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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 geschreeuwd 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
14
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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 redactionele 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
- The new world-
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die heel lang voor mensen achter gehouden werden. Men nam alles maar
voor waar aan en men dacht werkelijk dat het de enige waarheid was
die ons voorgehouden werd.
Door het vrij publiceren, van tot op heden 64 boeken, blijkt dat men
maar zeer slecht op de hoogte is van wat er werkelijk gaande is op deze
aarde. De vieze clubjes, politiek, maffia, drugs en geloven maken dat
er vele geheimen zijn ontstaan en ons voorgehouden worden dat deze
niet bedoeld zijn voor het alledaags publiek.
Via ingezonden en redactionele stukken werd er veel los gemaakt en
zijn er vele clubjes en groepjes in paniek geraakt. Men heeft er alles aan
gedaan om mij de mond te snoeren maar door en via mijn publicaties
is dat hen niet gelukt. Wat er allemaal gebeurd is, kun je lezen in mijn
boeken die ieder een onderwerp of doel hebben. In deze OMNIS serie
zet ik simpel alle redactionele stukken, ooit uitgebracht of in de pers
zijn gekomen, op een rijtje. Wil je het gehele verhaal lezen met achtergronden 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?

16
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2016

736 Het houdt niet op in de gevangenis
In 1998 werden de eerste aangiftes gedaan en in 2003 werd door onze
MKK deze mishandelingen, verkrachtingen en martelen al aangekaart.
Tot vandaag de dag worden alle mensenrechten in onze gevangenis met
voeten getreden en worden mensen als beesten behandeld.
Inderdaad, het zijn niet altijd de lieverdjes die daar zitten maar hier in
dit geval en het geval van enkele dagen geleden praten we over jongens
die hier illegaal zijn of wachten op uitzetting en ook in deze beestenboel
terecht komen. Het is onbegrijpelijk dat Nederland blijft zwijgen en
we zien dat Nederland de internationale rechten van de mens niet hoog
in het vaandel heeft. Erger nog, op hun grondgebied gebeuren zaken
die we niet durven te dromen. Het is zelfs erger, we weten vanuit de
gevangenis door drie klokkenluiders dat de directie nauwelijks iets mag
doen tegen deze wantoestanden. Zelfs de commissie die de gevangenen
moet beschermen staat machteloos toe te kijken. Ook zij mogen niets
van de bewaarders die beschermd worden door kennelijk een corrupt
justitieel systeem, bonden en hun blijkbaar corrupte minister van justitie.
De laatst genoemde die momenteel wil dat de klokkenluiders gepakt
worden in plaats van dat juist de corrupte bewaarders ontslagen worden!
Dat bewijst dus dat justitie valt onder de groep topcriminelen die wel
een goed leven hebben in deze SDDK gevangenis.
John H Baselmans-Oracle
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2016

737 Openbaar Ministerie moet weg
Dat zijn de geluiden vanuit st. Maarten.
Nu weten we dat een groot deel van de maffia via st. Maarten werkt en
dat ze geen pottenkijkers willen. Maar er zit een kern van waarheid in
vanuit die hoek die veranderingen willen. Want het Openbaar Ministerie
is een grote corrupte boel!
Wat men ook ziet, is dat maar een “selecte” groep aangepakt wordt en
niet de totale corruptie / maffia. Nee, Openbaar Ministerie is duidelijk
partijdig. We zien duidelijk dat de Italiaanse / Joodse / Nederlandse
maffia het Openbaar Ministerie in handen heeft en dat er alsmaar alleen
gewroet wordt in Colombiaanse maffia. En dan zijn de geluiden over.
Wil men werkelijk corruptie aanpakken dan moet men gaan werken met
nieuwe mensen en mensen die niet af te persen zijn of sterke banden
hebben met bepaalde groepen. Zelfs een simpele burger kan zien dat er
met twee maten gemeten wordt bij zowel Justitie, Openbaar Ministerie
en hun rechters. En dit is al veel jaren gaande als we de files van heer
Willems moeten geloven.
Ja, het Openbaar Ministerie moet gezuiverd worden maar wie kan dat
doen als zij zichzelf in stand moeten houden?
John H Baselmans-oracle
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2016

738 Gevangenis heeft eigen knokploeg
April 2016, met grote letters zien we dit op verschillende plaatsen
verschijnen.
Vreemd, want in 1998 waren er al de eerste meldingen en 2003 werd
het naar buiten gebracht. Toen maakte de pers er geen werk van en
werd het veelal afgedaan als “conspiracy” en “laster” verhalen. Dat,
terwijl er aangiftes toen al lagen bij het Openbaar Ministerie Curaçao.
Wat later werden er meldingen gemaakt bij de Nederlandse regering
en Kamerleden. Toen waren er vanuit mensen uit de gevangenis, en
dan praten we over bewaarders en gevangenen, die lieten weten dat er
gemarteld en veel mis is in dat gebouw. Pas toen de Nederlandse pers op
dat moment in dook en meer lef toonde dan de lokale pers, kwamen er
wat vragen en werd er snel weer een pleister geplakt op deze praktijken
door regeerders en justitie.
Al 10 tallen jaren weet men zowel bij de Nederlandse als lokale justitie
als bij de politiek dat het goed mis is in onze SDKK gevangenis. Buiten
het mensonwaardig manier van gedetineerden stapelen in kleine ruimtes
zijn er inderdaad martelpraktijken die natuurlijk uitgevoerd worden door
een speciale eenheid! Natuurlijk schrijf ik, want deze eenheid is er in elke
gevangenis om zogenaamd “orde” te houden. Maar onze orde eenheid
gaat verder en denkt boven het menselijke te staan net als een “god”.
Zij bepalen welke gedetineerden in een hel terecht komen en welke
gedetineerden het luxe criminele leven mogen blijven voeren tussen de
hoge muren. Natuurlijk is er aan deze privileges een prijs gebonden en
die prijslijst hebben we al in 2009 gepubliceerd. Deze eenheid wordt
- The new world-
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beschermd door zowel medebewaarders als de leiding. De leiding kan
weinig doen want aangiftes van ongeregeldheden komen niet verder
en worden zeker niet behandeld daar de justitie, in de vorm van OM
en minister van Justitie, niets doen met aangiftes of klachten. Zelfs de
commissie ter bescherming van de gevangenen komt niet verder dan
het probleem signaleren en het dan snel de rug toekeren. Onze lokale
gevangenen worden als beesten behandeld en hebben geen bestaansrecht
en dat is wat de regel is in deze gevangenis.
De vele aangiftes, die vanaf 1998 lopen en nu al boven de 60 aangiftes
reiken, worden systematisch “weggewerkt”. Dat bleek toen we gingen
informeren waar de vele aangiftes waren en door een OM medewerkster
werd verteld dat ze “niet te vinden” waren. Ook zo worden de martelingen in de gevangenis systematisch naar het “niets” verwezen. Want
waarom maken we ons druk om een zooitje criminelen! We zijn nu 18
jaar verder en er is totaal niets veranderd in deze SDKK gevangenis
en dan wel ook nog eens een met een goede toekomst (Bon Futuro).
Zelfs steun uit het buitenland werd door de jaren heen gesaboteerd en
die mensen werden allemaal bedreigd en teruggestuurd naar land van
herkomst. De SDKK gevangenis is een wereld met eigen regels wat gesteund wordt door de lokale justitie, rechterlijke macht en zijn minister.
Allen staan onder zware druk en dan kunnen we raden wie dat zijn.
We kennen de uitspraak: Eens een crimineel altijd een crimineel. Maar
in het SDKK gebouw geldt een andere wet “Eens een mens, na dit station ben je een wezen compleet mentaal en fysiek gebroken”. Mocht
je het alsnog overleven, heb je volgens dit instituut geen recht meer
op een menselijk voortbestaan. Dat werd bevestigd door personen die
ooit met deze instantie te maken hebben gehad. Allen verklaren dat, na
het verplicht zitten in deze “martelkamer”, zij nog steeds de hel van
20
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wat daar dagelijks gebeurde voor zich zien. Wanneer gaat daar eens
schoonschip gemaakt worden en wordt de knokploeg, de voltallige
directie en bewaarders bende opgepakt en verantwoordelijk gesteld
voor deze onmenselijke daden in het koninkrijk der Nederlanden? Of
zijn de belangen in de justitie zo hoog dat ze dit niet willen / durven
aan te pakken?
John H Baselmans-oracle

2016

739 Wie kan mij helpen
OPROEP
Ik ben op zoek naar de gegevens die 29 oktober 2011 gekopieerd zijn
door enkele heren bij onze eilandelijke VDC. Deze gegevens zijn zowel
naar de Colombiaanse als aangenomen wordt de FSC en Fox-IT maar
wat ook blijkt, naar de Italiaanse maffia verhuisd!
De harddisks vol met gegevens en met zaken over wat men aan nam
“landelijk belang” van zowel de voormalige Antillen als Nederland
zijn zo op straat gekomen voor vele mensen. Wie heeft toevallig deze
gegevens? Mocht iemand ze toevallig ergens hebben slingeren in hun
digitale opberghoek is het mogelijk die door te sturen naar mij? Het
gaat erom om een totale file aan te leggen wat er gelekt is en over welke
informatie het gaat. Sommige informatie is mij al bekend maar daar het
gaat over terabites aan gegevens. Het is goed dat er een overzicht komt
wat de omvang is wat in verkeerde handen is gekomen. Elk stukje van
deze harddisks zijn welkom en het mooiste zou zijn als alle gegevens
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in een blok zoals zowel de Colombiaanse als onder andere Italiaanse
maffia ze heeft verkregen.
Geheim is het niet daar men blijft ontkennen zowel lokaal als Nederland
dat het gevoelige informatie is. Mijn dank vast voor uw medewerking
en laten we samen gaan zorgen te achterhalen wat deze 2 maffiagroepen
zochten in deze informatie.
John H Baselmans-oracle

2016

740 Awareness / Bewustzijn
Het woord wat een groot wereldleider of zakenman weet te gebruiken
en zo neer te zetten dat hij/zij bereikt wat zij als visie zag. Kijk naar
Muammar Gaddafi, Adolf Hitler, maar ook Koningin Elisabeth, Werner
von Braun en onze mensen die in vliegen geloofden. Kijk naar Steve
Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates en vele voorgangers en ook nakomelingen. Allen hadden een visie een droom waar ze in geloofden en
nog in geloven.
Wat is het dat deze mensen van hun droom een werkelijkheid kunnen
maken?
Ze zijn bewust in wat ze doen en bewust wat het geheel, de matrix, is.
Ze weten daarmee te werken en weten datgene op te pakken wat nodig is
om het doel te bereiken. Zij beheersen de matrix en overzien het geheel.
Ooit eens afgevraagd waarom de groten der aarde wel verder kwamen
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dan de doorsnee mens? Wel eens aan gedacht dat deze mensen het geheel
kunnen overzien en door hebben wat het geheel is. We zien het dagelijks
om ons heen, mensen die beperkt zijn in het zien van andere zaken dan
waar zij mee bezig zijn. Mensen afgestompt tot een deeltje van wat er
werkelijk gaande is. Een heel mooi voorbeeld is wat we zien in onderzoeken waar een bepaalde persoon voor een delict wordt beschuldigd en
waar men hem snel voor wil berechten. De huidige onderzoekers lopen
een bepaald traject af en dan is er de veroordeling. Veel later komt er
dan uit dat, of de tot schuldig gebombardeerde persoon onschuldig is
of dat er een totaal andere motivatie/ groep achter het voorval zit met
andere spelers. De onderzoekers waren blind en zagen in zo’n geval het
“grote plaatje” niet. Dat krijg je als je afgestompt bent door een cultuur
die niet wil hebben dat je bewust gaat worden van het geheel.
In het Universum en diverse wetenschappen spreekt men steeds meer
over “het geheel” en over dat alles één is en dat alles geconnecteerd
is. De groten der aarde hebben de gave om deze connectie te zien. Zij
zien de matrix van het geheel. Zo zien ze ook de weg naar hun doel,
de toekomst of de grote verandering. Ze gaan er niet vanuit dat het
één pad is en zeker niet iets dat door één persoon gedragen wordt. De
massa is nodig. Maar de massa is een kudde schapen die dan naar een
kant gezet moet worden. Momenteel gelooft bijna iedereen in dat ze
met een Iphone of Ipad moeten lopen. Zonder deze apparaten ben je
geen mens. Zo wist Elisabeth dat geld, wat hoofdzakelijk in de Joodse
kringen zit, het middel is om de mensheid te sturen. Mark Zuckerberg
heeft de visie iedereen te connecteren met een programma wat zich
voordoet als zijnde sociaal. Uiteindelijk is zijn doel het manipuleren van
de mens en dat via die mensen die zo verslaafd zijn dat ze zich asociaal
en geheel geïsoleerd gedragen. Kijk naar de spelletjes en de video’s die
werkelijk alles afbreken wat de mens aan eigen wil nog over heeft. Het
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asociale is ingetreden en verbreidt zich sneller dan een werkelijk virus
waar dan ook.
Nu we weten waar de top hun krachten vandaan halen, waarom wenden
wij die krachten niet aan die voor iedereen bereikbaar zijn? Laten we die
krachten gaan gebruiken om de wereld totaal om te gooien. Omgooien
naar een wereld waar we als mensen het gehele plaatje weer zien en
waar we met elkaar ons weer als mens gaan gedragen. Het is een simpel
gegeven want we kunnen alles wat negatief is ombuigen naar het positieve. Het is een kwestie van Awareness / Bewustzijn en zodra we die
weer opnemen kunnen we deze weg een voor een inslaan. Het lijkt nu
nog een Utopia maar zo zijn alle groten der groten aan hun droom, hun
Utopia begonnen. Het is aan jou wanneer je gaat starten. Voor andere
personen is deze matrix zich al aan het aanpassen om hun bewustzijn te
delen met anderen die open staan voor het goede. Het totale bewustzijn.
Het totale plaatje, ons bewustzijn.
John H Baselmans-oracle

2016

741 Eindelijk praat de politiek
We konden lezen in het AD dat heer Whiteman openlijk toegaf dat er
onder de ambtenaren veel mis is. Heer Whiteman had het ditmaal over
de leraren en het boycotten van vooruitgangen in het onderwijs. Enkele
jaren geleden had ik een gesprek met mevr. van Lamoen-Garmers en
ook zij vertelde dat het personeel niet altijd meewerkte. Ook kwam er
toen naar boven dat Bisdom Willemstad ook nog steeds meent de baas
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te zijn in het onderwijs! Zo blijft het onderwijs, tot de dag van vandaag,
een zwakke schakel in het lokale systeem. Er zijn mensen, voornamelijk
in de bonden en geloof, die er alles aan doen om onze huidige kinderen
geen kansen te geven. Dom houden is hun motto. Dat zien we met de
verplichting van het Papiaments in het huidige leersysteem. Een taal wat
maar door ongeveer 200.000 mensen op de wereld gesproken wordt en
daarmee veel onzinnige tijd verloren gaat en zelfs kinderen daardoor
hun diploma niet halen!
Heer Whiteman weet ook dat het juist die intellectuelen zijn die alles
tegen werken en er voor zorgen dat er een zeer domme generatie gecreëerd wordt. Zeker als je afhankelijk bent van het lokale onderwijs
en niet het geld hebt om je kind buiten deze eilanden onderwijs te laten
volgen. Deze “domme” generatie is een doel wat ook beschreven staat
in de richtlijnen van de vrijmetselarij! Toevallig? Nee, want de vrijmetselarij (de intellectuelen) zijn het hier die alles bepalen samen met
de belachelijke rooms-katholieke kerk. Die kerk die blijft spelen met
kinderen is nog steeds beschermd op onze eilanden. Het is overduidelijk wie de “spelers” zijn in deze boycot. Overigens een boycot waar
vorige minister presidenten/ politici het ook al met me over hadden.
Neem bijvoorbeeld mevrouw de Jong Elhage en heer David Dick en
heer Asjes die allemaal in gesprekken, die ik met hen had, doorgaven
dat ze geboycot werden en dat de hoofden van diensten niet deden wat
er besloten was. Dat omdat de hoofden van dienst en ambtenaren niet
van en voor hun partij waren!
Met andere woorden, zaken die besloten en bekrachtigd zijn, worden
geboycot door ambtenaren die niet van de club zijn. Waar is het landelijk belang? Waar is het recht van onze kinderen voor goed onderwijs
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en waarom worden ambtenaren in functie, als ze weigeren te doen wat
besloten en van algemeen belang is, niet ontslagen?
We hollen achteruit op ons eiland en dat komt omdat een elite groep aan
het doorzetten is wat al besloten is vele jaren terug en toen al door me aan
de kaak is gesteld. Iedereen lachte en iedereen maakte het belachelijk.
Nu zitten we met domme afgestompte kinderen die veelal niet verder
komen dan een VSBO en veelal alleen maar Papiaments spreken. Wat
zijn wij voor ouders die dit allemaal laten gebeuren?
John H Baselmans-oracle

2016

742 De ergernis van onze wegen
We lezen in het artikeltje hierboven dat ook in Nederland de fietscultuur uit de hand aan het lopen is. Fietsers denken werkelijk de wegen
te bezitten. Dat terwijl zij wel gebruik maken van de openbare wegen
maar geen belastingen betalen!
Ook op ons eiland is de fietscultuur een ergernis aan het worden. Regelmatig maak je mee dat je in een file rijdt en dat er een groepje fietsers
breed uit over de Westpuntweg of andere wegen meent te moeten rijden.
Nee, niet netjes achter elkaar. Nee, breed over de gehele rijbaan! Wat
geeft hen het recht dat ze het verkeer zomaar tegen mogen houden?
Waarom mag een andere wagen niet met 20km per uur het verkeer tegenhouden maar een groepje asociale fietsers mogen overal op dit eiland
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het verkeer ophouden. Is dat omdat deze groep denkt het wegennet te
bezitten voor hun plezier?
Het zou eens goed zijn dat ook de lokale politie deze personen eens op
de bon gaat gooien en gaat zorgen dat deze asociale fietsende groep zich
ook eens aan de regels gaat houden! Onze wegen zijn al een gatenkaas
en daar horen dwarsliggers op tweewielers echt niet bij.
John H Baselmans-oracle

2016

743 200 politieagenten
Op een eiland van pakweg 130.000 mensen is er een tekort aan 200
politieagenten!
Dit is een teken van onmacht en dat men het eiland wil veranderen in
een politiestaat. Maar wat betekent het meer? Het wil zeggen dat er maar
weinig animo is om bij de justitie te werken. Vreemd? Totaal niet want
wie wil voor een baas werken die diep in de corruptie zit en werkt onder
de vleugels van de maffia. Veel oud-politieagenten zijn al vele jaren
eerder afgehaakt omdat men als goed bedoelend persoon merkte dat je
mee moet doen met de vuile kliek en je het recht niet mag laten spreken
als het om je collega’s gaat! Erger nog, veel rotzooi is gezien door deze
goedwillende mensen. En laten we even nogmaals een oude uitspraak
gebruiken van een oud-politieman; “met boeven vang je boeven”. Nu is
de vraag, wie van het korps momenteel ziet werkelijk welke de boeven
zijn en wie zijn die mensen die hen afpersen en onder druk zetten?
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Het is goed mis in en rond niet alleen politie en SDKK bewaarders maar
we praten over een totaal corrupt justitiële top en hun medewerkers. Dan
is het een goed punt dat er eerst eens schoonschip gemaakt wordt in
deze meest corrupte hoek van de maatschappij; justitie en hun pionnen.
John H Baselmans-oracle

2016

744 Nederland en drugs
Het is niet de eerste keer dat we het hier over hebben. En het is zelfs heel
uitvoerig in de boeken “Matrix van het systeem” beschreven. Nederland
heeft al ver terug in de geschiedenis meegespeeld in de drugswereld.
Veel geld en rijkdom van Nederland komen uit deze drugswereld en
Nederland is een van de sleutels in de drugshandel. Het koninklijkhuis
is het slot waar deze sleutel op past en dat is ook al lang een publiek
geheim. De Nederlandse adelen en de koningen en koninginnen hebben
hun kapitaal gemaakt met drugs.
En dan komen we tot de link de voormalige Antillen.
Deze eilanden zijn altijd een link geweest tussen de drugskartels in
Zuid Amerika en Europa. De koninklijke hoogheden hadden en hebben nu nog in deze handel, de touwtjes in handen. Dat zien we bij de
“vriendschap” die er is met het grootste project hier op Curaçao en de
huidige koning. Vanuit deze bron komen nu steeds meer geluiden dat er
containers vol drugs naar Rotterdam gaan en dat de lading via Biesbosch
verdeeld wordt. Curaçao is naar horen zeggen het middelpunt van deze
koninklijke handel. Het wijst er ook allemaal op dat er massa aan geld
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gestoken wordt in het project en dat het volgens ex-boekhouders niet kan
draaien op simpel toerisme. Veel geld wordt er dagelijks gewassen en de
MOT meldingen worden alsmaar afgeschoven als zijnde “bekend geld”.
Wat we hebben is dat zeker de eilanden St. Maarten en Curaçao in de
greep zijn van de koninklijke drugshandel. En daar mag Aruba via een
tussenweg ook een graantje van mee pikken. Het verschil met Aruba
is dat je ziet dat veel vreemd geld wel gestoken wordt in het eiland en
Aruba is ook een eiland wat ver boven de andere eilanden staat gezien
de infrastructuur en het manier van een eiland draaien. Daarentegen
wordt op Curaçao en St. Maarten het geld onder de maffia verdeeld en
komt niets van dat drugsgeld ten goede van de eilanden. Kortom alles
gaat naar privé rekeningen ten koste van de lokale bevolking.
Zover we weten en ons verteld wordt, worden er alleen al via het project
op Curaçao met als vriend de koning der Nederlanden, wekelijks 10 tallen miljoenen gewassen en verdwijnen naar het niets. Dat kun je alleen
maar doen als je een koning als “vriend” hebt. Verder bewijst het dat er
veel mis is in de wereld en onze eilanden. Doch langzaam maar zeker
komt er meer naar buiten wat ik al heel lang beschreven heb. En zo was
het Parool nog wel voorzichtig maar het tipje van de vuile wereld is
opgelicht. Het is een begin en ondertussen gaan deze coke/drugs lijnen
nog wel 10 tallen jaren door voordat er officiële publicaties komen van de
rol van het koninklijkhuis en de Nederlandse drugsbelangen wereldwijd.
Het gaat niet om een betere wereld, het gaat om macht en om veel geld.
En daar vergrijpen zelfs de adelen en de, wat ze zeggen, blauwbloed
(wat een oplichting is) zich aan en dat ten koste van onze kinderen en
onze toekomst.
John H Baselmans-oracle
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745 Onze minister van justitie interesseert het geen zier
wat er in de gevangenis aan de gang is
We hebben er al veel melding over gemaakt, justitie en in het bijzonder
onze ministers van justitie interesseren het niet wat er in het huis van
de toekomst gebeurt. Mensonwaardige zaken worden bijna dagelijks
gerapporteerd. Dan praten we nog niet over martelingen en het aanpakken van die bewaarders die corrupt zijn of zelfs ver tegen de rechten
van de mens handelen.
Uit gesprekken met de oud Procureur Generaal en ministers van justitie
weten we dat de bonden een groot struikelblok zijn. Het zijn de bonden
die alles beschermen wat illegaal en tegen alle rechten in van de mens
wordt uitgevoerd in deze gevangenis (uitspraak van bovengenoemde
personen). We weten ook dat de ministers van justitie en Procureur
Generaal met handen en voeten gebonden zijn aan wat de maffia van
hen eist. Maar wat we nu mee maken door onze huidige minister van
justitie heer Navarro breekt elk record. Buiten dat hij nooit zal reageren
op aangiftes en zaken die hem voorgelegd worden, weten we ondertussen ook dat deze minister zwaar onder druk staat van de huidige maffia.
Waarom deze uitspraak? Nu, het is deze minister die de klokkenluiders
van de SDKK gevangenis wil ontslaan en het is deze minister die niets
doet met de gegevens die staan beschreven in alle aangiftes rond de
SDKK gevangenis. Zelfs het verdwijnen van deze officiële documenten schijnt niet van belang te zijn voor deze minister! Erger nog, het
is deze minister die nu ook een vrij nieuw traject (Het verbetertraject
voor gedetineerden) op “hold” zet. Dat omdat hij niet de moeite heeft
genomen en kennelijk geen inzicht heeft om te zorgen dat er meerdere
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politiefunctionarissen (volgens eerdere berichten 200 man) opgeleid
moeten worden. De gehele justitiële groep, of moeten we misschien
troep zeggen, moet aangepakt worden en er zal duidelijk in de top
al schoonschip gemaakt moeten worden. Als men vanuit het hoogste
justitieel orgaan al vanaf onze eerste meldingen in 1998 niets wordt
gedaan, dan alleen negeren en afbreken, moet het duidelijk zijn dat de
ware fout niet zit bij de directie/ bewaarders van een gevangenis maar
bij de verantwoordelijke minister en zijn Procureur Generaal. In ieder
geval is nu absoluut duidelijk, na de laatste actie van de heer Navarro,
dat justitie niets meer is dan een orgaan dat valt onder de lokale maffia.
John H Baselmans-oracle

2016

746 Antwoorden heer Plasterk op MKK brief
23 februari verstuurde MKK een brief naar diverse Nederlandse ministers en de Tweede Kamer. 25 februari maakte AD Nederland er melding
van en kort daarna werden er vragen gesteld aan minister Plasterk door
diverse Tweede Kamerleden. Ondertussen had AD Curaçao het te druk
met persoonlijk aanvallen en door het slijk halen van MKK! MKK was
volgens hen geen rechtsgeldige organisatie (niet ingeschreven KvKC).
Met die publicatie was duidelijk te zien hoe bekrompen sommige lokale
kranten zijn puur omdat deze veel te verbergen hebben en een duidelijke
politieke pet op hebben.
Ondertussen ging MKK door met het vergaren van nog meer materiaal
van deze gevangenis om zo een zo compleet mogelijk rapport samen
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te kunnen stellen voor de volgende stap. Nu, drie weken verder beantwoordde heer Plasterk de vragen. En het werd in de Amigoe voorpagina
nieuws en er werd uitvoerig op de vragen ingegaan.
Er was een heel belangrijke zaak; er werd bij vervolgvragen ook gesproken over de weg die leidt naar de VN. Daar is waar veel materiaal
al geruime tijd geleden naar toe ging. Materiaal en aangiftes over deze
gevangenis. Alles verstuurd door MKK! Zoals ik net schreef een vervolgrapport zal volgen want Nederland kan niet blijven schuilen achter
een zogenaamde “interne aangelegenheid”.
Laat ons lokaal belachelijk gemaakt worden, MKK brengt steeds meer
zaken onder de ogen van de Kamerleden en Ministers en daar gaat het
om. Eens moeten misstanden opengetrokken worden.
We blijven u op de hoogte houden.
John H Baselmans-oracle

2016

747 Conspiracy
Afgelopen zaterdag werd er in de Nederlandse pers aandacht besteed
aan het fenomeen “Conspiracy”. Er werden “experts” bijgehaald en er
werd gesproken dat de jeugd te goed of te veel geïnformeerd was en
dat ze achter alles een theorie zagen en dezelfde spelers. Op scholen
worden er al lessen besteed aan Conspiracy en er wordt alles aan gedaan
om zaken “relatief” in te zien.
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Het woord “Conspiracy” volgt mij al vanaf de dag dat ik mijn duidelijke
mening naar buiten bracht. Ik kwam met diverse stukken waar ik lokaal
zaken aan haalde die weldegelijk met elkaar te maken hadden. “Moderne slavernij van het systeem”, was het boekje wat aangaf dat er op
ons eiland slavernij is. Ik werd aan een schandpaal genageld en ik deed
het eiland schande. Enkele jaren later kwam onder andere het proces
van de DOK medewerkers en moeten er miljoenen betaald worden aan
deze ex-slaven.
Er kwam daarna het boekje “Pech gehad” waar het complete juridisch
systeem als een corrupte bende werd beschreven. Ook hier werd ik door
justitie op het matje geroepen en later bleek wel dat het zeer goed mis
was met de vonnissen die ik beschreven had. Zogenaamde moordenaars
werden in een keer vrijgesproken!
Ik vervolgde met het boekje “Geboren voor één cent”. Het eiland was
te klein voor wat daar beschreven werd; het misbruiken van kinderen
en zelfs kinderen verhandelen werd hier aan de kaak gesteld. Ook hier,
enkele jaren later kwamen de eerste meldingen naar boven van zowel
de kerk en de kinderen die ook in hun dagelijks leven misbruikt zijn
geweest in de maatschappij door pedofielen.
Ondertussen schreef ik verder en we kregen het boek “Curaçao maffia
eiland”. Het boek wat verboden werd en me vele boze mensen op de hals
gaf. Ondanks dat alles werden enkele jaren later de eerste maffialeden
verhoord en de zaken daarna zijn nu nog gaande! Wel 10 jaar later.
Nu ging ik meer internationaal te werk want wat bleek; de lokale politiek draaide toch, zelfs al waren er geen politieke leiders zoals in de
tijden, Godeth, Schotte en later Wiels. Het boek “De missende link”
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legde bloot wie de ware leiders waren. Ik werd in die tijd werkelijk
compleet de grond in gewerkt wat samen ging met de curatele na een
tip aan de Gouverneur over mega drugstransporten waar later bleek het
koninklijkhuis achter zat. Ook dat is nu naar buiten aan het komen en
het was kennelijk mijn beste zet want vanuit de Nederlandse vrijmetselarij orde werd er direct ingegrepen en bepaalde sleutelpersonen op
non actief gezet en verbannen van de vrijmetselarij club. Dat werd ook
pas na jaren van het publiceren daarover bevestigd en kon ik zelf nog
eens de bevestiging zien bij een ceremonie van UNICEF.
Als vervolg op “De missende link” schreef ik “Curaçao achter gesloten
deuren” waar ik naar buiten bracht wie de bewuste groep was maar ook
wat er was gebeurd in de 10-10-10 besprekingen en wie werkelijk de
touwtjes in handen heeft. Ook hier werd weinig aandacht aan besteed
omdat mijn naam besmet was met “conspiracy onzin” en dat ik rijp
was voor het gesticht. Wonderwel zag ik ook hier enkele mensen van
de bewuste club weer verschijnen en gingen mij zelfs bedreigen. Dat
met de bevestiging dat ik wel goed zat maar dat ik me er niet mee moest
bemoeien!
Na dit alles was het de tijd om het gehele plaatje te publiceren en dat
werden de boeken “De matrix van het systeem” met als vertaling “The
Hidden World”. Deze boeken werden internationaal bijna net zoveel
gedownload als de beste downloader “Curaçao maffia eiland” die naar
12 miljoen gaat! In deze boeken staat het gehele plaatje en was lokaal
niet meer te begrijpen.
Om lokaal zaken beter uit te leggen heb ik toen nog het boek “Geloof
en het geloven” geschreven wat geboycot wordt door zowel de kerk als
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lokale pers. Dat omdat er daarin compleet uitgelegd staat wie en wat er
werkelijk gaande is op deze eilanden.
Nadien werd ik als een “conspiracy gek” gezien en lokaal zetten vele
lokale mensen, let wel die mensen die wat te vrezen hebben, een vraagteken bij mijn boeken. Het gaat zo ver dat bibliotheken zelfs mijn boeken
verwijderen of weigeren te plaatsen!
Internationaal ligt alles anders en zijn vele zaken in mijn boeken beschreven al aardig uit aan het komen. Dan praten we onder andere over:
INTERNATIONAAL
-

-

9/11 was zogenaamd een terroristische aanslag nu verklaren
2.351 experts dat 9/11 een complot is en men zelfs weet 		
wie de ware daders zijn.
Chemtrails, eerst ontkennen nu worden er openlijk 		
aankondigingen gemaakt in de pers.
Dat NOS (pers) beelden worden gemanipuleerd is er nu 		
uitgekomen.
Het ontkennen van de planeet Niburu. Nu later werden er
wel meldingen gemaakt door NASA en andere bureaus.
Na genoeg meldingen werd officieel naar buiten gebracht
dat de bekende families 90% van al het geld bezit.
Wat ik meldde over de vuile medicijnenwereld en nu 		
film Vaxxed!
Wat we kunnen lezen over de vieze financiële markt en nu
het vrijgeven van vele documenten die dat bevestigen.
Uitspraken van astronauten dat men nooit op de maan is 		
geweest en het vrijkomen van documenten dat er 		
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werkelijk UFO’s zijn. Dat was iets waar in het verleden 		
mensen zelfs gek op verklaard zijn!
Door het lezen van de ritualen en daarin aangegeven 		
werd; kindermisbruik en kinderen offeren!

LOKAAL
Drugstransporten Curaçao - Nederland. Zie momenteel 		
acties Nederland.
Corruptie onder de top. Een verhaal wat nu dagelijks aan
de orde is gezien de vele processen.
De rol van de kerk, het bedreigen vanuit de kerk naar mij
toe maar ook naar slachtoffers.
De absolute macht van de vrijmetselarij. Na het melden 		
werden er wel leden op non actief gezet.
Na publiceren over Holloway kwamen ex-onderzoekers met
de gegevens dat het inderdaad zo is gebeurd als door mij 		
beschreven en zelfs vanuit Amerika werd er alles aan 		
gedaan mijn mond te snoeren.
Het verhandelen van volwassenen en kinderen, zie DOK 		
processen en het bezoek bij mij thuis van vrijmetselarij leden.
Het offeren van baby’s, zie bezoek koning.
Dit zijn enkele zaken die door mij in het verleden beschreven waren en
waar men alsmaar naar mijn hoofd heeft gesmeten dat ik ze verzon. Nu
jaren later komen vele andere bewijzen via andere kanalen naar boven.
Inderdaad, er zijn ook zaken waar je vraagtekens bij moet zetten als
je ze leest en als je gaat uitzoeken zul je zelf wel eens tot andere conclusies komen en dat is waar kennelijk het systeem niet werkelijk wil.
Zelfdenkende kinderen (personen) is niet gewenst en dat maakt dat er
nu dit soort stellingen verschijnen in de reguliere pers. Het is nu over36
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duidelijk dat er dus werkelijk meer is dan dat we mogen weten. Maar
met dit soort documentaires ben ik altijd blij te zien in welke bochten
men wringt om zaken anders te zetten dan wat het is.
Wilt u de kronkels zien en horen bezoek deze link.
http://www.npo.nl/eenvandaag/16-04-2016/AT_2047518
John H Baselmans-oracle

2016

748 De harde waarheid
Zelfs die mensen die zich totaal niet druk maken over de politiek merken
het; vanuit de politiek horen we boeken vol met beloftes en zodra ze
in die heerlijke stoel zitten zijn deze personen nergens meer te vinden.
Zolang ze bezig om zo’n stoel te vergaren, begeven deze figuren zich
tussen het volk en beweren voor het volk te zijn. Maar zodra het volk
deze mensen gekozen heeft, al dan niet op een democratische manier,
verdwijnen al deze hoogzangers achter gesloten deuren. Het is daarna
een onmogelijke zaak hen nog ooit te ontmoeten, laat staan de hand te
schudden of een conversatie met hen aan te gaan. Een duidelijk vaststaand gegeven wat we zien in de lokale maar ook in de internationale
politiek.
Het is alsmaar hetzelfde patroon wat je ziet en erger nog, we kunnen
het als volk wel schudden met alle beloftes en zaken die opgelost gaan
worden tijdens verkiezingstijd en waar je dan niets meer van hoort
als de kaarten zijn geschud. Veelal zie je dat de eens zo toffe gast na
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verloop van tijd volgevreten zit in een aircokamer en afgesloten van de
werkelijkheid. Dan komen de onpopulaire maatregelen die opgelegd
worden door diezelfde gasten die het volk hebben overspoeld met loze
beloftes. Onpopulaire zaken worden er zonder democratie doorgedrukt
en dat allemaal onder het mom dat het volk flexibel en begripvol moet
zijn. Ellende stapelt zich op en mensen worden letterlijk en figuurlijk
vermoord door hun eigen politiek gekozen personen. Doch de mensen
blijven relatief rustig want men beseft niet wat er werkelijk gaande is.
Men wil niet weten en men wil nog niet meer ellende aanhoren. Men
wil “vrij” zijn en men wil met rust gelaten worden.
Maar welke vrijheid welke rust?
De belastingen rijzen de pan uit en de criminaliteit is in de wereldgeschiedenis nog nooit zo hoog geweest. We hebben nog nooit zo veel
meer arme mensen gehad dan nog mensen die het kunnen redden met
wat ze binnenhalen. De kloof tussen arm en rijk is nog nooit zo groot
geweest. Het eten wordt schaars en we worden dagelijks vergiftigd. Is
het niet via het drinkwater dan wel via de lucht of via frequenties. Fatsoenlijk onbespoten voedsel is een wonder als je het kunt bemachtigen
en de mensen worden voorgehouden dat al dat kant en klaar of fastfood
troep gezond is. Een dak boven je hoofd is iets wat een gunst aan het
worden is en geen must. Via de liegende media doet men de bevolking
laten geloven dat de top iets om je geeft maar ondertussen wordt deze
top betaald door de farmaceutische wereld die zich alleen druk maakt om
nog meer bestralingen uit te voeren en meer chemicaliën in de mensen
hun lichaam te pompen. Kinderen worden systematisch vergiftigd via
injecties en zo heeft de farmaceutische maffia veel in handen. We zagen
dat bij het verbieden van de rapporten van die wetenschappers die deze
kankersoap open gooiden. Rapporten en wetenschappers verdwenen van
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deze wereld. Ooit gehoord van de documentaire Vaxxed? De film die aan
toont dat via inentingen kinderen systematisch ziek worden gespoten.
Film werd verboden en zelfs grote mensen als Robert de Niro droop af
als een klein kind. Praten we nog niet over de simpele kuren die er zijn
om welke kanker dan ook te genezen.
Mensen zijn gehersenspoeld, geloven wat de god uit de TV of op internet
hen voorhoudt. Het volk is moe gevochten en dat zien we ook wereldwijd waar weinig tegengas is tegen de vele oorlogen die geregistreerd
worden en dat, 90% via Amerika. Zie het referendum in Nederland,
mensen kiezen voor nee en wat doet de politiek? Men gaat door met
wat ze willen. Het volk toekijkend als lamme schaapjes en als slaven
van een systeem alles pikkend. We kunnen het ook terugzien op onze
eilanden. Het volk van Bonaire laat haar stem horen en toen..... iedereen
ging weer slapen en alles gaat door. Curaçao, de meest corrupte politici
zitten wel hier. Gesteund door een corrupt juridisch systeem en enkele
ziekelijke maffiabazen die alle 6 de eilanden besturen. Gisteren was
er een inval, jaren geleden zijn er al meldingen gemaakt over de vieze
handel in de olie en benzine. Mensen die het naar buiten brachten zijn
vermoord denkende aan heer Wedervoort en heer Brekelmans. Mensen
die de bewijzen hadden! Maar de lokale politie beschermde alles. In het
laatste geval, deze man werd simpel door de politie opgeruimd en zijn
gehuurde appartement werd netjes gecleaned!
We zien het bij de loze beloftes rond een ISLA waar zelfs politieke
partijen nu zeggen een oplossing te hebben! Een regelrechte leugen
want men kan het niet oplossen omdat het in handen is van Venezuela
en Nederland. Die hebben alles geregeld voor zolang zij denken het
uit te kunnen buiten. Het gaat om miljarden en wat maken die paar
schreeuwlelijkerds nu uit! Die snoeren we gewoon de mond en laten
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hen processen voeren die geen zin hebben want de twee genoemde staan
boven de wet. Mooier nog, de wet is niet geldend op dat stuk land, dat
is ook vastgelegd!
Praten we nog niet over het vele gesjoemel in de casino’s, de vrijstellingen die deze maffiabazen hebben. Ze staan geen controles toe, doen
hun eigen toezicht en belastingen worden ontdoken. Dan nog maar niet
denkende aan het illegaal gokken via internet waar de grootste lijnen
ter wereld wel gaan via onze Hato freezone, gesteund door onze data
centers! Denkende aan de mega projecten die allemaal opgezet zijn
met zwart geld en dat gewassen via de lokale banken, afgeschermd en
goedgekeurd door de lokale accountants die hier allemaal megabedrijven hebben op dit eiland Curaçao. Praten we nog niet over de offshore
waarbij men praat over contracten van honderden miljoenen en er even
naar de andere kant van de wereld wordt gevlogen in privé jets om een
akte te tekenen! En als snoepje hebben we de mega drugshandel via
onze zeeën en haven, dat samen met de wapens die vanuit onze haven
doorgevoerd worden naar oorlogsgebieden (veelal Arabische landen)!
Ondertussen geloven we de beloftes, simpele loze beloftes, beloftes
van gebakken lucht! We blijven blind en goedgelovig, we pikken het
en we doen niets. We kijken liever naar een novela en we pakken liever
een pilsje achter de hoge muren van de peperdure resorts. We zijn hersendood. Zolang men maar niet teveel aan hun eigen ikke komt, is het
wel goed. Nog nooit is het menselijk ras zo lamgeslagen en apathisch.
De indoctrinaties en het hersenspoelen van een massa zijn nog nooit
zo succesvol geweest.
Wanneer worden we wakker en gaat de massa deze rommel aanpakken.
Nee is het woord! Geef de momenteel heersers geen kansen meer, laat
40

- OMNIS 4 -

de politiek doodbloeden door, dat wij niet meer uitvoeren wat zij ons
opleggen. Ga wakker worden en laten we zeker niet meer hun loze beloftes geloven. Leugens zijn het en dat wordt dagelijks bewezen alleen
we zien deze leugens niet meer.
We moeten wakker worden, willen wij als mens nog de laatste rechten die we bezitten, beschermen. Het gaat niet meer om ikke en mijn
maatjes, het gaat om het voortbestaan van ons, mensen, en de wil om
samen een toekomst te bouwen voor onze kinderen. U weet wel die
kinderen die u nu laat bakken in een economische chaos en een hel die
geen toekomst meer bieden. Als we nu niet snel nee gaan zeggen is dat
wat wij achter laten.
Nee, we geloven jullie beloftes niet meer, het is tijd dat wij, het volk,
het gaan overnemen.
John H Baselmans-oracle

2016

749 De grootste leugens vanuit SDKK gevangenis
In de rapportage die de Nederlandse Ministers/Kamerleden mochten
ontvangen 18 januari 2016 blijken nog wat leugens in te staan omtrent
de vorderingen over het aanpassen van de SDKK gevangenis. De Kamerleden en Ministers trapten met grote voeten in dit rapport en minister
Navarro kreeg zelfs een pluimpje omdat alles zo goed verliep in deze
strafgevangenis.
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Niets is minder waar en ik wil een zeer belangrijk punt even uitlichten
uit deze niet naar waarheid opgesteld rapport. We gaan naar een aangifte
en dan praten we over bijlage A van het rapport pagina 9 en dan wordt
er gezegd; ik citeer; “Brandslanghaspels en nooddeuren de brandslanghaspels zijn geleverd en geplaatst. De brandleidingen ontbreken nog
op sommige plaatsen. De uitbreiding van brandleidingen zal worden
opgenomen in het waterproject. De nooddeuren zijn geplaatst. Een passend slot ontbreekt nog. Dit zal worden opgenomen in het sluitplan”.
Wat is er werkelijk gebeurd:
De brandslang haspels zijn niet geplaatst en dat zien we in de aangifte
onder bijlage B kenmerk bhv/sdkk2016 - 02 15 maart 2016 waar het
bedrijf die dit allemaal moet verrichten de gevangenis uitdrukkelijk
laat weten in het rubriek “Geconstateerd werd”. Daar zijn 10 punten
vernoemd onder andere; slangen doorgesneden, niet te openen kranen en
slecht onderhouden brandkasten en zelfs brandkasten die op slot zijn en
waar geen sleutel meer van is! Maar ook andere kasten die onbruikbaar
waren daar ze voor andere doeleinden worden gebruikt en bij de mannenafdeling hadden de weinige brandslangen totaal geen waterdruk!
Maar nu komt het ergste en dat zijn de nooddeuren. De nooddeuren
zijn onmogelijk te openen omdat ze dichtgelast zijn! Dat wil zeggen
dat we een “Schiphol situatie” hebben waar, als er brand uit breekt, men
niet kan vluchten uit het gebouw. Dat omdat zowel de brandinstallatie
(zoals gemeld door het bedrijf) als de branddeuren, zoals gelogen in de
rapportage niet aan de eisen voldoen!
Het is te hopen dat er geen grote brand uit gaat breken op de heren en
dames afdelingen daar we dan vele mensenlevens zullen verliezen door
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schuld en door leugens verkopen in rapportages en slecht controleren
en ingrijpen door de top van de SDKK gevangenis.
Hoeveel moet er nog naar buiten komen eer dat een minister van justitie
wakker gaat worden en juist die verantwoordelijke mensen die deze
leugens verkondigen en vele mensenlevens in gevaar brengen, ontslaat
van deze job? Waar is Nederland die simpele leugens accepteert en zelf
niet op informatie uit gaat en veelal alles zet onder “interne aangelegenheid” dat terwijl de VN al eens ongeveer 7 jaren geleden al aangegeven
heeft dat dit allemaal wel onder de Nederlandse vlag gebeurt.
Wie gaat deze leugens stoppen en waar is de brandweer?

2016

750 De maffia heeft weer een belangrijke stap gewonnen
Laten we beginnen met een brief die verzonden is naar vele politici op
Bonaire.
Hierbij een artikel over een ontmoeting tussen de politieke kandidaat
heer Elvis Tjin-A-Sjioe met de vermoedelijke crimineel van La Guajira
Kiko Gomez.
Kiko Gomez is opgepakt voor moord op 3 mensen van de politieke
tegenpartij, ook beschouwd als hoofd van een grote net drugstransport
in La Guajira. In november 2013 werd hij bij terugkeer uit Aruba aange-

- The new world-

43

houden. Ik kreeg te horen dat Elvis Tjin-A-Sjioe een goede kandidaat is
en grote kans maakt om de komende verkiezing te winnen op Bonaire.
Blijkbaar is Elvis Tjin-A-Sjioe op Aruba gekomen om van Mike Eman
de strategieën te leren hoe de verkiezing te winnen.
Mike Eman op zijn beurt heeft gebruik gemaakt van de diensten van JJ
Rendon, een Venezolaan wonend in Amerika die duistere strategieën
gebruikt om verkiezingen te winnen.
JJ Rendon heeft de verkiezingen geleid voor President Santos in Colombia, maar hij moest ontslag nemen nadat de drugshandelaar Calle
Serna zich gemeld heeft bij DEA Aruba en hen inlichtte dat de groep
Calle Serna 12 miljoen dollar heeft gegeven aan JJ Rendon zodat hij
kan regelen met president Santos dat Calle Serna niet aan Amerika
wordt overgeleverd. JJ Rendon heeft het geld aangenomen maar zich
niet aan de afspraak gehouden. Dit bedrag zal wel gebruikt zijn voor de
verkiezingen van Mike Eman op Aruba zodat het gewassen kan worden
of JJ Rendon heeft dat geld ergens anders gestationeerd. Dat is Amerika
nog aan het onderzoeken.
Ik heb een uitgebreid onderzoek gedaan naar JJ Rendon want terwijl het
nieuws van 12 miljoen naar buiten kwam, liep JJ Rendon samen met
Mike Eman en Elvis Tjin-A-Sjioe openlijk door de straten van Aruba ,
Mike Eman ontkende JJ Rendon te kennen. Ik heb een onderzoek gedaan
en ben erachter gekomen dat de regering van Aruba inderdaad gebruik
heeft gemaakt van de diensten van JJ Rendon tijdens de verkiezing.
JJ Rendon gebruikt tactieken van heel erg liegen over zijn politieke rivalen, stijl van Goebbels in Duitsland tijdens WWII. Vertel leugens over je
rivaal en blijf liegen totdat het volk dat gelooft. Hij maakt gebruik van
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duistere psychologie om zo het volk te overtuigen om te stemmen op
zijn kandidaat, zonder dat het volk doorheeft dat het misbruikt wordt.
Het is heel belangrijk om het volk van Bonaire te behoeden voor een
persoon als Elvis Tjin-A-Sjioe die net deed of hij op Aruba kwam werken als coördinator van ex-minister Richard Visser, en veel geld van
het volk van Aruba heeft verdiend en ondertussen op Bonaire met zijn
eigen campagne bezig is.
Ik zou ook niet willen dat Bonaire meemaakt wat wij op Aruba meemaken, dat we een Minister-president hebben mr. Mike Eman die
contacten houdt met grote drugshandelaren en met zijn beleid Aruba
op de klippen laat lopen.
Hoogachtend,
Mevr. Edwina Henriquez Advocaat internationaal voor mensenrechten
en democratisering
Een aangrijpende brief van iemand die het goed voorheeft. Maar wat
speelt er werkelijk achter de politiek, een politiek waar wederom een
greep naar de macht wordt gedaan?
We weten ondertussen dat de maffia de politieke wereld in handen heeft.
We zien dat op onze eilanden heel duidelijk. St. Maarten lijkt de top te
zijn maar daar zit meer de gevestigde Italiaanse maffia die het wegsluizen
moet regelen van de eilanden Curaçao en Aruba. Uit onderzoek blijkt
dat de ware maffiatop zit op Curaçao.
Ondertussen is er op deze eilanden een hevige oorlog gaande tussen de
Italiaanse en de Colombiaanse maffia. Het leek er op dat er enkele jaren,
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na het uitschakelen van MFK de Italiaanse maffia weer de touwtjes in
handen kreeg. Alleen via Aruba waren er nog sterke banden met Colombia. Op Bonaire werd de overwinning van Elvis Tjin-A-Sjioe voor
alsnog in bedwang gehouden.
Ondanks de vele Colombiaanse tegenvallers en de processen tegen
lokale personen die samenwerken met deze Colombiaanse maffia
wist de Italiaanse maffia via Venezolaanse kanalen het witte goud op
de markt te houden. De tussenstap Venezuela was een gouden stap en
dekte meteen het vele geldsluizen wat er op de eilanden gaande is via
belachelijke projecten en investeerders. Ook de ISLA blijft in deze een
grote rol spelen.
Maar we hebben ook nog een Bonaire die dacht door het vormen van
de laatste coalitie de maffia dans te ontspringen. Men wilde hebben dat
Elvis Tjin-A-Sjioe niet aan de macht kwam. Maar de werkelijkheid werd
anders. Huidige regeerders werden, naar horen zeggen, omgekocht en
onder druk gezet om zo de huidige Boneriaanse politiek te laten klappen.
Hetzelfde is ook meerdere malen uitgevoerd op de eilanden elders in
ons koninkrijk. De groep die daar achter zit heeft per direct heer Elvis
Tjin-A-Sjioe er neergezet. Uit vele berichten kun je opmaken dat de heer
Elvis Tjin-A-Sjioe omgaat met ware criminelen en nauwe banden heeft
met de Colombiaanse maffia en de AVP Aruba. En zo komen we ook bij
de lijn vanuit Colombia met de partij MFK waarvan een rechtstreekse
lijn naar Nederland loopt. Door deze connectie is de handel van het
witte goud vanuit Colombia veilig gesteld.
Door deze zeer uitgedachte strategische zet op Bonaire weet Colombia
weer terug in het drugsland Nederland te komen en dat gesteund via
Aruba en Curaçao. Voor St. Maarten zal het moeilijk tijden worden
46

- OMNIS 4 -

daar zowel Colombia, Venezuela en de Italiaanse maffia aanspraak gaan
maken op hun deel. Aruba zal nog meer gaan opleven en Curaçao zal de
volgende stap zijn om ook daar de Colombiaanse maffia via heer Schotte
weer op zijn plaats terug te krijgen, iets wat nu al kennelijk beslist is.
Het is jammer dat onze eilanden een speelgebied zijn van zowel de
Amerikaanse als de Nederlandse politieke maffia dit om alles zoveel
mogelijk een “ver van hun bed show” te laten lijken! Vanaf die twee
landen is de totale regie over deze vieze praktijken. Nu rijst de vraag:
Hoe zal de joodse gemeenschap dit oplossen? Want de Italianen zaten
in hun zak maar de Colombiaanse maffia hebben niets met deze joodse
groep. Kogels zullen er gaan vliegen en we zullen eilanden zijn die nog
sterker onder een ander regiem gaan vallen. De vraag is hoeverre kan
Nederland / Amerika dat nog wereldwijd verantwoorden?
We gaan er van uit dat geld wonderen doet en in deze drugsmaffia
wereldhandel is geld absoluut geen probleem en blijven er regeerders
omgekocht worden ten behoeve van het witte goud en de handel die
hierom heen uitgevoerd wordt.
Wel is duidelijk dat de strijd Italië - Colombia nog niet gestreden is en
we hebben nu een derde Venezolaanse speler die we als buurman hebben. Ondertussen zal Bonaire moeten gaan wennen aan kogels en vele
bedreigingen en criminele activiteiten. Maar laten we zeggen, het is de
tijd waar alles verandert en alles in de lade “verleden” gaat verdwijnen.
John H Baselmans-Oracle
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751 Vrijheid
We zijn weer in die dagen beland dat we eerst oude koeien uit de sloot
halen en een totaal verwrongen geschiedenis oprakelen en die personen
eren die net zo hard meegedaan hebben aan die ellende als de zogenaamde slechte mensen. Een compleet geïndoctrineerde verkeerd beeld
wordt nu nog, 65 jaren later, ingeprent in onze hersenen. Een beeld zoals
juist de gevaarlijkste groep ons wil blijven laten geloven.
Dan komen we op het woordje vrijheid. De vrijheid die we via enkele
vlaggen moeten waarderen en in ere moeten houden. Dan zie je pas
werkelijk hoe mensen geïndoctrineerd en gehersenspoeld zijn. - Want
leven we werkelijk in een vrijheid? Vergeet het maar, het is een woord
wat zo vervormd is en de betekenis totaal niet meer nageleefd wordt.
- Welke vrijheden hebben we? De vrijheid om te werken voor geld?
Geld het middel wat van elk mens op aarde een slaaf maakt. Geld wat
ons leven moet geven en geld als je het niet hebt, je dood betekent!
- Vrijheid van meningsuiting? In welk land bestaat dat nog?
- Vrijheid van educatie? Dat kun je ook wel vergeten want de scholen
moet je zelf betalen om je kinderen hersendood te maken.
- Vrijheid van wat? Er is geen vrijheid! O ja, we hebben geen dictator
boven ons die ons martelt en dagelijks het leven moeilijk maakt!
Is dat zo?
Wat is dan het belasting systeem wat geld neemt zon er er iets voor
terug te doen.
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Een systeem wat mensen het leven onmogelijk maakt. Als men niet genoeg op kan hoesten dan beland je in de bak of wordt alles wat je met je
eigen handen verdiend afge- nomen onder het mom dat je schulden hebt!
Mensen, wordt wakker. U leeft in een dictatuur met meerdere dictators!
U bent een slaaf van een familie die er zit onder valse voorwendsels
en leugens, gesteund door drugs en macht. U en uw kinderen worden
dagelijks via de vele mediakanalen gehersenspoeld en uw kinderen
worden meer zaken afgeleerd op school dan dat er geleerd wordt om
mens te zijn. U bent een slaaf en een gehersenspoeld wezen en u gelooft
alsmaar de leugen van vrijheid.
Sta op, en zeg nee tegen het systeem en maak je los van deze heersers.
Heersers die dag en nacht op je inpraten hoe goed ze zijn en hoe een
perfect leven je hebt met de zogenaamde “American dream” of de
Europese “Grundligheit”. Ga wakker worden en doe de moeite om je
kinderen ware vrijheid te geven. Sta niet bij vlaggen doordrenkt met
bloed, en geloof niet de leugens in de gemanipuleerde geschiedenis.
We zijn niet vrij, we zijn hersendood en daardoor zien we niet meer in
dat we slaven zijn van een select groepje tirannen. Zie om je heen en
kijk hoe daar zaken lopen; mensen in pijn, veel ellende en veel onvrede
veelal verhuld in haat. Is dat vrijheid?
John H Baselmans-Oracle
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752 Eindverantwoordelijkheid overzeese gebiedsdelen
Open brief aan heer Rutte, Minister President en heer Pasterk, Minister
Koninkrijkszaken Nederland
Heren
Ondergetekende John H Baselmans-Oracle wil u als wereldburger in
het bezit van een Nederlands paspoort en Wereldpaspoort een vraag
stellen waar men nog nooit een duidelijk antwoord op heeft gegeven.
Sinds vele jaren signaleert en rapporteert ondergetekende vele misstanden samen met de groep Movimentu Kontra Korupshon Curaçao
(MKK) naar zowel de lokale politici, Openbaar Ministerie, Gouverneur
Curaçao als naar de Nederlandse politiek. Vele zaken rond corruptie,
drugs en financiële misstanden worden doorgegeven die in het verleden
nog wel eens aangepakt werden en in andere gevallen pas na 5-7 jaren
worden uitgezocht. Maar we houden het er maar op dat je beter laat dan
nooit mensen wakker krijgt.
Nu hebben we als MKK, afgelopen jaar weer enkele brieven van uw
ministeries mogen ontvangen en dan valt op dat er alsmaar aangehaald
wordt dat we een “autonoom land” zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Uw vorige collega’s omschreven het als zijnde “interne aangelegenheid”. Als men weer zo’n brief ontvangt is het duidelijk dat u als
Nederlandse politiek er maar een eigen interpretatie aan geeft wat het
statuut inhoudt en wat uw oud-collega’s getekend hebben.
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Zoals u weet vallen onze 6 eilanden, tot de dag van vandaag, onder de
Staat der Nederlanden en alle geboren personen op deze eilanden en Nederland hebben hetzelfde paspoort. Nu wil dat nog niet alles zeggen want
we hebben ons statuut wat ons per 10-10-2010 zogenaamd autonoom
maakt en ons volgens enkele personen meer vrijheden heeft gegeven.
Maar heer Rutte en heer Plasterk als alles in handen is van onze lokale
bestuurders vragen wij ons de volgende punten af:
- Waarom wordt er elke dag gecodeerde berichten verstuurd via het
Kabinet van de Gouverneur naar het Kabinet van de Koning? Deze
berichten gaan over wat er dagelijks hier bestuurlijk gebeurt.
- Waarom blijft Nederland ontkennen dat er geen gevoelige informatie
gegaan is naar de Colombiaanse en Italiaanse maffia? Terwijl duidelijk is
gebleken dat de gehele database van de lokale VDC inclusief informatie
van de Nederlandse AIVD gekopieerd is en in handen is gekomen van
de twee genoemde maffia groepen.
- Waarom was er tijdens de bespreking ongeveer 4 weken voor het
tekenen van de verklaring 10-10-2010 achter gesloten deuren de deal
beklonken dat de lokale gasopbrengsten grotendeels naar Nederland
gaan en dat u als Nederland overeengekomen bent dat de lokale olie
opbrengst grotendeels naar Venezuela gaat?
- Dan rijst de vraag: Is het de olie afspraak met Venezuela die maakt dat
Nederland NIET in kan ingrijpen in het conflict met de ISLA raffinaderij
die onze lokale mensen bewust uitmoordt? Overigens, nog nooit is er
zoveel uitstoot geweest van chemicaliën in onze lucht, bodem en zee.
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- Als wij autonoom zijn waarom grijpt Nederlandse politiek wel in bij
zaken die gemakkelijk te controleren zijn maar laten alles op hun beloop
wat negatieve publiciteit zou kunnen opleveren voor Nederland?
- Als wij als eilanden autonoom zijn waarom heeft, in de tijd van minister Bijleveld, de Verenigde Naties Nederland aangesproken over de
verantwoordelijkheid die u als regeerders hebben omtrent bijvoorbeeld
de gevangenis en de daar aan gekoppelde misstanden? Overigens, het
is duidelijk dat de Verenigde Naties nu nog Nederland aan kan spreken
over dit soort misstanden. U heeft als Nederlandse regering zelf dat laten
weten door te verklaren dat alle 6 de eilanden onder de vleugels staan
van Nederland betreffende de regels en richtlijnen van de Verenigde
Naties. U liet zelfs heer Eman van Aruba als afgevaardigde een VN
document tekenen namens het Koninkrijk!
- Het blijkt ook dat u als Nederlandse regering momenteel een offensief
aan het ontpoppen is tegen de lokale maffia. Maar waarom wordt dan
niet de harde kern, wonend in Nederland, aangepakt? Praten we hier
misschien over selectief, politiek getint inmengen in bepaalde zaken?
- Waarom grijpt de Nederlandse regering niet in bij de lokale corrupte
justitie die veelal door een bepaalde Nederlandse groep hier op cruciale
plaatsen gezet zijn?
- Als wij als Curaçao, Aruba en St. Maarten autonoom zijn waarom
bemoeit Nederland zich dan met bepaalde zaken op onze eilanden? U
als afgevaardigden van Nederland zorgen wel dat bepaalde zaken veilig
gesteld zijn (olie, gas en eigen financiën) maar de Nederlandse regering gaat erg licht om met de rechten van de burgers op deze eilanden.
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Burgers die WEL beschermd zijn via de verdragen van de Verenigde
Naties onder de Nederlandse vlag geregistreerd!
Heren, het zou u en uw regering sieren als u simpel de consequenties en
de verantwoordelijkheid gaan nemen waar we allemaal voor getekend
hebben. Wij zijn een Koninkrijk en vele zaken zoals boven genoemde
punten zijn duidelijk in het statuut beschreven. Hoe u de zaken ook
wil draaien of keren, u bent als Nederland WEL verantwoordelijk voor
bijvoorbeeld de martelingen en verkrachtingen in de gevangenis en het
uitmoorden op onze eilanden via ISLA.
We hopen als MKK eens een keer een duidelijk antwoord van u te mogen
ontvangen over wat wel en niet onder Nederlandse verantwoordelijkheid valt zodat wij als MKK dit kunnen laten toetsen door de Verenigde
Naties. Dat om voorgoed alle twijfels uit de wereld te helpen.
Vanuit gaande op een duidelijk antwoord uwerzijds, teken ik namens
MKK Curaçao met een vriendelijke zonnige groet;
Movimentu Kontra Korupshon
John H Baselmans-Oracle
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753 SDKK onder de Nederlandse vlag
Eerst wil ik mijn dank uitspreken aan de heer Floran voor de uitgebreide
aanvullende informatie die gaat over de veiligheid van onze gevangenis.
Wat wij als MKK in het stuk van 23 april naar buiten brachten, kwam
vanuit uw eigen mensen heer Floran. Het was uw personeel dat bang is
slachtoffer te worden zoals de mensen in de Nederlandse Schipholbrand.
U geeft zelf toe in uw stuk dat de deuren dichtgelast zijn en dat het een
stappenplan is wat al jaren lopende is. Dat stappenplan hebben wij als
MKK in bezit. Alleen de rapportage naar Nederland is volgens uw eigen
werknemers niet juist. Dat gaven deze mensen duidelijk aan met een
brief aan zowel u als de minister van justitie, overigens laatstgenoemde
vindt dat ik uit mijn nek praat zie stuk in telegraaf 28 maart 2016, in uw
bezit heeft als referentie bhv/sddkk2016-02. Dan praten we inderdaad
nog niet over de melding van de dichtgelaste deuren waar sleutels van
“gevonden” moeten worden in een ander project. U kunt dat dan twee
verschillende rapportages noemen maar de gevangenis met als capaciteit, volgens uw gegevens, 585 gevangenen voldoet NIET aan de eisen
betreffende de veiligheid voor uw medewerkers en uw gevangenen. U
kunt wel 100 plannen opstellen en de minister kan alles beweren wat hij
wil maar u heeft afgelopen weken wel 2 verschillende branden gehad
in uw gevangenis. Dan praten we nog niet over de mogelijke uitbraak
die gepland staat en waar het wapen (misschien bewust, want de bewaarders weten waar het is) niet gevonden is bij de laatste razzia! Er
kunnen vele commissies zijn maar als uw medewerkers niet allemaal te
vertrouwen zijn en als plannen maar plannen blijven en schoorvoetend
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afgewerkt worden, dat terwijl er onrust is, dan praten we weldegelijk
over een groot gevaar.
Maar er is licht in het duister en volgens het vonnis van afgelopen
week (CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS Application no.
10511/10) STRASBOURG, 26 April 2016) vanuit het Europees hof
unaniem uitgesproken door 17 rechters, is bekrachtigd dat Nederland
verantwoordelijk is voor zaken omtrent onder andere mensenrechten
op onze eilanden. Daarom gaan wij als MKK niet verder touwtrekken
met een lokale minister van justitie en commissies daar het kennelijk,
gezien de tegenwerking en ontkenningen, geen zin heeft. We hebben
ondertussen de Nederlandse regering aansprakelijk gesteld voor de
zaken die nu spelen in uw gevangenis. Zie open brief 26 april 2016 aan
minister president Rutte en heer Plasterk te Nederland.
Laten we hopen dat zowel uw personeel als uw gevangenen op een
humane manier worden behandeld en dat de onveilige situatie in de gebouwen verleden tijd gaat worden. En verder hopen we dat de corruptie,
martelingen, verkrachtingen en vele misstanden in uw gevangenis niet
behoren tot een of andere stappenplan, waar het overigens wel op lijkt.
Ik wens u veel sterkte met deze zware taak.
John H Baselmans-Oracle
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754 Ons waardeloos vodje papier wat men statuut noemt
Op de pagina http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/2010-10-10
kunnen we de aangepaste versie lezen van een statuut wat in 1954 getekend is door Koningin Juliana. Vooropgesteld dat Koningin Juliana
geen natuurlijk kind was van de oranjes (Bron: natuurlijke moeder Soest)
en zo nooit dit document had mogen tekenen, is na 62 jaren gebleken
dat het hele statuut, zoals het al meerdere malen door mij naar buiten
is gebracht, niets meer is dan een vodje papier wat eenzijdig alsmaar
gebruikt werd door Nederland wat meende zich van alle verantwoordelijkheden te mogen onttrekken.
Het statuut der Koninkrijk der Nederlanden heeft altijd vreselijk gerammeld en dat blijkt wel in de Case of Murray v. The Netherlands, Application no. 10511/10) Strasbourg, 26 April 2016. Met hun uitspraak gaan
de 17 rechters totaal voorbij dit vodje papier, wat men statuut noemt,
en zeggen in harde bewoordingen dat Nederland verantwoordelijk is
voor de 6 eilanden die allemaal het Nederlands paspoort bezitten en zo
de Nederlandse status.
Men noemt het alsmaar “Koninkrijk der Nederlanden” maar er is weinig
Nederland bij als het hen uitkomt (zie dit bij de 3 BES eilanden). We
zien dat er onder de Nederlandse vlag onder andere gemarteld wordt,
mensenhandel bestaat, het uitmoorden via de ISLA en vele rechten van
de mens en in het bijzonder van het kind worden geschonden. In de
tientallen jaren dat Den Haag gewezen werd op hun verantwoordelijkheid heb ik een map vol brieven mogen ontvangen die als eindconclusie
hadden dat het “een interne aangelegenheid” zou zijn of zoals heer
Plasterk het aangepast heeft en alles af doet als zijnde “autonome status
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van het eiland”. Onwaarheden die we dus alle jaren hebben moeten slikken van een Nederlandse regering die alleen de voordelen van zaken
wil hebben (gas, olie, wegsluizen geld en centrale ligging) maar niet de
verantwoordelijkheid wil dragen voor haar burgers.
Nu blijkt via de uitspraak van Straatsburg dat Nederland weldegelijk
de eindverantwoordelijkheid heeft voor onze eilanden! En na vele jaren
vechten over dit punt is dit nu officieel vastgelegd. Nederland is verantwoordelijk voor het vergiftigen via ISLA en Aqualectra, maar ook voor
de vele schendingen van kinder- en mensenrechten op deze eilanden.
Met andere woorden en zeer simpel gezet; de lokale politici zijn enkel
piassen van Nederland. Het schuilen achter een waardeloos vodje papier
is niets meer dan een slimme zet geweest van Nederland waarvan hun
juristen zeker wisten dat het absoluut geen rechtsgeldigheid heeft daar
het vodje druist tegen de elementaire zaken van de rechten van de mens.
Of is het zo dat de handtekening niet rechtsgeldig is op dat vodje papier
stammend uit 1954?
Deze uitspraak maakt dat er binnen een afzienbare tijd vele zaken
aangepakt moeten gaan worden hoe onpopulair die ook zijn voor
Nederland. Het is voor ons eilanden zaak Nederland alsmaar op haar
verantwoordelijkheid te wijzen. Laat Nederlandse politici niet uit gaan
voeren wat zij in hun hoofd hebben en wat momenteel al geventileerd
wordt door hen, namelijk om in een snel tempo alle 6 de eilanden af
te stoten. Al druist dat weer tegen de afspraken in die Nederland heeft
met Amerika. We kunnen nu veel veranderen het is aan ons om dat nu
te gaan eisen. Nederland kom je plichten na, het zijn onze rechten die
we hebben volgens internationale verdragen die u getekend heeft.
John H Baselmans-Oracle
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755 Kinderen zonder toekomst
Het is op enkele dagen na 34 jaar geleden dat ik voorgoed me vestigde
op het eiland Curaçao.
Ik was verkocht toen ik dit eiland zag en de manier men hier leefde,
werkte en met elkaar om ging. Ook was al voor het vestigen duidelijk
dat mijn werk als kunstenaar gewaardeerd werd. Zo de stap naar dat
eiland was niet moeilijk. De eerste 2 jaren waren geweldig totdat ik de
kans kreeg als kunstenaar een huis kon kopen in de wijk Emmastad.
Het was de eerste keer dat ik merkte wat de ware mentaliteit was van
de mensen. Het was pijnlijk te horen dat ik het huis met drugsgeld
had gekocht! Het was mijn zuur verdiende geld en met hulp van mijn
schoonvader. Ondanks dat ben ik doorgegaan met mijn kunst en mijn
vrouw en ik begonnen kinderen op te vangen die alleen stonden op dit
eiland. Diepe ellende, veel huilen en vele kinderen, hoe jong ze ook
waren, al verslaafd waren aan de drugs. Veelal dankzij het gebruik door
hun ouders tijdens het verwekken en baren van het kind. Buiten drugs
was er het misbruiken van vele ouders en de meest gruwelijke verhalen
moesten we aanhoren van deze kinderen. Na ongeveer 8 jaren werd via
een toenmalige bankdirecteur alles wat kunst was door hem bepaald en
over genomen. Ik werd per direct uit alles wat kunst was door hem er
uitgegooid. Ik was geen Antilliaan en ik kon niet van dit eiland houden
en het zo ook niet vertegenwoordigen.
Uit het veld laten slaan was geen optie zeker niet als je met minimaal per
keer 5 kinderen zit in je huis die op je rekenen. Ik ging werken in een
kliniek in de natuurgeneeskunde en startte tegelijkertijd mijn reclamebu58
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reau. Zo was ik financieel gedekt om de kinderen te helpen. Langzaam
maar zeker kreeg ik grote klanten en de reclame ging goed en kon al
het werk met de kinderen financieren. Ondanks de vele tegenslagen en
kinderen die werkelijk niet meer uit de ellende konden komen gingen
we door. Vele bedreigingen vanuit de drugswereld. Het dag en nacht
ons wakker houden van enkele ziekelijke personen die soms 500 keer
per dag belde en de politie niet in greep om deze jongens te pakken. Het
afpersen om geld van jongens waarvan we hun “chick” in huis hadden
(praat je over kinderen van 10-11 jaar) en gedrogeerde ouders die alsmaar aangifte deden van ontvoering en andere zaken. We gingen door,
dat met behulp van toen een geweldig team kinder- en zedenpolitie.
Meer en meer kreeg ik te maken met de duistere zijde van Curaçao. De
onderwereld de drugswereld die er alles aan deed zodat we de kinderen
niet weghaalden van hun “prostitutie handel”. In die tijd was de oorlog
in de kunst kennelijk nog niet over want op een duistere manier en linke
zet van de overheid werd ons het huis in Emmastad afgenomen door
torenhoge belastingen er op te leggen. Langzaam maar zeker werd het
ware eiland Curaçao duidelijk en door te gaan wroeten in deze zaken,
met alle kinderen en mensen om ons heen, werden mijn ogen wijd open
en begon mijn lichaam voor altijd vreselijk pijn te doen. Het laatste kind
wat we nog in huis hadden, dat voor de dood van mijn vrouw, had zelfs
nog geprobeerd haar met een schaar dood te steken en ons huis in brand
te steken. Net in die dagen dat ik op zakenreis was. In die tijd was het
ook een tweede keer dat de belastingen probeerde mij voor tonnen op te
lichten en alles af te nemen wat we nog bezaten! Later beweerde deze
instantie dat ze alles van me kwijt waren maar die bekentenis hoorde ik
pas 1 ½ jaar later na dagelijks zoeken naar bewijzen en papieren om mijn
gelijk te halen. De opzet was ondertussen gelukt, ik sloot mijn reclame
bureau en ben gestopt met werken. Het eiland Curaçao is gezonken en
er werd van alle kanten alles aan gedaan om wat in onze ogen goed was,
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het af te schilderen als slecht. Mijn vrouw verbitterde, trok zich terug
van de kinderen en haar suiker maakte een einde aan haar leven. Na
het overlijden waren er nog twee kinderen die geld claimden omdat ze
mee wilden delen in de erfenis. En toen was mijn geloof in het goede
voorgoed verdwenen. Ik sloot me af en een jaar was ik alleen in het huis
wat een oude schuur was die ik verbouwd had als woonhuis. Na het
overlijden van mijn vrouw werd ook deze schuur van me afgenomen.
Dat als afgunst omdat we opkwamen voor de minderbedeelde en omdat
een bankdirecteur en de belastingen niet wilden hebben dat er kinderen
een kans kregen. Mijn overleden vrouw en ik hebben veel gehuild en
diepe ellende mee moeten maken omdat Curaçao haar kinderen niet
een toekomst gunt. De haat de nijd en de afgunst is waar Curaçao om
draait. Men geeft niets om de kinderen laat staan voor hun toekomst. Nu
14 jaar na het heengaan van mijn vrouw blijft de pijn en teleurstelling
in een eiland wat we beide zo lief hadden. 34 jaren met hart en ziel ons
leven gegeven voor de lokale kinderen. Wat er van over is gebleven is
een verbitterde overleden vrouw en een man die nu ziet dat men niet
goeds mag doen op dit eiland. Alle financiële kanalen werden door
bepaalde mensen afgesneden en alles wordt er tot de dag van vandaag
er aan gedaan om ook mij het graf in te krijgen. Tot vandaag is dat nog
niet gelukt al ging men zo ver om enkele malen te proberen mij koud
te maken en me uiteindelijk maar onder een curatele zette. Gezworen
heb ik dat ik door blijf gaan tot mijn dood om de onderste steen van
dit ziekelijk eiland boven te krijgen. De ware duivels zijn ondertussen
opengelegd en al veel is al beschreven, de afwerking ervan zijn nog die
puntjes op het geheel en dan kan het zijn weg gaan.
Curaçao is een tropische verpakking wat moet verhullen; drug, geld en
veel leed. Dat onder een zon die nu al 34 jaren op me schijnt en mij de
kracht geeft om door te gaan. Alles is afgepakt maar deze zon zal mijn
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energie blijven voeden. Ik huil voor de kinderen van dit eiland een eiland
wat haar eigen kinderen verkracht en geen toekomst gunt.
Ik heb jullie lief. Al heeft het eiland nog steeds de energie van de slaventijd.
John H. Baselmans-Oracle

