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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 elitegroep
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
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een stap verder in het algemeen geloof. Maar wil je geloof uitbannen,
heeft het geen zin de kerkelijke leiders te verbranden en hun heilige
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.
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De vele stukken die gepubliceerd werden, waren stukken die zaken
moesten losmaken maar ook zaken naar buiten moesten brengen. Zaken
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.

18
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Deze boeken zijn geschreven om ogen te openen en je weer aan het
denken te zetten. De weg is er maar de vraag is of je wel die weg wil
bewandelen? Kan men stappen over die angst die er over het algemeen
heerst?
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Artikel 1448
Aqualectra heeft lak aan haar betalende klanten
We gaan naar het jaar 2020 en we hebben een elektra leverancier die
alleen maar denkt aan het innen van inkomsten van hun exorbitante
hoge tarieven.
Op het ogenblik zitten we in de periode van extreme hitte en zelfs de
lokale meteorologische dienst geeft momenteel de hitte aan in rode cijfers! En dan hebben we een elektra leverancier die simpelweg je voor
8 uren zonder stroom zet omdat er “onderhoud” is!
Nu heb ik altijd al mijn bedenkingen over dat “onderhoud” van deze
leverancier omdat we hier op bandabou tot op heden zitten met zeer
slechte elektra leveranties en palen en draden die spontaan knappen,
dat ondanks al deze “zogenaamde onderhoud”! Ook ben ik meerdere
malen in de omgeving gaan kijken waar er dan “onderhoud” zou moeten
zijn op die bewuste dagen en dan is Aqualectra in de verste verte niet te
vinden. Er is absoluut geen onderhoud in die buurten die op dat moment
zonder stroom zitten.
Maar Aqualectra blijft bij hun onderhoudsleugen. Blijkbaar een leugen
omdat hun eigen personeel beweert dat onderhoud niet gedaan hoeft te
worden met 8 uren lang de klanten zonder stroom te zetten! Zelfs het
omzetten van een trafo of bij nieuwe draden trekken, kan volgens eigen
personeel per groep gedaan worden en daar hoeven echt niet hele wijken
worden afgesneden van stroom. “Een fabel wat alsmaar door hen ons
wordt voorgehouden”!

20

- OMNIS 7 -

Maar het ergste is dat Aqualectra geen snars geeft om die mensen die
in die “onderhoudswijken” op een ziekbed liggen of de oudere mensen.
Praten we nog niet over die mensen met bijvoorbeeld een heatstroke
in het verleden die absoluut niet meer tegen de hitte kunnen en dan 8
uren lang in levensgevaar op bed of in een bak water liggen omdat hun
lichaam de warmte niet meer reguleert.
Het motto “onderhoud is onderhoud en we snijden alle mensen af van
stroom voor 8 uren want dat is protocol” is hoe deze arrogante vooroorlogs bedrijf omgaat met hun klanten! Er is duidelijk geen begrip en ga
je dood, heb je pech gehad! Is niet onze schuld!
Aqualectra blijft bij hun afsluiten wat de gevolgen ook zijn voor onze
oudjes en zieken in de gemeenschap zeker in deze extra warme tijd. Anno
2019 blijven wij als Aqualectra het 100 jaar oude protocol handhaven,
regel is regel, nietwaar?
“Koop maar een generator, zet zonnepanelen” zijn ook al geluiden die
je te horen krijgt vanuit dit bedrijf! Ja, maar bent u Aqualectra niet dat
officieel orgaan wat volgens verdragen en contracten verplicht is om
ons stroom te leveren? Bent u niet dat bedrijf dat alsmaar met leugens
over “onderhoud” ons met een netwerk van 50/80 jaren oud de jackpot
laat betalen en dan ook nog zonder stoom in de extreme hitte laat zitten?
Schaamt u dat u met al dat binnengehaald geld, slechte onderhoud van
uw machines, nog steeds niet het volle vermogen hebt om een eiland,
wat volgens eigen zeggen in een elektra tijdperk leeft, deze elektra niet
kan leveren laat staan volgens nieuwe normen kan onderhouden. Er is
totaal geen respect van uw kant naar uw klanten toe, terwijl u heren
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en dames Aqualectra wel zorgen voor uzelf door altijd in uw ijskoude
aircoruimtes van uw kantoren te blijven vertoeven, lak hebbend aan ons
klanten, oudjes en zieken!
John H Baselmans-Oracle
Written 29-08-2019

Artikel 1449
HET CNSJ DRONE SPROOKJE
De eerste beelden zijn al verschenen haarscherp van ons jazzfestival
http://CNSJaug2019.onion genomen op een veilige toegestane afstand
en een deel met een mini drone die niemand in de gaten had.
En dan regels gaan stellen die in een openluchttheater niet kunnen
gelden.
29, 30, en 31 augustus 2019
De dagen dat er lokaal weer veel bloedgeld gewassen wordt!
Wie doet er mee met deze djzoebloem, djzoebloem (wasbeurt)?
Written 29-08-2019
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Artikel 1450
OPROEP!
We zien in Nederland dat geheime papieren vanuit regering en kamer
gelekt worden (zie zaak Wilders papieren RTL) Duidelijk werd de
politieke/maffia inmenging bij strafzaken.
We hebben dit ook op Curaçao waar politici/personen ten onrechte worden berecht op leugens vanuit het gerecht, OM en rechterlijke macht.
Waar zijn onze lokale tipgevers die waardevolle papieren (bewijzen)
kunnen leveren dat de regeringen en gerecht via leugens handelen?
Willen we veranderen hebben we die documenten nodig.
MKK Curaçao, de organisatie tegen corrupte en de corrupte rechterlijke
macht.
John H Baselmans-Oracle
Written 29-08-2019
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Artikel 1451
Gaten in de 60 jaar oude SDKK gevangenismuren
De meldingen blijven binnenkomen en de lokale politiek blijft angstvallig stil maar de vreselijke zaken gaan door in de bijna 60 jaren oude
SDKK gevangenis (bouwjaar 1960).
Je hoort nog wel eens over dat er gaten in de celmuren worden gekrabd
en dat daarin de verboden spullen worden verscholen. Soms bij een razzia worden wat zaken gevonden maar dan vraag ik me af waarom we
niets horen van die gaten in muren waarbij gevangenen zo ook kunnen
ontsnappen! U weet wel heer Floran blok 7 – 8 zijn plaatsen waar gaten
zo groot zijn waardoor gevangenen hun vrijheid hebben gevonden!
Gaten gemaakt met lepels of een scherp voorwerp want het beton is zo
poreus! Het beton is zo rot dat draagbalken nog maar bestaan uit roestig
betonijzer wat dakconstructies moeten dragen en de muren simpel met
een lepel weg te krabben zijn!
We horen hier nauwelijks iets over maar bewakers zijn deze onmenselijke ruimtes en deze situatie ook zat en beginnen te melden naar de
buitenwereld.
Buiten het eindeloze voedseltekort en de beperkte keuze van dagelijks
eten; rijst, kip en op brood pindakaas, zal het eens goed zijn dat er wat
meer gaten in die muren worden gemaakt om zelf even wat eten te gaan
halen bij de snèk in de buurt!
En dan hebben we onze uitkijktorens die bemand behoren te zijn om
onder andere drones uit de lucht te schieten. Volgens uw bewakers kan
men deze torens niet bemannen omdat ze zo wankel (rot) zijn dat ze bij
24
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één schot de bewaker en toren zullen omvallen! Waarom dan de leugens
van bemande uitkijkplaatsen als ook de toenmalige Nederlandse bewakers weigerden in die bouwvallen te klimmen?
Een stokoude gevangenis, martelen en corruptie in deze gevangenis
worden allemaal stilgehouden door de verantwoordelijke top en minister! Want we mogen niets weten van die gevangenen die vrijkomen
via simpele gaten in een (gevangenis)muur. De leugens stapelen zich
op en wanneer zal de gehele leiding eens zelf veroordeeld worden voor
al deze inhumane acties?
John H Baselmans-Oracle
MKK Curaçao
Written 01-09-2019

Artikel 1452
HET IS GENOEG GEWEEST!
ALLE NAMEN GAAN NU DE WERELD IN DAN MAAR DE KOGEL!
https://www.place4free.com/Namen/Namen_index.htm
Voorlopig waarschijnlijk mijn laatste post.
VOOR ALLE MOEDERS
STOP INENTINGEN, LAAT JE KINDEREN NIET VERGIFTIGEN!
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STUUR JE KINDEREN OOK NIET NAAR DIE MANIPULATIE
INSTITUTEN (SCHOLEN) DE SLAVENOPLEIDING VAN HET
SYSTEEM!
VOOR VERDER IEDEREEN
JE BENT JE EIGEN BAAS EN JOUW WEG KAN NIEMAND BEPALEN.
John H Baselmans-Oracle
MKK Curaçao
Written 30-08-2019

Artikel 1453
Mijn simpele mening
In dit stukje zet ik mijn mening, mijn zienswijze.
Vanaf 1982 woon ik op het eiland Curaçao en heb gewerkt via mijn
reclamebureaus voor vele grote bedrijven en overheidsinstanties. Vele
waren mijn klant en zo hoorde en zag je dingen die je van je klanten
eigenlijk niet mocht zien.
Maar duidelijk is geworden dat de economie van dit eiland niet draait
op een ISLA, toerisme of wat simpele handel waarvan we rondbazuinen
dat deze belangrijk zijn voor ons eiland. Het is duidelijk dat het eiland
draait op geldwassen, maffia, wapen- en mensenhandel en de gokwereld.
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We praten over een opwaartse gang van de economie maar de bevolking
weet niet meer de rekeningen te betalen en de salarissen zijn net boven
een aalmoes gezien de wereldeconomie.
We hebben zogenaamde weldoeners die groot speelden en deden of ze
het eiland wel eens even zouden redden maar door spelen met Nederlands ontwikkelingsgelden en subsidies was en is het niets anders dan
gemeenschapsgelden binnenhalen en geen cent van eigen rekening
uitgeven als zijnde weldoener.
We hebben ontwikkelaars gehad die vele zaken overkochten, geld
snel wasten en dan vertrokken en alles achterlieten als een bouwval,
uitgeleefd en uitgezogen!
We hebben ondernemers die met veel bla bla projecten beginnen en
zodra de vrijgekomen gelden binnen zijn, vertrekken naar elders en zien
we hen nooit meer terug, veelal grote schulden achterlatend en totaal
uitgezogen projecten.
We zien personen met een crimineel verleden die lokaal een prinsenleven hebben op dit eiland en doorgaan met hun criminele praktijken.
Zo ook de praktijken van het verkrachten van kinderen en afpersen van
personen. Het is ook voor deze criminelen een waar paradijs!
We hebben organisatoren die miljoenen wegsluizen via lokaal gehouden
evenementen en via vele louche trucs weten geld te laten verdwijnen.
Personen die dan ook nog beweren dat het met een goede intentie is.
Kortom, we wonen op een maffiaeiland waar vele groepen bezig zijn
hun onderwereldleven te redden of via deze kanalen; wapens, drugs,
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geld wassen en kinder- en mensenhandel nog meer geld te maken! Dat
allemaal wordt afgeschermd door corrupte regeringen, justitie, Openbaar
Ministerie en een rechterlijke macht! Want zeer duidelijk is dat alles in
deze vieze onderwereld beschermd wordt door deze groepen die allemaal
een graantje meepikken uit deze miljarden business.
De zon schijnt, de regen blijft weg en de economie heeft nog nooit
zoveel geld gemaakt via de onderwereld.
Welkom op het toeristeneilandje Curaçao.
John H Baselmans-Oracle
PS Tijdens dit schrijven was er wederom een afrekening op Caracasbaaiweg, simpel omdat men hier de verkeerde mensen beschermt.
Written 02-09-2019

Artikel 1454
De kogel, 500 gulden
Het gaat de goede kant op volgens onze regering en dat geloof ik ook
want de kogels vliegen letterlijk en figuurlijk je om de oren! De moorden
zijn nu op dagelijkse basis!
Zoals ik al jaren geleden aanhaalde, is dat de drugswereld en de gehele
onderwereld hun paden hebben verlegd en het is nu eerst schieten en
dan praten. Komt daarnaast nog bij dat het “opruimen” van lastige in28
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dividuen of personen die niet betalen, niet meer zo kostbaar is. Het is
nu namelijk in de uitverkoop!
Heeft de twee moordenaars van Wiels nog vele duizenden dollars
gekregen, een moord laten plegen heden ten dage is al gezakt naar de
prijs van 500 gulden!
In de onderwereld weet men ook dat de vele illegalen veelal krap bij
kas zitten en ze alles doen om maar aan geld te komen om weer even te
kunnen overleven. Daarnaast zijn het gewilde personen daar ze nergens
geregistreerd staan en geesten zijn voor de autoriteiten op een eiland.
We zien dan nu ook dat de ene na de andere persoon wordt vermoord en
justitie totaal geen vat heeft op het geheel. Om toch voor de buitenwereld
wat te lijken dat er wat gedaan wordt, worden lastposten opgepakt en
veroordeeld! In werkelijkheid blijven de werkelijke moordenaars vrij
rondlopen en doen ze op regelmatige basis hun “werk”.
Het gaat goed met het eiland en er wordt precies ingespeeld zoals de
regeerders en de top het wil hebben.
“Laat ze elkaar maar uitmoorden” is een duidelijk motto vanuit de
politiek en meewerkende justitiële organen.
John H Baselmans-Oracle
Written 02-09-2019
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Artikel 1455
De smerige CID praktijken
In het verleden heb ik al eens uitvoerig geschreven over de achterbakse
en vieze praktijken van een zekere CID organisatie. De organisatie die
er zeer smerige praktijken op na houdt maar wel altijd met dezelfde
handelswijze/watermerk. De kenmerken zijn duidelijk herkenbaar en
spreken voor zich. We hebben gezien in het verleden dat alleen al op
ons eiland mensen bedreigd en beschuldigd worden met kinderporno en/
of handelingen hebben uitgevoerd met kinderen. Deze personen waren
altijd mensen die iets gezien hadden binnen de justitiële of rechterlijke
macht. Je kan er dan ook de klok op gelijk zetten dat ze na een bepaalde
tijd beschuldigd worden met bovengenoemde walgelijke feiten.
Persoonlijk ben ik door diverse slachtoffers gewaarschuwd maar daarnaast heb ik ook zelf verschillende zaken gezien. In deze aangiftes
kwamen zelfs ambassadepersoneel voor tot grote/bekende personen uit
onze gemeenschap. Personen die mysterieus verdwenen of een stempel
kregen van gerommel met kinderen.
Zelf bezit ik documenten waaruit duidelijk blijkt dat de lokale CID zich
met deze zeer gevaarlijke spelletjes bezighoudt. Ze gaan zelfs zover dat
er zonder te weten kinderporno of postings gedaan worden via jouw
computer, dat allemaal zonder dat je het zelf in de gaten hebt! In de tijd
dat ik een target was van deze organisatie ging het zelfs zover dat politici
mij openlijk gingen aanvallen met zeer specifieke CID beschuldigingen.
Toen ik doorhad waar men mee bezig was, was in een keer deze CID
organisatie stil en verdwenen ook alle publieke aantijgingen.
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Hele families zijn kapot gemaakt via deze valse manier van mensen
“hangen” door deze organisatie. Ondertussen is weer te zien dat deze
organisatie de laatste maanden weer drukdoende is om bepaalde mensen
hun leven compleet te verwoesten en in een kwaad daglicht te zetten. Het
vaste patroon om iemand kindermisbruik of handelingen in de schoenen
te schuiven maar ook personen vals gaan aangeven voor drugs, is een
duidelijke weg die de CID bewandelt.
Uit ervaring gaat men zelfs zover om vallen te zetten maar ook drugs
te plaatsen bij diegene die slachtoffer is. Computers worden gehackt
en drugs worden links en rechts rond de persoon geplaatst en dan is er
altijd een “toevallige” inval van een zogenaamde onbekende tipgever!
Deze tipgever is in 95% van de gevallen de CID die zo “legaal” personen
laten “opruimen” en totale levens verwoesten en de persoon zelfs zover
gaat tot zelfmoord plegen of voorgoed verdwijnt.
Geloof niet alle verhalen want vele zaken zijn het werk van deze CID
organisatie! Ook jouw gezin kan verwoest of opgeruimd worden door
deze ziekelijke geesten die werken via valse beschuldigingen. CID, de
meest smerige criminele organisatie die werkt in opdracht van rechters
en een criminele Openbaar Ministerie.
U bent gewaarschuwd, want ook u kan slachtoffer worden van deze
organisatie!
John H Baselmans-Oracle
Written 05-09-2019
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Artikel 1456
Uw kinderen gaan vallen onder een STAATSVOOGD
Het was al lang duidelijk, de mens is alleen nog maar een broedmachine
en moet als een slaaf uitvoeren wat ervan bovenaf opgelegd wordt! Er
waren al vreemde berichten hierover te vinden de laatste tijd maar het
is nu officieel ook gestart in Nederland.
Lees even eerst dit stukje:
“Girfec je kind van wieg tot werk in handen van staat en investeerder
Girfec betekent Getting it Right for Every Child. Het is een nieuw
staatssysteem om kinderen voor de arbeidsmarkt klaar te stomen. Van
wieg tot werk. Het is overgevlogen uit Schotland om met enkele kleine aanpassingen ook in Nederland ingevoerd te worden. Ministeries,
gemeenten, jeugdzorg, instanties en andere organisaties hebben daar
nu hun handen vol aan. Anno 2019 zitten we midden in dat reusachtige
megaproces.
In het oude systeem (dat nu nog grotendeels toegepast wordt) geven
ouders toestemming aan scholen om hun kinderen te onderwijzen zodat
ze zich goed kunnen ontwikkelen, zich goed kunnen uiten, hun talenten
ontdekken, en leren hoe de wereld in elkaar steekt. Ze leren om kritisch
na te denken en om hun plek in de maatschappij te vinden. Ze leren over
de Romeinen en Rembrandt en President Reagan. Ze leren woordjes
verbuigen, formules uitwerken, verslagen maken, presentaties geven en
samenwerken. De school vult de ouders aan in opdracht van de ouders.
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Naast de school zijn er ook andere organisaties en professionals die
in opdracht van de ouders iets kunnen bijdragen aan de lichamelijke,
sociale en geestelijke ontwikkeling van het kind: de sportvereniging,
de tandarts, de toneelclub, een zondagsschool - de ouders maken een
vrije keuze uit alle mogelijkheden.
Met Girfec is dat niet meer mogelijk. De keuze is niet meer vrij, want
iemand anders heeft nu de eindverantwoording. Het Girfec systeem
bepaalt nu wat goed voor je kind is, en jij hebt het nakijken. De touwtjes
liggen niet meer in jouw handen.”
Zoals ik al schreef, het is duidelijk dat er verschuivingen zijn in het
“opvoeden” van kinderen. We zien dat op vele plaatsen dat het opvoeden
niet of nauwelijks nog gedaan wordt en jeugdzorg, kinderbescherming
en verdere organisaties hebben de handen vol om het kind te beschermen
tegen lakse of vechtende ouders. We lezen dan ook dat vele kinderen
uit huis worden geplaatst en van hun ouders weggehaald worden. Dat
dit veel pijn en leed geeft, is omdat ook goed menende mensen de dupe
worden van het verkeerd inschatten van zaken. Ook speelt een rol dat
de meeste opvangplaatsen een ware hel zijn waar de kinderen misbruikt
en gebruikt worden. Het is duidelijk dat de staat zelf niet kinderen kan
opvoeden.
Maar men gaat een stapje verder, de Girfec gaat zorgen dat je als ouders
niet meer over de scholing van je kind mag beslissen. Natuurlijk mag
je wel opdraven voor de kosten op die weg waar je kind gezet wordt!
Zoals ik het stuk al begon, we zijn altijd slaven geweest voor een ziek
systeem en het gaat nu een stap verder; we mogen wel de kinderen
baren, voeden, maar de staat bepaalt wat het kind in de maatschappij
gaat doen, wat het moet leren en hoe een pion te zijn van datzelfde
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systeem! Vergeet niet, je bent, door registratie bij je geboorte via je
nummer, bezit van dat systeem!
Let wel, dit is nog maar het begin want er zijn vele andere zaken die de
komende jaren gaan komen.
John H Baselmans-Oracle
Written 07-09-2019

Artikel 1457
De vele doden in de topsport
Al diverse artikelen heb ik in het verleden geschreven waarin ik eigen
ervaringen van doping in de sport rapporteerde en signaleerde.
Ik werd met de grond gelijkgemaakt als ik weer met voorvallen kwam en
de wereld was op sommige momenten te klein. Zeker als het meldingen
waren naar voetbalclubs of grote evenementen waar alle sporters zich
schuldig maken aan het oppeppen van hun kunnen.
Zelf heb ik Nederlandse topvoetballers dagelijks spuiten zien halen om
weer opgepept te worden en persoonlijk werden deze middelen aangeboden toen ik in de Nederlandse top handbal zat en omdat ik weigerde
uit de selectie werd gezet.
Maar bijna wekelijks is er wel een slachtoffer die de top moet verlaten
door ongekende blessures en het miscalculeren van de pepmiddelen.
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En wat zien we weer ook lokaal gebeuren? Jongeren die met bosjes
afhaken of zelfs het leven laten omdat ze boven hun kunnen moeten
presteren en zo maar een extra spuitje of middel krijgen om met hartfalen
levenloos op de grond terecht te komen!
NIEMAND doet iets omdat er megabedragen in het spel zijn en ondertussen worden gezonde sporters zo opgepept dat ze net over de limiet
gaan en dat is voor vele het einde van hun sportcarrière maar tragisch
genoeg ook bij diverse sporters het einde van hun leven.
Hoe lang laten ouders toe om hun kinderen zo plat te laten spuiten voor
sport en aandacht?
John H Baselmans-Oracle
Written 09-09-2019

