

geen versierselen en “wijze” woorden voor nodig. Alleen dat versieren 

en de show geven aan hoever je verdwaald bent in de wereld wat men 

noemt het Universum.

https://vimeo.com/157374240

John H Baselmans-Oracle
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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.

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
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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

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
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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

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
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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

New world

Artikel 1125 tm 1228

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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