2016

756 Een tweede politieke moord!
Vandaag kwam er bij MKK een opmerkelijke aangifte binnen van een
persoon X. Deze vertelde mij dat er een persoon XX op het eiland verblijft met als woonplaats Colombia. Deze rond 20 jarige persoon wist
te vertellen dat er vreselijke maffia praktijken gebeuren op ons eiland.
Zijn woorden “Je weet nauwelijks wat hier werkelijk gebeurt op dit
eiland”, waren een van zijn uitlatingen. Hij haalde meteen een geval
aan van een zeer mooi jong Nederlands meisje dat levend verbrand
was omdat er wat mis ging met de bolitas die ze bij zich had. “Ze was
zo onder de drugs dat ze voor eeuwig handicap zou blijven en ze kon
ons verraden. We konden haar niet naar het ziekenhuis brengen want
dat zou te riskant zijn, we hebben haar toen levend verbrand”. Het is
duister of er een lichaam gevonden is wat niet geïdentificeerd is omdat
het onherkenbaar is maar duidelijk, volgens deze persoon, is het dat
Nederlands meisje waar het om gaat. Buiten dat had deze persoon het
alsmaar over “vader” die de opdrachten gaf en die een grote invloed
heeft bij de lokale politici. “Deze politici doen wat mijn vader zegt”.
Wij voeren de opdracht alleen uit.
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Verder wist deze persoon te vertellen dat een van vaders slachtoffers
de heer Giovanni van Ierland was die met veel geweld om het leven
kwam op Curaçao. “Ik ben nu op het eiland want er gaat nog heel veel
gebeuren, er zal wederom een politicus vermoord worden en er gaan nog
meer mensen vallen”. Dat waren letterlijk de woorden die deze persoon
sprak. Wat tussen de woorden door naar buiten kwam was dat er ook een
duidelijk verband was met vader, deze persoon en de moord op Helmin
Wiels! Iets wat wij als MKK al meerdere malen hebben vrijgegeven.
De moord op heer Wiels was niet uitgevoerd door lokalen maar door 2
buitenlanders! Blijkbaar is deze persoon wel een bekende bij de RST
maar deze kan of mag niets doen. Ook was het duidelijk dat er al enkele
vreemde namen op het eiland aanwezig zijn en daar refereerde deze
persoon ook naar; “Jullie weten nog niet wat er momenteel werkelijk
spelende is op dit eiland”. Dit herhaalde deze persoon meerdere malen.
Met deze aangifte bleef persoon X alsmaar hameren dat er de komende
weken vreselijke zaken gaan gebeuren en dat er hoog in de politieke
top een of meerdere moorden gepleegd zullen worden. Ook was er een
gesprek met XX en een andere lokale “vriend” Colombiaan samen met
een oud politicus en later directeur van een van onze eilandelijke aders
in een koffieshop.
De persoon waar dit allemaal tegen verteld is, wist geen kant meer te
gaan daar dus RST en justitie kennelijk deze zaken niet serieus nemen.
We hebben dat gezien bij de moord op heer van Ierland, heer Wiels en het
verkoolde ongeïdentificeerde lichaam. Het is triest dat onze politiek en
justitie in handen is van de Colombiaanse maffia en dat beschermd door
een Italiaanse maffia die baat heeft dat bepaalde personen verdwijnen
of voorgoed zwijgen. De moordenaars zijn er, maar wanneer ze zaken
gaan uitvoeren is nog even een vraag. Want zoals men in die kringen
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alsmaar naar buiten brengt; “Op Curaçao en de andere eilanden is het
een free for all, we are the boss”.
We zullen als MKK dit ook deponeren bij de PG van Curaçao. Laten
we hopen dat eens een keer justitie het lef heeft om in te grijpen en dat
het volk in gaat zien dat er veel meer gaande is dan wat rebellen en
zogenaamde soldaten die in de publiciteit willen komen. Verder hopen
we dat RST eens wat nauwkeuriger te werk gaat en zorg draagt dat deze
huurmoordenaars niet onbeperkt op onze eilanden kunnen logeren in
de beschermde Italiaanse hotels.
John H. Baselmans-Oracle
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757 24 uren verder
Nadat gisteren de melding binnenkwam bij MKK over mogelijke moorden van bekende personen en politici op dit eiland is er meer informatie
losgekomen wat er werkelijk gaande is in deze wereld.
Ondertussen zijn er 6 namen in ons bezit waarvan er 3 van Arabische
komaf en 1 van Colombiaanse komaf. Ook is in ons bezit de naam van
een oud-politicus die regelmatig contacten heeft met de Colombiaanse
persoon, degene die losliet dat er veel op komst is. Van 4 zijn de verblijfplaatsen bekend. Het is nu ook duidelijk dat de Colombiaan die
aanwezig was bij de moord op een Nederlander afgelopen zaterdag in
Campo, in verband staat met wat er gaat komen. Campo was waar deze
Colombiaan in opdracht van “vader” moest kijken of er geïnvesteerd kon
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worden. Iets ging er kennelijk mis en Colombiaanse “vader” heeft nu
de zoon verboden om zich nog te laten zien in Campo. Ook is bekend
wie de minister is die als eerste om het leven gebracht zal worden. Het
heeft veel te maken met de verkoopzaak Campo.
Ondertussen blijken de spanningen hoger opgelopen te zijn en is onze
moordenaar vreselijk nerveus. “Het is groot, erg groot” waren nog zijn
woorden. Dat blijkt wel als je mensen levend verbrandt en een ander
vergiftigt, dan weet je dat deze mensen nergens voor terugdeinzen.
Opmerkelijk is dat zowel de Procureur Generaal als Openbaar Ministerie
als de Minister van Justitie niet geïnteresseerd zijn in de namen en de
plannen van deze personen. Dat verklaart dan ook waarom RST zich ook
alsmaar op de achtergrond houdt. Dat de maffia diep geïnfiltreerd is op
onze eilanden is duidelijk want waar je ter wereld ook melding maakt
van dit soort zaken, neemt men dit serieus. Op deze eilanden wordt het
verzwegen, zoals de moord op Campo, het verbranden van het meisje,
moord heer Wiels en heer v. Ierland, puur omdat het nu overduidelijk
is dat veel vanuit de justitiële hoek komt! Of kunnen we zeggen, is het
de justitie die dit alles bewust door laat gaan zodat de ene groep de
andere elimineert.
24 uren verder en vrijwel alle pers als justitie zwijgen, bang voor represailles vanuit de maffia. Nu weten we het zeker; “Curaçao is een
maffia eiland”.
Movimentu Kontra Korupshon
John H. Baselmans-Oracle
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758 De regering van Curaçao staat boven de wet en haar
rechterlijke uitspraken
Raúl Henriquez en Edsel Gumbs, twee namen die we regelmatig horen
en waar we van weten dat het twee mensen zijn die teveel weten van
en over de politiek. Beiden hebben hun processen gewonnen om weer
terug te mogen keren naar hun werk. Beiden wordt het hen onmogelijk
gemaakt om het werk te hervatten, maar waarom is dat? Als secretaris
van de ministerraad weet je precies wat er achter de hele dikke muren
van het fort besproken wordt. Vele deals, gesprekken en stukken komen
langs deze persoon en hij weet hoe de politiek op dat moment in elkaar
zit en wie de grote personen zijn achter deze politiek. We zagen dat in
het verleden waar bijvoorbeeld mevrouw Emily de Jong Elhage bepaalde
zaken gestuurd en opgelegd kreeg door een zeer machtige Italiaan die
de koning van de gokwereld is en overigens nog van veel meer andere
zaken. Maar zo worden alle politici in de heerlijke stoel, in bedwang
gehouden en aangestuurd om bepaalde wetten en zaken zo te sturen in
voordeel van bepaalde machtige lieden op dit eiland.
Dat alles zag en hoorde heer Henriquez. Na een bepaald moment hoorde
hij teveel en dat op het moment dat hij duidelijk geen favoriet meer was
van de toen zittende regering. Wat er dan altijd in dit soort gevallen
gebeurt, is dat men zo’n persoon eruit werkt en men gaat zorgen dat hij
zijn leven lang de mond gesnoerd wordt. Hetzelfde maakte ook heer
Gumbs mee die weet wat er achter de schermen gebeurt en zelfs precies
op de hoogte is van vele acties die gaan komen. Dus ook hij was het
slachtoffer van een corrupt politieke groep die ervoor zorgde dat ook
hij langs de kant kwam te staan.
- The new world-
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Nu denken we dat recht recht is en door naar een rechter te gaan je gelijk
kunt halen als je meent dat je niets fout hebt gedaan. Klopt in zoverre
maar als het gaat om op papier je recht te halen is er altijd een kleine
mogelijkheid mits je bij justitie gewild bent. Doch in de praktijk is het
anders want de rechters weten ook drommels goed dat je zo’n verstoorde
werkrelatie en zo’n vuile vieze politieke spelletjes, die gedirigeerd worden vanuit de absolute zakelijke cq maffia top, geen kans van slagen
heeft. Dus als je dan als rechter gaat zeggen dat men weer terug naar
het werk kan gaan, is het niets meer dan zo’n persoon diep de ellende
inwerken. Ook de rechterlijke macht moet weten dat het een onmogelijke zaak is. Dat zien we weer duidelijk bij beide heren die terug op
hun plaats kunnen gaan zitten. Doch wederom wordt dan per direct hun
werkplaats ontzegd en is het voor hen onmogelijk om weer aan de slag
te gaan. Dan praten we nog niet wat dit alles de gemeenschap kost! Er
is duidelijk geen uitweg in deze politieke smerige manier van handelen.
Het is overduidelijk, de heren weten teveel, zijn niet meer welkom want
er moeten vele criminele zaken worden afgeschermd. Ondertussen betalen wij als burgers maar door aan deze spelletjes van deze criminele
politici. Duidelijk is dat de heren Henriquez en Gumbs te veel weten en
dat men bang is dat bepaalde informatie naar buiten komt. Een oplossing zou misschien zijn als deze heren eens zouden gaan praten en op
gaan komen voor de bevolking die tientallen jaren belazerd is door de
politiek. Men is bang, heel erg bang en niets zal er veranderen zolang
er niets doorbroken wordt. Het wachten is op die ene klokkenluider die
veel kan veranderen.
Dan komen we op het allerergste en wat men duidelijk kan zien; de
rechterlijke macht heeft totaal niets te zeggen! Deze mensen hebben
kennelijk geen tools om deze maffiapraktijken aan te pakken. Men
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doet een uitspraak maar de politici in de machtige stoel geleid door hun
“raadgevers” (lees maffia) geven geen gehoor aan welke rechterlijke
uitspraken dan ook. Hoeveel bewijs moet men nog hebben om aan te
tonen dat dit eiland niet geleid wordt door een democratisch systeem
met een rechterlijke macht? Het eiland wordt gestuurd door de maffia
en zijn criminelen die elke bestuurder en rechter in de tang hebben.
Maffia die vele bestuurders zet op die plaatsen waar ze chantabel zijn!
Curaçao maffia eiland, zolang we geen doorbraak krijgen in deze criminele activiteiten.
John H Baselmans-Oracle

2016

759 De nacht van 18 naar 19 mei
Curaçao slaapt, althans de mensen die geen slecht geweten hebben.
Het is rond half 2 en een man en een vrouw worden vermoord. Beiden
hadden teveel gehoord over de deals die er gesloten gaan worden in
de overdracht Campo. Beide personen zijn kort na de moord gedumpt
in zee en zijn niet meer terug te vinden daar ze nooit meer naar boven
kunnen komen.
Kwart voor 4 ‘s nachts wederom een moord op een man te Souax die
ook teveel wist en men zeker moest zijn dat hij zijn mond hield. Deze is
in een shredder in stukken gehakt en men zal nooit te weten komen wat
er werkelijk gebeurd is. Samen in die shredder zijn ook dierlijke resten
gegooid en zo is zijn leven naar de eeuwige jachtvelden veilig gesteld.
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3 mensen die meer wisten in de zaak Campo maar bij de verkeerde partij
zaten. Net zoals de vermoorde Nederlander waarvan de politie lang over
zweeg dat er een man overleden was die nacht in Campo. Later kwam
men met het bericht dat het een natuurlijke dood was, dat terwijl de
persoon die het allemaal in geuren en kleuren vertelde, duidelijk maakte
dat het ging om een afrekening.
Ondertussen komen nog steeds meldingen binnen en is duidelijk dat het
personeel in dat “hotel” ongelofelijke salarissen krijgt! Als bartender
verdien je per maand 6.000 gulden schoon (salaris 1 jaar geleden)! Het
enige wat ze van jou verlangen is dat je niets ziet en precies doet wat
door hen opgedragen wordt. Er mag niet gepraat worden wat er binnen
de 4 meter hoge muren gebeurt en dat zowel over de klandizie als het
verhandelen van drugs aan de bar. Ook na hun werk en na eventueel
ontslag moeten ze voor eeuwig hun monden houden. Dat volgens de
melding die er laatst binnenkwam.
15 mei 2016 zijn wederom zowel de Procureur Generaal als Openbaar
Ministerie als de Minister van Justitie op de hoogte gesteld. Ook nog
eens omdat er een afrekening gaat komen van minimaal een politicus
en waarbij een oud-politicus gezien is met de moordenaar. Alle instanties zwijgen want alles lijkt erop dat justitie het voordeel ziet van alle
moorden. Tot de dag van vandaag heeft niet een van de instanties de
namen opgevraagd van de 4 moordenaars, politicus en oud-politicus. De
4 moordenaars (1 Colombiaan 3 van Arabische komaf) die momenteel
op het eiland zijn en waar we ondertussen van een, een foto hebben. Het
lijkt justitie uit te komen dat er zo opgeruimd wordt, want elke persoon
in de verkeerde hoek is voor hen alleen extra werk en veel gladstrijken
wat krom is.
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Het wachten is op de moord op de mensen om hen heen, hun eigen
ministers of politici. Dan kan men rond de zaak weer een rookgordijn
opwerpen en het gaan gooien op lokale acteurs die nu rijkelijk gefilmd
worden want het zijn “soldaten”. We worden als burgers werkelijk voor
de gek gehouden met loze berichten en betekenisloze brieven. Dat bewijst wel de voorgaande moorden. Nu is het wachten op de moorden
op hun eigen mensen dan kan justitie niet meer zeggen “we waren niet
geïnformeerd”.
John H Baselmans
Als extra commentaar
Ondertussen is het complete plaatje zichtbaar en kom ik weer uit bij de
Italiaanse maffia. Maar zolang als Openbaar Ministerie en Justitie vallen en opereren onder deze maffia kan ik het alleen maar publiekelijk
maken zodat iedereen weet wie deze justitie in handen heeft! De oude
Colombiaanse garde werkt dus nog steeds samen met de oude Italiaanse
kliek/maffia. En dat via hun hotels en gokken.

2016

760 Een dubbele wereld
Het is nu zondag en alles lijkt rustig.
Buiten de diverse bedreigingen en de mensen die me niet het allerbeste
toewensen, zijn er toch zaken die momenteel door mijn hoofd gaan.
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Een korte evaluatie laat me duidelijk zien dat waar ik allemaal mee
bezig ben weldegelijk baat heeft. - Ook laat het me zien dat instanties
die onmogelijk te bewegen waren toch gaan inzien dat het goed mis is.
Ook werd afgelopen weken duidelijk, na lang vechten,
dat Nederland weldegelijk alle touwtjes in handen heeft
en dat het statuut niets meer is dan een vodje papier.
Verder zien we, en de bewijzen komen nu dagelijks naar
boven, dat de gehele maffia in stand gehouden wordt door
justitie! Zij zijn het die handelen naar de wetten van
de maffia.
Ook is duidelijk dat wetten en regels er niet zijn voor de
doorsnee mens maar voor een selecte groep.
EN DAN
Dan besef ik dat de mens niet wil veranderen en dat 99% van de mensheid al in bezit is en leeft naar de wetten en regels van de maffia. Dat
werd me nog eens duidelijker toen ik een Colombiaanse documentaire
zag waar Boneriaanse en Arubaanse connecties te zien waren maar waar
we ook van weten dat deze lijn er duidelijk is op de andere eilanden
en Nederland.
Het draait om macht, drugs en om geld, heel veel geld. En dat is weer
terug te vinden in de Panama papers. Wetende dat hier dan ook de Koninklijke huizen achter zitten en beschermd worden vanuit het Vaticaan
dan heb je het gehele plaatje weer onder ogen.
Nu ik weer alles schrijf en keer op keer herhaal, omdat mensen het niet
willen lezen, krijg ik het gevoel van “waar ben ik mee bezig”. Ondanks
de vele successen die we boeken en de vele zaken die al lokaal maar
ook internationaal opengebroken worden zoals Justitie - KPMG - UTS
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- drugs en de diverse moorden, blijft de vraag van wanneer zal de
meerderheid het gaan zien. Lokaal ben ik zo ver dat ik als een dorpsgek
gezien word, alles rond mij wordt verzwegen en de pers perst me af
en verzwijgt me. Mijn leven is al weken in gevaar, zeker na de laatste
melding over de diverse moorden die verzwegen zijn door de pers en
justitie en zo ook het vergiftigen van mensen zoals in Campo. Zaken
die gisteren weer bevestigd werden vanuit de maffiawereld.
We kunnen stellen dat onze eilanden de enige ter wereld zijn waar terroristische meldingen en meldingen van en over de maffia niet aangepakt
worden door justitie en dat zelfs gesteund door de Nederlandse politiek!
Begrijpelijk, want welk land wil toegeven dat de maffia zich daar vrij
kan vestigen en dat terroristen vanuit deze eilanden kunnen opereren
en groeperen. Wapen- en mensenhandel is er al van voor die jaren dat
we als MKK bezig zijn. Maar drugs, witwassen van miljarden en het
nieuwe stokpaardje elektronische data beheer zijn al volop gaande op
onze eilanden!
De data centers op ons eiland zijn een deel van de Italiaanse maffia en
dat blijkt als men de ware geldschieters na gaat trekken. Airport Hato
evenzo de haven zijn in handen van dezelfde groep. Gesteund door de
Colombiaanse maffia die samen werken om het witte goud in goede
banen te leiden. Tientallen jaren is dit gaande, jaren zijn er meldingen
over gemaakt en lijnen lopen tot Nederland vanwaar alles alsmaar
beschermd wordt.
We maken ons druk over de toevlucht van Venezolanen, iets wat een
farce is want onze eilanden zijn al vergeven van de Venezolanen en de
Colombianen. Vergeet niet, het is Venezuela die de economie in handen
heeft van de eilanden (zie grote projecten en de ISLA) en het is Colom- The new world-
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bia die maakt dat de maffiaregels nageleefd worden. Na het bekijken
van de documentaire over de Colombiaanse maffia werd dit wederom
onderstreept. Dat deze twee maffiagroepen in het bezit zijn van alle
gegevens die gekopieerd zijn bij VDC maakt dat we bestuurd worden
door deze twee maffiagroepen. Als een minister van justitie hulp gaat
zoeken bij Amerika dan weet je dat het te laat is. Want dan weten we
ook dat Amerika Nederland blijft dekken in deze maffiazaken.
Wat rest me dan nog om door te gaan? Waar kan ik alle getuigenverklaringen en meldingen nog deponeren als zowel justitie als de gouverneur
en het land achter deze persoon zelf corrupt zijn! Waar is de bescherming
van de mens maar ook die van mijn gezin en mijzelf? Wat is er nog te
doen voor mij en mijn groep om te blijven melden met het gevaar dat de
kogel mij eens zal raken. De hoop dat dan iemand het over gaat nemen
is klein want welke gek zal zich nog inzetten voor een dove, blinde en
tot het bot verdorven gemeenschap?
Omdat het in de vele jaren is bewezen dat justitie en recht niet er zijn om
recht te handhaven en uit te spreken, laat staan mensen die voor recht
vechten te beschermen, is de vraag waarom dan nog voor recht vechten
als je duidelijk weet dat recht een fata morgana is.
Is het dan toch tijd om gas terug te nemen, terug naar de natuur zelfs
ver weg van deze eilanden?
Er zit kennelijk niets anders op want de huidige gemeenschap is de maffia al weten vele het niet, Ook u eet van bloedgeld! Ook u doet indirect
mee aan het uitmoorden van uw eigen ras uw eigen kinderen! Wat en
wie ben ik om daar nog tegen te vechten?
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Het gaat een andere weg worden dat is duidelijk want waar onbegrip
is en waar verdorvenheid heerst, is niet een plaats waar je met recht en
eerlijkheid moet wezen.
John H Baselmans-Oracle

2016

761 De fabeltjes die de wereld ingestuurd worden door
heer Floran
Via de pers op 24 mei, mochten we lezen dat Movimentu Kontra Korupshon fabeltjes verspreidt. Dat wordt namelijk beweerd door de directeur
heer Floran. We weten dat deze beste man zwaar onder politieke druk
staat vanuit de minister van Justitie heer Navarro maar ook vanuit politiek Nederland en dat er een ontkenning moest komen om zo politiek
den Haag rustig te houden. Erg is dat bepaalde pers hier aan mee doet
door deze leugens te publiceren zonder na te trekken. Laten we hopen
dat ze zo mans zijn dat ze ook de bewijzen gaan publiceren.
Daar de aangiftes naar het rijk der fabelen worden gestuurd door enkele
personen willen wij als MKK hierbij de brandbrief / rapportage / aangifte
publiceren van het bedrijf en mensen die verantwoordelijk zijn voor de
brandveiligheid van deze gevangenis. Deze rapportage is door 3 klokkenluiders namens vele bezorgde bewaarders binnengekomen. Om niet
het bedrijf en diverse mensen publiekelijk in discredit te brengen zijn
de namen verwijderd in deze brandbrief / rapportage / aangifte.
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Ook u heer Floran heeft deze briefings ontvangen van onder andere uw
eigen hoofd Facilitaire dienst en u weet weldegelijk wat er mis is in uw
gevangenis waar wel u verantwoordelijk voor bent.
Heel erg is dat er gelogen moet worden voor eigen bestwil en politieke
beweegredenen. Dat terwijl de veiligheid van medeburgers wat gevangenen ook zijn, onnodig in gevaar wordt gebracht. Zeker nadat, naar
verluidt, ondertussen 3 branden in deze gevangenis zijn geweest. Dat
alles puur voor politiek gewin en het beschermen van wat werkelijk fout
is in onze maatschappij.
Movimentu Kontra Korupshon
John H Baselmans-Oracle

2016

762 Open brief aan heer Floran, directeur SDKK
gevangenis Curaçao
Curaçao; 29-05-2016
Kaya Shers 182
Curaçao
Betreft: Leugens die u kennelijk moet verspreiden
Heer Floran
Op 24 mei heeft ondergetekende John H Baselmans-Oracle, woordvoerder van MKK Curaçao, de leugens mogen lezen in het Antilliaans
74

- OMNIS 4 -

Dagblad die volgens deze krant van u af komen. Het is diep triest dat
een directeur van een gevangenis zo onder druk gezet kan worden door
de politiek. Men laat daardoor de gevangenen aan hun lot over als ratten in een val.
Ondertussen is het wel duidelijk dat u niet zo zeker bent van uw zaak
anders had u onze telefoontjes en berichten wel beantwoord of contact
met ons opgenomen in al die tijd dat wij als MKK vechten voor de
simpele rechten van elk mens en zo ook de gevangenen! Dan hadden
we met u de papieren, die u overigens al bezit, doorgenomen en kunnen
zien dat alle punten die wij publiceren op waarheid berusten.
Wat erger is, is dat u en uw meerdere zelfs zo ver gaan om 3 van uw
personeelsleden (zogenaamde klokkenluiders, die ook alleen volgens de
wet en regels handelen) te willen verwijderen van uw gevangenis daar ze
volgens uw meerdere verraders zijn! Gelukkig is er nog een gouverneur
die wel de regels kent van het internationale verdrag en kunt u deze
mensen niet zomaar ontslaan of het leven onmogelijk maken. Het is wel
vreemd dat het juist die mensen zijn aan wie uzelf heeft opgedragen
om eerlijk rapportages te doen! Reportages waar u dan later kennelijk
niets mee doet of misschien beter geschreven mag doen! Dat de zaak
niet pluis is, is duidelijk en dat bewijst u door onze telefoontjes niet te
beantwoorden. U staat dus kennelijk onder zo’n zware druk dat u zelf
met leugens gaat komen om maar wat te redden.
Voor uw informatie, alle bewijsstukken zijn in het bezit van zowel de
lokale Procureur Generaal, Openbaar Ministerie als de lokale regering.
Ook zijn deze stukken gegaan naar de regering van Nederland en diverse
Nederlandse Kamerleden. Uiteindelijk zijn zij, volgens de rechters van
het Europees Hof, verantwoordelijk voor uw handelen in deze SDKK
- The new world-
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gevangenis. Als u dan via een stemmingmakende krant zo’n artikel laat
plaatsen, laat u duidelijk zien dat u dus niet de leiding heeft in deze
gevangenis of dat u zo onder druk staat van wat wij noemen “politieke
maffia”.
Deze brief zal via de post en per fax naar u verstuurd worden zodat
u weet dat wij als MKK er alles aan blijven doen om voor de rechten
van de mensen op te komen en daar vallen ook alle gevangenen onder.
Zolang u en uw meerdere zaken niet naar behoren kunnen afhandelen
en via leugens proberen uw tekortkomingen te verbergen, moet het een
buitenstaande groep zijn die dit blijft constateren en rapporteren.
Hopende dat u als directeur het lef gaat tonen en zo ook u voor uw medemens op gaat komen en niet laat leiden volgens een “maffia politiek”
die bestuurd wordt via leugens.
Met een vriendelijke groet,
John H. Baselmans-Oracle
Movimentu Kontra Korupshon
cc
Minister van justitie heer Navarro, Curaçao
Minister Koninkrijkszaken heer Plasterk, Nederland
Tweede Kamer, Nederland
Alle pers Nederland, voormalige Antillen
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763 Lorenze Florentina en Elvis Kuwas
Twee namen die direct gelinkt worden met de moord op heer Wiels.
Tot de dag van vandaag de grootste dwaling aller tijden door justitie
Curaçao. Niets verwonderlijk omdat het van dag één al duidelijk was
wat er achter zit. Een machtige groep die zijn miljardenhandel ineen
zou zien storten! Heer Wiels was te dicht gekomen bij de kern van dit
megaschandaal.
O, u denkt aan de groep Schotte, Dos Santos, politieke mensen inclusief
andere mensen die zich laten verleiden door gokgeld en macht? Helaas,
wederom een dwaling en de gemakkelijkste weg om aan te nemen dat
heer Wiels in hun vaarwater zat. Het zou dom zijn dat deze mensen zo
openlijk de moord op Wiels zouden gaan uitvoeren. Inderdaad, heer
Wiels zat te wroeten in deze “handel” maar het ging er om, om de groten
die het “beschermden” aan te pakken.
Heer Wiels, met wie ik regelmatig contact had, wist dat de grootste
bedreiging van de kanten accountants, projectontwikkelaar en bank
was! Deze 3 werden ook regelmatig genoemd door hem. Een van deze
3 werd vreselijk zenuwachtig omdat het om miljarden gaat die zij
vertegenwoordigen inclusief de vele zaken waar zij achter zitten. Heer
Wiels wist wie zijn tegenstanders waren en die moesten niet werkelijk
gezocht worden in de politiek maar bij de vele overheidszaakjes die een
cover waren voor gokken, drugs en diverse illegale handel in bedrijven!
Meerdere keren hebben Heer Wiels en ik het er over deze zaken gehad,
hij werd ook gewaarschuwd. Te laat, want hij had de juiste man getrig- The new world-
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gerd die bang werd en zorgde dat heer Wiels niets meer kon doen. De
personen die de namen en files ontvingen van heer Wiels werden direct
afgeperst en ook aan herinnerd dat er nog kogels over waren. De rest
was voor justitie om een mooi verhaal op te zetten.
Justitie wist vrijwel meteen wie het waren, dat kon omdat er al een scenario geschreven was. Het was gemakkelijk om enkele lokale jongeren
aan te wijzen en het motief te zoeken in de gokwereld. Natuurlijk, want
dan was er politiek ook meteen wat lastposten weg.
Als een oplettende lezer zaken op een rijtje zou zetten zal men zien dat
de gehele moordzaak Wiels rammelt en gebaseerd is op aanwijzen en
vermoedens.
Elvis Kuwas haalde het aan voor zijn dood: “Als ik ga 		
praten gaat er een grote man van deze maatschappij 		
hangen”. Hij doelde niet op een politieke man maarde man
die de opdracht gaf!
Lorenzo Florentina, die een probleem was voor justitie, 		
was de ideale jongen om aangewezen te worden als zijnde
de schutter! Uit verklaringen van deze jongen blijkt dat hij
de schutter niet is!
Dat laatste klopt omdat de schutter en zijn partner Colombianen waren!
Overigens één Colombiaan is weer op het eiland voor een volgende job!
Wat
Florentina leverde was het wapen(s) maar hij was absoluut niet de
schutter!
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Kortom het plaatje is als volgt:
Een zeer grote man gaf opdracht want heer Wiels zou zijn
bedrijf wereldwijd een miljardenstrop kunnentoebrengen.
Zijn mede partners regelden verder lokaal de zaken.
Zij maakten contact met huurmoordenaar(s) in Colombia.
Auto en wapen(s) werden lokaal geregeld.
Na afrekening vluchtte één per boot andere via Hato (deze
is weer hier).
Lokaal worden wat lastige jongens aangewezen.
Lokaal wordt er een politiek motief opgezet om zo ook 		
enkele niet zuivere politici aan de kant te zetten.
Case closed en iedereen tevreden!
Totdat we gaan luisteren naar de woorden van Elvis Kuwas en zien dat
hij niet het “monster” is zoals men hem die stempel heeft gegeven. De
tijd gaat het leren en de waarheid zal naar boven komen, even denkende
aan de zaak Spelonk waar men ook alles aan deed om deze dwaling te
verzwijgen inclusief het bedreigen vanuit justitie, bewijslast vernietigen
en het opleggen van beperkingen in rechtszaken.
DAT is justitie; een orgaan wat niet voor recht gaat maar voor het beschermen van vieze zaken die uitgehaald worden door zeer machtige
mensen.
John H Baselmans-Oracle
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2016

764 De Ansary beerput gaat open?
De reserves van de verzekeraar zijn wat belegd en verschoven en herbelegd en bestaan nu voor bijna 80% uit twee dingen: een lening van
ongeveer 292 miljoen aan een bedrijf dat een braakliggend strandje op
Sint Maarten beheert. En weer 279 miljoen bestaat uit preferente aandelen in een olie- en gastoeleverancier. U raadt het reeds en inderdaad
zijn beide bedrijven van Ansary.
Is nog een volgende vraag:
Wie was de accountant die bij KPMG werkte en toen naar ENNIA ging?

2016

765 Heer Tromp in de bocht
Is het je ook opgevallen, de eindeloze verhalen van heer Tromp als men
wat zaken aan gaat halen die niet pluis zijn.
Deze man maakt er een gewoonte van om dan met een enorme speech te
komen en er van alles bij te halen wat niet ter zake doet. Een teken dat
er dus weldegelijk zaken rond hem mis zijn. We zien dat duidelijk bij
andere mensen als ze ook in het nauw komen en een sluier van zinloze
informatie rond de kern produceren.
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Nergens krijg je een werkelijk antwoord op en op het laatst weet je niet
meer waar het eigenlijk om ging. Dat deze man niet pluis is, samen met
zijn “vrienden” cq “zakenpartners”, is duidelijk want een eerlijk mens
weet zich te verdedigen met enkele zinnen. Heer Tromp heeft altijd
in deze gevallen hele pagina’s in een krant nodig om of betaald of via
openlegging zijn vuile was te beschermen.
Met deze gehele show is duidelijk dat er in deze club duidelijk iets goed
fout is en zeker als je het ook nog eens gaat gooien op een lastercampagne! Een zeer zwak argument wat je niet zou verwachten van een
zogenaamd welgestudeerde man. Heer Tromp, uw beerput zal open
gaan en daar helpen zelfs niet omgekochte pers bij.
John H Baselmans-Oracle
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766 Loopse teven
Ik weet u denkt meteen aan honden die door uw straat zwerven. Nee,
ditmaal niet over honden maar we gaan praten over de afgang van de
hedendaagse jeugd.
We hebben het weer enkele dagen mogen lezen in alle kranten en op
diverse nieuwszenders mogen aan horen “Laura zit vast in Qatar”. Na
eerst veel ophef werd er in een keer gesmeekt voor mediastilte. Snel
kwam daarna het bericht door dat Laura een vaste relatie had en dat ze
met een vreemde man naar bed was gegaan en er zelfs geld voor vroeg.
Okay, de pers weet vele zaken lekker smeuïg te brengen want er moet
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immers geld verdiend worden. En geld verdien je om mensen als hoer
uit te maken en ze door het slijk te halen. Dat is kennelijk voortaan het
werk van de hedendaagse pers.
Doch, enkele zaken vielen op want zou het gerecht dan zo dwalen dat
deze heilige Laura al enkele maanden onschuldig vast zit? Wat was de
rol van haar vriendin Lisa die daar in Qatar al enkele malen vast had
gezeten als prostituee? Volgens vele berichten blijkt dat Laura zelfs van
geloof zou zijn veranderd!
Dan denk ik in een keer aan de toeloop van stagiaires op onze eilanden.
Jonge meiden die allemaal graag weg willen van pa en ma. Geen restricties meer en leve de vrijheid. Loop maar eens door de bekende steegjes
waar deze jongedames leven, wonen en werken. Je wordt er werkelijk
niet goed van hoe liederig deze meiden je aankijken en onderhand met
hun ogen de kleren van je lijf kijken! Praten we nog niet over hun taalgebruik. Veelal onder wat pillen of wat ze zelf zeggen pure coke! Want
ja dat hebben we in Nederland niet!
Als ik weer van deze loopse meiden zie, denk ik iedere keer “Ben ik
nu zo oud en waar is de waarde en normen nog gebleven?” Het is heel
erg de jeugd zo liederig te zien maar ook heel erg te weten dat dat onze
toekomst moet worden.
Ik weet dat er ook serieuze jongeren zijn maar helaas zijn die steeds
moeilijker te vinden. En als ik de vele verhalen moet geloven van die
personen die de appartementen verhuren aan deze wulpse jeugd, dan
heb ik het kennelijk nog netjes omschreven.
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Erg dat dit de toekomst is en dat men denkt dat alles feesten, drugs en
seks is.
Waar zijn de normen en waarden? Waar is het mens zijn?
Dan denk ik even aan de honden die ook elk moment wel een nummertje
willen maken, net zoals onze huidige jeugd die kennelijk nergens anders
meer aan denken.
Normen en waarden.
John H Baselmans-Oracle

2016

767 Waarom Amigoe mijn stukken niet plaatst
Amigoe kwam met twee redenen waarom mijn stukken niet meer geplaatst worden”
1. Mijn stukken zijn te lang (meer als 600 woorden)
2. Ik schrijf leugens! Ik lever geen bewijs.
Over 1. Mijn stukken zijn altijd een klein A4tje iets wat al 25 jaar zo is!
Over 2. Amigoe heeft sinds de nieuwe hoofdredacteur NOOIT meer
contact gezocht over bepaalde zaken en gevraagd naar bewijzen!
Wat opmerkelijk is, is dat AMIGOE nu beweert dat ze verantwoordelijk
zijn voor wat er geschreven wordt in ingezonden stukken! Vreemd want
hun colofon zegt anders!
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Wat de ware reden is, en dat hoorde ik van enkele andere redactieleden, is
dat de lokale pers van hogerhand is opgedragen NIETS meer te plaatsen!
Dat kwam niet van een redactielid van dit eiland maar van meerdere.
Iets wat we ook duidelijk zien bij het zogenaamde onafhankelijk lid heer
Yves Guillaume Cooper die alles weigert wat van mij komt.
Kortom de lokale leugen is groot maar de waarheid komt er toch uit.
We blijven vechten voor eerlijkheid en transparantie.
John H Baselmans-Oracle
UPDATE
Nog geen dag na deze mail publiceerde Amigoe wederom een stuk
van iemand met over 709 woorden! Verder werd ook duidelijk dat de
bewijsstukken over de gevangenis op een “vreemde manier” verloren
zijn geraakt op de redactie!
Nu vraag je je toch af hoever gaat deze krant om mensen monddood
te maken?
Wel is nu absoluut bewezen dat er dus een compleet mediaverbod is
rond mijn persoon
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768 Publicatieverbod
Amigoe geeft toe dat men een publicatieverbod heeft op mijn ingezonden stukken.
Mijn antwoord op haar mail;
Mevrouw Karin Wooning
Om even aan te tonen (bewijzen) dat uw antwoord nergens op slaat ben
ik even mijn stukken van de laatste 3 weken nagegaan en niet een van
de stukken komt boven de 600 woorden zoals de regel is van Amigoe!
Maar als we vandaag het stuk van bijvoorbeeld heer Pinedo zien dan
heeft deze 709 woorden nodig en wordt WEL gepubliceerd!
In het geval van leugens, waar ik volgens u over schrijf, vraag ik me
af waar bijvoorbeeld over de gevangenis de diverse bewijzen, die mee
gestuurd waren en u heeft ontvangen van de klokkenluiders uit de
gevangenis, zijn gebleven. Heeft u deze wel geopend of heeft u alles
achtergehouden?
Ook die smoes was dus niet zo goed gekozen door u.
Duidelijk is nu dat uw krant werkelijk een publicatieverbod van mijn
stukken heeft opgelegd gekregen (overigens net zoals meerdere bladen
en pers).
Nu vraag ik me af wie verspreidt hier nu leugens en wie is slaaf van
een ziekelijk systeem?
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85

Volgende keer mevrouw Wooning, beter smoezen verzinnen en niet
schuilen achter leugens! U ziet die komen na 1 dag al uit!
Maar via deze weg wil ik u toch hartelijk danken om via een omweg
toch aan te geven dat er een publicatieverbod is naar mijns persoon.
Een warme bandabousche groet
John H Baselmans-Oracle
Antwoord mevrouw Wooning;
Quod erat demonstrandum, zal ik maar zeggen. Ik laat het hier verder
bij meneer Baselmans.
Vriendelijke groet,
Karin Wooning
Uitgeverij Amigoe NV
“Quod erat demonstrandum” betekent “Hetgeen bewezen moest worden. Om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen, daadwerkelijk
bewezen is”.
En dat is dus nu bewezen, volgens mevrouw Wooning. Dat wil zeggen
dat Amigoe, ook zoals de andere pers en kranten, vanhogerhand opdracht
heeft gekregen om mij dood te zwijgen en dat er een publicatieverbod is.
Erg en dat in een vrij land wat Nederland heet.
Maar bedankt mevrouw Wooning, het woord is er ook bij uw krant
Amigoe uit.
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769 Case of Murray
- Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 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
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- The Universal Declaration of Human Rights
Artikel 5 “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment”.
Nu kan ik twee wegen bewandelen:
1. Ik kan dit nu al aan gaan vechten, en zeker gaan winnen, en dan is het
nog geen internationaal schandaal dat Nederland en hun kolonie zich
niet aan de regels houden. En zal er in de toekomst niets veranderen.
2. Ik kan een complete grote file opbouwen met alle aspecten en voorvallen en dan deze voor gaan leggen op een later tijdstip aan het Europees
Parlement, Verenigde Naties, lokale en Nederlandse politiek en bij
de United Nations. Dat deze instanties nu al diverse brieven hebben
ontvangen is om langzaam maar zeker te laten weten wat er rond mij
en het geheel gaande is. Zo kan ik ook deze organisaties op een later
tijdstip via het Europees Hof en Internationaal Hof ter verantwoording
roepen. Ondertussen weet iedereen wat er rond mij gaande is en dat
maakt dat er geen rare zaken kunnen gebeuren, mochten er mensen
op rare gedachten komen hier lokaal en in Nederland. Met dit laatste,
wat mijn weg is, gaat Nederland en haar eilanden internationaal aan de
schandpaal en zal er voorgoed zaken gaan veranderen.
Het plan werkt en de lokale politiek is zo dom dat ze zich laten leiden
door wraak en persoonlijk gewin en ego. Dat maakt dat er steeds meer
zaken vrij komen zoals we dus nu meegemaakt hebben in de “No Bai
Vota” campagne. Dat de 51% (nog) niet haalbaar is, is duidelijk maar
alle poespas die verzonnen is om mensen maar aan het stemmen te
krijgen is een geweldig mooie file geworden waar diverse uitspraken
van partijen, politici maar ook stembureau duidelijk aangeven dat er
geen recht van meningsuiting is, laat staan recht van vrijheden van de
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mens. Deze laatste “No Bai Vota” file en de handelswijze van de lokale,
maar ook indirect de Nederlandse politiek, was de aanvulling die we
nodig hadden. Dat rapport gaat overigens binnenkort naar de nodige
organisaties ter kennisgeving.
Ik hou van dit eiland en zeker de mensen die in de top zitten en alsmaar
grandioos de fout in gaan. Denkende aan het handelen van justitie en
politici, maar ook het handelen in het geval van mijn geloof (de bewuste
band). Nog mooier is hoe de gehele pers, met enkele uitzonderingen, als
de dood is en omgekocht wordt door de maffia. En het allermooiste is
dat dan een minister van justitie, die toen heer Navarro was, zo duidelijk
laat zien dat hij een puppet is van deze maffia. Hij is een van de mensen
zonder werkelijk enige echte ballen en eigen respect toonde.
Maar het spel is geweldig en loopt precies hoe het moet lopen. De fouten
en de bewijzen stapelen zich op en steeds meer komen we dichter bij
de dag dat we dus plan 2 kunnen gaan afronden. Want buiten de grote
fouten lokaal blijken de vreemde antwoorden vanuit de Nederlandse
politiek ook een mooie aanvulling te zijn van wat er hier gaande is. Een
minister van koninkrijkszaken die werkelijk zwaar in de problemen zit
en leugens op papier zet. Maar ook het handelen van enkele Nederlandse
Kamerleden en politici die ook het bewijs geven wat Nederland zelf
alle jaren heeft getolereerd en zoals we nu via een rechterlijke uitspraak
mogen lezen, er geen juridische en wettelijke waarde gehecht wordt
aan het statuut en is duidelijk dat er veel op illegale basis tot stand is
gekomen en afgewerkt wordt.
CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS
(Application no. 10511/10) JUDGMENT STRASBOURG
26 April 2016.
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Dit document bevestigt al veel en er gaat rond deze uitspraak nog heel
veel veranderen.
John H Baselmans-Oracle

2016

770 LATEST NEWS 1
Er bereikte mij deze afgelopen week enkele berichten dat de lokale
nieuwsmedia berichten van mij moeten negeren cq boycotten! Dat blijkt
wel omdat men mijn stukken niet plaatst op zowel de lokale websites als
in de lokale media. Hen is opgedragen niet de waarheid te publiceren
over de leugens van en over de SDKK gevangenis.
Gelukkig zijn er enkele mediamensen die wel het lef tonen om deze
bewijzen naar buiten te brengen en daarom bedank ik dan ook zover
ik weet de #KKC en #CBA die de boycot tegen mij negeren en wel
op eerlijkheid af gaan en zich niet laten afpersen door lokale tirannen
vanuit de bekende club.
John H Baselmans-Oracle
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771 De kern van het huidig probleem
Het is een proces en het is een weg die we duidelijk zien gebeuren
de vele 10 tallen jaren dat Curaçao langzaam maar zeker de afgrond
ingaat. We wisten van het verleden dat grote maffiabazen zoals Monte,
Komproe en Watthey veel macht hadden. Maar boven hen was er nog
een sterkere groep waarbij alles via justitie, rechterlijke macht en gouverneur beschermd werd en in goede banen werd geleid. Dat naar de
tijd waarin we leefden. De “grote drie” die allemaal onder druk staan
van een grote macht.
Doch in de huidige bezetting van deze grote drie zien we dat zij ook meer
en meer de maffia zijn. We hebben een Gouverneur die niets meer is
dan het verlengde van de maffia. Evenzo de minister van justitie en zijn
rechterlijke macht en diens politiecorps. Mensen die handelen volgens
wat de maffia hen opdraagt. Doch de grote drie vallen nog steeds onder
de sterk heersende groep die de maffia zet zoals zij het willen. Dagelijks
wordt het duidelijk wie de ware regie in handen heeft en steeds meer
zien we dat de regie duidelijk is en de ware top beschermd wordt koste
wat kost. De justitiële marionetten met een minister en een gouverneur
aan de top zijn werkelijk een verlengde van de maffia en op slinkse
wijze kan de maffia zich bewegen op elk niveau van de maatschappij.
Beschermd door de absolute heersende groep.
Afgelopen week werd er in Nederland een tipje opgelicht en werd er
melding gemaakt in enkele landelijke kranten dat de justitie en politie
aldaar geïnfiltreerd is door de absolute heersers van alle landen. Openlijk
werd geschreven op een zeer voorzichtige manier, dat justitie in han- The new world-
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den is van deze absolute macht. Nee, de maffia is een tussenstap en de
maffia heeft weldegelijk bij justitie, ook op onze eilanden, de touwtjes
in handen. Maar sinds enkele weken is er bewijs dat zowel het gehele
justitiële apparaat als de maffia in handen is van de Freemasons oftewel
de Vrijmetselarij! Van deze Vrijmetselarij is nu eindelijk bewezen dat ze
alles bepalen, ook op onze eilanden, zowel de maffia, handel, banken en
gehele justitie. Dat door op alle meest belangrijke strategische punten
hun masons te hebben die invloed kunnen uitoefenen op het geheel.
De masons van onze eilanden zitten zeer duidelijk op deze strategische
punten, denkende aan banken, accountants en grote zaken. Net zoals ze
dat wereldwijd doen. In het geval van ons grondgebied is dat duidelijk
samen met hun huidige koning die zo alles naar zijn hand kan zetten
zoals hem opgedragen wordt!
Over en over zien we nu de bewijzen voorbij komen. Zelfs in die media
die in de tang zitten van deze Freemasons! Dat maakt dat alles nu te
verklaren is, inclusief de dood van heer Wiels en de komende moord
op een andere lokale politicus. Want moord is de enige optie die deze
groep kennelijk kent, zeker als het te duidelijk naar buiten komt wat hun
plannen zijn. En zo zijn er op alleen onze eilanden al vele bekende en
onbekende mensen gestorven omdat ook zij door hadden wie de ware
machtshebbers zijn.
We zien duidelijk de lokale bewijzen van een jojo justitie met hun PG
en hun minister. En zo ook een laatste Gouverneur die absoluut niet
integer is en waar je als burger niet welkom bent, bang voor wat er
misschien uit gaat komen. Zeker niet openstaand voor de misstanden
op dit eiland. Natuurlijk niet want zou het niet te veel wijzen naar een
bepaalde hachelijke richting?
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Waren de oudere garde ook leden van deze absolute macht, zij hadden
in ieder geval het lef en het fatsoen om confrontaties aan te gaan. Nu
zijn het lafaards verscholen achter vele duistere zaken bang om zichzelf
in een spiegel te zien.
De wereld van lafaards is geboren en een dictatuur zal volgen.
John H Baselmans-Oracle

2016

772 Niet meer wakker worden
Als ik morgen niet meer wakker word dan kan men stellen dat ik geleefd
heb zoals ik het wilde.
Ik heb mijn weg gevolgd zoals ik meende deze te moeten volgen.
Ik heb die mensen bijgestaan van wie ik dacht dat ze het nodig hadden.
En heb elk woord ooit geschreven, geplaatst vanuit mijn hart en ziel,
eerlijk en oprecht.
Niet gedreven door geld of macht, de sluipmoordenaars van vele mensen.
Het was mijn waarheid, het was zoals ik de wereld zag.
John H Baselmans-Oracle
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773 Interview
MORGEN 2 uur lokale tijd (8 uur nederlandse tijd) Interview Pateo
Radio.
Aflevering 158. Taalontleding (uitzending van 8 juni 2016)
De gast voor deze uitzending van Pateo Radio is wederom John H.
Baselmans (1954). In de vorige aflevering van Pateo Radio bracht hij het
werk van David Wynn Miller (1949) ter sprake, evenals diens website:
dwmlc.com (link). De eerste drie letters van deze websitenaam staan
uiteraard voor diens initialen, en de “lc” daarna staat waarschijnlijk voor
“legal counselor” in het Engels, of ‘juridisch adviseur’ in het Nederlands. Deze zeer intelligente man heeft een naar eigen zeggen volledig
eenduidge juridische grammatica ontwikkeld waaraan hij de Engelstalige naam QUANTUM-LANGUAGE-PARSE-SYNTAX-GRAMMAR
heeft gegeven. Vertaald naar het Nederlands wordt dit dan zoiets als
KWANTUM-TAAL-ONTLEDINGS-SYNTAXIS-GRAMMATICA.
Deze formele taal wordt niet alleen uitsluitend in hoofdletters geschreven, ook vervullen de leestekens hierin essentiële en uiteraard eenduidige rollen. Als uitzondering wordt de naam van een mens daarin juist
niet geheel in hoofdletters geschreven, en ook met een dubbele punt
na de voornamen (zoals bijvoorbeeld “David-Wynn: Miller”), om zo
onderscheid te maken met de door de staat aangemaakte rechtspersoon
met dezelfde naam, maar dan wel geheel geschreven in kapitalen, want
daarbij gaat het immers puur en alleen over kapitaal. In deze aflevering
van Pateo Radio zullen John en gastheer Johan Oldenkamp spreken over
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de waarde van deze formele taal, en ook zullen zij dieper ingaan op een
eerder initiatief dat gebasseerd is op de “Uniform Commercial Code”
(UCC: de Uniforme Commerciële Codetaal) en op de OPPT, wat staat
voor “One People’s Public Trust” (wat door John in het tweede deel
van zijn freebook over de Matrix van het systeem (link) is vertaald als
‘Machtiging tot Beheer van het Publieke Goed van het Volk, dat Eén is’)
John H Baselmans-Oracle

2016

774 Hoe dom kun je zijn?
Curaçao color walk.
We hebben het weer mogen zien; ouders die hun kinderen onnodig
blootstellen aan gif en longziektes.
Je denkt toch werkelijk niet na als je daar je kinderen bewust aan bloot
stelt!
Je weet dat kleurstof vreselijk is voor je lichaam, via de poriën kan het
veel problemen op gaan leveren voor je toekomstige gezondheid.
Maar dat je dan ook nog eens kinderen aan bloot stelt om alleen maar
“hip” of “bij de tijd te zijn” is wel vreselijk.
Ouders die zelfs kinderen in kinderwagens door deze giftige substantie
trekken. Dan kan het niets anders zijn dat je werkelijk geen verstand hebt.
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Heel erg dat mensen, en in het bijzonder kinderen, onnodig in gevaar
brengen en zo de ziekteverzekeringen op hoge kosten jagen.
John H Baselmans-Oracle

2016

775 De leugens van het Openbaar Ministerie Curaçao
Er is vorige week een levenloos lichaam gevonden in de haven van
Curaçao en het Openbaar Ministerie heeft in een verklaring laten weten
dat deze man niet door een misdrijf om het leven is gekomen maar dat
hij vrijwillig van de Juliana brug is gesprongen!
Dat is zeer gemakkelijk er vanaf komen heren OM want wat als ik u
vertel dat deze man van de brug is gegooid!
-

Waar baseert u op dat het vrijwillig was?
Had hij een briefje om zijn nek hangen?

John H Baselmans-Oracle

2016

776 De bewijzen komen naar me toe
Afgelopen week was het weer groot onderhoud aan mijn computer en
dat wil zeggen dat de log files en ook verder alles op de harde schijven
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nagegaan wordt. Met deze routinecontrole bleek iets heel opmerkelijks
en dat was dat onze vaste bezoeker VDC weer eens bezig geweest was
in mijn systeem.
Nu kun je zeggen “man beveilig je computer” maar vanuit die wereld
van meester hackers weet ik dat in elke computer, verbonden aan het
net, simpel binnen te komen is ondanks de meest dure beveiligingsprogramma’s. Dus ik heb me het geld en ellende bespaard en dat maakt dat
onze vaste bezoeker netjes mee kan lezen op mijn systeem.
Dat ze zichzelf verraden hebben is niet alleen door binnen te komen via
de alsmaar dezelfde poort, maar ook in het compleet stilzwijgen bij de
diverse aangiftes van moordaanslagen, moorden en namen die we als
MKK bezitten. Normaal gesproken is dat wanneer je als simpele burger
een melding maakt van een komende moord of bepaalde mensen met niet
juiste plannen, je veelal direct een leger aan politie en rechercheurs aan
je deur kunt verwachten. Men wil dan namen en waar je die informatie
vandaan hebt om zodoende in te grijpen (lees verdoezelen).
Nu, bij Baselmans (als woordvoerder MKK) is het anders. Men reageert
totaal niet bij aangiftes en wat je als MKK ook door geeft, de totale
justitie zwijgt! Ze doen geen moeite om aan namen te komen, laat staan
dat je een gesprek krijgt met een van de boevenvangers! Opmerkelijk
en verdacht en even dacht ik dat ze alles al wisten. Totdat dus bleek dat
men denkt via mijn computer aan gevoelige informatie te kunnen komen!
Een beetje een domme gedachte van zowel Openbaar Ministerie met
zijn vertrekkende Procureur Generaal en een nog dommere gedachte
van een Veiligheidsdienst! Want denken deze “lichten” nu werkelijk
dat namen, officiële documenten, klokkenluiders enzovoorts op een
computer online staan?
- The new world-
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Heren boevenvangers regel één in het opslaan van gegevens;
DOE DAT NOOIT OP EEN COMPUTER DIE ONLINE STAAT, NOCH
VIA MAILS OF EXTERNE OPSLAG.
Het is in ieder geval goed te weten dat als we als MKK iets door willen
spelen naar de VDC, het simpel als een document op de huiscomputer
moeten zetten en even wachten tot we bezoek krijgen van deze mensen.
Hoe dom zit deze wereld in elkaar! Geen wonder dat alle topcriminelen
een huis hebben op deze eilanden en in het bijzonder op Curaçao! Want
het is toch van de zotte dat men zoveel tijd en zoveel gemeenschapsgeld
verkwist om simpel mijn computer in de gaten te houden en niet aan de
informatie kunnen komen die men o zo graag zou willen weten in het
paleis en in het fort. Overigens de plaatsen waar de ware criminelen
rondhangen.
Ondertussen gaan de moorden door en gooit justitie vele van die moorden onder “zelfmoord” of “natuurlijke” dood! De huidige methode van
mensen opruimen is dus een geslaagde manier, want blijkbaar justitie
als de bevolking gelooft al deze fabeltjes.
John H Baselmans-Oracle
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777 Vrijheid van meningsuiting en pers
Nederland is afgezakt naar een politiestaat en er mag al geruime tijd
geen vrije mening meer gegeven worden laat staan verslag daar van
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doen door derde.
Hoe kunnen mensen nog geloven dat er een vrijheid is. Zie deze films
en hoe eigen burgers geïndoctrineerd worden door politie en justitie dat
terwijl vele criminele buitenlanders landen overnemen en terroriseren.
Burgers worden beroofd, bestolen en in elkaar getrapt en gefolterd
maar dan is er geen politie en justitie te zien. Ook zie je dat, als men
als buitenlander zich asociaal gedraagt, men Nederland bezit en deze
helden met wapens schuilen zich achter zogenaamde orders. Maar wat
wil je als de hoogste bazen niet van kinderen af kunnen blijven en in het
zware criminele wereld zitten om hun absolute bazen te beschermen.
Eens moet men inzien dat vrijheid een verloren erfgoed is en dat we
leven onder een dictatuur.
John H Baselmans-Oracle
1.10 Arrestatie in onderzoek moord Wiels
In het onderzoek naar de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels
is in Nederland een verdachte opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van
justitie op het Carïbische eiland. ,,Er heeft een aanhouding plaatsgevonden. Deze persoon moet de komende dagen verhoord gaan worden”, zei
een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Willemstad donderdag
tegen het Caribisch Netwerk van omroep NTR.
De identiteit van de verdachte blijft vooralsnog geheim. ,,Om te voorkomen dat het onderzoek wordt verstoord”, aldus de zegsman in een
gesprek dat te beluisteren is op de website van het Caribisch Netwerk.
Hij kon ook nog niet zeggen of de verdachte zal worden overgebracht
naar het eiland.
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Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen op Curaçao. Hij was de leider van de toen grootste politieke partij,
Pueblo Soberano (Souverein Volk). Schutter Elvis K. werd voor deze
en twee andere moorden veroordeeld tot levenslang. De opdrachtgevers
zijn nog niet vervolgd.
Mijn Commentaar
We weten dat deze gehele zaak een farce is. De opdracht kwam vanuit
het machtigste accountantbedrijf op dit eiland. Ondertussen zijn de ware
schutters weer op het eiland; 2 Colombianen die voor een 2de moord
hier zijn om de zaak Campo.
Het is triest dat justitie, OM en rechterlijke macht zo onder de maffia
werken en onschuldigen in deze zaak aanwijzen als zijnde de mensen
achter deze moord.
Geld, het gaat om veel geld en wat als je dat goed af kunt schermen
door een afgeperste justitieel apparaat.
De ware daders zullen eens naar boven komen en dat weten heer Wiels
en ik. Het is een kwestie van tijd en geduld want onze bekende accountant maakt fouten, veel fouten en bewijst bijna dagelijks dat hij
zenuwachtig is.
John H Baselmans-Oracle
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778 Arrestatie in onderzoek moord Wiels
In het onderzoek naar de moord op de Curaçaose politicus
Helmin Wiels is in Nederland een verdachte opgepakt.
Dat gebeurde op verzoek van justitie op het Carïbische eiland. ,,Er
heeft een aanhouding plaatsgevonden. Deze persoon moet de komende
dagen verhoord gaan worden”, zei een woordvoerder van het Openbaar
Ministerie in Willemstad donderdag tegen het Caribisch Netwerk van
omroep NTR.
De identiteit van de verdachte blijft vooralsnog geheim.
,,Om te voorkomen dat het onderzoek wordt verstoord”, aldus de zegsman in een gesprek dat te beluisteren is op de website van het
Caribisch Netwerk. Hij kon ook nog niet zeggen of de verdachte zal
worden overgebracht naar het eiland.
Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie
Pampoen op Curaçao. Hij was de leider van de toen grootste politieke
partij, Pueblo Soberano (Souverein Volk).
Schutter Elvis K. werd voor deze en twee andere moorden veroordeeld
tot levenslang. De opdrachtgevers zijn nog niet vervolgd.
Mijn Commentaar
We weten dat deze gehele zaak een farce is. De opdracht kwam vanuit
het machtigste accountantbedrijf op dit eiland.
Ondertussen zijn de ware schutters weer op het eiland; 2 Colombianen
die voor een 2de moord hier zijn om de zaak Campo.
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Het is triest dat justitie, OM en rechterlijke macht zo onder de maffia
werken en onschuldigen in deze zaak aanwijzen als zijnde de mensen
achter deze moord.
Geld, het gaat om veel geld en wat als je dat goed af kunt schermen
door een afgeperste justitieel apparaat.
De ware daders zullen eens naar boven komen en dat weten heer Wiels
en ik.
Het is een kwestie van tijd en geduld want onze bekende accountant
maakt fouten, veel fouten en bewijst bijna dagelijks dat hij zenuwachtig
is.
John H Baselmans-Oracle

2016

779 Het omkopen van partijleden
“te verslechteren toen zij de opdracht kreeg om in de Raad van Toezicht
van de Landsloterij zitting te nemen. De partij wilde dat zij maandelijks
een bedrag van 200 gulden in de partijkas stortte van de 750 gulden die
zij voor het lidmaatschap van de raad kreeg.”
Mijn Commentaar
De partij “regelt” dus een zetelplaats in de vele bijbaantjes van politici.
Men zet eigen mensen op posten die niet volgens een gekozen of aangenomen kandidaten worden geplaatst. Vervolgens moet je dan dus ook
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nog eens ongeveer 1/3 afdragen aan de partijkas!
Hoe ver gaat werkelijk deze omkoperij en het sjoemelen bij vele van
dit soort functies?
Wil men eens werkelijk schoonschip maken zal men eerst de corrupte
politiek moeten gaan aanpakken en op welke post dan ook, volgens
een sollicitatie procedure de juiste mensen op de juiste plaatsen zetten.
Nu is het duidelijk stelen en manipuleren van de gemeenschap!
John H Baselmans-Oracle

2016

780 Dwalende corrupte justitie
Ongeveer anderhalve week geleden heb ik mijn laatste aangifte verstuurd
naar de procureur generaal van deze eilanden. De man heeft blijkbaar al
zijn koffers gepakt maar officieel zit hij nog op deze plaats. In de aangifte
heb ik om een persoonlijk onderhoud gevraagd omdat het zaken zijn die
ik liever niet op papier wil hebben en zeker niet in verkeerde handen.
Na ruim een week krijg ik een mail van een van zijn medewerkers dat
het verzoek doorgestuurd is naar de hoofdofficier van justitie! Opmerkelijk is;
1.
Een persoonlijke mail wordt dus geopend door een van 		
de medewerkers.
2.
Men leest niet wat de reden is waarom ik een persoonlijk
onderhoud wil.
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Ik beantwoordde de mail als volgt:
Mw. A.R. Dickens
Ik heb niet voor niets de mail naar heer Schram gestuurd.
Het gaat er om dat ik het OM en hun officieren absoluut niet vertrouw
en in het verleden ben ik via deze instantie nooit verder gekomen.
In al de tientallen jaren dat ik dit werk doe, deed ik melding bij of de
Gouverneur, of PG of Minister van Justitie. Nu, Gouverneur en Minister
van Justitie zijn absoluut onbetrouwbaar en vandaar de mail naar heer
Schram.
Ik zal dan ook alleen de gegevens doorspelen aan heer Schram daar
mijn leven wel aan een zijden draadje hangt.
Hopelijk dat u dit begrijpt en ook doorgeeft aan wie dan ook op uw
kantoor.
Wachtend op een gesprek met heer Schram, ........
Het was dus duidelijk dat de grootste corruptie en infiltratie is in de
gelederen van justitie.
Als ik al in mijn mail de gegevens had doorgegeven dan was ik er nu
niet meer geweest en was vanuit deze hoek zeker zaken doorgegeven
die mijn leven in gevaar hadden gebracht.
Bescherming zul je niet krijgen en zo moet je dus jezelf beschermen,
nog niet zo tegen de maffia maar meer tegen de vele overijverige mensen
die menen op bepaalde stoelen te kunnen zitten.
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Zoals ik aangaf in mijn antwoord, de ervaring is dat bij zowel de Gouverneur als bij de Minister van Justitie grote lekken zijn en dat daar bepaalde
informatie niet veilig is. Nu weet ik dat de Procureur Generaal ook
niet de veiligste plaats is maar het is altijd nog beter dan het Openbaar
Ministerie en vele van hun medewerkers. Want vele, inclusief diverse
rechters, zijn een verlengde en spreekbuis/uitvoerders voor de maffia.
Het geval wat ik aan wilde kaarten ging over namen en motieven van
moorden die gepleegd zijn en vele afgedaan worden als zijnde “natuurlijke dood”. Nu, kennelijk hanteert justitie de regel; als je een kogel krijgt
of vergiftigd wordt dat dat ook als een natuurlijke dood wordt gezien!
Ja, dat zal wel de nieuwe manier zijn om langs vele zaken te komen
en niet te diep wroeten in de wereld van hun geldschieters/afpersers.
Duidelijk was dat mijn laatste aangifte wat er ook nog op ons pad komt.
Het is nu bewezen dat onze grootste probleem in deze samenleving het
justitieel apparaat is wat niets meer is dan een verlengde van de maffia.
Overigens is het 5 july 2016 wel wederom bewezen dat gerechtigheid
niet meer is en dat “moeilijke” mensen aangewezen worden als zijnde
moordenaars. Amerika heeft het rechtssysteem in handen en we wijzen
maar wat aan. Recht zal komen heer Kuwas al zal het vechten worden
tegen deze justitiële maffia.
John H Baselmans-Oracle
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781 Overdenking
Wat hebben deze namen gemeen?
Uit verschillende meldingen en vanuit de vele stukken die je alsmaar
langs ziet komen via pers en mensen zie je continue dezelfde namen
verschijnen. Klaarblijkelijk hebben deze namen iets met elkaar gemeen:
Mevr. Wiels, Hr. Sulvaran, Hr. Spong, Hr. Peterson, Hr. de Geus, Hr.
Wilsoe, Hr. Corallo, Hr. Pizziolo, Hr. dos Santos, KPMG, UTS, ABNAMRO, MCB.
Het blijkt uit de vele publicaties dat het om een 10 tallen miljardenhandel
gaat en over de gehele wereld wordt zelfs gesproken over 100 miljarden!
Nu denkt u misschien aan drugs en dat zou deels waar kunnen zijn maar
de grote slag die geslagen wordt, is kennelijk via het online gokken en
dan hoor je weer een naam zoals onder andere Pinacle.
Snapt u nu waarom men niet verder komt op onze eilanden? Mensen
die goed willen, hebben het moeilijk en ook zij komen er niet onderuit!
Want waar ga je naar toe als ook justitie, inclusief OM, en zelfs het
hoogste orgaan, de Gouverneur, volgens berichten, hierbij betrokken
blijken te zijn? Waar kun je als burger nog naar toe met eerlijkheid,
signaleren en rapporteren?
Als de namen en de connecties zoals we steeds meer kunnen lezen
kloppen, dan lijkt het er op dat er een verloren strijd gevoerd wordt.
Een strijd waar ik persoonlijk al 10 jaar over schrijf. Want geef mij nog
eens aan welk orgaan je nog aan kunt spreken om onrechtmatigheden
te deponeren? Waar is het nog mogelijk een leven te leiden eerlijk en
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oprecht zonder gokken, drugs, wapen-, kinder- en mensenhandel en
vieze financiële zaken?
Voor mij is het einde in zicht en trek maar een conclusie; mensen het
gaat jullie goed ik trek me terug. Aan deze duistere zaken doe ik niet
mee en mijn leven is deze beerput niet waard. Bescherming kan niet
meer daar de spelers in vele hoeken zitten.
De strijd zal voortgezet worden via andere wegen. Welke deze zijn zullen vele mensen gaan ervaren in de nog komende jaren.
John H Baselmans-Oracle