Artikel 1458
Facebook rechtbank
Het is in de huidige tijd een compleet omgekeerde wereld van wat we
eens geleerd hebben.
Zelf heb ik al diverse malen mogen meemaken dat er door slecht lezende
individuen een conclusie wordt getrokken en dat er dan zo’n ophef over
gemaakt wordt dat je veroordeeld bent en je leven lang een Facebook
veroordeling op je nek hebt wat zelfs overgenomen wordt in de huidige
maatschappij.
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Als we de wetboeken en de wereldverdragen erop naslaan is iemand pas
schuldig als deze veroordeeld is door een rechterlijke macht NADAT
het definitieve vonnis is uitgesproken!
Maar wat zien en horen we nu steeds meer; mensen jutten elkaar op,
hebben een oordeel over een bepaalde zaak en dat wordt een veroordeling voor jantje publiek en de persoon. Net zoals mij is overkomen, word
je publiekelijk aan de schandpaal gehangen en vernederd!
Wat is er gaande met deze maatschappij? Waar is het respect naar elkaar
toe? Maar wat erger is, iedereen op Facebook meent rechter te zijn en
denkt werkelijk anderen het leven te kunnen ontnemen op conclusies
die rechterlijk niet getoetst zijn!
Het gaat tijd worden dat de rechterlijke macht eens de Facebook haarden
aan gaat pakken en zeker die individuen die het recht in eigen hand nemen en haat verspreiden.
Tijden veranderen maar we zijn nu op het punt beesten te worden, al
heeft de dierenwereld nog respect voor elkaar!
John H Baselmans-Oracle
Written 10-09-2019
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Artikel 1459
HET IS DEFINITIEF ISLA GAAT DICHT!
Is het u opgevallen?
Bedrijven die goederen leveren aan de ISLA hebben een liquidatie uitverkoop, weer andere hebben al de opheffing van hun bedrijf/ ontslag
werknemers aangevraagd!
Voorkennis van deze bedrijven?
Hoe lang blijft de regering nog liegen naar de overgebleven werknemers
die niet zien dat het einde is aangebroken?
John H Baselmans-Oracle
Written 11-09-2019

Artikel 1460
Drugs onder controle van Nederland
De in Nederland wonende W.A. is de absolute heerser in de drugswereld
van Nederland en de voormalige Antillen. Deze persoon heeft de gehele
drugshandel in handen en dirigeert het geheel. Deze persoon is ook die
de winsten à la Pablo Escobar binnen strijkt! Dat kan allemaal omdat
deze persoon de regels maakt maar ook onschendbaar is in deze wereld!
Nu zal je schreeuwen dat ik altijd het over de Italiaanse en Colombiaanse
drugsmaffia heb als het gaat over de hoofd drugsaders en ja het is nog
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steeds zo. Maar het wordt tijd dat de ware persoon ook eens vernoemd
wordt!
De maffiagroepen die toegestaan worden op onze eilanden zijn die groepen die delen in de buit met bovengenoemde persoon. Deze persoon
zien we regelmatig op alle eilanden verschijnen want dan moet er weer
achter gesloten deuren het een en ander in de handel besproken worden.
Deze organisatie is immens, dat is duidelijk. Zelfs in slechte tijden weet
deze man niet meer wat met het geld te doen.
Naast de twee bekende maffiagroepen zien we de laatste jaren verdacht
veel Nederlanders zich vestigen op onze eilanden. “Personen” en “ondernemers” die allemaal gevlucht zijn vanuit Nederland om vele duistere
redenen waar men nooit over praat, maar blijkbaar veelal ten dienste
zijn van de contra drugs.
Ja, deze persoon heeft het zeer slim aangepakt;
De coke komt van de Zuid-Amerikaanse landen, de contra drugshandel,
de Amfetamine, verdere pepmiddelen die allemaal geproduceerd worden in megalabs in Nederland worden op onze eilanden gedumpt. Deze
veelal Nederlandse pillen moeten toch de wereld rond! En zo hebben we
de verklaring waarom onze eilanden zo belangrijk zijn voor het kleine
kikkerlandje! Er is namelijk een zeer grote vraag in Amerika maar ook
Zuid-Amerika naar deze synthetische pillenhandel.
Zeer slim opgezet want vele ogen zijn alleen gericht op de coke die
Nederland binnenkomt en via kanalen als de Biesbosch verspreid wordt
in Europa. Maar zelden wordt er over export van die pillen naar deze
eilanden gedacht! Een vrije lijn die miljarden oplevert en zelfs een
Antillensanering van 5 miljard wel waard is!
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Lang was het onduidelijk wat de ware belangen zijn van Nederland,
maar nu met de vele “verdwaalde – goud zoekende” Nederlanders op
de eilanden en de contra drugs vanuit Nederland, is de enorme bloei
van alle handelaren lokaal helemaal duidelijk.
En W.A.?
Die wrijft in zijn handen want het is nu innen van twee kanten, de import
van coke en innen van het exporteren van de pillenhandel! Veel wordt
er verraden door gedrag en handelen en zo zijn we achter deze contra
drugshandel gekomen.
Wie zal het lef hebben om deze heen en weer handel aan te pakken?
Geloof me, dit gaat niet gebeuren omdat deze beschermd wordt door
het Nederlands recht wat ook geldend is voor bepaalde personen op dit
eiland. Niet voor niets zitten hier Nederlandse rechters maar ook hoge
personen in het recht om alles in de hand te houden voor die W.A. Zij
zijn de beschermheren van deze handel.
Voor wat, hoort wat!
Snapt u nu het handelen en de vele dubieuze uitspraken van onze
rechtsspraak?
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 15-09-2019
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Artikel 1461
Agressie
Je doet je ogen open ‘s morgens en het lijkt of de wereld in een hel
is veranderd. De agressie is zo explosief dat het erop lijkt of iedereen
elkaar wil vermoorden.
We werden er al op geattendeerd jaren geleden en het werd ook in
teksten regelmatig aangehaald dat we elkaar zouden afmaken en dat
de mensheid zal gaan dalen onder de normen en niveau van de natuur.
Waar zijn we mee bezig?
Zijn we zo gedrogeerd, of psychisch zo op ons hoogste kunnen? Of is
het zo dat de experimenten die onder andere door een Hitler werden
gedaan, om via voedsel maar ook frequenties de mensen zo uit hun
balans te halen dat ze alleen nog maar zelfmoordneigingen hebben of
elkaar bij het minste geringste letsel toebrengen.
De vele rapporten liegen er niet om dat er in het verleden druk geëxperimenteerd werd om de mensheid zo te manipuleren. Is het, het
voedsel, drinkwater of de frequenties die deze geweldsgolf momenteel
veroorzaakt? Duidelijk dat het gaande is op alle plaatsen waar er maar
telecommunicatie is en wat opvallend is, is dat het op overbevolkte
gebieden nu ook duidelijk explodeert.
Wanneer gaan mensen beseffen wat er achter de elektronica schuilt, de
sociale media en niet te vergeten alle apparatuur die werkende is onder
een G3, G4, G5 maar ook een bluetooth of een wifi!
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We graven ons eigen graf, we vermoorden elkaar en dat is precies wat
men voorspelde, vele jaren geleden. Blijf maar als pathetische wezens
ongecontroleerd elkaar uitmoorden, we hebben duidelijk ons eigen niet
meer in de hand.
Agressie, is waar de mensheid momenteel ten onder gaat.
John H Baselmans-Oracle
Written 16-09-2019

Artikel 1462
Het recht van het bloedgeld
We worden overgoten met leugens
Openbaar Ministerie, minister van justitie en de rechterlijke macht zijn
verlengstukken van de lokale maffia en worden omgekocht. Het recht
wat we hier hebben is het recht wie het meest betaalt!
Vele voorbeelden haal ik al jarenlang aan en ik ben o zo blij dat steeds
meer personen zien dat de gehele rechterlijke macht met justitie een
farce is die dagelijks onschuldigen veroordeelt en schuldigen beschermt
voor grote bedragen!
Het gaat niet meer om recht, het gaat om het recht wat de maffia betaalt
aan deze instantie!
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Verwacht geen vrijspraak, geen begrip vanuit deze hoek, het enige wat
helpt is meedoen in de maffia en dan komt de vrijspraak vanzelf.
John H Baselmans-Oracle
Written 16-09-2019

Artikel 1463
Het Groene boekje
Vandaag zag ik de foto langskomen van Muammar Gaddafi en moest
denken aan de brief die ik van deze man mocht ontvangen. Ik had
namelijk in die tijd, via aanwijzingen, te horen gekregen dat Muammar
Gaddafi een van de mensen was die zijn volk alle beginselen gaf wat
deze nodig hadden voor een menswaardig leven. Het droge land werd
voorzien van water, iedereen had een huis en als men aan landbouw
wilde doen, werd er ook land geschonken. Verder werden jonge gezinnen
bijgestaan in hun opstarten als gezin, kinderen kregen allemaal scholing
en zo waren er geen zwervers, geen werkelozen en iedereen kreeg een
taak in het land Libië.
Daarnaast had Muammar Gaddafi zijn geldelijke zaken ook goed geregeld want buiten dat iedereen een salaris had en alle voorzieningen gratis
waren, was er nog genoeg geld om in ander banken vast te zetten voor
de handel die er met het buitenland was. Libië was een van de landen ter
wereld die geen steun nodig had van geeneen mogendheid, het draaide
volledig op zichzelf. Muammar Gaddafi wist ook die groepen onderdrukt
te houden die zijn goede bedoelingen terroriseerden.
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Dat alles was een doorn in het oog van Amerika en om die redenen
werd deze man vermoord! Vermoord omdat hij zelfstandig als een van
de rijkste landen van de wereld zijn volk gaf wat elk mens op de wereld
eigenlijk recht op zou hebben, namelijk huis, werk, eten en respect.
Na zijn groene boekje gelezen te hebben wist ik dat zo’n land op de
aarde nooit meer gebouwd gaat worden maar wetende waar deze man
zijn informatie en zijn doel vandaan heeft gehaald, heb ik hem om die
redenen geschreven met wat specifieke vragen.
Hij was de man waarvan ik vermoedde van waar hij kwam, zijn wijsheid
had en zijn ideeën vandaan kreeg. Het werd bevestigd in zijn brief die
ik netjes even later van hem toegestuurd kreeg. Het is de wereld die
voor ons verborgen is veilig van al het slechte, heersers van deze aarde.
Helaas, zoals ik al aanhaalde, zo’n land zal nooit meer herrijzen op aarde
maar elders bestaat het nog. Doch, zijn overgave voor de mensheid zullen we nooit meer zien op deze aarde.
Het groene boekje van Muammar Gaddafi is de leidraad voor een
menselijk bestaan.
Helaas hij zijt niet meer.
John H Baselmans-Oracle
Written 17-09-2019
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Artikel 1464
Antecedentenonderzoek
“Het is een groep waar we ver van wegblijven”
“Het is daar gevaarlijk”
“Het geld gemaakt door hen is geen zuiver geld”
3 uitspraken die we kregen toen we na gingen vragen wie de Marokkaanse personen zijn die momenteel mega-investeringen doen en
waar klaarblijkelijk geld geen probleem is. Men koopt, breekt af en
zet er voor zeer vele miljoenen weer beton voor terug. Men denkt alles
te mogen en men denkt door het geld het eiland helemaal te bezitten.
Als we naar de oorsprong gaan van de beschreven groep dan komen
we terecht in de Nederlandse drugswereld en zelfs lijntjes naar een
koninklijkhuis. Er zijn zelfs foto’s van enkele van hen met Alexander
en Maxima en waar later van beweerd werd dat men niet wist wie
deze personen waren! Wat blijkt uit de informatie die loskwam is het
duidelijk niet pluis.
Zo zien we hetzelfde bij een grote groep Chinese personen en de
complete overheersing van Chinezen die zoveel mogelijk winkels in
hun bezit hebben die veelal werken met cash geld. De navraag van die
groep was iets moeilijker maar in de Chinese gemeenschap waren er
personen die toegaven dat het niet de “beste” groep die neergestreken
was op ons eiland! Al de winkels van die personen zijn een cover-up
voor wat hun werkelijke handel is en deze zijn hoofdzakelijk drugs en
wapens. Het blijkt ook dat in elke winkel mega grote bedragen liggen
daar ze niet weten het geld nog ergens te deponeren of te gebruiken. De
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eerste miljoenen zijn ondertussen gevonden maar naar de uitspraak van
de informanten praten we over vele miljoenen in elk pand!
Deze informatie was los te krijgen bij “eigen” mensen, mensen uit de
Marokkaanse en Chinese gemeenschap. In beide gevallen was men bang
en waarschuwde dat bijvoorbeeld in Nederland vele criminele zaken
uitgevoerd werden door die bewuste groep. In de Chinese gelederen was
er eenzelfde verhaal en praat men ook over “opruimen” en “verdwijnen”.
En dan wij als eiland maar openstaan voor iedereen die met een grote
geldbuidel komt. Wat wordt er werkelijk aan antecedenten gedaan
bij al die superrijken met hun geldbuidel? Of is die geldbuidel het
toegangskaartje voor onze corrupte politici die overal in elke deal een
deel willen zien?
Duidelijk is dat geld hier wonderen doet en dat iedereen met grote
luchtkastelen kunnen komen, wat zaken/bedrijven neer zetten en dan
met de noorderzon vertrekken (geld gewassen). Het enige goede nieuws
van onder andere Nederland is …. men heeft deze mensen en hun
geldbuidels/investeringen/grote gebouwen in het vizier, het wachten
is op de grote klap.
Laat ze even nog groot doen en dan…..is het kassa voor de staat.
John H Baselmans-Oracle
Written 21-09-2019
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Artikel 1465
Het doek is definitief gevallen
Beste mensen/vrienden en meelezers
45 jaren geleden begaven mijn lever en milt het bijna door een infectie
en heb het al die tijd nog kunnen rekken. Tot deze laatste dagen dat
wederom beide organen zeggen “het is genoeg geweest”. Ondertussen
is de pijn ondragelijk en is er weinig energie. Ik lig al enkele dagen
thuis op bed en spijbel nu even om deze update te plaatsen. Ziekenhuis
en doctoren geloof ik niet in, zeker hier niet lokaal, en ik wil dan ook
gewoon thuis dit uitzieken. De vorige aanvallen duurden 3 maanden.
Hoe lang dit grapje gaat duren weten we nog niet.
Om die reden valt het doek nu definitief voor alle socialmedia en zal
hierbij dan ook mijn laatste radioprogramma’s zetten die nu allemaal
ook op mijn website staan.
Beste mensen, het is genoeg geweest, de tol (mijn gezondheid) was te
hoog voor mij en helaas zagen velen van jullie me als een dwaas. Ondanks dat bedank ik jullie allemaal voor de steun achter de schermen.
Het gaat jullie allemaal goed, voor mij einde verhaal.
John H Baselmans-Oracle
Written 30-09-2019
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Artikel 1466
Update
Beste mensen/vrienden
Allereerst vreselijk bedankt voor alle mooie wensen en tips.
Het is nog de hele dag slapen, weinig eten en drinken (veel pijn) maar
ik kan nu even dit snel plaatsen.
Ik wil NOGMAALS duidelijk maken dat de tijd van wroeten in de corruptie voor mij verleden tijd is daar dit nu zijn tol te veel heeft geëist.
Ik laat mijn gezondheid niet kapot maken door een volk wat veelal
zelf meewerkt in deze corruptie en in vele vuile zaken. Dus bij deze
nogmaals en heel duidelijk:
John H Baselmans-Oracle stopt met schrijven-interviews-radio en TV.
Ik ga mijn laatste jaren weer besteden aan mijn grootste hobby, namelijk
tekenen.
Nogmaals bedankt voor jullie steun in al die jaren en het is jammer dat
mijn strijd mijn gezondheid heeft moeten kosten en dat voor meestal
een ongelovig publiek.
Als laatste:
Luister svp mijn 20 radioprogramma’s (links in vorig stuk) en hopelijk
dat eens een wending gaat komen en dat we een tropisch eiland mogen
nalaten, zonder Nederlandse en lokale corruptie, voor onze kinderen.
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Veel liefs, denk aan de toekomst die je je kinderen nalaat en volg je
gevoel.
John H Baselmans-Oracle
Written 03-10-2019

Artikel 1467
De leugens van heer Knops
(Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Na
de melding over de SDDK gevangenis aan internationale organisaties.
LET WEL! Het Europees Hof erkent NIET het statuut tussen Nederland
en de Eilanden (zie uitspraak)
Uw kenmerk: 2019-0000516199
Tav drs. R.W.Knops
Heer Knops
Onze dank voor uw antwoord en we moeten helaas constateren dat u
vreselijk grote onwaarheden geplaatst heeft in uw antwoord. (zie onder
dit stuk)
MKK heeft het allereerst niet over vluchtelingen maar over de gevangenen.
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Verder hebben we het over martelen en verkrachtingen in deze gevangenis en u wimpelt dat af met een statuut.
U bent duidelijk niet op de hoogte van de zaak Murray:
In the case of Murray v. the Netherlands,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber
composed of:
Guido Raimondi, President, Dean Spielmann, András Sajó, Isil Karakas,
Angelika Nußberger, Khanlar Hajiyev,
Nebojša Vucinic, Ganna Yudkivska,
Julia Laffranque, Paulo Pinto de Albuquerque, Erik Møse,
André Potocki, Paul Mahoney, Johannes Silvis, Valeriu Gritco, Faris
Vehabovic, Jon Fridrik Kjølbro, judges, and Johan Callewaert, Deputy
Grand Chamber Registrar, Having deliberated in private on 14 January
2015 and on 4 February 2016,
GRAND CHAMBER
CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS
(Application no. 10511/10)
JUDGMENT
STRASBOURG
26 April 2016
Daar wordt in een vonnis het gehele statuut in verband met mensenrechten naast 12 rechters gelegd en had het statuut in deze zaak totaal
GEEN rechtsgeldigheid. Iets wat uw voorgangers al wisten maar u
kennelijk nog niet.
De rechters stellen duidelijk in dit vonnis:
1. Het statuut is een overeenkomst (afspraken) maar geen rechtsgeldig
document.
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2. In lid 11 van de uitspraak wordt duidelijk gesteld dat Nederland moet
zorgen dat de rechten van de mens gewaarborgd worden!
We raden u dan ook aan deze duidelijke uitspraak van het Europees
Hof eens door te nemen want ook de gevangenis van Curaçao valt in
deze humanitaire zaken onder Nederland, NIET onder een statuut wat
internationaal geen rechtsgeldigheid heeft!
Daarom zullen wij als MKK doorgaan met het Nederland verantwoordelijk stellen voor de wantoestanden, martelen en verkrachten van
gevangenen onder de Nederlandse vlag!
Nog een kleine opmerking;
U beweert dat Nederland zich humanitair opstelt om een aalmoes van
132.000 Euro te steken in het opknappen van barakken. NEDERLAND
MOEST ZICH SCHAMEN want hiermee denkt Nederland humanitaire
zaken af te kopen en zich dan te schuilen achter een statuut wat totaal
geen rechtswaarde heeft. Dit statuut wordt overigens door Nederland
met alle voeten getreden.
Daarom zal MKK verder gaan internationaal deze walgelijke praktijken
in een gevangenis, onder Nederlandse vlag, aan te blijven kaarten met
een vervolgbrief naar deze organisaties met vermelde bovenstaande
gegevens.
Martelen, verkrachten en inhumane omstandigheden in een gevangenis
in Nederland.
MKK Curaçao
J.H.Baselmans
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Dokterstuin 237
Curaçao
Tel 5999Port 5999----------------------------------------------Brief heer Knops
Geachte heer Baselmans,
Dank voor uw email d.d. 25 augustus 2019 waarin u aandacht vraagt
voor de omstandigheden In de gevangenis op Curaçao, Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), meer In het bijzonder de In uw
ogen Inhumane behandeling van gevangenen.
U geeft In uw brief meerdere malen aan dat het vormgeven en uitvoeren
van het beleid voor de gevangenis van Curaçao onder de Nederlandse
vlag plaatsvindt en een verantwoordelijkheid van Nederland zou zijn.
Echter, In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: Statuut) Is verankerd dat Curaçao een autonoom land binnen het Koninkrijk
is. Het beleid ten aanzien van detentie is een autonome aangelegenheid
van het land Curaçao. Het is daarom aan Curaçao om hier invulling aan
te geven, met Inachtneming van voor het terrein van detentie relevante
en geldende Internationale normen, zoals het VN-antifolteringsverdrag
en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
De landen binnen het Koninkrijk zijn daarnaast zelf verantwoordelijk
voor het verwezenlijken van fundamentele rechten en vrijheden van de
mens, rechtszekerheid en deugdelijkheid van het bestuur. Het waarborgen hiervan Is een aangelegenheid van het Koninkrijk. Uitgangspunt
bij de Invulling van de waarborgfunctie Is samenwerking binnen het
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Koninkrijk, waarbij landen elkaar kunnen ondersteunen om de beginselen van de democratische rechtsstaat te verwezenlijken en te handhaven. Op grond van artikel 36 van het Statuut kunnen de landen elkaar
hulp en bijstand verzoeken.
Zo Is In reactie op een bijstandsverzoek van Curaçao een bedrag van
€ 132.000 door Nederland beschikbaar gesteld ten behoeve van de
verbouwing en Inrichting van de vreemdelingenbewaring op Curaçao.
Een randvoorwaarde voor deze bijstand was dat de locatie en het regime
van de vreemdelingendetentie voldoen aan de gestelde Internationale
normen en dat de vreemdelingen toegang hebben tot juridische bijstand
en medische zorg. In december 2018 heeft Curaçao gezamenlijk met
het Rijksvastgoedbedrijf een actieplan voor de vreemdelingendetentie
opgesteld en gedeeld met Nederland. Dit actieplan ziet toe op de
verbouwing en verbetering van het mannenblok in de vreemdelingenbarak van het Sentro di Detenshon I Korekshon Korsou (SDKK).
Curaçao Is Inmiddels gestart met de eerste verbetermaatregelen van
de vreemdelingendetentie In de SDKK. De werkzaamheden verlopen
voorspoedig.
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. R.W. Knops
Written 16-10-2019
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Artikel 1468
DE fake en verdraaide informatie van het Antilliaans
Dagblad
Mijn antwoord naar alle pers.
Wederom heeft AD de klok horen luiden en zwamt verder uit zijn nek.
Want waar heeft MKK Curaçao het over, NIET Baselmans.
MKK toont aan via een uitspraak van het Europees Hof van 26 april
2016 dat het statuut een vodje papier is dus niet rechtsgeldig (zie
uitspraak Hof bijlage) en als u AD, contact had opgenomen met MKK
had u kunnen zien dat heer Knops zeker niet bang is maar razend want
deze rechterlijke uitspraak ligt nu bij alle Nederlandse politici, Eerste
en Tweede Kamer. En verder heeft MKK deze uitspraak naar de diverse
wereldorganisaties gestuurd!
DAT is ook wat MKK in zijn 2de brief aanhaalde; dat het schandalig
is dat er onder de Nederlandse vlag gemarteld, verkracht en gemoord
wordt in SDKK. NERGENS heeft MKK het gehad over vluchtelingen
(eerste brief). Maar heer Knops schuilt zich achter leugens en bedrog
precies wat een tiran die martelingen, verkrachtingen EN zelfs dood
openlijk goedkeurt.
En zo blijft ook AD deze wantoestanden beschermen en goed praten!
Groet John H Baselmans-Oracle
Written 18-10-2019
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Artikel 1469
MCB allesbehalve voor iedereen!
Als u een MAC bezitter bent en u heeft de nieuwste 64 bit OS geïnstalleerd, krijg je bij het inloggen bij MCB Home en bij verdere pagina’s
deze error melding om de 5 seconden te zien!
MCB heeft duidelijk zijn Home banking NIET eerst getest op alle systemen en duidelijk is dat IBM zich alleen maar concentreert op Windows
platformen. Allesbehalve klantvriendelijk #MCB
Het maakt niet uit of je nu Safari, Chrome of Opera gebruikt, allen
geven de melding!
John H Baselmans-Oracle
Written 21-10-2019

Artikel 1470
Iemand bood me 5 miljoen aan
Ik weigerde en hij vroeg waarom?
Ik vertelde hem, ik zou niet weten wat ik ermee moet doen en vrienden
heb ik niet die ik gelukkig kan maken in de tijd die me nog rest.
John H Baselmans-Oracle
Written 21-10-2019
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Artikel 1471
Spijkstra
In 2004 was mevr Spijkstra bezeten van mijn “Twist” beeld. Ze zat op
de grond in de gallery en was met haar handen het alsmaar aan het strelen. Nu 2019 staat een wel identiek beeld in het Curaçaosch museum!
En dan vraag ik me af waar is uw eigen fantasie en respect naar andere
kunstenaars?
John H Baselmans-Oracle
Written 23-10-2019

Artikel 1472
Storen
Lang stoorde ik me aan het geklets over mij achter mijn rug. Toen
besefte ik dat deze gasten voor mij al een gepasseerd station zijn en
achter me liggen.
John H Baselmans-Oracle
Written 25-10-2019
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Artikel 1473
55 Jaren
55 jaren ervaringen in pentekenen, vele duizenden werken, website met
vele cursussen, diverse cursusboeken. En dan denk je dat je misschien
mensen kunt helpen in deze techniek en dan wordt het je onmogelijk
gemaakt om te posten in deze groep “Pen & Ink drawings”
https://www.facebook.com/groups/peninkartists/
Dat met een smoes dat ik me niet aan de regels houd (net 1 dag lid)
Wat kan jaloezie toch erg doordringen.
John H Baselmans-Oracle
Written 25-10-2019

Artikel 1474
Waar haal ik veel van mijn informatie vandaan?
Vandaag is het 25 jaren geleden dat ik me actief bezig ging houden om
informatie van vele dubieuze gevallen op een rijtje te zetten en deze
vast te leggen. Een lokale hacker liet me die dag zien wat er op internet
mogelijk was en zo kwamen we via een eenvoudige modem en een Ip
adres op plaatsen die weinige doorhadden dat deze bestonden.
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Laten we even de huidige internetstructuur uitleggen;
We hebben het “reguliere internet” wat heet “Service internet” (4% van
het totale web).
Dan heb je “Deep web” wat overgaat in “Dark web”.
De laatste twee, “Deep en Dark web”, omvatten 96% van het gehele
internet! Met andere woorden wij zien via bv een Google maar 4% van
het totale internetverkeer!
In het begin was nog redelijk veel te vinden via het Canadese “Altavista”, waar cracks, codes en bepaalde documenten werden vrijgegeven.
Maar het “Service internet” werd alsmaar verder dichtgeknepen of te
wel gecensureerd. Het ware werk moest beschermd worden en zo ging
men ondergronds en kwam er een Deep en een Dark web!
Ik heb eens losgelaten dat ik onder andere informatie kreeg via Wikileaks
maar in werkelijkheid is er een veel grotere bron genaamd “Hidden
Wikipedia”, wat een Wikipedia is dat niet zo op het web te vinden is.
Om deze te bereiken heb je een “Tor browser” en “Onion” nodig om
het te laten werken.
Jaren moest ik mijn bronnen beschermen en dat blijf ik doen, daar de
bronnen wereldwijd veel vrijgeven. Over vrijgeven moet je dan denken
aan; hoe gedragingen, mails en bankzaken gaan van vele hooggeplaatste personen die wat te verbergen hebben. Zo kwam ik erachter wie de
opdracht moord Wiels heeft gegeven, waar de moordenaars vandaan
komen en wat het motief is (mails en telefoonverkeer). Op de 96%
ondergrondse web is alles te vinden! Er wordt daar vrijgegeven hoe
mensen leven en zich gedragen. Een simpele mail kan veel zeggen en
“Hassan” leest mee! Het 4% “service internet” is een openboek samen
met de huidige telefoons!
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Door het ontdekken van deze informatiebron en de manier hoe alles te
vinden is, zijn connecties en gedragingen vrij gemakkelijk vast te leggen.
Als een veiligheidsdienst denkt alles te weten via afluisteren en volgen
dan denk ik dat men als een oude detective bezig is, want de moderne
beerput ligt vast in een “Tor” en “Onion”.
Jaren schrijf ik dat alle informatie komt uit betrouwbare bronnen! Deze
zijn dus te vinden op de 96% verborgen web en hun “Hidden Wikipedia”, mits men weet waar te gaan zoeken. Vele vertrouwelijke stukken
staan daar open, simpel omdat alles te kraken is en ook gekraakt wordt!
Zo kan je in de 96% vinden de ware Wiels moordenaar maar ook de
gedragingen/handel van een ex-CIA agent levend op ons eiland! Zo ook
de rol van de lokale politiek. Buiten dat zie je nu de huidige namen en
gedragingen van de Turkse en Russische maffia die momenteel vele
lokale projecten aan het opstarten zijn. Je ziet wat erachter zit, waar
het geld vandaan komt maar ook uit welke hoek de moorden komen.
Het lokale “openboek” bevat ook de rechterlijke macht maar ook het
offeren van lokale kinderen door de vrijmetselarij! Wapens, drugstransporten maar ook handel in kinderen in bijvoorbeeld het project “Alpha”,
jonge vrouwen voor prostitutie en het vele witwassen via offshore door
dubieuze banken! Praten we nog niet over de technische wapens gestationeerd op onze eilanden! De hele handel is te vinden en vastgelegd
door hackers en personen die hun informatie anoniem kwijt willen.
Het is vandaar dat men stukje voor stukje de zaken vrij gaat geven om
het imperium langzaam maar zeker open te breken. En dat kan perfect
gebeuren via Deep en Dark web en dat tezamen met de “bovengrondse”
klokkenluiders!
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En zo, daar staan mijn namen, mijn boeken, mijn informatie open voor
96% van het web vast voor eeuwig en niet aan te komen voor die personen die niet begrijpen wat er werkelijk spelende is op deze aardbol/
eilanden! Informatie staat vast en na 25 jaren diep in vele documenten/
informatie gedoken te hebben is het gehele plaatje duidelijk geworden.
Mijn bronnen staan vast voor eeuwig zolang als het Prive, Deep en Dark
web bestaat, ook als het te zijner tijd overgeheveld gaat worden in een
nog komende “nieuwe web” structuur.
De wereld van internet is machtig maar de kracht van één onderzoeker
is enorm en dat maakt het dat de waarheid vastligt op plaatsen die voor
een systeem onaantastbaar is.
Samen zijn wij sterk!
Dank aan al die mensen achter de schermen.
John H Baselmans-Oracle
Written 31-10-2019
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Artikel 1475
Wat ik nu weet en wat ik nu zie, zegt mij, over en over, dag
in dag uit, elke minuut
“HAD IK MAAR HET NIET GEWETEN”
Dan was mijn leven nu geen hel.
John H Baselmans-Oracle
Written 31-10-2019

Artikel 1476
GEWELDIG NIEUWS!
Beste vrienden, het is ongelofelijk dat de uitzendingen van Radio
Keerzijde zo goed beluisterd worden. We hebben gisteren aflevering 25
uitgebracht en bij het nagaan van de bezoek/beluister cijfers blijkt dat
de slechtst beluisterde uitzending nog ruim 3952 luisteraars tot vandaag
had en de topuitzending zelfs ging naar 7491 luisteraars!
Daarom alle programma’s nog eens op een rijtje:
1.Waar gaan we het over hebben?
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John1.mp3
2. Is Curaçao werkelijk een maffia eiland?
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John2.mp3
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3. Wat zit er achter de brand van het belastingkantoor?
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John3.mp3
4. Onze semi-overheidskantoren?
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John4.mp3
5. Onze martelgevangenis?
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John5.mp3
6. Ook u bent een CID slachtoffer!
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John6.mp3
7. Lokale Frequentie oorlog/experimenten
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John7.mp3
8. Raffinaderij voorgoed dicht en verlaten
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John8.mp3
9. Onze kinderen staan onder een Staatsvoogd
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John9.mp3
10. Doping in de lokale topsport
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John10.mp3
11. Gaat Facebook onze moderne rechtbank worden?
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John11.mp3
12. De lokale Mediwiet farce/ de macht van min. Romer
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John12.mp3
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13. Het lokale geen onderwijs - hoe houden we kinderen dom
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John13.mp3
14. Adrenochrome -Het offeren van baby’s
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John14.mp3
15. De corrupte pers/journalisten
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John15.mp3
16. De farce kanker die te genezen is
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John16.mp3
17. Onze milieugroepen en natuur/dieren beschermers
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John17.mp3
18. De inkomsten van Nederland en contra spionage
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John18.mp3
19. Xirtam - De electronica neemt over
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John19.mp3
20. De klimaatfarce
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John20.mp3
21. Brief minister Knops, Statuur niet rechtsgeleerd, Mevrouw Elhage,
Schietpartijen, C-Post
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John21.mp3
22. Recht van zwijgen, De verdwenen kinderen van Curaçao, Vertrek
heer Geus -KPMG - Wiels, Belachelijke AD publicatie, Muray uitspraak
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Europees Hof, Wat is er gaande bij Campo, Sluiten alle bijkantoren,
Nationale bank - Ansari
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John22.mp3
23. Vrijspraak heer Tromp wat zit er achter, Zielloze kunst, Koop van
raffinaderij, Achter de uitsprak heer Martina, Bange advocaten.
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John23.mp3
24. Ziektes als handel, Gijzeling door rechter van journalist, Zijn gasbommen wel veilig? Verschil onderstand en grens minimum, Meer
criminele activiteiten.
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John24.mp3
25. Deep en Dark web, De Architect, Quantum computer, ADHD, 440
frequentie, Healing middelen,
http://johnbaselmans.com/Downloads/Interview/John/John25.mp3
John H Baselmans-Oracle
Written 02-11-2019

Artikel 1477
Het komt wel erg dichtbij!
1 november 2019 rond 19:30 uur. Ik zat op mijn porch naar het huis te
kijken van mijn buurman/geitenhouder wat ongeveer 1 kilometer verder
in de heuvels ligt. Een huis met een klein lampje niet veel sterker dan
het licht van een portable telefoon. Plotsklaps zag ik 2 schoten achter
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zijn huis en alles bleef verder stil.
Verder geen politie, geen onderzoek, opgeruimd is opgeruimd is kennelijk het motto.
John H Baselmans-Oracle
Written 03-11-2019

Artikel 1478
De eerste 7 jaren
De eerste 7 jaren van je leven is waar je geprogrammeerd wordt hoe je
verdere leven zal verlopen. Dat is wat wetenschappers en een heel team
van experts sinds kort achter gekomen zijn.
Buiten dat genetisch, via een DNA, de bouwstenen van je leven vastgelegd zijn, is het vanaf de eerste minuut dat je bij moeders uit de buik
komt een leerproces wat elk levend wezen vormt wat deze de rest van
zijn leven zal zijn.
De eerste 7 jaren is het alles opnemen wat er om je heen gebeurt. Het
is de tijd van registreren en vastleggen. Elk detail wordt in de hersenen
opgeslagen en dat ga je gebruiken in de toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat die baby’s die al van zeer jonge leeftijd, of vanaf de geboorte
al in crashes worden gedumpt, letterlijk en figuurlijk slaven worden en
gekneed voor het systeem. Daarentegen de andere groep die pas zeer
laat in het leersysteem terechtkomt zie je dat men creatiever is en men
veel meer van het leven maakt. Doordat deze kinderen meer verbonden
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zijn met de natuur en haar lessen uitwerken, heb je dat ze zo ook niet
eindeloos geïndoctrineerd zijn maar juist hun eigen weg kiezen.
Het systeem weet dat, hoe jonger men nieuwgeborenen in het leersysteem zet hoe meer men met afgestompte en minder moeilijke wezens
te maken krijgt! Daarom houdt men de ouders vast via hun werk en
worden afgeleid via maatschappelijke verplichtingen zodat het systeem
de eerste 7 levensjaren alles in de hersenen kan kneden, volstouwen
en dat met domme informatie die ver buiten het leven staat. Vele van
deze “slachtoffers” zullen zich nooit afvragen wat een werkelijk leven
is maar ook vele zullen de opdrachten opgedragen door een systeem,
onvoorwaardelijk als een robot uitvoeren.
Zo lijkt het gesteld door de wetenschap dat er maar 5% aan mensen zijn
die hun eerste 7 levensjaren vrij opgroeien en hun hersenen ver boven
de personen uitstijgen die al direct in het systeem terechtkomen. Een
pasgeborene kopieert zijn omgeving en ervan uitgaat dat op die manier
het leven geleefd moet worden.
Die eerste 7 jaren bepalen je leven.
John H Baselmans-Oracle
Written 03-11-2019

- The new world-

65

Artikel 1479
“Hackers gijzelen ministerie Bestuur en Planning Curacao”
Onze bestuurders zijn er na jaren waarschuwen door mij in vele publicaties erachter gekomen dat hun netwerk gemakkelijk te kraken is. Eindelijk
is men erachter dat ze een opensource zijn! Ik heb u gewaarschuwd!
More to come! Next Curaçao Datacenter?
Xirtam doet lokaal zijn intreden!
John H Baselmans-Oracle
Written 06-11-2019

Artikel 1480
Het is werkelijk lachwekkend
Het Openbaar Ministerie gaat achterhalen wie een fake app heeft gestuurd.
Lachen is het omdat ze nog niet eens fatsoenlijk een moordenaar kunnen
opsporen en alleen via valse informatie mensen onterecht aanwijzen en
opsluiten! Hoeveel weten ze van de inbraken in hun eigen systemen?
OM gaat digitaal, gaat leuk worden.
John Baselmans-Oracle
Written 06-11-2019
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Artikel 1481
Waar is het Tantalum, “het blauwe goud” op Curaçao
gebleven?
- Tantalum is een chemisch element met het symbool Ta en atoomnummer 73. Voorheen bekend als Tantalium. Tantalum wordt gebruikt in
praktisch alle elektronische apparaten en zo wordt Tantalum beschouwd
als een technologie-kritisch element. En als “bijzaak” heeft het de prijs
van platina en wordt als een vervanging van dit metaal gezien!
In het rapport “Myths and realities “Tantalum and Niobium” (COLTAN)
in Venezuela”
Published on 2018 M06 27 (zie deze link: http://johnbaselmans.com/
Downloads/Books/Tantalum.pdf) kan je lezen dat vanuit Venezuela door
heer Daniel Valero Gutierrez kaarten, metingen gepubliceerd zijn waaruit
blijkt waarom Amerika samen met China maar ook Rusland vechten
om het land Venezuela. Tantalum is wereldwijd redelijk schaars en de
vraag naar dit metaal is zeer hoog! De drie wereldmogendheden zien
macht en veel geld in wat er in Venezuela onder de grond zit. Daarom
wordt president Maduro met alle wapens bestreden en is heer Chávez
vermoord door diezelfde Amerikanen. Nu dat ook president Maduro
geen handel wil drijven en onder eigen bewind dit Tantalum op de wereld
zet, is Venezuela staatsvijand nummer één van de wereld.
MAAR… wat zien we ook in het rapport? Het is niet alleen olie waarom
Nederland de 3 benedenwindse eilanden kost wat kost wil behouden
(afkoopt met enkele miljarden), maar het heeft een andere reden bijgekregen na het verschijnen van het plan/kaarten die rond 2018 op
tafel kwamen. Want wat blijkt, in het rapport wordt ook aangegeven
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dat Curaçao honderden tonnen Tantalum (500 ton) illegaal doorvoert
maar dat er weinig afzet is daar het internationaal zeer strak aan wetten
is gebonden!
En dan komt Nederland in het vizier die WEL de mogelijkheid heeft
om dit “blauwe goud” te verkopen en de enorme winsten in beslag te
nemen. Dit onder het mom om de zogenaamde kunstmatig schulden,
opgelegd door Nederland, te vereffenen. Nederland speelt het spel met
enkele machtige Venezolanen en de Nederlandse koning en zijn diplomaten weten dat ze Venezuela nodig hebben om geld te maken. Dat
maakt dat Venezolaanse politici maar ook bestuurders ten allertijden
via Curaçao kunnen vluchten maar ook hun geld kunnen sluizen via
het eiland Curaçao naar onder andere Zwitserse banken! Iets waar dus
Tantalum ook een belangrijk deel van is!
Dan vraag ik me af: Is hier de lokale politiek van op de hoogte? Wat
weet men van het Tantalum verhandelen op ons eiland?
Als 3 mogendheden (Amerika, China en Rusland) vechten om het
Venezolaanse Tantalum, is dat de reden waarom Curaçao vol Chinezen,
Russen en Amerikanen zitten? Het is zeer duidelijk niet de strategische
ligging maar het is een fractie van de olie en gas volgens kaarten waaruit
duidelijk op te maken valt dat we hier in de Tantalum smokkel zitten!
Het blauwe goud wat veel geld oplevert.
Hoe vies is de wereldpolitiek?
John H Baselmans-Oracle
Written 07-11-2019
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Artikel 1482
Hoe corrupt zijn onze rechters / rechterlijke macht?
De dubbele moordzaak Spelonk waar werd bewezen dat een zekere Officier van justitie te Bonaire, E. W. boosdoener was van deze onterechte
veroordelingen doordat deze persoon verklaringen vervalste, harddisk
probeerde te vernietigen en toeliet om de verdachten te martelen om zo
valse verklaringen af te dwingen van de twee aangewezen verdachten.
Bij de regiezitting van deze herziening mochten deze bewijzen niet
gebruikt worden anders zou er geen rechtszaak zijn!
Het was duidelijk dat het gerecht bepaalt wie beschermd wordt. Dat
wordt gedaan door bewijzen achter te houden en verboden worden
om deze in een rechtszaak te gebruiken. Zo werd ons dus opgelegd de
naam van de Officier van justitie te Bonaire, E. W. uit alle bewijzen te
schrappen anders zou de herziening niet doorgaan!
Als dit geen juridische corruptie is waar een veel besproken persoon
zich schuldig maakte van vele zaken, dan vraag je je af wat is nog recht
bij dit corrupt instituut en haar chantabele rechters?
Tot de dag van vandaag worden vele zaken verzwegen of worden rechterlijke bevelen (afpersingen) de verdediging opgelegd. Zolang als we
deze justitiële en rechterlijke corruptie hebben, kan je ervan uitgaan
dat er bewust onrust en personen tegen elkaar opzetten expres uitgelokt
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worden. Iets wat we zien bij de politie die duidelijk opgeleid wordt om
agressie uit te lokken.
John H Baselmans-Oracle
Written 08-11-2019