2016

782 Mysterieus verdwenen notarieel stuk
30 JUNI 2016 stuurde ik aangetekend via de lokale Cpost international
een zeer belangrijk notarieel stuk naar Nederland. De notaris in Nederland contacteerde me om te vragen waar het stuk gebleven was en ik
gaf haar alle gegevens van het stuk en het verzenden ervan.
Zelf belde ik op 7 juli Cpost waar ik zeer netjes behandeld werd en
hoorde dat het poststuk op 1 juli op het KLM vliegtuig was beland en
op 2 juli op Schiphol was aangekomen. Verder kon deze vriendelijke
mevrouw me op dat moment niets vertellen. Ze zou nadere informatie
inwinnen bij post Nederland.
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Op 8 juli hoorde ik van post Nederland via Cpost dat het aangetekende
stuk inderdaad in Nederland was beland maar dat het niet ‘vrijgegeven’
was! Er werd een klein verhaaltje gemaakt dat de douane het stuk ‘nog’
niet vrijgegeven had. Wat men overigens wel vreemd vond! Vreemd,
zeker omdat het slechts over enkele papierlijke stukken ging maar wel
met de naam John H. Baselmans-Oracle er op! Cpost en de Nederlandse
post tasten tot dusver in het duister.
Maar met een simpel telefoontje naar een contact in Nederland werd
het overduidelijk. Het stuk ligt in handen van de AIVD die er alles aan
doet om mij dwars te zitten. Nu zal de AIVD in het duister tasten waar
het document over gaat en ik ben benieuwd als het plotsklaps toch op
zal duiken in een of ander postzak in Nederland.
Je vraagt je af of deze diensten (VDC en AIVD) niets beters te doen
hebben! Maar het is overduidelijk dat simpel mijn naam en adres zoveel
teweeg kan brengen bij organisaties die menen professioneel te zijn.
Toch blijf ik hopen dat de AIVD het stuk in de brievenbus van de notaris
in Eindhoven zal deponeren. Ondertussen hebben we weer een bewijs
dat Nederland niet zo blij is met mijn stukken. Kan ook niet anders daar
zij zelf tot over hun oren in de vieze maffia zitten.
We blijven het positief zien; Ik ben een van de best beschermde personen van deze eilanden en Nederland. In ieder geval een veilig gevoel.
Prettig weekeinde.
John H Baselmans-Oracle
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783 Hoe belachelijk is de lokale politiek
Hebt u het ook gezien? De gehele kleurenparade van al die mensen die
o zo graag ook in die lekkere stoel willen zitten? Personen die allemaal
niet zo’n geweldig verleden op hun naam hebben staan, gezien hoe de
politiek nu is.
Personen die veelal duistere geldschieters hebben en die ook nu al
beginnen met vele beloftes en zodra ze zitten niet meer weten dat ze
dankzij de burgers daar zitten!
Het is triest gesteld met de lokale politiek die samen met justitie totaal
in handen is van de maffia.
Hoeveel bewijzen moeten we nog zien? Nu, tel de kleuren dan wordt
het ook voor u op een simpele manier duidelijk.
Stem niet en laat al deze groepen maar eens een blauwtje lopen.
NO BAI VOTA
John H Baselmans-Oracle
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784 Waarom is heer Secco zo tegen homo huwelijken?
Croes overweegt klacht tegen pastoor
Statenlid Croes heeft een amendement ingediend voor het mogelijk
maken van een geregistreerd partnerschap voor zowel hetero- als homoseksuele paren.
Paus Franciscus zei onlangs dat de katholieke kerk zijn excuses moet
maken aan de homoseksuele gemeenschap.
Bisschop Secco had volgens de advocaat begrip voor de gevoelens van
De Sousa, Croes en de organisaties. Maar vervolgens verdedigde hij
pastoor Szplika, omdat hij het woord van God spreekt.
Mijn commentaar
Heer Secco meent boven het Vaticaan te staan. We hebben dat al veel eerder gezien en hij is zaken aan het beschermen die ver van de wet vallen.
Wat deze man bezielt is vreselijk voor het menselijk bestaan daar hij die
man is die zijn mensen beschermt die NU NOG met kinderen rotzooien!
Geen wonder want er gaan vanuit het bisdom de geruchten dat ook heer
Secco vader is. Duidelijk wordt dat kost wat kost verzwegen.
Het wordt tijd dat deze man eens door het Vaticaan doorgelicht wordt
en dat zijn handel en wandel eens bekeken gaat worden. Want wat zeker
is, is dat er miljoenen weggesluisd worden van onze eilanden naar dat
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Vaticaan. Dus dat verklaart waarom ook het Vaticaan deze man blijkbaar
de hand boven het hoofd houdt.
John H Baselmans-Oracle

2016

785 Bisdom: Huwelijk alleen tussen man en vrouw
“Het Bisdom, dat vervolgens aangeeft het geregistreerd partnerschap
als een recht te erkennen, maar dit niet als een geldig huwelijk in de
ogen van God te erkennen.”
Mijn commentaar
Heer Secco blijft boven het vatikaan staan.
Hoe is het mogelijk dat het vatikaan niet ingrijpt?
Wat voor een macht heeft deze heer Secco?
John H Baselmans-Oracle

2016

786 Don Quichotte
Verschillende mensen laten me weten dat ik een Don Quichotte ben.
Doch ze snappen niet dat ik niet tegen een fata morgana vecht, ook niet
tegen het onmogelijke dus helaas voor deze mensen ik voel me niet een
Don Quichotte maar een mens die via bestaande wegen zaken weet te
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veranderen en aan het licht weet te brengen. Wanneer staan er meer op?
Waar is de massa?
John H Baselmans-Oracle

2016

787 Samen op de radio
Pateo Radio (host Johan en co-host John) met belediger van WillemAlexander
Op donderdag 14 juli 2016 verscheen dit bericht op NOS-teletekst:
“Een 44-jarige man uit Kampen is veroordeeld tot 30 dagen cel (waarvan
16 voorwaardelijk) voor het beledigen van koning Willem-Alexander.
Hij had op zijn Facebookpagina de koning een dief, moordenaar en verkrachter genoemd. Ook had hij een foto van een executie bewerkt en er
het hoofd van de koning op geplakt. De man dacht dat het mocht, maar de
rechter oordeelde dat de waardigheid van de koning is aangetast. Omdat
de Kampenaar 14 dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten, hoeft
hij niet de cel in. Hij heeft wel een proeftijd van twee jaar gekregen.”
De avond ervoor was diezelfde 44-jarige man uit Kampen te gast bij de
162e aflevering van Pateo Radio. Zijn naam is Neset Temirci.
Wanneer de Turkse president Recep Tayyip Erdogan (1954) machtsmisbruik pleegt om zijn opponenten buiten spel te zetten spreken we hier
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schande van. Maar wanneer het onwettige staatshoofd in de Nederlanden
via het corrupte rechtssysteem een Koerdische Turk terroriseert omdat
deze naar eigen zeggen getuige is geweest van diens verschrikkelijke
misdaden, dan zou dat opeens een heel ander verhaal zijn?
De 3 uren zijn hier terug te luisteren
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Interview/PateoRadiioNesetTemirci.mp3
John H Baselmans-Oracle

2016

788 Waarheid majesteitsschennis
Mocht je de waarheid willen weten achter het proces over de zogenaamde
majesteitsschennis.
Klik op deze link en zie verder zijn Facebook pagina hoe vuil het koninklijkhuis bezig is tegen burgers die te veel zagen van deze familie.
http://www.place4free.com/Temirci/neset-temirci-part1.avi
John H Baselmans-Oracle
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789 Amerika zal verdwijnen
De toekomst weten we niet en dat is maar goed ook anders zouden vele
mensen nu zelfmoord plegen. Doch er zijn vele tekenen dat er een grote
kentering komt in hoe de aarde geregeerd zal worden en hoe mensen
met elkaar om zullen gaan.
De grootmachten zullen verdwijnen en Amerika zal als een van de eerste
zijn die uit elkaar valt. Het land wat veel ellende veroorzaakt op deze
aardbodem zal als eerste het onderspit delven en zal ten onder gaan aan
hun eigen heb- en bemoeizucht. Als je denkt dat je alles kunt regeren als
mens, dan heb je nog nooit de geschiedenis van deze aarde werkelijk
bestudeerd. Alle pogingen mislukten om het totale gezag te krijgen
over deze bol want simpel het gezag is er al en zal niets anders toelaten.
Als Amerika gaat vallen, en dat in een vrij korte termijn, dan zullen er
ook veel van de mensen gaan verdwijnen. De overbevolking zal haar
tol eisen en ook dat proces is al zeker 20 jaar in gang gezet. Volkeren
worden, zoals vanouds, tegen elkaar opgezet en het grootste gedeelte
van de mensheid zal uitgedund worden. Door het inmengen van natuurwetten, zeker via de Hadron Collider, zullen er nog meer grote rampen
gaan komen en deze zullen zeer veel mensenlevens gaan kosten. Doch
er zal rond de wereld nog genoeg mensen overblijven die verder leven
zowel onder de grond als op het aardoppervlak.
De wereld zal na deze rampen drastisch gaan veranderen en mensen
zullen hun oude krachten weer oppakken en gaan gebruiken. Regeringen
zijn er dan niet meer nodig, alleen zullen er coördinatiepunten zijn die
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het geheel coördineren en in goede banen leiden. Mensen gaan werken
aan een hoger level en zullen diep in de materie verder gaan van leven
volgens de energie die er in dit universum zaken bepaalt.
De huidige onvrede, oorlogen en het elkaar uitmoorden zal verleden
tijd gaan worden. Mensen worden één. Mensen gaan, na vele duizenden
jaren bestaan, beseffen dat ze verder kunnen komen als ze gebruik gaan
maken van ieders krachten en de krachten van het geheel.
Naties zullen vallen en vele ziekelijke geesten en ziektes zullen verdwijnen. Zul jij er ook een van zijn die beseffen wat je kracht is?
John H Baselmans-Oracle
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790 Staatsgreep
Xi Jinping, Vladimir Poetin, Recep Tayyip Erdogan, Muammar Gaddafi,
Nelson Mandela en Adolf Hitler.
Nemen we enkele mensen die nog steeds veel in het nieuws komen en
zelfs grote zaken in beweging hebben gebracht en nog brengen.
De laatste dagen is Recep Tayyip Erdogan veel in het nieuws na de
staatsgreep die er zogenaamd geweest is. Ik schrijf zogenaamd omdat
steeds meer blijkt dat Recep Tayyip Erdogan zelf zijn eigen greep naar
de macht wilde versterken. De man begon zoals elke leider wilde doen
en dat is het beste voor zijn mensen en het allemaal loskoppelen van het
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wereldsysteem wat zwaar onder Amerikaans invloed is en zelfs sterk
bepaald wordt door Amerikaanse invloeden. Vele leiders hebben dat met
de dood moeten bekopen en dan denk ik aan de heren Muammar Gaddafi, Nelson Mandela en Adolf Hitler. Zij probeerden los te komen van
deze joodse oevrheersers en werden veelal afgeschilderd als vreselijke
mensen en waarvan later bijvoorbeeld Nelson Mandela juist de hemel
in werd geprezen omdat hij gebroken was door Amerika en zijn club.
Recep Tayyip Erdogan volgde in het begin de huidige leiders zoals Xi
Jinping, Vladimir Poetin die beiden ver boven de Amerikaanse machten
staan. Beide leiders hebben het slim aangepakt en hebben financieel letterlijk heel Amerika bij de ballen. Als deze twee heren per direct alles
opeisen is de stekker uit Amerika en dat is wat maakt dat Amerika er
alles aan zal doen om “vriendje” te blijven met deze heren. Ook Recep
Tayyip Erdogan was, zoals ik schreef, goed op weg maar bleek de laatste
tijd steeds meer aan hoogmoedswaanzin te lijden. Dat was duidelijk te
zien aan hoe hij de laatste tijd denkt dat hij zijn visie op kan leggen op
andere landen op de wereld. Als je de leiders van China en Rusland ziet
dan hebben ze weinig bemoeienissen in het buitenland, ze blijven daar
ver van weg. Ze delegeren alles vanuit hun eigen land, zetten daar de
regels en infiltreren in de vele systemen rond de wereld. Ze doen mee
of trekken zich terug, maar gaan geen zaken opleggen in andere landen.
Daar is de kink in de kabel bij heer Recep Tayyip Erdogan gekomen.
Die meent wereldwijd zijn wetten op te kunnen leggen. Daarom kun je
spreken van werkelijke hoogmoedswaanzin. Zelfs Kim Jong-un heeft
dat door en zal alles in zijn eigen landje doen en blijft ver van zaken
opleggen in het buitenland.
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De staatsgreep van Recep Tayyip Erdogan was een beetje een domme
zet en hij heeft niet veel geleerd van zijn reeds overleden medeleiders
die zaken wel anders aanpakten. Muammar Gaddafi, Nelson Mandela
en Adolf Hitler waren duidelijk bezig met hun land. Alleen Adolf Hitler
maakte dezelfde fout, net zoals Napoleon en zo Recep Tayyip Erdogan
het ook nu maakt. Het snakken naar macht en ego is de dood van elke
leider. Hier maken ze fouten. Zoals we ook nu zien is het Turkse volk
verdeeld. Een eigen volk aanvechten is een onmogelijke zaak. Je kunt
duizenden soldaten (zogenaamde verraders), rechters en hooggeplaatste
doodschieten maar het zal je niet die macht geven die je denkt te hebben.
Heer Recep Tayyip Erdogan, u was goed bezig en u was de weg ingeslagen om een andere standaard te zetten maar u heeft zich laten beetnemen
door macht, ego en hoogmoedswaanzin. De macht die Amerika ook
denkt te hebben. Het door u en uw staf opgezette circus zal zeker geen
stand houden en misschien kunnen uw medecollega’s rond de wereld u
dat bevestigen. Amerika is niet te bevechten door spelletjes te spelen die
zij zelf spelen op de wereld, Amerika is te bevechten zoals uw collega’s
Xi Jinping en Vladimir Poetin het doen. Misschien kunnen zij de schade
voor u nog beperken, de keuze is aan u. De weg is anders duidelijk en
lees nog maar eens de verhalen van uw ex-collega’s Muammar Gaddafi,
Nelson Mandela en Adolf Hitler. Ik wens u veel wijsheid toe en weer
een heldere geest.
John H Baselmans-Oracle
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791 LATEST NEWS 2
Gisterenmiddag kwam ik er achter dat onze zogenaamde onafhankelijke
journalist zo kwaad is geworden dat hij mij op al zijn pagina’s geblokt
heeft. Dat naar de aanleiding van mijn Watamula video part 2, waar ik
hem vroeg waar zijn onpartijdigheid is gebleven. Dat sinds hij onder
de vleugels zit van de corrupte politiek en justitie.
Heel duidelijk is nu dat ik de waarheid heb gezegd en is hij nu des duivels
dat deze waarheid naar buiten is gekomen. Zo zie je hoe onafhankelijkheid werkelijk is als het gaat om journalistiek.
Yves jongen bedankt voor het bewijs en hopelijk dat je nog eens inderdaad een ware onafhankelijke journalist mag gaan worden met eerlijk
niet gemanipuleerd nieuws.
https://youtu.be/Ol3SfN4u1F4?list=PLYaLBSAAf3VjeO5A2PeVpBrvsRnU98MB
John H Baselmans-Oracle

2016

792 Wat kunnen we doen
Na het vele lezen van de dagelijkse ellende in de pers of op internet
krijg je het idee dat er geen uitweg meer is. De wereld is verdorven en
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is bezig met een ondergang. Doch zelf heb ik dat nooit zo gezien. Je
ziet dat vele mensen in zware depressies komen en zelfs zo ver gaan
dat ze zichzelf of anderen wat aan doen of zelfmoord plegen. Ook zie
je vele mensen zich verschuilen achter de vele soorten drugs, alcohol
of medicijnen. Mensen zijn depressief en er is geen uitweg meer. De
wereld is aan het vergaan, mensen om je heen doen elkaar pijn, er is
geen onderlinge tolerantie en mensen schieten elkaar dood. De bommen vliegen je om de oren en de vliegtuigen vallen met bosjes neer of
verdwijnen in het niets. Dan hebben we nog de vele ziekelijke geloven
waarvan elke leider denkt dat zijn geloof het ware geloof is. Doffe ellende dus en er is geen uitweg meer, althans zo wil men het ons laten
doen geloven. Dat we in deze moordpartijen geloven is omdat we onze
ogen hebben gesloten en niet meer luisteren naar ons gevoel. Want wat
is er werkelijk aan de hand?
Al jaren is er wereldwijd een soort “terreurteam” wat bestaat uit acteurs,
medici en special effect mensen, fake militairen en politieagenten. Acteurs die de gehele wereld rond reizen om zogenaamde terreuroefeningen
te houden. Je kunt dat beschrijven als een Hollywood gepakt in een
Boeing vliegtuig wat zo de grote steden afreist rond de wereld. Mensen
die betaald worden via een duistere kas veelal vanuit een Amerikaanse
elitegroep werkend en levend rond de wereld. Een groep die het grootste
gewin heeft bij deze ellende.
Deze filmset en hun acteurs voeren overal hun show op, en of het nu
Parijs, Nice, Stockholm, Turkije of een neervallend vliegtuig is, we zien
dezelfde acteurs met links en rechts wat mensen vanuit het dagelijks
leven. Onschuldige mensen worden betrokken in de moordpartijen via
deze acteurs.
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Dit spel is al jaren bezig en komt ten goede van een ziekelijke groep
die de wereld wil doen geloven dat we aangevallen worden door terroristen en bloederige moslims. Niets is minder waar en we zien dat keer
op keer duidelijk als de show wordt opgevoerd. Nice was een farce en
Turkije was een spel wat van twee kanten een overwinning is. Dezelfde
acteurs en vreemde situaties ziet men steeds terugkeren zeker als mensen
vanuit het publiek filmopnames maken. De beelden van particulieren
komen veelal niet overeen met de beelden van de reguliere pers. Life
streamingen die we nu steeds meer zien, laten de ware toedracht zien.
Bombings zijn niets meer dan een filmset, welke bombing we ook nemen. Hetzelfde met de bloederige moordpartijen zelfs die van Anders
Behring Breivikv op een eiland wat nu duidelijk blijkt dat deze man
opgedragen werd om kinderen te vermoorden. Buiten enkele kinderen
lokaal genomen werd het merendeel aangevuld met acteurs die nu allemaal nog springlevend zijn! Kortom, we worden alsmaar voor de gek
gehouden en de vele schreeuwende en treurende acteurs doen gewoon
hun dagelijks werk rond de wereld!
Waarom dit toneelstuk?
Deze terroristische toneelstukken zijn niets meer dan onze vrijheden
als burgers zoveel mogelijk in te dammen. Bij elke aanslag worden er
weer vrijheden afgenomen. Bij elke toneelopvoering wordt er geroepen
dat we “united” moeten zijn. Maar in werkelijkheid worden we steeds
verder verdeeld. Onderling haten en wantrouwen we elke persoon om
ons heen. De haat naar andere rassen, geloven en kleur is nog nooit zo
erg geweest. Dat puur omdat onze “vliegende Hollywood” de opdracht
heeft dood en verderf te zaaien over de gehele wereld. Men wil algehele
controle, men zet de mensen vast die zich verzetten en ruimen zo meer
en meer mensen op die niet voldoen aan het schapengedrag wat Amerika en de wereldelite en hun bondgenoten hebben bedacht. De derde
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wereldoorlog is al lang gaande. Nee, niet met raketten of met militair
geweld. Nee, de derde wereldoorlog wordt nu hoofdzakelijk gevoerd
via aanslagen, geweld, moorden en zogenaamde vliegtuigongelukken
en het opzetten van de mensheid tegenover elkaar!
Komen we op de vraag; wat kunnen wij doen?
Een oplettende burger die op internet zit, weet en leest dat er een bepaalde
structuur is die deze vliegende Hollywood circus hanteert. Zaak is dat
wij als burgers via life stream alles vastleggen en zo meteen publiceren
op internet. Voordat dat verwijderd wordt, kunnen we kopieën zetten
rond de wereld en de wereld laten zien dat alsmaar dezelfde acteurs te
zien zijn. Zelfs de zogenaamde speciale agenten, leger en politie zullen
je op gaan vallen en dat veel dezelfde mensen alsmaar te zien zijn rond
de wereldwijde aanslagen.
Buiten het life streamen kunnen we alle namen en gezichten van de
acteurs gaan publiceren en zo aantonen dat al het geweld door hen in
scene wordt gezet! Er vallen nauwelijks doden! Let wel, er worden inderdaad burgers gedood omdat een burgerleven niets waard is! Er zijn
nauwelijks ware zwaar gewonden door bommen of door aanslagen! Dat
alles is een weldoordachte film uitvoering!
Ondertussen ligt wel een land lam en kan men weer meer van de vrijheden afpakken.
Buiten actief zaken op internet zetten en lokaliseren en rapporteren is het
zaak dat wij als weldenkende mensen niet de haat en nijd verspreiden
die deze acteurs/elite willen. Het zijn niet de zwarte , blanke bevolking,
politie, moslims of welk geloof of ras dan ook. Het is een elitegroep die
weldoordacht al jaren dit spel aan het spelen is. We weten dat Kennedy
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niet werd vermoord zoals men ons voorliegt maar zo ook Fortuyn, van
Gogh, Borst, Mandela, Gaddafi en ga zo maar door. Het zijn allemaal
grote leugens en geschiedvervalsing. Zoals ook ons altijd geleerd is dat
Hitler zelfmoord pleegde terwijl hij wel 83 jaar is geworden en dat met
bescherming vanuit Amerika! De leugens zijn zo enorm. We moeten
daarom zorgen dat de mensen gaan inzien dat men in leugens gelooft
en zelfs leugens na leeft als blinde schapen.
Om tot een betere wereld te komen kan dat alleen maar als we elkaar
respecteren en elkaar weer als volwaardige mensen zien. Let wel, zelfs
van je grootste persoonlijk vijand weet je niet waarom hij/zij die daad
tegen je deed. Het is zaak dat we weer met elkaar gaan werken aan een
betere toekomst en niet geloven dat we achteruit aan het gaan zijn en
dat alles aan het vergaan is. We moeten gaan inzien dat de wereld nog
steeds doorgaat met al het mooie dat het ons dagelijks biedt. Ga inzien
dat het een selecte groep is met een vliegtuig vol acteurs die probeert
de wereld te destabiliseren.
We gaan samen verder en niet als een eenling; DAT is de kracht die wij
als elk levend wezen hebben op deze mooie wereld.
John H Baselmans-Oracle
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793 Meester Knoops en heer Schotte
Mr Knoops heeft de verdediging op zich genomen in de zaak Babel.
Zeer interessant, want dit zal uitdraaien naar een vrijspraak voor heer
Schotte en zijn echtgenote. Net zoals bij zijn “collega’s” op Bonaire
waarvan we zeker weten dat ze schuldig zijn maar door een slimme
manier van proces voeren OM in de kou lieten staan.
OF!!!!!!!
Is dit zoals OM dit wil?
De tijd zal het leren maar het leven is mooi en het spel is een genot.
Hoe hoger in de maffia des te veiliger ben je met de juiste advocaten.
John H Baselmans-Oracle

2016

794 Skelet op Coral Tabak
De Nederlandse nieuwsmensen waren er praktisch niet en we moesten
het via de lokale Papiamentse nieuwsgroepen horen. Het skelet van een
menselijk lichaam is gevonden op Coral Tabak.

- The new world-

123

Man wat een ontdekking want op dit landgoed liggen veel meer menselijke resten. We weten al van 40 jaren terug dat daar de drugs afgehandeld werden. Het was lang HET drugsdomein! Nu doet men net of
men er niets van weet want ook juist daar (zoals San Juan) worden de
afrekeningen gedaan. Van oud-politiemensen was dat al bekend. Nooit
is er werkelijk gezocht en de vuile families komen langs al de moorden.
Nu doen we het moderner en de skeletten liggen veelal in zee netjes
kaalgevreten door de hongerige vissen.
Ik durf hier hard te stellen dat er minimaal 15 lijken liggen op Coral
Tabak maar wie zal het een zorg zijn?
John H Baselmans-Oracle

2016

795 Bestaan er wel terroristen?
De wereld is er vol van en we worden er dagelijks geconfronteerd met
het woordje “terrorist”. Een woordje wat de laatste jaren vreselijke
vormen aangenomen heeft terwijl we er al zo’n 50 jaren mee zitten.
Waren vroeger de terroristen opstandige jongeren met enkele wapens
die dan een trein of gebouw gijzelden met enkele mensen, zijn het nu
wilde hersenloze personen die met bommen om hun nek lopen of met
wapens eindeloos schieten in het niets. Tenminste zo moeten we deze
“terroristen” zien.
Heeft iemand wel eens nagedacht wat het doel is van deze zogenaamde
terroristen? Ze stellen ultimatums of eisen simpel de aanslag op, hebben
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geen werkelijke doelstellingen en geen zaken waarvan je als gezond denkend mens zou denken dat het iets bijdraagt aan het geheel. Soms moet
het een ideaal lijken dan weer een vrijheid voor een of andere groep of
enkele personen maar verder komen we niet. Simpel zielige zaken die
dan liefst nu gegoten worden in een of ander geloof met hun absolute
afgod. In de naam van Allah wordt nu veel naar buiten gebracht maar
zijn we misschien vergeten wat het katholieke geloof deed vóór deze
Allah rage? Of zijn we vergeten wat de joodse hoek heeft uitgespookt?
Momenteel moeten we geloven dat de Islam de kern is van alle problemen. Maar is de kern niet “het geloof”? Is het niet zo dat alle ellende
afkomt van, is het niet de ene dan maar de andere gelovige groep?
Maar terugkomend op terrorisme. We zien dat er fanatiekelingen rondlopen in naam van veelal zogenaamd de Islam die ons mensen willen
bekeren voor deze geloofsgroep. Maar wat zien we, deze fanatiekelingen en aanslagen zien we niet bijvoorbeeld in China, India, Korea en
Rusland! Vreemd, is het niet? We zien dat deze zogenaamde terroristen
actief zijn in de zwakkere landen, landen die uiteen aan het vallen zijn
en landen die menen dat ze de Amerikaanse grootmacht nog moeten
volgen. Juist... nu komen we op het land waar terrorisme verzonnen is.
Want is het niet frappant dat er alsmaar gastjes rondlopen met wat bommen om hun nek juist in de landen aangesloten, of connecties hebben
met Amerika? Valt het niet op dat het wat enkelingen zijn, allen met een
paspoort op hun zak die wat lopen te schieten? Zwervelingen schuilend
en dodend achter de naam Allah maar in werkelijkheid doden in naam
van hun Amerikaanse opdrachtgever!
Komen we even op gezond nadenken. Als ik als terrorist (al ben ik dat
niet) werkelijk mensen om wil brengen en kracht bij wil zetten voor een
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geloof, ga ik echt niet met een paar bommetjes om mijn nek naar een
vertrekhal, cafetaria, boulevard of dit soort belachelijke plaatsen. Waar
is de kans dat ik werkelijk een massa mensen kan vermoorden? Ja, dat
is een baseballstadion met over 100.000 mensen of een voetbalstadion
met 50.000 mensen en dat met wat explosieven op de juiste plaats. Dat
zal pas impact maken! De enkelingen zoeken veilige hoeken en zijn
met acties bezig die buiten de acteurs maar enkele mensen verwonden
of doden.
Dat is bewezen bij een ware terroristische aanslag en dat door heer
Bush zelf bij 9/11. We zagen bij het Pentagon nauwelijks doden door
een projectiel, er was absoluut geen vliegtuig op de beelden te zien. We
zagen wel het opzettelijk opblazen met vele mensen in de towers. We
zagen later dat er alle bewijzen zijn dat het juist Amerika zelf is die dit
alles in scène heeft gezet. Dit gezien de beelden en de vooraf afgesloten
verzekeringen en grote verhuizingen van kostbare stukken. Praten we
nog niet over de thermisch doorgesneden steunbalken en implosie van
gebouw nummer 3! Zij lieten zien wat ware terrorisme is! Wonderwel
werd er toen geen God of Allah genoemd!
Mensen laat je niet bang maken door enkelingen met een rozenkrans van
bommetjes om hun lijf. Ze zijn veelal eenlingen die zo min mogelijk
doden willen hebben omdat ze daar niet op uit zijn. De ware terroristen
zitten in glazen gebouwen met een strop om hun nek, aangesloten bij
een club die een duidelijke weg laat zien en dat is zoveel mogelijk van
hun eigen mensen doden in naam van hun club. Een ware terrorist weet
waar hij zijn bommen moet leggen of aanslagen moet plegen. Vraag dat
maar aan heer Bush en zijn club. Laten we Allah, God, Krishna, Boeddha
met rust en ga inzien dat het allen verloren zielen zijn werkend voor een
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macht en een club en die in bepaalde landen, verbonden zijn aan deze
ziekelijke grootmacht.
Open uw ogen en zie waar de ware terroristen zitten.
John H Baselmans-Oracle

2016

796 Campo mogelijk wederom in opspraak
De directie van Campo Alegre, exploitant Rectour Corporation, haalt en
steelt geld van het bordeel en is schuldig aan ‘verschrikkelijk beheer’,
laat een partij in een persbericht weten, die zichzelf de ‘ware eigenaar
van het bordeel noemt’ en met de Amigoe communiceert onder de naam
‘Campo Alegre Resorts’.
1234-

Schulden, belastingen en sociale premies worden niet
betaald.
Soms kunnen zelfs de salarissen niet worden uitbetaald.
De vrouwen die werkzaam zijn in het bordeel worden
mishandeld door de directie.
Klanten willen Campo Alegre niet binnen omdat zij
bang zijn voor de gangmembers die daar rondhangen
en het bordeel binnengelaten worden met wapens.

Mijn commentaar
Al maanden geef ik aan dat het goed mis is op deze plaats. Er zijn namen van moordenaars die daar komen en daar ook praktijken uitvoeren.
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Ook zijn de verschillende doden in dat kamp NIET aan een natuurlijke
dood gestorven volgens de meldingen die binnen zijn gekomen.
Het is een waar hol van de maffia en zelfs personen uit die hoek zijn
er die daar niet meer mogen binnenkomen in opdracht van hun don.
UPDATE
Afgelopen zaterdagnacht 23/24 juli zijn 3 mensen op de pakeerplaats
van Campo geliquideerd. Het is toch van de zotte dat OM blijft zwijgen.
Al maanden schrijf ik dat ik de namen (en verblijf) van de moordenaars
en de man hier achter in mijn bezit heb.
Ook gaan er zeer binnenkort minimaal 2 moordenaars bij komen wat ik
vanuit intern vernam. En wat doet OM, ze slapen en laten de moorden
doorgaan.
Er gaat meer gebeuren.
OM vertikt om de namen op te vragen ondanks de brieven naar de
gevluchte PG heer Schram. Meer doden zullen er komen want het gaat
om ZEEEEEEEEEEEER veel geld.
John H Baselmans-Oracle
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797 De rol van het Openbaar Ministerie
Maanden geleden startten de “vreemde” moorpartijen/verdwijningen
op ons eilandje Curaçao.
Veel van deze moorden werden afgedaan door justitie als zijnde “afrekeningen” of “persoonlijke vetes”. Weer andere werden zelfs omschreven
als “zelfmoord” of “natuurlijke dood”. Juist op dat moment kwam er
binnen dat het niet ging om persoonlijke vetes of zelfmoord maar dat
het ging om een duidelijk herkenbare beweging in de onderwereld. Twee
partijen vechtend om één been. Vanuit deze hoek kwam ook naar buiten
dat de zogenaamde natuurlijke doden allemaal vergiftigingen waren. Het
waren geen hartstilstanden op natuurlijke manier, het was een middel
wat momenteel gebruikt wordt op diverse plaatsen om mensen eeuwig
het zwijgen op te leggen.
Als burger deed ik in het verleden vele zaken deponeren bij de Minister
van Justitie, de Gouverneur of Procureur Generaal. De laatste jaren, bij
wisseling van de macht, zijn de eerste twee afgevallen als meldpunt daar
er absoluut geen vertrouwen meer is in deze mensen. Zo bleef over de
Procureur Generaal. Er werd contact gezocht over deze moordpartijen
met deze Procureur Generaal en ik wilde de namen van de moordenaars
en de opdrachtgever inclusief motief doorgeven aan deze man. Helaas,
wat bleek, deze Procureur Generaal blijkt meer in Nederland te zitten
dan nog op dit eiland aanwezig te zijn en de aangifte kwam dus maar
niet verder. De namen doorspelen naar het Openbaar Ministerie had
totaal geen nut omdat enkele van de aan te geven namen, zelf een zeer
grote vinger in deze criminele organisatie hebben!
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Wie kun je dan nog vertrouwen? Waar kun je dan nog terecht?
Ondertussen zijn er op en rond één plaats al 9 mensen vermoord. Enkele
zijn zogenaamd aan een natuurlijke dood gestorven! In de nacht van
zaterdag op zondag kregen 3 mensen de kogel! Ook hier weer in opdracht
vanuit dezelfde hoek en komende van de 3 moordenaars die al maanden
actief zijn op dit eiland. Maar of het niet genoeg is, er zijn nog enkele
extra moordenaars onderweg wat ik binnenkreeg vanuit deze organisatie.
Het werk zal intensiever gaan worden volgens berichten vanuit intern.
De belangen in de drugs, gokken, wapen- en mensenhandel zijn enorm
en de oorlog moet nog starten.
Openbaar Ministerie zwijgt in alle talen en publiceert dagelijks haar
succesverhalen. Onze Procureur Generaal is in de verste verte niet te
vinden en heeft niet het lef en het fatsoen in te gaan op deze ware oorlog
die gestart is. Wat er steeds duidelijker wordt is dat er weldegelijk een
connectie is tussen de onderwereld en het Openbaar Ministerie. Het
is duidelijk dat deze instantie juist de criminelen een hand boven het
hoofd houdt en welwillende burgers zonder enig verweer voor de leeuwen gooit. Want waar is de bescherming die men zou moeten hebben
bij dit soort meldingen? Waar is het vertrouwen in justitie wat elke dag
geschaad wordt. Het is wel een organisatie die betaald wordt vanuit de
burgers belastingcenten!
Duidelijk is in deze lopende zaak dat het Openbaar Ministerie een deel
is van de criminele organisaties die momenteel hier op het eiland gouden
tijden beleven. Drugs, gokken, wapen- en mensenhandel maken deze
gouden tijden mee omdat ze beschermd worden vanuit de hoek van
justitie. Het bewijs is geleverd door een zich verschuilende Procureur
Generaal en een zwijgende niet ingrijpende Openbaar Ministerie. Een
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tweede optie kan zijn, dat het Openbaar Ministerie denkt van “laat ze
elkaar maar uitmoorden”. Maar ondertussen zijn er wel burgers bij
betrokken en handelt dit ministerie als een laffe en afgeperste instantie.
Voor verdere informatie, de namen en de zaken zijn veiliggesteld elders
op deze aardbol mocht er met mij iets gebeuren. Want bescherming
van welke organisatie dan ook op dit eiland kun je wel vergeten. De
cirkel is rond en het geheel is nu duidelijk te zien; Justitie is deel en
beschermheer van de maffia, gekeerd tegen de burgers en bang voor
hun grote maffiabazen.
Voelt u het ook hoe krom, recht is?
John H Baselmans-Oracle

2016

798 Gaat Heer Garcia werkelijk praten?
Zal hij daarmee zijn opperbankopzichter heer Tromp mee in slepen?
Kan niet anders want als het om zulke bedragen gaat moet heer Tromp
weten wat er is gebeurd. En zoals we allemaal weten “ons kent ons”.
Het zal me benieuwen wie er nog meer gaan vallen want de bankwereld
is een van de grootste maffiagroepen als we heer Wiels moeten geloven.
De tijd zal het ons leren
John H Baselmans-Oracle
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799 Martial law / Krijgswet
De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt
als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten.
Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak andere
wetten dan normaal. Het leger houdt toezicht op naleving hiervan, en
gerechtelijke vervolging vindt veelal plaats door de krijgsraad.
De krijgswet kan worden afgekondigd in tijden van oorlog of tijdens
bezetting van een gebied, of in situaties dat er geen burgerlijke overheid
is. Voorbeelden hiervan zijn Duitsland en Japan direct na de Tweede Wereldoorlog. Ook kan de krijgswet door een overheid worden gebruikt om
haar gezag op te leggen, bijvoorbeeld na een staatsgreep of om protesten
te onderdrukken. Dergelijke maatregelen zijn onder andere afgekondigd
in Polen in de jaren 80, en in Thailand in 2006 en in 2016. Een ander
voorbeeld is het Tiananmenprotest van 1989. In sommige gevallen wordt
de krijgswet ook afgekondigd bij grote (natuur)rampen, maar de meeste
landen kennen hiervoor andere vormen van de noodtoestand.
In veel landen omvat de krijgswet speciale regels. Er kan bijvoorbeeld
een avondklok worden ingesteld of gebieden kunnen op bevel van de
krijgsmacht worden ontruimd. Toezicht op naleving van deze regels is
in handen van militairen, en berechting van overtredingen geschiedt
veelal door de krijgsraad. Ook kunnen burgerrechten tijdelijk worden
opgeheven, zoals het recht op vrije vergadering en het briefgeheim.
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Nederland
In Nederland wordt de afkondiging van de staat van beleg geregeld in
de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden. De Oorlogswet voor Nederland kan in het geval van de beperkte noodtoestand en de algemene
noodtoestand bijzondere bevoegdheden toekennen aan het militair gezag.
Martial law vrij vertaald is oorlogswet. Wanneer de regering ziet dat
de politiediensten niet meer voldoen of de kant van ‘t volk kiezen, dan
treedt de Martial law in werking.
Geen burgerrechten
Geen vermogen
Geen vrijheid enzovoort
Be ready it’s the beginning!
Commentaar
Het begin is gemaakt. Op enkele plaatsen horen we al dat de Martial
law is ingevoerd.
En zo het einde van welke vrijheid dan ook die we als burgers hadden
verkregen.
Martial law wil niets anders zeggen als dictatorschap
John H Baselmans-Oracle

- The new world-

133

2016

800 Vast
Als kunstenaar heb je veelal grote pieken maar nog grotere dalen. Er
zijn dagen dat je de wereld aan kunt en als tegenstelling je dan het liefst
wilt verschuilen in de kern van deze aardbol.
De laatste tijd is er een geweldig dal ontstaan en dat begon maanden
geleden toen ik portretten ging tekenen van dictators maar ook mensen
die zogenaamd voorbeeldmensen waren. De een na de ander viel door
de mand en de grootste ellende kwam bij personen naar boven waar ik
het juist helemaal niet van verwachtte. De ware klap kreeg ik werkelijk
ik bij het tekenen van Willem Alexander toen er uit zijn energie het
offeren van kinderen duidelijk naar boven kwam. Ik kotste, ik walgde
van wat hij mij vertelde vanuit deze tekening. Nog nooit heb ik een tekening beschadigd of vernietigd maar na die gesprekken met hem heb
ik mijn chirurgenmesje genomen en het grootste deel van het portret
weggekrast. Ik was er klaar mee.
Tekenen was voor mij vanaf die dag een ware hel, daarbij kwamen er
ook nog wat lokale mensen die zeker heel veel te verbergen hadden.
Het werd zo erg dat ik nu al 4 maanden geen pen meer aangeraakt heb.
Ik kan niet meer ellende zien en ik wil niet meer deel zijn van deze ellendige wereld. Lamgeslagen schrijf ik nu mijn nieuwste boek en ook
dat gaat moeilijker en moeilijker.
Als klap op de vuurpijl, want een dal is nooit één ding in mijn leven,
spelen er nu vreselijke taferelen af in mijn privé leven. Met mijn vader
gaat het heel slecht en ik kan deze 88 jarige man niet in mijn armen
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sluiten daar ik op de lijst sta bij de veiligheidsdienst lokaal en de AIVD
in Nederland. 2 plaatsen waar ze me het leven onmogelijk gaan maken
zodra ik langs immigratie ga. “Curatele” staat achter mijn naam en de
vragen zijn ook al in het systeem.
Buiten deze achterbakse missie van deze diensten blijkt dat er hard gewerkt wordt om mensen hun werelden af te breken. Zo hoorde ik dat een
van mijn informanten in Nederland het land heeft moeten ontvluchten.
Voor deze persoon is het leven niet meer veilig. Als klap op de vuurpijl
komt een andere waarschuwing. Een persoon die veel weet over onder
andere het koninklijk huis is vergiftigd vanuit deze hoek. Deze persoon
vecht om in leven te blijven. Alles lijkt waarheid te zijn wat deze persoon
in het verleden naar buiten heeft gebracht. Het komt duidelijk uit deze
hoek daar zij al eeuwenlang met vergif werken.
Het dal lijk ditmaal dieper en op zijn diepst en de bodem is nog niet in
zicht. Toch vraag je je soms af, hoeveel kan een mens hebben en dan
denk ik maar; er zijn ergere zaken. Doch, ik zit vast op een eiland, kan
niet terug naar mijn vader die 62 jaren lang mij steunde, kan niet bij
mijn 2 vrienden zijn die beiden vechten voor hun leven. Verder blijft de
vraag; wanneer zie ik die bodem?
Opgeven is geen optie want ik weet dat na elk dal is er een levensgrote
berg maar of deze nog zal verschijnen is een grote vraag want ook de
uitgang van de diepe put is niet in zicht.
Wat is leven als er geen leven meer is?
John H Baselmans-Oracle
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2016

801 Politieke gevangene
Gisteren na het schrijven van mijn stukje “Vast” kwamen vele reacties
los maar voor het eerst kwam er via mails, en zelfs een persoon via Facebook, de vraag / opmerking “John ben jij een politieke gevangene”?
Eindelijk na ruim 6 jaren al in de greep te zitten van de lokale en Nederlandse veiligheidsdiensten zijn er mensen die wakker aan het worden zijn
en begrijpen wat er hier werkelijk gebeurt. Het is een verkapte politieke
actie om zo iemand de vrijheid te ontnemen waar het land Nederland en
de eilanden van de Nederlandse Antillen aan meewerken. Men schreeuwt
uit volle borst “Geen slavernij meer, vrijheid en democratie!” Grote
woorden die we alsmaar horen uit de politiek en er wordt zelfs beweerd
dat Nederland geen politieke gevangenen kent!
Nu, de waarheid is anders want wat doet men vanuit Den Haag? Men
maakt levens kapot van mensen die te mondig zijn en te veel gezien
hebben. Iets wat Den Haag niet wil dat het naar buiten komt. De pedofilie, het spelen met en het offeren van kinderen en het handelen van
miljarden in drugs moet binnen de 4 muren blijven en mogen niet naar
buiten komen. Ja, in de moderne tijd is dat moeilijk en men kan niet
meer gemakkelijk mensen wegsturen naar de eeuwige jachtvelden, of
hen levenlang afpersen met zaken. Daarom hebben de veiligheidsdiensten en waaronder ook de AIVD een andere weg ingeslagen en dat is
om mensen die niet passen in hun profiel het moeilijk maken en zo hun
vrijheden afnemen zonder enige rechterlijke uitspraak!
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Deze “politieke gevangenen” hebben allemaal het woordje “curatele”
achter hun naam staan en dat is in mijn geval nu vanuit Nederland en
lokaal al 9 maal bevestigd. Via fouten van 2 medewerksters heb ik het
zelf op de schermen kunnen zien! Ontkennen is dan ook een komische
zaak daar het op elke computer, aangesloten op het centrale systeem,
voorkomt en dat zelfs in Nederland en sinds kort, wat ik doorkreeg,
ook Amerika!
Toen ik de Nederlandse AIVD en de Nederlandse politiek aanschreef
over het geval politieke gevangene, kwam er vanuit de AIVD een exmedewerker op mijn pad die eenmalig mij vertelde dat ik de waarheid
wel erg duidelijk zag, ik moest oppassen en deze medewerker was weer
snel weg van dit eiland.
Nu is er een verschil met mijn geval en het geval politieke gevangene
wereldwijd en dat is dat ik niet opgesloten ben in een gevangenis en
er geen rechters aan te pas gekomen zijn om mij te veroordelen. De
veroordeling is gegaan via de lokale veiligheidsdienst in samenwerking
van de AIVD Nederland en zij hebben het volgende besloten;
John H Baselmans-Oracle mag het eiland eenmaal verlaten na een verhoor. Er is een enkele reis voor hem gereserveerd (zelfs al aangeboden)!
Gaat hij naar Nederland of Amerika zal hij daar aangehouden worden
en dat ook weer voor verhoor. Daarna zal hij voorgeleid worden aan de
rechters aldaar naargelang zijn uitspraken. Hij mag niet meer terugkeren
naar Curaçao of de andere eilanden! Zijn verblijf zal geweigerd worden
(volgens een beveiligingsmedewerker). Zijn verblijfvergunning zal dan
vernietigd worden en kan hij geen aanspraak meer maken op enige
bijstand van de eilanden!
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Dit besluit is bevestigd dus door 2 lokale veiligheidsmedewerkers en 1
AIVD medewerker.
De reden waarom ik ongewenst ben is dat ik een gevaar ben voor de
samenleving en zo voor de Nederlandse staat.
De werkelijke reden was in eerste instantie de aangifte van miljoenensmokkel van cocaïne wekelijks vanaf Curaçao naar Rotterdam. Later
kwamen de bewijzen van betrokkenheid van justitie en bepaalde zeer
machtige personen in deze handel. Later werden nog meer zaken erbij
gehaald van corrupte politiek, gokken, wapens, moorden en zeer hoge
mensen betrokken bij moord van heer Wiels.
Het reeds 6 jaar lang niet het eiland normaal kunnen verlaten en wetende
dat er diverse landen zijn waar ik niet kan landen bevestigt dat ik een
politieke gevangene ben, veroordeeld zonder rechters! De veroordeling
van deze diensten staat in de file en ik maak die zeer regelmatig mee.
Simpel als ik weer naar een officiële instantie lokaal of Nederland moet
en er dan glashard wordt gezegd; Heer Baselmans u bent niet geboren
noch werkzaam geweest in Nederland (schriftelijk bewijs). Of zoals
ik hier te horen krijg; Heer Baselmans u staat niet in dit systeem. Net
zoals Kranchi (gemeentehuis) me opriep, na 31 jaar al wonend op het
eiland, met de smoes dat ik niet meer woonachtig was op dit eiland!
Mocht het wel zo zijn moest ik me op een bepaalde dag en tijd melden
(ook schriftelijk bewijs!). Zaken die zeer regelmatig gebeuren en vallen
onder het woordje “curatele” wat in mijn geval wil zeggen “gevangene
van het eiland Curaçao”.
Ik ben blij dat mensen zaken nu door gaan krijgen en mensen na gaan
denken en zien dat de zogenaamde eilandelijke en Nederlandse vrijhe138
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den niets meer zijn dan een bedrog waar duidelijk mensen als politieke
gevangene worden behandeld en geen kant meer op kunnen. Het enige
geluk wat ik persoonlijk heb is dat er al zoveel bewijzen zijn wat er
werkelijk gaande is rond mijns persoon dat meer en meer de vuile
veiligheidsdienst met zijn AIVD vrienden keer op keer door de mand
vallen en deze ziekelijke praktijken niet meer kunnen betwisten.
Ja, ik ben een politieke gevangene en alle papieren en bewijzen zijn
veilig op een plaats mocht de dag gaan komen dat men werkelijk in de
fout gaat. Veel is er al doorgespeeld naar het Europees Parlement en de
Verenigde Naties zodat ook zij zien dat de rood-wit-blauwe vlag met
hun koloniën niets meer zijn dan een dictatuur waar burgers zonder
enige veroordeling vastgehouden worden.
Ik blijf op dit heerlijk eiland wonen en zal NOOIT gebruik gaan maken
van die enkele ticket die me aangeboden is. Want dit is mijn eiland en
mensen waar ik voor vecht en waar ik zal sterven al ziet de staat me
als haar vijand.
John H Baselmans-Oracle

2016

802 We hebben een sociaal probleem
“Het is duidelijk dat er een groot aantal vuurwapens op het eiland circuleert, ondanks de verscherpte controles door de politie, die daarbij
ondersteund worden door andere handhavingsorganisaties.
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Dit is geen probleem van Justitie, maar een sociaal probleem.”
Dat constateert minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais) in een korte
reactie, naar aanleiding van de tweede aanhouding binnen twee dagen
van een minderjarige met zware vuurwapens en drugs, na een achtervolging door een politiepatrouille in de wijk Sta. Maria.
Mijn commentaar
Het probleem is dat deze minister plus het justitieel apparaat niet in gaan
en niet werken met aangiftes vanuit de gemeenschap. Dat deze man dan
alles weer terug schuift op de gemeenschap is een vuile smerige streek.
Laat deze minister maar eens zijn geweten spreken dan zal hij dit soort
uitspraak niet doen. Deze man kan toch ook geen oog dicht meer doen.
Foei minister Navarro, u bent de man die met uw team de onderwereld
beschermt!
John H Baselmans-Oracle

2016

803 Een laffe Openbaar Ministerie en haar justitiële piassen
Steeds meer onschuldige personen worden gestraft omdat ze connecties
zouden hebben met die groepen die een Openbaar Ministerie op wil
ruimen; Tieners en hun leiders van wie aangenomen wordt dat zij de
reden zijn van de vele aanslagen, moorden en vergiftigingen. Jongeren
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die zo worden gemarteld dat ze uiteindelijk maar tekenen en jarenlang
vol frustraties in een onmenselijke gevangenis worden gesmeten waar
internationale mensenrechten, wetten en verdragen geen geldigheid
hebben.
Een justitie die er alles aan doet om zoveel mogelijk chaos te creëren
om zo de angst in elke burger op te wekken. Het is duidelijk, gezien
de vele dubieuze rechterlijke uitspraken en via de vele zwakke getuigenverklaringen, dat een zwaar corrupt justitieel apparaat zo probeert
de regerende maffia nog sterker in het zadel te houden. Bij online gokken is nog nooit zo’n hoge winstcijfers behaald sinds men zogenaamd
deze groep aanpakt. Grote namen vanuit overheidskantoren doen er
alles aan om de vieze zaken via vuile constructies te legaliseren en te
rechtvaardigen. Nu, het lukt want zelfs de Nederlandse politici gooien
alles onder “interne aangelegenheid” maar plukken zelf dubbel en dik
mee in deze miljardenhandel!
Nu we, volgens de justitie, midden in een bendeoorlog zitten is het een
mooie gelegenheid om vele duistere zaken veilig te stellen. Justitie doet
er alles aan om ons als burgers te doen laten geloven dat ze keihard
werken aan deze oorlogen. Maar in werkelijkheid is het justitie die juist
deze bendes steunt om zo de afleiding compleet te maken. Waarom ik
dit weet is omdat justitie weigert de ware mensen achter deze bendes
op te pakken. De ware moordenaars en de ware opdrachtgevers geven
veel geld uit om vrij te blijven en weten de justitie zo in bedwang te
houden dat er niet gewezen en gekeken wordt naar deze absolute top.
Meer en meer zien we dat er vreemde zaken gebeuren, kijkend naar de
moord op heer Wiels maar ook op de afgelopen reeds 10 moorden die
allemaal draaien rond de Campo zaak. Wat is dat Campo de minister van
- The new world-

141

justitie bij zijn ballen heeft. Kwam uw zogenaamde vergiftiging niet uit
die hoek heer Navarro? Wat maakt dat elke vergiftiging uitgemaakt wordt
als een “natuurlijke” dood? En was het niet dat heer Schram jankend
naar Nederland ging om een team PG’s op te richten om zogenaamd
de zaken beter aan te pakken? Of moeten we lezen heer Schram, “beschermen”? Wat is de winst dat mevrouw Wiels niet opgepakt wordt en
verantwoordelijk gesteld wordt als medeverantwoordelijk aan de moord
op haar broer? Waarom al deze vreemde hak op de tak zaken?
Simpel, er is een zeer duidelijke lijn te zien en dat is dat de huidige maffia zowel de politiek als het gehele justitieel apparaat in de tang heeft.
Zogenaamde onderzoeken worden afgeblazen of misleid zodra een van
de onderzoekers te dicht bij de kern komt! Zo zal heer Garcia NOOIT
werkelijk gaan praten en zal de ware moordenaars van de vele moorden
NOOIT achter slot en grendel komen. Dat omdat justitie inclusief haar
rechterlijke macht onder de maffia vallen. Voor alle duidelijkheid, ik zeg
niet dat alle mensen daar vrijwillig in zitten maar gezien de papieren
zijn ze wel allemaal chantabel en dat bewijst ook de regerende maffia.
Het Openbaar Ministerie met zijn Procureur Generaal en de minister van
justitie zijn duidelijk verantwoordelijk te stellen voor de vele moorden
en vele zaken die momenteel ons eiland terroriseren. Erger nog, zij zijn
de grondleggers en uitvoerend orgaan van deze “gang” oorlog.
Stop met martelen van onschuldige mensen, stop met het aanwijzen
van onschuldigen en wees een ware justitie en pak die mensen aan die
u afpersen of u in de tang hebben. Is er dan niet één persoon die nog
ballen heeft in uw dienst?
John H Baselmans-Oracle
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2016

804 Bewijzen
Hier wil ik wat bewijzen geven waar ik zelf mee te maken heb gehad en
die aantonen dat het Openbaar Ministerie cq justitiële apparaat achter
veel lokale ellende zit. Allemaal zijn aangiftes geweest die verdwenen
zijn in een onbekende lade of gecoverd zijn door leden vanuit de justitiële hoek.
Bewijs 1
De moorden momenteel op het eiland. Er zijn nu al ruim 10 moorden
gepleegd in verband en rond Campo. Mensen worden vergiftigd, andere
verdwijnen en weer andere krijgen de kogel. De namen van de moordenaars en wie achter deze moordgolf zit zijn bekend.
OM wil er niets van weten want duidelijk is geworden dat het dan te
veel en te diep in het OM zelf terechtkomt. De PG zwijgt in alle talen
omdat hij bang is dat de opdrachtgever naar buiten komt. OM hoopt
samen met de gehele justitie dat na vele moorden het probleem vanzelf
oplost en het weer rustig gaat worden onder die mensen die justitie in
de tang hebben.
Bewijs 2
Al vele jaren vecht ik tegen de vieze zaken in de gevangenis. Er wordt
gemarteld, eten wordt verdeeld niet onder de gevangenen maar onder
het personeel, drug- en wapensmokkel, veel overheidsgeld verdwijnt
en dat allemaal via de bewaarders. In het totaal zijn er over de 60 aangiftes gedaan tegen bewaarders en over alles wat daar mis is. In de tijd
van heren Goedgedrag, Dick en Piar konden we nog met deze mensen
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overleg plegen en probeerde men zaken nog aan te pakken. Nu zijn we
zo ver dat een Minister van Justitie en een Procureur Generaal zich
verschuilen en onvindbaar zijn. Wel zijn het deze 2 mensen die grote
leugens verkondigen bij Nederlandse rapportages. Alle papieren bewijzen zijn in ons bezit en veel zijn als aangiftes gedeponeerd bij justitie.
Keer op keer blijkt dat de aangiftes verdwijnen en dat zelfs medewerkers toegeven dat ze verdwenen zijn. Maak je daar melding van wordt
men kwaad en doet men er alles aan om personen te ontslaan van wie
ze vermoeden dat deze de klokkenluiders zijn! Men gaat zelfs zo ver
dat er leugens naar de pers worden gestuurd en dat men verbiedt dat
er nog iets van de zijde van de klokkenluiders gepubliceerd wordt. Uit
verklaringen van journalisten blijkt dat justitie dat verbod heeft opgelegd
en dat in een zogenaamd democratisch land.
Bewijs 3
In de tijd van het boekje “Geboren voor één cent” werd ik meerdere
malen bedreigd. Er was zelfs een geval waar een bekend persoon een
geweer op mij richtte en ik het kon afwenden dat er werkelijk geschoten
werd. Bij aangifte vertelde de toen aanwezige officier van justitie dat
ze niets kon doen en de man, die zeer bekend is op dit eiland, er niet
over kon aanspreken.
Nooit heeft Justitie iets met deze aangifte gedaan en wat later toen ik
het nog eens aanhaalde, werd bevestigd door de persvoorlichter dat ik
deze nooit had ingediend (lees, dus ook verdwenen). Deze aangifte is
nog wel in mijn bezit maar daar had men geen interesse meer in.
Bewijs 4
In diezelfde tijd hadden we een overijverige politicus. Veel van haar
documenten die alsmaar op internet verschenen, bleken veelal verval144
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singen te zijn. Deze dame viel geheel door de mand toen ze faxen liet
zien waarop duidelijk bleek dat de tijden niet klopten. Kort daarna werd
ik bedreigd door deze dame omdat ik fel bezig was met het kinderleed
op Bandabou en ik vele aanwijzingen had dat er vanuit de politiek niets
gedaan werd. Deze politicus ging op internet me bedreigen dat er wel
eens kinderporno op mijn computer zou kunnen staan! Kort daarna
werd er ingebroken op mijn computer en heb ik gelijk al mijn gegevens
eraf gehaald. De verdere troep die op mijn computer was gezet, heb ik
vastgelegd voor justitie. Deze is toen overhandigd aan de gouverneur
daar toen al bekend was dat justitie samenspeelde met de politiek.
Ondanks dat het bij de gouverneur lag kwam het niet verder, niemand
nam deze zaak op omdat door deze persoon aan te pakken ook Nederlandse politici bij betrokken worden.
Bewijs 5
2010 deed ik aangifte van een wekelijkse container die van Curaçao naar,
of Rotterdam en als het te heet was naar Antwerpen gaat, volgeladen met
coke. De bankafschriften van 10tallen miljoenen werden niet geverifieerd door de BAB en de grote bank hoefde deze niet te verantwoorden.
De aangifte kwam nooit verder dan de Gouverneur omdat zowel de PG
als Gouverneur en ik bedreigd werden en bleek dat veel werd beschermd
vanuit justitie. Het was namelijk een goede vriend van justitie en het
koninklijk huis dat daar achter zat.
Bewijs 6
In de tijd van heer Donner had ik nog wel eens contact met die man.
De man van justitie schreeuwde veilig vanuit Nederland dat hij justitie
lokaal wel eens zou gaan doorlichten en zaken aan zou pakken. Ik schreef
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heer Donner direct een mail en vertelde hem dat het een geweldig idee
was maar…. Ik vroeg of hij al eens eerder een bezoek had gebracht aan
dit eiland? Nee, was zijn antwoord maar komende week zit het in de
planning. Ik schreef hem terug dat ik een weddenschap wilde aangaan
met hem. Deze was; Ik wed dat binnen 24 uur dat u geland bent op het
eiland Curaçao uw bewering van aanpak justitie 180 graden gedraaid
zal zijn. Ik lichtte het toe met dat hij de eerste avond/nacht op dit eiland
bezoek zal krijgen in zijn hotel en dat hij alles zal herzien.
Heer Donner kwam en binnen 24 uren stond al in de eerste krant dat
hij het verkeerd had ingeschat wat betreft justitie Antillen (was voor
10-10)! Ik schreef heer Donner meteen en natuurlijk geen antwoord
meer want er was meer gaande ook rond mezelf. Later ontmoette ik
heer Donner op Barber. Hij keek me aan knikte bevestigend en liep met
gebogen hoofd verder.
Bewijs 7
Bij de zaak Spelonk bleek dat de toenmalige politie en justitie zich
schuldig maakten aan vervalsingen van verklaringen, martelen, het
vervalsen van handtekeningen en het bewijsmateriaal vernietigen. Dat
werd gedaan om de zaak door OM zo snel mogelijk te laten afhandelen.
Dat zien we overigens nu nog. De jongens werden veroordeeld en OM
met de PG wilden de zaak niet heropenen omdat er teveel wees naar
grove fouten vanuit justitie.
Pas toen advocaat heer Knoops beloofde geen klachten in te dienen
tegen justitie en ook niet te praten over de vervalsingen, mocht de zaak
opnieuw voor de rechter. We moesten onze monden houden anders
kwamen deze jongens niet vrij. De jongens kwamen uiteindelijk vrij
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maar die personen die martelden en die vele valse verklaringen hebben
gemaakt, werken nu nog en zijn nooit vervolgd.
Bewijs 8
Reeds 7 jaren geleden deed ik de eerste aangifte over een man en een
vrouw die werken onder het koninklijk huis om kinderen zonder ouders of familiebanden te leveren, die dan gestuurd worden naar verre
plaatsen op deze wereld om hen zogenaamd “te heropleiden en passend
te maken” voor hun groep die zij vertegenwoordigen (vrijmetselarij).
Ondanks het doorgeven heeft OM nooit iets gedaan tegen deze mensen
en lopen ze nu nog vrij rond op het eiland Curaçao!
Bewijs 9
Enkele jaren geleden stuurde ik een belangrijke brief naar zowel lokaal
de gouverneur, ministers, justitie en veiligheidsdienst. Een brief die aangetekend naar al deze mensen is verstuurd en veelal aangekomen is. Maar
wat bleek, de aangetekende brief werd geweigerd door de toenmalige
minister president heer Asjes en de VDC (veiligheidsdienst). Toen ik
de brieven terug kreeg, bleek dat er vele stempels op stonden en door
niemand open was gemaakt want het zegeltje wat ik er op had gezet was
nog intact. We praten dus over twee aangetekende brieven die dus op 2
plaatsen geweigerd werden! Later bleek dat men deze brieven niet mag
weigeren en altijd moet boeken als ingekomen stukken. Maar interessant was dat vanuit justitie de brief al gelabeld en de inhoud bekend
was. Men wist duidelijk dat het ging om een “kennisgeving” en zeer
belangrijk was en dat het uit naam van de koning van Nederland kwam.
Zo is dus officieel de kennisgeving nooit beland bij de minister president
en bij de veiligheidsdienst! Uiteindelijk heeft de minister president beide
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brieven, door mij persoonlijk afgegeven, aangenomen en er kennis van
genomen.
Bewijs 10
Het Openbaar Ministerie heeft een woordvoerder, een man die in dienst
is van justitie en moet zorgen dat het “geslepen” nieuws de wereld wordt
ingebracht. Nu hebben ze ook een Facebook pagina en iedereen mag
daar vragen of opmerkingen plaatsen. Na 2 van mijn vragen werd ik al
geblokt door deze man. Vragen aan PG hierover zijn nooit beantwoord
maar het werd zo erg dat deze man me wel begon te bedreigen. Toen ik
daar tot 2 maal toe een aangifte tegen gedaan heb bij de PG heer Schram
is er nooit enige reactie geweest, laat staan dat er iets ondernomen is.
Blijkt dat een werknemer van justitie onbeperkt burgers mag aanvallen,
afpersen met zogenaamde aangifte en dat een officier van justitie mij
wel eens zou gaan ondervragen. Justitie is een verlengde van de maffia
en burgers zijn hun slaven.
Bewijs 11
Vrij in het begin van mijn leven op dit eiland werd ik op parkeerplaats
Hato in mijn nek geslagen omdat ik volgens 2 bewakers niet goed geparkeerd stond. Ik werd afgevoerd en er was niets wat ze verder konden doen
en ik kon dus weer na enkele minuten gaan. Ik deed aangifte bij justitie
in de stad en er zou gekeken worden wat men kon doen. Na maanden
was er nog niets gebeurd en dat werd bevestigd door de persoon die
we belden. Weer enkele maanden verder werd er doodleuk verteld dat
de aangifte kwijt was maar dat men ook niets kon doen in deze zaak.
Gelukkig was het bedrijf waar de 2 overijverige bewakers werkten wel
willend om de zaak uit te zoeken en de bewakers werden ontslagen.
OM/justitie kon niets doen omdat later bleek dat een van die bewakers
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een familielid was van iemand bij justitie! Dat was de eerste aangifte
die verdween en niet verder kwam.
Bewijs 12
We woonden in een hofje met 6 andere huizen. In één van de huizen
achter in het hofje woonden twee gezochte vuurgevaarlijke Colombianen
die zwaar in de drug dealden. Niemand durfde iets te doen laat staan
iets te zeggen. Ik noteerde alle nummerborden van de wagens die daar
drugs gingen kopen. Samen met mijn schoonvader (oud-politiechef)
gingen we wat later aangifte doen dat de gezochte Colombianen achter
bij ons woonden en drugs dealden. Let wel; Anderhalf jaar later en na
meerdere malen bellen kwamen er 3 politiewagens het hofje binnenrijden
recht naar ons huis. “Waar zijn die Colombianen?”, was de vraag en ik
vertelde hen dat deze 5 maanden geleden waren vertrokken. Ik vertelde
de persoon met zijn vele strepen; “Wacht ik heb alle nummerborden
van hun afnemers” en liet hem een schriftje zien. Hij werd lijkwit want
wat bleek, er stonden nummers bij van politiewagens en bekenden die
zelf daar kwamen halen. Nooit hebben we nog iets gehoord van deze
streepjeskoning.
Na 12 bewijzen
Justitie is een omgekeerde wereld, men verplicht je volgens de wet melding te maken van onrechtmatige zaken. Is dat gebeurd zal justitie zorgen
dat deze onrechtmatigheden, rechtmatig worden of zo afgeschermd
worden dat men aangevers kan veroordelen. Recht is krom en justitie en
de gehele rechterlijke macht zijn beschermheren van de maffia en een
machtige club. Een club die nu nog zwaar bezig is in kinderhandel en
-misbruik en beschermd wordt door de drug-, wapen- en bankwereld.
Ik wil hierbij dan ook verklaren dat ik door zal gaan met het opentrekken van deze elitegroep die veel schade toebrengt aan ons menselijk
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bestaan totdat de ware criminelen aangepakt gaan worden, al zitten die
veelal in hun eigen gelederen.
Justitie, u bent zelf de oorzaak van veel ellende.
John H Baselmans-Oracle

2016

805 Het Ronald Mc Donalds huis heeft niets met
Mc Donalds te maken!
“De huidige exploitatie in het oude Sehos wordt voor 13 procent gesponsord door de fastfoodketen McDonalds. Dus om nou te stellen dat
we hier broodjes hamburger verkopen, dat slaat nergens op.”
Mijn commentaar
Dan is de naam belabberd gekozen. Ronald Mc Donalds en die clown
staat wel voor die keten die dus zogenaamd 13% inlegt. Kom op mensen,
hoe dom denkt men dat we zijn?
Google even Ronald Mc Donalds en zie waar je terecht komt!
Mensen wat een zwetsverhaal.
Laten we zeggen justitie heeft ook niets te maken met recht!
John H Baselmans-Oracle
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806 PAR wil curatele Wiels
Rapport nog niet openbaar gemaakt
Gezien de meest recente onthullingen omtrent het beleid van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) bij het Curaçaohuis, is coalitiepartij
PAR van mening dat zij niet langer toegang moet hebben tot de fondsen
die voor haar beschikbaar zijn.
Mijn commentaar
Hoe hypocriet kan een partij zijn? Want is het niet de PAR die wel deze
huidige regering steunt?
Is het niet PAR die met alle winden mee waait?
PAR is haar geloofwaardigheid verloren en is niets meer dan de andere
partijen die met elke wind mee waait zolang het maar geld in het laatje
brengt.
John H Baselmans-Oracle
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807 “RTL. De verscherpte controles op Schiphol brengen
wel extra spanning met zich mee.”
- De enige terreur is de belachelijke controles
- NIEMAND gaat dood, dit is een complete farce en machtsvertoon!
Als werkelijk terroristen mensen dood wil hebben gaan ze echt niet
naar schiphol.
Jammer dat vele mensen zaken niet doorhebben en dat deze hele show
niets meer is als angst creëren.
- Als je werkelijk een geslaagde aanslag wil doen doe je dat in een
stadion of waar vele mensen voor plezier bij elkaar zijn, niet in reeds
bewaakt vliegveld.
- Brussel en Parijs en Detroit waren fake aanslagen gedaan door acteurs.
Zie de foto’s maar eens, keer op keer dezelfde spelers.
- Maar hou de angst er maar goed in en blijf maar gaan naar je Basebal
/ Voetbal wedstrijd waar 50 tot 100 duizend mensen bijelkaar zitten!
- De eerste ware terrorist moet nog geboren worden.
Wil je weten wat er werkelijk gaande is klik op deze link
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Falseflag.htm
John H Baselmans-Oracle
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808 Bestuur RTL Nederland nieuws en Facebook
Soms is de maat vol
Na een commentaar bij RTL over controles bij schiphol werd ik weer
eens aangevallen op het dragen van mijn band. Dat kennelijk omdat
men geen antwoord meer wist.
Ik zit niet te wachten op aantijgingen naar mijn geloof toe waar deze
band een deel van is.
Ik respecteer eenieders geloof op deze aardbol en het zou een begin
kunnen zijn van een vreedzaam samen leven.
Ik doe hierbij dan ook aangifte bij u als RTL maar ook bij Facebook
tegen de volgende mensen die menen racistisch te moeten zijn als een
commentaar hun niet aan staat:
- Robert Int Veld De persoon die het bericht schreef
De likers:
- Erkan Kizilcak
- Joyce Djesley
- Ray Driessen
- Esther Overwijn
- Manoah Sieraad
- Bryan Marras
- Rik de Vries
- Kim Verhoeff
- Karin Breeman
- Danique Nuninga
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Soms is het genoeg en vandaar deze actie.
Ik geloof in het energieniale leven en mijn band is daar een deel van.
Mocht u dit als nieuwsgroep goedkeuren, door geen actie te ondernemen
en reactie te geven op deze mail, zal ondergetekende verder gaan tegen
dit soort aantijgingen.
Ik hoef u niet te wijzen op het nederlandse grondwet: Artikel 6: Vrijheid
van godsdienst en levensovertuiging of Europees rechten van de mens
Artikel 9 - Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
Wachtend op uw antwoord, teken ik met een vriendelijke zonnige groet;
John H Baselmans-Oracle
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809 Overeenkomst gasleiding Curaçao-Venezuela
LET WEL!
Het gaat niet over gas van Venezuela naar Curaçao en Aruba het gaat
om gas gewonnen onder onze eilanden wat gestuurd gaat worden naar
Zuid-Amerika. Even de 10-10-10 akkoorden lezen!
John H Baselmans-Oracle
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810 Martial law oftewel de Krijgswet
De beschrijving;
“De krijgswet, of staat van beleg, is een noodtoestand die in werking
treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak
andere wetten dan normaal. Het leger houdt toezicht op naleving hiervan, en gerechtelijke vervolging vindt veelal plaats door de krijgsraad.”
Mijn vraag is; beseffen de mensen wel dat deze Martial law al op de
meeste plaatsen op deze wereld geldend is?
Zie de luchthavens. Zie de belachelijke reacties onder het mom van
“terrorisme”. Men praat over terrorisme maar er is nog geen werkelijke
terroristische aanslag geweest. Een ware terrorist gaat zijn/haar leven
niet offeren voor maar enkele dode mensen! Een ware terrorist gaat
naar een stadion en zorgt dat dat gebouw in elkaar stort met 50 tot 100
duizend mensen! Een ware terrorist zorgt dat zijn/haar actie iets gaat
veranderen in de wereld en niet als een sprookje verder gaat. Al vanaf
het begin komen de vele aanslagen vanuit een regie die geleid wordt
door een Amerikaanse unit en is er alleen maar om onvrede, angst en
verdeeldheid te scheppen.
Een klein voorbeeld; de aanslag in Parijs waar één persoon met een
vrachtwagen mensen plat walste. Even twee zaken:
1. Op de gehele vrachtwagen was geen spatje bloed te vinden na de daad
en de voorruit had aan de bestuurderskant niet één kogelgat!
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2. Twee dagen na de daad en dat de vrachtwagenchauffeur Mohamed
Lahouaiej Bouhlel was doodgeschoten dook er vanuit Egypte een video
op van deze chauffeur met een verklaring dat hij nog leefde en dat hij
niemand gedood heeft! (film is binnenkort te zien op mijn watamula
blog).
Zo zien we keer op keer dat de vele acties wereldwijd niets meer zijn
dan acties om mensen angst aan te kweken en te rechtvaardigen dat weer
anderen zonder reden opgepakt en zelfs geëlimineerd worden. Deze
acties gaan allemaal buiten het gerecht om. Er is ook geen recht meer
omdat er bij een Martial law ziekelijke gasten in een leger of speciale
units kunnen beslissen over ander mensen hun leven.
We zien het ook meer en meer op onze eilanden waar een gerecht maar
wat zaken behandelt maar dat er geen werkelijke uitvoering meer is van
een vonnis. We zien de maffia de zaken blijven besturen en financieren.
Zo is er momenteel niet één politieke partij die niet een band heeft met
die maffia. Justitie en de rechterlijke macht zijn niets meer als piassen
die niets meer buiten de Martial law (lees Amerika) mogen doen.
Wie zijn hier die gehersenspoelde figuren die te pas en te onpas mensen
hun levens mogen ontnemen maar ook over mensen hun levens mogen
beslissen? Wie zouden hier de piassen zijn die Amerika voeden in hun
angstcampagne?
Het is erg dat maar weinig mensen beseffen dat het hier ook goed mis is.
Mensen geloven de lastercampagnes vanuit de politiek. Enkele personen
zijn nu de schuldigen terwijl de ware schuldigen hoog en droog zitten
veilig in hun beschermde bunkers. Af en toe verpraat er zich eentje
omdat de drang naar ego groter is dan hun missie. Maar wie ziet het?
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Wie weet wat er werkelijk gaande is, ook op deze eilanden? We lopen
maar weer als domme schapen naar een stemhokje. Val hen vooral niet
lastig met de realiteit.
John H Baselmans-Oracle