Artikel 1483
GOBIERNU.CW gehackt
Is het u opgevallen?
Contactformulier via www.gobiernu.cw is gehackt.
30-08-2019 stuurde ik een mail naar de ministers met het onderwerp:
SDKK, ref nummer 1567185406. In eerste instantie ging alles goed en
kreeg ik een registratienummer. Maar snel volgde er vele mails vanuit
noreply@gobiernu.cw en kwamen er in een keer alsmaar bevestigingen
dat ik het formulier had ingevuld! Het was even dagelijks dat er een
bevestiging binnen kwam. Tot gisteren toen er een mail binnenkwam ook
weer van contactformulier@gobiernu.cw met de mededeling “Noreply
MEO/DEZ/GCuracao delivered Delivery time expired”.
Een brief naar de ministers via de officiële weg komt na 2 maanden
NIET aan, simpel omdat het contactformulier is gehackt!
Een nieuwe mail sturen had ook geen zin want toen kreeg ik zelfs geen
registratienummer meer! Zo is het voor de burger onmogelijk om een
van de ministers nog te bereiken.
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In ieder geval was er een string die vertelde dat alles in een “loop”
zit en kunnen we onze brieven wel vergeten. “GCVL1/GCuracao,
COREHUB01/GCuracao, GCMEO1/GCuracao, GCMEO1/GCuracao,
COREHUB01/GCuracao, GCVL1/GCuracao”.
Precies zoals PAR al jaren aanhaalde “We gooien brieven van burgers
in de shredder”! Laat het nu een elektronische shredder zijn!
John H Baselmans-Oracle
Written 09-11-2019

Artikel 1484
Het 600 miljoen kostend sprookje
November 2014 is men begonnen op de meest onlogische plaats een
nieuw ziekenhuis te bouwen en de kosten waren “maar” 182 miljoen
gulden. Na de eerste spade in de grond kreeg men te maken met gevechten tussen aannemers en geldschieters (lees vele commissies). Er kwamen leningen op leningen en de bedragen werden astronomisch en zijn
ondertussen opgelopen tot 600 miljoen!
600 miljoen voor een sprookje want er klopt weinig van het gebouw,
aansluitingen, inrichting maar ook de gezondheid waar niet zo nauw
mee wordt omgegaan.
Al is het oude SEHOS een vaste plaats om te sterven, het CMC wordt
niet veel beter! Want wat denkt u van het veelal onkundig personeel wat
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met zeer hoge technieken om moet leren gaan en in een bijscholingscursusje alles moet begrijpen? Wat denk je van het vele niet gekwalificeerd
personeel en de omgang met hygiëne? Want hoe kan je in een niet
afgebouwd gebouw al zieke mensen plaatsen? De verantwoordelijke
minister wil duidelijk doden op haar naam willen staan en dat gaat haar
zeer zeker lukken!
Bij een beetje navraag in Europa maar ook America worden meest
moderne nieuwe ziekenhuizen gebouwd tussen de 150 tot 250 miljoen!
En dan vraag ik me af waar zijn die, laat ik even afronden 300 miljoen
gebleven van dit ziekenhuis? Is dat waarom de minister alles er nu snel
door wil drukken?
Het is duidelijk dat er slachtoffers gaan vallen en ik kan u ook verzekeren
dat er in het nieuwe ziekenhuis het overgrote deel van het personeel
NIET capabel is om met die elektronica te werken! U weet wel, een
elektronica die volgens experts aldaar niet te hacken is!
Heren, men is al in uw systeem geweest! Dus plaats geen extra leugens
op dit ziekenhuis sprookje, want u verdrinkt al in de leugens! Het is
mogelijk van buitenaf apparatuur te sturen dus maakt u zich niet belachelijk dat u hackproof bent!
Het 600 miljoen sprookje wat nooit afgebouwd gaat worden, dat is nu
al duidelijk.
John H Baselmans-Oracle
Written 11-11-2019
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Artikel 1485
Is de klaproos een symbool van oorlogsherdenking of
schuilt daar meer achter?
De klaproos, ze prijkt op de borst van menig Britse televisiepersoonlijkheid en hoge personen in het systeem. Het beeld van de rode bloem
drijft ons collectief geheugen meteen naar de Groote Oorlog. Voor de
gelegenheid van 100 jaar WOI, maar zit hier meer achter?
Symbolisch
Het symbool komt voort uit het idee dat de plant groeit op plaatsen
waar iemand is vermoord. De bloem zou het bloed van de gevallen
soldaat opnemen waardoor ze een mooie rode kleur krijgt. Lang dacht
men dat dit de reden was waarom zoveel klaprozen op slagvelden te
vinden waren.
Hoewel de rozen in feite niets met de gevallen soldaten te maken
hebben, is het symbool wel niet zo ver gezocht. De massale groei van
klaprozen op slagvelden heeft alles te maken met de verwoesting van die
velden. Door de vele granaten worden de akkers namelijk omgewoeld
en vervuild. Een klaproos is een pioniersplant, wat wil zeggen dat ze als
eerste op een pas omgewoelde of vervuilde, schrale grond zal groeien
waar andere planten het moeilijker zullen hebben. Wanneer een veld
wordt omgewroet, door een boer of een granaat, zullen de zaden die al
jaren in de grond zitten naar bovenkomen met als resultaat één mooie
grote klaprozengloed.
“De bloem staat dus als symbool voor de kracht en schoonheid die kan
groeien uit complete verwoesting.”
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Waarom zijn er personen die vijf klaprozen met elk vijf bloemblaadjes,
dat weer bij elkaar gehouden wordt door een diamanten BOW, dragen?
De klaproos of te wel de papaver is ook de bloem van dood en verrijzenis,
en een symbool van de grote moedergodin Demeter die er schijven van
droeg. Het is de opiumbloem, het medicijn dat de geest veranderende
staten creëert.
De klaproos/ Papaver: waarom draagt Koningin Elisabeth dan vijf met
elk vijf bloemblaadjes?
Vijf, het satanische aantal doden. Zij is hun ultieme godin avatar, er is
geen andere vrouw op aarde boven haar, maar op herdenkingszondag
kleden alle broederschapsgodinnensymbolen zich in het zwart en ze
richten zich allemaal op de opoffering van miljoenen mensen rond
een Egyptische fallische obelisk, de fallus van Osiris, waar cirkels van
papavers geplaatst zijn.
Dan hebben we de bloedoffers waar iedereen een eed aflegt om hun
koningin en haar erfgenamen te beschermen...... Let wel, niet het land!
Wat de diamanten boog betreft, zij leggen bogen op de godinnen als een
modern symbool van de godin van de jacht/ overheersing.
De klaprozen, papaver worden gedragen om het offer van de gejaagde
te herdenken.
En dan, dan komt de vrijmetselarij om de hoek kijken.
Klaproos, esoterie
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In Flanders Fields the poppies blow,
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead, short day ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders Fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders Fields.
Kortom:
Als je ziet welke personen de roos dragen, zien we dat deze gekoppeld is
aan de vrijmetselarij en hun offeren! De zeer hogen in deze organisatie
dragen dan ook de 5 rozen en de speld dat we onder andere zien bij
Koningin Elisabeth. Als hoofd der hoofden is zij geoorloofd dit teken
te dragen.
En zo zie je alsmaar zaken gekoppeld aan deze ene “club” die werkelijk
bepaalt wat er moet gebeuren met de gewone burger maar ook het reilen
en zeilen van de wereld! En zo zijn we met z’n allen verstrengeld in het
offeren en bloed vloeien door deze elite. En dat in de roes van drugs
gekoppeld vanuit de papaver.
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Alles is terug te lezen en alles gaat volgens een strak schema.
John H Baselmans-Oracle
Written 12-11-2019

Artikel 1486
UTS-FLOW-LIBERTY-C&W
Het wordt steeds grimmiger!
Vandaag werd duidelijk dat de bovengenoemde bedrijven NIET de betaalde 100 MB leveren maar slechts 18 MB. Ook is er nog naar buiten
gekomen dat bij elke stroomstoring mijn fiberlijn (Telefoon en Internet)
afgesloten wordt! Dit komt omdat mijn fiberlijn NIET op Tera Cora
generator zit maar op een buiten Aqualectra lijn!
Buiten dat dreigde bovengenoemde consortium mijn fiberlijn weer los
te koppelen en me op de oude koperen leiding te zetten omdat ik de
volle betaalde snelheid opeiste!
Hoe is het mogelijk dat een betalende klant zo geterroriseerd wordt door
bovengenoemde bedrijven en hem van alle telecommunicatie afsnijden?
Dat ondanks dat de maandelijkse rekeningen netjes betaald worden!
Iets totaal tegen hun eigen leveringsvoorwaarden wat blijkbaar alleen
mogelijk is op het eiland Curaçao. Waar zijn de rechten van de klant?
John H Baselmans-Oracle
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Dokterstuin 237
#UTS - #FLOW - #LIBERTY - #CandW
Written 13-11-2019

Artikel 1487
Pedofolie en pedonetwerk
“Zolang men dit niet begrijpt zal er niets veranderen”
Er gaat geen dag voorbij of men leest wel oproepen van vermiste
kinderen of over een Engelse prins die zich vermaakt met zeer jonge
vrouwen of te wel kinderen. Ook zie je diverse hooggeplaatsten op
deze aarde die het kennelijk ook heerlijk vinden als jonge kinderen zich
overgeven, gedwongen worden aan de lusten van deze mensen.
Dan worden er enkele van deze personen aan de schandpaal geplaatst en
wordt de rechterlijke macht gevraagd om veroordelingen. Doch veelal
pakt dat anders uit en ligt een gehele veroordeling niet aan de daden
die een pedofiel uitgevoerd heeft maar over wat deze weet over de
rechterlijke macht of nog van dienst kan zijn van diezelfde rechterlijke
macht! Sta je aan de goede kant volgens deze kern dan heb je niets te
vrezen en zal er geen veroordeling zijn. Maar ben je te lastig of lig je
dwars of niet meer nuttig, dan zal je aan de galg gehangen worden en
wel zo dat je (volgens eindverklaringen) jezelf ophangt of vermoordt.
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Dan is dus de vraag waarom doet de rechterlijke macht nauwelijks of
niets aan deze pedofiele spelletjes en misbruiken?
Het is simpel, de rechterlijke macht is de absolute kern van de pedofiele
ringen die we op aarde kennen! Zij zijn de beschermheren/vrouwen, zij
zijn die organisatie die maakt dat bepaalde personen worden opgeruimd
en weer anderen verdwijnen! Het is overduidelijk dat de zeer harde
rechterlijke kern de gehele justitie en resterende rechterlijke macht in
de tang hebben! ZIJ bepalen, ZIJ leggen op!
Geloof niet in het recht, er is geen recht!
Vrouwe Justitia is niet onpartijdig en zeker niet blind en er is geen
wet die je beschermt als je je tegen deze pedofiele organisatie keert!
Recht is wat deze harde kern zelf bepaalt. Het is duidelijk, er is geen
geschreven wet in een of ander boek. Pedofolie is het “kindje” van de
rechterlijke kern.
John H Baselmans-Oracle
Written 18-11-2019
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Artikel 1488
Het gaat allemaal volgens plan
Alles om ons heen gaat volgens een plan wat op verschillende plaatsen
te lezen is en wat door verschillende elite groepjes naar buiten wordt
gebracht.
Na de vele oorlogen hebben we bepaalde vrijheden verworven; zekerheden zoals het hebben van een huis, diverse voorrechten en vast inkomen maar ook de zekerheid van een vrij geregeld leven in een gezonde
omgeving en lichaam. Toen we allemaal aannamen dat de wereld beter
werd en we de goede richting uit gingen, bleek er achter de schermen
een vreselijke wending gaande te zijn. Een wending die al ruim 20 jaren
aan het uitrollen is en nu tot het laatste stadium is gekomen.
Onze zekerheden worden langzaam maar zeker afgenomen. Banen zijn
niet meer verzekerd maar zo ook geen vast inkomen meer. Er is geen
sprake meer van menselijkheid en toenadering vanuit het landelijk
hoogste orgaan de politiek. Verzekeringen worden jaarlijks teruggebracht
en premies zijn onbetaalbaar en de mensen moeten zelf maar weer
beter zien te worden bij ziektes. Het recht van huisvesting, voeding en
gezondheid is geen vast recht meer. Zo ook het recht van een vrij leven
wat is verdwenen en zo ook diverse overtuigingen en godsdiensten zijn
ook reeds geheel aan banden gelegd! Alles om ons heen is teruggedraaid
maar ons veelal ook ontnomen!
En dat met welk doel? Het grote doel is om onrust en angst te zaaien.
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Onrust en angst zijn waar de politieke leiders en elite op uit zijn. Deze
onrust en angst gaan geheel volgens de eerder gestelde richtlijnen.
Reeds vanaf de eerste wereldoorlog had men al die raddraaiers om
bepaalde zittingen te terroriseren. Deze methode is overgenomen door
de wereldpolitiek en werkt geheel volgens verwachtingen. Men maakt
hun eigen landgenoten af, men slacht en verkracht kinderen, moeders en
onschuldigen. Maar het belangrijkste, men zet iedereen tegen elkaar op
en vecht voor een zwarte piet, geloof, ras of een kleur. Buiten dat maakt
men ook vijanden om een rij bomen of om de herrie van de buren. Zelfs
op ons klein eilandje hebben we een politiek die alles eraan doet om
elkaar te haten en kwaad te verspreiden naar gerichte plaatsen. Afkijkend van hun grote voorbeeld in Nederland die ook via politici bewust
onrust en angst aan het zaaien zijn naar elke kant van de maatschappij.
Daarnaast zie je de vele rechters, justitie en een zogenaamd Openbaar
Ministerie die niets anders doen als onschuldigen veroordelen en de ware
criminelen beschermen! Dat om zo meer en meer onvrede te creëren.
Regels zijn voor bepaalde groepen verdwenen en weer bij een selecte
groep worden regels zo aangetrokken dat er geen leven meer mogelijk
is. Er is geruime tijd geen recht, omdat recht iedereen anders zou moeten
beschermen. Er zijn geen regels en zo kan men elkaar langzaam maar
zeker haten.
We zijn nu op het punt dat zelfs Mien op de hoek een geweer zou afvuren
op Pedro aan de overkant! Haat, nijd, onrust en veel pijn is de tijd waar
we nu in zitten en dat is allemaal volgens het plan van een kleine groep
die het gelukt is geloven en volkeren maar ook kleine groepen achter
in uw eigen tuintje, tegen elkaar op te zetten. Dat alles om zo elkaar uit
te moorden en op te ruimen.
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Het plan beschreven in de rollen van Zion, het plan beschreven op enkele
stenen geplaatst rond de wereld is nu op zijn einde aan het komen. We
hebben een wereldbevolking die elkaar haat, geen respect, liefde en
begrip gunnen omdat geweten zo bespeeld is dat men niet meer weet
hoe een mens zich moet gedragen. Het beest is los en voor een selecte
groep gaat nu de tijd komen van afwachten achter dikke metalen muren
diep in de grond.
Geef het volk brood en spelen en laat ze elkaar uitmoorden.
John H Baselmans-Oracle
Written 19-11-2019

Artikel 1489
Nederlandse Dodenlijst
De heren; G. Schotte, G. Jamaloodin, R. dos Santos zijn enkele die
op de personenlijst staan van de CID die vanuit Nederland op deze eilanden opereert. Alles gaat onder de noemer van “de moord op heer H.
Wiels” maar in werkelijkheid is het omdat deze personen via heer Wiels
achter zijn gekomen wat de rol en belangen van Nederland werkelijk
zijn. Meneer H. de Jong is zo in de tang van de buitenlandse justitie
dat hij en zijn (Politiek getinte) lokale Openbaar Ministerie een farce
verhaal, opgemaakt door een journalist/onderzoeker, werkelijkheid/
geloofwaardig moet maken.
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De ware Zuid-Amerikaanse Wiels moordenaars worden verzwegen.
De ware opdrachtgever wordt beschermd en heeft zelfs zijn bedrijf in
een zeer korte tijd in wel 100 stukjes gesneden om zo geen bewijzen te
vinden van zijn bedachte Wiels moord. De enige lokale persoon werd
zeer snel vermoord in zijn politiecel te Barber en zo was alles in ieder
geval in die lijn veiliggesteld.
Maar men wilde daders en personen letterlijk en figuurlijk gehangen zien
en daar ging het Openbaar Ministerie mee aan het werk. Als vergelding
van de roof van de gegevens uit de veiligheidsdienst, was het de lokale
politiek gebonden Openbaar Ministerie duidelijk dat eerst de man met
de grootste mond moest hangen en daarnaast zijn meest belangrijke
aanhangers. Harde bewijzen zijn nooit naar boven gekomen van alle
beschuldigingen maar door valse getuigenverklaringen en totaal uit
het verband getrokken gegevens, werden de 3 bovengenoemde aan de
galg gehangen. De rechterlijke macht doet al te graag mee en ziet dit
alles als dat ze maar eens een lesje moeten leren. Objectief beoordelen
is er totaal niet bij van deze instantie. Dat aan de galg hangen is niet
alleen “figuurlijk” maar ook “letterlijk” want deze 3 heren staan op een
zogenaamde “CID-dodenlijst” en ze zullen of via vergiftiging of door
zogenaamd zelfdoding (zie cel Barber moord) om het leven worden
gebracht. Want door de vele psychische druk zullen ze volgens heer
de Jong en zijn Openbaar Ministerie zeker bezwijken, gezien de reeds
eerdere politieke moordgevallen!
Let wel, het is een normale handelswijze van de CID en het is zoals pedofielen maar ook lastige criminelen (lees politieke slachtoffers) vermoord
worden. We hebben in het verleden reeds politici opgeruimd gezien en
zelfs in de Italiaanse maffia werd nog niet zo lang geleden een van de
“leiders” vergiftigd doordat deze te los van tong werd op zijn leeftijd!
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Er zullen nog vele, via gezondheidsredenen, in de cel lokaal sterven!
Geloof me, het was niet de gezondheid maar wat bij deze personen naar
binnen wordt gebracht!
Nederlandse en lokale CID is onverbiddelijk en je wordt niet alleen
voor gek, onbetrouwbaar en gevaarlijk bestempeld in de maatschappij
maar ook psychisch zwak en zelfmoordlustig! Hun motto is duidelijk;
“Ruim op de meest lastige personen die zich niet willen onderwerpen
aan hun satanisch gedrag”.
John H Baselmans-Oracle
Written 20-11-2019

Artikel 1490
1 miljoen
Heer Dos Santos looft 1 miljoen dollar uit voor diegene die hem kan
vertellen wie de opdracht gaf op de moord Wiels!
Vreemd, heer dos Santos heeft de informatie al van me!
De enige die verder kan weten is mevr. Vaders en was Pretu die al
vermoord is.
John H Baselmans-Oracle
Written 21-11-2019
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Artikel 1491
DE HEL IS LOS
Gisteren, na het interview op TV direct 13 werd het al erg onrustig om
me heen. Na het interview vandaag bij MAS-radio brak de hel los en
advocaten en persconferenties werden gegeven door vele instanties en
personen.
Ik wil hier stellen dat alles wat ik naar buiten heb gebracht op waarheid
berust en ik in het bezit ben van bewijzen. Dat een heer dos Santos met
miljoenen gaat smijten is vreemd daar hij al mijn informatie voor niets
kreeg maar er niets mee deed! Daarnaast komt erbij dat ik nog niet voor
100 miljoen mijn bronnen vrij zal geven en me daar ook beroep op mijn
zwijgrecht als soeverein persoon!
Verder als mensen denken mij onder druk te kunnen zetten voor informatie dan dealen ze met de verkeerde. WEL ligt ALLE informatie,
ALLE bewijzen vast op “safe places”. OOK staat alles al beschreven en
is een simpel “go” naar mijn uitgever genoeg om namen en toenamen
plus bewijzen te publiceren! Dit zal geen miljoenen kosten omdat het
dan vrijgegeven informatie is.
Ik reken op uw begrip en voor diegenen die op rare gedachten komen of
willen gaan dwingen, sorry “wrong address”. Spaar uw dreigementen,
spaar uw mails en vreemde aanbiedingen. Over een tijd zal nog meer
informatie gratis vrijgegeven worden.
John H Baselmans-Oracle
Written 21-11-2019
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Artikel 1492
Slijk
In 2016 werd ik nog door het slijk gehaald omdat ik schreef over de
Italiaanse en Colombiaanse maffia een held op sokken met initialen
FRK moest even zijn gal spuwen.
NU 3 jaren later is het begrip “maffia” maatschappelijk geaccepteerd
en worden we met bosjes geliquideerd!
Ja, het duurt soms jaren eer dat blinde mensen iets doorhebben.
PS bedankt voor de oscar, heb hem op de kast staan!
John H Baselmans-Oracle
Written 22-11-2019