2016

811 Minimaal 1 moord per dag op alleen Curaçao
Al meerdere malen heb ik er over geschreven, Curaçao is het eiland wat
momenteel in oorlog is en waar minimaal 1 mens per dag vermoord
wordt.
Verzinsels volgens justitie. Een justitie die er alles aan doet om mensen die gestorven zijn te filen onder natuurlijke dood of als zijnde een
ongeluk. Maar helaas, vanuit de onderwereld is het duidelijk dat praktisch bij alle mensen van wie men leest dat deze een natuurlijk dood
gestorven zijn, vergif aan te pas is gekomen om hen het eeuwig zwijgen
op te leggen.
Dan hebben we de mensen die doorzeefd worden met kogels en daar
heeft justitie vrijwel binnen 24 uur wel aangewezen gasten van wie goed
uitkomt, volgens deze justitie, dat ze even op vakantie gaan.
Maar dan hebben we een derde groep, de mensen die verdwijnen. Mensen zonder kogels en zonder een natuurlijke dood. Deze mensen hoor je
niets over want men wil er niets van horen. Omwikkeld met kippengaas,
verzwaard met wat blokken 6 worden ze gedumpt in zee, waterputten of
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begraven op plaatsen waar men toch niet gaat zoeken. Want waarom al
deze moeite doen voor een verloren persoon? Maar dan praten we nog
niet over die mensen die illegaal zijn, zonder identiteit, zonder iemand
die vertelt dat die persoon verdwenen is. Ook deze zien we nooit terug.
Want wat niet weet wat niet deert!
Curaçao heeft minimaal 1 moord per dag! Dat op een bevolking van
geregistreerd kleine 160 duizend mensen! Een levend wezen per dag
wordt er minimaal “opgeruimd”! En dan hebben we een justitie die dit
allemaal verzwijgt en zelf durft te ontkennen. Wat voor wezens leven op
dit eiland en wat zijn de belangen van deze hoek van de samenleving?
John H Baselmans-Oracle
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812 De ondergang van de reguliere pers en
de reclamewereld
De reclamebureaus zitten met hun handen in het haar. Hoe kunnen ze
nog hun advertenties slijten aan het grote publiek?
Reclame wordt niet meer gelezen in blaadjes en kranten deze papieren
oplages zijn niet meer interessant in de moderne elektronische wereld.
Wie van de jeugd neemt nog een krant in zijn/haar hand? Of wie van de
jongere generaties lezen nog bladen of boeken? Buiten dat denkt men
dat het mogelijk is om elektronisch mensen te bereiken. Maar ook in de
elektronische wereld gaat het goed mis met advertenties want er is een
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leger aan advertentie blokkers in te zetten om al die lastige advertenties
te zien flashen en bewegen over je scherm, te verschuilen.
Daar komt nog bij dat de reguliere televisie en de reguliere nieuwszenders en pers door de mand aan het vallen zijn en stuk voor stuk lezers en
kijkers verliezen daar hun geen objectief en eerlijk nieuws meer bieden.
Men weet beter en men zijn de leugens zat. Dat kan ook niet anders
want een krant of een nieuwszender wordt nog altijd gesponsord en de
sponsor bepaalt wat hij naar buiten wil brengen.
Lokaal zien we het ook duidelijk hoe de dagbladen schrijven naargelang
ze geld krijgen van bepaalde personen wel of niet sterk verbonden aan
de onderwereld. De TV en radiozenders zijn geheel slaaf van deze onderwereld en oftewel politiek. Het is overduidelijk wie achter al deze
reguliere pers zit en wie betaalt ook werkelijk bepaald. Het is een ware
oorlog om nog genoeg binnen te krijgen om de personeelsleden maandelijks te betalen en het is werkelijk zielig om te zien, horen en lezen
wat er gebracht wordt. Laten we eerlijk zijn, wie luistert nog werkelijk
naar deze manier van berichtgeving?
We zien nu dat alternatieve radio en TV zenders als paddenstoelen op
internet verschijnen. You tube, Facebook, Twitter, Vimeo en heertje Apple hebben de touwtjes in handen en men kan daar elk bericht plaatsen
wat je de wereld in wil brengen. Reclame maken kun je gratis doen en je
kunt je doelgroep zelf bepalen en je bent niet afhankelijk van posterijen
die je folders achter in de knoek dumpen of een radio of TV zender die
maar een belabberde kwaliteit levert.
Doch, zoals ik al eerder aanhaalde, elektronisch zijn er ook problemen,
want reclames willen de jongeren niet zien. En zo is er een zeer oud
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fenomeen weer volop gaande in de huidige wereld en dat zijn de sluikreclames. Videoclips met merken of een boodschap erin die men niet
zo kan deleten of ongezien maken. Dat maakt het weer interessant want
dan is er via een kleine omweg grote getale publiek aan te trekken of
gek te maken voor een nieuw product of jouw boodschap.
Pers ligt er zo goed als wereldwijd uit en wie gelooft heden ten dage
de nieuwsvoorzieningen Reuter en ANP bijvoorbeeld nog? Men weet
als je die namen ziet dat het geen waar nieuws meer is maar nieuws
gefilterd en verdraaid om bepaalde zaken nog de wereld in te brengen
en mensen zwetsverhalen te doen geloven.
Reclame en nieuws zijn twee woorden die aan het verdwijnen zijn en
reclame moet hun strategie totaal omgooien zijn. Iets wat voor mij als
gepensioneerd art-director erg interessant is want het reclame vak ligt
nu in lijn wat ik 40 jaar geleden geleerd heb, een psychologische oorlog
toegestaan door de wet en totaal gelegaliseerd, niet manipuleerbaar door
zenders, bladen of kranten en vrij van censuur.
We gaan de goede kant op zeker als we zien hoe deze kranten, bladen
en reclamewereld hier lokaal aan het instorten zijn en de ware berichten
en nieuws te lezen en te zien zijn via de elektronische weg. Er is hoop
en er is een weg.
John H Baselmans-Oracle
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813 Het ware drama SDKK gevangenis
Na het ontkennen van en over de gevaren die de gevangenen dagelijks
lopen, blijven zich er nieuwe zaken melden vanuit deze gevangenis.
- Zo is er een melding binnengekomen dat een medewerker 3 maanden
op non actief is gezet omdat volgens een minister en zijn directeur hij
de klokkenluider is! Een lachwekkende veronderstelling daar het juist
andere klokkenluiders zijn die nu dit naar buiten brengen. Naar verluidt
is de man die op non actief is gezet zelfs aangenomen om misstanden te
rapporteren in deze gevangenis! Nu is hij doelwit van een gefrustreerde
leiding en haar meerdere.
- Verder is er melding van dat vele geld van de gemeenschap, wat bedoeld is voor het laten draaien van de gevangenis, via valse declaraties
verdwijnen in zakken van bewaarders en personeelsleden. Maar ook
worden feestjes die duizenden guldens kosten, gedeclareerd en goedgekeurd door de gevangenisleiding en haar minister!
- Komen we op het bonnensysteem waarbij medewerkers van SDKK
zichzelf eten en goederen toebedelen die eigenlijk voor de gevangenen
zijn.
- Het gesjoemel met de prikklok waarbij volgens melding 25 mensen
op één tijd kunnen klokken. Werden die 25 kaarten dan tegelijk ingevoerd? Ja, want de klok is uit te zetten en men kan dan handmatig een
tijd in zetten!
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- Is er ook nog de melding van de medicijnen die als water voor de zon
verdwijnen. Deze medicijnen worden niet gebruikt voor de gevangenen
maar worden meegenomen door de medewerkers die in de kamer en de
kast van medicijnen kunnen komen. Zo verdwijnen er vele medicijnen
naar privé adressen buiten de gevangenis.
En zo zouden we een compleet rapport kunnen maken van zaken wat
de gemeenschap grote sommen geld kost en waar een minister en zijn
directeur zich via ontkenning en mensen onterecht behandelen en zelfs
bewust in gevaar brengen, proberen te verschuilen voor de buitenwereld. Dat terwijl er vele aangiftes en meldingen gemaakt zijn bij deze
verantwoordelijke personen!
Het blijkt uit de papieren dat van alle zaken aangiftes gedaan zijn zowel
bij de minister van justitie, SDKK directeur als in zeer veel gevallen
bij Openbaar Ministerie. Niets wordt er mee gedaan en erger nog, alles
wordt verzwegen net zoals de wapen- en drugshandel die er dagelijks
gaande is in deze SDKK gevangenis.
Het is triest dat vanuit de politiek niemand deze zaak aanpakt en geen
onderzoek gelast! Dat terwijl er veel overheidsgeld verdwijnt via deze
weg. Triester is dat juist onschuldige mensen worden veroordeeld zonder enig bewijs en zonder enige rechterlijk vonnis. Het blijkt duidelijk
dat we, gezien de bedreigingen, in een justitiële dictatuur leven waar
oprechte mensen worden veroordeeld zonder een rechterlijke uitspraak.
Burgers die alleen handelen zoals het zelfs in de wet beschreven staat.
Elke burger heeft de plicht om te registreren en te rapporteren als er
zaken niet kloppen. NEE, op dit eiland is dat je je mond moet houden
als veel geld, gemeenschapsgeld, gestolen wordt. Buiten dan nog eens
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dat mensen gemarteld worden, drugs en wapens een normale handel is
voor deze gevangenis.
De omgekeerde wereld, waar de ware criminelen kennelijk niet achter
de tralies zitten maar juist vrij rondlopen in pakken, stropdas en / of
uniformen.
John H Baselmans-Oracle
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814 Als ik....
Heel veel mensen leven in de wereld van “Als ik...”
Als ik weer beter was, dan..
Als ik jou in mijn armen kon sluiten, dan..
Als ik de wereld kon veranderen, dan..
Als ik veel geld zou hebben, dan..
En zo hebben we eindeloze wensen als eens een keer het stuivertje op
de juiste plaats zou vallen.
Af en toe zie je dat bij enkele mensen “dan” werkelijkheid wordt. De
jackpot wordt gewonnen en de geldelijke barrière is er niet meer voor
de tijd dat het duurt. Dan is het een gekkenhuis en alle persoonlijke
“dan-s” worden zoveel mogelijk uitgevoerd.
Zojuist lag ik even op bed en kreeg even ook de gedachte van wat zou
ik kunnen doen als het mij financieel mogelijk gemaakt zou worden.
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- Mijn eerste gedachte was de omgeving waar ik woon en de financiële
ellende die de mensen hier mee maken. Allemaal voortvloeiend uit de
wereld van drugs en lage scholing.
- Verder dacht ik aan gezondheid. Het gevecht tegen dagelijks pijn en
de tegenwerking om alternatieve geneeswijze in te voeren om mensen
weer een gezond leven te bieden.
- Voor me zelf dacht ik aan de jaren lange strijd die ik voer tegen onrecht
en de machtige groep die me als een politieke gevangene op een eiland
kluistert en denkt zo mij mijn vrijheden af te kunnen pakken.
Drie zaken waar veel geld voor nodig is en om werkelijke een grote slag
te kunnen slaan. Nu gok ik niet, heb geen grote erfenissen te verwachten
en heb geen zakenmensen achter mij staan die miljoenen spatten. Zo
zal mijn “dan” een eeuwige droom blijven en een weg die ik op andere
manieren moet bewandelen.
Mijn “dan-s” zijn werkelijk onbereikbaar en meer en meer besef ik dat
mijn langste tijd in dit leven is geweest. Geld is nooit een optie geweest
in mijn leven, “dan-s” waren de eeuwige wegen. Maar door mijn goals,
waar ik dagelijks voor vecht, heb ik de “dan-s” uitgesloten daar er geen
persoon is die werkelijk ziet waar ik mee bezig ben. Ik werk met mijn
energie, mijn hart en mijn ziel en heb vele zaken kunnen aanpakken en
kunnen vastleggen maar mijn “dan” is aan het vervagen daar de tijd het
niet meer toe zal laten. Doch ik hoop via mijn achtergelaten tekeningen
en boeken dat ik eens begrepen ga worden en dat er iemand op gaat
staan deze drie “dan-s” gaat verwezenlijken.

164

- OMNIS 4 -

Het doet mij pijn om mijn werk niet te kunnen voltooien al zal ik blijven
vechten tot mijn laatste adem. Mijn “dan-s” staan vast en zullen zeker
hun weg gaan volgen met of zonder mij.
John H Baselmans-Oracle
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815 Inval
Justitie op Curaçao heeft woensdagochtend een inval gedaan in de woning en kantoor van de president van de Centrale Bank van Curaçao en
Sint–Maarten, Emsley Tromp. Het Openbaar Ministerie in Willemstad
wil nog niet zeggen waarom.
De inval werd uitgevoerd door het Recherche Samenwerkings Team
RST en de Curaçaose politie. Behalve de inval in de privéwoning van
Tromp, viel justitie ook het trustkantoor United Trust van zakenman
Gregory Elias binnen. Emsley Tromp is daar klant.
Witwassen
De inval bij dat kantoor wijst mogelijk op betrokkenheid van de bankpresident bij het witwassen van geld. In de Curaçaose media verschenen
eerder al berichten dat er vragen zijn rondom de privéfinanciën van
Tromp.
Hij zou hebben gesjoemeld met leningen en zich hebben ingelaten met
ondoozichtige handel in onroerend goed. Daar is door de Centrale Bank
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onderzoek naar gedaan, maar de bevindingen zijn nooit gepubliceerd.
Opspraak
Tromp kwam deze zomer opnieuw in opspraak na publicaties in het
Financieele Dagblad. Die had een geheim rapport van de Nederlandse
Bank in mogen zien. Daaruit zou blijken dat de Bank van Tromp onder
zijn leiding toestond dat een verzekeraar werd uitgehold.
In een reactie eisten de ministers van Financiën van Curaçao en SintMaarten een integriteitsonderzoek naar de handel en wandel van Tromp
door de Veiligheidsdienst. Beide landen zitten in een gezamenlijke
monetaire Unie met één Centrale Bank.
Mijn commentaar
Het IS justitie die deze mensen beschermt! Nu speelt men het via Nederland omdat we hier een zooi criminelen bij justitie hebben zitten,
gedekt door de maffia
Jaren zijn er aangiftes tegen deze man gedaan. NOOIT is er iets ondernomen door de lokale justitie.
Freemasons beschermen elkaar.
Het is inderdaad zand in vele mensen hun ogen gooien.
Tromp is niet te pakken hij is de absolute top van de mensen die deze
eilanden regeren. Ook Nederland zal dat niet kunnen aanpakken. Dit
alles is simpel fake.
John H Baselmans-Oracle
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816 Energie
Na 65 boeken geschreven te hebben in diverse categorieën merk ik dat
steeds meer een wereld is ontstaan waar mensen misbruik maken van
bepaalde woorden. ENERGIE is zo’n woord. Mensen met licht verbonden, lichtwerkers, maar ook mensen die beweren dat ze energie zijn in
de puurste vorm die je maar voor kunt stellen.
De laatste weken voel ik me uitgeput, moe en verlaten. Ik voel dat ik
alleen sta in deze dimensie en dat men niet begrijpt wat er werkelijk
aan de hand is. Het gevoel is zo sterk dat mijn laatste sprenkeltje energie aan het verdwijnen is om nog geduld te hebben met mensen. Onze
“energiemensen” in het verblindend wit, zwevend over deze aarde,
gekluisterd aan voorwerpen die magisch zijn, is wat je alsmaar ziet
opduiken op je scherm en dagelijks leven. Hopeloos, want ze lezen zich
rot aan vele boeken en ze zijn allemaal “verlicht” en hun voorkomen is
o zo begrijpelijk naar andere medemens toe. Maar dan ga je naar hun
diepe energiebron, dan zie je dat het een lege luchtbel is die zelfs geen
lucht bevat laat staan licht, vergeet energie helemaal maar.
Energie, de kern van al het leven en waar de mens totaal de weg is in
kwijt geraakt en vergeten wat deze energiewereld werkelijk is. Na deze
laatste weken is me een ding duidelijk geworden, de energie waar de
huidige generatie over praat is deze luchtbel, niets voorstellend en alleen maar een schreeuw om gezien te worden. Dat heeft me nu er toe
gebracht om niet meer te werken voor andere, en ik niet meer hoop dat
andere ook de wereld nog zien zoals hij werkelijk is. De fake dimensie
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heeft hen verblind en het is over duidelijk dat het dus nu niet de tijd is
om in deze lege technische wereld nog te praten over de ware energie.
Vreemd genoeg kom ik nu op een passage in de vele heilige geschriften
waar bijvoorbeeld een Jezus, Allah of een Boeddha kwamen en dat is
het punt van alleen zijn en simpel hun eigen weg volgend. Niet meer
van uitgaand om mensen bij te staan. Het is het punt van mensen met
rust te laten en te laten zweten in hun eigen energieniale ongeloof. Nee,
ik vergelijk me niet met een van deze goden want dat kan niet in de
energiewereld. Ik ben mijn eigen god, mijn eigen energie en besef nu
dat elk mens er is om een weg te gaan die zij willen zien.
Wat ik kan doen is blijven vastleggen zoals ik mijn leven invul en het
leven zie. Dat met de hoop dat er andere wezens zijn die ik op mijn
pad tegen zal komen. Voor hen zal ik open blijven staan. Maar zolang
onze paden niet matchen is het ieders weg. De weg van mij is nooit
hetzelfde als die van de miljarden andere wezens op deze aardbol. Ik
ga mijn energieniale weg, mijn weg die me ongekende krachten geeft
puur omdat het de bron is. De weg staat voor iedereen open maar er over
praten, aanbieden of wegleren is nu verleden tijd geworden. Is dat niet
uw weg dan zie ik je niet meer want ik volg de weg van het energieniale
leven. Ik doe niet mee aan de gehersenspoelde matrix in waar men nu
leeft. Een wereld om een ego te voeden en waar men leeft om zaken
op te dringen, leeft om mensen dingen te laten zien die niets met deze
dimensie te maken hebben.
Ik zal de laatste zijn om wie dan ook, waar dan ook, naar toe te zetten.
Voor mij is het energieniale leven het leven met de bron en de wereld
van de pure energie.
John H Baselmans-Oracle
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817 Lucille Andrea George-Wout (Onze gouverneur)
Hoe integer is ze?
Waarom contact zoeken met een telecombedrijf wat moet gaan lopen
via Turkije?
Wat zijn haar belangen in deze zaak?
John H Baselmans-Oracle

2016

818 Integriteit?
Dag in dag uit lezen we vele zaken waarvan je denkt als rechtdenkend
mens, hoe is het mogelijk? Buiten de moorden en vele verdwijningen
zien en lezen we over de grote groep mensen die menen te moeten
plukken van andere. Mensen in goede posities die allen al de jackpot
verdienen en veelal vetgevreten rondlopen omdat ze zelfs met eten zich
niet in kunnen houden.
Toch vallen er steeds meer van deze personen vanuit de politiek maar
ook vanuit het bedrijfsleven. We zien ook dat de hogere top niet gespaard
wordt en dat er maffiamensen zijn die al het eiland niet mogen verlaten
maar ook bankdirecteuren lijken met bosjes te gaan vallen. Nu is dat nog
niet de absolute top van ons eiland want we hebben nog een groepje wat
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de ware heersers zijn en die worden nog altijd bespaard. De absolute top
die direct werkt onder een koninklijk huis en daaronder valt de justitie
en een paar maffialeden die nog steeds alles mogen en kunnen.
Als ik aan dat groepje denk dan moet het toch voor meerdere mensen
duidelijk zijn dat het veelal over justitie gaat met haar onaantastbare
rechters en haar beschermheren/vrouwen. Maar we hebben ook dat we
zien dat de naaste vertegenwoordiger van de koning ook betrokken lijkt
te zijn in laten we het zacht uitdrukken, “vreemde” zaken.
We praten over een onaantastbare gouverneur, die het hoofd van justitie
is en direct aan de koning zaken moet doorbrieven. Dan is de vraag,
hoe is het mogelijk dat deze gouverneur mogelijk contacten onderhoudt
met de grootste Turkse familie die moet gaan zorgen dat er een deal
komt in satellieten en de telecommunicatie? Hoe kan een persoon als
vertegenwoordiger van de koning deze deals willen sluiten en wat is de
gedachte cq gewin van dit alles?
Uit geluiden vanuit deze zeer machtige Turkse familie blijkt dat het
er zeer gemoedelijk aan toe gaat en dat er alles gedaan wordt om deze
Turkse contacten te krijgen en aan te gaan. Dan vraag je je af waar staat
het woordje integriteit voor en waar zitten in de hoogste regionen dan
deze mensen? Een opvallend zijaspect is dat dit kennelijk met medeweten gedaan wordt van het koninklijk huis. Verder is het ook frappant dat
het wederom over telecommunicatie gaat en satellieten, iets wat heer
Wiels zijn leven heeft gekost toen hij juist in deze tak ging wroeten! Is
er misschien een link of heeft het met elkaar te maken?
Duidelijk is wel dat wil je alles kunnen veroorloven op deze wereld je in
justitie moet zitten. Je bent als burger verplicht zaken te melden en dat
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net aan die instantie die je dan kan veroordelen en je leven ontnemen!
Slim is de wet opgezet want zo beschermt de absolute top zichzelf en
zorgt dat er niets naar buiten komt van hun vuile was en vuile praktijken.
Wat de ware rol is van een gouverneur en het koninklijk huis zal men
niet te weten komen maar ik vernam wel vanuit de Turkse hoek dat men
niemand zal sparen als het gaat om deze vieze praktijken die dus vanuit
de voormalige Antillen gespeeld worden. Meer informatie gaat er zeker
nog komen maar voor nu is het stof om na te denken. Stof van drugs,
telecommunicatie en gokken beschermd door de grootste der groten.
John H Baselmans-Oracle
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819 De naam Baselmans
Uit een onderzoek is gebleken dat de oorsprong van deze naam ligt in
Basel (Zwitserland).
Al lang was dat bekend via een oom van ons, hij ging dit na toen er nog
geen internet was. Nu via internet werd het geverifieerd. Mijn neef heeft
het opgepakt en is 600 jaren teruggegaan en de oorsprong gevonden.
Gepubliceerd en uitgezocht door een van mijn neven.

John H Baselmans-Oracle
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820 Gaat de ware Gregory Elias naar boven komen?
13 Augustus was er een publicatie in het Financieel Dagblad (zie watamula die datum) over de invallen die door OM gedaan zijn.
Wat op valt is dat we steeds meer de naam Gregory Elias zien verschijnen.
Steeds meer zie je dat al die giften van een “bon intenshon” en vele
zaken rond deze man kennelijk toch niet zo zuiver zijn of door OM in
verband worden gebracht met gokken en witwassen.
Ook de kaartenverkoop naar Suriname blijkt steeds meer vraagtekens
op te roepen.
Hoe dan ook de waarheid zal eens naar boven komen al kan dat nog
lang duren.
Want wroeten in een van de machtigste internationalen organisaties waar
alles beschermd is, is niet altijd snel af te handelen.
Gezien de berichtgeving is er veel gaande dat is duidelijk.
John H Baselmans-Oracle

172

- OMNIS 4 -

2016

821 Het was een waar gekkenhuis
Binnen 30 minuten over 74 telefoontjes en alsmaar “pings” en “messenges” de tweede helft van het programma was er niet meer te bellen
en waren de lijnen overbezet!
De waarheid sloeg als een bom in en de mensen hadden er duidelijk
het moeilijk mee.
Mijn dank aan de heren Francis Mathilda en Elton-John Sophia die het
interview afnamen in het programma Pro-Info Krioyo op 24 augustus
2016
Heren job well done, masha danki
John H Baselmans-Oracle
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822 Verslag interview 24 augustus 2016
Francis Mathilda en Elton-John Sophia
Pro-Info Krioyo
Na de kranten doorgenomen te hebben en het reclameblok voorgelezen
was, werd ik voorgesteld als een kunstenaar, schrijver en criticus.

- The new world-

173

Het interview was in het Nederlands en meteen kwam al de opmerking
dat het schandalig was dat ik na 34 jaren nog geen Papiaments geleerd
had. Ik beantwoordde die vraag met dat ik vele cursussen gedaan heb
maar dat ik talenblind ben en geeneen taal meester ben. Nederlands is
de enige taal waar ik me in kan uiten.
Er werden vragen gesteld over het schrijven en het aantal boeken. Ik
vertelde dat er al 64 boeken geschreven waren en dat ze gratis te downloaden waren. Ook haalde ik aan het opmerkelijke downloaden van het
boek “Leren tekenen met gevoel” wat al over de 14 miljoen keren was
gedownload in België en Nederland!
Er kwam een vraag over wat de politiek was en ik antwoordde dat het
een circus was betaald door de maffia. Over de maffia gingen we door en
vertelde dat het eiland zonder politici kan draaien omdat er een machtige
groep is die het ware bestuur is. Ik haalde aan als voorbeeld de regering
Godeth die er simpel niet was en het eiland gewoon door ging.
Tussendoor kwamen er positieve maar ook boze telefoontjes en men
ergerde zich aan dat ik het eiland een maffia eiland noemde. Ik haalde
aan dat de maffia betaalt en bepaalt op deze eilanden.
Op de vraag wat we tegen de maffia kunnen doen was mijn antwoord;
Niet stemmen, laat de politiek in elkaar vallen en de politici voelen dat
we niet achter hen staan. Ook haalde ik aan dat als er minder dan 50%
opkomst is, dat er een weg was om tegen deze politici aan te pakken.
De telefoontjes stroomden binnen en steeds meer werd het grilliger.
Dat omdat ik ook aanhaalde bij de vraag wat we konden doen en dat de
mensen wel zelf de maffia voeden! Dat was de eerste ware bom want ik
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haalde aan dat door wat aan te nemen van de politieke partijen, al was
het een drankje of eten of meer, je medeplichtig was aan die maffia en
al omgekocht was. Je laat je dus omkopen, versterkte ik het nog!
Op de vraag dat men nu hier eenmaal van feesten, drinken en eten houdt
antwoordde ik; “Feesten zijn er genoeg en die hoeven niet vanuit de
politiek te komen”.
We gingen verder en meer en meer werd er dieper op de maffia ingegaan
en ik bracht naar buiten dat een machtige groep in gokken een omzet
van 24 miljard haalt per jaar en dat geld geen probleem hier is. Praten
we nog niet over de offshore-, wapen- en drugshandel.
Van daar kwamen we op de moord van heer Wiels en heer Mathilda
stelde; Dus Elvis Kuwas is niet de moordenaar? Ik riep hard; “Nee. De
moordenaars lopen nog vrij rond en zijn zelfs momenteel weer op het
eiland, het zijn buitenlanders.”
Ik vertelde ook dat ik weet wie de opdrachtgever is en dat het een miljardenbedrijf is en het beschermd wordt door justitie samen met Nederland!
“Erger nog ik heb aangiftes bij OM en de PG gedeponeerd maar deze
vertikken die te behandelen of om ze zelfs in te zien”.
Een derde verklaring die niet in dank werd afgenomen was dat we met
wetten en regels zitten die niet werkelijk rechtsgeldig zijn. Ik haalde
aan dat het statuut door het Europees Hof genegeerd is en niet meer is
dan een vodje papier! Ik haalde het vonnis Murray aan en dat advocaten
zelfs heel duidelijk naar buiten hebben gebracht dat er werkelijk iets
mis is met het statuut.
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De vierde bom was op de vraag waarom we niet van Nederland los
zullen komen. Mijn antwoord was; “Omdat Nederland weet dat er olie
en gas onder de eilanden zit. Nederland zal niet toestaan om dat weg te
geven aan wie dan ook. Nederland heeft contractueel alles al in bezit.”
Toen werden de lijnen onbereikbaar en brak de hel los.
Men verweet me dat ik Nederland beschermde en ik haalde aan dat ze
mijn boeken moesten lezen waar de vele brieven staan naar de Nederlandse regering en politiek. Toen dat verwijt vanuit de telefoontjes niet
lukte, keek ik in de camera en deed een oproep.
Ik vroeg de kijkers wat ze werkelijk wilden; Een feestend eiland onder
de maffia, geen werk, misdeelde kinderen, criminaliteit en een ziekelijk
systeem, of een eiland waar we allemaal een goed leven zouden kunnen hebben?
Op deze vraag werd niet veel gereageerd ook niet buiten de camera om.
Dan was er de vraag; Wat konden we verder doen? Mijn antwoord was
duidelijk; “We moeten eens de stilte en de hypocretie doorbreken.” Toen
heer Mathilda vertelde dat ik voorzichtig moest zijn vertelde ik dat alles
wat nu gezegd was in de boeken staat en als men mij op wil ruimen het
verhaal dus vast staat.
Ook viel nog even de naam van mevrouw Wiels en daar vertelde ik bij
dat zij niet voor niets in Nederland op een belangrijke plaats zit!
Duidelijk was dat mensen niet de waarheid willen horen zeker niet als
het ten koste gaat van hun eigen inkomen of plezier. Men is liever hypocriet en loopt te roepen dat wel alles corrupt is maar men ziet niet dat
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de corruptie door hen zelf in stand wordt gehouden! Deze boodschap is
nu duidelijk de wereld ingegaan.
John H Baselmans-Oracle
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823 Rauwkost
Sinds enkele jaren is het me gelukt om compleet af te stappen van het
eten van vlees en alles wat maar kunstmatig gemaakt wordt. Zo ben ik
gekomen in een wereld van het alleen eten van fruit groenten en noten
en dat allemaal ongekookt, rauw en vers.
Voordat u gaat schreeuwen dat ik dan geen lang leven meer heb, kan
ik u zeggen dat ik me lichamelijk nog nooit zo goed heb gevoeld. Ook
wil ik er meteen bij zeggen dat ik geen moordkuil er van maak als ik
eens vreselijke zin heb in een stukje belegd brood of een klein stukje
appeltaart. Wat ik doe is luisteren naar waar mijn lichaam om vraagt.
Doch 97% van mijn eten bestaat uit alleen ongekookte groenten vers
fruit en veelal rauwe noten.
Wat is gebleken en overigens bewezen; Alles wat je verwarmt door te
koken, bakken of andere manier warm te maken verlies je 90% van
de voedingswaarde van wat je bewerkt. Dat is een van de redenen dat
mensen grote hoeveelheden naar binnen werken puur omdat het lichaam
wel vulling binnen krijgt maar geen voeding! Het is simpel vulling die
niets kan betekenen voor je lichaam.
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Door het eten van rauwe groenten en fruit heb je maar kleine hoeveelheden nodig en zit je snel vol. Door dan tussendoor juices te maken van
diverse vers fruit in combinatie met bijvoorbeeld wortelen en of rode
biet krijg je ook genoeg vocht binnen. De noten zijn als een extra en die
vullen de zaken aan die je via groenten en fruit dan nog mist. Door het
totaal omgooien van mijn voeding zijn vele kwalen verdwenen of nu
controleerbaar en meer en meer merk ik dat het immuunsysteem zich
aan het opkrikken is.
Doch wordt er alles aan gedaan om in het dagelijks leven de mensen alle
vergif in te laten nemen. Synthetische etenswaren met vele stoffen die
de vele grote huidige ziektes activeren. Dat er alles aan gedaan wordt
om deze synthetische voeding in te laten nemen is begrijpelijk want
door je lichaam verder en dieper te vergiftigen zal de farmaceutische
wereld in de toekomst veel geld via jou verdienen! Zo zie je dat vele
voedingsindustrieën gekoppeld zijn aan de farmaceutische wereld die
beide dan zorgen voor een ziekelijk menselijk ras.
Nee, ik maak er geen punt van als ik eens even terug val naar een
ouderwets stukje appeltaart maar ik ben blij dat ik de stap gemaakt
heb naar een wereld die bestaat uit vers fruit, groenten en noten, dat
allemaal rauw en zeker onbewerkt. Willen we werkelijk zorgen voor
een betere toekomst zullen we eerst moeten zorgen dat onze lichamen
optimaal zijn want via een afstervend en vergiftigd wrak is weinig of
geen toekomst te bouwen.
John H Baselmans-Oracle
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824 Oracle
Een woord wat al lange tijd achter mijn gegeven naam staat en er niet
voor niets geplaatst is.
Nee, ik ben geen “waarzegger” al kan ik zowel terug in de tijd als in de
toekomst gaan. Toch wil ik het woord waarzegger niet gebruiken omdat
ik gebruik maak van een energie die simpel alles vrijgeeft wat ik wil
weten en aanvoelen.
Zo komen we op het woord “gevoel” en komen we op waar elke baby
mee geboren wordt om zo te overleven en een start te maken in dat
nieuwe leven hier op deze aardbol. Gevoel is de belangrijkste meter
in alles wat een mens wil en kan bereiken. Zet je gevoel open tot het
maximum en als je de weg van gevoel volgt zal alles uitkomen op de
manier zoals het voor je bestemd is.
Door gevoel te optimaliseren kom je op een punt dat je alles als energie ziet en zo zie je de structuur van het leven en alles wat met leven
te maken heeft. Je merkt dat je overal diep in kunt gaan en dat maakt
niet uit wat het is of waar het over gaat. Je gevoel geeft aan je pad, de
woorden en hoe te gaan. Zo ook in mijn missie die ik gesteld heb in dit
laatste leven. Ja, mijn laatste leven want zo heb ik het doorgekregen.
Voor mij zal een andere dimensie gaan starten en zal niet meer terugkeren op deze planeet.
Nee, treuren doe ik er niet over want ik heb het wel gezien, weet waar
het naar toe gaat en weet wat er gaat gebeuren. Nee, ik zie dat niet in
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mijn glazen bol maar de energie momenteel geeft het duidelijk aan.
Hebt u opgelet op de avond van 27 augustus 2016? Hebt u naar buiten
gekeken? Er was iets heel moois gaande en de energie gaf een geweldige show weg. Nee, geen onweer en bliksem zoals Europa op dat
moment mee maakte maar er werd in de energievelden veel losgemaakt
Ja, enkele malen was het duidelijk te zien toen de hele hemel verlicht
werd, nogmaals geen weerlicht, maar ontladingen van energie over de
gehele hemel die boven ons is. Een onwerkelijk schouwspel wat zelfs
opgefleurd werd met enkele helder lichtbollen die raasden boven ons
in dit energiespel. Het duurde niet lang en was te zien rond 8:30uur ‘s
avonds. Ook overdag was er al een voorspel van deze energie en zag ik
het toen ik met de planten bezig was. Erg mooi, en ik was jaloers dat ik
niet mee mocht doen met deze energie.
Het is niet altijd toegestaan om als mens je te vermengen met deze
energie en zo ook deze bewuste zaterdag. De reden daarvoor is omdat er
veel gaande is en er nog veel gaat komen. Maar dat we dat zo duidelijk
mochten zien hier op ons eilandje Curaçao is wel erg apart. Niet dat het
hier nieuw is want ik heb het dit al meer mogen meemaken maar ook
ditmaal gaf het me een geweldig gevoel. Een gevoel van één zijn met de
core van ons leven, één zijn met de energie wat alles mogelijk maakt.
Helaas zullen weinige dit meemaken en dat merk je ook als je ziet hoe
mensen reageren. Ik ben blij dat ik hier mag bijhoren en dat ik het mag
voelen en zien. Jammer dat ik daardoor veel te veel zie en dat maakt
me bezorgd voor wat er komen gaat en dat nog eens extra versterkt met
het ongeloof van de huidige mensheid. Mijn weg is duidelijk maar is
uw weg ook duidelijk voor u?
John H Baselmans-Oracle
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825 De waarheid over de gevangenis is naar buiten gekomen
Maanden na de leugens van heer FLoran en minister van justitie heer
Navarro is het officieel naar buiten gekomen.
AD vandaag 30 aug 2016
‘Gevangenis voldoet niet aan eisen’
Het huidige Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) staat
bekend als een ‘universiteit voor criminelen’.
,,We moeten op de juiste manier re-integratie organiseren. Gedetineerden
moeten een goede behandeling krijgen voor hun psychische problemen.
De huidige aanpak is achterhaald.”
Volgens de oud-minister Jacoba voldoet ook het gebouw niet meer aan
de eisen van deze tijd.
Reactie gevangenisdirecteur Urny Floran stelt wel dat hij al jaren roept
dat er een nieuwe gevangenis moet komen.
De huidige gevangenis dateert van 1960 en voldoet volgens hem niet
meer aan veiligheids- en resocialisatienormen van het Europees Comité
voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). (juist wat MKK al jaren aan vecht!)
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Mijn commentaar
Toen ik dit met MKK allemaal aanhaalde met bewijzen werd ik openlijk door heer Floran op vele plaatsen in de pers en TV aangevallen en
heeft zelfs minister Navarro opdracht gegeven, volgens enkele lokale
journalisten, om alle publicaties te stoppen bij de lokale pers rond deze
gevangenis die door mij (MKK) geschreven zijn.
Nu enkele maanden later lees je dat zelf de directeur zich, misschien
expres, verpraat en toegeeft dat Curaçao tegen de wereldwijde verdragen
handelt met haar gevangenen!
Hoe dan ook de waarheid is nu naar boven gekomen en nu wachten dat
de lokale en Nederlandse politiek deze zaken aan gaat pakken.
Het bewijs en het toegeven van deze onmenselijke misstanden is nu in
handen van deze politiek en het is nu zaak de druk van buiten dit eiland
internationaal op te voeren en deze bewijsstukken voor te leggen aan de
diverse internationale organisaties.
Heer Navarro heeft wederom zelf bewezen dat hij een categorische
leugenaar is naar de Nederlandse politiek toe. Dat met zijn vervalste
rapporten zoals wij als MKK naar buiten brachten!
John H Baselmans-Oracle
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826 VS wil verbod op ‘stressvol’ zwemmen met dolfijnen
Ze zijn de kers op de taart voor toeristen op Hawaï, maar de Amerikaanse overheid is bang dat dolfijnen hun status als selfiemagneten niet
aankunnen en komt met een verbod.
Zwemmers en boten moeten in een zone van 2 zeemijl voor de Hawaïaanse kust voortaan op minimaal 45 meter afstand van dolfijnen blijven.
Volgens de zee- en visserijdienst van de Amerikaanse overheid komen
de zogenoemde spinnerdolfijnen daar niet aan voldoende rust toe en
kampen ze daardoor met stress. Wetenschappers concludeerden dat ze
sneller caloriëen verbranden, omdat ze continu waakzaam zijn vanwege
de mensen om hen heen. Dat zou hun voortplanting kunnen schaden.
Spinnerdolfijnen, bekend omdat ze om hun as draaien bij een sprong uit
het water, jagen ‘s nachts en trekken zich overdag terug in laag water om
te rusten. Als ze slapen, houden ze één hersenhelft actief, zodat ze aan de
oppervlakte kunnen komen om te ademen. Omdat ze zwemmen in hun
slaap, lijken ze wakker. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor verstoring en
pesterij, oordelen overheidsexperts, zeker nu het aantal dolfijnenuitjes
voor toeristen de afgelopen jaren dramatisch is toegenomen. Er zijn
naast zwemmomentjes met dolfijnen ook allerlei therapieën en spirituele
praktijken waarin ze een rol spelen.
,,Op sommige locaties zijn tot dertien toerboten gezien, vechtend om
de beste positie bij een dolfijnengroep, met tot zestig snorkelaars in
het water.’’ De toeristische sector op Hawaï vreest een einde aan een
bloeiende bedrijfstak. ,,Zo kun je straks alleen nog goed naar dolfijnen
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kijken in gevangenschap’’, stelt Kevin Merrill, die in het Hawaïaanse
Kona al 25 jaar dolfijnentours verzorgt. ,,Wij zijn hier juist mee begonnen als alternatief voor gevangenschap.’’
Verbod
Dolfijnentours kunnen ook bestaan als deelnemers alleen op afstand
mogen kijken, vinden de opstellers van de nieuwe wet. Merrill erkent
wel dat er iets moet gebeuren, maar ziet liever een verbod op het storen
van de beesten na 11.00 uur. Vroeg in de ochtend, als ze actiever zijn,
kunnen toeristen dan alsnog contact met ze maken.
In de VS worden dolfijnen en andere zeedieren steeds meer met rust
gelaten. Zo besloot het Baltimore National Aquarium om zijn dolfijnen met pensioen te laten gaan. SeaWorld kondigde onlangs aan dat
de huidige orka’s in het pretpark de laatste zijn die er zullen optreden.
Wereldwijd zwemmen jaarlijks duizenden toeristen met dolfijnen. De
eilandengroep Azoren, Egypte en het Caribische Curaçao zijn daarvoor
geliefde oorden.
Dank aan AD Nederland
Mijn commentaar
Met heer Richard O’Barry hebben we geprobeerd om de dolfijnenhandel
op Curaçao te stoppen maar het was en is nog steeds een gevecht tegen
de onderwereld. Een onderwereld waar veel verzekeringsgeld in om gaat.
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Vele miljoenen worden via de lokale dolfijnen gewassen. Ook hebben
we de handel in deze dieren toen bloot gelegd maar men durfde niet
in te grijpen. Puur omdat de personen die dit aan moeten kaarten bij
internationale organisaties (NGO’s) er eigenbelang in hebben dat deze
dolfijnen de dood in worden gejaagd.
Helaas zijn de dolfijnen van Curaçao gedoemd te sterven in een bakkie
in hun eigen vuil en stank en is er niemand die deze handel wil aanpakken noch internationaal laat staan lokaal.
John H Baselmans-Oracle

2016

827 Justitiële maffia
In een gesprek met een zeer hoog geplaatste heer in deze maatschappij
werd mij letterlijk verteld van: Wil je corruptie en misdaad aanpakken
zal je moeten beginnen met de gehele justitie en de daaronder rechterlijke
macht, inclusief het Openbaar Ministerie los moeten koppelen van de
financiële injecties vanuit de gok, drugs en financiële maffia”
Opmerkelijk dat dit kwam van een persoon die zelf in de absolute
hoogste functie zat van het justitieel apparaat.
John H Baselmans-Oracle
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828 Pa Schotte laat zich goed kennen
Afgaande op leugens die al geruime tijd verspreid worden, heeft heer
Schotte sr in een keer een vraag.
Lees de gehele conversatie en zie hoe deze heer er alles aan doet om
mensen in het slijk te trekken dat omdat hij zelf zeer bedenkelijke zaken
op zijn naam heeft staan.
Ik was die tot 3 maal toe zijn zoon waarschuwde en ik was de man die
zijn zoon voorstelde om mr Knoops te nemen. Is hij werkelijk onschuldig
dan kan heer Knoops dit aan het licht brengen en aan tonen dat alles
een zeer lage manier van politiek voeren is zeker van de partijen die de
staatsgreep gepleegd hebben in opdracht van Nederland.
John H Baselmans-Oracle

2016

829 De aanval via heer Schotte’s FB wall
Hendrik Schotte
John Baselmans, je hebt een aangifte gedaan i.v.m. de moord op Helmin
Magno Wiels en ik heb vaak bemerkt dat je anti-Schotte ben. Als je in je
aangifte vermeld, dat personen, die verbonden zijn met MFK te maken
hebben met deze moord, beschouw ik dat je even corrupt ben als de
troep politici die na 29 September 2012 met de scepter zwaaien. Zelfs
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geloof ik al sinds enige tijd dat je veel te maken hebt met het opzadelen
van voornoemde politici na 29-09-2012.
John H Baselmans
Heer Schotte. Kunt u mij deze aangifte laten zien.
De namen en bedrijven die achter de moord van heer Wiels zitten zijn
inderdaad door mij aan OM en PG doorgegeven zoals elk burger wettelijk verplicht is te doen.
In ieder geval ben ik blij te zien dat uw zoon mijn raad van 11 maart
heeft opgevolgd. (zie uw mail)
Z.C. pa ami e gai aki por bien bai hulanda met enkele reis eerste vlucht
donderop
Z.C. bosnan tur makambas bai ku eerste vlucht enkele reis
John H Baselmans
Z. C. dank u voor uw reactie
Z.C.
geen dank otro bia papia papiamentu ta riba korsou bo ta
John H Baselmans
Z. C. o is dat de rede curacao is toch multi taal eiland. fijne dag verder
en we houden van elkaar op dit eiland dat weet u.
Z. C. hul meskos anto tog mi tin di papia e lega P EY
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Hendrik Schotte
Dus ik mag tot de conclusie komen dat U leugens hebt geschreven in
Uw aangifte waardoor OM op een dwaalspoor is gekomen, misschien
zelfs na een vertrouwelijke afspraak met U.
Natuurlijk is het bekend bij de grote massa, die pro Schotte is, dat U
en Omayra Leeflang met zovele anderen het nodige hebben gedaan om
de wisseling van de wacht op 29-09-2012 te kunnen bewerkstelligen.
John H Baselmans
Heer Schotte U beweerd hier zaken die op leugens berusten en vraag
u de aangifte goed te bekijken wie ik vernoemd heb. Als u dan een
eerlijke vader zou zijn dan weet u ook wat ik 11 maart u en uw zoon
geschreven heb.
In de aangifte staat NIET uw zoon genoemd noch een van de MFK leden.
Maar de WARE moordenaars en de opdrachtgever en de bedrijven die de
moord gefinancierd hebben. Als u me een van de grondleggers ziet van
de staatsgreep dan heeft u duidelijk deze brieven naar de nederlandse
politiek niet gelezen.
Wilt u weten wie achter deze staatsgreep zit kijk even niet ver om u heen.
Hendrik Schotte
Hoe kan ik een aangifte lezen omtrent dewelke ik U gevraagd heb
zonder het te krijgen?!
John H Baselmans
Hendrik Schotte nu u bent kennelijk wel zeker van dat ik uw zoon heb
aangegeven en leden van MFK. Heer Schotte ik wil altijd met u en uw
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zoon om de tafel zitten , zoals in vroegere jaren, om de zaak uit te praten
maar u gaat af op roddels en valse beweringen en dat had ik van u niet
verwacht als wijs man.
Hendrik Schotte
John H Baselmans, zoals in vroegere jaren? Waar stond die tafel toen?
Hendrik Schotte
En U wilt dan mensen zand in de ogen strooien door dingen te schrijven, welke alleen door een “waar Isrealiet in wie geen bedrog steekt”
normaliter geschreven wordt.
John H Baselmans
Heer Schotte laat me zien wat ik schrijf.
Hendrik Schotte
Ik heb de aangifte niet gekregen. Maar mijn doelstelling heb ik bereikt.
Mensen hebben niet slechts Uw naam horen noemen over de radio,
maar weten nu duidelijk hoe de persoon eruit ziet en hoe hij normaliter
reageert.
John H Baselmans
Hendrik Schotte ik ben blij dat dat dan gebeurd is en wil u de aangifte
met de namen eens zien u weet me te bereiken. Dan kan ik u ook de
namen geven van de staatsgreep.
L. K.
Respet voor jullie alle twee en God zege.
M. S.
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Wie is John H Baselmans, hoe komt hij aan de namen van personen
en bedrijven die zich schuldig maken op de moord van De heer Wiels
(r.iv.). Naar mij gevoel is De heer Baselmans wel heel erg zeker over
zijn ‘beschuldigingen’. En mijn vraag, waarom reageert heer Hendrik
Schotte op een aangifte dat hij niet gelezen heeft? En dat iemand antiSchotte is, betekend niet dat het vanzelfsprekend is dat de aangifte namen
bevat van MFK-leden. En is volgens mij niet slim om slapende honden
wakker te maken. Maar goed. Geschreven met respect voor beidde.
John H Baselmans
M. heer Schotte is op roddels af aan het gaan, helaas want hij weet ook
hoe ik over zaken denk. Hebben het daar genoeg over gehad. Verder ben
ik 99.9% zeker van de namen die ik de PG en OM gegeven heb daar
het gehele bewijslast erbij gevoegd is. De huidige vete tegen bepaalde
mensen is niet omdat ze iets misschien fout hebben gedaan maar dat
ze politiek niet aan te pakken zijn. Vergeet niet nederland heeft grote
belangen bij dit alles!!
Hendrik Schotte
M., wak kiko e ta bisa “vergeet niet Nederland heeft grote belangen bij
dit alles”. No kibuka bu si. Ta parse, ku e ta atakando Hulanda dor di e
frase, pero e ta bisando tur kos ku nos sa/suponé. Gran parti di pueblo
tambe ta konsiderá ku Hulanda tin di haber ku e asesinato, pero bo ta
kere ku John a menshoná kualke Hulandés den e denunsia? Hihihi. Su
denunsia ta parti di e “set up” di Hulanda huntu ku e “houseniggers”
den gobièrnu.
John H Baselmans
Hendrik Schotte hahahaha heer Schotte heeft u een borrel op? De
moord van heer Wiels ging uit vanuit een zeer groot Nederlands bedrijf
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en daarom wordt er alles aan gedaan om dit te beschermen. Daar zit
een grote lokale bank en Nederlandse bank bij. Het motief was gokken
en drugs want dat doen deze bedrijven al tientallen jaren beschermen.
De ware moordenaars waren 2 Zuid-Amerikanen. Verder de coupe die
gepleegd werd op uw zoon kwam van de toen grootste partij via de
gouverneur en dat in opdracht van Nederland! Veel heb ik beschreven in
mijn boeken met alle initialen want namen mag ik openlijk niet noemen
wat vele graag zouden willen.
PS
Heer wiels gaf zelf aan wie zijn moordenaars waren:
Banken, project ontwikkelaars en accountants dat waren zijn woorden.
En buiten het internet gokken was het zeer veel drugs (miljarden) die
op het spel stonden.
Hendrik Schotte
John H Baselmans , u noemt dingen op die wel of niet in de aangifte
staat. Ik beschouw dit gesprek als in cirkels draaien.
L. K.
Zeker wete. Respet voor beide
John H Baselmans
Hendrik Schotte dan wordt het tijd dat u de aangifte in gaat zien en we
weer eens bij elkaar gaan komen samen met uw zoon.
Hendrik Schotte
Ma., je moet wel alles lezen. Ik vraag om de aangifte te krijgen. Hoe
kan ik het reeds gelezen hebben? Ik heb erover gehoord.
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L. K.
Schoonschip maken met elkaar.
B. L.
Ja L. K., de heren moeten samen gaan zitten en dan praten met elkaar.
Hendrik Schotte
L. K. , ik heb om de copie van de aangifte gevraagd. Mag of kan ik het
niet krijgen, a la bonheur. John, moet gewwonweg zeggen dat hij geen
copie heeft voor mij, afgelopen.
John H Baselmans
Hendrik Schotte zoals ik u meerdere malen schreef ik kan u de aangifte(s)
OM en PG laten zien. U wil hebben dat ik hier iets neer ga zetten wat
u me voor de zoveelste keer wil afdwingen. Een fijne avond verder en
succes met uw leugens.
Hendrik Schotte
M., goed zo. Je weet niet wie John Baselmans is. Nu weet je een beetje.
Over de radio werd er gezegd, sinds kort en ook eerder, dat John Baselmans een aangifte heeft gedaan bij OM.
Ami no ta OM. Pues mi no sa kiko ta skirbi den e karta. Segun mi a
keda skirbi den korant den pasado ken e ta denunsiando. Mi a pidi
John Baselmans kiko tin skirbi den e denunsia i mi tabata sa ku e no ta
bai bisami, pero e a kuminsa balia “stoelendans”. E ta denunsia shertu
situashon, pa hunga ròl ku e ta papia bèrdat semper. John ta basta aña
na Korsou i e ta komprondé papiamentu bon bon. Un tempu e tabata
masha aktivo deklarando su mes kontra pedofilia. Ademas mi sa ku e
ta kana rònt ku un sinta pretu na su kabes. E a skirbi shertu buki. Wak
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su timeline. E a keda menshoná den pasado ku e a yuda hasi e desòrdu
di 29-09-2012 huntu ku diferente persona.
John H Baselmans
Dus u bent de persoonlijke gesprekken op Grote Berg en die met uw
zoon met mij vergeten ? We hebben toen ook over kinderleed gesproken
en een van u mensen wilde dat ik daar mee stopte !
Hendrik Schotte
Ik heb U bij Anthony Saija thuis ontmoet op een verjaardag. Ik heb u
nooit met mijn zoon ontmoet. Zuig geen verhalen uit uw duim.
John H Baselmans
Hendrik Schotte :-) verjaardag? vreemd
Hendrik Schotte
Ik zie al dat u niet te vertrouwen bent. U lijdt aan dementie en tegelijkertijd aan fantasieleugens.
John H Baselmans
Dank je heer schotte. lees uw stuk maar eens wie leugens verspreid. Ik
sta altijd open voor de bewijzen aan u en uw zoon te laten zien en doe de
groeten aan de advocaat die uw zoon nu heeft u weet wel 11 maart 2016
M. S.
Ho ok ok. Dank u wel voor beidde reacties. Mi ta keda monitor e situatie, best interessant! Ami ta bisa, wie schuldig is, zal en moeten berecht
worden met de verdiende straf. Time wil tell.
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E. P.
Un porko korupto e varken ei ta John H Baselmans spion i hacker
John H Baselmans
Voor uw informatie een man die zijn nek uit steekt om de maffia en corruptie aan te pakken op dit eiland iets waar de politici en vele mensen
bang voor zijn. Het was wel de groep van heer Schotte sr die me vroeg
om kinderen te leveren en te stoppen met kinderleed! DAT IS HEER
SCHOTTE sr en ik heb Schotte jr. 3 maal gewaarschuwd dat er een
aanslag op hem zou zijn wat hij serieus nam! Het was ik die 11 maart
2016 aan gaf welke advocaat hij moest nemen om tegen deze vuile
spelletjes vanuit de politiek en nederland te vechten! Als heer Schotte
sr problemen heeft met mij en leugens verspreidt dan moet hij zo’n
kerel zijn dat we onder 6 ogen dit op tafel gooien en niet als slijk hier
op FB leugens neer zet.
Ik ben voor geen politieke partij nog persoon ik sta voor eerlijkheid en
openheid en daarom staat alles beschreven in mijn boeken.
E. P.
Hmmmm wat een pilaarbijter, h8t
E. P.
And marydoityourself the same snake!
Hendrik Schotte
Danki pa yudami, E..
B. L.
Boso ta baha boso nivel. Stay to the point guys.
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E. P.
Aki no ta kuente baha di nivel, ta kuente ku ora tin hende ta pretende
di ta the good fellow man mientras nan mes a juda penetra den privacy
di otro i doe mee ku maldat pa perjudika i destroy!!
M. S.
Klarami aki. Mi ta trata na volg e kos. Wak, meneer Baselmans ta bisa
ku ela ‘yuda’ Schotte jr avisando varios bia, i pa na maart 11, 2016 e
konsehe kua abogado e tuma etc. Si Baselmans ta loke boso ta menshona ariba, e orey Schotte jr tambe ta na altura di esaki mi ta supone.
Dikon bai den kombersashon kune of tuma konseho di dje? I Hendrik
Schotte mi a lesa, i mi ta lesa un par di bes prome kumi skibi algu. Mi
a kompronde ku senjor no A lesa e aangifte. Pesey mi pregunta tbt e
orey, ku si NO a lesa e aangifte, dikon tilda e meneer di pa SI AKASO
ela menshona ligadonan di MFK aden, ku e ta meskos ku e otronan
sinta na mando aktual etc. Anto ta ki benefisio meneer Baselmans tin
dunando boso tips i konseho?
M. S.
Kiko meneer Baselmans ta referi na e asuntu di ‘kinderen te leveren’
i kinderleed te stoppen? Kinderleed mi ta maginami ta un fundashon
ofzo? I lever, lever kinderen na ken i paskiko? Mi ta volg notisia basta
djaserka, pero esakinan si a pasami voorbij.
E. P.
Awel ta bon pe bin aklara berdat paso nos un sa ta di kiko e shon ei ta
halusina atrobe ??
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830 De ware moordenaars van heer Wiels
VANDAAG Interview Onderwerp: De ware moordenaars van heer Wiels.
Heer Andrade van Radio Fiesta 106.3 - Suffisant, Willemstad gaat
vandaag samen met mij de ware mensen achter de moord bespreken.
Luister zaterdag 3 september van 11:00 tot 12:00 uur lokale tijd
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Interview/Fiesta.mp3
Fiesta 106.3 FM - Willemstad Curacao - Korsou.FM
John H Baselmans-Oracle

2016

831 De leugens van het openbaar Ministerie van Curaçao
Weer zien we dat er veel mis is bij OM. Dat kan ook niet anders als men
een buffer is tussen de maffia en de gewone man.
Alles moet afgeschermd worden en dan zijn leugens de enige weg. Als
dat dan niet lukt doet men er alles aan de wet zo te interpreteren dat het
zeer krom gaat worden.
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Willen we van de corruptie en criminelen af zullen we moeten beginnen
bij de top en dat is Justitie met zijn OM en de rechterlijke macht
John H Baselmans-Oracle

2016

832 Pesten
We lezen er veel over en er gaat geen dag voorbij dat er wel weer een
ernstig verhaal op je scherm verschijnt als gevolg van pesten. Kinderen
die zelfmoord plegen en zelfs ouderen die het totaal niet meer zien zitten.
Hoe was dat dan vroeger?
Nu, ik kan er over mee praten want ik ging pas op latere leeftijd naar
school en was altijd van dag één de persoon die gepest moest worden.
Als er een elftal gekozen werd zat ik er nooit bij en stond zo ook bij
vele evenementen langs de kant. Dat omdat ik me anders kleedde dan de
massa en niet mee deed aan de modegrillen van die tijd. Ik doorzag vele
zaken en gedroeg me daarom ook anders. Ik kreeg straf voor dingen die
ik niet gedaan had en werd zelfs 2 maal van school gehaald omdat het
zo ver ging dat de leraren meenden mee te moeten doen mij het leven
moeilijk te maken.
Ik was en ben een buitenbeentje en dat is altijd zo gebleven. Nu nog
word ik zeer regelmatig geconfronteerd met leugens en zaken die op
mijn nek geschoven worden. Valse beweringen en zelfs gaat het zo ver
dat men zaken beweert waar ik absoluut geen part aan heb. 63 jaren ben
ik en 57 jaren ben ik tot nu toe in mijn leven gepest. Ja, soms dacht ik
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er wel aan om er een einde aan te maken zeker toen ik na de dood van
mijn vrouw de meeste schoonfamilie en mijn kinderen uit mijn leven
verdwenen. Mijn schoonfamilie heeft er alles aan gedaan om mij hier
weg te krijgen en kapot te maken. Het was een hel en zeker een van mijn
zwaarste tijden in de wereld van pesten. Als klap op de vuurpijl vernam
ik enkele jaren na de dood van mijn vrouw dat men via valse handtekening haar uit het graf heeft gelicht, gecremeerd en ergens uitgestrooid.
Dat was de top van het pesten wat een mens een ander aan kan doen.
Doch ondanks alle zaken die er gedaan zijn om mijn leven kapot te
maken, en dat al vanuit mijn jeugd, is het niet gelukt om mij van deze
aardbodem te laten verdwijnen. Zelfs nu dat er weer andere drukdoende
bezig zijn om vele onzin over mij via de pers te verspreiden in deze
verkiezingstijd.
Pesten is er altijd geweest en pesten hoort bij het leven. Als kind maakt
het je hard want in de latere maatschappij is het niet veel beter en wordt
er veel gepest vanuit je werk of in het dagelijks leven. Pesten is geen
reden om een persoon daartegen te beschermen want het is juist pesten
wat mij sterk heeft maakt. Zo kun je zelfs vechten tegen de hoogste
tegenstanders zonder dat het je eigen leven kost. Pesten is een leerschool en zal door elk individu gedragen moeten worden. Om dat dan
af te gaan schermen en zelfs extra aandacht aan te besteden maakt dat
de beschermde persoon het alleen moeilijker gaat krijgen en het leven
niet meer ziet zitten.
Wil je werkelijk kinderen, personen helpen die momenteel aan de top
staan van de pestwereld is het het beste dat je er bent voor hen maar
niet aan hun leed toe geeft. Pesten is de ware leerschool van het leven
en elk persoon krijgt wat deze nodig heeft. Neem je dat pesten af zal de
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toekomst een ondragelijke hel worden met de dood als gevolg en dat is
puur omdat je hen de leerschool heeft ontnomen.
John H Baselmans-Oracle

2016

833 Geschiedenis
Geschiedenis is alleen een gemanipuleerd verslag uit het verleden.
Dus wat is er mis mee als je daar niet aan mee doet?
Niemand kent de ware geschiedenis. Zie alleen al de farce die ontpooid
wordt de laatste jaren op ons eiland. Waar wilde verhalen ten ronde gaan
van hoe het eens geweest zou zijn. Valse verklaringen valse geschiedenis.
De ware geschiedenis wordt niet beschreven want die omvat de waarheid en daar is niet mee te manipuleren.
John H Baselmans-Oracle

2016

834 “Het OM kan de rambam krijgen”
Het Openbaar Ministerie nam kennis van een discussie op Facebook,
zaterdag, tussen diverse burgers, waaronder ex-politicus Norbert George.
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In dat gesprek noemde George verslaggevers Yves Cooper, Richeron
Balentien en iemand van Radio Hoyer en zei dat die personen op de
payroll van het OM staan om goed nieuws over de organisatie naar
buiten te brengen.
Het OM stuurde hierop gisteren een bericht naar de media waarin van
hem een rectificatie wordt geëist. George is niet van plan om te rectificeren en het OM kan wat hem betreft ‘de rambam’ krijgen, zo laat hij
in een persbericht weten.
Mijn commentaar
Dat Yves Cooper een slaaf is van het OM is overduidelijk. Ook doet hij
absoluut naar de pijpen dansen van de politiek. Zo onafhankelijk is deze
man niet en dat bewijst hij dagelijks in zijn publicaties en commentaren
als zogenaamde ingekomen stukken.
Heer George moet ik in dit geval helemaal gelijk geven en inderdaad
OM is alles behalve voor het recht bezig. Dat zien we in de diverse grote
zaken die allemaal een politieke kleur hebben!
OM is niet voor recht maar is voor waar het grote geld is en dat zien en
horen we alsmaar uit de monden van hun persvoorlichter heer Serphos
die mensen persoonlijk aan valt onder bescherming van een duistere PG.
Het zijn Yves Cooper en Norman Serphos die veel te verzwijgen hebben en dat terwijl heer Cooper wel als peetvader was van het boekje
“Geboren voor één cent’ wat gaat over het kinderleed op deze eilanden
John H Baselmans-Oracle
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835 Orde van Vrijmetselaren gaan goed de fout in
Kennelijk kennen deze witte boorden heren niet hun eigen ritualen.
Lees hier hun reactie na een filmpje wat hun geplaatst hebben op hun
wall.
Klik hier voor filmpje
Een EenVandaag-interview (AVRO/TROS) uit 2016 over vrijmetselarij
met Paul Marselje.
John H Baselmans
Dan vraag ik me af wat de loge was in Waalre want daar gebeurde
vreemde zaken met kinderen. Verder waarom werden wij gevraagd om
kinderen te leveren voor de loge van uw koning?
Orde van Vrijmetselaren
Zelden grotere onzin gezien over vrijmetselarij als in uw reactie. Er
is en was overigens geen loge in Waalre en wij hebben geen koningvrijmetselaar. De Koning van Nederland is ook geen lid, geen enkele
koning trouwens.
John H Baselmans
Orde van Vrijmetselaren U kunt het “onzin” noemen beste heren maar uit
de uitspraken hier van de lokale loges en de brief naar uw hoofdkantoor
bevestigen wel wat ik hierboven heb geschreven. Uw reactie was wel te
verwachten want zo gaat het al 63 jaren zover ik weet.
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De loge in Waalre was bij Smits van Ooyen en daar kwamen veelal
Phillips mensen bijeen. Het kasteeltje was met alle symbolen die u in
deze film liet zien en laat me daar nu in een landhuis daarnaast geboren
zijn en de eerste 6 jaren langs deze loge gewoond te hebben. Het bos
en weilanden liepen over in ons stuk grond aldaar. Als de grote heren
bij elkaar kwamen werd ik op dat moment als snotaap weggestuurd
(en de rest zal ik hier maar niet schrijven). Misschien moet u eens uw
geschiedenis goed gaan leren want verder heb ik van 2 van uw masons
(die ons benaderden voor kinderen) zelf aangegeven dat toentertijd
Koningin Beatrix in hun loge zat en liet ons ook dat in een brief lezen.
U kunt het voor onzin afdoen maar waarom kwamen dan later mensen
van uw hoofdbestuur in contact met mij en verzocht mij om mijn mond
te houden? Waarom probeerde het hoofdbestuur me toen onder druk te
zetten om af te zien in het wroeten in kinderleed en pedofilie? Even na
zoeken beste heren.
Deze verklaring kan ik wederom onder ede afleggen en heb dat ook in
een eerdere aangifte al vast gelegd. Dus heren, het is niet allemaal zo
heilig als het naar buiten gebracht wordt.
Wilt u de namen weten van de diverse masons die ons in de loop van de
tijd bedreigden en om kinderen vroegen wil ik die aan uw hoofdbestuur
nogmaals geven, mocht mijn aangifte verloren zijn.
De rest zal ik hier maar niet plaatsen daar dat te veel van uw ritualen
prijs zou geven. Ritualen die ik mee mocht maken en gezien heb in de
loge die u ontkent dat die ooit bestaan heeft. Ik wens u veel eerlijkheid
en mensheid toe met uw club.
John H Baselmans-Oracle
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836 Goede vrienden
Eergisteren zittend aan zijn sterfbed namen 2 grote vrienden van elkaar
afscheid.
Jacobo (Kokochi) Prins is heengegaan en Rudy Pizziolo zal zijn makker zeker missen.
Als opmerkelijk bericht werd op internet gegeven dat heer Prins, ondanks
zijn ziektebed, vermoord blijkt te zijn.
De waarheid zullen we nooit te horen krijgen. Maar vergeet niet, we
praten hier over de groep waar zowel dos Santos, Wilsoe, Sluis en heer
Westmaas hechte banden hebben met elkaar en die beschermd door de
accountant en hun bank.
Heer Wiels uw signalen worden duidelijker en duidelijker.
John H Baselmans-Oracle

2016

837 Vrijmetselarij in de aanval
Hoe heilig zijn ze en wat een nobele vereniging!
Het ware verhaal.
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Doch als mensen eens de moeite namen om de ritualen te lezen (zie deze
pagina http://www.place4free.com/Downloads/Freebooks_interesting.
htm ) en de boeken die ik over deze duistere groep heb geschreven (zie
deze pagina http://www.place4free.com/Downloads/Freebooks.htm)
dan ziet men dat men kinderbloed nodig heeft om in de top te komen.
Niet de rituelen maar RITUALEN zijn de meest smerige satanische
handelingen die gekoppeld zijn aan de harde kern van deze groep.
Zelf heb ik de meeste ritualen gelezen van zowel de Engelse, Nederlandse en Amerikaanse loges, die onderling nog kunnen verschillen,
maar alles blijkt er uit dat deze groep achter veel ellende zit.
Zelf zijn wij benaderd door de lokale en Nederlandse vrijmetselarij om
kinderen te leveren. Kinderen zonder ouders en familie. Ook zijn er
steeds meer getuigenverklaringen op internet te vinden en is er ook heer
Neset Termirci die met eigen ogen gezien heeft hoe een levend mens
gevild werd in een rituaal, dat samen met de koning van Nederland (lees
deze getuigenissen hier http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Neset_Temirci.htm). Ook zijn er, volgens de oudere mensen op
Aruba, bij een lid van de vrijmetselarij te Sta Cruz aldaar kinderlijkjes
gevonden in de tuin. Dit is niet één verklaring maar komt van meerdere
ouderen daar op het eiland. De vraag is wat zou men kunnen vinden bij
landhuis Kortijn of andere loges?
Lees mijn boeken hierover en oordeel dan zelf hoe nobel deze groep
werkelijk is.
Zie het waardeloze stuk in Antilliaans Dagblad 8 sept 2016 waaruit
blijkt dat deze geschreven is door gehersenspoelde journalisten en een
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krant die blijkbaar deze handelingen van deze groep wil ondersteunen
en beschermen.
Zie mijn post gisteren waar ik de Nederlandse grootmeester de waarheid
onder zijn neus wreef net zoals ik enkele leden van hier confronteerde
met deze vrijmetselarij waar zij zo achter stonden.
WAKE UP mensen, veel komt uit deze hoek van loges en goeddoende
mensen. Vele van hen (lagere rangen) weten zelf niet waar ze voor (mis)
gebruikt worden en wat ze ondersteunen. Maar als je de ritualen leest,
zie je hoe deze mensen gehersenspoeld zijn en er GEEN “vrij” denken
aan te pas komt!
OPEN UW OGEN, lees wat nu vrij is gekomen en oordeel zelf.
John H Baselmans-Oracle