Artikel 1493
Meldingen vanuit het CMC
Afgelopen week was een week vol tumult rond en om mijn twee interviews op radio en TV. Mensen bleven eindeloos schrijven en bellen
en bij elkaar zijn er tot vandaag zo’n 130 duizend mensen die de twee
interviews beluisterd en gezien hebben.
Opvallend waren de vele positieve reacties daar veel negatieve zaken
naar buiten kwamen. Vele mensen bleken deze zaken ook zo te zien en
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mee te maken maar helaas grepen ze zelf niet in of maakten het kenbaar.
Angst is een groot probleem op onze eilanden en ergens snap ik dat niet
want als je eerlijk en open bent en je verklaart wat jezelf meemaakt dan
doe je niets fout en dan is het gewoon jouw observatie, jouw mening en
jouw vrijheid om die te ventileren met mensen om je heen.
Toch zijn mensen bang en dat zien we nu ook weer duidelijk met het
geval rond de Directeur-Generaal van het nieuwe CMC ziekenhuis. Een
persoon die vanuit het niets ontslag nam en het aan de pers voorlegde
als een privéprobleem. Natuurlijk kom je zo naar buiten en ga je de
waarheid niet naar buiten brengen want dan zal je hangen voor je leven
en zal er paniek ontstaan.
Toen ik na wat meldingen vanuit de medische wereld het ware verhaal
naar buiten bracht, brak de hel los. Mensen draaiden dol en de molen
van schelden en tieren was weer geheel aangezwengeld. Ondanks dat
ik doorgekregen informatie vanuit de medische wereld, die geverifieerd
is, plaatste, bleven mensen tieren en bedreigen.
Wat uit de verklaringen bleek, was dat de Directeur-Generaal enorm
onder druk was gezet door vanuit onder andere de politiek. De pech is
dat er ook nog eens een stroomuitval zich voordeed en er intern zeer
veel misging. Zaken die niet naar buiten mochten worden gebracht! Nu
blijkt dat er dreigementen van de minister, die haar politieke blamage
niet wilde erkennen, geweest zijn. Duidelijk wordt nu dat deze DirecteurGeneraal een van de weinige is die een geweten heeft en zich per direct
terugtrok van zijn verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid dat
patiënten en personeel in levensgevaar zijn simpel omdat het CMC nog
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bij lange na NIET geschikt is voor de status “ziekenhuis”. Uit diezelfde
bronnen bleek dat als gevolg van de stroomuitval er al een patiënt gestorven is. Bovendien dat door de vele verdere gebreken het inhumaan
is mensen in dat gebouw te verzorgen laat staan te behandelen.
Hoever gaat de huidige minister? Hoeveel levens moeten er nog geofferd worden?
In ieder geval de Directeur-Generaal wacht niet af en trekt zich terug
van elke verantwoordelijkheid en dat is een duidelijk teken aan de
wand naar de pers en de bevolking toe. Helaas begrijpt het merendeel
van de mensen deze actie niet en wijst het erop dat velen onwetend en
gehersenspoeld zijn door deze ziekelijke minister. Of is het angst voor
represailles?
John H Baselmans-Oracle
Written 23-11-2019
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Artikel 1494
EEN VRIENDELIJK VERZOEK
Voor alle journalisten, internet onderzoekers maar ook personen die een
interview/gesprek willen hebben.
SVP kom niet zo aan huis zonder een afspraak. Als u werkelijk respect
en fatsoen heeft, belt u me even op voor een afspraak en dan wil ik best
informatie en gedachtes met u delen.
Bedankt voor het begrip.
John H Baselmans-Oracle
Written November 24

Artikel 1495
Lokale en internationale pedofilie
Al vele jaren schrijf ik over de ellende wat lokaal kinderen meemaken.
Dan praten we over misbruik, gebruik en zelfs offeren door deze vieze
pedofielen. Komend van zowel buitenlandse als kerkelijke pedofielen
die op onze eilanden opereren.
In het eerste boekje “Geboren voor één cent” heb ik voorvallen beschreven van de 54 kinderen die mijn vrouw en ik lokaal opgevangen
hebben. Gevallen die ons vele slapeloze nachten hebben gebracht maar
tijdens de uitgave van het boekje ook vele bedreigingen.
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Er zijn meerdere boeken gekomen van mij over dit probleem en zelfs
enkele persmensen hebben er ook wat aandacht aan besteed. Later zijn
er zelfs proefschriften over dit onderwerp geschreven. Sinds kort zien we
dat internationaal bij heer J. Epstein de ware vuilnisbak opengetrokken
is waar kinderen en leden van het Engelse koninklijkhuis betrokken
zijn bij het misbruiken van kinderen/minderjarigen. Ook is bekend dat
het Nederlands koninklijkhuis niet veel beter is en zelfs net zoals hun
Engelse “gelijken” baby’s en jonge kinderen offeren voor hun ritualen!
Gisterenmiddag was ik op mijn wall de binnengekomen postings aan
het doornemen en toen kwam er een foto op mijn scherm van een lokaal
gezin zittend op een van onze lokale baaien en voor de fotograferende
moeder zag je een kind van 5-6 jaar geheel naakt spelen in het zand!
Tranen schoten in mijn ogen en helaas weet deze moeder niet wat ze
gedaan heeft voor het kind! Blijkbaar beseffen maar weinig mensen dat
deze foto’s van de vele walls afgehaald worden en die gaan belanden
in de pedofilie zwarte handel en diverse websites. Nu zal je daar als
gezin niet snel of geheel niet komen maar in de pedofilie wereld zijn
deze foto’s precies wat men wil zien en wordt er zelfs veel geld voor
geboden! Ook in ernstige gevallen wordt er met deze foto’s geknoeid.
Het probleem is dat je moeilijk deze ouders kan contacteren daar ze
het niet begrijpen wat ze hun kinderen aandoen. En blijkbaar dringen
de waarschuwingen bij vele lokaal gezinnen niet door. Mensen, het
enige wat ik kan doen is nogmaals herhalen dat u GEEN foto’s van uw
kinderen en zeker niet bloot moet plaatsen sociale media. Deze foto’s
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worden misbruikt, gemanipuleerd, verkocht en gebruikt door de pedofilie
wereld en door die mensen die handel zien in uw kinderen!
John H Baselmans-Oracle
Written November 25

Artikel 1496
OPMERKELIJK
Het was gisteren morgen de heer Richeron Balentien die op het einde
van een tweede interview vroeg hoe het met me gaat aangezien de vele
negatieve reacties op mijn interviews vorige week. Hij is de enige die
wilde weten hoe ik daar mee om ga maar ook wat er waar van is.
Ten eerste
Tot dusver hebben over de bijna 200 duizend personen mijn 2 interviews
gezien en gehoord en als ik dan kijk wie negatief waren was het precies
dat groepje dat zelf belangen heeft in de zaken die ik aangehaald heb.
Ten tweede
Persoonlijke aanvallen zijn een teken van zwakte van die persoon en
bevestigen dat ik de kern wel degelijk aangesneden heb en bij die mensen
de gevoelige (maffia) snaar heb geraakt.
Ten derde
Aan dat select groepje, wat voor 80% PAR-slaven zijn, vraag ik over
en over: Noem EEN zaak die ik gelogen heb of niet uit is gekomen? En
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dan zijn ze stil en dan springen ze naar mijn naam en “baselen”.
Heer Richeron Balentien bedankt voor de vraag te stellen en ook u
weet dat er veel gaande is op deze eilanden waar iedereen mee eet uit
de maffiapot.
U bent een van de zeer weinige uit de pers die woord wederwoord
hanteert, danki.
Written November 26

Aticle 1497
Overeenkomst Klesch en Curaçao
Het is duidelijk; Klesch gaat kost wat kost het oude ISLA-terrein ontwikkelen! Dat wordt bevestigd doordat in een keer ook Greentown weer
opduikt en zelfs alweer plannen lanceert! Er is duidelijk communicatie
tussen Greentown en Klesch.
Het zal me niets verwonderen dat Klesch de gehele raffinaderij tegen de
grond gooit met toestemming van de politiek en daarvoor in de plaats
een kleine installatie zet! Daarna zal alles schoongemaakt worden en
gaat Klesch samen met Greentown het terrein bebouwen. Vergeet niet,
Klesch is een makelaar/ondernemer die via ellende en faillissementen
geld maakt!
Het is duidelijk dat hier een vies spel gespeeld wordt, gezien de mededelingen van overhaast, zonder enige verdere papieren/juridisch
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uitzoeken, meteen het vaste huurcontract getekend gaat worden!
NIEMAND krijgt inzage laat staan kan mede beslissen. Momenteel
is het eindplan waar nu over gepraat wordt het plan van afbreken en
bebouwen/ontwikkelen.
De roestbak gaat verdwijnen en de ontwikkeling van het ISLA-gebied
gaat binnenkort een feit worden. Iets wat ik al 2 jaren schrijf en nu zo
goed als definitief is.
John H Baselmans-Oracle
Written November 26 2019

Artikel 1498
Geteld
Aangezien mijn dagen geteld zijn, staat mijn laatste boek op scherp.
Alle namen, alle documenten, alle bewijzen zullen dan ongecensureerd
wereldwijd op vele internet plaatsen maar ook in boekvorm verschijnen.
Laat mij de eilandsgek zijn maar alle beschreven en naar buiten gebrachte gevallen zijn uitgekomen of zijn nu aan het afspelen.
Wie is dan hier de gek?
Written November 27 2019
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Artikel 1499
Recht van wederhoor en de rechten van de mens
In elk geciviliseerd land op deze aardbol bestaat er een wereldrecht
dat een “tegenpartij” of een “andersdenkende” zich kan verdedigen.
Dat is een internationaal recht wat we kennen als zijnde het “recht van
wederhoor”.
In de journalistiek moet dit altijd toegepast worden als we de journalistieke etiketten kennen. Helaas, onze eilanden en dan in dit geval in
het bijzonder Curaçao heeft, zoals vele malen al gesteld, geen ware
journalisten (op een enkele na). Zelfs een NOS maar ook een AD speelt
liever politieke spelletjes dan dat ze het recht van wederhoor hanteren!
Je zou denken dat deze organen meer opleiding hebben genoten maar we
zien ook bij zowel de verdere lokale journalistiek als de lokale kranten,
TV en radio, dat ze allemaal onder de plak zitten van hun sponsoren die
voor 90% politiek getint zijn! Men pakt alles aan om bepaalde berichten
door het slijk te halen, ZONDER dat er een woord van de aangevallene
wordt geplaatst en dat dan in de context zoals deze in zijn antwoord
gegeven heeft. “Wederhoor” bestaat er lokaal simpel niet omdat elke
journalist afhankelijk is van de politieke sponsoring.
Ondergetekende heeft zaken aangehaald onder andere over:
- SDKK waar nu de Nederlandse politiek op in aan het haken is.
- Verkoop ISLA-terrein wat nu beklonken is en een tweede Willemstad
gaat worden en duizend mensen een droge kerst krijgen.
- Moord Wiels waar de namen, opdrachtgever en totale scenario beschreven door heer Wiels in mijn bezit is.
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- De ontdekking van een N. Holloway levend met 2 kinderen in Hawaï
getrouwd en wel.
- De wekelijkse coke leveranties naar Nederland inclusief de gehele lijn
en wassen van miljoenen via een lokale bank.
- De inside informatie van het nieuwe CMC-ziekenhuis over een exdirecteur en de bouwfraude.
- Het gevonden olie en gas bevestigd door de Nederlandse politiek.
- Handel in kinderen, 3 meldingen Soto, 1 melding Nederland.
Wat steeds vreemd is dat de vele aanvallen vanuit de pers en zeker de
laag bij de grondse radio commentaren en verwijzingen naar een “eilandsgek” komen uit de monden van personen, die of politiek betaald of
financieel afhankelijk zijn van die politiek! Maar ook personen die zich
aangesproken voelen in waar ze dus zelf inzitten! Vele valse achterbakse
beschuldigingen zijn politiek getint! Duidelijk is dat niet één persoon
durft oog in oog een confrontatie aan te gaan! De lokale pers is bang
en kan een vastgestelde wereldregel van “Recht van wederhoor” niet
toepassen omdat ze geen ware journalistieke kennis hebben om deze
discussie aan te gaan met de aangevallen persoon.
Zoals altijd door mij gevraagd aan deze laffe personen, nu wederom de
vraag; Noem één geval op wat ik gelogen heb of wat niet uitgekomen
is, of nu spelende is? ALLES wat ik naar buiten breng is uitgekomen
of is spelende dus wie is hier nu de eilandsgek?
Oog in oog en dan wederhoor, zegt wat een echte journalist scheidt van
de vele lokale politiek betaalde handlangers, zich noemende “journalist”
of “media” voor het volk. Het zijn simpel ordinaire politieke organisaties die personen aanvallen op hun geloof, wat in mijn geval de zwarte
band is die zoals bij een katholiek een kruis voor staat en voor mij staat
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deze band als het geloof in het energieniale leven. Dus we praten ook
nog over het schenden van het recht van geloofsovertuiging! U loopt
te schreeuwen over Blank en Zwart maar u allen gaat de fout in onder
het lid 2 van de rechten van de mens!
Mocht u deze regel vergeten zijn (blijkbaar wel):
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
“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.”
U, lokale pers, schendt twee regels van de rechten van de mens en dat
via uw lokale krant, TV en radio.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written November 27 2019

Artikel 1500
GEHACKTE OVERHEIDS WEBSITE
9 november 2019 maakte ik melding dat het gehele formulieren systeem
van GOBIERNU.CW is gehackt.
Er is totaal geen controle over de formulieren die ingevuld zijn en uit
bronnen vanuit Kranchi blijkt dat men vele brieven en aanvragen kwijt
zijn. Ook is men niet bij machte om de “Hack” te vinden.
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Opmerkelijk was het commentaar vanuit Kranchi hoe ik deze informatie
wist? Want niets had naar buiten mogen komen over deze hack! Vergeet
niet, weken rommelt GOBIERNU.CW nu en weet men niet het systeem
weer op gang te krijgen laat staan dat ze de binnengekomen informatie
in deze tijd kunnen restoren!
Hoe meer worden wij als burgers voor de gek gehouden door een corrupte overheid?
John H Baselmans-Oracle
Written November 28 2019

Artikel 1501
Militair ingrijpen?
Vanuit Nederlandse hoogste orgaan kwam de informatie dat er plannen
zijn om samen met de Amerikaanse defensie, militair in te gaan grijpen
op Curaçao. Reden wordt genoemd: Schending mensenrechten op diverse punten op het eiland. Aangehaald wordt: De SDKK-gevangenis,
Onhoudbare situatie CMC en gevaar voor patiënten, Opvang Venezolanen, Vreemde gang van zaken (verkoop) Raffinaderij, Kinderhandel
en misbruik, Vele liquidaties, Vreemde beslissingen lokale politiek en
vreemde manier van werken door de lokale OM maar ook de gehele
justitie.
In alle bovengenoemde punten handelt de verantwoordelijke leiding
van het Eiland Curaçao tegen alle regels in van de verdragen van
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de rechten van de mens. Het gaat volgens de informatie erom dat de
verantwoordelijke personen voor hun handelen aangeklaagd worden
en indien nodig veroordeeld gaan worden wegens handelen tegen de
internationale verdragen.
In hoeverre dit uitgevoerd gaat worden onder Nederland/Amerikaans
defensie en wanneer, werd niet aangehaald.
John H Baselmans-Oracle
Written November 29 2019

Artikel 1502
“Persoonlijk redenen”
Is het u opgevallen? Het “vreemde” vertrekken van directeuren en personen die verantwoordelijk zijn voor het handelen van deze corrupte
regering! PAR en haar corrupte coalitiegenoten zijn diverse mensen aan
het afpersen zodat ze hun biezen pakken. Personen die niet meer hun
verantwoordelijkheid kunnen dragen, mensen met nog een geweten! En
dan moeten wij de shit verhalen aanhoren van familie omstandigheden
en cowboy verhalen!
Hoe lang blijft de lokale stemmer nog geloven in deze meest corrupte
regering handelend in opdracht van een wezel genaamd Nederland?
John H Baselmans-Oracle
Written November 29 2019
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Artikel 1503
Kinderen te koop
Een ding begrijp ik niet en dat is:
Hoe is het mogelijk dat in 2019 nog steeds ongestraft, kinderen te koop
zijn maar ook nog misbruikt en gebruikt kunnen worden, op het eiland
Curaçao?
Zelf ben ik benaderd om kinderen te leveren voor een “Omega” organisatie gekoppeld aan De Nederlandse koninklijke arm van de vrijmetselarij.
In ditzelfde leven hebben we kinderen opgevangen die waren mishandeld
en misbruikt door hun ouders maar ook door de kerk.
Verder hebben we drie gevallen gehad van alleenstaande moeders die
van dit eiland hebben moeten vluchten daar ze bedreigd werden door een
organisatie op Soto. Deze organisatie hebben hun kinderen afgenomen
en de moeders wilden deze kinderen weer terug! Na dit alles aangekaart
te hebben bij de justitie werd ook nog eens de persoon die de meldingen
had gemaakt van het eiland gezet en werd van deze persoon het contract
niet meer verlengd!
Nu nog zijn er gevallen van misbruik en mishandeling van kinderen en
in vele gevallen is er een justitie en rechterlijke macht die wegkijkt van
wat er werkelijk gaande is. Is er een geval van een lokale jongen die zich
vergrepen heeft dan is de gehele justitie en rechterlijke macht wakker
en maakt men er een show van. Maar als het gaat om een werknemer
uit hun eigen gelederen of leden van de lokale kerk of lokale en Nederlandse vrijmetselarij (die zelfs lokaal baby’s offeren) dan kijkt men
weg van het geval en wordt veelal de aangever het leven onmogelijk
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gemaakt. Er zijn zelfs rapporteurs van kinderhandel en misbruik die
vermoord werden op dit eiland.
Zolang als de top van kinderhandel, -misbruik en de clubjes niet worden
aangepakt en de rechterlijke macht mee speelt in hun vuile wereld, zullen
we nog veel kinderellende op dit eiland meemaken, daar het duidelijk
is dat er geen organisatie bij machte is de rechterlijke macht hier op te
wijzen zonder consequenties.
Onze kinderen zijn niet veilig en elk kind is een potentiële kandidaat
om ten prooi te vallen van deze organisaties die onbeperkt door kunnen
gaan met hun walgelijke handel en praktijken.
Een triest gegeven, een triest verhaal waar onze kinderen de dupe van
zijn.
John H Baselmans-Oracle
Written November 30 2019

Artikel 1504
DE VUILE HANDEL VAN ONS EILAND
Men praat over “een Caribisch belastingparadijs” maar uit de “The
Prince Andrew Papers” maar ook “Panama papers” komt Curaçao weer
rijkelijk negatief aan bod!
The Daily Mail (today)
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“Prins Andrew opnieuw onder vuur om ’verbijsterende belangenverstrengeling’
In The Prince Andrew Papers stelt Mail on Sunday dat de prins niet alleen financier en bankier David Rowland (74) en diens Luxemburgse
bank van dienst was, maar bovendien in een Caribisch belastingparadijs
in zaken is gegaan met Rowland.”
December 1 2019

Artikel 1505
Nieuwerwetse immigranten
Waarom zijn immigranten voor 90% mannen?
Waar zijn hun kinderen en hun vrouw?
Allen pretenderen politiek te moeten vluchten maar ze laten hun gezin
in de zogenaamde moordzone.
Laat je niet voor de gek houden. De zogenaamde vluchtelingen zijn
niets minder dan personen die in andere landen moeten infiltreren en
daar alles demobiliseren zodat ze in de chaos het land kunnen overnemen. Europa, ga maar vast wennen aan je nieuwe heerser die niet via
een oorlog komt maar nu gaande is door invasies van mannen met een
bewuste opdracht.
Ga wennen aan het woord Allah.
John H Baselmans-Oracle
Written December 2 2019
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Artikel 1506
Curaçao gaat gebukt onder corrupte Politie/Justitie, maar
erger nog onder corrupte Rechters!
“We worden hier op Curaçao door de politie veroordeeld”
“Dit is niet meer de wereld waar ik van wil deel uitmaken”
Het eilandelijk rechtssysteem is gekoppeld en handelt via de maffia
en NIET via het recht. Er worden personen aangewezen maar NIET
veroordeeld op bewijs.
John H Baselmans-Oracle
Met dank aan de advocaten Knoops en de uitzending “Onschuldig”
https://vimeo.com/377094573
Written December 3 2019

Artikel 1507
Gevaarlijk gemanipuleerd drinkwater?
Er is een groep mensen op Bandabou die het regenwater opvangen in
grote tonnen, koken en gebruiken als drinkwater. Deze mensen weten
dan zeker dat ze geen bewerkt of gemanipuleerd drinkwater binnen
krijgen.
De laatste maanden kwam er onder de huisartsen een vreemde conversatie naar boven. Deze medici krijgen vele patiënten in hun praktijk die
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klagen over spierpijnen en reuma achtige pijnen en het komt voor bij
alle leeftijden. Onderzoeken leveren tot op heden niets op en de lokale
artsen tasten in het duister.
Maar door te praten met verschillende medici werd een ander aspect
duidelijk; die personen die regenwater gebruiken hebben deze klachten
niet! Het verschil in deze twee partijen is het Aqualectra water wat
chemisch bewerkt wordt tegen bacteriën, hardheid en daarnaast, naar
eigen zeggen, smaakmakers worden toegevoegd!
Omdat deze klachten er NIET zijn bij regenwater drinkers, kan men
ervan uitgaan dat het geen ziekte is die via lucht of eten wordt overgebracht. Het is ook duidelijk een ziekte die dus geen vat heeft bij
regenwater drinkers! Steeds duidelijker is aan het worden dat het lokale
water vanuit de leiding vreemde bijverschijnselen geeft.
Het leidingwater zal eens goed onder de loep genomen moeten worden
buiten de lokale laboratoria want er is een duidelijk gezondheidsverschil
tussen leidingwater drinkers en de regenwater drinkers.
En dan maar beweren dat het eilandelijk drinkwater “safe” en “zuiver” is.
John H Baselmans-Oracle
Written December 3 2019
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Artikel 1508
Investeren
In september 2019 was er een groot festijn over het lokaal investeren
op het eiland Curaçao. Er werd veel gepraat en de presentaties waren
super glad. Doch later was het vreemd dat niemand zich afvroeg waarom
er zoveel gebouwen vele jaren leeg staan maar ook grotendeels van de
hotels in de verkoop staan of zelfs als “ghost” gebouwen links en rechts
staan te rotten.
Een groep is lokaal opmerkelijk bezig, al lees je maar af en toe een
verdwaald bericht in de lokale kranten. Er wordt niet veel aandacht
aan gegeven wat zeer opvallend is volgens lokale monden. Men vraagt
zich af: Ontwijkt de pers deze informatie of wordt veel informatie
achtergehouden?
Laten we even opsommen wat naar buiten kwam over de investeringswoede van de Nederlandse Corendon groep en de komiek Jandino Asporaat:
- De mega expansie van Kunuku resort; wat volgens oud-bewoners van
dat stuk land, werd opgekocht door Corendon.
- Thomas College; wat volgens summiere berichten nu eigendom is van
Jandino en dat met een vage bestemming.
- Voormalig Holiday Beach hotel; wat na het overlijden van de oude
eigenaar snel van de hand werd gedaan en nu binnen 1 jaar een veel
sterren hotel moet worden.
- Voormalig Coral Cliff; wat met de grond gelijk is gemaakt en volgens lokale bewoners aldaar opnieuw opgetrokken gaat worden als
een megasterren hotel door Corendon. Opvallend is dat volgens deze
lokale bewoners, dezelfde groep ook Sta Martha baai gaat exploiteren!
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Dan komen we op projecten waar men totaal niets van hoort.
- Hòfi Mango; wat verkocht is aan de Corendon/Jandino groep. Wat
men nauwelijks weet is dat er al zeer vergaande gesprekken zijn geweest met de politiek dat de Sta Cruz baai geëxploiteerd gaat worden door
deze groep!
- Johnny’s Place (Weg naar westpunt); dit voormalig oud hotelletje
waar je kamers per uur kon huren is volgens mensen aldaar ook gekocht
door de groep Corendon/Jandino, ook weer met een vage bestemming.
- Landhuis Sta Cruz; volgens omwonenden is er interesse door
bovengenoemde groep voor het landgoed en landhuis Sta Cruz met
daarop het onafgebouwd project. Volgens deze omwonenden is blijkbaar
8.4 miljoen een beetje te veel.
Investeringen zijn altijd welkom en we hebben in het verleden al heel
wat personen meegemaakt die hun geld hier in dit eiland hebben willen
steken. We zagen grote ketens komen, allemaal met mega plannen die
allemaal weer grotendeels verdwenen zijn! Op Bandabou wordt alsmaar
afgevraagd waarom er megabedragen in gebouwen en megaprojecten
worden gestopt en waarom alsmaar hotels uit de grond worden gestampt
terwijl het eiland vergeven is van de hotels die het hoofd niet boven
water kunnen houden, te koop staan of zelfs als bouwvallen aan de
natuur zijn overgeleverd.
Daarnaast is het in de volksmond vreemd dat men niets mag weten over
de nog paar vrije baaien die de bevolking nog rest. Volgens de lokale
bevolking is het duidelijk dat weer twee baaien nagenoeg onbereikbaar
zullen gaan worden! Al hoopt men dat de politiek niet alsmaar dezelfde
fout maakt. Maar besprekingen vanwaar men blijkbaar niets van mag
weten is wel weer een teken naar een slechte en niet betrouwbare richting.
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Jandino en Corendon, u heeft grootse plannen maar laten we hopen dat
ook de lokale bevolking mee mag genieten van deze projecten. Heel
veel succes in uw ondernemen.
John H Baselmans-Oracle
Written December 4 2019