2016

838 De 3 betalende maffiabazen
De kranten staan er vol van, 3 maffiabazen hebben 6 ton bij elkaar gelegd
om heer Wiels koud te maken!
We praten over de heren Dos Santos, Pizziolo en Corallo.
Ook noemt men de naam van heer Prins als zijnde de derde man.
In een keer komt er een verklaring van een heer die vastgezet is in Nederland! Hij is die zijn gal nu spuwt en de pers is gretig om dit als een kip
zonder kop te plaatsen, gesteund door een manipuleerbare lokale OM.
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Maar heeft iemand zich afgevraagd wat er achter deze blijkbaar maffiabazen zit? Welke link komt alsmaar bij een hoek uit?
In het radioprogramma van Fiesta afgelopen zaterdag had ik het over de
ware moordenaars en de ware opdrachtgever; de mensen die heer Wiels
aanhaalde en ook vrij gaf. Het accountantsbureau wat kennelijk overal
kanalen heeft naar zowel Nederland, de banken als naar de maffiabazen!
Hoe kunnen vals veroordeelde personen die totaal hersendood zijn nu
geloofd worden door zowel justitie als de pers? Hoe betrouwbaar zijn
deze “opgelegde” getuigenverklaringen nog? Mensen die totaal mentaal
kapot gemaakt zijn krijgen nu de kans om hele verhalen te geven van
een zogenaamd juiste toedracht!
Waar is de pure link gebleven achter de Grupo Sòpi en waar zijn alle
bewijzen gebleven die in de papieren van heer Wiels stonden? Zijn die
nu allemaal gewist?
Is er nog een weldenkend mens op deze eilanden want denk je werkelijk
dat een kleine crimineel weet waar en wie geld gaat geven voor zo’n
moord? Denkt men werkelijk dat men met enkele lokale amateurs zo’n
zware moord uitvoert? Je moet toch werkelijk dom zijn om deze leugens
allemaal te geloven! En dat ik de waarheid spreek is duidelijk want zowel
OM als PG als het zogenaamde onderzoeksteam nemen geen contact op
omdat ik de WARE namen kan geven van de 2 moordenaars maar ook
die ene man, die ene geldschieter die het erg benauwd had toen hij het
telefoontje kreeg vanuit het Nederlandse hoofdkantoor!
Het is verkiezingstijd en vanuit Nederland wordt er druk gewerkt om
via de maffia en het gokken bepaalde politieke personen hun leven
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ondragelijk te maken. Zo kan de ware maffia weer het roer in handen
nemen en dat onder regie van Nederland!
Niemand denkt kennelijk na en de hetze is momenteel vreselijk.
Een hetze die aangestuurd wordt vanuit justitie en een lokale OM die
zijn opdrachten krijgen via het kamertje van het Fort.
Wil de ware maffia opstaan?
John H Baselmans-Oracle

2016

839 De moderne dictatuur
Wakend oog van overheid ‘We houden het in de gaten’
Alleen als de acties van de werknemersvakbond SGTK weer uit de hand
lopen zal minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) opnieuw verbieden
om te demonstreren in de buurt van Fort Amsterdam en Refineria Isla.
“Wakend oog” Het oog van de freemasons mischien?
Kennelijk hoeft Curaçao zich niet te houden aan internationale verdragen
en regels. Dat maakt duidelijk dat Curaçao onder een dictatuur staat.
John H Baselmans-Oracle
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840 Vreemd document
Vrijdagmorgen vond ik deze brief in mijn brievenbus.
Zonder enige aanwijzing, zonder enige verder uitleg.
Een A4tje vol namen en diverse clues.
Vraag:
Wie heeft deze brief ook ontvangen?
Update:
Ondertussen is deze brief ook naar de Procureur Generaal en Openbaar
Ministerie verzonden om uit te zoeken wie en wat hier achter zit.
John H Baselmans-Oracle

2016

841 De schreeuw naar een dictator
Ik las dit stukje op internet
“ “ Ze moeten gewoon oppleuren”. De politieke vertaling daarvan is
“ Ik kan het niet meer aan”. En dit terwijl je oppositie slinkt tot één
persoon. Dit baart zorgen. Kortom tijd voor een nieuwe politieke leider.
Eentje die het volk weet te binden en leiden door de huidige turbulente
globalisering”
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Dit is duidelijk een roep naar een dictator die er zeker gaat komen gezien
de ontwikkelingen.
John H Baselmans-Oracle

2016

842 Het vrijdagdocument
Afgelopen vrijdag 9 september 2016 lag er ‘s morgens vroeg een bruine
enveloppe in mijn brievenbus met een enkel A4tje met vele namen,
bedrijven met links die naar elkaar liepen.
Mijn eerste reactie was van “En toen”! Later besefte ik dat het een
gevaarlijk A4tje was wat misschien met opzet in de bus was beland.
Bij het bestuderen van het document leek het er al snel op dat het allemaal rond de moord van heer Wiels hing en dat de vele links wel erg
dicht op een hoop lagen. De belanghebbende van deze moord en de
uiteindelijke links die naar de ware toedracht lopen.
Toen ik mijn boeken en mijn schema’s erbij ging halen bleek al snel
duidelijk dat er aardig wat namen maar ook bepaalde links kwamen
vanuit deze boeken. De initialen waren ingevuld en er was iemand die
de links legde en er een totaal overzicht van gemaakt heeft. Het werd
nog duidelijker toen ik mijn schema’s langs dit document legde. Toch
kwamen er namen in het document voor die ik nog niet snel kon plaatsen
en zeker de lijn Pizziolo was wel erg ver uitgewerkt. Doch alles kwam
bij een plaats terecht en dan op naar de absolute top.
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Het was beangstigend en in eerste instantie vroeg ik om hulp bij enkele
bekenden die allemaal stil werden en niet durfden te gaan bekijken waar
de oorsprong lag. Weer andere meende dat het document onjuist was
en dat de hiërarchie anders lag, iets wat vreemd is want de hiërarchie
in de maffia is duidelijk te zien en ook door mij uitvoerig beschreven.
Zo probeerde ik ook enkele personen van de lokale pers om hulp te
vragen maar deze waren in zijn geheel van de aardbodem verdwenen.
Geen wonder want vele genoemde personen in dat document zijn hun
geldschieters! Zo besefte ik dat het een “bloeddocument” was wat in
mijn bus was gelegd.
Dat maakte dat ik direct een kopie naar heer Schram en het Openbaar
Ministerie heb gestuurd zodat ook zij weten dat dit document in omloop
is. Niet dat ik vanuit deze hoek iets verwacht maar als burger blijf je
wettelijk verplicht dit soort zaken door te geven.
Na het tweede nachtelijk onderzoek was duidelijk dat heel veel uit mijn
boeken was genomen maar dat de onderste blokken met confirmaties en
enkele opmerkingen in slecht Nederlands niet terug te vinden waren in
mijn files. Er waren dus citaten gezet van kennelijk belangrijke zaken
waar de schrijver weet van heeft. Opmerkelijk was de naam van de vrouw
van heer Wiels en de eerste poging voor een aanslag op heer Wiels in
Bonaire! Wat ook opviel waren de notities rond het kamp Pizziolo wat
blijkbaar een belangrijke rol speelt in dit document.
Ik blijf oproepen om mensen die meer weten dan wat er in het document
staat contact te zoeken met mij. Want buiten dat de persoon veel werk
heeft verricht om dit alles uit te zoeken is het ook een document wat
zegt dat de gehele justitiële top “bewust” aan het dwalen is in diverse
zaken en zo ook in het geval moord Helmin Wiels.
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Wat positief is, is dat er toch mensen blijken te zijn die zaken uit willen
zoeken, alleen zijn ze nog als de dood om ermee naar buiten te komen.
Voor mij zullen er nog veel slapeloze nachten komen want hier staat
veel beschreven op een simpel A4tje.
De stilte is doorbroken en laten we hopen dat justitie eindelijk het lef
gaat tonen en nu weet dat de bevolking ook de show doorheeft die ze
opvoert en vele onschuldige aanwijst in vele zaken. Recht is krom momenteel maar personen zoals bij het “vrijdagdocument” zouden meer
gehoord moeten worden.
De tijd zal het leren.
John H Baselmans-Oracle

2016

843 Marten Fortuyn vermoord
Wat wist Marten Fortuyn ?
Was de CID weer eens overactief?
Waarom moest hij eerst opgesloten worden en toen
vermoord?
Marten Fortuyn, broer van de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn,
is zaterdagmiddag overleden na een poging te ontsnappen uit een gesloten afdeling. Hij had problemen met zijn geestelijke gesteldheid, aldus
zijn broer Simon meldt De Telegraaf. Marten Fortuyn werd 73 jaar oud.
John H Baselmans-Oracle
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844 De moord Wiels?
In Nederland is het “vrijdagdocument” ook opgedoken.
Steken lokaal de mensen en de pers hun hoofden in het zand, in Nederland begrijpt men blijkbaar wat een KPMG voor een rol speelt in
het geheel. Wat opvallend is is dat na 2 nachten puzzelen duidelijk is
geworden dat iemand mijn boeken heeft uitgeplozen en een overzicht
heeft gemaakt van alle initialen die door de jaren heen zijn geplaatst.
Wel blijven de aantekeningen nog een raadsel en lijkt het er op dat veel
met de moord Wiels te maken heeft.
We blijven u updaten.
Voor alle goede orde; het document is ook naar onze PG en OM gestuurd
daar het wel een vreemd geval is dat het zomaar opduikt.
KPMG
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/Document9sept.jpg
John H Baselmans-Oracle
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845 Poging tot afrekenen!
Werd maandagavond 7 uur gebeld door een goede vriend van me. Hij
vertelde me dat hij 1 1/2 uur geleden bezoek heeft gehad van 3 ZuidAmerikanen. Ze waren bij hem thuis maar hij was op dat moment
niet aanwezig. Deze man stelde de laatste weken onze justitie en haar
minister aan de kaak.
Bij aangifte kort daarna werd hem verteld dat hij niet zo tegen de minister moest zijn!
Het is erg dat men bedreigd wordt als de waarheid naar buiten komt!
John H Baselmans-Oracle

2016

846 Waar zijn we mee bezig
Bezig aan het 65ste boek denk ik meer en meer “kunnen / willen mensen
wel zaken begrijpend lezen”. In de 14 kritische boeken heb ik duidelijk
alles beschreven wat er met ons als mens gaande is. De wegen zijn
duidelijk beschreven en het lot is duidelijk.
Nu na ruim 7 jaren blijkt er iemand te zijn die de moeite heeft genomen
om alles wat rond een bepaald onderwerp gaat, moord Wiels, uit te pluizen door alle initialen in te vullen met de connecties zoals ze volgens
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hem liggen. Na dagen op het document getuurd te hebben blijkt dat het
sterk vereenvoudigd is. Zouden werkelijk alle connecties verbonden
worden dan spelen nog meer mensen onder elkaars vleugels.
Vragen kwamen bij mij naar boven zoals:
Waarom het vereenvoudigen?
Waarom verschillende namen niet genoemd?
Waarom zijn enkele zijtakken wel gezet?
Waarom de aantekeningen onder die niet altijd matchen
met wat er in het schema staat?
Waarom dit document in mijn brievenbus?
Nu is het moeilijk om een volledig schema te maken, en daar kan ik
over mee praten, want dan zou je een krant vol hebben aan namen,
bedrijven en vreemde zaken. Duidelijk werd meer en meer dat er maar
een bepaalde hoek belicht was.
Ook zijn er opmerkelijke namen te vinden en zaken waar ik nog niet
direct een verband zag. Wel is duidelijk dat dit stuk papier een boodschap
is, een “eye opener’ en zeker een overzichtelijk overzicht wat er achter
de moord van heer Wiels zit en speelt. Jammer is dat deze zaken niet
serieus worden genomen door onder andere justitie en haar corrupte /
afgeperste mensen in die hoeken van het gerecht. Maar dan zie je het
schema en dan is duidelijk wat er achter zit en waarom dit zogenaamde
“recht” zo krom handelt.
Later besefte ik dat het een set-up kon zijn maar dat werd snel teniet gedaan omdat er te veel werk in gestoken is om mijn boeken uit te pluizen.
Ondanks dat ik alle schema’s heb en alles heb zoals in mijn boeken is
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beschreven, was het toch even moeilijk dit verband te zien. Opzet zit er
niet achter maar de boodschap is wel naar buiten en voor mij duidelijk.
Wat de mensen ermee gaan doen is maar een vraag want we wonen in
een angstmaatschappij waar de pers en nodige mensen zo omgekocht
zijn of onder druk staan dat ze openlijk mogen afpersen, dreigen en
andere mensen hun leven onmogelijk maken. Kijk wat de lokale pers
doet en die persoon die zich machtig voelt als persvoorlichter van een
corrupte organisatie.
Als een oud-medewerker van deze justitie als antwoord geeft “geld” op
de vraag; Waarom justitiële medewerkers corrupt zijn, wil dat antwoord
“geld” heel veel zeggen. Wat doe je dan met dit soort documenten? Waar
kun je je recht nog halen? Helaas niet bij de huidige corrupte justitiële
organisaties die een slaaf zijn en omgekocht en afgeperst worden door
een maffia die het voor het zeggen heeft en dat allemaal in naam der
Koning!
Het woord zal het moeten doorbreken maar of er naar het woord geluisterd wordt is nog maar de vraag gezien de angst en vrees van leven.
John H Baselmans-Oracle
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847 Illegaal regeren?
“De scholen zijn vandaag gesloten. Dat heeft de minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport Irene Dick besloten. De sluiting van de
scholen heeft te maken met de algehele staking die vandaag om 7.00 uur
begint. In een kort bericht laat de minister weten dat er lang is overlegd
maar dat er uiteindelijk is besloten te vragen kinderen thuis te houden
om ze niet in eventuele gevaarlijke situaties te brengen.”
Mijn Commentaar
Hoe kan deze minister Irene Dick WEL de staking erkennen en de
minister president heer Whiteman de staking verbieden! Wie is hier
illegaal bezig?
John H Baselmans-Oracle

2016

848 Dank werkende Aqualectra medewerkers
Ik wil die Aqualectra mensen, die tijdens de staking toch geprobeerd
hebben de schade te beperken, hartelijk bedanken dat zij niet mee gedaan
hebben aan deze politiek opgezette staking.
Bij een klein groepje was het verantwoordelijkheidsgevoel voor de gemeenschap groter dan het dom volgen als schapen.Mijn diepe waardering
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voor uw besef van verantwoordelijkheid en menselijkheid.
John H Baselmans-Oracle

2016

849 Ondernemers kopen stakers op Curaçao af
De algemene staking van vakbonden op Curaçao is binnen een dag alweer voorbij. Bedrijven op het eiland hadden zoveel last van de staking
dat ze 900.000 euro betalen aan werknemers van een olieraffinaderij
om de staking te laten eindigen. Dat doen ze hoewel ze niets met het
loonconflict te maken hebben.
Gisteren riepen 23 bonden de staking uit om de 700 werknemers van
olieraffinaderij Isla te steunen. Die waren al drie weken aan het staken
omdat ze na drie jaar nog steeds geen nieuwe cao hadden.
Met de bijdrage van de ondernemers komt de cao nu wel rond. Om aan
de cao-eisen van de werknemers te voldoen, was 900.000 euro nodig.
Mijn commentaar
Staken is een goed recht maar wat afgelopen weken aan de hand is,
heeft niets met staken te maken.
Achter deze politieke acties, die BEWUST uitgezet zijn bij enkele
contractors, is niets meer dan een bepaalde groep de macht geven en
die groep heeft nu het “bloedgeld” betaald voor deze acties.
- The new world-
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De bevolking slaapt weer verder want hun electra en water is er weer
en voor de rest zal het hen een zorg zijn wat er werkelijk achter deze
acties zaten.
De zogenaamde “betalers” hebben hun doel bereikt en de weg is opengetrokken om deze macht via bonden uit te breiden.
Ga wakker worden al begint het al te laat te worden, want de laatste
macht die de bevolking had is nu zo goed als ontnomen. Dat allemaal
via bloedgeld vanuit de maffia.
John H Baselmans-Oracle

2016

950 Hoogbegaafd / Paranormaal
Woorden die veel mystieks om zich heen hebben maar waar velen niet
van weten wat voor een ellende het is voor die mensen die er mee te
maken hebben.
Kort na mijn geboorte werd er al ontdekt dat ik “bijzonder” was. Nu
zeggen ze dat snel van pasgeboren kinderen maar al kort daarna bleek dat
er in mijn geval zich vele vreemde zaken ontwikkelden. Ik was een loner
en was midden in en met de natuur. Contacten daar waren ongelofelijk
en de wereld leek van mij te zijn. Niet qua bezit maar in de manier hoe
ik geaccepteerd werd door de planten en dieren om me heen. Buiten de
“vreemde” contacten die ik had met enkele mensen was mijn grootste
contact moeder natuur.
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Op mijn 5 jarige leeftijd was het de eerste keer dat er rond mij iets
opmerkelijks naar buiten kwam toen een vliegtuig, wat recht op ons
huis afkwam en wat ik zag aankomen, voor me van richting veranderde
zonder enige aanwijzing en langs ons huis in het bos neer stortte. Het
gevoel dat ik de brandende massa beheerste was enorm en was een
vreemd gevoel.
Later viel het me op dat op de diverse scholen die ik bezocht, ik alsmaar
een buitenbeentje was. Leren was voor mij geen optie daar de stof die
geboden werd absoluut niets bijdroeg aan mijn leven. Het was mijn opa
en ouders die me de nodige zeer belangrijke zaken bijbrachten en me
steunden in deze weg van zelfstudie.
Wel merkte men op dat ik in bepaalde richtingen zeer ver was en dat
kwam veelal naar buiten via de kunst die ik maakte. Het tekenen werd
mijn messenger maar meer en meer begreep ik dat de mensen het niet
pakten en niet begrepen wat er verteld werd. Vele exposities volgden
maar mensen zaten vast in de bekende veelal nietszeggende werken.
Ondertussen gebeurden vreemde zaken die ik “zag” en die ik “voelde”
en op een gegeven moment was ik op het punt dat ik besefte dat ik geen
dromen, geen wensen meer had. Alles wat ik ooit wilde halen waren
bereikt en zelfs financieel waren er geen behoeftes naar meer daar ik
met meer niets meer kon doen als dat ik al deed.
In 2002 brak ik alles af, stopte met mijn reclamebureaus en ging me
compleet wijden aan de genezing van mijn vrouw. Hier kwam mijn
eerste zware tegenslag daar ik het genezen niet mocht doen van mijn
vrouw en ze in 2004 stierf. Er werd me duidelijk gemaakt dat genezing
van de persoon zelf moest uitgaan en niet van iemand die een ander
wil genezen. Ik gooide alles compleet om en van een stille in zichzelf
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gekeerd persoon kwam ik naar buiten met vele zaken en gooide ik mij
in een arena van misdaad en onrecht. Vechten tegen de grootste der
aarde moet als een “kleine” man mogelijk zijn, was mijn gedachte.
Dit bleek waar te zijn en ondanks vele tegenwerking lokaal, groeide
internationaal de medewerking en zelfs de waardering. Ik kreeg grote
mensen als contacten en mensen die diep in deze wereld zaten, begonnen te praten en los te laten.
Het schrijven en vastleggen van alles om me heen ging me goed af en
de boeken worden tot vandaag met miljoenen gratis gedownload. De
boodschap komt naar buiten maar velen snappen vele zaken nog niet
omdat die nog moeten komen of achter gesloten deuren worden afgehandeld. Door deze zogenaamde “waarzeggerij’ kreeg ik op een gegeven
moment de stempel “Oracle” wat dan voor velen de verklaring was dat
er meer gaande is.
Aanslagen en pogingen tot moord wilden maar niet lukken en zelfs
ongelukken met wagens stopten mijn leven niet. Zelfs de persoon die
op een nacht zijn geweer op mij richtte, vertrok met zijn geweer toen
ik hem wees waar hij moest schieten!
Het mooie is dat alles na rond 7 jaren nadat ik het vastgelegd heb, uit
gaat komen. Maar zo is er ook de gave bij het tekenen dat ik in ieders
leven kan zien en beleven, een niet altijd welkome gave. Wel is het
gemakkelijk dat ik de energie kan zien van mensen want zo kan de
sluwste vos ontmaskerd worden en zie ik de persoon die voor me staat
wat deze van plan is met mijn energie(leven).
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Nu zul je zeggen, heerlijk zo’n supermens te zijn. En dan moet ik
helaas antwoorden; nee, het is zwaar en erg lastig dat ik van iedereen
alles zie en alles voel. Bij mensen die pretenderen “goed” te zijn zie ik
als zijnde vreselijke energieën en bij mensen die slecht willen ben ik
hen enkele stapjes voor, puur omdat ze het zelf aangeven wat ze willen
doen met mijn energie. Geloof me, dat maakt dat ik dag en nacht in
deze dimensie bezig ben en de nachten als dagen voor mij door gaan
terwijl anderen slapen.
Het bezitten van gave kunnen mooi zijn als je ze weet te plaatsen in een
huidig leven maar door mijn leven, wat met 5 jaar had moeten stoppen,
te verlengen is mijn leven een leven geworden waar ik moet dealen met
energieën die een aanslag willen doen op mijn bestaan.
De volgende keer als je leest over hoogbegaafd / paranormale mensen
denk dan dat het mensen zijn die te veel door hebben en daardoor te veel
zien. De waarheid is hen duidelijk maar het is moeilijk om via waarheid
te leven in de wereld van de normaal begaafde mensen.
Om aan te geven hoe ik me voel; ik zou nu deze seconde al mijn gave
willen opgeven om een normaal leven te leiden. Een leven als een mens,
vol verassingen en een leven van ziekte en dood.
John H Baselmans-Oracle
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951 No Bai Vota 1
Blanco stemmen is stemmen! En alleen als je totaal niet gaat dan pas
laat je de huidige politiek beerput zien dat u niet gediend bent van hun
corrupte praktijken en loze beloftes.
Zie wat ze gedaan hebben de laatste staking.
Zie wat er uitgekomen is van de gouden bergen.
Zie hoe men weer via de ISLA miljarden weer gaan wegsluizen.
Geef mij 51% geen stemmers en de weg naar een nieuw land ligt open
volgens de internationale verdragen.
De toekomst met de huidige politici is een 2de Haïti waar miljarden
verdwijnen en het volk elkaar afslacht zoals men hier nu ook bezig is.
Vertel me over je toekomst met deze manier van maffiapolitiek te voeren?
Vertel me over de vele miljarden die verdwijnen met en via de ISLA en
in de toekomst via China?
Vertel me over het omkopen van stakers door bedrijfsleven omdat de
politiek faalde?
Waarom hebben de kinderen geen fatsoenlijk onderwijs? Waarom worden er dagelijks kinderen verkracht ?
U kunt wel Amen typen maar dat is de realiteit en een wereld waar 300
miljard via dit gokeiland verdwijnen rond de wereld!
Waarom is er een justitie die omgekocht wordt en waarbij de ware maffia
vrij blijft van elke vervolging?
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Vertel me waarom er 3 weken geleden op het Wilhelminaplein bij een
café aldaar al besproken werd wie in de nieuwe coalitie gaat zitten en
het op papier aan een tafeltje daar “bekonkeld” werd!
Open uw ogen, er is een weg maar niet via de huidige politiek met de
omgekochte justitie. Dit kan alleen via de internationale weg aangepakt
worden maar dan moet de bevolking willen en het aantonen.
LET WEL
Bij blanco stemmen kom je bewust naar het stembureau en je naam staat
op de lijst dat je je gemeld hebt op dat bureau.
EN DAT IS AL EEN STEM.
Je bent dan al akkoord met deze corrupte politici!
Wil je een duidelijk signaal afgeven en handelen volgens de internationale verdragen dan moet je ABSOLUUT niet op dat tijdstip zijn in en
rond de stemlokalen.
Je sedula afgeven is al een stem!
WAAROM NEE STEMMEN
Democratie bestaat pas als de meerderheid van de stemgerechtigde
een persoon(partij) kiezen. Bij blanco stemmen wordt je naam toch
geregistreerd en is deze geldig als zijnde “opgekomen” en gaat zo mee
in de stem mallemolen.
In internationale verdragen staat namelijk duidelijk dat 51% de meerderheid is en dat maakt dat het kiessysteem op dit eiland strafbare handelingen goed keurt met de zogenaamde kieswet die men hier heeft. Dat
kan aangevochten worden.
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Ook is het strafbaar, volgens internationale verdragen, dat de minderheid
beslist over de meerderheid.
Zie hoe nu kleine partijen zich clusteren om zo toch te kunnen regeren!
Ook dat is strafbaar en aan te vechten.
Het is de bevolking die de weg kiest (volgens de verdragen) en het is
de bevolking die zegt wie op welke stoel mag zitten om hen te vertegenwoordigen. Doet men dat niet is er o.a. een artikel 160 die dat moet
beschermen.
Pas als de bevolking duidelijk NEE heeft gezegd, 51% tegen de huidige politici dan pas kan men zich gaan beroepen op de internationale
verdragen en zelf regels in de lokale wet om de maffiapolitici voorgoed
de rug toe te keren.
Men beseft kennelijk niet dat door vuil spel de minderheid het nu voor
het zeggen heeft, bepaald door de maffia en hun miljarden. Alle politieke
partijen ontvangen geld van de maffia en zullen moeten dansen naar de
pijpen van deze maffia. En u accepteert dat keer op keer! En zo maakt
het dat ook U tegen de wet en internationale regels handelt!

2016

952 Uw fundamenteel recht
Uw fundamenteel recht is het beste voor de samenleving en uw kinderen
te doen.
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Door massaal NIET STEMMEN kan de huidige corrupte en maffia
politici via internationale regels voor goed langs de kant gezet worden!
51% is een meerderheid en wordt internationaal via verdragen erkent
als zijnde het stem van het volk.
Dat mensen blijven schuilen achter een fundamenteel recht is omdat
1.
Men is vreselijk bang voor veranderingen.
2.
Men plukt zelf mee van deze politieke maffia’
Waar we voor moeten vechten is ons internationaal recht en dat zijn
eerlijke verkiezingen zonder maffia en zonder corruptie!! Want laten
we eerlijk zijn wat geven wij onze kinderen mee?
No bai vota

2016

953 Het is gelukt
Het systeem heeft een manier gevonden om mensen tegen elkaar op te
zetten en zo haat en nijd te verspreiden.
Kijk even naar Nederland momenteel, we hebben een persoon die “Boef”
heet maar ook hebben we Pownet en vergeet niet de laatste telg, de
vlogger Ismail Ilgun die goed in de asociale markt ligt.
Personen die snel van tong zijn en geen manieren ooit geleerd hebben
en alles buiten de wet om doen. Althans zo laat men ons doen geloven
want er zijn “manieren” op deze wereld! Iets wat de sterke arm wil en
er alles aan doet om het zoveel mogelijk in de reguliere media te gooien.
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Regelmatig zie en hoor je over deze “straatschoffies” en men moet ze
verafschuwen. Sommige worden wel 3 maal per week aangehouden,
opgesloten en weer vrijgelaten. Het is hier duidelijk dat de wet er geen
antwoord op hen heeft. Daarom worden ze maar te pas en te onpas
opgepakt en dan weer voor even veroordeeld.
Doch hun monden worden niet gesnoerd en men gaat door. Men praat
over “respect” en over “gedrag”. Maar laten we eerlijk zijn, wat is het
wat het systeem en hun politieslaven en juridisch maffia zelf doen? Met
goed klinkende woorden en artikelnummers dwingt men mensen tot
bepaalde zaken. Zit je niet in hun pedofiele of maffia club gedekt door
vrijmetselaar, heb je weinig kans van slagen in de huidige maatschappij.
Zie momenteel Amsterdam waar 4 miljard verdwenen is via witteboorden. Zie Curaçao en de andere eilanden waar geld wel ice cream
lijkt te zijn, en zonder duidelijke bestemming, verdeeld wordt. Zie de
politiek geschoeid op leugens, list en bedrog om zo de witteboorden
te beschermen.
Het is gelukt, de mondige ongeschoolde schoffies zijn het nieuwe wapen
van dit systeem en iedereen trapt er in wat deze jongeren nu naar buiten
brengen en het handelen van justitie. Gedrag lok je uit en het systeem
heeft een klankbord gevonden.
John H Baselmans-Oracle
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954 OM slaat nieuwe weg in
Tijdens de installatiezitting van gisteren presenteerde de PG een meerjarige strategie waarmee een rechtshandhavingsketen kan worden gebouwd die in staat is om de criminaliteit een halt toe te roepen.
Mijn Commentaar
Welke weg Openbaar Ministerie?
De weg van nog meer kindermisbruik en kinderleed af te schermen?
Nog meer de wittenboorden beschermen en zorgen dat ze buiten schot
blijven?
Nog meer burgers bedreigen en zorgen dat zij als criminelen behandeld
worden?
Zorgen dat je eigen vuile gelederen door kunnen gaan dat samen met
een corrupte minister van justitie en niet al te zuivere Gouverneur.
Heren en dames van het justitieel apparaat, wanneer gaat u in uw eigen
gelederen eens kijken waar de rotte appels zijn en gaat u zich loskoppelen van de maffia en corrupte personen?
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955 Politie
De justitiële slaven die als dienaren en buffer dienen voor een slaafs
systeem.
We lezen er veel over en hun handelen is bijna dagelijks wel gespreksstof. De politieambtenaren die er veelal uit zien als volgevreten mensen
die dan ons als burger moeten beschermen voor het kwaad. Als ik dan
deze dienaren zie dan vraag ik me werkelijk af wat ze kunnen doen
voor ons. Nu, dat is ondertussen duidelijk want veel kunnen en mogen
ze niet doen. Ze zijn slaaf van een systeem die ze moeten dienen en die
hen betaalt voor wat zij opgedragen krijgen.
De jongeren willen nog wel eens zwaar tekeer gaan tegen deze marionetten die niets meer doen dan wat een opperhoofd hen opdraagt. Het
is dan ook niet terecht dat je tegen deze marionetten zo tekeer gaat daar
zij vanaf dag één van de training zo gehersenspoeld zijn dat zij vooraan
staan als er iets mis in het dagelijks leven. De gevaren en de scheldpartijen moeten ze aanhoren en dan net doen dat ze begripvol zijn voor de
lage bevolkingsklasse. Nogmaals, je afgeven op deze marionetten heeft
totaal geen zin. Besef, het zijn simpele uitvoerders van hun meerdere
in die dure pakken en zwarte ravensektes. Zo zie je nu rond de wereld
dat het de politie is die alsmaar in opspraak komt in acties die ze uit
moeten voeren. Provocaties van de eerste orde is wat hen de laatste tijden
opgedragen worden. Mensen en vooral jongeren uit hun tent lokken om
zo een reden te creëren om ze vast te zetten om zo een strafblad op te
bouwen. Hoe groter het strafblad, des te meer kan men vanuit hogerhand
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je leven gaan bepalen en zo maken dat je voor levenslang een criminele
slaaf wordt van dit huidige systeem.
Het moet toch onderhand bij de burger door gaan dringen waar justitie
mee bezig is. Namelijk, de jeugd een strafblad geven en zoveel mogelijk
haat en nijd verspreiden en opleggen bij de mensen die het al vreselijk
moeilijk hebben. Kijk, er zijn altijd uitzonderingen en er zullen nog wel
simpele politiezielen zijn die het goed menen maar die hebben veelal
geen lang politieleven. Deze zielen zijn niet zo erg gewild in het korps
en zeker niet bij hun meerdere. Politie moeten boeven pakken en dan
denk ik “begin bij jezelf”. Want zoals een oud-hoofd van politie me
eens vertelde “de grootste boeven zitten in het korps politie”, want met
boeven pak je boeven was zijn motto. Dus beste jongeren doe je best
en denk er aan je hebt altijd nog kans om politie te worden mits je je
woordgebruik een beetje in kunt dammen.
John H Baselmans-Oracle

2016

956 Interview CBA
Gisteren tussen 17:00 en 18:00 uur heb ik een interview gehad op CBA
over de politiek.
Het was zoals het vorige interview weer erg hectisch.
Voor verslag; klik op deze link
http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Curricul_Verslag2.htm
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957 Verslag Interview dinsdag 20 september 2016 CBA
Politieke bom
We begonnen over de politiek in het algemeen.
Politici hebben door de jaren heen bewezen dat ze hun beloftes niet waar
kunnen maken. Ze beloven in de verkiezingsstrijd gouden bergen en als
men dan zit zal er niets van die beloftes uitkomen. Dit wordt keer en keer
bewezen. Uit gesprekken met deze politici blijkt alsmaar dat ze niets
kunnen doen en uit moeten voeren wat er van boven wordt opgelegd.
Er volgde een vraag van waarom kunnen de politici hun beloftes niet
nakomen.
Waar ik op antwoordde dat ze allemaal onder druk staan van hogerhand.
We zagen dat bij onder andere mevr Leeflang die zogenaamd alles deed
en eigenlijk niets heeft gedaan en nu weer met bergen vol beloftes komt
voor de gepensioneerden. Allemaal gouden eieren die vervliegen als
ze zitten.
Ik vervolgde met de woorden dat;
De politiek is niet democratisch en ik gaf als voorbeeld dat de winnende
partij veelal niet komt zitten.
Ook haalde ik het gesprek aan, waar ik getuige van was, op het Wilhelminaplein waar een man en een vrouw beiden parlementariërs op
papier zetten dat MFK gaat winnen maar welke partijen in de regering
gaan komen en er werkelijk geplaatst gaan worden.
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Er kwam een vraag binnen over wat er met de overname van de tijd heer
Schotte gebeurde en kwamen we op de staatsgreep die gedaan werd op
heer Schotte en dat mede geholpen en geregistreerd door Nederland en
de PAR. Ik noemde het een “ordinaire staatsgreep”. Het was overduidelijk vanuit welke hoek deze kwam. Want zie daar, wie ging er allemaal
zitten in die heerlijke stoel?
Op de vraag waarom ik met die informatie nu pas kwam antwoordde ik;
Dat dit alles al lang beschreven staat in mijn gratis te downloaden boeken. Het is niets nieuws maar de mensen willen niet luisteren en ook
de pers geeft geen gehoor aan mijn roepen.
Ik vertelde dat ik met diverse politici en mensen praat en dat onder vier
ogen mits ze willen en het lef hebben. Ik haalde aan dat ik een gesprek
had met bijvoorbeeld de heer Brinkman van PVV Nederland en waar
daar voor heer Brown niet op kwam dagen. Ik werd verzocht door heer
Brinkman om een politieke partij op te richten om zo Curaçao onafhankelijk te maken en te bewijzen dat het een boevenbende is zoals hij
alsmaar stelde. Er was Nederlands geld beschikbaar en opleidingen
zouden ook betaald worden door PVV. Na mij kwam er een vertegenwoordigster van heer Wiels! En dat was de reden waarom heer Wiels
veel naar Nederland af reisde voor zowel opleiding als geld innen voor
zijn partij. Toen ik dat meldde bij heer Wilders werd kort daarna heer
Brinkman uit de partij gezet.
Ook haalde ik de rol van partij PAR aan en heb ook gesproken over dat
PAR wilde dat ik bepaalde zaken ging schrijven via de lokale pers om
zo zaken te manipuleren.
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Toen heer Wiels allemaal schreeuwde over aanpak van corruptie speelde
ik de beerput UTS aan hem door. Ik had in een gesprek met hem aangehaald dat als hij werkelijk de corruptie aan wilde pakken daar maar eens
moest gaan beginnen. Helaas begreep hij niet wat de ware beerput was
en heer Wiels ging er te diep op in en ging wroeten in te zware zaken
zonder dat hij de juiste protectie had.
Weer kwam wederom de vraag, waarom nu;
Het antwoord was dat ik al maanden geboycot word door de lokale pers
en dat er maar twee personen zijn die mij durven te interviewen, dat zijn
de heer Mathilde en de heer Andrade (Fiesta)
Ik word door alle pers geboycot, van TV tot dagbladen en journalisten.
Verder is duidelijk dat ik als een rode lap fungeer en dat wat ik ook naar
buiten breng of wil inbrengen dat men het af moet breken. Mijn kleur
schijnt nog steeds een punt te zijn dat terwijl ik wel diegene ben die
alsmaar zijn nek uit steekt! Ik kan helaas geen yu di korsou zijn maar
ondanks dat probeer ik te doen wat hier gedaan moet worden. Men is
kennelijk ook vergeten dat mijn vrouw ik over de 54 kinderen weer op
het rechte pad hebben proberen, toen iedereen en Curaçaosche staat
hen liet vallen.
Verder werd de vraag gesteld over mijn haarband en waarop ik antwoordde dat het mijn geloof was in het Energieniale leven. Ik haalde
aan dat ik mijn band net zo draag als vele mensen die een kruis op hun
borst dragen.
Zo kwam ook de vraag, kan het eiland onafhankelijk zijn.
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Het eiland kan niet werkelijk onafhankelijk worden daar er te weinig
vaste inkomsten zijn. Maar het is gewoon een probleem in de totale
denkwijze van hier. Het is vreemd dat men niet samen wil werken als
volwaardige partnes. We zullen altijd afhankelijk blijven van een andere
mogendheid. Zie maar wat men nu aan het doen is met het binnenhalen
van de Chinezen.
No Bai Vota werd aangehaald en ik vertelde dat No Bai Vota werd
gelanceerd 8 jaren geleden na PBV omdat een lokale notaris weigerde
de partij in te schrijven. De partij zou bestaan uit 3 bestuursleden en
ik als persoon om op te stemmen. Later bij genoeg zetels zouden we
gaan werken met jongere politici die dan een nieuwe vorm van politiek
zouden voeren.
Waarom ik niet een andere notaris had genomen vertelde ik, dat er in
die 3 weken onbeschrijfelijke bedreigingen vanuit de politiek kwamen
als ik werkelijk door zou gaan. Ik vertelde dat ik veel wil doen voor het
eiland maar als in de politiek men zo ver gaat om andersdenkenden te
vermoorden is het duidelijk dat dat de weg niet is. De andere weg ben
ik toen ingeslagen.
Later bleek dat heer Wiels veel van het concept van de PBV partij had
overgenomen, wat nog steeds te lezen staat op mijn website. Hij heeft
ook mensen op de plaatsen gezet die niet gekozen waren maar volgens
hem de beste voor de job zouden zijn.
Verder was er een vraag of ik een spion was die vele informatie doorspeelt naar Nederland. Ik vertelde dat bepaalde informatie gegeven werd
om meer informatie te krijgen zoals de week tijdens de besprekingen
van het nieuwe statuut achter gesloten deuren. Die informatie kwam
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vanuit de hoogste autoriteit van Nederland. De week achter gesloten
deuren werd de gas- en olieverdeling afgehandeld. Nederland eiste toen
het gas op en kwam op een akkoord met Venezuela en zo indirect met
heer Ansary.
Dan kwam het ontkennen van gas en olie in de lokale politiek ter sprake.
De olie en het gas onder ons eiland werden zoals eerder aangehaald
achter gesloten deuren bekonkeld tijdens de potverdeling oftewel gesprekken over het nieuwe statuut! Het statuut wat via een rechterlijke
uitspraak in Straatsburg door 12 rechters in het Europees Hof naast zich
neergelegd werd.
Verder was er de vraag over heer Ansary, wat die ermee te maken had
en ik vertelde dat heer Ansary een van de machtigste mensen op deze
aarde is (Parma group) en dat hij de enige is die met Venezuela mag
dealen. Daarom heeft voor de contracten, heer Ansary Banco di Caribe
en Ennia opgekocht en heeft hij belangen in meerdere projecten zoals
WTC via de Venezolaanse lijn.
Ansary heeft contracten getekend tezamen met heer Ys en heer Tromp!
Contracten die om olie gaan terwijl het Nederland om het gas te doen is.
Ook was er de vraag hoe het niet stemmen zou gaan.
Als mensen niet gaan stemmen, dus niet verschijnen op het stembureau
noch sedula laten zien, en we komen boven de 51% dan kan er internationaal aangevochten worden dat de verkiezingen ongeldig zijn. En zo
valt dan ook aan te tonen dat we niet onder een democratisch systeem
vallen en dat er ondemocratisch gehandeld wordt in de politiek. Ik haalde
aan als voorbeeld van democratisch handelen Zwitserland, waar men
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een zakenkabinet heeft en zakenmensen van grote bedrijven het land
besturen en bij belangrijke beslissingen wordt er referenda ingelast. Dat
zagen we laatst over een minimumloon waar de bevolking tegen was
en dan niet door ging.
Dan nog even de rol van de Chinezen die alles opkopen;
De Chinezen zullen het eiland langzaam maar zeker overnemen en er
was maar één politicus die dat voorzag en dat was heer David Dick.
John H Baselmans-Oracle

2016

958 Goedmakertje
Vervolging om dood Mitch Henriquez
Twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de dodelijke arrestatie van Mitch Henriquez in Den Haag, worden vervolgd. Dat heeft het
Openbaar Ministerie maandag laten weten.
Een werkelijk goedmakertje na de vele protesten en ongeoorloofd handelen van een politiemacht.
Twee worden er uit gepikt en moeten voor het gerecht staan. Niet dat ze
veroordeeld gaan worden maar dan is het recht toch zogenaamd geweest.
Wanneer gaan mensen zien dat ze door justitie als dom aangemerkt
worden? Wanneer gaat men zien dat dit alles doorgestoken kaart is?
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Moet men eerst deze zaken aan de levende lijve meemaken voordat men
inziet wat justitie werkelijk is?
Wordt wakker, meer kan ik niet schrijven, wordt wakker!
John H Baselmans-Oracle
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959 Chinese invasie
Ik herinner me nog als de dag van vandaag het gesprek wat ik had met
heer David Dick, die toen minister van justitie was, samen met heer
Piar en dat heer Dick zeer fel tekeer ging over de intocht van Chinezen
op ons eiland. “Ik zal er alles aan doen om deze invasie tegen te gaan”
waren zijn woorden. Kort daarna was hij geen minister meer!
Het eiland wordt al vele jaren overspoeld met legale maar ook vele illegale Chinezen die werkelijk met bosjes op het eiland komen. We zien
op elke hoek van de straat wel een of andere Chinese toko of restaurant.
Waren het in het verleden alleen de restaurants nu verkoopt de Chinees
in uw straat alles wat er maar te koop is. Buiten de vele illegale casino’s
hebben ze ook al een groot deel van de lokale handel in handen. Zelfs
Bandabou wordt overspoeld met oerlelijke gebouwen (bunkers), neergezet door eigen mensen, waar alles wat te verkopen is te koop aangeboden
wordt. Of het nu illegaal is of niet, het is via hen aan te komen en hun
toevoer van artikelen zijn blijkbaar ook in eigen beheer.
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Buiten dat er een gammele kassa is die alles bijhoudt zijn er onder de
toonbank diverse schriften en oude dozen waar geld in verdwijnt. De
BAB doet een inval en enkele dagen later gaat mevrouw of meneer
Chinees weer gewoon door met haar/zijn handel.
Maar of deze handel nog niet genoeg is, China komt verder oprukken.
Nu is dat niet verwonderlijk als je een bevolking hebt van 1,376,049,000
mensen en dan kan het daar wel eens krapjes worden. Ook is China het
land wat geld te veel heeft en door hun manier van handel drijven hebben ze werkelijk overal rond de wereld tegoeden of zakken vol geld ter
beschikking. De Chinezen kunnen kopen wat ze willen en dat doen ze
dan ook. Wereldwijd koopt men op waarvan men denkt dat het meer
geld op kan leveren maar er wordt ook gekocht omdat men zaken wil
manipuleren en zaken naar hun hand wil zetten.
En dan komt Curaçao om de hoek kijken wat een zeer belangrijke ligging heeft zeker als men denkt aan de rijkdommen in Zuid Amerika.
De weg hier op het eiland Curaçao is duidelijk, en we hebben die weg
al eens eerder gezien in ons gewezen koninkrijk, en dan praten we over
Suriname. Want hoe gaat een chinees te werk. Men komt hard werkend
het land binnen of men komt met de geldbuidel en men gaat de barmhartige Samaritaan uithangen en begint met geld te strooien.
Nu, het hardwerkende deel is nog niet veel mis mee al zullen ze veel
zwartgeld hebben en veel verduisteren via gokken en duistere handel.
Hun banksysteem is de matras op hun bedden en ze werken nauwelijks
met instanties die hen zouden kunnen controleren. Maar de geldstrooiers hebben een andere opzet en dat zagen we bijvoorbeeld in Suriname
waar superrijken onder de Dalian Group daar gouden bergen gingen
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beloven. Hele dorpen zouden er gebouwd worden en er werden exorbitante schenkingen gedaan om maar voet aan de grond te krijgen in
de Surinaamse politiek!
Is dat niet wat we toevallig ook op Curaçao zien? Worden er hier momenteel ook niet politici omgekocht of in hun politieke campagnes
gesteund? Er worden belachelijke grote investeringen gedaan door deze
groep Chinezen.
Door deze belachelijke bedragen te pompen in de politiek en een land,
kocht men werkelijk de gehele Surinaamse politiek op. De Surinamers
zijn geen baas meer over hun eigen land wat men eens had. Zagen we
dat overigens ook niet in Amerika gebeuren? Misschien op een iets andere brute manier maar wel met hetzelfde resultaat? In Suriname werd
gesmeten met geld door een zekere Dalian Group en de landbouwmachines en gereedschap ter waarde van 5 miljoen werden geschonken in
ruil voor zaken die het licht niet mochten zien. Ook werden ministers
omgekocht waar even 3 miljoen ingestoken werd en waar we op ons
eiland het idee hebben dat het ook hier gaande is.
Dalian group gaf voor ruim 320 miljoen weg en men begon met eigen
industrieën in vele takken. De bodem werd sterk vervuild en er werden
alleen Chinese werknemers in dienst genomen!
Valt u niets op? Wat is er met ISLA nu gaande? Een ISLA die Venezuela
nu los heeft gelaten en waar Venezuela nu zegt dat ze stoppen met die
roestbak!
In Suriname bleef de Dalian Group geld pompen in steden, handel en
alles waarbij men Suriname op den duur mee kon controleren. Stra238
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tegische plaatsen zijn op deze manier in Chinese handen gevallen en
Bouterse is niets anders dan een Chinese marionet die moet zorgen dat
zijn bevolking niet te veel te weten komt.
Nu zegt u van, och dat is één voorbeeld, maar dan zou ik eens willen dat
u gaat Googlen wat de Dalian Group gedaan heeft in Angola (Afrika).
Ja, het Afrikaanse Angola waar op een kilometer of 30 van de hoofdstad
Luanda, namelijk Nova Cidade de Kilamba ligt. Deze stad is in drie
jaar tijd uit de grond gestampt door de China International Trust and
Investment Corporation (CITIC), een bedrijf dat eigendom is van de
Chinese Staat. De stad bestaat uit 750 flats, van elk acht verdiepingen
hoog. Er staan twaalf schoolgebouwen en meer dan honderd winkelpanden. De stad kan ongeveer 500.000 inwoners herbergen. De bouw
van de stad kostte ongeveer 3,5 miljard US dollar, betaald door CITIC
en de Chinese regering.
DE STAD STAAT LEEG!
Nova Cidade was een zinloos project van José Eduardo Dos Santos van
Angola, betaald door de Chinese Dalian Group en lijkt verdacht veel op
het “project ISLA” van heer Whiteman die doet geloven dat de hemel
op Curaçao is beland!
Even een herinnering, we hadden President Desiré Bouterse die beloofde
in aanloop naar zijn verkiezing in 2010 dat hij 18.000 huizen zou bouwen
en raad eens, ook dat geld kwam vanuit de Dalian Group!
Het zou goed zijn dat mensen eens even Facebook zouden verlaten en
deze Dalian Group zouden Googlen. Je komt dan een overkoepelend
orgaan tegen genaamd “Guang Dong Nan Yang Cable Group Holding”
waarbij “Guangdong Zhenrong” en “Dalian Group” vallen! Sta niet van
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te kijken dat men al ruimschoots bezig is ook ons eiland Curaçao op
te kopen en te veranderen en uitleven naar een failliet land, maar wel
onder deze rots gas en olie heeft!
De vraag is;
Zit Nederland ook in dit spel? Want zoals we uit contracten konden
zien; olie is Venezuela, gas is Nederland!
John H Baselmans-Oracle

2016

860 Verklaring
3 januari 2009 connectie PVV Nederland- PS Curaçao
Het bericht gepubliceerd:
Uit een schrijven blijkt dat Nederland zich geïnfiltreerd heeft in de
lokale politiek. Het blijkt PS te zijn en in het bijzonder heer Wiels daar
deze wel erg veel informatie heeft en werkelijk de manier van PVV
hanteert. Uit het schrijven blijkt dat heer Brinkman mensen zocht lokaal
(Januari 2009), om een partij op te richten of samen te werken met een
bestaande partij.
Een citaat uit dit schrijven;
‘Citaat 3 januari 2009’
Ik John H Baselmans werd uitgenodigd door heer Brinkman vrijdag
morgen 3 januari 2009. Na een korte introductie kwam de werkelijke
aap uit de mouw. PVV wilde een partij laten vormen door lokale mensen
om zo de zaken lokaal aan te gaan pakken in het voordeel van PVV
Nederland. Zaken als corruptie en de nodige vreemde zaken in de poli240
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tiek! De partij op dit eiland zou steun krijgen vanuit de PVV en ook de
nodige tactieken bijgebracht worden om politiek te voeren. PVV zou
voor spoed cursussen in politiek voeren zorgen voor deze lokale partij.
Daarnaast zou de PVV lezingen organiseren in Nederland onder de
Antillianen voor deze Antilliaanse lokale partij. Alles wat nodig was
zou aangeleverd worden zelfs grote financiële middelen.
Ook zou er nog verdere contacten komen met een andere lokale politicus deze dag!
Na mij verscheen er een jonge vrouw (PS) die zat te wachten voor een
volgend gesprek met heer Brinkman. Heer Brinkman vroeg me om
toch even contact te zoeken met heer Brown of hij alsnog wilde komen.
Aanvulling
Dit schrijven is toen rond gegaan in de lokale en Nederlandse pers en
was een verslag van een gesprek wat wij hadden met heer Brinkman
PVV. We (mijn getuige en ik) zaten op het strand van Avila Beach waar
we eerst lang moesten wachten op heer Brinkman die een bezoek bracht
aan de gevangenis Bon Futuro. Heer Brown was reeds vertrokken en zo
was ik de eerste die het gesprek met heer Brinkman aanging. Het werd
snel duidelijk, PVV zou er alles doen om aan te tonen dat Curaçao een
boeveneiland was. De vuile zaken moesten naar buiten komen en daar
kon PVV dan op inspringen om zo de eilanden af te stoten. Er werden
mij politieke opleidingen aangeboden en financieel waren er ook geen
obstakels! Alles zou “geregeld” worden.
Ik bedankte voor deze eer en na mij volgde er een dame van de PS die
ook hetzelfde verhaal te horen kreeg en waar heel duidelijk heer Wiels
wel oor naar had en ook in zee ging met de PVV.
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Dat was de reden waarom heer Wiels regelmatig in Nederland was maar
ook tijden “onvindbaar” was (hij was dan in opleiding). Later bleek hij
eens wat los te laten al bekende hij deze samenwerking nooit.
Ik gaf de handelswijze van heer Brinkman later door aan heer Wilders
en niet lang daarna verliet heer Brinkman de PVV. De reden was wel
duidelijk maar het kwaad was al geschied.
PVV heeft heer Wiels duidelijk opgeleid en financieel bijgestaan daar
later veel herkenbaar was vanuit het gesprek wat heer Brinkman met ons
had. Het was de opzet om Curaçao te laten vallen. Iets waar hier Wiels
later op terug kwam en zelfs aanhaalde dat “de onafhankelijkheid wel
even kon wachten” in zijn laatste interview Pauw Witteman! En toen
werd hij vermoord...
Toevallig?
Deze verklaring kan onder ede bevestigd worden door nog een getuige,
buiten de personen die opgeroepen waren en mijzelf voor een gesprek
met heer Brinkman op Avila Beach 9 januari 2009 in de morgen.
John H Baselmans-Oracle

2016

861 Wederom een verdwijning op komst
We kregen gisteren laat weer een melding binnen van een mogelijke
verdwijning. Ditmaal is het een manager bij een van de grote hotels
op ons eiland. De moordenaar, die nog steeds op het eiland is, heeft
242
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aangekondigd dat ook deze man zal verdwijnen want “hij is niet goed
bij zijn hoofd”.
Let wel, het is dezelfde moordenaar die bij de moord op een Nederlander
op Campo aanwezig was en later nog 2 mensen opruimde.
Justitie onderneemt niets! Het heeft geen zin melding verder over deze
mensen te maken bij Openbaar Ministerie daar zij kennelijk denken
“opgeruimd staat netjes”.
En zo kunnen de verdwijningen en moorden doorgaan op Curaçao
gesteund door die instantie die men justitie noemt.
John H Baselmans-Oracle

2016

862 “Dieptepunt” het nieuwe boek van
John H Baselmans-Oracle
Op 18 juni 2016 werd door de uitgever LoBa productions het boek genaamd “Dieptepunt” ISBN 978-1-326-71278-5 van John H. BaselmansOracle uitgegeven.
Het boek bevat alle stukken die door de lokale media geweigerd werden
samen met de vele briefwisselingen met de buitenlandse politiek over
misstanden op onze eilanden. Veel werd er lokaal verzwegen maar
internationaal kreeg het alle aandacht. Ook vanuit radio werd er veel
gereageerd zeker op de interviews die John gaf over wat er allemaal
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spelende is op deze zeer soms merkwaardige eilanden die draaien onder een angstcultuur en een machtige groep die meent werkelijk alle
touwtjes in handen te hebben.
Het 360 pagina’s tellend boek is een opsomming wat er zowel allemaal
gebeurd is maar laat ook duidelijk zien hoe de eilanden aan het afzakken
zijn naar een tweede Haïti of zelfs naar een regiem gestuurd door de
maffia. Intern zijn deze zaken niet meer op te lossen omdat dit regiem
het stevig in handen heeft en omdat mensen die het willen aankaarten het
leven onmogelijk wordt gemaakt. Het is nu tijd dat er vanuit de machtige
landen rond de wereld druk gezet gaat worden op deze lokale machtige
groep. Dat is wat er nu gaande is. Het is een kwestie van tijd dat zowel
de elektronische - als conventionele gokwereld met hun drugshandel en
wapenhandel gaat vallen. Zaken die angstvallig beschermd worden door
de lokale politiek en sommige machtige lokale bedrijven. Heer Wiels
gaf het reeds aan; “Het grootste probleem van deze eilanden komt vanuit
de accountants, banken en projectontwikkelaars”. Hij heeft het bewezen
en het wordt tijd dat dit verder aangepakt gaat worden.
Het boek “Dieptepunt” geeft duidelijk weer wat er spelende is en er
zal zeker veranderingen gaan komen. Het is gratis te downloaden via
de pagina:
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Dieptepunt.htm
John H Baselmans-Oracle
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863 Wat is het leven nog?
We staan op, slaan de kranten open of kijken op ons scherm en wat
zien we?
We zien vechtende voetbalfans.
Vechtende landen.
Kinderen die elkaar in elkaar trappen.
Het ene echtscheidingsgevecht na het ander.
En niet die ene overval maar aaneensluitend
zonder enige pauzes.
Dan is elke keer mijn vraag, wat is het leven nog?
Want wat zijn we geworden? Waar gaat dit naar toe?
Zelf zie ik nauwelijks nog een uitweg.
Je kunt je oogkleppen wel opzetten je oren dichthouden en net doen dat
het ver van je bed is maar dan denk ik dat we werkelijke huichelaars
zijn voor ons eigen. Je kunt je wel een wereld voorstellen die koek en
ei is maar dat is een leugen.
Wat zijn de oplossingen of is er maar één oplossing?
Zelf denk ik aan één wereldgebeuren, één tiran, een voorval waar de
wereldbevolking van wakker zal schieten. Al dat liederig gedoe met
overdreven seks en elkaars leven niet meer respecterend kan alleen
leiden tot de ondergang van het leven. Mensen zijn in een negatieve
roes een negatieve spiraal en men wil deze niet doorbreken. Het is niet
de eerste keer dat het menselijk ras de weg kwijt is geraakt en grote
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beschavingen zijn in het verleden gevallen. Dat gaat zeker weer komen
als we dit alles niet kunnen stoppen.
Mensen zijn machteloze slaven van het geheel. Ze hangen van drugs en
negatieve energie aan elkaar en dat maakt dat er van buitenaf ingegrepen
zal moeten worden. Wakker worden en weer starten vanaf stap één.
Wat zijn we toch hardleers, dom en slaafs. Dat maakt dat we als mens
zeker nog niet boven de dieren- en plantenwereld staan. We bewijzen
het keer op keer.
Wanneer gaat de mensheid dat inzien?
Het enige dat ik nog weet is dat ik leef, vraag niet hoe en waarom.
Ik leef.
John H Baselmans-Oracle

2016

864 Men is bang als het gaat om de gevangenis SDKK
Maandag morgen kwam er een mail binnen vanuit BZK, heer Raboen.
Dit naar aanleiding van de brief naar heer Rutte over de SDKK gevangenis.
Blijkbaar is Nederland bang en zet heer Navarro voor een blok. Daarom
dus het publicatie verbod en het non actief zetten van een zogenaamde
klokkenluider.
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Lees hier mijn antwoord.
Geachte heer Raboen
Dank u voor de mail die wij als MKK (Movimentu Kontra Korupshon)
namens het ministerie van BZK hebben mogen ontvangen.
Opmerkelijk is uw laatste zin, ik citeer; “Ten slotte breng ik onder uw
aandacht dat het ministerie van BZK niet meer zal reageren op uw
eventuele toekomstige berichten met betrekking tot deze kwestie, tenzij er ons inziens sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden.”
Opmerkelijk is deze uitspraak omdat wij als burger de plicht hebben
vieze zaken tegen de rechten van de mens te melden! Als u als BZK
ons als MKK en als burger niet meer te woord wil staan in deze zaak is
dat tegen alle internationale regels in.
Misschien moeten wij u dan op het vonnis van het Europees Hof wijzen
wat stelt dat Nederland WEL aansprakelijk is voor alle zaken hier op
onze eilanden zoals ook in deze SDKK gevangenis.
(CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS (Application no.
10511/10) JUDGMENT, STRASBOURG, 26 April 2016)
Verder zijn er wel degelijk nieuwe omstandigheden omdat Nederland
kennelijk via de politiek onze minister van justitie, heer Navarro, zo
zwaar onder druk heeft gezet dat deze liegende minister een onschuldige bewaarder in deze gevangenis voor 3 maanden op non actief heeft
gezet. Dat omdat de directeur, heer Floran en minister Navarro menen
dat deze persoon de klokkenluider is. Dat zonder enig bewijs of enige
aanwijzing. Deze persoon heeft een absoluut verbod om het terrein van
de gevangenis te betreden sinds mei 24, 2016!
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Er is momenteel een onderzoek gaande naar ons als MKK en naar
mogelijke klokkenluiders.
Ook is er een algeheel publicatieverbod afgekondigd door deze minister
Navarro die duidelijk niet meer uit zijn leugens kan komen. Dat wil
zeggen dat alles wat MKK naar buiten brengt verboden is te publiceren,
wat niet kan en we daar ons dus ook niet aan houden. Deze informatie
komt van enkele kranten op ons eiland inclusief een persagentschap in
Nederland!
Wij als MKK doen wat valt onder vrijheid van meningsuiting en houden
ons aan de plicht die elke burger heeft, namelijk het registreren en rapporteren van zaken die niet juist zijn.
Heer Raboen, Nederland kan wel haar hoofd in het zand steken en
schuilen achter een statuut maar uit het bovengenoemd vonnis van het
Europees Hof in Straatsburg is gebleken dat het statuut niet rechtsgeldig is en dat Nederland de eindverantwoordelijke is ook inzake SDKK
gevangenis.
Mocht Nederland zich niet aan deze rechterlijke uitspraak houden
gaan we als MKK de 17 rechters nogmaals vragen wat hier gaande is
daar u als verantwoordelijk land tegen de Universele en Internationale
mensenrechten in handelt en vele gevangenen in gevaar brengt door uw
bureaucratie en afschuiven.
In afwachting van uw antwoord van uw dienst wachten we af om deze
stap, indien nodig, te gaan ondernemen.
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Movimentu Kontra Korupshon
John H Baselmans-Oracle
cc.
Minister-president M. Rutte
Minister R. Plasterk
Heer A. Bosman
Heer R. Raak

2016

865 Justitie wankelt
Er zijn ondertussen 14 boeken verschenen van mijn hand die aan tonen
dat justitie een farce is. Wetten bestaan niet, simpel omdat de grondwet
er niet meer is in de hoedanigheid hoe het ons voorgehouden wordt.
Zware criminelen worden niet berecht omdat zij weten langs de oud
geschreven wetten te komen. Dat zien we ook niet alleen internationaal
maar ook lokaal.
Al vele jaren zijn er lokaal juridische adviseurs, veelal ex-politici, die
de huidige politiek van dienst zijn en wetten door drukken die tegen
alles wat recht is, zijn. We zien momenteel dat bij een minister van
ruimtelijke ordening die illegaal, legaal maakt. Deze minister adviseerde
zelfs in het verleden bij vele illegale zaken om deze legaal te maken.
Maar we zien het ook bij justitie waar een minister zit die tot over zijn
oren in de macht van de maffia is. Dan praten we nog niet over de
huidige Gouverneur die ook alsmaar haar steentje bijgedragen heeft in
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niet altijd zuivere zaken. Deze mevrouw werd politiek niets voor niets
doorgeduwd om zitting te nemen in deze zetel! Ze is overduidelijk de
“negatieve buffer” tussen waarheid en leugens.
Wat frappant is, is dat er alles aan gedaan wordt om in een kort tijdsbestek illegale zaken te legaliseren. Men zit nu toch op die heerlijke
plaats en dus zorgen voor je toekomst, lijkt het motto. Wechi, het stuk
grond wat nota bene door de man van de huidige Gouverneur op zeer
duistere wijze is ontvreemd en met megawinsten van de ene naar de
andere zogenaamde eigenaar is gegaan. Praten we nog niet over de
huidige legalisatie van de vele illegale bouwsels die soms al 30 jaren
staan en nu een melkkoe gaan worden van de overheid.
Maar we zien het ook in de omgeving Bapor Kibra wat compleet illegaal is neergezet en vergunningen altijd na de bouw verstrekt worden!
Vreemd, want is het niet de huidige minister Romer die alsmaar net daar
die “adviezen” geeft, ook in het verleden bij oud-politici en zo ook in
dit project. Is het niet toevallig dat deze huidige minister Romer naar
horen zeggen wel aandelen heeft in dat gehele project op Bapor Kibra?
Maar “what about” de banken en de vele bedrijfsvoeringen geschoeid
op families die eeuwen hier de dienst uit maken en denken dat zij de
alleenheersers zijn van de eilanden? Want de huidige bankwereld is
geschoeid op zeer veel illegale en onzuivere zaken. Vele papieren zijn
in het verleden (en nu nog Wechi) “gefixed” en zo geschreven om nog
meer in bezit te krijgen.
Praten we nog niet over de diverse accountants/notarissen en hun bureaus die er voor zorgen dat de mazen van de lokale regels en wetten,
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die overigens via hun geschreven zijn om ze zo toe te passen voor een
selecte groep, net passen in hun duistere aktes en papierwinkel.
Laten we het dan nog niet hebben over de gokwereld die de “juiste”
mensen in de tang hebben die hen moeten controleren en aanpakken op
de vele illegale handelingen in de casino’s maar ook in het bijzonder
het elektronisch gokken. Deze tak is een “free for all” op deze eilanden
daar de wetgeving zover gaat als dat de machtige gokbazen zelf willen.
Frappant is dat deze zeer machtige gokbazen ook, let wel, die adviseurs
hebben die de politici adviseren en bij staan. Heel veel gaat samen met
die accountants, notarissen en juristen! Dat allemaal met voorkennis en
persoonlijk gewin in plaats van advies voor algemeen belang! Veel is
nu voor persoonlijk belang en in het bijzonder de gok- en drugwereld.
Dat wordt dan ook nog financieel allemaal gedekt door vreemde banktransacties! Ook dat weer gesteund en afgeschermd door de algemeen
directeur van een nationale bank. Het wil zeggen dat het geheel dus goed
ingedekt is. Mocht er dan toch nog iets uitlekken, wordt het afgeschermd
door de huidige zittende gouverneur die echt niet alles door zal brieven
naar haar werkgever de Koning van Nederland!
Dit wordt steeds meer duidelijker als we rechtszaken gaan bekijken.
Bijvoorbeeld de moord van heer Wiels en de zaak Schotte met zijn
club. De gevolmachtigde minister zit juist in den Haag om alles af te
schermen evenzo de Gouverneur en dat omdat er veel is wat het daglicht
in vele zaken niet mag zien.
Alles draait juridisch om enkele adviseurs die overal hun tengels in
hebben zitten, wetende de mazen van de wet, en zo de meest machtige
groepen vertegenwoordigen. Deze groepen zijn de accountants/notaris- The new world-
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sen, gok/ drugs maffia, banken en de daaromheen gebrouwde bedrijven/
maatschappijen die menen alles te kunnen doen en veroorloven.
Bewijzen zijn er ten overvloede. Maar doordat justitie, OM en rechterlijke macht met handen en voeten gebonden zijn en niets mogen doen,
daar men dan persoonlijk geen leven meer zou hebben, is het al lange
tijd gaande dat de waarheid afgedaan wordt als zijnde leugens en dat
onschuldige personen aangewezen worden als zijnde zwaar criminelen
tot zelfs moordenaars /pedofielen!
De wereld is op zijn kop en wetten worden TEGEN het goede gebruikt!
Dat zien we duidelijk bij het gedrag van de huidige minister van justitie
en ministers om hem heen. Goed doen is kwaad willen en crimineel
zijn of “gebruik maken van de mazen in de wet” staat nu voor “goed”
en wordt beschermd door het systeem.
Zolang we werken met deze witteboordencriminelen zullen de eilanden
verder afdalen in een tweede Haïti of terug naar de roots van het verre
Afrika, dat zonder enige toekomst.
John H Baselmans-Oracle

2016

866 Waar gaat uw gedoneerd geld naar toe?
Dit zijn de topsalarissen van de directeurs van goede doelen: “Groot
deel donaties eindigt bij directie”
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Je hoeft niet bij een bank of een grote multinational te werken om een
topsalaris te verdienen. Een directeur van een goed doel verdient gemiddeld 97.133 euro, zo blijkt uit een onderzoek van brancheorganisatie VFI.
VFI keek naar het jaarsalaris van 91 directeurs van goede doelen over
het jaar 2013. Het jaarsalaris varieerde in 2013 van gemiddeld 85.463
euro bij kleine organisaties tot gemiddeld 119.242 bij grote organisaties.
Hoewel de meeste bestuurders ongeveer een ton per jaar verdienen,
bevat de lijst ook enkele uitschieters. De directeur van stichting AAP
krijgt met 61.831 het laagste salaris. Het salaris van directeur Bernard
Uyttendaele van War Child werd op eigen verzoek met 10.000 euro
omlaag bijgesteld naar 88.353 euro.
Bij besturen met meerdere directiefuncties kan de totale beloning
behoorlijk oplopen. Zo slokten de zes directeuren van Artsen zonder
Grenzen een half miljoen op. Natuurmonumenten betaalde in 2013
379.000 euro voor zijn drie directeuren.
Hieronder een greep uit de goede doelen. Gemiddeld-inkomen.nl verzamelde de cijfers met behulp van de jaarverslagen van de goede doelen.
De site meldt: “Ook dit jaar schreeuwen de grote goede doelen die in het
bezit zijn van het CBF-keurmerk om geld. Door middel van tv-reclames,
radiospots, volledig gesponsorde programma’s, etc. proberen ze het
geld van de hardwerkende Nederlander te bemachtigen. Gaat dit geld
allemaal werkelijk naar het goede doel? Nou, een groot deel eindigt in
ieder geval bij de directeur.”
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Prins Bernard Cultuurfonds
A. Esmeijer 157.879
KWF Kankerbestrijding
M.T. Rudolphie 146.486
Reumafonds
H.J.L. Ridderbos 142.037
Hartstichting
J.C.G. Stam (tot 30-4) 46.520
F. Italianer (vanaf 30-4) 93.040
Totaal 139.560
Rode Kruis
C. Breederveld 135.000
Longfonds (voorheen Astma Fonds)
M.R. Rutgers 133.499
Zonnebloem
N. van Rooij 133.220
Wereld Natuur Fonds
J. van de Gronden 132.355
Natuurmonumenten
M.G.A.C. van den Tweel (algemeen directeur) 130.000
T. Wams (directeur natuurbeheer) 126.000
F. Koster (directeur financiën & bedrijfsvoering) 123.000
Totaal 379.000
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Unicef
J.B. Wijbrandi (algemeen directeur) 124.038
I.A. Visscher (operationeel directeur) 121.348
Totaal 245.386
Nierstichting
T.A.J. Ostroom 124.999
KiKa (Kinderen Kankervrij)
F. Hirschstein (algemeen directeur) 123.694
J. Hülsmann (zakelijk directeur vanaf 01-03) 95.050
Totaal 218.784
Alzheimer Nederland
G.J. Broekema 120.002
Cordaid
S. Filippini (algemeen directeur vanaf 16-09) 34.748
R.B.M. Grotenhuis (algemeen directeur tot 16-09) 111.707
H.L. van Eeghen (directeur programma’s / marketing)
119.367
Totaal 265.822
Terres des Hommes
A.J. van Santbrink 111.760
Artsen zonder Grenzen
A. Hehenkamp (algemeen directeur) 108.825
M. Langenbach (directeur operaties) 107.944
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F. van Spengler (directeur middelen tot 31-12) 95.333
L. Shanks (medisch directeur tot 31-05) 32.260
S. Wong (medisch directeur vanaf 01-04) 72.606
K. Coppens (delegerend directeur) 83.812
Totaal 500.780
Managementteam van het Operationeel Centrum Amsterdam. Dit is
een internationaal samenwerkingsverband bestaand uit Artsen zonder
Grenzen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Kijk hier
voor meer informatie.
Greenpeace
S. Borren 109.395
Leprastichting
J. van Berkel109.354
Amnesty
E. Nazarski104.404
Liliane Fonds
C.J. van den Broek104.019
Stichting Hulphond
E. Bouwer (algemeen directeur)103.902
R. Striekwold (directeur marketing en commercie)
103.902
Totaal 207.804
Plan Nederland
M. van ‘t Hek 102.000
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Stichting Kinderpostzegels
W.J.C.M. van Haaren 101.399
Diabetes Fonds
J.W.M. Dessing 101.187
CliniClowns
J.P. Geels (tot 31-03) 21.836
B.M.C. Hellendoorn (vanaf 01-04) 75.975
Totaal 97.811
Spierfonds
J.L. de Ruijter 97.500
SOS Kinderdorpen
M. Ende 96.552
War Child
B. Uyttendaele 88.353
Dorcas
J. van der Mei (fundraising & communication) 64.358
M. Gendi (operations) 64.358
N. Hoogenraad (finance & operations) 63.919
Totaal192.635
Stichting AAP
D. van Gennep 61.831
Alle bedragen in Euro’s
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Nog een voorbeeld
‘Maar zes huizen op Haïti gebouwd met Rode Kruis-miljoenen
Het Amerikaanse Rode Kruis ontkent dat er na de aardbeving op Haïti
slechts zes huizen zijn gebouwd, terwijl de hulporganisatie een budget
had van bijna een half miljard dollar. Online-platform ProPublica, dat
zich bezighoudt met onderzoeksjournalistiek, bracht dat nieuws eergisteren op zijn website.
In het artikel staat onder meer dat het Rode Rode Kruis als doel had om
meer dan 130.000 huizen te bouwen. Maar door verschillende oorzaken
zouden dat er maar zes zijn geworden. Eén van de oorzaken: het lukte
het Rode Kruis niet om lokale experts in te huren voor de bouwplannen.
ProPublica beschuldigt het Rode Kruis er ook van misleidende en onjuiste informatie te hebben gegeven over de bestemming van het geld.
Het Amerikaanse Rode Kruis stelt in een verklaring op internet miljoenen mensen te hebben geholpen na de allesverwoestende aardbeving in
2010. Met het geld zouden onder meer acht ziekenhuizen en klinieken
zijn gebouwd, scholen zijn herbouwd en schoon drinkwater zijn geregeld. Ook konden 100.000 mensen van tenten verhuizen naar tijdelijke
woningen.
De organisatie zegt teleurgesteld te zijn in ProPublica. De journalisten
daar zouden hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Het Rode Kruis
stelt dat het platform de lijn voortzet van negatieve berichtgeving over
de organisatie.
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Nederlandse Rode Kruis
Ook het Nederlandse Rode Kruis reageert op de kwestie met een verklaring op zijn website. “Wij kennen de details van de hulpverlening
door het Amerikaanse Rode Kruis in Haïti niet, maar verwachten dat
het Amerikaanse Rode Kruis goed kan uitleggen hoe zij het geld van
Amerikaanse donateurs zo verantwoord mogelijk heeft besteed”, zegt
het hoofd van de internationale hulpverlening van de Nederlandse tak.
Dit stuk als verduidelijking van eerder geplaatste publicaties. Kennelijk
is er grote verwarring over wat reeds eerder verschenen is op Watamula.
Hoe dan ook; Deze cijfers, gehaald uit hun eigen rapporten, zetten wel
grote vraagtekens bij stichtingen en zogenaamde goede doelen. Triest
dat veelal de burger belazerd wordt via ziektes, nood situaties en arme
kindertjes.
PAS OP!
Denk na voordat u geld doneert! Kijk eerst waar het geld aan besteed
wordt. Het is uw recht om inzage te hebben over waar uw donatie naar
toe gaat.
Meer weten? Zie dan de vreselijk hoge salarissen van al deze stichtingen
op deze website: https://goededoelennederland.nl/sector/sectoronderzoek/beloning-directeuren-goede-doelen
John H Baselmans-Oracle
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867 De deal
We weten allemaal als je in de top van de politiek zit, zijn er altijd grote
voordelen.
Zo ook in de tijd dat er zogenaamde grote fouten zijn gemaakt op
Bandabou bij het project Jeremi.
Zogenaamd onzorgvuldig was men met de verkoop want ook de weg
werd verkocht. Gevolg de nieuwe eigenaar dreigde de weg af te sluiten
en zo de toegang van een zijde naar Westpunt! Er werd druk onderhandeld en uiteindelijk werd de weg en de baai verkocht voor meer als
dat de nieuwe eigenaar voor het gehele terrein had betaald! Ja, domme
fout van de overheid! Toch? Nu, er was wat anders gaande, en dat zien
we ook bij Wechi; Er was opzettelijk een fout gemaakt en zo kon er
veel belastingsgeld weer weggesluisd worden naar bepaalde personen.
Nu jaren later durven mensen van Bandabou te praten en blijkt dat een
van de spelers een ex-minister president in het spel was. Deze vrouw,
mevrouw Liberia Peeters heeft er een kapitale villa aan overgehouden
volgens diverse mensen op Bandabou. In eerste instantie ontkende deze
mevrouw dat ze een huis had op Jeremi maar later bleken er personen
op te duiken die op haar huis pasten tijdens de bouw en dat in opdracht
van deze ex-minister president.
Dit verhaal kwam al veel eerder naar boven maar sinds kort zijn er
meerdere mensen die zeggen dat ze opgepast hebben en dat er veel
gebeurde in en rond de verkoop Jeremi.
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En dan hebben we nu een mevrouw Romer die een heilige oorlog aan
gaat kaarten tegen illegale bouwsels en een heer Navarro die wel even
de corruptie aan gaat pakken. Misschien een tip, gaat u allen eerst eens
om u heen de collega’s en ex-collega’s screenen en kijken hoe duistere
projecten veel geld laten verdwijnen. Denken we dus aan onder andere;
Wechi, Jeremi en Bapor Kibra.
Succes corruptiebestrijders, begin eerst in uw eigen club en dan kunt u
nog eens geloofwaardig worden voor ons burgers.
John H Baselmans-Oracle

2016

868 Collega kunstenaar
Drie jaar geleden kreeg ik dit te horen van een collega kunstenaar,
althans zo noemt hij zich.
Het zet precies neer hoe het gaat in deze wereld waar veel haat en nijd is.
Maar duidelijk is wel hoe mensen over je denken en achter je rug kletsen.
Zo zie je maar hoe jaloezie de mens bezit en beïnvloedt.
“Je moet heel wijs zijn om kunst te maken John. En ik moet altijd heel
creatief zijn John om kunst te maken. Ik schilder niet na. En maak ook
geen gebruik van projectie John. Ik creëer iets nieuws John....Hahahahahahahahaha”
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Ik ben blij dat ik met deze wereld niets meer te maken heb. Ik hoef
geen subsidies los te peuteren, geen rare fratsen uit te halen om op te
vallen. Ik kan mezelf zijn, mijn werk naar buiten brengen zonder enige
inmenging van instanties en banken die geld in je willen steken in ruil
om slaaf van hun te zijn.
Ik ben een vrij kunstenaar en werk op mijn manier en via mijn gevoel.
John H Baselmans-Oracle

2016

869 VS onderzoekt Curaçao
De minister van Financiën, José Jardim, heeft tijdens de Spring Meetings in Washington met het Amerikaanse ministerie van Financiën
(American Department of Treasury) afgesproken dat dit ministerie een
analyse maakt van de Curaçaose financiële dienstverlening, waarna deze
informatie gedeeld kan worden met Amerikaanse banken.
Precies wat Amerika wil en dat voor de kust van Venezuela
John H Baselmans-Oracle
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870 Water- en elektriciteitsmeter op afstand af te lezen
Aqualectra begint in augustus met de installatie van zogenoemde slimme
meters.
De “Voordelen” volgens Aqualectra:
Dat ze op afstand afgelezen kunnen worden.
De mogelijkheid om het net te balanceren.
Bij groot verschil kunnen we kijken waar het 			
ongeregistreerde verbruik vandaan komt.
Het is gemakkelijker te zien als er een interne lekkage is!
Er komt ook een alarmeringssysteem, dat een signaal 		
afgeeft bij hoger dan normaal verbruik.
Smoezen:
“kunnen we maatregelen nemen”
“Dat voorkomt een onverwachthoge rekening aan het einde
van de maand.”
Als men op deze blog leest wat de nadelen zijn van deze meters snap
ik niet dat mensen blijven slapen.
Buiten dat de gezondheid weer een klap krijgt is het ook dat de veiligheid zeer onstabiel is. De meters zijn gemakkelijk te manipuleren en
de websites en bewijzen zijn al eerder gepubliceerd.
Waarom slapen mensen en waarom is men zo passief?
John H Baselmans-Oracle
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871 Levenslang voor moord Wiels blijft in stand
De Hoge Raad op Curaçao heeft besloten dat de levenslange straf voor
Elvis K. voor de moord op politicus Helmin Wiels uit Curaçao in stand
blijft.
Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie
Pampoen. Hij was leider van de toen grootste politieke partij, Pueblo
Soberano (Souverein Volk). In 2014 werd Elvis K. veroordeeld voor een
levenslange gevangenisstraf voor deze moord en twee andere moorden.
Die straf blijft ongewijzigd, zo oordeelde de Hoge Raad dinsdag.
De opdrachtgevers zijn nog niet vervolgd. In juni dit jaar werd in
Nederland wel een verdachte opgepakt op verzoek van justitie op het
Carïbische eiland. De identiteit van de verdachte is vooralsnog geheim.
Tijdens het onderzoek naar de moord op de populaire politicus Wiels
stierven al twee andere verdachten.
Elvis K. was voorman van de beruchte straatbende No Limited Soldiers,
die op voet van oorlog stond met de rivaliserende straatbende Buena
Vista. Deze vete leidde in de zomer van 2014 nog tot een wildwestschietpartij op vliegveld Hato van Curaçao, waarbij twee doden vielen.
Het eerste slachtoffer van de dwaling van het Openbaar Ministerie.
Het is wachten op de andere definitieve veroordelingen en dan kunnen
we de ware daders en bedenkers introduceren.
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De manier zoals OM werkt is dicht bij het Amerikaanse systeem. Men
wijst aan wie het volgens hen is en dan worden er zaken om deze persoon heen gebrouwd.
Het zal nog een lange weg zijn en heer Kuwas zal geduld moeten hebben al heeft hij duidelijk aangegeven dat hem veel afgedwongen is. Het
wachten is op de papieren.
John H Baselmans-Oracle
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872 Nederland overspoeld met cocaïne
Vrij spel voor cokemaffia
Terwijl Nederland overspoeld wordt door cocaïne en het imago van
een ’narcostaat’ krijgt, wordt er zwaar gesneden in de douane in de
Rotterdamse haven. Jagen op accijnzen krijgt voorrang boven het onderscheppen van drugs.
Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de douane die De Telegraaf
heeft ingezien en uit gesprekken met verontruste douaniers. „We staan
nu tot onze enkels in de coke en straks tot aan de oksels”, zegt een van
de leden van de inmiddels ernstig verontruste OSODT, de belangrijkste
eenheid van de douane die zich onder meer bezighoudt met surveillances
in het havengebied.
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Van de 150 manschappen die de gewapende tak van de controle- en
opsporingsdienst telt, wordt bijna de helft opgedoekt. De intensiteit van
controles wordt teruggedraaid.
In de afgelopen twaalf maanden is in ons land en in België bijna 35.000
kilo cocaïne bestemd voor de Nederlandse markt onderschept. Nooit
eerder werd er zoveel ontdekt. De liquidatiegolf die in Nederland woedt,
is vrijwel geheel coke-gerelateerd.
Wilt u het gehele verhaal lezen. Download deze twee boeken “De matrix
van het systeem deel 1 en 2
En u ziet wat de oorsprong is van deze handel.
John H Baselmans-Oracle

2016

873 10 Miljard
Chinezen willen 10 miljard dollar investeren in Curaçaose energiesector
Guangdong Zhenrong Energy, het Chinese bedrijf waarmee de regering
donderdag een Memorandum of Understanding (MoU) heeft getekend,
is bereid om 10 miljard dollar te investeren in de energiesector. Dat zei
premier Ben Whiteman (PS)
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De wereld van sprookjes want elke zakenman wil hun geld minimaal
verdubbelen en hoe willen deze chineze fantasten 10 miljard ruimschoots
uithalen. Internetgambling op het ISLA terrein?
John H Baselmans-Oracle

2016

874 ’Onderzoek naar omvang drugssmokkel’
Er moet een groot onderzoek komen naar de omvang van de drugssmokkel via met name de Rotterdamse haven, waarbij ook gekeken wordt
naar de effecten op de maatschappij.
Hiervoor pleitte Madeleine van Toorenburg (CDA) zaterdagmiddag in
een radio-uitzending van WNL. Ze reageerde hiermee op de onthullingen
in De Telegraaf over grote onrust binnen de douane.
Het ministerie van financiën wil de capaciteit bij de gewapende tak
van de douane, het sluitstuk op de drugscontroles in en bij de haven,
met bijna veertig procent terugdraaien. Daarnaast, zo blijkt uit interne
stukken van de douane, krijgen controles op afdracht, zoals accijnzen,
meer prioriteit dan controles op drugs.
„Een dramatisch plan dat absoluut niet mag doorgaan. Ik vind ook dat
er een groot onderzoek moet komen naar wat er echt aan de hand is.
Wat is het effect van de cokesmokkel op de maatschappij? Nederland
moet geen ’narcostaat’ worden. De Telegraaf heeft erg goed onderzoek
gedaan naar dit probleem”, aldus Van Toorenburg.
- The new world-
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Deze koers is opmerkelijk omdat er steeds meer cocaïne Nederland
wordt binnengesmokkeld. De smokkel leidt tot liquidaties, ontvoeringen van chauffeurs, intimidaties van eigenaren van fruitbedrijven en
meer vuurwapengeweld in steden. Ook vielen er zeker zes onschuldige
slachtoffers als gevolg van oorlogen tussen misdaadgroepen.
De SP wil een debat over de drugssmokkel, het snoeien binnen de eenheid OSODT van de douane en de voorgenomen koerswijziging. Ook
de VVD heeft geschrokken gereageerd op de kwestie.
Mijn Commentaar
Daar gaat de handel van het Koninklijkhuis.
Of is dat de handel in deze haven die niet onderzocht wordt?
Wekelijks vertrekken er containers met coke naar deze haven vanuit
Curaçao en dat van de persoonlijke vriend van de Koning naar het land
van deze Koning!
Och gewoon bla bla van de Nederlandse politiek.

2016

875 “Venezuela hielp Wiels aan de macht”
Als het gaat om eerlijke verkiezingen op Curaçao – vrijdag is er een
stembusgang – kijkt Nederland bezorgd naar de invloed van de gokmaffia. Maar Den Haag lijkt blind voor een nóg grotere speler: buurland
Venezuela.
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De Telegraaf heeft aanwijzingen én getuigen dat Hugo Chávez in 2012
Helmin Wiels hielp bij zijn overwinning. ,,Tassen vol vlaggetjes van
Pueblo Soberano verlieten het Venezolaanse consulaat.’’
Zijn grootste triomf viert Helmin Wiels op 19 oktober 2012. Zeven
maanden voor hij met kogels in zijn rug wordt vermoord, haalt de
grofgebekte politicus met Pueblo Soberano (Souverein Volk) de meeste
stemmen binnen. Zijn belofte van onafhankelijkheid, los van Nederland,
raakt een gevoelige snaar bij de arme en weinig geschoolde achterban.
De strategie van schelden tegen blanke makamba’s is geslaagd.
Wiels gaat met medestanders uit zijn dak die vrijdagavond bij het partijkantoor. Gerrit Schotte, tot voor kort premier, wordt met zijn Movementu Futuro Korsou tweede en omarmt Wiels op het podium. Tussen
de massa feesten ook twee Venezolaanse politici mee: Rodrigo Cabezas
en Calixto Ortega. ,,Internationale waarnemers’’, stellen Venezolaanse
media die berichten over de ‘linkse overwinning’. Maar de Kiesraad
Curaçao weet niks van observators.
Waarom feesten vertrouwelingen van Hugo Chavéz – Calixto is inmiddels benoemd tot opperrechter door president Maduro – mee met
een Curaçaose politicus? Het is een vraag die Alfredo Limongi, een
Venezolaan die al lange tijd op het eiland woont, bezighoudt. ,,Net als
het raadsel waarom Wiels op zijn vlaggen exact dezelfde symboliek
gebruikte als Chávez. Van het hartsymbool dat de socialistische partij
van Venezuela uitdraagt, maakte Wiels een kopie voor zijn eigen propaganda. Is dat toeval?’’
Limongi is niet de enige die verbijsterd toekijkt. ,,Wiels gebruikte hetzelfde draaiboek als Chávez’’, zegt een Zuid-Amerikaanse zakenman.
- The new world-
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,,’Jij bent arm door de schuld van de elite!’ Op Curaçao werd dat: door
die witte Hollanders. Die haatzaaierij is exact hoe Chávez het volk
misleidde. Caracas keek op zijn minst instemmend toe. Want Wiels’
streven naar onafhankelijkheid, en het einde van ‘kolonialisme’, paste
precies in het straatje van Chávez. En in de oliebelangen van Venezuela.’’
Venezuela mag na Saoedi-Arabië de grootste olievoorraad ter wereld
hebben, het betreft bijzonder zware olie. Om die te verwerken, moet ze
eerst vermengd worden met lichtere varianten. De Curaçao Oil Terminal
is daarvoor ideaal. In de Bullenbaai meren de allergrootste olie-tankers
aan om volgepakt richting China te reizen. In 2012 verschijnt aan de
horizon echter een probleempje: in 2019 eindigt het Venezolaanse
huurcontract met Curaçao voor de Bullenbaai en de raffinaderij Isla.
Op de dag voor de Curaçaose verkiezingen laat Ana Elisa Osorio op de
Venezolaanse tv niets aan duidelijkheid te wensen over. De ex-minister
onder Chávez vat de stembusgang in het Caribische Koninkrijksdeel
samen als: herkolonisatie of onafhankelijkheid? ,,Het is ongelooflijk dat
men in de 21ste eeuw nog steeds meent kolonies te kunnen besturen’’,
sneert ze richting Nederland. ,,Wij vechten voor de onafhankelijkheid
van ons continent.’’ Chavez’ echo dat de ABC-eilanden eigenlijk aan
Venezuela behoren klinkt erin door.
Uniek is die inmenging niet. Overspoeld door oliedollars steunde de
Bolivariaanse Revolutie jarenlang stiekem linkse kandidaten in de regio.
Op 4 augustus 2007 landde de Venezolaan Antonini Wilson per privéjet
in Buenos Aires. Hij werd gepakt met 790.550 dollar cash. Het vliegtuig bleek bevolkt met Venezolaanse ambtenaren. Bestemming van het
fortuin: presidentskandidate Cristina Fernandez de Kirchner.
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Of er geld is doorgesluisd vanuit Caracas naar Pueblo Soberano, of naar
andere van onafhankelijkheid dromende partijen op Curaçao, is onduidelijk. Maar tijdens een speurtocht stuitten we op een goed ingevoerde
getuige. Vanwege gevaar voor represailles noemen we haar Simone.
,,Het consulaat van Venezuela op Curaçao heeft Helmin Wiels op allerlei
manieren bijgestaan’’, verklaart ze tijdens een geheime ontmoeting. ,,De
band met Wiels was goed. En voor de verkiezingen van 2012 is er een
enorme hoeveelheid campagnemateriaal geleverd. Tassen vol vlaggetjes
van Pueblo Soberano verlieten het Venezolaanse consulaat.’’
,,Wiels was een fanatiek volger van Hugo Chávez’’, zegt Simone.
Dankzij die bewondering kwam hij in contact met de toenmalige consulgeneraal Sonia Alvarado Rossel. En met plaatsvervangster Mari-Yuri de
la Trinidad Morales (op internet genoemd als agent van veiligheidsdienst
SEBIN). ,,Chávez is een wereldleider, een icoon’’, ontboezemde Wiels
twee maanden voor zijn dood in Pauw & Witteman. Dat Pueblo Soberano
deels dezelfde symbolen gebruikte als de Venezolaanse regeringspartij
PSUV noemt Simone ‘niet meer dan logisch’.
Ze wijst echter op nóg een Venezolaans belang om Curaçao uit het Koninkrijk los te weken. ,,Het is de legertop in Caracas een doorn in het
oog dat vanaf vliegveld Hato Amerikaanse spionagetoestellen opstijgen.’’
Hoewel er officieel geen militaire basis van de VS ligt, zien de Chavistische leiders dat anders. Deze week nog beschuldigde Maduro de VS
en Nederland van agressie door schending van Venezolaans luchtruim.
Simone: ,,Een onafhankelijk Curaçao kan zeggen: ophoepelen!’’
Als er iemand op Curaçao ijvert voor sluiting van raffinaderij Isla en een
schoonmaak van de unieke natuurlijke haven, dan is het Andres Casimiri.
Hij lanceerde het idee Greentown: jachthavens en woningen in plaats
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van misschien wel de vuilste raffinaderij ter wereld. Maar regeringspartij
Pueblo Soberano, met nota bene een ex-huisarts als premier, wil er niet
aan. Het deed Casimiri begin dit jaar verzuchten: ,,Ik krijg het gevoel dat
ze compleet van Nederland afdrijven en Venezuela willen binnenhalen.’’
Een Nederlandse advocaat op het eiland, die anonimiteit vraagt, ziet
Venezuela met oliedollars strooien om goodwill bij de bevolking te kweken. Raffinaderij Isla is jaarlijks sponsor van talloze carnavalswagens en
sportevenementen. Een groot baseballstadion is met Venezolaans geld
opgericht. ,,Ze hebben nog nooit één korrel zand schoongemaakt rond
de raffinaderij. Maar de Venezolanen trekken hier meer aan de touwtjes
dan die paar gokfiguren.’’
Hoewel de betrokkenheid bij Pueblo Soberano het grootst was, is het
contact tussen het consulaat en sommige andere politieke partijen ook
nauw. Aldus Simone. Wie ageert tegen het Koninkrijk, lijkt van harte
welkom. Zo zou het contact met Charles Cooper, in 2012 lijsttrekker
van de MAN, uitstekend zijn. Ook de inmiddels om corruptie veroordeelde MFK-leider Schotte is een bekende gast in het rode pand aan de
Scharlooweg. Simone: ,,Consul Sonia Alvarado smolt compleet weg
voor Gerrit.’’
Wat betekent die recente inmenging voor de verkiezingen van vrijdag?
Niet alles. Al is het maar omdat Venezuela sinds de lage olieprijs amper
geld heeft om zijn eigen economie draaiende te houden. Laat staan om
elders met vlaggetjes invloed te kopen. Toch zijn de belangen onveranderd. En met MFK, PAS (de nieuwe partij van Cooper) en Korsou di
Nos Tur (Curaçao van ons allemaal) van Amparo dos Santos lijkt een
nieuwe coalitie voor onafhankelijkheid kansrijk. ,,Ook Dos Santos is
al langs geweest op het consulaat.’’
272

- OMNIS 4 -

Oud-leden van Pueblo Soberano en recente partijen ontkennen de steun
vanuit het consulaat. ,,Wij zijn gekoppeld aan helemaal niemand’’, bezweert de penningmeester van PAS. Vanuit het Venezolaanse consulaat
blijft het stil. Consul-generaal Gutierrezde Alemeida heeft geen tijd voor
interview-verzoeken en reageert niet op emails met vragen.
Eugène Rhuggenaath, nummer twee op de lijst van de PAR, openlijk
voorstander van de band met het Koninkrijk, reageert wel: ,,Ik kan me
voorstellen dat je als politicus een cursus in het buitenland volgt. Maar
wat niet kan is financiering aannemen van buitenlandse overheden. Dat
is strafbaar.’’
In Caracas bespot men de Hollandse naïviteit. ,,Venezolaanse steun aan
Wiels? Ja, dat weet toch iedereen’’, zegt een radiomaker. Oppositieleider
Maria Corina Machado valt evenmin van haar stoel. ,,Steun vanuit het
Venezolaans consulaat voor partijen die kritisch staan tegenover het
Koninkrijk? Dat is niet uniek. In Ecuador, Colombia, Argentinië en
Mexico: overal steunt Maduro radicale groepen. Het verbazingwekkende is dat de Nederlandse regering, en andere Europese landen, zich
er nooit tegen hebben afgezet.’’
Mijn commentaar
Wat een belachelijk stuk.
Waar haalt Timmer die onzin vandaan?
Wiels is benaderd door Brinkman (PVV) en de fondsen (over 3 miljoen)
en politieke know-how kwamen van PVV Nederland.
Ik zat bij het gesprek op Avila Beach!
DAT was de reden waarom heer Wiels heel veel in Nederland was en
sommige dagen “onvindbaar” was!
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Ik heb hetzelfde aanzoek gekregen van heer Brinkman samen met heer
Stanley Brown maar wij beiden hebben NEE gezegd!
Heer Wiels ging wel in op het voorstel want we zouden ongeveer 3
miljoen krijgen, juridische bijstand en veel extra’s om de lijn PVV door
te zetten op ons eiland. Het ging er om om onrust te zaaien zodat heer
Brinkman aan kon tonen dat we een boeveneiland waren!
Later heb ik heer Wilders dit voor zijn schoenen gegooid in de Nederlandse politiek en zo werd heer Brinkman uit de PVV gezet!
John H Baselmans-Oracle
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876 Het omkopen door Chinese firma’s
Ondertekening overeenkomst zonnepanelen scholen
Minister Irene Dick van Onderwijs (PS) heeft vanochtend een overeenkomst getekend met het Chinese bedrijf CMEC voor de plaatsing van
zonnepalen op de daken van vijf scholen.
Er is ook een overeenkomst getekend met Aqualectra voor het onderhoud
aan de panelen en de teruglevering van energie.
Aan deze pilot doen vijf scholen mee, namelijk de St. Jozefschool,
Amador Nita, St. Paulus, MTS en de Juan Pablo Duarte School. Op
de foto is het moment van ondertekening te zien met CMEC-directeur
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Joyce Zhaoyan en Aqualectra-directeur Darick Jonis. Het project heeft
als doel het verlagen van de energiekosten voor scholen. Op basis van
de resultaten zullen meer scholen volgen.
Ook hier dus Chinees geld!
Mooi dat omkopen.
De volgende stap is Aqualectra opkopen.
John H Baselmans-Oracle

2014

877 Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties
Klokkenluiders
Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan
de kaak. Ambtenaren kunnen niet-integer gedrag melden. Een klokkenluider bij de overheid krijgt hulp bij het melden van een misstand.
Klokkenluidersregeling
In de klokkenluidersregeling voor rijksambtenaren en de politie staat
onder meer dit:
Klokkenluiders worden beschermd tegen benadeling. Klokkenluiders
kunnen vinden dat ze door hun melding toch worden benadeeld. Als zij
daartegen opkomen, krijgen ze een tegemoetkoming in de proceskosten
als ze in het gelijk worden gesteld. Ze krijgen de proceskosten tot een
maximum vergoed.
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Klokkenluiders kunnen een vermoeden van een misstand ook melden
bij een leidinggevende of vertrouwelijk bij een vertrouwenspersoon.
Is een klokkenluider het niet eens met de manier waarop zijn melding
is afgehandeld? Dan kan hij de misstand melden bij de Onderzoeksraad
Integriteit Overheid. Die doet dan onafhankelijk onderzoek.
Ook het ministerie van Defensie, de provincies, gemeenten en waterschappen hebben of krijgen binnenkort een nieuwe klokkenluidersregeling.
Adviespunt voor klokkenluiders
Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie. Het
adviseert (potentiële) klokkenluiders en ondersteunt hen bij de stappen
die zij kunnen zetten.
Het adviespunt is er voor verontruste mensen op de werkvloer die vermoedens hebben van misstanden op of rond het werk die het maatschappelijk belang raken. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook zzp’ers,
uitzendkrachten, ex-werknemers, klanten of leveranciers. Het adviespunt
richt zich daarmee op alle werkenden in Nederland, zowel binnen de
overheid als het bedrijfsleven.
Het Adviespunt Klokkenluiders doet zelf geen onderzoek naar de misstand. Klokkenluiders kunnen er in alle vertrouwelijkheid aankloppen
voor advies.
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Mijn Commentaar
Men denkt werkelijk dat je als klokkenluider dit gaat geloven.
Ondertussen is al gebleken dat Adviespunt Klokkenluiders niets meer
is dan je kompleet vastnagelen en controle over je als je met informatie
komt.
PAS OP trap er niet in om je vertrouwelijke informatie met deze instantie
te delen het is en blijft de overheid.
John H Baselmans-Oracle

2014

878 NO BAI VOTA / GA NIET STEMMEN 2
Een slogan die u al geruime tijd ziet en waar u misschien van denkt,
wat moet ik ermee?
Daarom gaan we hier even uitleggen wat wij als MKK (Movementu
Kontra Korupshon) al jaren geleden achter zijn gekomen. Namelijk dat
het lokale kiessysteem tegen de internationale verdragen in handelt en
niets meer is dan een ordinaire politieke maffiadictatuur.
Internationale regels en wetten
Internationaal en in alle regels van de wet staat duidelijk beschreven
dat 51% de meerderheid is en dat deze beslist over de zaak waar het
op dat moment over gaat. 51% kan zijn aandelen maar ook het aantal
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stemgerechtigden. In de diverse verdragen is dat allemaal zeer goed en
duidelijk omschreven, vernoemd en bekrachtigd in diverse wetsartikelen. De juristen die voor MKK werken zijn er zo achter gekomen dat
dus het huidig kiessysteem niet geldend is, al doet men voor dat het
volgens de regels gaat.
Wat er nu gebeurt
Wat er gebeurt, is dat er coalities gevormd kunnen worden waar meerdere
partijen samen gaan en dan alsnog het voor het zeggen hebben over die
partij die de meerderheid aan stemmen had gekregen. Ook dat gaat tegen
bepaalde internationale regels in en is aan te vechten. De partij met de
meeste stemmen is de partij die moet gaan zitten. Zo simpel staat dat
beschreven. Er kan geen “blok” gevormd worden tegen een partij! Dat
“blokvormen” is dan omschreven als zijnde de macht overnemen via
een onrechtmatige manier. Men heeft hier vele versies op en men zal
dit te allen tijde afschermen, maar de internationale regels kennen deze
blokvorming geen rechtmatig handelen toe.
51%
Nu, dat alles kunnen we aanvechten als 51% absoluut niet gaat stemmen. Absoluut houdt in dat u NIET uw sedula af gaat geven bij het
stembureau! Want zodra u uw sedula afgeeft aan een van de medewerkers van het bureau en deze uw naam aan streept, zit uw naam al in het
kiesregister. Daarom is het belangrijk om NIET naar het stembureau te
gaan en zeker niet uw oproep en sedula te tonen!
Zo stemt u uiteindelijk niet en is het een “no show”.
Wat gaat er gebeuren
Wat gaat er gebeuren als er 51% van de stemgerechtigden niet verschijnt?
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Dan gaan wij als MKK aan de slag en gaan eerst de verkiezing ongeldig laten verklaren op diverse gronden. De bevolking heeft duidelijk
aangegeven dat zij geen keuze wil maken uit deze corrupte en door
maffia gestuurde politici die momenteel op de vele lijsten staan. Er zal
eerst een totale screening moeten komen en alleen zuivere politici en
de nieuwe garde kunnen dan een nieuwe verkiezing uit laten schrijven.
Het doel
Het doel van MKK is dat de politiek gezuiverd gaat worden van de
machten die de maffia en de vele criminele groepen momenteel hebben. Het land zou bijvoorbeeld ook geregeerd kunnen worden door een
zakenkabinet; mensen die geen verdere verbinding hebben met de maffia
en allemaal werken vanuit een zuiver geweten. We zien dat bijvoorbeeld
in Zwitserland, IJsland en zo nog enkele andere landen.
Besef
Kiezers moeten beseffen dat zij bepalen, volgens de internationale verdragen, wie hen vertegenwoordigen. Nu is het zo dat de politiek zelf
BUITEN de kiezers om bepaalt wie wat waar gaan zitten.
Het is juridisch allemaal mogelijk en dat weten de lokale partijen ook.
Dat is de reden waarom de actie “NO BAI VOTA” overal geboycot
wordt en zoveel mogelijk verzwegen wordt. Maar ondanks dat blijven
we doorgaan want de bevolking heeft recht op een democratie en deze
democratie is nu niets meer dan een politieke maffiadictatuur.
NO BAI VOTA
GA NIET STEMMEN
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Dat voor onze democratische toekomst en die voor onze kinderen die
niet hoeven te leven onder dit vieze systeem.
NO BAI VOTA
GA NIET STEMMEN
John H Baselmans-Oracle

2014

879 VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Op verschillende plaatsen op internet en kranten wordt de sticker NO
BAI VOTA weggehaald. Dat is het negeren van vrijheid van meningsuiting!
Wij als MKK hebben alle stukken klaar liggen als 51% van de bevolking
NIET naar het stemlokaal gaan. Internationaal is dan aan te vechten dat
de verkiezingen ongeldig zijn. Met dat kunnen we de nieuwe politici die
niet vallen onder de maffia voorstellen aan het volk zodat ze een frisse
nieuwe keuze kunnen maken onder politici die WEL voor het volk gaan
werken en NIET de maffia steunen.
Nogmaals, door een mening of een posting te blokkeren zijn die mensen
die deze posting weghalen schuldig aan de internationale artikelen voor
vrijheid van meningsuiting. Zo ondersteunt u dan de maffia en handelt
tegen de internationale verdragen.

280

- OMNIS 4 -

Deel deze boodschap SVP over het gehele internet en de pers. Onze
dank MKK
John H Baselmans-Oracle

2014

880 Lokale dagbladen weigeren MKK advertentie
Het moet niet gekker worden.
Afgelopen vrijdag beslisten we als MKK om een eenmalige advertentie te plaatsen in alle dagbladen van Curaçao genaamd; No bai vota.
Ik maakte een nette mail met de vraag wat een 10 x 10 cm full color
advertentie zou gaan kosten en dat geplaatst woensdag of donderdag en
verzond deze naar alle kranten die een email adres hebben op dit eiland.
Het bleef akelig stil maar uiteindelijk kwam de krant Ultimo Noticia die
even belde en hoorde dat het ging over “No bai vota”! Er werd Jezus
bijgehaald en toen was het stil. Tegelijkertijd was er een mail van de
Extra en werd me verteld wat de kosten waren en dat het een aangepaste
formaat moest zijn. Ik reageerde dat ik het hierbij het aangepaste formaat
naar hen opstuurde en dat ik het maandagmorgen zou komen betalen.
Maandagmorgen, 26 september 2016, van Bandabou naar de stad. Puur
alleen voor de Extra want niet één krant heeft verder iets van zich laten
horen! Kunt u nagaan dat de pers die pretendeert zo onafhankelijk te
zijn die dus uiteindelijk zo zich laat afpersen door de politieke maffia!
Aangekomen bij de Extra duurde het ongeveer 3 kwartier eer dat de
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lieve dame alles in haar computer had gevonden en dat het geplaatst kon
worden. Het kon niet donderdag of woensdag maar dinsdag was vrij.
Okay, dan dinsdag en we betaalden de advertentie en gingen weg. We
waren nog niet bij de oprit van de brug of we werden gebeld. Het was
Extra, we konden ons geld op komen halen want de jurist van Extra heeft
aangegeven dat de advertentie “No bai vota” juridisch niet geplaatst kan
worden! (zie bijgevoegde image) Ja, u leest het goed de leugen van een
zogenaamde jurist die beweert dat een advertentie niet mag!
We hadden deze mogelijkheid al besproken en juridisch gezien is er
absoluut geen probleem met de sticker noch met de tekst “No bai vota”.
Maar een van de politiek getinte zogenaamde juristen van de Extra ziet
liever dit dus niet op de voorpagina staan en doet dus openlijk aan inbreuk van de rechten van de mens en vrijheid van meningsuiting! Praten
we nog niet over de vele internationale artikelnummers waar deze krant
en blijkbaar de andere dagbladen zich ook schuldig aan maken.
Elk mens op deze wereld heeft volgens de vele internationale verdragen
het recht om een mening te uiten en deze eventueel te publiceren. Maar
dan is er een lokale maffiaclan die aan blok mensen blokkeren die de
waarheid over het lokale illegale kiessysteem naar buiten willen brengen.
Het bewijs is geleverd en we hebben alles geregistreerd. Dat alles past
precies in de bewijzen die we nodig hebben om als MKK internationaal
aan te tonen dat we in een lokaal verziekt systeem leven waar de lokale
maar ook internationale maffia een grote rol spelen. Het gaat om veel
geld in deze maffia die de politiek alsmaar beschermt, omkoopt en daar
helpt justitie en de lokale pers heel erg hard aan mee.
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NO BAI VOTA zal doorgaan tot de dag dat men in gaat zien hoe ziek
men hier werkt. Nu is het zaak de bewijzen internationaal te deponeren
om zo een zeer sterke case te maken tegen deze lokale maffiawereld.
Dank u Extra, u was net wat we nodig hadden, want de uitspraak dat
het juridisch niet kan is de grootste onzin die ooit voor onze voeten is
gegooid. Bedankt Extra voor uw leugen.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
MKK Curaçao

2014

881 NO BAI VOTA 3
Misschien hebben we het weer mee, maar dan nog zal men niet moeten
verschijnen op een later tijdstip om definitief af te rekenen met deze
corrupte politiek.
Al weigert de pers en de media ons aan het woord te laten de strijd zal
doorgaan.
Help ons het woord verspreiden en alles is hier te lezen.
http://www.place4free.com/Nobaivota.htm
Stuur deze link door naar al uw vrienden en kennissen ze moeten weten
dat er een weg is om uit deze maffia en corrupte te komen maar daar
is uw hulp bij nodig.
John H Baselmans-Oracle
- The new world-
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882 De zoveelste leugen vanuit het stembureau
Hoe is het mogelijk dat de waarheid weggehouden wordt bij de lokale
bevolking en er valse voorlichting wordt gegeven die nu zgn een misverstand is!
Natuurlijk mag je een selfie maken zolang er maar geen andere personen
op staan want dan praat je over privacy recht.
Zo ook de 51% absoluut niet stemmen en blanco stemmen waarbij de
lokale pers opgedragen wordt deze informatie niet vrij te geven door
MKK te boycotten.
Ik ben blij dat de partij KFO wel luistert naar de signalen die wij als
MKK naar buiten brengen en daar wel de kans voor krijgen in de lokale
pers naar buiten te brengen.
NO BAI VOTA
John H Baselmans-Oracle
lmans-Oracle
MKK Curaçao
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883 STEMADVIES
Stem op GEEN van deze partijen:
-

Movementu Futuro Korsou
Democratische Partij
Forsa Kòrsou
Partido Laboral Krusada Popular
Lista Niun Paso Atras
Nationale Volkspartij / Partido Nashonal di Pueblo
Movishon Antia Nobo
Partido Antiá Restrukturá
Frente Obrero Liberashon 30 Di Mei 1969
Pueblo Soberano
Pais

Blijkbaar hebben alle partijen connecties direct of indirect met de maffia
en vele halen hun geld vanuit criminele organisaties!
Daarom adviseren wij als MKK:
GA NIET STEMMEN/ NO BAI VOTA
Geef uw cedula NIET af bij het stembureau want daar begint het stemmen al mee.
Bij het behalen van 51% van niet stemmers kunnen wij MKK internationaal het bedrog en de maffia politiek aanpakken.
GA NIET STEMMEN/ NO BAI VOTA
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Wij wensen u veel wijsheid toe en dat we samen naar een maffia /crimineel vrij eiland kunnen komen.
En dat voor onze toekomst onze kinderen!
John H Baselmans-Oracle
MKK Curaçao

2014

884 Uw fundamenteel recht
Uw fundamenteel recht is het beste voor de samenleving en uw kinderen
te doen.
Door massaal NIET TE STEMMEN kan de huidige corrupte en maffia
politici via internationale regels voorgoed langs de kant gezet worden!
51% is een meerderheid en wordt internationaal via verdragen erkend
als zijnde het stem van het volk.
Dat mensen blijven schuilen achter een fundamenteel recht is omdat:
1. Men is vreselijk bang voor veranderingen.
2. Men plukt zelf mee van deze politieke maffia’
Waar we voor moeten vechten is ons internationaal recht en dat zijn
eerlijke verkiezingen zonder maffia en zonder corruptie! Want laten we
eerlijk zijn wat geven wij onze kinderen mee?
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885 Hoe bang is de lokale politiek?
De verkiezingen zijn uitgesteld voor onbepaalde tijd!
Als reden is de storm die ruim 250 kilometer langs ons eiland gaat.
Men is als de dood dat er één kiezer te weinig komt en dat MKK zijn
51% zou kunnen behalen om zo de lokale politiek aan te kaarten bij de
internationale organisaties.
Men doet er alles aan om elk persoon te lokken om maar in ieder geval
te verschijnen in het stemlokaal. Doch steeds meer mensen beseffen dat
men niet meer afhankelijk wil zijn van deze politieke maffia en men wil
ook een betere toekomst voor onze kinderen.
Jammer dat mensen nog steeds meedoen, al is het via een lotje te kopen
of naar een van de vele feesten / bijeenkomsten te komen van deze maffia
gesteunde politieke partijen. Men beseft niet dat door te verschijnen bij
deze bijeenkomsten of manifestaties, men de maffia steunt!
Men kan geldelijke problemen hebben maar je bent wel een vrij mens.
Je kunt het bloedgeld aannemen van de vele politieke partijen en je bent
je leven slaaf van deze vuile manier van politiek!
NO BAI VOTA heeft zijn eerste overwinning, gesteund door een onafhankelijk medium en dat is moeder natuur. Nu gaan we een stap verder
en gaan we zorgen dat we de corrupte politiek aan gaan pakken, mits
we de 51% no shows halen! Ondanks alle boycotten en al het zwijgen
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van de pers begrijpen meer en meer mensen dat we dagelijks vreselijk
voorgelogen worden. Dat tot zelfs het kiesraad toe. Helaas de maffia
heeft (nog) de touwtjes in handen maar het is aan u voor hoe lang nog.
Ik wens iedereen een veilige tijd en laten we een groot feest organiseren
samen als we de 51% gaan halen en dan gaat MKK aan het werk om
Curaçao te verlossen van deze maffia politiek en de daar aan gekoppelde corrupte politici.
Take care en NO BAI VOTA.
John H Baselmans-Oracle
MKK Curaçao

2014

886 Angst zaaien op een eiland
Is het niet via de politiek dan wel via criminelen.
Maar we hebben ook onze regering en hun clubjes die van elke regenbui
een desaster maken.
Ook weer zo deze storm in een glas water! Wat ook weer zoals elke
angst campagne op dit eiland een economie plat legt en het dagelijks
leven ontregelt.
Dat voor simpele regen/onweersbui die er jaarlijks over onze eilanden
behoort te vallen.
Even om aan te tonen dat de overheid het als een spelletje zag:
EEN dag voordat de zogenaamde orkaan Curaçao aan zou doen werd er
288
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door mevr Romer opdracht gegeven de rooien schoon te gaan maken!
EEN DAG! Dat terwijl de meteo 5 dagen eerder de mogelijkheid van
een orkaan aan gaf!
Verder is duidelijk dat het hele rampenteam zelf een ramp is want waar
waren alle belangrijke nummers?
Waar was het landelijk meldpunt enz enz.?
Zo kun je uit opmaken dat er NIETS ging gebeuren en dat we praatten
over een ordinaire onweersbui.
Wanneer gaan we eens niet leven naar de angsten die internationaal via
Amerika worden opgelegd?
Hoe serieus was het rampenteam?
1 dag van te voren werd er opdracht gegeven om rooien
schoon te maken!
Waar was het landelijk alarmnummer?
Waar werd dat gepubliceerd?
Waar waren alle andere belangrijke nummers in geval van?
Waarom was men wel snel erbij om de verkiezingen uit
te stellen (voor de gestelde vrijdag 6 uur)?
300 km langs een eiland gaan (5 dagen lang aangegeven door meteo)
is geen gevaar, buiten wat onweer en regenbuien.
John H Baselmans-Oracle
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887 Niet betalen dan de kogel
“Werner “Wenchi” Mingeli
De persoon die neergeschoten is bij house off workship was een persoon
die veel drugs weggenomen en niet betaald had bij de Colombiaanse
drugsmaffia.”
Dit bericht kwam via een goede Colombiaanse bron binnen.
Het blijkt dat de Colombiaanse drugsmaffia schoonschip aan het maken
is met die personen die zich niet aan de verplichtingen voldoen.
Je kunt drugs verhandelen of drugs kopen maar je zal en moet betalen.
Betaal je niet is het bij de Colombianen heel duidelijk, je krijgt eerst de
kogel en dan gaat men navragen!
Een andere manier dan dat we gewend zijn van de Italiaanse drugsmaffia die eerst begint te dreigen, afpersen en als laatste het wegnemen van
het leven.
Volgens insiders is deze manier van handelen door de Colombiaanse
drugsmaffia pas het begin en meerdere zullen volgen!
Wel is het erg dat de 2 kinderen ook niet veilig zullen zijn want het
geld zal ergens vandaan moeten komen. Een simpele “regel” vanuit de
Colombiaanse gemeenschap.
More to come, dat is zeker.
John H Baselmans-Oracle
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888 PAR, PAIS en mevr Leeflang
Het vuile spel rond NO BAI VOTA
Gisteren geraakte ik in een situatie die typerend is voor dit eiland. We
weten ondertussen allemaal dat bijvoorbeeld de partijen PAR, PAIS en
de partij van mevr Leeflang schrijvers gebruiken om “andersdenkenden”
aan te vallen en zoveel mogelijk in diskrediet te brengen en zelfs zo ver
gaan om hen te bedreigen.
Bij het posten van de sticker “No bai vota” bij een zekere mevr. Leito
was er een snotaap van 14 jaar die al verschillende stukken schreef voor
bovengenoemde partijen en mij kwam vertellen dat ik mijn mond moest
houden en langs de zijlijn moet toekijken en geen recht van spreken heb
omdat ik geen politieke partij heb! Er werden nog wat meer zaken aangehaald want ik zou niet de waarheid spreken en als alles waar was waarom
vermoordde mevr Wiels dan niet Dick Drayer en waarom vermoordde
heer Schotte niet enkele mensen! Uitspraken die zeer verontrustend zijn
voor een jongeman die denkt alles af te weten van de politiek.
Helaas wordt deze 14 jarige gevoed door de drie bovengenoemde partijen en hij denkt door te schrijven “Nu is het genoeg geweest” mensen
het zwijgen op te leggen en woorden te laten zeggen die niet uit mijn
mond op pen zijn gekomen.
De meest mooie stelling was dat ik de waarheid niet sprak omdat de
reguliere pers niets van MKK en mij publiceerde en dat ik daarom
leugens verkocht! Deze jonge heer Marnix van T. weet kennelijk niet
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dat de pers betaald wordt via politiek bloedgeld en dat om de vele maffia politieke partijen zo te beschermen. De beste geldende regel is; de
partijen die de grootste en meeste advertenties en leugenstukken laten
zetten via kranten, radio en TV, zitten het diepst in het aannemen van
maffia bloedgeld! En zo jonge heer Marnix v T. krijgen wij als MKK
geen kans om onze stellingen te plaatsen, zelfs niet toen we vanuit onze
eigen zak een advertentie in de krant willen plaatsen!
Ondanks dat alles en de tegenwerking van de gehele gemanipuleerde
pers, buiten CBA 2x en radio Fiesta 1 maal, weet de actie “No bai vota”
zo ver te komen dat we toch vele mensen wakker weten te maken en
dat via via het er op lijkt dat vele mensen gaan weigeren een stem uit te
brengen. Het is wel duidelijk dat de huidige politiek zelfs onze kinderen
tegen iedereen opzet die anders denkt. Dat om een vrije toekomst te
verspelen en er alles aan doet de maffia in het zadel te houden inclusief
het uit blijven delen van bloedgeld.
PAR, PAIS en mevr Leeflang u bent werkelijk vuil bezig door kinderen
te mis- gebruiken om zo hun eigen toekomst te laten verspelen.
NO BAI VOTA
John H Baselmans-Oracle
De antwoorden naar Marnix van T op mevr Leito’s wall
Marnix van T, je kunt het zat zijn omdat je het ware plaatje niet wil zien.
Verder ben ik niet de enige en zoals ik je verteld hebt in ons gesprek
(maar je kennelijk niet luisterde) heb ik een politieke partij gehad en ik
heb je ook verteld waarom het mis ging.
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Bij de vorige verkiezing zat ik op een gegeven moment op 53% niet
stemmers! Toen werd er vanuit de politiek een geweer op me gericht
en werd ik van alles afgesloten en mocht en kon niet meer naar buiten
komen. EN DAT DOOR JOUW zgn integere mensen!!
Jammer dat je niet geluisterd hebt en ook dat je niet mijn boeken begrepen hebt als je ze gelezen hebt!
Het is de PAR PAIS en de andere partijen die mij allemaal het leven
onmogelijk maken die de kranten en pers mij verbieden om een mening
te geven en te uiten!
En kennelijk, zoals ik, nu lees ben jij ook niet voor eerlijkheid en openheid laat staan in het recht van een mening uiten
Even de verdragen lezen en dan zie je waar ik het over heb.
Jammer Marnix dat je (nog) zo blind bent maar doe me dan een plezier
val niet mij aan maar die vieze mensen waar je nog in gelooft!
Marnix je bent werkelijk politiek blind en je gelooft de leugens van de
PAR PAIS en misschien andere maffiagroepen.
Een fijne avond verder en misschien eens wat politieke wijsheid.
Marnix nog even
Als je naar de Nederlandse politiek gaat kijken dan is 51% daar meerdere
malen gehaald! Dus je bent werkelijk bezig met een tunnelvisie en valse
beweringen. PAR misschien was het daar gezellig?
Marnix van T Ten eerste Ik heb van alle zaken aangifte gedaan zoals ik
je vertelde bij Delifrance
Helaas heb je totaal niet geluisterd en draaf je nu door.
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Het geval Schotte is heel wat anders en Schotte is geen moordenaar. Hij
is een sluwe loopjongen voor enkele grote heren en zijn vaders clubje.
Verder leg je me woorden in mijn mond die ik niet zeg.
Alle politici moeten dansen naar het geld van de maffia! Dat is een
vaststaand feit!
Verder waarom draaien alle beloftes keer op keer 180 % om nadat ze
op hun stoel zitten en bedreigen diverse politici me bijna wekelijks?
Ik heb NOOIT ergens geschreven dat een van de politici een moordenaar is!
Nee, ze zijn te laf daar voor.
Je weet absoluut niet waar ik mee bezig ben en wat er internationaal
gaande is tegen de maffia incl een M wiels.
En de domme opmerking dat M wiels D Drayer niet vermoordt, laat
zien dat je niet weet wie de ware moordenaars zijn en waar het om gaat.
Dick is geen bedreiging net zoals die Balentine DJ die zwetsverhalen
de wereld inbrengen!
Over alle zaken zijn de aangiftes van mij bij OM gedeponeerd. En nog
gaan er zaken naar de PG om dat het als burger mijn plicht is deze door
te geven.
Op FB kom ik overal voor en mijn ‘No bai vota’ pagina wordt dagelijks
door tussen de 6.000 tot soms 12.000 mensen bezocht! Je bent erg slecht
geïnformeerd door je mensen!
Ook over Nederland ben je kennelijk heel slecht geïnformeerd en er
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waren zelfs opkomsten minder dan 40%. Man je bent werkelijk de
weg kwijt.
John H Baselmans-Oracle

2014

889 Mijn garantie voor leven
Curaçao: 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 number 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
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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
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 undersigned, 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
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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
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 1010-2010, 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
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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 Security. He called some of his people and asked them to investigate on his
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 allowed 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

298

- OMNIS 4 -

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
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 William 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 about 10,000 times downloaded 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.
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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 issues. 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 disappeared, as “excuse” health problems. Then, shortly after a request for
a conversation with the Attorney General, he was sent home as well.
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.
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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 undersigned 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
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.
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Three governors of the kingdom of the Netherlands have told the undersigned 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

2014

890 50% - 1
50% plus 1 stem en dan is een referendum geldig!
LET WEL
50% MIN 1 stem zijn verkiezingen ook ongeldig en moeten
over gedaan worden!
Al beweert men anders maar men is wel bang als er over
de 50% niet stemmers zullen zijn!
Volgens internationale regels en verdragen:
50% plus 1 is pas een meerderheid en dan heeft de daadwerkelijk
de meerderheid ook gesproken!
Lees AD vandaag
“Te lage opkomst referendum Hongarije
Aan het referendum nam rond de 45 procent van de 8
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miljoen stemgerechtigden deel. Vijftig procent plus één stem was
nodig om het referendum geldig te verklaren.”
John H Baselmans-Oracle

2016

891 VOTA SABI een grote politieke oplichting
Antwoord je alles “ja” krijg je PAS
Antwoord je alles “Nee” krijg je DP
Antwoord je “neutraal” krijg je DP
Antwoord je “om en om de 3 mogelijkheden” krijg je PAIS
Zoals heer George ook stelde, als je kleine verschillen
doet zal er weinig of niets veranderen!
Zie zelf maar
http://votasabi.com/
En zo politiek is een en al oplichting!
Daarom NO BAI VOTA en laten we verder gaan met integere nieuwe
mensen. GEEF HEN DE KANS om onze kinderen een goede toekomst
te geven.
John H Baselmans-Oracle
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892 HET VOLK IS AKKOORD GEGAAN MET:
Door te gaan stemmen of door u te hebben laten zien bij een van de
stemlokalen bent u akkoord gegaan met, dat:
U openlijk toe geeft dat u voor de maffia bent.
U niets om de toekomst van uw kinderen geeft.
U akkoord bent gegaan met het verdelen van drugs en 		
uitmoorden van uw kinderen.
U akkoord bent gegaan met het vergiftigen van uw kinderen
en medemensen (door oa de ISLA)
U akkoord bent gegaan dat onze zuurverdiende geld 		
verdwijnt bij de maffia en gebruikt wordt voor wapen- 		
cocaine handel en gokken’
U akkoord bent gegaan met het verkopen van uw kinderen.
John H Baselmans-Oracle

2016

893 Bedankt
Bedankt voor die mensen die het vertrouwen hebben in MKK en niet
zijn gaan stemmen.
Het is jammer dat het volk weer gekozen heeft voor de maffia. Iets wat
niets verwonderlijk is omdat vele verbonden zijn met die groepen en de
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giften aannemen. Want u bent wel naar hun feestjes gegaan, optredens
bezocht en zelfs giften aangenomen!
Och, wat maakt het uit als we toch niet aan onze kinderen denken.
Wat maakt het uit dat er geen toekomst is.
Als we maar lol en feesten hebben en dan zien we morgen wel verder.
Doch voor alle niet stemmers, we gaan de goede kant op en geef de
moed niet op. We gaan dit eiland nog een schoonvegen maar voorlopig
is het weer doorgaan met een corrupte en maffia politiek.
John H Baselmans-Oracle

2016

894 Vrijheid van meningsuiting?
Een commentaar dat tekenend is voor iemand die kennelijk veel geld
maakt met de maffia en kost wat kost het wil beschermen.
Helaas niet nadenkend over de toekomst laat staan zijn kinderen.
Och waarom? Als we vandaag maar feest hebben niet waar?
Mr R.P.G.
John H Baselmans met de dag spoor je minder. Stemmen is een essentieel deel van ons democratisch systeem. Als je denkt dat Curacao
dergelijke problemen heeft dan moet je juist stemmen voor degene die
je denkt dit te kunnen herstellen. Om mensen te zeggen niet te stemmen
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is het stomste en domste dat iemand ooit kan verklaren. De dag dat je
niet meer mag of kan stemmen wil je huilen. Kom nou!! Wat ik wel akkoord met je kan gaan is dat je punten allemaal met de MFK te maken
hebben. Dus stem voor de MFK dan gaat men akkoord met al je punten.
Antwoord 1
Heer R.P.G.
Noem EEN politicus die integer is en NIET gesponsord wordt direct of
indirect door de maffia! ALLE die nu zitten of gaan zitten hebben hun
campagnes gefinancierd via deze kanalen.
Verder heeft u niet gelezen wat MKK gaat doen als er 51% no shows
zijn en draaft u als een stier met een rode lap dom door om uw frustraties te koesteren.
Er zijn internationale regels en wetten die in werking gaan als er 51%
niet op komt dagen maar die moeite heeft u kennelijk nooit genomen om
de rechten van de mens en de verdragen te lezen. Nu dat hebben onze
juristen van MKK WEL gedaan en zo kunnen we de hele corrupte zooi
die u nu zo in bescherming neemt, aan de kant zetten en een verkiezing
eisen met mensen die al gescreend zijn en integer zijn. Kortom mensen
die ons land van deze maffia wil verlossen.
U steunt nu de maffia wat niet verwonderlijk is want kennelijk heeft u
een dikke boterham via hun. WIJ willen onze kinderen een toekomst
geven iets waar u en uw politici niet aan denken.
Mr R.P.G.
Nonsens in de lucht gooien kunnen we allemaal. Er zijn genoeg mensen die niets met de maffia te maken hebben. Duidelijk is alles wat u
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uitkraamt of geroddel of je reinste onzin. Nooit hebt U enige bewijzen
op tafel gezet. Hou nou eens een keer op met deze nonsens. Integendeel
van U zeg ik wel aan iedereen “GA STEMMEN”. Het is Uw goedrecht
en/of democratisch plicht.
Antwoord 2
Heer R.P.G. Ik bepaal wat ik naar buiten breng en dat is mijn recht. Dat
u dat niet bevalt is omdat u deze maffia kennelijk moet beschermen.
NIEMAND bepaalt of ik moet gaan stemmen ja of nee en laat me zeker
niet intimideren door uw onzin praat. Alles wat ik naar buiten breng is
bewezen, dat u weigert het te lezen is uw recht.
En wat mijn democratische plicht is dat moet u eens lezen wat er in
de verdragen staat en dat schendt u nu door uw laatste opmerking naar
mij toe.
Uw blijft uw frustraties maar ventileren, wij als MKK met de diverse
juristen gaan door ook zonder uw toestemming.
John H Baselmans-Oracle

2016

895 Voor de mensen die van cijfers houden
We kunnen zien dat MKK zeker succes geboekt heeft ondaks de algehele
boycot en alle tegenwerking van de pers, kranten en TV.
Ondanks dat zijn er veel meer mensen wegggebleven en zijn er jammer
genoeg nog te veel blanco of verkeerd stemmers.
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Maar we winnen terrein en het mooie is dat er nog een grote verrassing
te wachten staat voor de kiezers. Want vergeet niet, democratie is een
fata morgana en dat gaat men de komende tijd zien.
Kijk goed wat u zelf heeft aangericht en bedenk maar vast een smoes
aan uw kinderen waarom u zo dom heeft kunnen zijn.
http://www.place4free.com/Watamula/Assets_Watamula5/cijfers.jpg
John H Baselmans-Oracle

2016

896 EEN ZEGE VOOR MKK
Steeds meer mensen beseffen dat het niet langer kan in deze corrupte
politiek. Waren er in 2012 nog 76.1 % mensen die gingen stemmen nu
waren er nog maar 66.5% stemmers Dat wil zeggen dat we 11.513 meer
mensen hebben bereikt ondanks alle tegenwerking van de pers.
De volgende verkiezingen gaan we de gehele politieke maffia verrassen want na deze politieke blunder gaat iedereen genoeg krijgen van
deze show.
Of het nog op tijd is is de vraag want onze kinderen worden dommer
en dommer gemaakt en we worden vergiftigd dag in dag uit via diverse
kanalen. Maar de kiezer heeft hier (nog) voor gekozen dat is duidelijk.
John H Baselmans-Oracle
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897 Het grote plaatje
In diverse gesprekken met mensen om me heen blijkt steeds meer dat
men niet ziet wat het grote plaatje is laat staan waarom zaken gebeuren
of op die manier lopen. Men denkt in boxen en in details. Men vergeet
de oorsprong te zien en de algehele toedracht van elk geval elke situatie.
Jaren schrijf ik al boeken en bracht ik vele kritische boeken uit waar
veelal alle bewijzen staan wat er om ons gebeurt en wie er achter zitten. Buiten dat heb ik ook de 6 boeken die zeggen wat er achter al deze
manier van leven zit. De wereld van vandaag.
Hoe klein ons eilandje Curaçao ook is, men ziet duidelijk dat het een
verkleinde blauwdruk is van wat er rond de wereld en in andere landen
gebeurt.
Momenteel ben ik bezig aan een boek wat gaat over meerdere dimensies
maar ook ben ik bezig met een boek waar ik binnenkort alle namen vrij
ga geven die ooit vernoemd zijn in mijn boeken inclusief alle initialen!
Dit gaat in de duizenden namen worden die volgens het alfabet vernoemd
gaan worden.
Nu zul je misschien gaan denken van wat hebben dimensies te maken
met namen? Maar dan wijst het er al op dat men het grote plaatje niet
ziet. Men denkt en handelt in zwart en wit, hoog of laag, goed en slecht
en zo kunnen we doorgaan. Doch alles is aan elkaar verbonden. Daar
ben ik geruime tijd al achter gekomen en werk ik ermee. Sindsdien
weet ik de achterdeuren van het handelen van de politici, zakenlui maar
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ook justitie en de jet set. Het is niet moeilijk te doorzien waar men mee
bezig is of waar het naar toe zal gaan. De een noemt het waarzeggen
de andere noemt het geestesziek. Doch het grote plaatje is een perfect
blauwdruk van het leven en dat kan een oplossing zijn voor vele zaken.
Ik ben blij het grote plaatje te zien, niet gekoppeld aan hokjes, wetten
en regels maar simpel als een geheel.
We gaan door en de tijd gaat komen dat er zeer grote veranderingen
gaan komen en dan is het wel door mensen die het grote plaatje zien
en af stappen te leven, denken en werken via details. De nieuwe jeugd
begint het door te krijgen. Het onderwijs is een falende instantie doch
de jeugd vindt hun weg en daar starten de veranderingen.
John H Baselmans-Oracle

2016

898 De waarheid misschien?
Naar verluidt is er veel meer gaande met deze overeenkomsten. Er wordt
gesproken dat het over veel drugs gaat op deze eilanden die via onder
andere de duikboten maar ook de diverse jachten naar binnengehaald
worden.
Deze acties worden allemaal onder het mom “wetenschappelijk onderzoek” naar buiten gebracht. Maar in werkelijkheid gaat het naar horen
zeggen om gigantische drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar
Curaçao die dan vervolgens naar de Rotterdamse en Antwerpse haven
Europa binnengehaald worden.
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Verder wordt er ook alsmaar gesproken en geschreven over één persoon
die alsmaar zorgt dat de vergunningen gegeven worden voor dit soort
praktijken en dat is zoals we ook weer hier zien, mevr. Suzy CameliaRömer. Deze mevr. Römer is de ene keer adviseur, dan weer ondertekenaar als zijnde een minister! Maar naar wel ingelichte bronnen heeft ze
ook aandelen in het “Seaquarium project” en zo ook hier weer in deze
“projecten”. Er is volgens de volksmond zeker grote belangen tussen
haar en de heren Schrier en Pizziolo.
Naar horen zeggen is heer Pizziolo de grote man achter niet alleen het
gokimperium in casino’s en op internet maar ook achter de invoer en
uitvoer van cocaïne. Mogelijk staat deze man als de grote man geboekt
in deze twee werelden. Volgens een ingewijde blijkt dat dit allemaal
beschermd en gesteund wordt door het Nederlandse koninklijk huis
die als we ook nog eens de pers moeten geloven, goede vrienden zijn
met heer Schrier.
Wat er allemaal van waar is kunnen we niet zeggen. Het is wel opvallend dat meer en meer van deze geluiden naar buiten komen maar ook
dat de “vrienden” blijkbaar elkaar steeds meer openlijk weten te vinden
zoals we kunnen lezen in diverse persberichten.
John H Baselmans-Oracle
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899 Het moet godverdomme afgelopen zijn
Mijn excuus voor deze woorden maar na het zien van dit filmpje zit ik
hier te janken van onmacht.
Dit allemaal onder het mom van een zogenaamde God, Boeddha, Jezus, Krishna of Allah of een of ander stom achterlijk geloof wat niet
anders is dan domme en achterlijke beperkingen opgelegd door enkele
machtige mensen.
Men kan al deze ellende en doden in naam van een of andere heilige
goedkeuren maar het kan geen excuus zijn voor wat hier momenteel op
deze planeet gaande is. Bewust is men het menselijk ras aan het afbreken.
Wat doen wij als overtrokken, beschermde, hypocrieten op de rest van
deze wereld? We gooien het onder een geloof, rechtvaardigheid, wraak,
afrekening of erger nog om eigen ego en macht!
Hoe lang moorden we elkaar nog uit? Hoe lang accepteren we dat
het Vatikaan en hun clubjes met daaronder ALLE geloven dit kunnen
uitvoeren? Mensen er is geen God, Boeddha, Jezus, Krishna of Allah
die dit zogenaamd bepaald heeft en gooit onder “karma” en het “lot”!
Het is DE MENS ZELF die deze wreedheden uitvoert in naam van....
Ik ben het zat hier en ik zal tot mijn dood vechten tegen het onrecht wat
er in deze vuile godsdienstige smerige oorlogen, door hun overigens
neer gezet en bepaald, tegenwerken en desnoods de ware verantwoordelijke aanpakken. Nee, ik ben geen moordenaar maar ik ben een mens
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die op andere manieren dit soort zaken aan kan pakken. Wie doet mee
aan deze revolutie?
De revolutie van het recht!
Leve de revolutie van het recht voor elk mens.
John H Baselmans-Oracle

2016

900 Verslaafd
Als we doorgaans de “dromen” vragen van onze jeugd of van onze
ouderen hoor je veelal dat een van hun dromen is; dat ze rijk zouden
willen worden en dan doen en laten wat ze zelf wilden.
Praktisch nooit komt het uit en alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan
men zeggen dat men financieel zo rijk is dat men denkt alles te kunnen
kopen. Een klein groepje dus uit de 7 1/2 miljard mensen en veelal een
groepje dat ver buiten ieders bereik is.
Nu, ik ben vreselijk rijk, onafhankelijk en vrij. Dat is zoals ik mijn
leven zie.
Alleen ik heb geen mega bankrekening maar ben verder nergens en aan
niets verbonden.
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O ja , mijn curatele! Nee, die geeft niet het gevoel dat ik opgesloten of
beperkt ben want als ik werkelijk wil gaan, ga ik en kom ik hier ook
niet meer terug.
Maar laten we terugkomen op de veelal zelfde droom van superrijk zijn
en alles bezitten. Is het jullie niet opgevallen dat het die mensen zijn
die verslaafd zijn deze wens hebben? Is het niet opgevallen dat juist
die mensen die deze verslavende middelen verkopen de superrijken
zijn? Mensen die zelf veelal niet verslaafd zijn en/of het product niet
gebruiken! Om als voorbeeld te noemen; Steve Jobs die zijn kinderen
niet achter een tablet wilde zien.
Verslaafd aan drank, drugs, medicijnen, gokken of luxe maakt dat die
mensen die dat aanbieden superrijk worden. Rijk zijn heeft te maken
volgens deze mensen; het leveren van waar andere mensen een dwingende behoefte aan hebben.
Kijk naar de verslaving aan drugs/medicijnen die men denkt dagelijks
te moeten gebruiken?
Kijk naar die zombies die achter hun mobiele telefoon lopen die kapitalen kosten en de producenten daarvan een miljarden business in hebben.
Kijk naar die mensen die moeten beleggen (want dat is ook gokken/
verslaving)
En kijk naar die mensen die menen dagelijks via internet iets te moeten
kopen of dat ze proberen met 10 dollar miljoenen te maken.
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Allemaal verslavingen waarvan de grote personen achter deze verslavingen superrijk worden. Ik denk even aan Pablo Escobar. De eerste ware
drugsbaron, die zoveel geld had dat het niet meer te verwerken en uit te
geven was. Hij was rijker dan welke bank dan ook op deze wereld! Hij
had zoveel dat hij, toen er geen droog hout was voor zijn openhaard,
deze stookte met geld!
Superrijken als de heren van de computerwereld, hoge personen in de
wereld van de drugs, medicijnen, beleggingen, gokken maar ook spelletjeswereld. En waarom is hun droom uitgekomen? Omdat de mens
duidelijk verslaafd is aan één of meerdere verslavingen! En zo worden
rijken rijker en de dromers worden armer en armer en zullen nooit deze
droom uit zien komen.
Stop je verslaving(en) en zie hoe rijk je dan werkelijk bent. Zodat je
beseft dat rijk zijn niet is een dikke bankrekening, maar los zijn van de
verslavingen die om je heen zijn.
Dat is rijk zijn en dat is vrij zijn.
John H Baselmans-Oracle
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901 MIJN NIEUWSTE BOEK IS UIT
Title: Namen - Names ISBN 978-1-326-81898-2
Na ruim 20 jaren onderzoek en in vele zaken verzeild te zijn geweest,
en nu nog, is het tijd dat de bittere waarheid naar buiten komt.
In de dusver 65 boeken heb ik zeer veel zaken aangehaald en vele situaties beschreven. Ging het in eerste instantie om de kinderen en dieren,
later werd het steeds grimmiger toen de politiek en de maffia steeds
meer naar buiten kwamen. Als allerlaatste kwamen de vieze clubjes naar
boven. En zo brachten de vrijmetselaars, pedofilie en kindermisbruik
mij naar de oorsprong van veel ellende.
Men klaagde alsmaar over dat ik alleen maar initialen gebruik. Nu, in
dit boek zijn alle namen vrijgegeven inclusief de nieuwste ingezonden
stukken. Het wachten is op die instantie die het lef heeft om deze zaken
aan te pakken en mijn bewijzen te gebruiken om zaken voorgoed om
te gooien.
John H Baselmans-Oracle
Gratis te downloaden via de links:
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Namen-Download.
pdf
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Namen-Download.pdf
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902 “Nobody for president”, “No Bai Vota”
We hebben onze eigen verkiezingen nauwelijks gehad en wat zien we internationaal, je wordt overspoeld met de slogan “Nobody for president”.
BBC, News Gazette, USA Today, Forbes, CNN om maar enkele te
noemen, ZELFS Nederlandse pers geeft aandacht aan de stelling om
niet te gaan stemmen voor een nieuwe president in Amerika.
Wat ons als MKK opvalt is dat deze “ Nobody for president” hetzelfde
is als wat wij stelden als MKK al jaren geleden. Iets wat we ook bij de
laatste verkiezingen op het eiland naar buiten probeerden te brengen.
Mensen moeten NIET gaan stemmen en dan kunnen er grote veranderingen komen.
Maar wat is het verschil?
Bij deze presidentsverkiezingen is het de pers en zelfs internationale
pers die deze vorm van vrijheid van meningsuiting respecteert en ook
deze groepering de kans geeft om een duidelijk standpunt naar buiten
te brengen. Overal zie je het nieuws en advertenties om niet te gaan
stemmen en het internet staat er vol van! Google geeft 15.000 resultaten
als je deze slogan invoert!
Dan denken wij als MKK terug wat er lokaal gebeurde. De minister
van justitie heer Navarro liet, volgens verklaringen van enkele journalisten, een publicatieverbod opleggen op alles wat van MKK en John H
Baselmans-Oracle komt! Ook werd er vanuit justitie (lees politiek) een
totaal verbod opgelegd dat de stelling “No Bai Vota” gepubliceerd zou
worden! De krant Extra ging zo ver dat zij een advertentie weigerde!
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Andere kranten reageerden helemaal niet op de vraag om deze advertentie op de voorpagina te plaatsen. Bellen had verder geen zin daar er
duidelijk een publicatieverbod was! Men ging zelfs zo ver dat in deze
verkiezingsstrijd men MKK en John H Baselmans-Oracle regelmatig
bedreigde.
Radio, TV en alle verdere media en hun zogenaamde onpartijdige journalisten werden opgedragen “No Bai Vota” als een leugen de wereld
in te brengen. Dat alles ondanks de internationale juridische stukken
die aantonen dat bij 51% van niet stemmers een verkiezingsuitslag niet
geldend is. Zelfs ons stembureau en hun raad moesten deze stelling
ontkennen en met leugens komen om alles lokaal te verbergen. Maar
wat zien we nu? In Amerika mag je dus wel deze stelling plaatsen en is
het zelfs een optie geworden! Wat duidelijk nu is, is dat in het doctorale
Nederland en de daar aan vastgekoppelde eilanden via justitie alles nog
steeds als leugens afgedaan wordt wat MKK stelt.
Er werden lokaal kapitalen aan campagnes uitgegeven om de mensen
aan het stemmen te krijgen maar ondanks dat heeft MKK weer 11%
meer niet stemmers gehad! Het is overduidelijk dat onze eilanden de
regels van de internationale verdragen niet respecteren. Het is daarom
belangrijk dat we de volgende keer deze 51% gaan halen ondanks alle
tegenwerking en publicatieverboden van een maffia minister, politiek
en zogenaamde controleurs.
“Nobody for president”: Amerika vrijheid van meningsuiting
“No Bai Vota” voormalige Nederlandse Antillen - Nederland: Dictatuur
en schending van de volgende verdragen en regels
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- Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden 		
in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 		
wegens godsdienst, levensovertuiging, 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
The Universal Declaration of Human Rights
Artikel 5 “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment”.
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Wat we als MKK nu gaan doen is duidelijk; we hebben nu alle bewijs in
handen dat zowel de justitie Curaçao en hun”maatjes” inclusief politiek
gesteund door Nederland (die zogenaamd toe ziet op deze verkiezingen)
zich niet houden aan de internationale regels.
Als Amerika deze regels wel respecteert en een voormalige Antillen en
hun “toezichthouder” Nederland deze regels aan hun laars lappen en
als leugens afdoen dan gaat het tijd worden dat we dit internationaal
gaan aankaarten. U zult er zeker meer van gaan horen daar de brieven
komende week verstuurd worden naar de diverse internationale organisaties die toe moeten zien op onze vrijheden.
Het is genoeg geweest heren politici, justitie, maffia en Nederland, u
bent te ver gegaan.
MKK
John H. Baselmans-Oracle