Artikel 1509
Opgelegde norm
Er gaat geen dag voorbij of je leest of hoort dat het ene of het ander eiland
weer niet aan de opgelegde norm voldoet die Nederland gesteld heeft
en via experts bepaald. Keer op keer wordt er gedreigd met ingrijpen en
het overnemen van de bestuurlijke kant van de politiek door Nederland.
En dan moet ik denken aan die gesprekken die heer Wiels en ik gehad
hebben waar heer Wiels duidelijk wist dat Nederland niet in kan grijpen!
Hij wist dat het statuut éénrichtingsverkeer was en dat er internationaal
gezien Nederland niets kan doen aan de weg die hij gekozen had. Hij
wist dat het statuut een vodje papier is waar niemand bedreigd mee
kan worden. Later werd deze stelling nog eens door het Europees Hof
bevestigd!
Heer Wiels begreep wat de macht was van deze knowhow en dat bewees
hij maar keer op keer als hij zijn mond opende in Nederland. Nederland
was dan als een mak schaapje zonder tools wat toekeek en toeliet wat
hij allemaal verkondigde. Maar men wist ook dat heer Wiels zaken
- The new world-

105

tegenkwam in zijn onderzoek waar hij niets van naar buiten mocht
brengen! Maar wat zien we nu? De huidige politiek stelt zich als een
slaaf op tegenover Nederland, een Nederland die een gelijke is en geen
recht heeft van ingrijpen op basis van een onwettelijk stuk papier genaamd “statuut”.
We hebben rond de 150 duizend mensen wonend op alleen al op het
eiland Curaçao maar het waren maar 2 personen, op Curaçao en in het
verleden 1 persoon op Aruba, die begreep dat Nederland op valse voorwendsels de eilanden onder de duim probeerde te houden.
Het statuut is getoetst door het Europees Hof en een vodje met afspraken
bevonden. Heer Wiels en heer Croes hadden dit spel van Nederland door!
Maar verder iedereen kruipt voor een Nederland wat zelf zijn zaakjes niet
kan regelen en zijn frustraties via een vodje papier botvieren op enkele
eilanden in een blauwe zee. Bovengenoemde twee heren hebben het
met de dood moeten bekopen, iets waar Nederland bij beiden achter zit!
Waar zijn de ware politici die kunnen denken en zien dat men belazerd
wordt door een coke-staat genaamd Nederland? Laten we ervan uitgaan
dat Nederland geen honderdduizenden mensen kan vermoorden al
zouden ze daar ook niet voor terugdeinzen gezien hun huidige houding!
John H Baselmans-Oracle
Written December 6 2019
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Artikel 1510
U BENT UW KIND AAN HET VERGIFTIGEN!
Wilt u weten wat u bij de diverse inentingen van uw kind ingespoten
wordt?
Zie dit rapport en schrik niet wat u, uw kind aandoet!
(testen van diverse inentingen)
http://www.agbug.de/download/Impfstoffuntersuchung01.
pdf?fbclid=IwAR1OK-GD5zItxdxmd71vKDTYSOGM2XI_8owRytl
Qxx_WIJM5tVnZI_RimOM
Written December 7 2019

Artikel 1511
99.8% van alle Joodse kankergevallen genezen!
Het was allang duidelijk, kanker is te genezen en het is bewezen in
Israël waar 99.8% kankerpatiënten tot op heden genezen worden door
een kuur gevonden door Dr. Ryke Geerd Hamer (overleden 2 Jul. 2017)
en geregistreerd en geaccordeerd door diverse Universiteiten in zijn
proefschriften en testen genaamd “German New Medicine”.
Maar buiten dat deze man de ware kuur had voor deze vreselijke ziekte,
kwam hij erachter wie de absolute grote baas is van de wereld. Door
zijn kennis te verspreiden kreeg dr Hamer regelmatig brieven van
Joodse Rabbi rond de wereld om deze kuur te mogen gebruiken. Wat
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hem opviel was dat alleen de Joodse gemeenschap was die interesse
toonde en hij ging vragen. Het antwoord kwam van de hoogste Rabbi
himself namelijk Rabbi Menachem M. Schneerson, die President was
van de Joodse gemeenschap en het allerhoogste was op deze wereld
(bleek later). Menachem M. Schneerson schreef hem; “dat de kuur van
dr. Hamer alleen toegepast mocht worden bij de rijke Joden rond de
wereld”! Dr. Hamer was verbolgen waarom maar bij enkele miljoenen
wereldbewoners zijn kuur toegepast mocht worden en niet op de totale
wereldbevolking. Dat ondanks er al 50.000 succesvolle behandelingen
door Dr. Hamer waren geweest.
Dr. Hamer schreef een brief naar Rabbi Menachem Mendel Schneerson (te lezen in deze video https://youtu.be/u5SiQTrgQMc) dat hij het
niet eens was met wat hem werd opgelegd, namelijk het stoppen met
behandelen van gewone mensen. Rabbi Menachem Mendel Schneerson
beriep zich op de Protocollen van Zion die stellen dat alleen de Joodse
gemeenschap geholpen moet worden! Hij verbood de behandelingen in
alle ziekenhuizen rond de wereld, alleen bij de Joodse gelovigen mocht
deze kuur toegepast worden.
Wat blijkt nu, Rabbi Menachem M. Schneerson (reeds overleden),
huidige president is Rabbi Chaim Mordechai Hodakov van de Agudas
Chasidei Chabad, is naar hun zeggen de baas van alle Vrijmetselaar
Loges rond de wereld. Het werd duidelijk dat vanuit Agudas Chasidei
Chabad de wereldlijn van handelen bepaald wordt! Dr. Hamer kwam
via zijn brieven erachter dat de wereld geregeerd wordt door de Agudas
Chasidei Chabad en de zittende president die bepaalt welke kuren, welke
medische handelingen goedgekeurd mogen worden maar ook welke
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groepen mogen blijven leven en welke groepen moeten verdwijnen!
Deze opdrachten worden dan uitgevoerd via de wereldwijde Loges
van de Vrijmetselarij! Vergeet niet het is diezelfde Vrijmetselarij die in
kinderhandel en mensenhandel doet onder de koninklijke huizen maar
ook waar de rechterlijke macht en verdere justitie wereldwijd naar moet
handelen!
770 Eastern Parkway NY, is de plaats waar de gehele mensheid bespeeld
en bepaald wordt en dat met een rechtstreekse lijn naar Israël die door
Amerika (lees de Agudas Chasidei Chabad) met veel bloed verdedigd
wordt! Ook zijn daar meer dan 250.000 boeken die beschrijven hoe
de wereld te beheersen. Eindelijk via brieven van een dokter die alles
documenteerde is duidelijk wie achter de wereldheersing zit en naar
wie het Vatikaan slaafs luistert.
Dr. Ryke Geerd Hamer bedankt voor zowel de geweldige kuur die u
ons geschonken heeft maar vooral het openbaar maken van de ware
wereldheerser (organisatie).
John H Baselmans-Oracle
Written December 8 2019
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Artikel 1512
Waar zijn alle vrouwen met hun eergevoel, respect voor hun
lichaam, gebleven?
Vanmorgen opende ik mijn social media en over de 75% van de postings
ging over het extravagante vleeswaren contest gisterenavond!
Het is ongelofelijk dat vrouwen zich als slaven over een loopplank
verkopen (ook een slaventijd) en nog blij zijn met een kroontje van
flikkerende kralen.
Vreemd als men dan weer hoort, van bijvoorbeeld de winnares, dat
de vrouwen moeten vechten voor hun rechten, gelijk zijn, plaats,
Blablabla......
Hoe gehersenspoeld ben je dan als je in de meest liederige vleeswaren
contest je dat uit gaat kramen. Of zijn al die hoopvolle dames bereid
kost wat kost hun vrijheid en hun rechten op te geven puur voor wat
geld, kraaltjes en aandacht?
Het is duidelijk dat de rechten van de vrouw, haar eergevoel en respect
voor haar eigen lichaam nog steeds niet aanwezig is en zolang we deze
vleeswarenkeuring blijven zien als een wereldevenement en geen vrouwenhandel, is het goed mis!
John H Baselmans-Oracle
Written December 9 2019
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Artikel 1513
TU Eindhoven
TU Eindhoven staat bekend dat hun professoren NIET willen dat de
leerlingen meer kennen als hen! Zelf ken ik ook een geval waar een
leerling van TU Eindhoven een professor betrapte op valse informatie en
toen hij dit aankaartte werd deze jongen het leven onmogelijk gemaakt
en werden er zelfs punten afgepakt en geweigerd!
Heel goed van deze Laurent. Hij staat ver boven deze zogenaamde
hooggeleerden.
Written December 9 2019

Artikel 1514
Achter de wietschermen
Ongeveer een jaar geleden was het minister Romer die er alles aan
zou doen om mediwiet te legaliseren. Er werd met alle partijen die in
de huidige handel zitten overlegd en er werd zelfs een concept wet bij
elkaar verzonnen. Gezellige avonden volgden en de personen die zich
wilden leggen op de internationale mediwiet werden uitgehoord en op
een toekomstige telerslijst gezet.
Wat men niet wist was, dat blijkbaar minister Romer de mediwiet zaakjes
via haar “vrienden” al zo geregeld had dat ze alle touwtjes in handen
gaat krijgen. Door je concurrenten beter te leren kennen weet je hun
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handel en wandel. En zo is binnenkort de tijd dat de wet voorgedragen
gaat worden voor goedkeuring, zodat de “Wiet vrienden” kunnen starten
met hun 3 megavelden wiet.
Maar voordat de wet er doorheen gedramd wordt, is er al vanuit een
specifieke hoek in een keer weer een “verbod” “tekort” van CBD op het
eiland! Toevallig? Nee, want het gaat nog verder! Doordat de 3 hoofdtelers nu weten wie de potentiele concurrenten zijn, is er uit verklaringen
duidelijk dat er “toevallig” voordat de wet wordt aangenomen een algehele razzia gaat komen. Dat om alle huidige wietvelden op Curaçao
te elimineren en de eigenaren (telers) te arresteren en voor langere tijd
uit te schakelen zodat er door de vaste 3 een alleenrecht bestaat. Het
zijn dan die personen die voorgehouden werden in de besprekingen dat
ze mee konden doen aan de mediwiet farce van deze minister! Het is
duidelijk dat de vrienden van mevrouw Romer geen concurrentie dulden.
De gehele mediwiet is een vieze manier waarbij een selecte groep mega
veel geld gaat maken rond de wereld. Verder zal er lokaal alles aan
gedaan worden om al de nu bekende wiettelers en personen die maar
verdacht zijn te veroordelen en op te laten sluiten en dat alles voordat
de wet goedgekeurd gaat worden!
Hoe vuil is het mediwiet beleid van minister Romer en hoeveel blijft
blijkbaar ook hier steken bij deze minister?
John H Baselmans-Oracle
Written December 10 2019
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Artikel 1515
De oplichterij Girobank
Al vele jaren schrijf ik over de Girobank en dat mensen kans zouden
lopen hun geld te verliezen bij deze duistere organisatie. Al ruim 10 jaar
geleden kwam ik erachter dat deze zich bank noemende organisatie de
licenties niet had en beschermd werd door de lokale politiek maar ook
de MCB! Grote bedragen werden nooit cash uitbetaald en er werd je dan
een MCB-cheque in de handen geduwd! Ook vele zaken waren altijd
maar duister en niet werkelijk transparant, denkende aan de zogenaamde
samenwerking met Giro Nederland.
Nu is dan net voor kerst de bom gebarsten omdat de “bank” geen cash
meer uit kan betalen en omdat die nog steeds zonder de nodige papieren
opereert!
De Giro “Bank” heeft nu vele mensen benadeeld en men kan in de
ergste gevallen naar je geld fluiten! Wat ik me al jaren afvraag is hoe
de politiek en MCB de dans ontspringen terwijl zij wel garant staan
voor deze organisatie en onder MCB-licentie handelt. Deze zwendel is
al voor 10-tallen jaren gaande!
John H Baselmans-Oracle
Written December 9 2019
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Artikel 1516
Het is fluiten naar je geld
Nadat de ex-Girodirecteur en zijn maatje alles hebben gedaan om geld
te laten verdwijnen uit hun fake “bank” en zelfs daarmee weg kwamen,
is het dan nu zover dat de eerste organisatie die zich bank noemt weg
komt met ook nog de laatste centen weg te werken van het financieel
toneel. Opmerkelijk in dit geval is dat je veroordeeld wordt en dan met
alles wegkomt. Dat puur omdat er zeer hooggeplaatste mensen niet
vernoemd mogen worden in deze oplichting. Mensen in de financiële
wereld, bankwereld maar ook zeer hoge zakenmensen! Want wat was
de werkelijke rol van de Girobank? Een rol wat blijkbaar heer Garcia
wist en daar zijn vrijheid mee kocht!
Na eerst de slachtoffers nog voor te houden, via valse informatie door de
centrale bank, dat alles onder controle is, sluit men plotsklaps de deuren
en werden de mensen een armoedige kerst toebedeeld. Spaarcenten verdwenen en er werd een gesteld luizenbedrag voor in de plaats genoemd!
Zou men die 10 duizend gulden ook hanteren bij de belastingdienst
en Curoil? Geloof dat maar niet! Zo worden armen, armer en de vieze
bedrijven gaan door met hun stelen van die armen!
Dan hebben we nog een heer Traa van diezelfde nationale bank! Hij
zag de onweersbui al hangen en kwam met de algemene smoes dat
hij om persoonlijke redenen vertrok. Iets wat al zeer verraderlijk is en
gisteren dus snel duidelijk werd wat er werkelijk spelende is. Toen de
belastingdienst niet aan hun miljoenen kon komen en ook Curoil kreeg
te maken met deze oplichting en men kon niets meer doen met de fake
girorekening, was het geheel duidelijk.
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Maar de Centrale Bank weet meer; er gaan meer banken vallen als je
vanuit intern moet geloven. Vergeet niet wat er met de Ennia eigenaar
gaande is en ook in de offshore gaat nog koppen vallen! Het financiële
spel is pas begonnen en de banken zijn aan het wankelen daar de algemene organisatie te veel geld heeft laten sluizen allemaal met hun
goedkeuring!
John H Baselmans-Oracle
Written December 11 2019

Artikel 1517
2019 Slaven
Het is gewoon niet te geloven, we leven op een eiland vol slaven en
passieve personen zonder eigenwaarde/respect en toekomst.
Even wat op een rijtje:
Het onderwijs is bar en boos en schuilt achter een eigen dialect,
gedirigeerd door een kerk.
De lokale politiek heeft maar een doel; eigen zakken vullen.
Al het land wordt afgenomen door buitenlanders of lokale
aasgieren.
Sociale voorzieningen zijn zo slecht dat men er niet van kan
leven, men betaalt onder de armoedegrens.
Eerste levensbehoeften zijn voor velen niet meer te betalen,
winkels hebben dagprijzen.
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Openbare voorzieningen; water, elektra, telefoon en openbare
gebouwen functioneren bar slecht of geheel niet.
Steeds meer betalingspunten maar ook pinautomaten worden
opgeheven.
Banken sluiten zonder aan te kondigen en gaan met het geld
van de klanten er vandoor.
De lokale raffinaderij wordt gesloten maar de politiek en
experts zwijgen in alle talen.
Een corrupte justitie en rechterlijke macht waarbij OM 		
personen aanwijzen die hen niet aanstaan!
Zakenlui die salaris niet uitbetalen en je alsmaar bedreigen,
worden toegelaten en kunnen hun gang gaan.
De olie en gas onder het eiland wat in het bezit is van 1 		
buitenlandse en 2 lokale heren.

Kortom de eilandelijke bewoners wordt alles afgenomen maar ze pikken
het als vastgeketende slaven in een hokkie. Men laat het allemaal toe,
men pikt al deze oplichting en de zogenaamde bonden en controlerende
organen zijn zo omgekocht dat ze zeker niet voor je op zullen komen.
Dan is er een volgende uitspraak:
“Als er een corrupte regering/bestuurders zitting hebben, zijn het de
kiezers die medeplichtig zijn!”
De mensen die alles pikken en ook nog eens vooraan in de rij staan als
er politiek gedeeld wordt bij verkiezingen, zijn de slaven en medeplichtigen van dit huidig corrupt systeem! Vele mensen lokaal blijken
hersendood te zijn, hebben geen fut meer om te strijden en hebben het
te druk hun naasten moeilijk te maken. Dat in plaats van aan blok deze
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corrupte top af te zetten en voorgoed achter tralies op te sluiten. Let
wel: De grootste criminelen lopen vrij rond in de politiek, zakenwereld
en in de gehele justitiële macht.
En wij slaven knielen en dienen deze corrupte zooi door alles te nemen.
“Slaap zacht, slik maar wat er in je strot geduwd wordt en stik in je
eigen passiviteit” lijkt het lokale motto.
John H Baselmans-Oracle
Written December 12 2019

Artikel 1518
Wordt me gevraagd
Uit het niets schrijft me een “FB-vriendin”, iemand die me nog niet
eerder gecontacteerd had, zonder zich voor te stellen of enige verdere
uitleg gaf, met de vraag of ik van een bepaalde zaak meer wist?
Ik vertelde haar dat ik die informatie had inclusief foto’s en namen:
“Stuur maar” was haar antwoord!
Toen ik de vraag stelde waarom ik dit naar haar moest sturen kreeg ik
te horen:
“Dan ga ik erachter aan, ik werk voor de Amigoe”.
Ik vertelde haar dat ik me niet met sensatie wil bezighouden en vroeg
of mijn kop moest hangen via deze zaak?
Mevrouw werd blijkbaar boos en kreeg ik als antwoord:
“Je zegt net nog dat er geen echte journalisten zijn op het eiland. Wil
ik het oppakken, werk je niet mee”.
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Nu, bij deze het bewijs, zo’n persoon noemt zich journalist! Vreemd
als je je nog niet fatsoenlijk voorstelt en uit kunt leggen wie je bent en
dat je voor Amigoe werkt en waar je de informatie voor nodig hebt!
En dat pretendeert journalist te zijn werkend voor een “eerlijke” krant
met waar nieuws. Het is duidelijk wat hier de intenties waren.
John H Baselmans-Oracle
Written December 14 2019

Artikel 1519
Anderhalve ton coke
We hebben vele oplichters en corruptie op het eiland Curaçao, banken
sluiten, grote bedrijven verdwijnen, offshore is verleden tijd, de politiek
graait nog de laatste centen binnen en justitie is in handen van de maffia.
De sociale onrust is ten top en vele mensen zijn hun ondergang nabij.
Doch, met al deze zaken is er een handel die explosief is en dat is de
handel in drugs. Af en toe worden kleine partijen in beslag genomen
maar de mega partijen worden door de top doorgelaten. Ook is de nieuwe
handel van wiet een succes en dat met medewerking van de alsmaar
zelfde politici en hun justitiële maatjes. Per dag komen er honderden
kilo’s hennep binnen voor verwerking en gaan eindproducten de wereld
rond, maar het stokpaartje is wel de ruim anderhalve ton aan cocaïne
die wekelijks via reeds overbekende wegen alleen al naar Nederland
verscheept worden!
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De gehele onrust komt de drugshandel ten goede en er zijn financiële
instituten maar ook justitiële handlangers die dit allemaal mogelijk
maken. Wekelijks komen er vele tientallen miljoenen binnen op bankrekeningen die niet geverifieerd worden en is de handel in drugs nog nooit
zo lonend geweest.
We hebben geen offshore nodig, we hebben de olie niet nodig want we
hebben een corrupt bank, justitieel en politiek systeem wat momenteel
miljarden wekelijks maakt voor een select klein groepje op dit eiland.
Niet denkend aan die mensen die van een aalmoes moeten leven. “The
hell with them”. Laat die maar vechten voor de kruimels, het eiland zal
nooit zinken in deze corrupte wereld van drugs en geldwassen.
John H Baselmans-Oracle
Written December 15 2019