2016

903 Royal Seaquarium
Als je naar hun FB pagina gaat https://www.facebook.com/TheRoyalSeaAquariumCuracao/ zie je dat het gehele project tegenwoordig de
“royal” status heeft. Wat vreemd is daar je deze status niet zomaar op
Nederlands grondgebied (kolonie) mag voeren en dat er eisen aan verbonden zijn. We gaan even naar de eisen op de Nederlandse overheid:
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Wat is het predicaat Koninklijk?
Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De Koning kan een vereniging,
stichting, instelling of onderneming het recht geven zichzelf Koninklijk
te noemen. Bijvoorbeeld als de organisatie van landelijke betekenis is
of 100 jaar of langer bestaat. De vereniging, stichting, instelling of onderneming moet aan een aantal voorwaarden voldoen om het predicaat
Koninklijk te kunnen krijgen.
Voorwaarden predicaat Koninklijk voor ondernemingen
Een onderneming moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het
predicaat Koninklijk te kunnen krijgen:
zeer belangrijk zijn in hun vakgebied;
minstens 100 jaar bestaan;
minstens 100 werknemers in dienst hebben;
aantoonbaar stabiel zijn en een goede financiële reputatie hebben;
geen onderdeel zijn van een groter concern dat al Koninklijk is;
zich als Nederlands bedrijf manifesteren.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koninklijk-huis/vraag-enantwoord/wat-is-het-predicaat-koninklijk
Nu weten we dat Koning Alexander wel een hele bijzondere vriend is
van heer Adriaan Schrier maar dan nog zou je zeggen dat er regels zijn.
Al werd in eerste instantie gesproken over “The Royal Sea Aquarium
Resort” in een keer zie je dat men het gehele project “The Royal Sea
Aquarium” noemt. Een slimme overgang zullen we maar denken.
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De vraag die er dus ook alsmaar rijst is: Hoe is het mogelijk dat een
persoonlijke vriend van koning Alexander zo maar zijn project “Royal”
mag dopen terwijl er zeer strenge eisen zijn voor deze titel?
John H Baselmans -Oracle
Verzonden naar:
Kabinet van de koning
De gouverneur Curacao

2016

904 Amigoe vernieuwd!
Heeft u het al gezien, Amigoe heeft een nieuwe website.
Een onhandige pagina die werkt met een oud achterhaald systeem wat
werkt met swf (Adobe Flash) files.
Nu zijn er verschillende webbrowsers die flash zien als een bedreiging
van hun programma en moet je dus kapriolen uithalen om nog deze
krant te lezen.
Op de vraag van mij waarom er geen PDF meer is kreeg ik een hele
mail vol smoezen en dat 140 personen, ja u leest het goed 140 personen,
moeten eten van deze krant.
Het moest maar eens afgelopen zijn met het ongeoorloofd copieren
vanuit de krant!
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Na een korte discussie heb ik de Amigoe laten zien dat het copieren van
tekst een peulenschilletje is ook al werken ze nu in swf formaat en is
dus alle moeite alle uitgaven voor niets geweest. Ze hadden een betere
IT’er aan moeten nemen die kennis van zaken heeft in dit werk.
Veel geld is weggegooid. Geld wat beter verdeeld had kunnen worden
onder de 140 werknemers heren en dames directie.
Zo ziet u maar hoe er geknoeid wordt met geld en er veel gerommeld
wordt onder valse voorwendsels.
Hier een preview van de nieuwe website de site die volgen de Amigoe
nu “veilig” is.
John H Baselmans-Oracle

2016

905 17 jaar vechten
Sinds 1999 vecht MKK (Movimentu Kontra Korupshon) voor de gevangenen tegen de onmenselijke SDKK gevangenis met hun veelal
interne corrupte medewerkers en vieze justitie die alles in de doofpot
willen stoppen.
Nederland blijft zwijgen in alle talen ondanks dat ze zich niet meer kunnen schuilen achter een niet rechtsgeldend statuut (lees uitspraak CASE
OF MURRAY v. THE NETHERLANDS (Application no. 10511/10)
JUDGMENT STRASBOURG 26 April 2016.)
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Nu komt heer Knoops met dit alles naar buiten in zijn column van
afgelopen vrijdag.
Het is voor ons als MKK een grote bevestiging dat we niet jaren voor
niets hebben gevochten. Dit is de eerste keer dat een internationale advocaat zwart op wit zet dat Nederland zich schuldig maakt aan schending
van de mensenrechten en dat onze gevangenissen niet aan internationale
regels voldoen.
Het begin is gemaakt en dat met de uitspraak van Staatsburg zal er zeker veranderingen gaan komen. Door 17 jaren lang te vechten en niet
opgeven zijn we weer een stap dichter bij ons doel gekomen: “Mensen
als mensen behandelen.”
Lees hier het gehele artikel
Geboeid en met blinddoek
28 OKT 2016 Geert-Jan Knoops
Vrouwe Justitia, het symbool van de rechtspraak. Geblinddoekt weegt
zij de argumenten van het Openbaar Ministerie en die van de verdachte;
haar zwaard symboliseert de beslissingsmacht, haar blinddoek de onpartijdigheid. Wanneer de rechter een verdachte veroordeelt tot een
gevangenisstraf zal die veroordeelde zich moeten onderwerpen aan
de regels uit, onder andere, de penitentiaire beginselenwet. In die wet
zijn, onder meer, de rechten van gevangenen vastgelegd en wordt een
deugdelijke tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf gegarandeerd.
In Nederland worden deze regels over het algemeen vrij goed nageleefd.
Zo heeft een gedetineerde bijvoorbeeld het recht op sociale verzorging
en hulpverlening, het recht op arbeid en andere activiteiten en het recht
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op bezoek zonder toezicht. In Curaçao, Aruba en Sint Maarten, nog
altijd deel van het Koninkrijk der Nederlanden, ligt dat echter anders.
Het is algemeen bekend dat het justitieel apparaat op de genoemde eilanden minder soepel werkt dan in Nederland. De voormalige Antillen
kennen een eigen Wetboek van Strafrecht en Strafvordering, dat weliswaar in grote lijnen overeenkomt met de Nederlandse wetboeken maar
ook op een aantal belangrijke punten afwijkt. Het eerste grote verschil
is de straftoemeting door rechters, die vaak afwijkt van de Nederlandse.
In bijvoorbeeld moord-, drugs- en fraudezaken wordt op de eilanden
vaak zwaarder gestraft dan in Nederland.
Een tweede verschil is de gang van zaken in een herzieningsprocedure.
Een dergelijke procedure wordt in Nederland gevoerd bij de Hoge
Raad der Nederlanden, terwijl die op de eilanden wordt gevoerd voor
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: hetzelfde Hof dat als laatste
feitelijke instantie de veroordeling heeft uitgesproken. In Nederland
wordt na indiening van een herzieningsverzoek een onafhankelijk advies gegeven door de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, terwijl op
de eilanden het Openbaar Ministerie - dat niet onpartijdig is omdat het
immers eerder om veroordeling van een verdachte heeft verzocht - een
reactie geeft op een dergelijk verzoek.
Afgelopen week nog werd een dergelijke herzieningsprocedure door
het Knoops’ Innocence Project op Curaçao gevoerd in een schrijnende
zaak waarin een man inmiddels al tien jaar onschuldig vastzit. Sinds
2006 verblijft hij achter de tralies van het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou in Curaçao. De vroegere Koraal Specht- of Bon Futurogevangenis is al jarenlang in het nieuws. In 2010 werd bijvoorbeeld de
noodtoestand afgekondigd om iedereen die de gevangenis betreedt beter
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te kunnen controleren. Er werden toen bij een grote doorzoeking veel
wapens, telefoons en drugs gevonden. In 2014 volgde een grootschalige
ontsnappingspoging. Het plan lekte uit voor er daadwerkelijk iemand
ontsnapte, maar in twee cellen waren de tralies al doorgezaagd.
Hoewel er al jarenlang gewerkt zou zijn aan verbetering van de beveiliging en de detentieomstandigheden luidden gevangenismedewerkers
begin dit jaar opnieuw de noodklok. De wetgeving die toeziet op het
gevangeniswezen op de eilanden is veel beperkter dan in Nederland.
Volgens de klokkenluiders worden de misstanden in de gevangenis onvoldoende consequent aangepakt. Volgens hen komen niet alleen drugs,
wapens en gereedschap moeiteloos de gevangenis binnen; er zouden
ook meldingen zijn van misbruik van gevangenen. Vooral personen op
sleutelposities zouden zich schuldig maken aan corruptie. Bewakers
die dit aan de kaak stelden, werden tot nu toe met de dood bedreigd of
geschorst.
Dat de detentieomstandigheden zorgelijk zijn, blijkt ook uit het feit dat de
gevangenis al sinds de jaren negentig wordt afgekeurd door het Comité
ter voorkoming van marteling van de Raad van Europa. In mei van dit
jaar werd de gevangenis op Curaçao opnieuw afgekeurd. De regering
van Curaçao zou het geld niet hebben om de problematiek behoorlijk
aan te pakken. De onderzoekers van het Comité geven ook aan dat zij
het vrijwel onmogelijk achten dat de gevangenis op korte termijn zal
worden goedgekeurd zonder hulp van buitenaf. Dat betekent dat de
Nederlandse overheid zal moeten ingrijpen. Wanneer mensenrechten
in het geding zijn, is dat immers een koninkrijksaangelegenheid. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties denkt daar
echter anders over en heeft tot op heden geen actie ondernomen.
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De gevolgen daarvan zijn zorgelijk. Gedetineerden in Aruba, Curaçao
en Sint Maarten worden onderworpen aan onmenselijke omstandigheden en hun rechten worden onvoldoende beschermd. Niet alleen de
detentieomstandigheden zijn schokkend - gedetineerden zitten in kleine,
primitieve en hete cellen - maar ook hun rechten worden geschonden.
Zo is bezoek van een raadsman niet vanzelfsprekend: ook raadslieden
moeten zich onderwerpen aan de wispelturigheid en willekeur van de
regels die het gevangenispersoneel van hogerhand krijgt opgelegd.
De onschuldig veroordeelde man mocht afgelopen week aanwezig zijn
bij de inhoudelijke behandeling van zijn herzieningszaak. Lang zag het
er naar uit dat hij daar - volgens vermeend voorschrift - geblinddoekt
en met kettingen geboeid aan handen en voeten zou verschijnen. Vorig
jaar gebeurde dat tijdens de behandeling van een herzieningsverzoek
in een andere zaak ook. Tot grote opluchting bleken alleen zijn voeten
geboeid en werd hem de rest bespaard. Wellicht had dat te maken met een
aanwezige cameraploeg uit Nederland. Hoe het ook zij, de Nederlandse
overheid moet zich schamen dat zij dit laat gebeuren in haar Koninkrijk.
Het wordt tijd dat zij de ogen opent en niet langer de andere kant op
kijkt als het gaat om zulke inbreuken op mensenrechten. Zelfs Vrouwe
Justitia zou hier haar blinddoek voor afdoen.
Met dank aan Telegraaf en heer Knoops
John H Baselmans-Oracle
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906 Alleen
Vandaag is het zo’n dag dat je alleen op de wereld staat en dat het er op
lijkt dat je niet op deze wereld thuis hoort.
Het begon vannacht met een boodschap die ik kreeg over een geval wat
al weken aan het spelen is. De directeur die me zou contacten is van
de aardbodem verdwenen en nu blijkt dat hij via de politiek zijn baan
kwijt is. Een man die recht door zee ging, is verdwenen uit mijn leven.
Vanmorgen klapte ik geheel in toen ik de informatie door kreeg dat 3
mensen, die zeer bekend zijn op dit eiland, vermoord gaan worden door
die instantie waar niemand het van zou verwachten. Ik contacteerde
een van hen maar helaas ook hij is onbereikbaar. Via zijn advocaat is
de boodschap dat hij contact op moet nemen, wel bij hem aangekomen.
Maar het rare gevoel en de energie van doden is zeer sterk aanwezig,
het is duidelijk kort dag. Ik sta alleen en kan niets meer doen dan hopen dat het niet deze dagen gaat gebeuren. Al zegt mijn gevoel anders.
Dan ben ik weer op hetzelfde punt als dat ik bij heer Wiels was, waar
ik wel doorgaf dat het ernstig was maar hij dacht door te bluffen zijn
leven te redden.
Of het niet genoeg was, gebeurde vanmorgen nog meer. Ik had weer
eens contact gezocht met die persoon van wie ik dacht dat hij de wereld
van energie zou begrijpen. Ik voel me alleen en er is geen persoon met
wie ik mee kan kortsluiten over deze materie. In plaats van dat deze
persoon begrip toonde en er over wilde praten, werd ik na 3 vragen als
arrogant uitgemaakt en dat hij de enige was met zijn Wholly Science
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die met deze zaken kon werken en begrijpen. De klap was uitgedeeld. In
plaats van dat je een klankbord had, was het een persoon die dus bezig
was met zijn eigen ego en geen vragen duldde.
Zo maakt het dat ik alleen sta, geen klankbord heb en niet de kans krijg
om door te groeien naar waar dan ook. Alles zal vanuit mij zelf moeten
komen daar het kennelijk een materie is die op deze aarde niet aangesproken mag worden. Het energieniale leven is in ieder geval een leven
wat nog zeer weinig mensen begrijpen en tot de dag van vandaag gezien
wordt als een vijand en niet als een weg naar de kern van het leven.
Ik voel me alleen, eenzaam en duidelijk niet begrepen
John H Baselmans-Oracle
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907 Open brief aan heer Ruggenaath
Geachte heer Eugene P. Rhuggenaath Curaçao 26-10-2016
Ik wil als burger u het volgende onder ogen brengen.
Mijn vrouw en ik hebben ons leven zo ingericht dat we alleen van rauwe
groenten, fruit en van noten leven. We eten niets wat artificieel is, ook
geen meel of aanverwanten bewerkte artikelen. Met dat hebben we diverse ziektes kunnen overwinnen en hebben we beiden ook ongeveer 10
jaar lang geen dokter meer gezien. Voor kort was het mogelijk dagelijks
een redelijk gevarieerde voeding te nemen en ook om verse juices te
maken. Maar sinds er in eerste instantie problemen waren met invoer
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van de Venezolaanse barkjes gezien de artikelen die het land Curaçao
in een keer verbood en even later het uitvoer verbod van Venezuela,
is nu weken verder nog steeds zeer weinig tot geen vers fruit/groente
aanwezig op dit eiland.
De toko eigenaren spreken veelal over het verbod wat u als land heeft
opgelegd. Wat een zeer vreemde beslissing was daar de landbouw op
Curaçao op zijn retour is. Zelf hebben we 1 ha grond en we hadden 10
jaar geleden kruiwagens vol met groenten en fruit ook zo onze buren
en verdere buren. Maar sinds enkele jaren is er een vreselijke ziekte
gaande op dit eiland waar zelfs LVV, waar wij mee samen werken, geen
oplossing voor heeft. De schimmel wordt vreselijk snel verspreid veelal
door de ploegmachines. Deze schimmel is niets tegen te doen volgens
lokale en internationale experts die wij geraadpleegd hebben. Zo zijn
onze vruchtbomen allen dood en kan er nauwelijks iets verbouwd worden
op onze en rond ons stukken grond. Als bijkomstigheid is er ook nog
dat er geen grondwater meer is in heel onze streek en we elke 2 weken
honderden guldens uit moeten geven om onze laatste gewassen in leven
te houden. We krijgen absoluut geen steun van welke instantie dan ook!
U bent welkom om het zelf te komen zien.
Net in deze tijd gaat u een importverbod opleggen en is er nu geen
meloen, lamunchi, papaya, banaan, mango, fatsoenlijke paprika en bijvoorbeeld rode biet te koop op dit eiland. Er zijn nog meerdere gewassen
en fruit maar die hoef ik u niet allemaal op te noemen het is u zeker
bekend. Ik begrijp dat heer Gois ook al de alarmbel heeft getrokken
maar we zien nog steeds geen fruit en groenten in de schappen bij de
supermarkten! U houdt het tegen, is overal het antwoord!
Heer Rhuggenaath hoe is het mogelijk dat u zo slecht de bevolking helpt
aan gezonde voeding? U eist nu dat we de synthetische troep moeten
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eten, weer ziek gaan worden en weer de doktoren moeten gaan bezoeken! Dat is waar u kennelijk voor gekozen heeft en is blijkbaar veel
meer mee te verdienen! Zieken ongezonde mensen blijkt een financiële
melkkoe te zijn!
Als burger wil ik u vragen, geef ons de kans om aan vers fruit, groenten
en noten te komen zodat we gezond kunnen blijven en verder kunnen
gaan met ons leven. Wat nu gaande is, is tegen vele regels in van de
mensenrechten en dat moet u ook weten. Moeten we anders dan via een
rechtbank deze rechten laten toetsen? Want zoals u zeker moet weten
dat wat u heeft besloten, geen stand meer kan houden.
In de hoop een antwoord te mogen ontvangen en u een wijselijke beslissing gaat nemen, teken ik met een vriendelijke bandabousche groet;
John H Baselmans-Oracle (veganist)

2016

908 Reactie op brief John Baselmans- Oracle:
Geachte heer Baselmans-Oracle, In uw open brief van 31 oktober 2016
roept u mij op om maatregelen te treffen om meer vers groente en fruit
op Curaçao toe te laten. Uw oproep steekt mij een hart onder de riem.
Want ik zou graag zien dat onze eigen agrarische sector wat gaat groeien.
Daarom probeer ik een kennisinstituut op het gebied van agrarische
producten op Curaçao te krijgen, zodat met innovatieve methoden bijvoorbeeld op irrigatieterrein - de sector kan groeien.
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Daarnaast doe ik onderzoek naar de eigen productie en het importvolume van agrarische producten, zodat ik de juiste besluiten kan nemen
met betrekking tot het al dan niet opheffen van een verbod op import.
Bij deze besluiten wil ik niet over een nacht ijs gaan. Ik wil de eigen
ondernemers niet te kort doen.
Maar ik wil, net zoals u, dat de mensen op Curaçao voldoende verse
producten kunnen kopen. Het leven vraagt ook op dit punt, altijd een
balans tussen het een en het ander. Ik hoop dat u in dezelfde krant
waarin u uw open brief geplaatst kreeg, ook heeft gelezen wat ik voor
mogelijkheden zie voor de agrarische sector.
Hoogachtend, E. Ph. Rhuggenaath,
Minister van Economische Ontwikkeling
Curacao

2016

909 Reactie naar heer Rhuggenaath
Heer E. Ph. Rhuggenaath
Ik heb uw antwoord gelezen maar u rept geen woord op het importverbod
van diverse groenten en fruit.
Als u wel geïnformeerd was (en dat blijkt van niet) zou u ook weten dat
landbouw op een kale droge rots een bijna onmogelijke zaak is. Alleen
de aquacultuur brengt een beetje op maar dan heb je wel water nodig!
Verder is de gehele lokale landbouw, tot vandaag, alleen subsidiegelden
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wegsluizen! Dat hebben we gezien bij de diverse grote kassen projecten op bijvoorbeeld Bandabou. Al deze kassen zijn met veel tam tam
geopend, miljoenen is er ingestoken en nu staan ze erbij als oud vuil en
zijn de miljoenen verdwenen!
Als een AKKV en een LVV zelf zeggen dat de opkomende schimmel
een onhoudbare ziekte is omdat Curaçao gefaald heeft in het onbeperkt
planten importeren van plaatsen die bekent staan als “gevaarlijke gebieden” dan vraag ik me af waar u uw kennis vandaan haalt.
Nogmaals wil ik alles met bewijzen overleggen aan u in een persoonlijk
gesprek. En praat ik over 10 talle jaren ervaring in de landbouw (onder
andere aangesloten bij Kooperativa Agrario Banda Bou) en ook met u
brainstormen over het verspilde gelden van al die jaren.
Ik denk meer dat uw plicht is om te zorgen dat de bewoners van Curaçao toegang krijgen tot ALLE groenten en fruit die voorhanden is rond
de wereld en dat u zich niet moet laten verleiden door spookverhalen
van enkele organisaties die hun eigen (veelal zeer belabberd product)
willen beschermen en de daaraan gekoppelde subsidiegelden die men
willen innen.
Laten we komen tot een gezond eiland en niet tot een eiland vol beperkingen omwille van ego en geld.
John H Baselmans-Oracle
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910 De grootste leugen op het eiland Curaçao
De bollen op Westpunt zijn absoluut niet alleen een “dopler radar”!
Dat volgens mensen die regelmatig deze zogenaamde dopler moeten
controleren. Dat hele dopler gedoe is nog geen 5% aan apparatuur wat
er werkelijk in deze bollen staat! Wat het doet en wat de bedoeling is,
is ook al lang duidelijk en daar komt soms een deeltje van naar buiten.
Maar wat het WERKELIJK doet is ons allen vreselijk ziek maken! En
dan kom ik op wat men in Europa aan het verbieden is; WIFI! Deze
bollen zenden zoveel straling uit dat het gemakkelijk ons allemaal plat
kan gooien.
Door metingen blijkt dat we hier op dit eiland aan zeer hoge frequenties
worden bloot gesteld en zoals ik al meerdere malen rapporteerde, zien
we richting Westpunt nog wel eens zeer rare zaken gebeuren.
Controleurs van Landsradio hebben strikte orders dat zij geen vragen
mogen stellen over deze apparatuur en ook niets over los mogen laten.
Volgens hun zeggen is het, apparatuur waar men niet over mag praten.
Volgens ex-medewerkers aldaar is op deze plaats apparatuur aanwezig
die vreselijke dingen kunnen doen met de mensheid. We zien nu al soms
“vreemde” zaken gebeuren maar niemand linkt het aan deze 3 bollen!
Mensen we gaan niet dood aan fluor (daarom maken ze daar geen haast
mee). Ook gaan we niet dood van de ISLA (ook geen haast). Maar onze
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knop van het leven kan zeer simpel omgezet worden naar dood via
deze 3 bollen! En dat werd bevestigd van mensen die daar werkten en
door controleurs van Landsradio. 5% is maar dopler en dan is de vraag
aan de beheerder van deze 3 bollen, waar dient dan de 95% resterende
apparatuur voor, waarvan een van de Landsradio medewerker zelfs los
liet dat hij nog nooit zo’n hightech had gezien en zich af vroeg waar
het voor was.
Mensen er is veel meer gaande op dit eiland en we worden als test
objecten gebruikt! Vergeet niet, we zijn volgens Europa en Amerika
een derde wereld land! Dat wil zeggen, men kan hier testen doen die
NERGENS gedaan mogen worden! En deze testen gebeuren op Curaçao, dat bewijzen de storingen die we zeer regelmatig mee maken en de
soms vreemde weersomstandigheden die omschreven worden als zijnde
“klimaat veranderingen”. We hebben een geluk, zolang er nog Amerikanen op het eiland zijn en de Ambassadeur is nog niet in zijn bunker,
zullen wij het ook nog wel overleven. Maar houd deze groep in de gaten
want er zijn al “vreemde” berichten te lezen geweest vanuit deze hoek.
John H Baselmans-Oracle

- The new world-

335

2016

911 Bucket list
We lezen er wel eens wat over de mensen die hun laatste wensen nog
snel op een rijtje zetten en dan proberen voor hun dood deze lijst nog
zoveel mogelijk af te werken.
Ik zet daarom ook mijn lijst even op papier want ik ben bang dat ik
zaken ga vergeten.
Daar gaan we:
Zo, alles netjes overzichtelijk onder elkaar en nu gaan we vandaag er
direct met no 1 starten.
O, je ziet niets staan!
Ja klopt, omdat ik mijn lijst al helemaal heb afgewerkt. Ik heb gedaan
wat ik moest doen in dit leven, mijn dromen en mijn weg zijn uitgekomen en ik heb verder nog maar een wens die niet ingewilligd wordt
zolang ik leef.
Wat die wens dan is?
O die is simpel: Eens zoveel geld hebben dat men, net zoals de elite,
alle macht kan kopen die er nodig is om zaken recht te trekken. Als
dat na mijn dood gaat gebeuren zullen er eerst alle namen en gevallen
lokaal en internationaal met bewijzen via mijn dagboek naar buiten
worden gebracht. Met dan de nodige internationale advocaten gaat de
top aangepakt worden en wordt er gezorgd dat ze, via hun eigen regels
en wetten, voor hun leven op non actief gezet worden.
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Pas dan zal begrepen worden wat ik in mijn leven in tekeningen verwerkt
heb en wat de boodschap was van de duizenden werken.
Verder zullen mijn boeken aanvullend verklaren wat er gaande is, maar
ook aangeven welke weg een oplossing is.
O ja, ik praat over miljoenen die er nodig is maar tot de dag van vandaag is mijn bucket list leeg omdat alles wat ik wilde bereiken bereikt
is. Er zijn geen verdere wensen en er zijn geen verdere dromen daar ze
allemaal uitgekomen zijn.
Waarom wachten tot na mijn dood?
Simpel, omdat een levend persoon geen werkelijke veranderingen kan
bieden die te ingrijpend zijn. Dan zal hij of zij gezien worden als een
dictator of door het slijk gehaald worden door de dan zittende elite.
Iets wat men in de gehele geschiedenis keer op keer leest en alsmaar
veranderingen voor tijdelijk zijn en geen blijvende verandering worden.
Ik weet dat mijn laatste wens ook uit zal komen en het wachten is op
die dag dat ik voorgoed mijn pen neerleg en mijn ogen sluit. Want al
denkt / hoopt men dat de miljoenen niet haalbaar zijn om deze laatste
wens te verwezenlijken, ik weet pertinent zeker dat ze al klaarliggen
wachtend op die dag. De dag dat mijn gehele lijst afgewerkt zal zijn.
Mijn bucket list is tijdloos en dat maakt het zo speciaal.
John H Baselmans-Oracle
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912 Oproep aan al die figuren die moeten menen dat ze in
moeten breken op mijn computer.
Doe de moeite niet, je kan een simpel mail sturen en je kan dan een
complete image krijgen van al mijn files van de computer die online is.
De computer waar ik mee op de sociale media ben is verder niet mijn
werkcomputer en zelfs mijn werkcomputer heeft geen belangrijke files
op de harde schijven staan die niet gezien mogen worden.
Vanmorgen was het weer even raak toen een leukerd zich ging bemoeien
op mijn FB pagina. Eerder vandaag was er zelfs een persoon die even
zich moest verwittigen of ik wel thuis was. Dat deed hij door enkele
malen binnenkijkend langs mijn huisadres te rijden in een blauwe wagen.
Doe geen moeite, er is hier niets te vinden. Zeker geen gevoelige informatie via de reguliere internetverbinding.
Dus doe me een plezier, stuur me even een mail en ik geef u toegang
tot al mijn files.
Bedankt duistere gasten die weer actief zijn. De koffie staat klaar en is
toch veel gemakkelijker!
Tot hoors John
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913 Het vieze PAR spel
De heilige PAR had in zijn ledenbestand heer Braam en stelde hem ook
nog 4de op de lijst terwijl PAR drommels goed wist dat heer Braam,
naar horen zeggen, niet door de screening kon komen! Ondanks dat werd
deze man voorzitter en werd hij gezet als 4de op de PAR lijst.
Na de verkiezingen werd uitermate snel een parlement in leven geroepen
door een gouverneur die steeds meer twijfels geeft over haar integriteit.
Voordat er maar een regering gevormd was en bang dat er vragen gesteld
werden, werd er een nieuw parlement ingezworen zonder blijkbaar
enige screening, zonder enige achtergrondinformaties op te vragen van
de nieuwe parlementsleden!
Een vreemde manier van werken maar men laat wel duidelijk blijken dat
men er zo zeker van was dat de nieuwe regering gevormd kon worden.
Buiten dat de verkiezingen al zeer vreemde vormen had aangenomen,
was het duidelijk dat ook de hele vorming van een regering iets is dat
al ver van tevoren was bepaald. En dan denk ik aan het gesprek wat
ik hoorde tussen 2 politici op het Wilhelminaplein die inderdaad een
lijstje maakten met de namen van de personen die de regering zouden
moeten gaan vormen.
PAR, de partij met twee gezichten, de hardschreeuwers, riepen alsmaar
dat ze niet met mevrouw Leeflang samen zouden gaan. Toch pakten ze
deze strohalm even aan toen PS begon te dreigen en om dan toch nog
hun doel te bereiken. Weer later werd ook dat teniet gedaan en werd
er via zeer vreemde handelingen toch over gegaan om alsnog samen te
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gaan werken met de PS! Wat is het doel? Dat is duidelijk en kennelijk
weet mevrouw Leito niet dat ze misbruikt wordt om de gokindustrie
waarvan vele politici leven, veilig te stellen. Dat zie je nu duidelijk waar
bepaalde politici gepost worden op bepaalde plaatsen! Alles draait om
geld HEEL VEEL geld (honderden miljarden) en dat zien we nu weer.
Toch blijft deze constructie zeer wankel omdat er ook andere zijn die
hun gokhandel veilig willen stellen maar dan via een andere weg. Let
wel en vergis je niet, dit allemaal met een toeziend (knipoog) vanuit
Nederland. Leve de gokindustrie met de daaraan vastgekoppelde clubjes.
De industrie die heer Wiels zijn leven kostte. Het is steeds duidelijker
aan het worden wie hier achter zit. En dan denk ik aan die persoon die
de ware formateur is en alles probeert te lijmen voor eigen bestwil van
zijn miljarden bedrijf.
John H Baselmans-Oracle

2016

914 De kluis van San Marco Casino
26 oktober werd er rond de ton weggehaald uit de kluis van het san
Marco casino in punda.
Heer Pizziolo had het over 100 tot 120 duizend gulden die verdwenen
zou zijn.
11 november heeft men een man opgepakt en die bleek 180 duizend
gestolen te hebben uit deze kluis.
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Wat opvallend is is het grote verschil van het bedrag. Maar wat overal
verzwegen werd was dat de kluisdeur niet fatsoenlijk functioneerde
en dat een simpele inbreker even uit een casino kluis 180 duizend kan
nemen en er vrij simpel mee weg kan lopen!
De kluis was meer een open opslagplaats van casino gelden waarvan de
eigenaar kennelijk niet weet hoeveel in deze kluis aanwezig is.
Is 180 duizend dan maar een peulenschilletje of te wel een zakcentje?
Of is er wat gaande met de niet functionerende kluisdeur en de MCB
en New India verzekeringen?
Het blijft een duister verhaal.
John H Baselmans-Oracle

2016

915 Wat maak ik me druk
Het was een lange weg, zeker om alles goed voor te bereiden. Toen,
plotsklaps was het een feit; je bent soeverein en ben niet meer gebonden
aan een systeem of een heerser die meent dat je een bezit van haar of hem
bent. Je leeft je eigen leven en de regels zijn de regels van moeder natuur.
Dat gebeurde bij mij 31 maart 2014 toen de koning van Nederland,
heer Ambsbergen, geen bezwaar maakte dat ik mij losmaakte van zijn
walgelijke staat genaamd Nederland. In het schrijven VBI_005/jhb
werd op de bewuste datum 16 februari 2014 vastgelegd dat ik John H
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Baselmans-Oracle een soevereine status heb verworven. Kort daarna
heb ik een wereldpaspoort genomen en ben vanaf dat jaar losgekoppeld
van elk regiem op deze wereld.
Daar mijn laatste woonplaats Curaçao was, heb ik zowel de toenmalige
gouverneur, toenmalige minister president heer Asjes en de VDC (daar
er een curatele berustte op mijn naam), officieel verwittigd van mijn
status. Wat bleek was, dat er al een voorkennis was van deze status! Na
maanden kwamen er twee brieven terug, die van de minister president
met vele stempels op de envelop en die van de VDC. Aangetekende
stukken die geweigerd werden. Door persoonlijk langs te gaan, nam
uiteindelijk de minister president dit officieel stuk toch aan. Maar VDC
weigerde dit stuk aan te nemen! Opmerkelijk, want hoe wisten ze wat
daar in geschreven was?Het weigeren van de VDC werd later bestempeld als onwettig en tegen alle regels in die het land Curaçao kent! Het
was wel een bevestiging van de “relatie” tussen mijnspersoon en die
van VDC. Volgens latere berichten is via de koning alsnog het officiële
stuk terecht gekomen bij deze dienst en is ook deze dienst van mijn
status op de hoogte.
Soeverein, vrij en blij zijn zonder land, zonder regels en zonder verdere
landelijke verplichtingen. Een gevoel wat er al tijden is en nu ook op
papier vast staat. Toch blijven er mensen het moeilijk hebben met mijn
soevereine status en menen nog lokale instantie mij zaken op te kunnen
leggen. Het zou eens duidelijk moeten gaan worden dat vrij zijn ook
vrij zijn in werkelijkheid is en niet dat men nog bepalingen, wetten en
regels kan opleggen aan anderen.
Wat maak ik me druk, ik ben soeverein.
John H vdf Baselmans-Oracle
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916 Amerikaans recht in de Nederlandse staat
Het heeft aardig wat jaartjes geduurd maar het is nu overduidelijk, het
Nederlands en Antilliaans rechtssysteem is 180 graden gedraaid. Het
was in het verleden en volgens het Nederlands recht dat men eerst alle
bewijzen moest hebben om een moordenaar aan te wijzen of een zaak
aan te spannen. Nu is het de normaalste zaak dat een Openbaar Ministerie mensen aanwijst als zijnde verdachten en dan er een zaak omheen
borduurt, dat met gemaakte maar ook gemanipuleerde bewijslast.
We zien het in de zaak Holleeder, de zaak Wilders en lokaal in zaken
zoals tegen onder andere de heren Dos Santos en heer Schotte. Ook
de kleine man is volop de klos! Er zijn momenteel vele jongeren die
onterecht in het gevang zitten omdat het Openbaar Ministerie meent dat
deze gasten voor langere tijd “opgeruimd” moeten worden!
Het Openbaar Ministerie is een ziekelijke tak van justitie geworden die
compleet functioneert onder de maffia. Ook dat is duidelijk te zien in
de vele zaken die we hebben kunnen volgen, maar ook nu nog lopen.
Er worden zaken bij gehaald die totaal uit hun verband zijn gehaald en
de bewijslast wordt zo gemanipuleerd of weggemoffeld dat het doet
lijken dat elke burger een moordenaar of zwaar crimineel is. Ook valt
onderhand zeer sterk op, de tijd leert namelijk, dat er bepaalde personen
maar ook groepen alsmaar buiten schot blijven. Op ons eiland is het
overduidelijk te zien waar een bepaalde groep, zoals heer Wiels al eens
aan gaf, gevonden moet worden onder de banken, projectontwikkelaars
en accountants. Deze worden dan weer politiek door een selecte groep
beschermd en uiteindelijk zorgt justitie dat alle vingers die maar kunnen
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wijzen op deze mensen, hun aangiftes verdwijnen en mensen de mond
gesnoerd worden.
Ook dat zien we in Nederland gebeuren waar in het verleden heer Pim
Fortuin slachtoffer was van deze elite groep. Hetzelfde zien we bij heer
Wilders waar zelfs een top advocaat heer Knoops, niet meer snapt of er
nog wel recht bestaat in deze landen. Nee heer Knoops, er bestaat geen
recht meer omdat we overgegaan zijn naar een Amerikaans systeem
waar mensen te pas en te onpas aangewezen kunnen worden door een
corrupte justitie die zwaar onder druk staat van de maffia. Wil je een
zaak winnen of buiten deze corrupte blijven, kun je twee dingen doen;
meedoen en hun achterste likken, of de kogel nemen!
Het rechtssysteem is reeds jaren geleden overgenomen door de maffia.
Dat blijkt uit waarom bepaalde mensen op bepaalde plaatsen zitten, of
op ons eiland, via de politiek, weer op plaatsen gezet worden. Ook is
weer duidelijk te zien op ons kleine eilandje waar bepaalde Nederlandse
hoge mensen in justitie “toevallig” bepaalde plaatsen hebben op ons
eiland. Hoeven we niet verder te kijken dan naar de post PG en de top
van de rechters.
Men zal wakker moeten worden en men zal moeten zien dat er zeer veel
veranderd is de laatste jaren. Waren het eerst nog incidentele gevallen,
nu is het een gehele “elite - maffia” top die alle touwtjes in handen heeft
bij justitie! Hoe we dat gaan doorbreken is even de vraag, maar zaak is
dat buitenland gaat zien wat het rechtssysteem inhoudt in Nederland en
haar koloniën; Geen recht maar een selecte dictatuur, bestuurd vanuit
de maffia top.
John H. Baselmans-Oracle
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917 Medische oplichterij/experiment
Baarmoederhalskanker, prostaatkanker, borstkanker, de kankersoorten
waar we op onze eilanden dood mee worden gemaakt en waar de bevolking gebruikt wordt als “testkezen”!
Ja, vele jaren geleden hadden we Belgisch Congo (Zaïre) waar een groot
deel van de Congolezen vermoord werden door een Belgische machtshebber. Buiten dat deze oorspronkelijke bewoners vermoord werden
via een kogel, als ze zich niet als slaven wilden overgeven, werden er
in dit land ook vele medische experimenten gedaan. Ondertussen is
bewezen dat Congo de plaats is waar het HIV virus op apen maar ook
op mensen werd uitgeprobeerd! Och, allemaal al vergeten en we willen
het niet weten toch? Een derde wereld land midden in Afrika en het is
gebeurd, en dit wordt niet meer gedaan niet waar?
FOUT, experimenten worden nog steeds op mensen gedaan en wel via
vaccinaties en zogenaamde “healthcare” projecten! Och, ver van mijn
bed, hebben we niet op onze eilanden! Ook weer mis want de voormalige Antillen is in de boeken nog een derde wereld eiland en buiten dat
Amerika aardig wat testen uitvoert via diverse technologieën hebben
we ook een beroemde professor medicus die de wereld aan het redden
is in kanker.
Voordat ik daar op verder ga, kanker is al lang te genezen en er zijn vele
bewijzen dat kanker een ziekte is die via voedsel geactiveerd wordt. Maar
kanker is een goede handel want de voorgeschreven dodelijke therapieën
leveren veel geld op en maken vele mensen en clubjes vreselijk rijk.
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Via de vele peperdure dodelijke medicijnen maakt men veel geld! En
de patiënt? Och, die sterft toch wel!
Heeft u wel eens aan een arts of specialist gevraagd hoe hij zijn familie
helpt in geval van kanker? Nu, ik heb vele medici op de man af gevraagd
en het antwoord was altijd “bij mij en mijn familie geen chemo noch
bestraling, er zijn goede alternatieven”.
“Onderzoek” is alsmaar het stokpaartje in de kankerindustrie en de verenigingen en stichtingen zijn veelal de rijkste van alle clubjes. Onderzoek
naar wat, als men de kuur(en) al heeft? Waarom miljarden pompen in
een weg waar de oplossing er al is?
Nu komen we op de lokale wereldberoemde kanker professor die hele
bevolkingsgroepen oproept om testen te doen of ze wel kanker hebben!
Nu, wat u kennelijk niet weet is dat wij allemaal met kankercellen geboren worden! Maar doe je mee om ze te activeren? Onze zeer geëerde
professor, geëerd omdat hij miljarden maakt voor zijn elite groep, is
duidelijk bezig om iedereen kanker aan te praten. Heb je het ene niet
dan heb je het andere en mocht je nog te jong zijn, geen probleem, toch
voor alle zekerheid een spuit als zogenaamde voorzorgsmaatregel!
Mensen snappen jullie niet dat jullie misbruikt worden door een ziekelijk
medische wereld en een persoon die aan het experimenteren is op u?
Er zijn onschadelijke kuren voor elke kankersoort en u laat zich almaar
ziektes aanpraten, testen en zelfs inspuiten door een persoon die niets
anders ziet dan titels, eer en geld! Zie de kranten maar. De Antillen is
momenteel de Congo van de kanker! Wij zijn niet “uniek dat we dit mee
mogen maken omdat we zo’n bezorgde goede professor hebben” maar
we zijn slachtoffer van menselijke experimenten!
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Ga kijken om je heen, praat met mensen die kanker hebben overleefd en
wat ze gedaan hebben. Nee, niet die mensen die enkele maanden zogenaamd kanker vrij zijn maar mensen die dood waren verklaard door de
huidige doktersbende, en volgens een wonder al jaren leven! Kanker is te
genezen op vele manieren! Waarom gaat u meedoen aan een experiment
op onze eilanden voor iets waar de oplossing al lang voorhanden is? U
bent geen experiment! Google anders Congo maar eens.
We zijn een mens van vlees en bloed met recht op leven, we zijn geen
“rat” gebruikt voor experimenten in een derde wereld eiland!
John H Baselmans-Oracle

2016

918 Turkse maffia
Februari 2016 “John Wat weet jij wat er gaande is op je eiland tussen
de Turkse maffia en jullie gouverneur?” Toen mij dat in een gesprek
gevraagd werd, zat ik met mijn mond vol tanden. Want ik weet wel veel
van de maffia en ken zo goed als alle groepen maar dat er een Turkse
maffia erg actief is op ons eiland was mij compleet ontschoten.
Ik vroeg de persoon in Nederland (zelf van Turkse komaf) wat hij ermee
bedoelde. Er kwam een verhaal van wapen- en drugssmokkel en dat er
overeenkomsten waren met de hoogste instantie op ons eiland. Ik ging
vissen wie die “instantie” was en we kwamen uit bij de gouverneur
en haar kabinet! Buiten dat was er een link naar het koninklijk huis
die deze persoon ook aanhaalde maar niet veel vertelde daarover want
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een koninklijk huis en turken is niet zo’n beste combinatie momenteel
volgens hem.
Veel informatie was er niet te vinden maar liet links en rechts wel vallen
dat er een Turkse delegatie weer kwam onderhandelen over bepaalde
goederen die hier heen moesten komen en visa versa. De persoon noemde
nog wat “kleine” namen die de contacten moesten onderhouden maar
kort daarna zweeg hij want hij werd duidelijk bang. Hij had te veel
gezegd, vertelde hij me. “Ik als Turk sta al niet zo best aangeschreven
in Nederland en ze zien me liever dood als levend”. Klopte, want kort
na ons gesprek hebben ze geprobeerd hem te vergiftigen in zijn woonplaats in Nederland!
Kennelijk waren de weinige contacten genoeg want wat las ik 31 oktober “Politie neemt vliegtuig in beslag! De politie heeft dit weekend
bijna 300 kilo cocaïne onderschept op het parkeerterrein van Hato. De
drugs was bestemd voor vervoer met een privévliegtuigje dat stond te
wachten voor vertrek. De piloot en twee passagiers zijn aangehouden.
Het vliegtuig is geconfisqueerd. Bij verschillende zoekingen werden
vervolgens een wapen en 7000 euro aan cash geld in beslag genomen.
Daarbij arresteerde de politie nog 5 mensen, van wie drie van Turkse
afkomst.”
Met deze aanhouding weet men nog niet half waar men werkelijk is op
gestoten en de persoon die mij deze tip gaf, vertelde mij dat het de elite
wereld is in zowel Nederland als Turkije die bezig zijn een grote lijn op
te zetten van wapens en drugs en dat allemaal onder de Nederlandse vlag.
Of het allemaal waar is, is nog even de vraag maar een privé vliegtuig,
300 kilo cocaïne is wel een aardig bewijs dat Curaçao nu ook de Turkse
maffia met open armen heeft ontvangen. En dat onder de vleugels van
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de hoogste instantie op dit eiland, volgens deze persoon, de gouverneur
en haar kabinet.
De tijd zal het leren en de persoon zal zeker nog meer namen vrij gaan
geven, zeker na deze eerste iets wat gelukkige aanhouding.
John H Baselmans-Oracle

2016

919 “Een krant moet winst maken”
Dat kwam als antwoord na de vraag waar een krant voor staat. Nee,
het gaat er niet om om nieuws te brengen, mensen te informeren of te
zorgen dat de mensen weten wat er achter de schermen gaande is. Onze
huidig journalistiek wereldje is niets meer dan een draaiende geldmolen.
Dat ga je krijgen als je als grootste Nederlandstalige krant, naar horen
zeggen, valt in de afgrond waar je keldert van 15 naar 8 duizend abonnees! Dat zijn namelijk de nieuwe cijfers die intern circuleren naar
horen zeggen. Ook geen wonder als men je als klant laat gaar koken in
vervalst en beperkt/gemanipuleerd politiek/maffia nieuws. Het is niet
vreemd dat mensen geen regulier nieuws meer lezen. Zij voelen ook
dat het gewoon zorgen is dat de dik gevulde salarissen gevuld worden
en dat men met de minste inspanning, veelal artikelen die je dagen van
te voren op internet al kunt lezen, geld gemaakt wordt.
De reguliere pers is in elkaar aan het vallen, een tendens die we ook al
zagen tijdens de verkiezingen in Amerika. We zijn er kennelijk snel bij
want deze tendens zien we nu ook al gebeuren op onze eilanden.
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“Een krant moet winst maken” is geen basis! Winst maak je als je tussen de mensen gaat staan, informatie verstrekt waar men om vraagt en
ook zeker niet politiek gekleurd bent als krant/journalist! De krant van
de vette winsten is er niet, wel de informatiebronnen met eerlijke en
oprecht nieuws. De reguliere pers is het zinkend schip aan het verlaten
en de vrije pers heeft een belangrijke slag geslagen. De leugens en bedrog verkondigd uit naam van politiek en maffia zijn hun greep aan het
verliezen. Daar gaat je image “Een krant moet winst maken”.
John H Baselmans-Oracle

2016

920 Om te huilen, geen elektra
Curaçao wordt al geruime tijd geteisterd door stroomuitvallen en stroom
tekort.
Onze energiebedrijf Aqualectra zwijgt in alle talen van wat er werkelijk
gaande is. Er worden allerlei excuses aangehaald van problemen op de
plant van Dokweg tot het onverklaarbare uitvallen van machines.
Nu kreeg ik via een ingenieursbureau een ander verhaal te horen.
Mensen die verzocht werden door Aqualectra om een kijkje te nemen
in de problemen op de Dokwegplant. Deze mensen namen een kijkje
en liepen schreeuwend weg want er is veel mis met de zogenaamde
nieuwe 24 MW plant. Er zijn volgens deze experts heel wat vreselijke
fouten in de bouw en structuur. Het is niet verwonderlijk dat deze plant
er de brui aangeeft. Niet een machine houdt de stress aan die verwacht
350
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wordt van een te kleine centrale. Praten we nog niet over het geld wat
weggesluisd werd bij de reserve plant op het ISLA terrein. De BOO
waarvan de capaciteit nog niet de helft is van waar wij met onze belastingcenten voor betaald hebben! Niets aan te doen, pech gehad en helaas,
waren de uiteindelijke conclusies! Nu blijkt dus via experts dat het op
de Dokweg niet veel beter is gegaan. De machines kunnen het niet aan
en Aqualectra sluit liever hele wijken af dan dat ze zich houden aan de
leveringsplicht die ze zelf in hun contract hebben staan!
Het is van de zotte dat veel geld in deze sector verdwijnt en dat we als
eiland afhankelijk zijn van een bedrijf wat geen continue stroom kan
leveren! En waar is de politiek die zich toch af moet gaan vragen waar
al het geld is gebleven en waarom alsmaar de knop op “off’ staat! Of.....
is het de politiek die dik geld gemaakt heeft met de BOO en Dokweg
centrale? Hoe lang pikken we deze onkunde nog en de vele smoezen
die we alsmaar moeten aanhoren?
Het is niet dat er machines kapot gaan om onverklaarbare redenen.
NEE, er is een compleet mis management en onkunde bij onze energie
leverancier. Een leverancier die meent ook nog het alleenrecht te moeten
hebben! Is het juridisch niet zo dat, als Aqualectra zich niet kan houden
aan hun eigen contracten, zo aantonen dat ze niet capabel zijn om een
eiland te voorzien van energie? Is het niet zo dat wij als betalers van dit
mismanagement kunnen eisen dat gehele Aqualectra op de schop moet
en totaal herzien moet worden? Moet de politiek en hun elite kantoor
niet verplicht zorgen dat we stroom krijgen zoals wij de contracten,
onder dwang/ geen keuzen hebbende, getekend hebben?
Volgens experts doen uw centrales totaal niet aan de eisen. Experts die
jankend wegliepen toen zij uw onkunde en troep zagen! Experts die u
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zelf om hulp vroeg maar waar niemand hun vingers aan wil verbranden.
Wie gaat dit probleem nu aanpakken?
John H Baselmans-Oracle

2016

921 WAARSCHUWING Plastic rijst
Neem een glas en doe daar de rijst in die je wilt gaan koken.
Doe er koud water opgieten.
Ziet men “rijst” drijven dan is deze van plastic!
Dit is een waarschuwing van de GGD Curaçao
John H Baselmans-Oracle

2016

922 Martijn Mastenbroek
Pijnacker, Netherlands·
Super veel reacties ontvangen op het verhaal van John H Baselmans.
Berichtjes van over de hele wereld!
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Interview/%5BDossier
%20Mastenbroek%5D%20Baselmans%20over%20de%20zaak%20
Holloway%20%5BLow,%20480x360p%5D.mp4
https://youtu.be/JtLGNj5t9Wc
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923 Onverklaarbaar
Gisteren was in een keer mijn 3 websites inclusief Watamula in problemen. Er was met geen mogelijkheid meer te komen in mijn server.
Na het melden aan mijn provider werd er direct ingegrepen en bleken
er “wat vreemde” zaken gaande te zijn.
Snel waren we weer geheel on line en was alles weer werkende.
Fijn als je zo’n geweldig technisch team achter je hebt staan.
Thanks technicians of Lunarpages.
John H Baselmans-Oracle

2016

924 Heer Floran, directeur SDKK gevangenis, is aan het
stikken in zijn eigen leugens!
Heer Floran, directeur SDKK gevangenis, is aan het stikken in zijn eigen
leugens! “Geen condooms voor gevangenen De medische dienst in de
gevangenis deelt geen condooms uit. Dat zegt gevangenisdirecteur Urny
Floran .......Op de vraag dat familieleden of bekenden van de gevangenen
de condooms hebben ,,Nee, Condooms vallen onder censuur”!”
Commentaar
Het liegen voor eigen bestwil is kennelijk op de buik van heer Floran
geschreven. Dat hebben we al in het verleden meerdere malen mogen
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lezen. Of is de druk van minister van justitie zo groot op deze man? Wel
is duidelijk via kanalen dat de gevangenis vol verboden zaken zit en
dat er een levendige handel is in wapens, telefoons, medicijnen, drugs
en zo ook condooms! Alles op bestelling en alles met een prijs! Steeds
meer lijkt het er op dat heer Floran niet veel weet van de handel en de
wandel in zijn eigen gevang.
Een gevang die in de top 5 staat van de wereld!
John H Baselmans-Oracle

2016

925 NEW BOOK
Drugs - White gold
When we think of drugs, we immediately think of the old guard drugs
like cocaine, heroin and hemp. Other than that, there are for some time
synthetic drugs (XTC) made in many forms, colors and effects.
We talk in this book about the ordinary old-fashioned drugs in the form
of cocaine. We’re going to expose what is behind and who are the true
drug dealers.
The old-fashioned drug is still the trade with which the super rich enrich
themselves. Also, it is the elite who use a lot of this stuff. You can make
it clear that most of the top in the business world, but also the politics
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and those who move into higher layers, are the permanent users of the
cocaine stuff. Often in the most pure form and often used daily like a
breakfast and dinner.
But first I like to elaborate some things; what is cocaine and who are
the driving forces behind these drugs according to world organizations
of detecting drugs. Let’s talk about drugs
John H Baselmans-Oracle

2016

926 Er zijn geen geheimen meer
-

Alle informatie is aan te komen
In te komen
Mee te werken
Te gebruiken

People in the hacking world, great job and thanks for the information
we need for a better world.
John H Baselmans-Oracle
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927 CURACAO GATE
Lokale parallel banking system
Er is heel wat gaande op ons kleine eilandje Curaçao en dat allemaal
omdat het “grote geld” binnen moet gaan komen bij bepaalde lokale
banken.
Al geruime tijd staat heer Tromp aan de zijlijn van onze nationale bank
waar hij als eindverantwoordelijke zorg moest dragen wat de Wereldbank
hem opdroeg. Dat heeft deze man lang vol kunnen houden totdat er de
klad in kwam omdat door de politiek (lees gokwereld) via de achterdeur,
vreselijke druk op hem gezet werd.
Wat is er gaande?
We kennen allemaal de offshore banken waar de voormalige Antillen
groot van geworden zijn, veel geld bleef op onze eilanden steken, dat
simpel doordat transacties en soms duistere zaken uitgevoerd werden.
De lokale banken kregen daar hun deel van en men was tevreden. Maar
de tevredenheid verdween toen er lokaal een nieuwe markt opdook en
dat was het internetgokken. Uit zeer betrouwbare bronnen weet ik dat
het hier gaat om miljarden. Niet voor niets moesten er kost wat kost
datacenters uit de grond gestampt worden door de lokale maffia. Het
internetgokken is nu een van de grootste handel (buiten drugs) op ons
eiland.
Hoe gaat het internetgokken?
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Men gaat bijvoorbeeld naar een van de internetgoksites en start een
bet. Dan moet er betaald worden en dat kan via diverse internetbanken
zoals bijvoorbeeld de bekende iDEAL, Neteller, Skrill. Deze payment
service providers krijgen een klein deeltje van wat men betaalt aan het
gokbedrijf! Veel bankieren op internet gaat via banken rond de wereld
waar geld gemakkelijk kan verdwijnen, bijvoorbeeld Albanië. Besef even
dat 1 % op miljarden wel een mooie buit is! En hier zijn onze lokale
gokheren en hun banken achter gekomen. “CX Pay” werd opgericht om
zo de vele honderden lokale internet goksites en internationale goksites,
die via Curaçao gaan, de mogelijkheid te bieden gemakkelijk online te
betalen. Het probleem kwam voor de lokale gokproviders, hun banken
en hun maffia dat er geen toestemming kwam van de Centrale en Wereldbank en dat de lokale wet niet toelaat om dit systeem lokaal op te
zetten! Weg droom van easy money maken via de gokwereld!
Onder andere Canada werd kribbig en zo ook de lokale banken die veel
geld dagelijks zien verdwijnen naar buitenlandse banken die wel de
mogelijkheid kunnen geven van een online bankservice. Er werd politiek veel gepraat en heer Tromp moest op andere gedachten gebracht
worden. Doch kennelijk niet wetend dat heer Tromp handelt in opdracht
van de Wereldbank. Het lukte niet en hij werd aan de kant gezet.
Ondertussen zijn er verkiezingen geweest waarvan men al maanden van
te voren wist wie er uiteindelijk in de nieuwe regering zouden gaan zitten. Dat werd duidelijk in het “Wilhelminaplein gesprek” maanden voor
deze verkiezingen, besproken en vastgelegd op een servetje! Nu maanden
later en al van dag één worden deze personen in stelling gebracht. Het
is duidelijk te zien dat bepaalde personen op bepaalde posities geplaatst
worden om zo de voorgenomen lokale payment services providers uit te
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gaan voeren. Mensen die de wetten moeten gaan veranderen. Diverse pionnen staan te popelen om via een ingenieuze constructie de Wereldbank
eisen te omzeilen! De lokale internet gokwereld (goed voor miljarden)
staat startklaar om hun E commerce payment services te introduceren
en het grote geld kan stromen! Dat dan allemaal gedekt door de lokale
Centrale bank, wetten en lokale banken die elk de procenten gaan innen
over al deze transacties!
Een mooi inkomen via het gokken rond de wereld voor deze lokale
banken, die blijkbaar allemaal hun best doen om mee te mogen delen in
deze dikke boterham. Een boterham die uiteindelijk niet te controleren
is. Een constructie waarvan heer Tromp en zijn Wereldbank weet van
hebben en het probeerden tegen te houden.
Volg het geld en zie wat er werkelijk speelt op onze eilanden.
John H. Baselmans-Oracle

2016

928 Onderhoud
Op Curacao is nergens geld voor. Met uitzondering van het gokken,
bankwezen en eigen zak.
De palen moeten eerst spontaan neervallen en dan zal men kijken of er
ergens een potje opengetrokken kan worden.
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Zo hebben we op Bandabou het gevaar dat weinig geaard is en dat men
toegeeft dat er geen geld vrijgemaakt kan worden.
John H Baselmans-Oracle

November 2016

929 De grootste leugen in deze wereld
Dag van de Mensenrechten
DAG MENSENRECHTEN
Want welke rechten hebben de mensen nog?
- Geen vrijheid van meningsuiting.
- Geen vrijheid van eigen keuze.
- Geen vrijheid van leven.
En zo zouden we deze lijst eindeloos lang kunnen maken en wordt het
alsmaar duidelijker dat de mens een slaaf is van een verziekt systeem.
Een systeem met vuile elite die menen het recht te hebben om “recht”
te spreken over medemensen. Een rechtssysteem wat werkt onder de
elite en onder de diverse clubjes en maffiagroepen. Zo hebben de elite
het recht kinderen te offeren, verkrachten en van een leven een hel te
maken. Er is geen recht voor de slaven in dit systeem. Recht is geld,
macht en in de bewuste club behoren. Alles daarbuiten heeft geen recht.
Mensenrechten is een farce, een verhaaltje, wat nog ongeloofwaardiger
is dan Assepoester.
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Laten we de werkelijke rechten van de mens gaan hanteren en beginnen
de gehele elite en de gehele top met hun clubjes op te ruimen.
Ik kots als ik lees “de rechten van de mens”, niet een wet, niet een verdrag
die dit werkelijk vertegenwoordigt laat staan het uitvoert of hanteert.
Mensenrechten, een leugenachtig sprookje.
John H. Baselmans-Oracle

November 2016

930 Lezingen
Een woord wat voor mij onmogelijk is daar ik lokaal maar ook internationaal afgesloten word van de buitenwereld en onmogelijk word gemaakt
om lezingen te geven. Al jaren ben ik bezig om lezingen te geven maar
tot vandaag toe wordt me deze mij afgenomen door de staat. Is het niet
dat ik geen openbare ruimte kan vinden/huren in de stad dan is het als
het me lukt een ruimte te vinden er geen weg is om advertenties en het
kenbaar te maken aan het grote volk.
Zelf heb ik al enkele malen simpel gevraagd naar de interesse van lezingen over alles wat de maatschappij is tot aan de nieuwe weg van het
energieniale leven. Dan blijkt dat nauwelijks iemand durft te reageren
of zich te melden om samen te komen. Bang voor mijns persoon, bang
voor gezien te worden samen met mij in een ruimte! Dat is wat er heerst
op dit eiland en de landen die mij weren.
Zelf zie ik wekelijks dat mensen mij ontwijken als ze me zien tijdens
het boodschappen doen of herkennen in de stad. Het is een soap om te
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zien dat mensen me aankijken en snel doorlopen als ik dan vriendelijk
groet. Bang dat ik ze aanspreek, bang dat ik ze herken! Ik merk het zelfs
via internet waar men via veelal valse namen wel met een heel verhaal
komen en me om advies vragen. Mensen waar je mee afspreekt en niet
op komen dagen of mensen die heimelijk ergens je even ontmoeten en
die je dan nooit meer iets van ziet of hoort. BANG staande in de wereld
van ANGST want wie wil nu gezien worden met deze rebel?
Lezingen, ja ik zou ze willen geven en met mensen in diepere discussies
willen gaan maar blijkbaar zijn er maar weinige die het lef hebben en
niet bang zijn voor de kracht die we allemaal bezitten. Ik blijf daarom
maar schrijven en zet alles wat ik weet op papier. Zo zijn de zwarte letters op wit papier voor eeuwig vastgezet en hoop ik eens op een groep
mensen die het lef heeft en werkelijk iets wil veranderen. Ik wacht al
63 jaren en ik blijf hopen, eens zal die tijd gaan komen en dan hebben
we de eerste grote stap gedaan. De stap naar vrijheid en zonder angst.
John H Baselmans-Oracle

November 2016

931 Publicatie verbod
Het moet u allemaal onderhand opgevallen zijn dat al ruim een jaar er
totaal geen ingezonden stukken verschijnen van mijn hand in de lokale
kranten. Buiten dat de Amigoe per ongeluk 2 stukken publiceerde,
werd het verbod in de algehele pers streng nageleefd. Dat op last van
de minister van justitie heer Navarro.
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Via enkele journalisten kreeg ik te horen waarom zij niets meer over mij
mochten schrijven en waarom de kranten alles met de naam Baselmans
moeten blokkeren. “Opdracht van heer Navarro” waren de antwoorden!
“We zijn strafbaar en krijgen problemen als we iets zetten van jou!”
was een aanvullend commentaar. Dat bleek ook wel toen ik ondanks
het verbod toch nog een keer op de nationale TV kwam en in een radio
programma. De twee verslaggevers werden op het matje geroepen en
kregen een berisping. De 2 interviews via Nederland werden anders
aangepakt en wel door de internet verbinding en de telefoonlijn totaal
dood te maken. Het gaat zo ver dat de lokale dagbladen zelfs betaalde
advertenties weigeren van mij! Dat alles op een zogenaamd “vrij” eiland.
Mijn vraag aan heer Navarro is “Heb ik het dus werkelijk aan het rechte
einde? Heeft u werkelijk rapporten vervalst en bedreigt u als minister
mensen om zo hen de mond te snoeren? Bent u werkelijk zo bang dat
er uit komt dat u zaken laat gebeuren die het daglicht niet kunnen zien
en is het werkelijk zo dat onder u de maffia nu de kans krijgt om hun
parallel banksysteem op te zetten?”
Blijkbaar is heer Navarro vreselijk bang en dat blijkt wel omdat hij bepaalde aangiftes verzwijgt en weigert elk gesprek met mij aan te gaan
over zeer zware zaken. Geen probleem heer Navarro alle zaken liggen
nu in het buitenland en die zijn kennelijk druk doende om diverse zaken
objectief en met andere ogen te bekijken. In ieder geval is het overduidelijk dat u zeker niet pluis bent en erg bang bent dat de waarheid rond
u naar buiten gaat komen. U heeft duidelijk aangetoond dat er veel te
verzwijgen valt. U gaat zelfs zo ver door de pers hun mond te snoeren
en bevelen uit te geven tot algehele boycot van mijn woorden. Woorden
die door uw manier van reageren en handelen, nu duidelijk bewezen zijn.
John H. Baselmans-Oracle
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932 CNSJF 2017 gaat toch door!
De opzet is gelukt en Curaçao is er met beide voeten ingetrapt!
Het was overduidelijk dat CNSJF op geld uit was en dat na al de eerste
dreiging enkele jaren geleden.
Het moet zover komen dat de gemeenschap alles moet gaan betalen
en dat de miljoenen aan resette uitgegeven kunnen worden door “Bon
Intenshon” elders op de wereld. Natuurlijk dan wel alle onkosten berekend en alles moet rijkelijk beloond worden.
Hoe dom kan een (ei)land zijn en hoe doorzichtig is dit niet allemaal.
Dit ruikt naat “legale” oplichting samen uitgestippeld door een minister!
Veel geld verdwijnt volgens berichten al via een Bon Intenshon die al
vele miljoenen reeds heeft “gedeeld” in duistere zaken.
Het is wachten totdat de financiën opengetrokken gaat worden van deze
organisaties. Gelukkig is dat een kwestie van tijd want de invallen zijn
er al geweest en Amerika weet wat er gaande is volgens horen zeggen.
Het is werkelijk zot dat wij als gemeenschap dit sluizen via een minister
ondersteunen.
John H Baselmans-Oracle
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933 Politiestaat Bonaire
HOE IS HET MOGELIJK? Geheel Bonaire de noodtoestand.
Preventief fouilleren / Listramentu preventivo
De Hoofdofficier OM BES heeft een bevel afgegeven aan de politiediensten om de komende maand preventief te fouilleren met de bedoeling
wapens in beslag te nemen. Het bevel is ingegaan op 17 december en
geeft de politie de bevoegdheid om op het hele eiland Bonaire bagage
en voertuigen te doorzoeken en van alle personen op de openbare weg
of op voor het publiek toegankelijke plaatsen te vorderen dat zij meewerken aan een fouillering.
Commentaar
Denk niet dat dat zomaar kan heren justitie.
Er zijn wat internationale regels die dit niet toelaten.
Denkende aan de 1ste regel van de rechte van de mens.
Het is om te huilen dat de mensen dit allemaal maar klakkeloos aannemen omdat het een dictatuur oplegt!
Is er een noodtoestand?
Is er terroristische dreigingen?
Is de persoon verdachte en onder arrest?
Heren bezint eer u begint. Lees even de Regeling - Wapenwet BES BWBR0028756 en Artikel 155 en 156 Wolbes
Is er dan niemand meer die voor de vrijheden van de mens vecht?
En nu onze eilanden
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China is volop bezig de wereld in hun macht te krijgen en via Curacao
hebben ze zo dadelijk een belangrijke vinger in de Zuid Amerikaanse
olie, gas en drugs industrie.
Langzaam komen zaken naar boven ook zo over deze onderzeeboten
John H Baselmans-Oracle

2016

934 En nu onze eilanden
China is volop bezig de wereld in hun macht te krijgen en
via Curaçao hebben ze zo dadelijk een belangrijke vinger in de
Zuid Amerikaanse olie -, gas -en drugs industrie.
Langzaam komen zaken naar boven, ook zo over dezeonderzeeboten
John H Baselmans-Oracle

November 2016

935 Heer Maal is de koning te rijk
Zijn lapje grond mag verkaveld worden. Alleen heer Maal u bent wat
vergeten en dat zijn de vele vergunningen die er afgegeven moeten worden om maar een schop in de grond te zetten daar zit het addertje achter!
Enkele jaren geleden gaf ik u door wie de ware baas is op dit eiland,.
- The new world-
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Deze man heeft nu zijn doel bereikt. Want NIET EEN bouwsel zal
gebouwd worden op het Maal terrein zolang die man niet er mee in zit.
Met een slimme ingreep bij de oude regering heeft hij nu ook zeggenschap over de resterende 10% van het eiland.
De lachende derde wrijft nu in zijn handen want nu komen de vergunningen en de belangen kijken bij elk bouwsel. Geniet even van uw
overwinning heer Maal later zult u begrijpen waar ik u al jaren voor
heb gewaarschuwd.
John H Baselmans-Oracle

November 2016

936 Voor diegenen die mij altijd hebben gesteund en achter
mijn werk staan
Afgelopen dagen is er iets duidelijk geworden waar ik van hoopte dat
het een overdreven fabel was. Na met wat mensen contact gehad te hebben en wat vreemde zaken die de laatste dagen zich alsmaar laten zien,
blijkt dat een deel van wie ik dacht dat deze werkelijk openstonden voor
een betere wereld, niets meer zijn dan huichelaars en een land wat door
en door verdorven is. Bij Nederland en lokaal kon ik al enige tijd niet
aankloppen met de zeer zware aangiftes dus zocht ik het nog hoger op.
Maar ik merkte dat personen die ook contact hadden gezocht met deze
hoek er bij hen vreemde dingen gebeuren. Inbraken, achtervolgingen,
rechterlijke orders maar ook aanvallen juist vanuit de hoeken waarvan
men aangifte had tegen gedaan. De rottende hoek is groter dan wat ik
ooit had durven dromen.
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Ondertussen had ik ook al contact gezocht om bepaalde zaken bij deze
hoek mogelijk te deponeren. Een ding was zeer opvallend, die hoek
vertikte contact te zoeken ondanks dat hun consulaat altijd binnen 2
werkdagen zaken en brieven beantwoordt. Daarop werd ik achterdochtig
en bleek in een keer dat de zaken die via dat kanaal gaan juist tegen je
gebruikt worden! Nu heb ik voor de laatste keer contact gezocht met dit
consulaat om te vertellen dat er niets anders op zit dan om alle informatie
door te spelen naar hun vijand. Het land wat ook zij vrezen en graag wil
weten wat er werkelijk gaande is.
Mochten er deze komende dagen vreemde zaken naar buiten komen
over mij, dat ik beschuldigd word van zeer vreemde praktijken of afgeschilderd word als zijnde een terrorist dan weet u dat de werkelijkheid
anders is. De waarheid staat overigens beschreven in mijn boeken. Het
ware verhaal van de 3 landen die de macht in drugs, gokken, kinderhandel en schaduwbankieren (financiële wereld) in handen hebben,
dat alles gedirigeerd door de vrijmetselarij. Namen, verwijzingen en
vele documenten zullen openbaar gemaakt worden door derden op het
moment ik niet meer in staat ben mijn eigen woorden te plaatsen. Eens
moet deze vuile wereld opengetrokken worden al zullen dan de oude
spelers zeker weer vervangen worden door nieuwe.
Er is dus een grote mogelijkheid dat men mij laat verdwijnen, vermoorden of eeuwig opsluiten. Doch dat zal het startsein zijn dat het gehele
spel opengegooid zal worden. Ik zag de laatste tijd medewerkers om
mij heen in vreemde situaties terechtkomen, dezelfde situaties die nu
op mijn pad komen. Doordat ik altijd open, eerlijk en de vieze wereld
aan u heb willen laten zien, vergt dat nu duidelijk zijn tol. Helaas heeft
u er tot nu toe maar weinig met deze informatie gedaan anders waren
wij nu niet in gevaar. Maar het zal allemaal zo moeten gaan.
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Gebeuren er rare dingen rond en om mijns persoon vergeet niet wat er
allemaal beschreven staat over de mogendheden die hier achter zitten.
De waarheid zal zegevieren met of zonder mijn bijzijn.
John H. Baselmans-Oracle