Artikel 1520
Kunst
“Kunst” is een breed begrip en afgelopen dagen zijn al vele publicaties
geweest rond de muurschildering van Garrick Marchena nabij Zeelandia.
De eigenaar heeft het laten weghalen en vele mensen zijn in alle staten
dat kunst zo maar vernield kan worden.
Okay, zelf ben ik kunstenaar en weet hoe het voelt als anderen je kopiëren
maar ook stukken vernielen waar je je hart en ziel ingestoken hebt.
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MAAR….. Er is een grote maar, als je in mijn ogen naast het uiten van
je kunst (afbeelding) teksten erbij gaat zetten!
Een muurschildering zegt het al, het is een schildering en geen geschreven boek.
Als je bij afbeeldingen een tekst zet, heb je al snel dat men juist je werk
gaan haten of tegenstaan! Iets zoals we dus nu meegemaakt hebben en
het als “Too ghetto” achtig stuk gaan bombarderen.
In mijn opleiding bij zowel de Kunstacademie als Grafische School
werd er veel gehamerd op het samensmelten van afbeelding en tekst.
Beide kunnen elkaar in de weg staan en elkaar opheffen! Tekst wordt
niet gevraagd als je naar een afbeelding kijkt. Je hoeft ook geen uitleg te
hebben wat een ander ziet. Het is het plaatje wat zijn werk doet anders
heeft het gefaald!
Helaas heeft Garrick het nu op een harde manier moeten leren dat teksten niet nodig zijn en dat afbeeldingen al genoeg zeggen. Daarnaast is
niet iedereen gecharmeerd als je graffiti op een muur plaatst. Jammer
dat een mooie afbeelding is verdwenen en duidelijk is hier iets door de
geplaatste tekst goed misgegaan.
Teksten horen in een krant of boek en afbeeldingen moeten hun eigen
verhaal vertellen.
John H Baselmans-Oracle
Written December 17 2019

120

- OMNIS 7 -

Artikel 1521
Een zwarte bladzijde
Vanmorgen werd met veel tamtam het interview op radio Mas aangekondigd waar heer Yves Cooper werd geïnterviewd over het opheffen door
facebook van zijn pagina’s.
Het bleek later een geslaagde opzet te zijn van heer Voges en zijn
Amigoe. Een manier zoals men ook mij begin deze maand geprobeerd
heeft in te trekken. Namelijk in mijn ogen een vuile manier dat je in
een bepaalde situatie wordt getrokken om zo je te proberen in problemen te brengen. Iets wat kennelijk een algemene werkwijze is van de
lokale media.
Even was het een interview waar het voorval uitgelegd werd en waar
duidelijk gemaakt werd dat een medewerker van de Amigoe zelf heer
Cooper aangaf om een bepaald stukje te plaatsen op zijn FB-pagina. Heer
Cooper deed dat en toen werd het al snel verboden door heer Voges, wat
dus nog maar de vraag is of dat kan omdat er in dat stukje heer Cooper
zijn naam meerdere malen vernoemd werd!
Buiten de juridische kant van dit vreemde voorval was ook de vraag of
we hier niet kunnen spreken over het uitlokken en bewust een persoon
in de val lokken?
Maar dan kwamen er de tirade, schreeuwen en bedreigen van heer
Cooper, een methode die juist niet de weg is om zaken aan te vechten.
Alles was per direct verloren, alles was tenietgedaan en heer Cooper
deed precies zoals heer Voges het blijkbaar bedacht had. Door te gaan
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schreeuwen en tieren werd er duidelijk te veel gezegd en werd ook
duidelijk dat de opzet geslaagd mag worden genoemd.
Deze dag is een overwinning voor heer Voges die zijn doel blijkbaar
bereikt heeft en ook ver weg bleef uit het interview. Om iemand zo
uit zijn tent te lokken en dan in het openbaar zo zijn hart uitte, is precies wat de “elite” en hun “club” willen. Het is het spel wat al eeuwen
gespeeld wordt en waar vele mensen in blijven trappen. Door te gaan
schreeuwen, tieren en bedreigen is dit een zwarte bladzijde geworden
voor het recht. Er is veel verloren gegaan tegen die “organisatie en hun
elite” die menen een eiland te bezitten door angst, pijn, verdriet te zaaien
en het tegen elkaar opzetten.
Zoals ik begon, een zwarte bladzijde voor de rechten van de mens en
diegenen die voor recht opkomen.
John H Baselmans-Oracle
Written December 19 2019

Artikel 1522
ISLA VERKOCHT
De verkoop is rond en grond zal gebruikt worden voor megaproject
(stad in stad - tweede Monaco voor de rijken).
ISLA zal verdwijnen!
Deze opzet was al bekend toen Klesch in het spel kwam.
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Dat wil zeggen, ajo ISLA. Het gaat een project worden voor de rijken
en hun jachten (tweede Monaco). De lokale bevolking zal als slaven
daar misschien tuintjes schoon mogen maken.
Wat zal er onder tafel geschoven zijn is de vraag?
John H Baselmans-Oracle
Written December 19 2019

Artikel 1523
LEES EVEN GOED:
“Akkoord getekend met de Klesch Group voor de verkoop van de opstallen en de terreinen”
En zo komt er een stad in een stad, in dezelfde vorm als een “Monaco”!
LET WEL “VERKOOP TERREINEN”! Dat midden in een stad waar
130 hectare aan terrein naar een buitenlandse groep gaat! Nog niet
pratend over het terrein Bullenbaai.
Weg ISLA, weg zeggenschap! De bonden staan buitenspel en Klesch
gaat zijn eigen monarchie bouwen binnen in Willemstad!
John H Baselmans-Oracle
Written December 23 2019
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Artikel 1524
Economische ader
Altijd is ons voorgehouden dat de raffinaderij en COT de economische
ader is van het eiland Curaçao!
Nu wordt deze economische ader VERKOCHT aan een redelijk onbekend buitenlandse groep!
Moet u nog meer weten wat hier spelende is?
John H Baselmans-Oracle
Written December 23 2019

Artikel 1525
Mijn schietgrage kerstcadeau
Begin van de middag ontving ik een telefoontje, de persoon vertelde me:
“John, de drie jongens met pistool van een jaar geleden zijn bij je buurman in de tuin gegaan om via de knoek naar jou te komen”! Ik vertelde
de persoon “Thanks voor de melding, ik ga erop af”. “Nee, niet doen ze
komen voor jou”, hoorde ik aan de andere kant van de lijn.
Ik legde de telefoon neer en ben de knoek ingegaan waar geen jongens
te vinden waren. Ondertussen was de politie ook onderweg die na
onderzoek niets kon vinden.
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Na al een hectische vorige week waar zeer veel gebeurd is wat niet
voor FB geschikt is, is het begin van deze week ook weer veelbelovend.
Dat gaat nog eens een fijne kerst worden!
Bon Pasku voor iedereen.
John H Baselmans-Oracle
Written December 23 2019

Artikel 1526
ALLE ISLA MEDEWERKERS NAAR HUIS EN
ONTSLAGEN!
Brief bestuur naar alle PDVSA-medewerkers
Please be instructed to execute the following instructions in connection
with the CLOSE DOWN of our activities before December 31, 2019.
1. Please inform your contractor directors that the last day of work of
ALL Contractors will be Friday, December 27, 2019 (URGENT)
2. Prepare all Service Entry Sheets for payment and released before
December 30, 2019 by 16:00 hrs (Super High Priority)
Supply FRM via MTB with a week forecast and all the data pertaining
to the produced SES (Very Important)
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3. Instruct your personnel to clean their offices of their Personal Belongings and take all their Personal Belongings with them before Dec
31, 2019
4. Review and process all data pertaining to the Time Management of
your personnel
5. Return ALL Vehicles including MOPEDS not returned yet - Before
NOON today...... GS is calling for the returns.
6. Request the contractors that still have equipment, tools and containers
to remove these as per the mail emitted by MTM (Urgent)
VERY IMPORTANT to adhere to the Above mentioned........Request.....
Niet meer verzekerd en geen inkomsten meer, wat een heerlijke kerst
en nieuwjaar.
John H Baselmans-Oracle
Written December 24 2019
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Artikel 1520
Ook bij Giro ontslagen net voor kerst
Net voor kerst hebben diverse Giromedewerkers hun ontslag gekregen,
de rest gaat binnenkort komen!
En het volk blijft deze regering nog geloven?
John H Baselmans-Oracle
Written December 25 2019

Artikel 1528
Kan niets door mijn strot krijgen
Hoe is het mogelijk dat personen op dit eiland Curaçao nu nog hun kerstfeest kunnen vieren en zich volproppen met drank en onbeperkt eten?
Onze corrupte regering, de statenleden samen met de bonden hebben
ons maanden voorgelogen en wisten dat er geen verlenging PVSA en
dat er binnenkort geen overname ISLA zal plaatsvinden. Dat tezamen
met een Giro die met de noorderzon gaat vertrekken wegens leegroven.
Gisteren werden ruim 900 mensen van de ISLA en tientallen Giromedewerkers voor eeuwig naar huis gestuurd. Komende maanden, geen
inkomsten meer maar wel het moeten betalen van vaste lasten en dat
met de bedreiging van afnemen huis en bezit!
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En ondanks dat kan de bevolking nog feest vieren en net doen of er
niets aan de hand is! De politici, bonden en hun “commissies” kunnen zich volvreten van de gestolen exorbitante vergoedingen die men
zichzelf toebedeelde en nog doorgaat ondanks deze grote ellende die
nu spelende is.
Nu, ik kan geen hap meer naar binnenkrijgen en ben met die mensen die
nu in deze ellende zitten. Ik kots van de politieke leugens en het eigen
volk vermoorden en bestelen puur voor eigen gewin!
We leven in een dictatuur en iedereen is bang om deze politiek te stoppen!
John H Baselmans-Oracle
Written December 25 2019

Artikel 1529
Bonden, de derde vieze speler
Al enkele jaren is er een touwtrekkerij om en rond de ISLA. Zowel de
bonden, vele commissies evenals de politiek inclusief een Greentown
hebben achter de schermen alsmaar om de tafel gezeten om op een
slinkse wijze af te komen van hun verantwoordelijkheden.
Opvallend was dat de werknemers meerdere malen het heft in eigen
hand moesten nemen als weer een van de omgekochte ideeën lekte. Er
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waren wilde stakingen waarna dan de bonden met uitgestreken gezichten
zogenaamd gingen onderhandelen met de regering.
NIETS IS MINDER WAAR!
De bonden zijn zelf de hoofdgroep geweest die de ISLA-medewerkers
alsmaar lieten vallen! Zij zijn het die meedoen aan het afbreken van
deze roestbak en zij zijn het samen met politiek en commissies die de
werknemers moeten sussen dat alles wel goed is en dat men hun moeten
vertrouwen!
Alles wat in het verleden beloofd is, is niet uitgekomen en zelfs schriftelijke overeenkomsten worden als vodjes papier weggemoffeld!
Nu, een dag voor de algehele staking voelt men nattigheid en doet
men weer het spel van onderhandelen met de politiek spelen. Het spel,
want zij zijn medeverantwoordelijk voor de vele ontslagen en de valse
voorlichting naar de bevolking van Curaçao toe!
Bonden, politiek en de commissies hebben alleen naar hun eigen zak
gekeken samen met blijkbaar een Greentown die nu hun kans zien! En
daar mag de bevolking niet in mee delen!
John H Baselmans-Oracle
Written December 28 2019
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Artikel 1530
Het recht van protesteren
In een democratisch land is er een internationaal recht van demonstreren
en ongenoegen kenbaar maken.
Maar dan hebben we een speldenknop in een blauwe zee, Curaçao genaamd, die samenkomen niet duldt en er alles aan doet om de mensen
als slaven te blijven behandelen en onderdrukken.
De lokale politie komt met regels die tegen alle wetten van de mensenrechten en internationale verdragen heen druisen en probeert met deze
regels elk teken van ongenoegen de kop in te drukken.
Elke wereldburger, die onder de internationale verdragen leeft, heeft
het recht om onrecht in het openbaar kenbaar te maken! Niet één lokale
wet kan dat verbieden of opleggen van waar je het niet mee eens moet
zijn en waar je wel en niet mag staan!
Mensen, slikt niet alles want buiten de politiek gaat ook de politie
duidelijk buiten hun boekje. Er zijn internationale rechten en zolang
we elkaar respecteren kan NIEMAND ons verbieden ons ongenoegen
te uiten.
John H Baselmans-Oracle
Written December 29 2019
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Artikel 1531
Het is einde verhaal voor de oliewerknemers!
Maar let wel, het ergste is niet de werkeloosheid die er spelende is maar
het ware addertje is dat Klesch de economie en land in handen heeft en de
politici straks “gezet” worden door Klesch en NIET door verkiezingen!
Steeds meer komt er informatie binnen dat Klesch een wereldoplichter
is! Nederland zelf heeft het blijkbaar miljarden gekost om van die man
af te komen.
De koop van Klesch is een wraak van deze groep om zo via een achterdeur de olie en gas plus economie af te nemen van Nederland! Dat is
wat achter gesloten deuren spelende is!
Curaçao wordt de ader van 2 grootmachten die over lijken gaan.
Maak je niet druk over 900 man op straat, er is over enkele jaren geen
straat meer voor ons!
Haïti 2 in wording!
John H Baselmans-Oracle
Written December 30 2019
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Artikel 1532
Zeer belangrijk nieuws
Het eerst getekende contract met Klesch is NIET rechtsgeldig en is
NIET van kracht daar deze NIET door de Gouverneur (lees Nederland)
bekrachtigd is! Met andere woorden heer Rhuggenaath en zijn PAR
heeft nu wekenlang de mensen belazerd en bedrogen! Hoe lang mag
deze oplichtersbende nog zitten in hun stoelen?
Written December 30 2019

Artikel 1533
Tis genoeg
Na vele aantijgingen, bezoek met pistolen en zelfs doodsbedreigingen is
het duidelijk dat het ware nieuws niet getolereerd wordt. Het ging zelfs
zover dat ik doodgeschoten zou worden als ik aan de manifestatie zou
mee gaan doen en mijn huis zou in de fik gestoken worden!
Kijk, als het zover gaat, denk ik dat ik moet stoppen om nog enige
voorkennis te publiceren. Zelfs gesprekken die in een bar gehoord
werden, mochten niet gezet worden!
Mensen, het gaat te ver en jullie afgrond is behaald.
De tijd moet het dan allemaal verder bevestigen. U bent beetgenomen
door de huidige politiek, een politiek die over lijken gaat!
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Slaap zacht.
John
Written December 30 2019

Artikel 1534
Heer Rhuggenaath met een mes in zijn rug
De raffinaderij gaat definitief sluiten, dat blijkt uit alle tekenen en het
handelen van de huidige regering inclusief alle bestuurders en bonden.
De roestbak heeft geen toekomst en is ten dode reeds afgeschreven, ieder
weldenkend persoon weet dat. Al zou men deze raffinaderij restarten dan
zijn de schadeclaims zo groot dat die niet betaald kunnen worden. Dit
noemen ze een “Two way end” waar de Klesch groep perfect in past.
Maar dan komen we op de politiek waar PAR de meest terroristische
politieke partij is die we lokaal hebben (aan den lijve ondervonden).
Dat met als motor enkele zeer invloedrijke masons van de vrijmetselarij club bewegend in diverse lokale media en handel. Terroristisch,
daar ze de burgers bedreigen. In mijn geval was dat door een oud-PAR
Minister van volksgezondheid maar ook een oud-PAR Minister onderwijs jaren geleden. Maar we praten ook over valse voorlichten, valse
informatie verspreiden, vele bedreigingen, het categorisch ontkennen.
Het BEWUST-afbreken van hoofdaders van de eilandelijke economie
zijn de kenmerken van deze club wereldwijd.
Het moet iedereen toch duidelijk zijn, dat als je eigen vader zegt dat je
niet meer welkom bent bij je ouderlijkhuis, dat er iets goed mis is met
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heer Rhuggenaath! Natuurlijk is heer Rhuggenaath veranderd, logisch
als hij onder immense druk staat, afgeperst wordt en simpel de jojo is
van een vuile PAR-club waar hij als minister-president moet functioneren. Zelfs de oprichter van de PAR, heer Pourier, had niet voorzien
dat het in zo’n snel tempo uit de hand zou lopen! Hij bevestigde dit in
een onderhoud dat we samen hadden en waar hij vertelde dat het goed
mis was en hij op een bepaald moment niets meer te zeggen had! Regeerders worden bespeeld, afgeperst en familie maar ook persoonlijk
bedreigd met de dood en dat is waarom vanuit Nederland, Klesch heer
Rhuggenaath in de strot is geduwd!
Men gaat zelfs in de PAR, zo ver dat men werkt met blijkbaar valse
en afgedwongen contracten want niemand mag deze papieren inzien,
mochten ze bestaan! Zelfs de Gouverneur schuilt achter de smoes van
“Ik heb geen contract gezien”! Als dat waar is, wil dat zeggen dat de
PAR en zijn regering tegen alle regels aan het handelen is en via een
dictatuur, bedreigingen, vals voorlichten en afpersen van een geheel
volk, wat een PAR lid bestempelde als “dom volk”, bedriegt en belazert.
Hetzelfde lid was ook de persoon die aangaf in een gesprek met mij dat
alle brieven naar regeerders, niet geschreven volgens de regels, in de
shredder zouden verdwijnen, dat volgens zijn zeggen.
PAR heeft me meerdere malen benaderd, eenmaal zelfs om voor hun te
schrijven, maar na weigeren werd via soms vreemde clubjes en lokale
pers mij de mond gesnoerd. Dit gebeurt momenteel blijkbaar ook bij
heer Rhuggenaath die met een mes in zijn rug moet regeren! Hetzelfde
probleem is toegegeven in persoonlijke gesprekken met:
Oprichter, oud-PAR-minister-president heer Pourier.
Een oud-PAR-minister-president en nu ex-PAR lid.
Een oud-PAR-minister van justitie.
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Personen die openlijk toegaven in gesprekken met hen dat ze niets konden doen en ze moesten handelen naar wat hen opgelegd werd.
Het gaat tijd worden dat de satanische vrijmetselarij groep genaamd PAR
wettelijk en via het gerecht ontbonden wordt. Deze club gaat te ver en
is een gevaar voor de burgers en toekomst van dit eiland.
Genoeg is genoeg; I rest my case.
John H Baselmans-Oracle
Written December 31 2019

Artikel 1535
Het ware probleem op onze eilanden
In 1979 kwam ik als toerist voor het eerst op dit eiland en na mijn bezoek
schreef ik mijn eerste stukje over de roestbak die toen Shell was! Ik
kreeg problemen met de lokale bevolking want waar bemoeide ik me
als buitenstaander mee!
NU 40 jaren later en wonend voor 38 jaren op Curaçao krijg ik nog
steeds de schoppen als ik over deze Shell roestbak schrijf, ex-PDVSA
nu CRU! In plaats van dat de lokale bevolking gaan ingrijpen hebben
ze afgelopen dagen weer als lammetjes een bloedcontract getekend met
een bedrijfstak die geen toekomst meer heeft en vele moorden op zijn
naam heeft staan!
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De Antilliaan is met blinkende kraaltjes nog steeds om te kopen! En dat
hebben we afgelopen week wederom mogen zien!
DAT IS HET PROBLEEM!
John H Baselmans-Oracle
#Shell #PDVSA #CRU #Curacao
Written January 2, 2020

Artikel 1536
Geen milieuvergunning voor Klesch
Als we de politiek moeten geloven heeft Klesch alles gekocht. Al lijkt
dit een leugen gezien de manier hoe de huidige regering zaken afhandelt. Men zwijgt onder andere over de megaclaims die lokaal maar ook
internationaal op deze oude roestbak rusten maar men praat ook niet
over de beslagnames!
Maar er is nog een mooi detail wat duidelijk werd vandaag, de milieuwetten, een nieuwe versie wordt pas in september gemaakt! Is dan
Klesch al niet opgestart?
Het is overduidelijk dat men praat van “uiterlijk juni opstarten” en pas
in september beginnen met wetjes te maken!
Zonder vrijstelling kan Klesch de raffinaderij niet opstarten en beginnen
met raffineren! Er is dus een vrijstelling? Want zou die er niet zijn, dan
zouden er veel grotere claims op hun kantoor binnen komen! Alles gaat
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dus blijkbaar door onder de oude milieuregels (en milieugroepen slapen
of zijn blijkbaar ook omgekocht). Maar uit bronnen is dus duidelijk dat
Klesch zich de komende jaren NIET aan deze wetten en regels hoeft
te houden. Marchena, Blauwbaai, Julianadorp zullen weer verhullen in
stank en mist als er een opstart zou zijn!
En dan is er optie 1: Is het niet duidelijk dat er geen opstarten zal zijn
maar dat er begonnen gaat worden aan de ontmanteling van deze roestbak en dat door een organisatie die wereldwijd deze zaken uitvoert?
Wat verzwijgt de politiek?
Is het duidelijk dat er GEEN overname gaat/kan komen?
Dat Klesch aan alle regels, wetten en claims zich kan ontdoen?
Even een doordenkertje, er is veel meer gaande als mensen omkopen
en aan een lijntje houden via een CRU.
John H Baselmans-Oracle
Written January 3 2020