November 2016

937 Kabinet Koeiman het kabinet wat de maffia alle
vrijheden gaat geven.
Het is gelukt Kabinet koeiman zit op zijn plaats en het schaduw bankieren zal er nu razendsnel doorheen gedrukt worden.
De juiste mensen zitten op de plaatsen die aangewezen zijn door de
hoogste don.
Uit zeer goede bronnen was al ruim een jaar duidelijk wie er zou gaan
zitten in deze nieuwe club, het “Wilhelmina plein akkoord” zullen we
het maar noemen.
Alles gaat om geld en veel geld want de maffia hier wil veel van het gokken en internetbankieren rond deze tak in handen hebben. Heer Tromp
was een van de grote spelbrekers maar die is al opgeruimd.
De juiste ministers zitten op de plaatsen nu en de eerste “aanpassingen”
in de wet werden er al doorgedrukt door de vorige corrupte regering.
Corrupt omdat ze doen wat de maffia hun op draagt, iets waar heer Wiels
zich niet helemaal aan hield.
Hensley Koeiman als premier
Kenneth Gijsbertha minister van Financiën
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Elsa Rozendal minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Zita Jesus-Leito minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
Eugene Rhuggenaath Economische Ontwikkeling
Suzy Camelia-Romer minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke
Planning
Ornelio Martina minister van Justitie
Ruthmilda Larmonie Cecilia ministerie van Planning en Dienstverlening
terecht
Jaime Cordoba minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
John H Baselmans-Oracle

November 2016

938 Drone basis Hato - Reina Beatrix
Laatst was weer in de “cables” te lezen over de FOL basis en dat deze
voor een langere tijd op de eilanden Curaçao en Aruba gaan blijven.
Men haalde extra aan dat deze gestationeerd zijn om de drugslijnen aan
te pakken. Tussen de regels door lees je wat anders en dat is de ware
reden waarom er veel meer Amerikanen zijn op onze eilanden dan dat
er bekend wordt gemaakt. Afgezien van het af en toe een slachtoffertje
uitpikken met wat drugs en een tam tam als er 100 kilo gepakt wordt,
zie je dat het allemaal een afleiding is voor waar deze gasten hier op
deze eilanden werkelijk zijn.
Het zal Amerika een zier schelen of er wat drugs in en uit gaan. Zij
weten ook dat de ware partijen, en dan praten we over tonnen per week,
via containers gaan en dat met goedkeuring van hogerhand Amerika.
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Dan praten we nog niet over de containers vol wapens, geld witwassen
en mensenhandel.
Maar wat doen deze mensen dan allemaal hier op onze eilanden en
waarom is het zo vreselijk geheimzinnig en wordt men meteen aangehouden als je maar een poging doet rond hun hangars te fotograferen?
Zitten deze opslagplaatsen dan vol met drugs? Of staat er materiaal wat
niet gezien mag worden door de zogenaamde drugssmokkelaars? Nu,
een beetje oplettend persoon zal heus wel eens wat hebben zien staan
waar je van denkt waarvoor men dat hier op die eilanden nodig heeft.
En dan komen we op bewapende drones die grote afstanden kunnen
vliegen en dan zeer nauwkeurig een bommetje gooien of een laser af
kunnen vuren!
En nu komen we dichter bij wat er tussen woorden geschreven staat en
zelfs door enkele zogenaamde zeer belangrijke piassen van het leger
losgelaten is. Venezuela verdenkt Curaçao al lang voor spionage en
dat via de FOL en zelf heb ik al menig drone-tje mogen zien gaan die
echt niet op uit waren om een paar kilo drugs op te pakken! Waarom
mega kapitalen uitgeven voor wat drugs die zeer gemakkelijk via een
containerhaven te pakken zouden zijn maar beschermd worden door de
hoogste persoon van het land Nederland?
De drones die veilig in grote kisten afgeschermd staan in de loodsen
zijn af en toe een glimp van te zien en zo ook waar te nemen als mensen eens wat meer naar boven zouden kijken. Wat deze drones voor
opdracht hebben wereldwijd is duidelijk. Er moet gesuggereerd worden
dat er terroristen zijn die bommen plaatsen en / of zichzelf opblazen op
bepaalde plaatsen. Veel van deze verhalen zijn werkelijke onzin omdat
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voor het opblazen van specifieke doelen simpel een drone gebruikt
wordt en ook via bepaalde satellieten is dat mogelijk. Vele zogenaamde
aanslagen zijn zeer duidelijk werk van een drone en dat verklaart de vele
valse berichtgevingen. Denk ik even aan het neerhalen van de diverse
vliegtuigen en de aanslagen in Europa, vele aanslagen worden via een
drone of satelliet uitgevoerd.
Maar wat moeten die drones dan doen op onze eilanden?
Nu, we hebben een eigenwijs land wat Venezuela is en die moet ontregeld worden. En dat ontregelen doet men door opstanden te creëren en
daar is geweld bij nodig! De diverse nachtelijke vluchten zijn om onrust
te creëren in ons buurland en dat met medeweten en goedkeuring van
Nederland! Nederland die zorgt dat de FOL hier met een leger aanwezig
is en af en toe een kwast neemt om een school weer een kleur te geven
om zo hun goed hart te laten zien. Dat terwijl er 1000 kilometer verderop
mensen vermoord worden via hun drones!
Dat is wat de FOL hier doet, niets meer en niets minder! De hele FOL
operatie is dezelfde operatie die Nederland doet via het kabinet van
de gouverneur en dat is SPIONAGE en inmengen in landelijke zaken.
John H Baselmans-Oracle
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939 Wikileaks Curacao
Op het ogenblik zijn er 6118 documenten/mails over Curacao van en
naar het Amerikaans consulaat open op internet te vinden
Zeer recente mails en documenten zijn te lezen. Ook het net naar huis
gestuurde regering van heer Whiteman is naar boven gekomen.
Wat interessant is zijn de mails “paranin yeni yonu “ oftewel “New
direction of money”
Wat bevestigt wat de nieuwe regering in moet slaan
Buiten de zaken over olie en gas onder deze eilanden, iets wat jaren
ontkend werd, lezen we over de maffia, geld laundry en over vele zaken
die politiek niet kunnen.
Misschien moeten we een werkelijke Curacao Wikileaks openen om
mensen meer te laten zien hoe vuil de politiek, ook nu, bezig is.
John H Baselmans-Oracle
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940 Moe
Gisteren vertelde ik mijn vrouw “Ik ben moe” ze keek me even onbegrijpelijk aan en vertelde me “zet even op een rijtje wat je in je laatste
63 jaren hebt gedaan”.
Nu, ik pakte mijn toetsenbord en begon te schrijven:
Geboren in een bos waar ik altijd in de natuur bezig was.
Legde vele tuinen aan
Hield vele dieren
Verzorgde vele zwakke dieren
Verzorgde lang voor 28 honden 98 papagaaien en over 30 schildpadden,
gewonde aapjes en reptielen
Heb duizenden tekeningen gemaakt
Vele beelden gemaakt
Meubels ontworpen en gemaakt
Heb vele exposities gehad
Heb over 64 boeken geschreven
Over 50 interviews gehad
Gaf vele lezingen
Heb meer dan 145 video’s gemaakt over tekenlessen
Ook over de 45 video’s uitgebracht over leven en het energieniale leven
Beheer dagelijks 3 websites en diverse blogs
Fotografie
Metaalbewerking
Heb klinieken gerund
Heb reclamebureaus gehad
Vele jaren grafisch ontwerper geweest
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Daarnaast de enige architectural tekenaar
De enige die aan foto-retouch deed
Veel ontworpen en meegeholpen in designs
Was veel bezig in muziek
Bespeelde enkele muziekinstrumenten
Zwembad met de hand gegraven van 15 bij 8 bij 2 meter
12 huizen verbouwd, opgeknapt en bewoonbaar gemaakt
Metselen, timmeren, lassen, schilderen, betegelen en alles wat met
bouwen te maken gedaan
Zat in diverse verenigingen en deed aan:
Handballen
Voetballen
Schaatsen
Zwemmen
Snelwandelen
Vierdaagse en Kennedy marsen lopen
Vissen
Duiken
Onderhield mijn eigen bootje
Hielp en ving over de 50 kinderen op
Vele rechtszaken bijgestaan van mensen die in nood waren
Kom op voor de zwakkere mensen
Help mensen in nood
Ben dag en nacht bezig voor gerechtigheid
Vechten in de onderwereld, drugswereld
Vecht tegen overheidsinstantie, politiek, corruptie en maffia
Vele gesprekken met buitenlandse waarnemers
Heb vele zaken aan het licht gebracht
Maak dagen van 18 tot 20 uren jaar in jaar uit
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Mijn vrouw keek me aan en vertelde me “en de rest wat daar niet staat”.
Toen besefte ik waarom ik moe ben en heb voor het eerst eens langer
als 7 uren geslapen die avond.
John H Baselmans-Oracle

December 2016

941 Vannacht 2016 - 2017
Dan vraag ik me af;
Hoe heeft de heer die opdracht gegeven heer Wiels te 		
vermoorden zich vannacht gevoeld in zijn super de lux huis?
Hoe hebben de maffia bazen hun eigen kinderen vannacht
in de ogen aangekeken, wetend van alle moorden in hun 		
opdracht en die nog gaan komen?
Hoe hebben de drugsdealers, die vele kinderen aanzetten
om deze troep te gebruiken, vannacht doorgekomen?
Hoe zal het gegaan zijn met al die lokale elite die de 		
lagere bevolking alles wat geld afpakken via feesten, 		
festivals en louche bankzaken?
Laten we gezond blijven ondanks deze moordenaars en oplichters op
deze eilanden.
Er komt een tijd dat ze vallen en in 2017 zal er veel gebeuren lokaal.
John H Baselmans-Oracle
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942 Onkunde of oplichterij Aqualectra
We lezen zeer regelmatig dat peperdure apparatuur kapot gaat (lees bv
bericht MRI) en ook in het bedrijfsleven wordt er regelmatig gesproken
over elektronische apparatuur die het begeeft. Men is verplicht vele
beschermapparatuur te plaatsen om zo de pieken en de dalen van de
Aqualectra stroomtoevoer te regelen. Helaas, dan nog bezwijken vele
elektronische apparaten of branden deze mysterieus door.
In de tijd dat ik mijn reclamebureaus had, moesten we op Curaçao altijd
van alles regelen om de computers, plotters, scanners aan de praat te
houden. Nu had ik het geluk dat ik technici had die ook de vele gevoelige
elektronische apparaten in lokale klinieken, ziekenhuizen en bedrijven
aan de praat moesten houden. Maar deze personen hadden allen een
opmerkelijk verhaal. “Het zijn niet alleen de pieken en dalen van de
stroom die de gevoelige apparaten laten springen en doorbranden maar
het is veelal de “harmonische stroom” (Frequentie verschillen) die de
apparatuur na verloop van tijd laat “inslapen”. Nee, was het antwoord
op de vraag van mij over de stroomregelaars en systemen. Nee, want
de harmonische stroom knalt daar ook gewoon doorheen volgens deze
diverse experts “De meeste problemen met gevoelige apparatuur is
simpel de harmonische stroom” was alsmaar hun antwoord.
Nadat ik meer informatie kreeg van enkele experts over deze harmonische stroom, ben ik me gaan verder verdiepen in deze materie. Daarna
heb ik zelfs metingen kunnen laten doen door mensen van Aqualectra
zelf. Mensen die wel het goed voorhebben met de klanten en willend
zijn om mensen te helpen. Inderdaad, er waren vreselijke frequentie
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verschillen maar ook volgens deze werknemers van Aqualectra, zal
Aqualectra er weinig of niets aan doen. “Al is het inderdaad verkeerd
hier buiten bij de hoofdleidingen, Aqualectra zal het nooit toegeven”
was het antwoord van hun eigen mensen.
Inderdaad in de tijd van mijn werk werd een keer wel alle apparaten
vergoed die kapot knalden maar er werd niets aangepast aan de lijn.
Nu woon ik al geruime tijd op bandabou en heb dezelfde problemen
met stroom.
Heer Jonis, directeur Aqualectra, had me maanden geleden uitgenodigd
voor een gesprek en een rondleiding in de meldkamer op de nieuwenhavenweg. In die meldkamer werd mij gezegd dat er vreselijke stroomproblemen zijn op bandabou, maar er niets aan gedaan kon worden. “De
mensen hebben gewoon pech”! Ik liet kort daarna Aqualectra via heer
Jonis een stroommeting doen. Een week lang werd ons huis gemonitord.
U voelt het al aankomen, Aqualectra wist me na 4 weken te vertellen
dat het aan onze huisinstallatie lag! U moet even weten dat de elektriciteit in ons huis totaal opnieuw is aangelegd, nieuwe pijpen, nieuwe
draden en dat door een eigen installateur van Aqualectra en gekeurd
door Aqualectra! Nog vreemder was dat ik de meetgegevens NIET in
mocht zien die zij hadden! Het is kennelijk normaal dat Aqualectra wel
een bewoner valselijk mag beschuldigen maar men de zgn. bewijzen
niet mag inzien!
Ik liet wederom door mijn bevriende Aqualectra medewerkers metingen
doen en de uitslag was vreselijk. Er was duidelijk harmonische stroom
en er klopte niets van de stroomtoevoer via Aqualectra! Een van de
medewerkers was zo nieuwsgierig wat er mis was en ging alle huizen
na die op onze gezamenlijke aanvoerlijn zitten. We maakten een totaal
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rapport met de diverse verkeerde aansluitingen, open kasten, aftappen
enz. inclusief foto’s van wat er allemaal verder mis is met de elektra
buitenleiding / trafo van Aqualectra.
Nu, maanden later en het rapport gestuurd te hebben naar de raad van
bestuur, directie van Aqualectra plus naar heer Jonis, is Aqualectra
vreselijk stil. Bellen naar bedrijfsnummers, persoonlijke nummers en
messages zijn zinloos en zelfs de PR mevrouw Bikker is onbereikbaar
en totaal van de aardbodem verdwenen! Natuurlijk want er is iets heel
goed fout!
Duidelijk is namelijk dat Aqualectra zich niet kan houden aan hun eigen leveringsvoorwaarden en daarvoor in de plaats mensen aanwijzen
als schuldigen wanneer het helemaal goed mis gaat. Van hun eigen
personeel moet je horen en bevestigd krijgen dat deze harmonische
stroom op vele plaatsen gaande is op het eiland en veelal de reden is
van het laten klappen van uw apparatuur ondanks dat die achter allerlei
regelaars zitten. Het werd zelfs toegegeven door heer Jonis persoonlijk
maar kennelijk mag het niet openbaar worden gemaakt omdat men dan
in de knoei komt met hun eigen leveringsvoorwaarden en de onkunde
die naar buiten gaat komen. Of moeten we zeggen laksheid?
Verdiep u zich er maar eens in en zoek het maar eens op “harmonische
stroom”. De “geest” die een MRI, scanners, computers en gevoelige
apparatuur kapot maakt is eindelijk zichtbaar geworden! En dat alleen
omdat Aqualectra er een potje van maakt en maar wat aanrommelt ten
koste van hun klanten.
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Wanneer zal het alleenrecht van deze firma eens verdwijnen en gaan ze
ware concurrentie krijgen?
John H. Baselmans-Oracle

December 2016

943 Wat maakt het vatikaan onschendbaar?
Rond de wereld lezen en horen we over de bloederige aanslagen en
moordpartijen. Maar dan vraag ik me af waarom een plaats op deze
wereld alsmaar gespaard wordt. Waarom wordt deze plaats gespaard
en wie is het die hun beschermen? Ligt hier het bewijs van waaruit de
vele bloederige aanslagen geregisseerd worden?
Wat maakt het vatikaan onschendbaar?
John H Baselmans-Oracle

December 2016

944 Verdwenen stukken
Wiels is vermoord in opdracht van een man en die is zelfs nog niet in
beeld bij OM omdat deze groep beschermd is.
De man G is een zeer machtige man en staat aan de top van een wereldbedrijf wat ook op curacao de lakens uitdeelt! Dit bedrijf zit in alle
- The new world-
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overheidsbedrijven en deze man en hun kliek werden bang toen heer
Wiels te hard ging schreeuwen over UTS
Jammer dat er geen recht is en dat de onderzoekers incl OM bang zijn
voor deze elite. En daarom wijzen we maar wat loopjongens aan.
John H Baselmans-Oracle
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945 Gentlemen’s agreement
Boze ogen kijken alsmaar naar heer Schotte en de oppositie maar wat
is er werkelijk gaande? Want waarom mag het kabinet Schotte wel via
een staatsgreep overgenomen worden door onder andere de PAR clan
en mag bij een werkelijke minderheid heer Schotte niet zeggen dat het
niet klopt wat er gaande is in het huidige parlement? Waarom is de ene
keer de regel wel van toepassing en de andere keer niet? Wat geven de
partijen PAR, MAN en hun slaven het recht om fouten te maken, volgens
experts, en mogen zij sjoemelen met de regels en wetten en politieke
zaken doen buiten het boekje om? Zelfs de expert heer Boersema haalde
tussen de regels door dat er wel wat foutjes zijn gemaakt en ja, dan kun
je die als een “Gentleman” oplossen of je kunt er gebruik van maken
zoals er al in het verleden vele malen is gebeurd in de politiek.
Het woordje is dus “Gentlemen’s agreement”. Helaas zijn er geen
“Gentlemen” meer en leven we in de wereld van de ordinaire maffia.
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Democratie kunnen we wel vergeten want het kabinet wat er nu zit is
maar voor één doel in het leven geroepen, namelijk om het schaduwbankieren te legaliseren en te realiseren wereldwijd. Dat kan nu want
het vorige kabinet heeft gezorgd dat de moord Wiels geschoven wordt
op valse bewijzen en verkeerde namen. Zo blijven de grote der groten
ver van de bron en mooi schoon en kunnen nu geïnstalleerd worden. Zo
heeft elk kabinet kennelijk haar eigen doel en het is nu, na de voorvallen
tot heden, de beurt aan dit kabinet. Een kabinet gezet door de maffia,
de financiële maffia gestuurd vanuit de hoogste don P.
John H Baselmans-Oracle
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946 Do you teach drawing
Over 133 pages step by step drawings and over 104 video’s how to make
Pen Drawings and 9 books about drawing and still people ask me “Do
you teach drawing?”
People I did my best but what do you want more than this, my soul my
heart?
This last drawing was my ultimate drawing with a complete message!
And it seems that nobody understands the message (so I failed this life).
See my last work here:
It took me 12 months
to finish this 50X70 cm pendrawing of
- The new world-
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27 people the system wants us to believe they are dictators/war criminals.
After this drawing for sure I know better.
John H Baselmans-Oracle
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947 De leugens afschuiven op andere
Aqualectra gaat komende dagen schakelen.
Nutsbedrijf Aqualectra moet de komende dagen gaan schakelen vanwege
een capaciteitstekort.
In een bericht meldt het bedrijf diverse redenen voor het tekort en stelt
dat er geen oplossing op korte termijn is voor het capaciteitsprobleem.
Hierdoor moet het bedrijf gaan schakelen. Dit betekent dat sommige
wijken de komende dagen tijdelijk geen stroom zullen hebben.
“Sinds zaterdagochtend is een stroomproductiemachine onverwachts
uitgevallen, waardoor op sommige plekken de stroom is uitgevallen.
- VOOR DE ZOVEELSTE KEER VALT ER UNITS UIT!
Het gebroken onderdeel van de stroommachine kon niet meteen worden
vervangen”, aldus Aqualectra.
- GEBROKEN? IS ER GEEN ONDERHOUD OF IS HET ZOALS
HET PERSONEEL ZELF AAN GEEFT ER GESJOEMELD MET DE
DOKWEG INSTALLATIE?
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Deze stelt dat er bovendien weinig wind is, waardoor de windmolens
te weinig stroom produceren.
- KOMT U WEL UIT UW AIRCO KAMER? DE MOLENS VAN
TERA CORA DRAAIEN VOLOP EN DE METEO GEEFT WAARSCHUWINGEN!
Een andere factor die volgens Aqualectra meetelt is het feit dat BOO/
CRU niet voldoet aan de contractuele leveringsovereenkomsten die deze
heeft met Aqualectra.
- NATUURLIJK HET LIGT NIET AAN ONS WIJZEN NAAR DIE ANDER HET STERKE PUNT VAN DIT BEDRIJF OOK DAAR IS TOCH
VRESELIJK VEEL GESJOEMELD EN GELD WEGGESLUISD!
Volgens Aqualectra zal dit capaciteitsprobleem tot eind deze maand
duren.
- EEN MAAND VOOR EEN ONDERDEEL? ZIJN ER GEEN VLIEGTUIGEN?
“Op het moment worden er vier machines van Aqualectra zelf gerepareerd en men hoopt dat deze eind januari weer operationeel zijn.
- VIER MACHINES!! NOEMT MEN DAT PLANNEN OF ZIJN ZE
ALLEMAAL DOOR MISMANAGEMENT EN GEBREK AAN KENNIS LAM GELEGD!
Het is overduidelijk dat deze firma een zinkend schip is en het tijd gaat
worden dat er mensen met kennis van zaken de zaak over gaan nemen
en die mensen verantwoordelijk gaan stellen die veel geld hebben laten
verdwijnen!
John H Baselmans-Oracle
- The new world-
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948 Een belangrijke les
Soms krijg je tekenen, gevoel of stuit je op iets wat indruk op je maakt
of je zegt “dat wist ik maar waarom voer ik het niet uit”? en dat zijn ook
zo de wijze woorden van een heer die op mijn pad kwam genaamd Ricardo Semler. Een man die zich niet aan regels houdt en zaken omgooit.
Zijn denken is als volgt:
1. Bevrijd jezelf
2. Beheer van de kwestie van ego
3. Zoek uw definitie van succes
4. Deel op de manier het gaat
5. Laat je verleden los
6. Doe de dingen die je interesseren
7. Heb de moed nu
8. Stop met alles te controleren
9. Ken je beperkingen
10. Vraag drie waaroms op een rij met als laatste vraag “Waar doe ik
het voor”.
Wijsheden die een leven beïnvloeden maar ook kunnen sturen naar
een totaal leven. Het zette me tot denken en het was duidelijk dat ik
deze top tien niet voor niets weer eens te lezen kreeg. Mijn leven zal
veranderen dat is zeker en ik ben blij te werken met tekenen, gevoel en
energie van dit moment.
John H Baselmans-Oracle
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949 Hoe belazert men mensen?
Voorbeeld 1
Al jaren weten we dat alle kankersoorten te genezen zijn. Sommige in
zeer korte tijd. En alsmaar blijft men veel geld wegsluizen naar clubjes
zoals deze die evenementen organiseren om mensen bang te maken
maar ook veel geld los te peuteren!
Voorbeeld 2
Het is voor de zotte:
“Fundashon Prevenshon kan het jaar zonder geldzorgen verder.
De Curacaose overheid geeft 1,9 miljoen subsidie en zal bovendien de
laatste tranche van 700.000, die de stichting nog voor 2016 tegoed had,
overmaken.”

Mensen laat je informeren kanker is simpel te genezen als men wil en
niet een slachtoffer wil zijn, Klik hier..
John H Baselmans-Oracle
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950 Het boek wordt gesloten
Na 35 jaren ingezonden stukken geschreven te hebben denk ik wel
dat het tijd is, en zeker na het gedrag het laatste jaar, om de afgeperste
reguliere nieuwsmedia vaarwel te zeggen.
Het is duidelijk gebleken dat men, zeker op deze eilanden, niet aan vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geschrift gedaan wordt. Afgeperst
door enkele personen hoog aan de macht is de huidige pers niets meer
dan een gemanipuleerde roddelclub hangend aan wat touwtjes. Duidelijk is gebleken dat men geld boven eerlijk nieuws zet en dat de laatste
jaren nauwelijks nog zaken uitgezocht worden door de journalistiek.
Het is copy past of een vodje papier in een brievenbus wat de waarheid
volgen hen is! “Als het stuk maar verkoopt, de inhoud is niet belangrijk”
is duidelijk hun motto.
Al enkele jaren was ik mijn ingezonden brieven aan het publiceren
via zowel mijn boeken, die geweldig gedownload worden, maar ook
via mijn blog “Watamula”. Laatstgenoemde heeft de laatste tijd zo’n
explosie meegemaakt in lezers dat nu dagelijks rond de 20 duizend
geïnteresseerden de blog bezoeken en lezen. Het is ook wel te merken
aan de reacties die er dagelijks binnen komen.
Deze blog samen met de verzamelbundels van mijn ingezonden stukken
zullen de enige manier zijn hoe ik vanaf nu de waarheid naar buiten
breng. Ik stop met het sturen van mijn stukken naar de lokale pers en
ze zullen niet meer verder aangeboden worden. Het is genoeg geweest
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en het bewijs is ondertussen geleverd. Door hun acties tegen mij persoonlijk heb ik wel een geweldige database aan kunnen leggen wat
aantoont wat er precies onder de pers gaande is. Zodra ik alle namen
en omkopingen (via afpersing, aannemen van cadeaus en reclames) van
alle pers duidelijk in een stuk kan zetten, zal dat te zijner tijd zeker ook
gepubliceerd worden.
Mijn “Public opinion” stukken zullen dus vanaf heden alleen nog te
lezen zijn op mijn Watamula blog
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm
en de volgende 5 facebook groepen, Twitter en You Tube
Privé
https://www.facebook.com/john.baselmans.oracle
Klokkenluiders Curaçao groep
https://www.facebook.com/groups/282618275226570/?ref=bookmarks
Fan page :John-H: Baselmans.
https://www.facebook.com/groups/375388222560045/?ref=bookmarks
Free download books
https://www.facebook.com/groups/booksjohnbaselmans/
Zakelijke pagina
https://www.facebook.com/johnhbaselmans/
Twitter
https://twitter.com/johnbaselmans
You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCC5PAmigBI6sOFj2_KOeClQ
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Ik bedank de trouwe lezers van mijn stukken via de gemanipuleerde/
omgekochte pers en vanaf 2017 is er een mogelijkheid de waarheid te
blijven volgen via bovengenoemde internet links.
De weg naar vrijheid en eerlijkheid wordt steeds breder.
John H Baselmans-Oracle

December 2016

951 Slimme meter, de leugens van Aqualectra
-

De meters zijn gemakkelijk te hacken.
Door derde te manipuleren
De sterke straling van WIFI die wereldwijd langzaam 		
maar zeker verboden wordt
Men kan je ten aller tijden controleren, afsluiten of zien 		
of je thuis bent

De slimme meter is niets meer dan een zeer gevaarlijk controle apparaat!
John H Baselmans-Oracle
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952 Lichtgevend water
Was u vannacht ook wakker rond half 4?
Op dat moment begon het heel zachtjes te regenen. Het eerste water
liep via de regenpijp in de regenton.
Ik hoorde het water lichtjes stromen en op een of andere manier trok
het mijn aandacht.
Ik keek naar de regenpijp en zag licht uit deze pijp komen.
Met mijn slaperige kop zette ik mijn bril op, ik wilde weten wat er
gaande was. Weer gekeken bleef het water lichtgevend en stroomde zo
in de regenton.
Ik verder kijken want dacht dat het de maan was die net deze lichtinval
veroorzaakte.
Geen maan, donkere wolkendek boven ons en geen verder licht! De
regen begon harder naar beneden te vallen en het licht verdween.
Wat het was is voor mij een raadsel maar het lichtgevend water leek veel
op fosfor licht wat we wel eens zien als je aan het vissen bent op zee.
Het was bijzonder en ik vind zeker een melding waard.
John H Baselmans-Oracle
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953 Wanneer gaan mensen beseffen?
.... dat het niets uit maakt wie er op die politieke stoel zit.
Deze piassen zijn er door een hogere elite neergezet en moeten zorgen
dat de weg gevolgd wordt die zij in de top beslissen.
Of het nu Obama is of Trump, Wilders of Rutte, ze moeten doen wat
hen opgedragen wordt.
De dag dat we als burgers dat gaan beseffen zien we dat er een schijndemocratie is en dat het de veelal corrupte en maffia top elite zijn die
de dienst uit maken.
Interessant wordt het nu omdat Trump zelf een van de elite maffia zakenlui is en door zijn vele praten zeer interessante informatie laat glippen.
Een nieuw tijdperk? Nee, gewoon een nieuwe Jan Klaasen en dat met
zijn Katrijn.
Ga hen volgen en je zal zien wie de ware touwtjes in handen hebben.
Kijk niet naar de acteurs kijk naar de regie en hun regisseurs met daar
achter diegenen die de betalingen doen!
Zij zijn de mensen die de politiek bepalen.
John H Baselmans-Oracle
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December 2016

954 Iets veranderen
Iets veranderen wil zeggen je niet aan de regels te houden en je te storen
aan de gevestigde orde.
John H Baselmans-Oracle

December 2016

955 De ideale samenleving
Mensen blijven vragen: Hoe zie jij de ideale samenleving en hoe zou
jij een wereld besturen?
Niet dat ik een wereld wil besturen zelfs niet een land, maar wel heb ik
mijn ideale samenleving op papier gezet.
Lees dit boek maar eens.
Title:
Utopia (Uit de cyclus van het energieniale leven) ISBN 978-1-32951188-0
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Utopia_download.
pdf
File size 1.4 MB
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956 Proces Norbert George
“Simpel doorgestoken kaart en een aktie van justitiele corruptie”
Zomaar beschuldigen is Curaçaos
Norbert George heeft geen bewijs geleverd voor zijn bewering dat het
Openbaar Ministerie journalisten omkoopt. Gisteren stond-ie terecht.
In ruil voor positieve berichtgeving zouden onder andere verslaggevers
Richeron Balentien en Yves Cooper geld hebben gekregen van het OM.
George meldde in de rechtbank die informatie van derden te hebben
gekregen. Volgens de ex-politicus moet het OM niet zo moeilijk doen.
Het over en weer beschuldigen is volgens hem onderdeel van de Curaçaose cultuur. Nederlandse aanklagers en rechters snappen dat niet.
Uitspraak 13 februari.
Commentaar
Een duidelijk voorbeeld van slechte journalistiek en zeker voorveroordeelde commentaar leveren.
Deze uitspraak van heer Drayer doet me denken toen de rechtszaak was
in het geval stichting Mai.
Niemand had door wat er werkelijk speelde en welke opdracht de
rechter had.
Niemand (op een persoon na) heeft nooit werkelijk mij gevraagd wat
er gaande was.
En zo zien we dat de reguliere pers met handen en voeten gebonden is
aan wat hen opgedragen wordt.
Verwrongen, gemanipuleerd en zonder eigen inbreng.
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Verder commentaar op iemand die zich af vroeg wat er gaande is:
“Het OM staat vol van leugens en bedrog. Vele aangiftes verdwijnen
maar ook worden simpel geweigerd! Dat als je te dicht komt bij deze
elite.
Of Norbert gelijk heeft of niet is hier het punt niet. Norbert zit midden
in een haatcampagne opgezet door 3 journalisten die gewezen zijn op
hun verbasterde praatjes.
Nogmaals wat waar is of niet gaat het hier niet om en OM heeft zich
laten misleiden door deze journalisten clan.
Overduidelijk is nu wel de connectie tussen OM en de deze journalisten.
Het OM is nu overduidelijk niet een onpartijdige partij maar een slaaf
van de media.
Ik snap niet dat Norbert dat niet aangehaald heeft. Het bewijs hebben
ze zelf geleverd!!
Nu kijken in hoeverre de rechter geïnstrueerd is door “hogerhand”. Want
dat is volgens de oud PG heel normaal.
Zaken worden van te voren al besproken en dat heren OM dat zijn de
woorden van uw eigen oud PG.”
Wat er werkelijk is gebeurd wordt duidelijk hier niet beschreven en
het is dus simpel afwachten hoe bevooroordeeld en welke opdracht de
rechter heeft gekregen.
Dat lezen we 13 februari”
John H Baselmans-Oracle
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957 Geen hand
Vele mensen maakte zich druk om dat Trump een zwarte kerkleider
geen hand gaf.
Dat terwijl de kerkleider zelf aan gaf geen hand te geven.
Maar als je het gehel filmpje kijkt is er iets meer opvallends.
Zoals elke wereldleider zijn zij slaaf van het geloof en de kerk.
Ook zo Trump die het druk had met alle ware leiders die uit gaan maken
wat hij wel en niet kan doen.
De ontmoeting met de zwarte paus zal zeer binnenkort komen dat onder
het mom dat er een beleeftheidsbezoek gebracht gaat worden aan de
huidige paus.
Zijn missie zal dan duidelijk gaan worden want Trump laat nu al veel
zien van wie hij slaaf is.
John H Baselmans-Oracle

Januari 2017

958 Verkoop van COT Bullenbaai
Uit zeer betrouwbare bronnen is gebleken dat de regering Koeiman het
terrein Bullenbaai aan het verkopen is aan de Chinese investeerdersgroep
Guangdong Zhenrong Energy
394
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Dat wil zeggen dat de oude ISLA blijft bestaan!
Hoe is het mogelijk dat Curaçao een 2de raffinaderij gaat bouwen op
zo’n klein eiland.
En hoe kan het dat een groot terrein zo maar verkocht kan worden aan
China?
U kunt zelf de verkaveling al zien bij de weg naar Westpunt waar de
meetpunten al schoongemaakt zijn met de nodige verboden borden.
Zo gaan projecten als Coral Estate totaal degenereren naar Wichi2
John H Baselmans-Oracle

Januari 2017

959 Dow Jones
De financiële markt is nog nooit in zijn bestaan zo hoog geweest.
Heer Trump zorgt kennelijk voor een sterke Dow Jones
Laat de lage klasse bevolking maar schreeuwen de elite zijn blij met
deze man.
John H Baselmans-Oracle
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960 Mr.P
Hoe is het mogelijk dat een zekere man mr P. het gehele deel rond en
om de luchthaven HATO in zijn bezit heeft, zaken bepaalt en nu aast
op Campo.
Daarnaast is hij de man achter de data centra en ook diep in de haven
van ons eiland zit?
Maar vooral is hij de absolute top in de gokwereld; zowel casino’s als
internetgokken en deze beheert en stuurt, dat inclusief de grootste coke
handel naar Nederland en Antwerpen.
Ook heeft hij overduidelijk zijn zinnen gezet op Oostpunt.
Dat allemaal via diverse zeer ingenieuze constructies, bedrijven en
clubjes en de hulp van zijn accountants.
We spreken blijkbaar over de grootste Italiaanse maffia baas die de
Antillen in zijn geheel perfect in zijn beheer heeft.
John H Baselmans-Oracle
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961 Ons eiland verkocht aan de Chinezen
Steeds meer komen er bevestigingen binnen dat er in het zogenaamd
diepste geheim het gehele COT inclusief de grote terreinen om COT
verkocht gaan worden aan de Chinese investeerdersgroep Guangdong
Zhenrong Energy.
Dat om bij het COT een nieuwe raffinaderij te bouwen.
Dat wil zeggen dat de miljarden NIET gestoken gaan worden in het
afbreken en moderniseren van de oude ISLA roestbak maar dat Chinese
investeerdersgroep Guangdong Zhenrong Energy simpel een tweede
raffinaderij mag bouwen!
Waar zijn de zogenaamde goedwillende politici die nu de bevolking
belazeren en lak hebben aan hun eigen politieke beloftes, puur om zelf
ook wat geld van die deal te vangen?
Hierbij wat foto’s van de werkzaamheden om het terrein uit te zetten.
Een opmerkelijk detail is dat openbare werken net doet of ze niet weten
wat hun politici uitspoken en spelen of deze actie illegaal is!
Dit bord lag langs de lange kaalgeschoren strook richting COT
Ondertussen gaat alles door en kunnen de meetpalen geslagen worden.
John H Baselmans-Oracle
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962 Stoppen met kunst voor de elite
Vanmorgen kwam er een cartoon op mijn scherm en in een keer drong
het tot me door waarom ik het steeds moeilijker heb om nog mijn gevoelens te tekenen, beeldhouwen, schrijven of in welke vorm dan ook
vast te leggen. Plotsklaps zag ik het plaatje en in een keer merkte ik wat
de dualiteit was waar ik 63 jaren van mijn leven heb tegen gevochten.
“Mijn gevoelens vastgelegd in een of andere kunstvorm is op deze wereld
alleen bestemd en bepaald door de elite!”
Deze ene zin kwam in me op bij deze cartoon en verklaarde de tweestrijd
waar ik alsmaar mee bezig was.
Kunst is een tak waar de elite elkaar de loef mee willen afsteken maar
ook hoe ze via plaatjes mensen willen hersenspoelen en indoctrineren.
Het is de elite club die bepalen wie wel en wie niet kunst mogen maken.
Dat verklaart ook waarom een kunstenaar alsmaar “gestuurd” wordt
door zijn galerie en of een manager die beweert verstand te hebben van
kunst en alsmaar met de smoes komt dat dit wel en dat niet verkocht
wordt en het gecreëerde aangepast moet worden. Het verklaart ook de
chaos en de troep die we nu in de vele galeries zien. Hetzelfde zien we
dat in de schrijverswereld waarbij de publisher scripts zo redigeren dat
het niet meer de creatie is van de schrijver maar een product wat geld
moet maken en zoveel mogelijk onder de massa moet komen om zo ook
bepaalde gedachtes te activeren.
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Nu pas dringt het tot me door waarom galeries lokaal me afstoten en
nu pas snap ik mijn acties van gratis tekenen voor mensen en boeken
schrijven die allemaal vanuit mijn hart komen en niet gemanipuleerd
zijn door een of andere elite club zoals we die hier kennen, gezeteld
bijvoorbeeld in een Avila.
Mijn duizenden tekeningen waren in het verleden verspreid onder twee
groepen en dat waren de mensen waarbij de tekening hun hart greep en
de groep die het zag als een belegging. Want als ik dood ben kan het nog
wel eens wat opbrengen. Iets wat we zien bij collega kunstenaars heren
Ocalia en Pinedo. Mensen die creëerden vanuit hun hart en ziel en de
elite groep nu probeert met hun werk een slaatje uit te slaan.
Om deze rush tegen te gaan verkoop ik al ruim 12 jaren mijn werk niet.
Er is ook een duidelijke regel gesteld dat na mijn dood NIETS onder
de elite gaat komen die van mijn werk geld willen maken! Mijn werk
is opgeslagen veilig en ver weg van deze elitaire ellende.
Het doet me pijn dat vele kunstwerken, gemaakt vanuit een hart en ziel,
als geldbomen worden gezien en puur onder het mom “de kunstenaar
moet toch ook leven”! Maar dan vraag ik me af waarom wordt er dan
druk op zeer vele kunstenaars gezet om te creëren wat door de elite
bepaald wordt? Waarom mogen ze niet hun hart en ziel gebruiken en
waarom is de hedendaagse kunst niets meer dan een geldmachine?
Want geloof me als 63 jarige kunstenaar in hart en ziel en menig talent
heb zien komen maar ook zien gaan, is de hedendaagse kunst puur het
oplichten en opleggen van boodschappen via de vele nietszeggende
troep die geleverd wordt alleen omdat er een prijskaartje aan hangt!
De kunst die we al enkele jaren zien is niets meer dan een geldsluizen
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en kunstenaars als slaven binden aan een groep die blindelings loze
woorden aannemen van een of ander opperhoofd!
Nu het plaatje overduidelijk is en de cartoon hier geplaatst duidelijk
maakt wat er werkelijk gaande is, is het voor mij over duidelijk dat niet
één stuk van mijn hand naar buiten komt. De kunst die ik nog ga creëren
is allemaal voor die mensen die een hart en ziel hebben en daar is het
woordje geld geen optie meer.
Het werk zal verder spreken niet mijn naam, de prijs of het opgelegde
plaatje.
John H Baselmans-Oracle

Januari 2017

963 Miss Universe (vleeswarenfabriek)
Het legale vleeswaren wedstrijd waar jonge vrouwen nog steeds in
geloven om iets te beteken in dit ziek systeem.
Vertel me; Wat is mooi?
Dat platgestreken opgespoten vel of een persoon die energie uit straalt
vanuit binnen uit?
John H Baselmans-Oracle
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964 Hoe dwaalt de rechterlijke macht?
Uitspraak justitie:
“De jongen zou niet meewerken met de reclassering en jeugdzorg. En
de kans op herhaling na vrijlating zou groot zijn, omdat zijn hele familie
in de criminaliteit zit.”
Commentaar
De meest belachelijk rechterlijke uitspraak van de laatste tijd.
Omdat je familie zo is ben jij ook crimineel en moet je als een slaaf
maar meewerken aan wat een stel zombies over je beslissen!
Waar gaat de rechterlijke macht naar toe?
Hier op de eilanden is justitie niets meer als een stel dwalende afgeperste
en gemanipuleerde personen.
John H Baselmans-Oracle
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965 Free masons / Vrijmetselarij
Gisteren was weer zo’n dag dat je weet dat er enkele personen alles aan
doen om krom recht te praten.
We kwamen weer terecht op de vrijmetselarij en de zogenaamde machtige 33ste graad.
Vele boeken heb ik over deze club al geschreven en ook heb ik uitgelegd
en bewezen dat het niet stopt bij de 33ste graad. Volgens de oude ritualen
gaat het tot en met de 34ste graad en later is dat zelfs opgegrade tot de
102de graad! Dat werd duidelijk uit een correspondentie met een 96ste
graad mason in Hawaii!
De discussie was duidelijk in regie van een mason die er alles aan deed
om ons te laten geloven dat het stopt bij de 33ste graad en alles op de
ouderwetse zeer bekende manier belachelijk maakte wat er gezet werd
over de vele hogere graden.
Maar laten we even duidelijk zijn, in de volksmond mogen we niets
meer weten dat de vrijmetselarij bestaat uit 33 graden. Over deze graden is nog al wat te lezen. In het verleden en het weder oprichten van
de freemasons werd dat ook door Pike zo naar buiten gebracht. Doch
al in zijn tijd was er een 34ste graad waar de koninklijke huizen en een
top onder gebracht zijn. Tot en met de 33ste graad werd alles besloten
en gedirigeerd in de loge zelf. Maar toen kwam er een duidelijke “af-
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scheiding” of meer een uitbreiding die opliep tot de 102de graad. Waar
men via clubjes vele wegen uitwaaierde in het dagelijks systeem. Deze
zorgde dat zowel politiek als zakelijk alles gedirigeerd wordt door deze
absolute top (vanaf de 94ste graad). Oud- rechters, koninklijke huizen en
wereldleiders inclusief het Vaticaan begeven zich in de laatste 7 graden
waarvan het Vaticaan duidelijk een van de hoogste graad is.
Men praat over een “postmaster” maar die postmaster zetelt al lang niet
meer in Zwitserland. Toch zetelt de postmaster als hoofdkwartier voor
het dagelijks leven voor de buitenwereld nog steeds in Zwitserland en
zijn zeer belangrijke politieke, rechterlijke en financiële zetels gevestigd in dat Zwitserland. De absolute top van de freemasons moet alles
vastleggen via deze postmaster. Wie deze persoon of identiteit dan ook
mag zijn. Veel lijkt het erop dat de top te vinden is in het Vaticaan en
alles wijst naar de Jezuïeten paus die alles blijkbaar coördineert. Het is
een kwestie van tijd dat de ware postmaster en de bepaler in de 102de
graad mason zich gaat openbaren. Maar veel kunnen we al terug leiden
en tracen en dat staat duidelijk beschreven in mijn boeken over deze
freemasons.
Volg de absolute macht en men komt bij de kern of is het CERN?
John H Baselmans-Oracle

- The new world-

403

Februari 2017

966 Justitie plukt loterijkoning Curaçao voor
35 miljoen euro.
In Nederland verkoopt bijna alle Chinezen restaurants Inlegale loterijen.
Hoe gaat de Ministerie van Veiligheid en Justie hiermee om??
Commentaar
Allemaal om het online gaming te beschermen en door te voeren. Deze
afleiding naar de Chinese onderwereld is een lachertje deze is er altijd
geweest! Wat doet men aan de vele Chinese casino’s die over het eiland
zijn. Casino’s waar werkelijk miljoenen worden ingezet en een kern is
die veel hoger is als welke gok hoek dan is. Maar NIEMAND heeft het
lef deze casino’s aan te pakken of is het dat er politici zijn die daar ook
zijn te vinden?
Zover mijn meldingen gaan zijn er bij de Chinese onderwereld zeer
regelmatig politici en ambtenaren van het land te vinden.
Nu dat we zo ver zijn dat zelfs de Chinese onderwereld naar boven komt
gaat men zich druk maken over lotjes!!
Dan vraag ik me af; what about hun casino’s maar ook die miljarden
investering die we gaan krijgen in dit eiland door hun? Heeft u wel
eens nagegaan wie deze mensen zijn en hoe hun werken en aan hun
geld komen?
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Nu... dat heb ik wel gedaan en dan is de huidige regeringen van Curaçao
samen aan het werken met de Chinese onderwereld!
John H Baselmans-Oracle

Februari 2017

967 Insel (sin) Air
Gisteravond moest dit toestel vertrekken van Baranguilla, Colombia,
maar na 20 minuten kwam er een melding in de cockpit dat er niet
voldoende trust (vermogen) was in de linker motor van het toestel. Het
toestel blijft zeker tot vanavond nog aan de grond. Een ochtendvlucht
naar Bonaire werd daarom geannuleerd. De later vlucht naar Trinidad
is nu ook gecancelled.
Commentaar
Waar gaat dit naar toe?
Wil de huidige regering moorden op hun geweten hebben?
Wacht men op een werkelijk ongeluk?
Duidelijk is is dat men kost wat kost deze failliet organisatie wil aanhouden om nog meer geld weg te sluizen dat desnoods ten koste van
levens van burgers als het zo door gaat!
John H Baselmans-Oracle
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968 Chemische doctoren
Al een geruime tijd zien en lezen we vragen over de gezondheid en wat
eventueel te doen om weer gezond te worden.
Wat mij alsmaar op valt is dat we dan de vragen beantwoord zien worden door chemisch laboranten, of personen die in een of ander laborant
hebben gewerkt of nog werken. Men kan dan gratis advies krijgen wat
en wat niet bij elkaar genomen kan worden.
Gisteren zag ik weer zo’n expert toen het ging over vitamine C. De
vraag was over de huidige griep en wat te doen. Antwoord; neem veel
vitamine C en ga in de zon zitten en je bent er zo doorheen.
Toen kwam er een zich voordoende laborant met een verhaal dat C en
D slecht waren en niet te veel genomen mocht worden maar men kon
door het bloed te testen wel zien welke dosis je mag hebben! Nu, de
werkelijkheid is anders want juist bij een griep of aankomende koude
is een booster C geen probleem. Je kunt gaan tot 6.000 tot 10.000 mg
per dag als een booster en je zult snel van je vervelende klachten af zijn.
Dat kan ook bereikt worden door citroenen oftewel lamunchi te nemen
en het lichaam zal dan weer zijn immuunsysteem opkrikken.
Mensen die graag dokter willen spelen, en blijkbaar zijn dat de vele
laboranten, willen graag zo mensen de meest rare zaken laten geloven
puur omdat ze in de manier van chemie denken. Vergetende dat er ook
natuurlijke producten zijn. We zien deze personen ook verschijnen
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als hennep of drugsexpert en maken openlijk kenbaar dat je hen moet
consulten en hen je ziekteverhaal moeten voorleggen!
Simpel, blijf weg bij de chemie en hun beschermers van gif en doe wat
je lichaam vraagt en aan geeft. Je eigen lichaam is JOUW dokter, niet
die analist, chemicus of internet doktoren.
John H Baselmans-Oracle

Februari 2017

969 Je medemens slaan
Je handen uitsteken naar je partner, kinderen of medemens wil zeggen
dat je compleet ziek bent en werkelijk iets los is in je hersenen.
Via welk geloof of welke komaf je ook bent slaan is NOOIT te rechtvaardigen.
Wie dit ongemerkt toe laat en zelfs filmt is zelf niet veel beter.
Shame on you.
John H Baselmans-Oracle
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970 The core
“[It is] useful to know the laws of nature - for that enables us to obey
them.
To act otherwise would be to rise in revolt against heaven.”
- Adolf Hitler
Commentaar
Duidelijk is dat Adolf Hitler de connectie wist en de kracht van de
energie uit de natuur. Niets voor niets leven de elite van deze wereld op
grote landgoederen of eigen eilanden. Dat is niet alleen om bezit maar
ook de kracht van het leven.
In een flat 6 hoog zal men weinig energie kunnen halen. en hoeveel
keren zegt uw dokter niet “ga wandelen, ga de natuur in”?

Februari 2017

971 Insel (sin) Air - part 364
30 miljoen wordt er via de regering weggesluisd.
Het is niet te geloven dat men alsmaar dezelfde manieren hanteert om
veel geld weg te sluizen van ons gemeenschapsgeld. We zagen het bij
ALM bij DCA en nu weer bij Insel(sin)Air. Dan praten we nog maar
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alleen over de lokale luchtvaartmaatschappijen. Men weigert samen te
gaan werken of de vluchten een ander te gunnen! Dat omdat alsmaar
dezelfde heren die hier in de luchtvaart zitten het voor het zeggen hebben. De politiek is kennelijk zo dom dat men elke keer in de gladde
praatjes trapt van deze zeer gevaarlijke oplichters.
Ja, oplichters want meer zijn deze heren niet. Ze weten alsmaar het
volk heel veel miljoenen afhandig te maken en geen product te leveren.
Zo nu weer waarbij vele beloftes gedaan zijn en nog net niet de vliegtuigen uit de lucht vallen van deze Insel(sin)Air. Zelden zijn er vluchten
op tijd mocht je geluk hebben als deze gaat want al geruime tijd ziet het
schema op onze airport er zo uit als onderstaande plaatjes.
30 miljoen en de vorige honderden miljoenen hebben deze heren verduisterd en men mag en kan dat allemaal omdat ze beschermd worden
door de lokale elite en hun rechtssysteem.
“Curaçao maffia eiland” en dat zegt simpel alles!
John H Baselmans-Oracle
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972 Curaçaose (maffia) politiek
Het is niets nieuws, vanaf 2010 schrijf ik al over. Dat sinds ik het totale
plaatje plus bewijzen heb ingediend bij de toenmalige Gouverneur voor
verder onderzoek.
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De politiek is al vele tientallen jaren afhankelijk van het maffia geld
en bekende waren in die tijd blijkbaar wel; Huck, Peeters en Godeth
samen met vele andere. Personen die vele mensen achter zich wisten
te “kopen” om zo op die heerlijke stoel te zitten.
Nu praten we over 2 maffia groepen die alsmaar strijden om de macht
en het zijn ook 2 groepen (PAR-PNP-MAN enz) die tot voor kort de
sterkste waren omdat daar de Italiaanse gok/drugs maffia duidelijk
achter zit en alles bepaalde op dit eiland. De tegenpool was tot voor
kort nog niet zo machtig en kwam hoofdzakelijk vanuit Zuid Amerika
en de daaraan gebonden drugskartels.
Wat wel zeer opvallend was dat beide wel onder één toeleverancier
werken (koninklijkhuis) en het wordt tot de dag van vandaag allemaal
naar Nederland verscheept en dat op diverse manieren (zie de huidige
berichten).
Nu zijn de machtsverhoudingen wat veranderd omdat alle gegevens
van de maffia sinds het tijdperk heer Schotte op straat liggen. Men kent
elkaar nu door en door en men weet wat voor geld en wie er in te trekken is om aan de macht te komen. Geld is geen probleem voor beide
groepen als ze maar aan de macht komen. Doch de macht zal nimmer
tot aan één groep behoren al doet de Italiaanse maffia hun uiterste best
de moord op heer Wiels te schuiven op de Zuid Amerikaanse maffia in
de naam van heer Schotte en Dos Santos.
Dat komt omdat er grote banken en accountants hun namen veilig willen
stellen en willen zorgen dat de ogen zeker niet gericht gaan worden naar
de Italiaanse hoek. Het is die hoek die de vuile spelletjes opzetten en
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zo ook weer de laatste verkiezing. Men wist dat men de greep kwijt is
maar door enkele smerige zetten, in de vorm van een lichtelijke lijkende
staatsgreep, dacht men de macht te behouden en zo ook de zaak Wiels
te kunnen blijven afschermen. Buiten dat moest zo snel mogelijk het
schaduwbankieren legaal gemaakt worden wat de Italiaanse tak vele
miljarden en de macht weer definitief in handen zou brengen.
Was het dat PS dit door had? Zijn er dan toch papieren van heer Wiels
naar boven gekomen? Of is er duidelijk dat de werkelijke macht nu aan
de Zuid Amerikaanse kant ligt? Wat wel duidelijk is, is dat men zelfs
met een herverkiezing en mogelijk wederom verder manipuleren van
cijfers, toch de Italiaanse tak vast wil houden. Dat via het omkopen van
zowel de politiek als het afpersen van de rechterlijke macht.
Het gaat ver, het gaat diep, door een gehele eilandelijke bevolking diep
in de maffia te trekken en zelfs deze verkoopt aan een China die niets
meer dan geldsluizen is. Dit alles is wel erg en zeer kwalijk te nemen.
Laten we de gehele politiek naar huis sturen en alle partijen ontbinden
en alle politici vervolgen. Laten we starten met een integere zakelijke
groep die het eiland Curaçao gaat schoonvegen. Dat tegelijkertijd met
een totaal ander juridisch systeem met zuivere integere rechters.
John H Baselmans-Oracle
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973 Nederlandse Schotte vete
Achter de hele Schotte vete zit Nederland die absoluut niet toelaat dat
er cocaine binnen komt via een ander kanaal dan de Italiaanse maffia
naar hun koning.
De machtsstrijd is in volle gang en er zal wederom veel geld gepompt
worden om de verkiezingen zo te draaien dat de Zuid Amerikaanse
maffia geen greep krijgt.
Let simpel hoe de gouverneur van Curacao draait en wringt om de Zuid
Amerikaanse groep te weren uit de lokale politiek.
Hoeveel geld zal hier niet verdwijnen en hoe zal de justitiele macht niet
moeten “aanpassen” om veroordelingen te krijgen.
Zelfs het echtpaar Knoops is de “kronkels” van het Antilliaans / Nederlands recht opgevallen.
John H Baselmans-Oracle
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974 Corruptie van politici
Het stelen in de politiek en door de ministers is al heel veel jaren bezig.
Het gaat er dan om dat er projecten, waarbij hunzelf in zitten, bevoordeeld worden. Iets wat we bij vele projecten hebben gezien onder andere
Weshi, Seaquarium, Jan Thiel, Spaanswater, enzovoorts.
Maar ook worden wetten doorgedrukt die ten nadele zijn voor het eiland
en dat puur alleen voor eigen gewin. Deze wetten zijn er om zo bepaalde
handel in Cocaïne, verdere drugs maar ook gokken en internetgaming
verder uit te breiden. Banken houden zich ook niet aan regels en de
MOT is een farce als het gaat om de eilandelijke elite.
Zo zien we ook nu bij minister Eugene Rhuggenaath die kost wat kost
het Hato project voor zijn blijkbaar Italiaanse vriend kennelijk er zo snel
mogelijk door moest drukken. Dezelfde vriend die ook het internet gokken en schaduw bankieren veilig gesteld wil zien en daarom de regering
Koeiman met een noodgang geïnstalleerd werd. Dit allemaal ten nadele
van de Zuid-Amerikaanse Maffia die onder de vleugels aanwezig is via
de heren Schotte, Amparo en de kornuiten achter de schermen.
John H Baselmans-Oracle
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975 L’histoire se répète
Gisteren was het een vreemde dag. Al geruime tijd worstel ik met het
heden en het verleden dat samen met de toekomst. Dat zal wel komen
door het boek wat ik aan het schrijven ben over dimensies en de werelden die open gaan. Dieper en dieper zie ik werelden en valt het op dat
er veel gaande is rond ons heen. Vele zaken worden duidelijk en het is
met een menselijk verstand moeilijk te pakken.
Sinds ik met dat boek bezig ben, zijn mijn nachten zwaar en laten veel
zien. ‘s Morgens wakker worden is niets meer dan ogen openen en
doorgaan. De wereld draait al en van de ene in de andere dimensie gaan
is niets meer dan ogen sluiten, ogen openen.
Gisterenavond zette mijn vrouw en ik een film op. De titel was niet veel
belovend maar och je moet alles zien is mijn motto wil je een oordeel
kunnen vellen en weten of het iets kan betekenen in je leven. “American
Pastoral” heette de film en je denkt dan meteen aan een of ander gelovige
godachtige plaatjes met een woord verkondigend.
In het begin had ik het nog niet door maar de film trok wel mijn aandacht
en na een verloop van tijd pakte het me geheel en in een keer was de film
een kopie van een van de delen van mijn leven met mijn aangenomen
dochter. Een kind van drugsouders en is bij ons komen wonen vanaf
haar 5de tot de dag dat ze voorgoed weg liep en vertrok naar Nederland.
Nu, 12 uren later zijn er menig tranen gevallen want de film is een
verhaal wat ik zelf heb meegemaakt en een kopie van mijn dimensie
in die tijd. Alles gevend aan een levend wezen en je hart en ziel op het
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spel zettend was het toch zij die de dolk in mijn hart plaatste, vol haat
vol nijd en vol frustraties van haar eerste levensjaren.
L’histoire se répète is niet dat een historie zich herhaalt maar Marx wist
drommels goed de wereld en zijn dimensies. Gisteren was ik weer vele
jaren terug en tot nu lijkt het dat ik weer dit alles mee moest maken.
Een gebroken hart, veel pijn en het gevoel van ongekende onmacht.
John H Baselmans-Oracle

Februari 2017
976 Mijn analyse, Heer Schotte
Ik moet toegeven, ik hou steeds meer van deze man.
Hij is een open boek en hij doet precies wat niet verboden is maar alsmaar altijd politiek aangenomen werd.
Heer Schotte doet nu precies wat men hem jaren geleden in kabinet
Schotte werd aangedaan namelijk afzetten via een verkapte staatsgreep.
Hij pakt zijn tegenstander aan met hun eigen wapens. Kennelijk is dat
het motto van heer Schotte.
Nu nog gaan regeren, want zijn veroordeling is NIET definitief.
Ondertussen komen steeds meer vuile zaken naar buiten en dat maakt
deze man werkelijk een open boek.
John H Baselmans-Oracle
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977 Hoe veranderen we de wereld?
Als we de gehele geschiedenis bekijken van de wereld en de vele
geschriften van alle continenten, zijn de ware personen die de wereld
veranderden, of personen die als een tiran te keer gaan, of personen die
via een achterdeur op onverklaarbare wijze zaken hebben omgegooid.
De eerste groep noemen we dictators en de tweede groep noemen we
“in naam van god” oftewel “karma”.
Na al vele zaken midden in gezeten te hebben en ook vele zaken voorgelegd te hebben, is er gebleken dat er een bron is waar nauwelijks tegen
te vechten is. Dat is zoals men als gewone man alsmaar denkt. Met
de dag van het invoeren van de computer en het met elkaar verbinden
van systemen is veel informatie los te peuteren via het zwarte web. De
wereld achter de internetwereld.
Vele malen ben ik aangevallen dat ik zaken uit mijn duim zuig en zaken
beweer die niet op waarheid berusten. Doch nooit is het tegendeel bewezen en zelfs na jaren zijn vele zaken als drugs- , wapen- , mensen- en
witwashandel allemaal aan het licht gekomen. Vele praten nu over het
woord wat jaren taboe was en dat woord is “maffia”. Ook zijn de vuile
politieke spelletjes maar ook de rol in de vuile wereld van de zeker
niet altijd zuivere justitie. Kortom, het systeem is een vieze vuile was,
gecontroleerd door het grote geld.
De bron van al deze vieze praktijken is het woordje GELD en het is geld
en macht waar de elitewereld voor vecht en voor wat wij als vuile was
alsmaar gekleineerd en vernederd worden. Liefst zou men iedereen op
willen sluiten of vermoorden via een justitie en hun CID.
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Veel research heb ik gedaan in mijn leven en de kern is ook gevonden.
Deze kern is duidelijk het verslaafd zijn aan cocaïne en macht, maar
voornamelijk aan geld en bezittingen. Nu in de huidige wereld hebben
we het geluk dat we in de financiële systemen kunnen komen en daarin
veel geld kunnen laten verdwijnen of zetten waar nooit een van de elite
achter zal komen. De hackerswereld is enorm en is steeds machtiger en
zal dan ook steeds dichter en dieper in deze systemen kunnen wroeten
en tot dusver spelen. De dag dat deze onderwereld de ware key gaat
aanwenden om de financiële markt plat te gooien en de rijken hun geld
af te nemen, zullen banken verdwijnen en het systeem zal moeten gaan
draaien op compleet andere spillen van het leven.
Het is een kwestie van tijd en nog vele coderingen maar de enige manier
dat we dit ziekelijk systeem kunnen stoppen, is het geld afhandig maken
wat de elite via vieze trucjes en smerige handel hebben toegeëigend.
De banken zijn een zeer kleine spil en zijn niet de ware target. Het is
de beurs maar ook de plaatsen waar het ware geld zit om deze over te
nemen en daar is de hackerswereld al ver in gevorderd.
Mooi genoeg hebben we ook op onze eilanden enkele grote hackers zitten waar kennelijk weinig mensen weet van hebben. Dat omdat het hier
op de eilanden een geweldig klimaat is om vele zaken uit te testen. Er
is een beurs, enkele banken en vergeet niet de papieren trust. Plaatsen
die zo te betreden zijn, al beweert men de grootste veiligheden te hebben ingebouwd. De nieuwe oorlog is al even bezig het is wachten op
de ware hack dat ook het vele lokale bloed- en gokgeld gaat verdwijnen
voor sneeuw in onze zon. De datacenter op het eiland zijn er klaar voor
en “The big Yes” gaat komen.
John H Baselmans-Oracle
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978 ‘Twijfels over onpartijdigheid van gouverneur
op Curaçao’
Analist en ex-politicus Ricardio Isebia heeft vragen bij het optreden van
de gouverneur tijdens de laatste politieke crisis op Curaçao. “Ik twijfel
aan gouverneur Lucille George-Wout’s onpartijdigheid”, zegt Isebia.
Hij wil weten wat de werkelijke reden is dat de gouverneur - de vertegenwoordiging van de koning op het eiland - heeft gekozen om nieuwe
verkiezingen uit te schrijven en niet een regering te vormen met de
nieuwe meerderheid van de oppositie.
Commentaar
De gouverneur is in de hoedanigheid van Mevrouw George-Wout Niet
onpartijdig en zelfs heel diep in de tengels van de maffia. Een ieder is
ook opgevallen dat haar man alsmaar in beeld komt en dat ze blijkbaar
vele zaken niet objectief behandelt.
De 3 vorige gouverneurs waren oprecht, eerlijk en ook zeer duidelijk
waar ze voor stonden. Wel bleek dat in de laatste jaar van heer Goedgedrag er duidelijk iets veranderd was en de maffia het duidelijk had
overgenomen.
Dat merkte ik persoonlijk door dat er zeer grote aangiftes in een keer
niet meer behandeld werden en de nieuwe gouverneur in de naam van
George -Wout zelfs geen doorgang meer vonden.
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Alles verdween en naar zeggen werd heer Goedgedrag erg bedreigd
door die maffia vanwaar de aangiftes lagen op zijn bureau.
Het gevecht tussen twee ordinaire maffia groepen
Dat gedaan door een stel ordinaire politici die niet kunnen praten en
een nauwelijks vocabulaire hebben. Door deze lagere school opleiding
kunnen ze niets incasseren, laat staan samen iets opbouwen. Zet dan
deze 2 maffiagroepen tegenover elkaar en men heeft een perfect middel om een land de afgrond te helpen en te gebruiken om vele zaken
wereldwijd verboden, door te voeren.
John H Baselmans-Oracle
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979 De gebruiken van de maffia
De grootste killers in de maffia zitten vooraan in de kerk. Dat zien we
ook op deze eilanden waar de grootste maffia criminelen kennelijk de
eerste rijen hebben afgehuurd in de kerk om zo hun ziel rein te kopen.
Is het u ook opgevallen dat vooral de RK en hun bisschop er altijd als
de duvel bij is om politici te strikken en uit te nodigen?
Het moorden is pas begonnen
De gulde regel; “niet betalen of je niet aan de afspraken houden is de
kogel.” We hadden in de drugswereld vroeger op het eiland hoofdzakelijk
te maken met de Italiaanse / Nederlandse maffia. Daarin is de laatste
jaren verandering gekomen. De Zuid-Amerikaanse maffia is nu sterk
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in opkomst en die hanteren zeer duidelijk andere regels. Niet betalen is
de kogel, want dan kan die persoon ook niet meer schulden opbouwen.
Beter een klein verlies dan een kapitaal verspelen is hun motto.
Simpele manier van denken en zeker niet de manier zoals de Italianen
werken. Hun manier is met martelen en treiteren door te gaan totdat je
het begeeft. Als een uiterste nood is er dan de kogel maar dat zien ze
dan als een verlies.
Curaçao is sinds enkele jaren een tijdperk in gegaan waar alles besloten
wordt door een of andere maffia groep. Er zijn er enkele en die hebben
allen zo hun eigen “handel”. Ze hebben hier duidelijke afspraken in
maar soms wordt er even gekeken of de grenzen verlegd kunnen worden.
Uiteindelijk gaat het om miljarden.
Met het woordje maffia denkt men snel aan de Italianen en de ZuidAmerikanen maar vergis je niet, deze eilanden zijn zeer internationaal en
we praten ook over de Nederlandse, Palestijnse, Hindoestaanse, Joodse
en niet te vergeten de Chinese maffia. Groepen die al vele jaren actief
zijn ieder in hun eigen wereld.
Om dit nog ooit te doorbreken zal er een ware tiran moeten komen. Een
persoon die weet dit te doorbreken en puur alleen zijn eigen weg gaat
doorvoeren. Dat hoeft niet een persoon te zijn, het kan ook een mogendheid zijn. Zolang als de maffia hier de dienst uit maakt en zowel justitie
als politiek alles in handen heeft, kunnen we alleen maar het beste hopen
en zorgen dat we de kogels kunnen blijven ontwijken.
John H Baselmans-Oracle
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980 Serphos de man die denkt boven de wet te staan
In en in triest hoe justitie denkt en omgaat met de bevolking. Deze man
is werkelijk het slechtste voorbeeld en is ook veel gaande rond deze
man waar OM de aangiftes niet wil behandelen omdat hij beschermd
moet worden.
“Deze man heeft het koninklijkhuis als dekmantel samen met de club
waar hij in zit wat de gevaarlijkste zijn op deze wereld. Vele aangiftes
zijn volgens vele tegen hem gedaan. NIET EEN is ooit behandeld geworden. Simpel omdat deze man blijkbaar onschendbaar is.”
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 publicaties, 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

- The new world-

425

426

- OMNIS 4 -

- The new world-

427

John Baselmans wrote several books.
These books can be ordered on the website;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:
John Baselmans Drawing Course 			
The secrets behind my drawings 				
The world of human drawings 				
Drawing humans in black and white 			
Leren tekenen met gevoel 				

ISBN 978-0-557-01154-4
ISBN 978-0-557-01156-8
ISBN 978-0-557-02754-5
ISBN 978-1-4092-5186-6
ISBN 978-1-4092-7859-7

John Baselmans’ Lifework part 1				
John Baselmans’ Lifework part 2				
John Baselmans’ Lifework part 3				
John Baselmans’ Lifework part 4				

ISBN 978-1-4092-8941-8
ISBN 978-1-4092-8959-3
ISBN 978-1-4092-8974-6
ISBN 978-1-4092-8937-1

John Baselmans’ Lifework de luxe part 1
John Baselmans’ Lifework de luxe part 2
John Baselmans’ Lifework de luxe Curriculum
Eiland-je bewoner Deel 1				
ISBN 978-1-4092-1856-2
Eiland-je bewoner Deel 2 				
ISBN 978-0-557-00613-7
Eilandje bewoner - Luxe edition				
ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel 				
ISBN 978-0-557-01281-7
Mañan						ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?					
ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes				
ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba						ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur					ISBN 978-1-4475-2701-5
Ingezonden 				
ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem 			
ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen				
ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent				
ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad					ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek						ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn				
ISBN 978-1-4467-2954-0

Curacao Maffia Eiland				
ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link 					
ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele						ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren				
ISBN 978-1-304-58901-9
De MATRIX van het systeem deel 1			
ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2			
ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1				
ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2				
ISBN 978-1-326-03645-4
Geloof en het geloven					
ISBN 978-1-326-28453-4
Dieptepunt						ISBN 978-1-326-71278-5
Namen / Names					ISBN 978-1-326-81898-2
Drugs						ISBN 978-1-326-84325-0
De protocollen van Sion 21ste eeuw			
ISBN 978-0-244-61655-7
Verboden publicaties					ISBN 978-0-244-91960-3
De maatschappelijke beerput				
ISBN 978-0-244-36559-2
Omnis 1						ISBN 978-0-244-10848-9
Omnis 2						ISBN 978-0-244-40848-0
Omnis 3						ISBN 978-0-244-70848-1
Omnis 4						ISBN 978-0-244-10849-6
Omnis 5						ISBN 978-0-244-40849-7
Omnis Photos					ISBN 978-0-244-10859-5
Words of wisdom (part 1) 				
Words of wisdom (part 2) 				
Words of wisdom (part 3) 				
Words of wisdom (part 4) 				

ISBN 978-1-4452-6789-0
ISBN 978-1-4452-6791-3
ISBN 978-1-4461-3035-3
ISBN 978-1-4710-8130-9

The world of positive energy                 			

ISBN 978-0-557-02542-8

Het energieniale leven					ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood “energieniale leven”			
ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing “energieniale leven”			
ISBN 978-1-4709-3332-6
Levenscirkel “energieniale leven”			
ISBN:978-1-300-76189-1
Utopia “energieniale leven”				
ISBN 978-1-329-51188-0
Vrijheid en liefde “energieniale leven”			
ISBN 978-1-329-79390-3
Dimensies “energieniale leven”				ISBN 978-1-365-87087-3
Hologram “energieniale leven”				
ISBN 978-1-387-72155-9

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

deel 1					
deel 2					
deel 3					
deel 4					
deel 5					
deel 6					
deel 7					
deel 8					
deel 9					
deel 10					
deel 11					
deel 12					

ISBN 978-1-4092-7691-3
ISBN 978-1-4092-7736-1
ISBN 978-1-4092-7747-7
ISBN 978-1-4092-7787-3
ISBN 978-1-4092-7720-0
ISBN 978-1-4092-7742-2
ISBN 978-1-4092-7775-0
ISBN 978-1-4092-7738-5
ISBN 978-1-4092-7768-2
ISBN 978-1-4092-7708-8
ISBN 978-1-4092-7759-0
ISBN 978-1-4092-7661-6