Artikel 1537
D.E.W. of te wel; Direct Energy Weapon
Ver van ons bed zult u denken en wij op ons kleine eilandje hoeven ons
niet druk te maken nietwaar? Onze struikgewas wil niet fikken en de
huizen liggen relatief ver van elkaar en wat is het belang?
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MAAR…. Als ik u vertel dat het wapen ook hier actief is?
Nee, ik heb (nog) niet laserstralen naar beneden zien komen op Wakawa
(wel vele andere vreemde zaken) maar het wapen is wel hier actief en
dat meer door aan ons opgelegde Amerikaanse samenwerking en hun
ziekelijke minds om Venezuela over te nemen puur voor het blauwe
goud!
Ja, Amerika stuurt de DEW aan via ons eiland en ja ze hebben al vele
ellende in onze buurlanden veroorzaakt zonder dat men lokaal in kan
grijpen of kan verzoeken dat ze hun ziekelijke boeltje pakken.
Met die acties zijn wij als eiland direct een gevaar en is de vraag hoe
lang Maduro en zijn Venezuela het ware bijennest heeft gevonden wat
hem tegenwerkt wereldwijd!
DEW, het lijkt ver weg maar we hebben het in onze achtertuin.
Bron: Defensie Amerika gestationeerd op het eiland Curaçao.
John H Baselmans-Oracle
Written January 4 2020

Artikel 1538
6 - 11 - 28 november 2019
Driemaal maakte ik melding van de bevestigde Hacks van overheidsservers!
“Hackers gijzelen ministerie Bestuur en Planning Curaçao”.
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“GOBIERNU.CW gehackt”
“GEHACKTE OVERHEIDS WEBSITE”
Alles en iedereen bleef stil.
Nu 2 maanden later, alles van onderhandelingen Klesch en Lokale
Overheid zijn volgens “insiders” op Darkweb te vinden!
Zijn we nu nog allemaal zo stil?
Is het ook “fake news” volgens de lokale pers?
Duidelijk is dat er geen drup olie geraffineerd gaat worden zoals de
kaarten nu liggen.
John H Baselmans-Oracle
Written January 6 2020

Artikel 1539
2020 reeds 2 doden, FAKE NEWS!
2020 heeft in totaal tot dusver 5 doden waarvan drie lijken verdwenen
zijn in zee en put!
Hoe slecht worden we geïnformeerd? Want vanuit de maffiawereld zal
men niet werkelijk de cijfers vrijgeven. De planning is dat er vanavond
nog 2 doden bijkomen onder het maffia motto “opgeruimd staat netjes”.
Het is momenteel een ware clean sweep maar dan in de onderwereld.
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Maar we hebben goed nieuws, officieel zijn er maar 2 doden. Mensen
laat je niet belazeren!
John H Baselmans-Oracle
Written January 7 2020

Artikel 1540
Groene kaas en wederom keuken gesloten
Het is weer zover, in de SDKK is de keuken weer gesloten door GMN!
Er is momenteel een grote spanning onder de gevangenen daar men voor
de zoveelste keer weer alleen brood krijgt. En dan moet je je voorstellen dat de kaas beschimmeld is en soms groen uitslaat. Voor vanavond
heeft men nog geen oplossing voor warm eten en is de vraag of er wel
warm eten zal komen.
Het is in en in triest dat er niets gedaan wordt aan de smerige keukens
van deze gevangenis en dan nog niet pratend over alle mankementen in
dit gebouw. Misschien moeten we eens de leiding en de vele bewakers
opsluiten in deze omstandigheden.
Het is toch weer eens tijd dat we de mensenrechtenorganisaties gaan
inlichten over deze middeleeuwse manier van gevangenen behandelen.
John H Baselmans-Oracle
Written January 8 2020
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Artikel 1541
Lobbyen
In 2013 schreef ik het boek “Achter gesloten deuren” waar ik voor het
eerst dieper inging in de wereld achter de gesloten politieke wereld.
Door informatie toe te spelen aan diverse politici zowel lokaal als Nederland, werd duidelijk dat het niet jezelf hoeft te zijn die veranderingen
kan afdwingen maar door partijen tegen elkaar uit te spelen vele zaken
vrijkomen maar ook veranderen.
Toch bleek dat zowel de lokale als de Nederlandse politiek weinig wisten
van wat er spelende is, althans zo speelde men het, en dat blijkt zelfs
nog de dag van vandaag waar heer Raak niet weet op welk eiland een
Klesch groep zijn boterham aan het afnemen is. In dit specifieke geval
is het omdat het Kabinet van de Koning angstvallig de informatie achter
houdt omdat er koninklijke belangen zijn!
Door de jaren heen werd het lobbyen internationaler, daar duidelijk werd
dat de Nederlandse politiek verstrengeld is in vele maffiapraktijken en
deze proberen te verduisteren via leugens, bedrog maar ook via afpersing en een corrupt rechtssysteem. Tientallen jaren is veel Nederlands
bloedgeld gewassen via deze eilanden en werd er alles aan gedaan door
koninkrijk der Nederlanden om dit te verzwijgen.
Dus.. Lobbyen in de Nederlandse Kamers had maar beperkt succes.
De mensenrechten lappen ze duidelijk aan hun laars en alle verdragen
zijn een vodje papier voor de Nederlandse politiek! En zo gingen we
internationaal en betrokken we er internationale organisaties en later ook
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politieke grootmachten in het lobbyen! Iedere belanghebbende gingen
we informeren over de “Dutch behind closed doors way of working”.
Waren het eerst nog kleinere organisaties, al snel werden het later financiële grootmachten die doorhadden dat er wat goed mis is tussen de
Nederlandse gladde praatjes en het afschuiven naar eilanden onder een
zogenaamd eigen statuut! Toen in 2016 het statuut door het Europees
Hof voor het eerst aan de kant werd geschoven, kwamen de eerste internationale aanhoudingen en openbreken van bloedgeld clubjes maar
ook handel in metalen, olie en drugs die internationaal via verdragen
zouden kunnen plaatsvinden.
Het lobbyen heeft duidelijk succes en wel zoveel dat er nu een vrij grote
groep internationaal gebruikt maakt van mijn lokale en Nederlandse
informatie waaronder veel bloed- en drugsgeld wassen via duistere
banken maar ook accountantsbureaus, ook de internationale handel in
coke, verdere drugs maar ook wapens, mensen- en kinderhandel, metalen en mineralen smokkel, megaprojecten en mega evenementen die
nu allemaal internationaal onder de aandacht komen.
Er zijn ondertussen al vele aanhoudingen geweest maar nog veel grote
zullen gaan vallen. Ook diverse rapporten zijn al verschenen en een Panama papers, CIA-rapporten, Wikileaks zijn niet toevallig vrijgekomen!
Door al deze drukte lijkt het mij belangrijk om deze internationale lobbyisten te blijven voorzien van alles wat op mijn pad komt. Doordat
men mij, lokaal en Nederland, meent dat ik een eilandsgek ben, maakt
het alleen het nog duidelijker wie lokaal en in Nederland het duistere
spel spelen. Zowel het negeren in elke vorm van de pers is het jawoord
van de waarheid van mijn gegevens.
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Via de diverse lobbyisten die via mijn informatie werken, blijkt dus
duidelijk dat er internationaal de echtheid van mijn berichten bewezen
zijn! Door deze drukte en de reeds eerder aangekondigde andere weg
van werken heb ik gekozen voor mijn lobbyisten en zal men stukje
voor stukje gaan merken dat er grote zaken gaan veranderen onder
internationale druk.
John H Baselmans-Oracle
Written January 11 2020

Artikel 1542
Hongerstakingen in diverse blokken van de SDKKgevangenis
Vele gevangenen zijn in diverse blokken in hongerstaking omdat er nog
steeds geen eten geregeld is voor alle gevangenen na het sluiten van
de keuken ruim een week geleden. De gevangenen hebben steun van
de bewakers daar de directie in alle talen zwijgt. Dit tegen alle rechten
van de mens in. Vreemd genoeg, de gehele lokale pers verzwijgt deze
onmenselijke manier van handelen door deze SDKK-directie.
Onbegrijpelijk dat de minister van justitie niets doet aan deze corrupte
en ziekelijke SDKK-directie. Het is tijd dat deze directie voor het gerecht gedaagd wordt in verband met schending van alle mensenrechten.
John H Baselmans-Oracle
Written January 13 2020
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Artikel 1543
Mijn jeugdjaren
In mijn jeugdjaren werd me geleerd respect te hebben voor ouderen en
hun raad mee te nemen in de weg die je gaat bewandelen.
Nu zijn we in een tijdperk waar oudjes gedumpt worden in tehuizen en
worden ze vergeten, ze zijn lastig! Hun gouden raad, naar hun knowhow
wordt niet meer gevraagd en men wil dat de oudjes hun mond houden
omdat ze uit de tijd en dement zijn. Levenservaring en de vele lessen
zijn niet meer van deze tijd.
En waar zijn we beland?
In een wereld zonder respect omgeven door zombies achter een Iphone
vragend aan google, siri of andere AI hoe ze hun kont moeten poetsen
na de stoelgang!
De wereld is arm, de wereld is op het punt dat de mensheid zijn eigen ondergang heeft ingezet. En zoals de oudjes wijs zeggen “laat ze maar kun
kop stoten”. Zombies vallen vanzelf in de goot door drugs en onkunde.
John H Baselmans-Oracle
Written January 17 2020
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Artikel 1544
Ziet u het verschil
Je krijgt 4 pagina’s grote eerbetoon omdat je als lokale;
1 serie postzegels hebt ontworpen.
Enkele publicaties hebt gedaan (boeken en gedichten).
Grote schilderijen in elkaar geflanst (volgens eigen zeggen).
Cultureel bezig bent.
Je wordt van een eiland verbannen als je;
210 postzegels ontworpen hebt (5 series in internationale prijzen).
84 boeken schrijft waarvan 5 gedichtenbundels en enkele miljoenen
downloads via scholen.
Je boeken in alle bibliotheken liggen op de Antillen.
Vele lezingen hebt gegeven.
Over 4000 tekeningen hebt gemaakt.
Vele beelden hebt gemaakt.
Over 35 exposities hebt gehad.
Samenwerkte met alle grote lokale bedrijven van het eiland.
Voor vele scholen meegewerkt aan kinder- en schoolboeken en uitgegeven.
54 verstoten kinderen hebt opgevangen.
Je leven hebt gegeven tegen onrecht.
Het verschil met bovengenoemde is dat ik geen vrijmetselaar ben die
door een vrijmetselaars krant konten wordt gelikt. Maar in het bijzonder
NEE heb gezegd tegen hun kinderhandel en -misbruik! Je bent verbannen, geschopt en getergd omdat je niet bij de juiste club zit.
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Maar ik ben trots dat ik het voor de kinderen kon doen en niet als een
walgelijke schijnvertoning geëerd word door een organisatie die kinderen misbruikt, gebruikt en zich als heiligheid bestempelt via een pers
die een verlengde is van die club.
John H Baselmans-Oracle
Written January 20 2020

Artikel 1545
Antilliaans Dagblad zwamt weer uit zijn nek!
Ik citeer uit het stukje over heer Andreade
“Die komt er inderdaad, onder de naam Movimentu Kontra Korupshon
(MKK). De beweging lukt het niet een zetel te bemachtigen in de Staten.”
Als Movimentu Kontra Korupshon (MKK) hebben we NOOIT
meegedaan aan welke verkiezing dan ook! Het was heer Andrade die
aannam dat ik mijn naam aan hem zou verbinden en dan automatisch
MKK bij hem zou aansluiten. Noch MKK, noch John H Baselmans
hebben zich verbonden aan welke politieke partij dan ook.
Wederom een AD die uit hun neus zwamt en met valse berichtgeving
komt. Dat is geen nieuw gegeven meer van deze krant. “AD, de krant
der leugens”
Written January 30 2020
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1546
MKK Movimentu Kontra Korupshon
Duidelijk is dat men niet weet wie en wat er achter deze organisatie zit.
In 2004 is ondergetekende John H Baselmans-Oracle gestart met deze
organisatie. Samen met hem waren er lokaal 1 advocaat, 1 jurist en 1
Nederlandse jurist die diverse lokale en Nederlandse misstanden aanpakten. Alles zou naar buiten gebracht worden door ondergetekende en
alle medewerkers zouden anoniem blijven in hun werk. Dit concept is
nog gaande en in de nu ruim 15 jaren van vechten tegen corruptie en
dwalingen uitgegroeid naar een grote organisatie van:
America: 1 advocaat, 1 jurist
Nederland: 3 advocaten, 4 juristen
Europees Parlement: 2 juristen 3 lobbyisten
Europees Hof: 1 advocaat, 1 jurist
Internationale organisaties VN, UN en kleinere organisaties: diverse
NGO’s en Lobbyisten.
Daarnaast zijn er personen die per zaak infiltreren of via hacken aan die
informatie komen die nodig is.
Door deze zeer volwaardige organisatie rond de aardbol zijn al diverse
grote zaken aangepakt maar ook veel lokale zaken die vanuit de eilanden
worden gedirigeerd zijn nu in kaart gebracht en worden nu nationaal
maar ook internationaal vragen naar gesteld en zijn al diverse personen
opgepakt en vastgezet. Banken, trustbedrijven, accountants, projectontwikkelaars maar ook politici en handelaren worden zogenaamd uit
het niets nu aangesproken over zaken waar ze al jaren bezig mee waren.
We zien het nu lokaal duidelijk in de politiek maar ook in de financiële
wereld, de onderwereld van drugs, geld, mensen- en kinderhandel.
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Het MKK-concept werkt simpel omdat niemand weet wie, wat, waar
achter zit en zelfs nu zover gaat dat burgers zelf de aangiftes doen met
steun vanuit soms onbekende hoeken.
Als MKK blijven we ons best doen voor gerechtigheid.
John H Baselmans-Oracle
#AD #Antilliaansdagblad #Antilliaans #Dagblad
Zaterdag 1 februari heeft AD een correctie geplaatst in hun krant.
Written January 30 2020

Artikel 1547
Dit is niet mijn aarde meer
Wat is er gaande op deze aardbol?
Als we allen al zien hoe de muziek en kunstwereld zich hebben ontwikkeld en we kijken hoe de huidige mensheid tegenover elkaar staat in
plaats van met elkaar gaan, dan is het duidelijk dat deze wereld geen
toekomst heeft en sterk zichzelf aan het afbreken is.
Kijkend naar de kunst waar huismoedertjes en inspiratieloze wezens
zich kunstenaar noemen en onder andere werken met stempels en
massaproductie van hun kleurtjes. Praten we nog niet over de graffiti
persoon die me beschuldigde dat ik geen snars van graffiti wist terwijl
ik, toen hij nog niet was geboren in de jaren 60 een van de eerste Bra148
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bantse graffiti personen was in de stad Eindhoven! Zo hebben we onze
zangers die klassiek zingen, geleerd via You Tube en we hebben een
lokale tumba zonder enige muzikale waarde. Praten we nog niet over
waar de jongeren naar luisteren, hun 3 tonen van SDKK-geschreeuw
wat niets meer is dan een scheldpartij maar zich dan rapper noemend!
Waar is de tijd van tonen die je oren streelden en die vanuit een hart en
ziel kwamen. Waar zijn die kunstenaars die werk leveren vanuit hun
gevoel en niet denken aan de commercie? Waar is de ware mensheid
gebleven die nog werkt met energie verkregen uit mooie afbeeldingen
of opeenvolging van geweldig harmonieuze noten?
Het leven op aarde is niets meer dan geweld van 3 tonen met daaromheen een hoop scheldwoorden! De beeldende kunst is een zielloos
plaatje geworden wat uit een zielloos wezen is ontstaan. Die personen
zijn vergeten dat er hart en gevoel nodig zijn om te creëren. Het ergste
van deze nieuwe tijds zogenaamde kunstenaars en muzikanten is hun
arrogantie en de disconnectie met hun eventuele bewonderaars. Geld,
macht en heersen over andermans leven heeft ook hen in de greep en
dat blijkt hun enige missie te zijn.
Nee, dit is niet mijn aarde meer.
Ik ben blij met de rode pil en zie nu dat de ondergang met harde schreden
in werking is getreden. En dan denk ik in een keer aan de uitspraak van
heer Trump die de wereld liet weten dat hij de 6de wereldoorlog heeft
weten te voorkomen!
6de wereldoorlog? Welke waren dan de 3de 4de en 5de oorlogen?
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Het gaat veel verder als vele vermoeden, zeker dan nog wetende dat een
firma Du Pont 99% van de wereldbevolking heeft vergiftigd en zij de
basis zijn van 7 wereldziektes en dat allemaal met hun C8. Zeker is dit
bedrijf een van de wereldoorlogen via hun chemicaliën. Praten we niet
over de huidige frequentie oorlog en die oorlog die veelal afgespeeld
heeft op een plaats waar maar alleen de elite van af weten.
Het gaat zeer snel achteruit en daarom mijn uitspraak; “Dit is niet mijn
aarde meer”.
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 02 2020

Artikel 1548
New World Order, was eens
Blijkbaar valt weinig mensen op wat er werkelijk gaande is op deze
wereld. Men is in de ban van het Corona Virus, Brexit, Superball, Impeacement, Sportevenementen, Carnaval en alle onzin die dagelijks de
lucht ingestuurd wordt om mensen maar af te leiden.
We hebben een president die zich versprak over een tegenhouden van
een 6de wereldoorlog en niemand ging daarop in. Waarom hebben we
3 wereldoorlogen gemist? Of zijn deze oorlogen die nu spelende zijn.
Wat ook duidelijk is, is dat via CIA-rapporten die vrijgekomen zijn dat
men elektronisch veel verder is dan dat men ons doet geloven. Ook
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worden uit oude rapporten duidelijk dat men veel verder is en dat er
ook gepraat wordt over “andere werelden”!
Valt niemand op dat we overspoeld worden met oude informatie? Nu
pas na tientallen jaren al over geschreven te hebben worden mensen
wakker en praat men over een New World Order! Een achterhaalde en
oude vorm die al lang een opvolger heeft onder de elite. Het wegvallen
van sterren uit de gemeenschap maar ook de afgang van de mensheid
zegt dat de New World Order reeds zijn doel heeft gehaald! Gaan we
dieper in deze materie dan zien we ook dat een van de motoren achter
dit alles, de vrijmetselarij, ook hun roer hebben omgegooid en met een
andere agenda bezig zijn. De 34 rangen in hun organisatie is al op diverse
plaatsen gesplitst naar 102 lagen en wat al toegegeven is door een van de
top lagen (98 graad) Mason in Hawaii. Waarom dat splitsen, waarom de
ommezwaai en waarom de laatste ontwikkeling en wat is dat Engeland
uit de Europese Unie is getreden? Verder zien we in de artiestenwereld
alsmaar vele tekenen van de oude vrijmetselarij met hun gebruiken en
symbolen. Wel is duidelijk dat de artiestenwereld nauwelijks of niets
begrijpen waar ze mee bezig zijn en wat hun uitingen betekenen!
Allemaal tekenen dat we afgeleid worden van de werkelijkheid en dat
er werkelijk achter de schermen gewerkt wordt aan een wereldoorlog
nummer 6 die de gehele ommezwaai zal moeten brengen in het leven
op de aardbol. Door via de regels door te lezen en de evenementen nu
gaande op een rij te zetten, is er duidelijk een nieuwe organisatie bezig
om alles te reorganiseren. Het oude NWO plan is al lang afgewerkt en
ondertussen dat velen hun energie verspelen aan oude achterhaalde
wegen die gevolgd zouden moeten worden is de “Nieuwe Weg” reeds
operationeel.
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Men staart zich blind op een QAnon en men maakt reizen in de Quantum
wereld maar men beseft niet wat werkelijk spelende is in die werelden.
We hebben een Putin, een Trump en enkele vreemde eigenwijze regeerders zoals een Kim Jong-un en niemand blijkt te vatten wat deze
regeerders zeggen. Zelfs de acties van een Vaticaan en die kerkelijke
leiders hebben een 180 graden andere weg gekozen! Iedereen kijkt er
overheen, iedereen ziet alle uitspraken en handelingen vanuit de oude
vorm!
Wordt wakker, men is al vele stappen verder als dat u beseft!
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 04 2020

Artikel 1549
Het was geen Hack
“Een persoonlijke fout die een van de CMC-medewerkers heeft gemaakt
is de oorzaak dat bijna 200 persoonsgegevens via mail op straat zijn
gekomen”.
Als dat geen hack is dan snappen de experts er dus geen snars van. Want
er is duidelijk sprake van programma wat een vreselijke bug heeft dat
dit soort zaken kan veroorzaken!
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Moeten we nu werkelijk deze achterlijke zaken geloven? Of moet men
een stap verder gaan en een compleet systeem lamleggen om aan te tonen
dat het CMC een open boek is! In alle files is te komen en de internet
security op dit eiland is op de schaal van 1 tot 100 (hoogste) net 11.
Inclusief het arrogante datacenter wat beweert veilig te zijn.
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 02 2020

Artikel 1550
Radioactief afval op Curaçao
We hebben mogen lezen dat de eerste testen met de Linear Accelerator (LINAC) geweest zijn en dat massaal nu iedereen opgeroepen gaat
worden om deze mensen te bevrijden van hun kanker! Althans dat gaat
men denken, al is de waarheid anders.
Maar waar ik even aandacht aan wil besteden is het radioactief management wat we op Curaçao (niet) hebben. Uit beweringen blijkt dat
in eerste instantie alles opgeslagen wordt in een kamertje en dan zogenaamd afgevoerd wordt voor opslag/vernietiging, Maar vanuit andere
kanalen blijkt dat het zooitje op een privéjacht terechtkomt en dat het
ver buiten de kust in zee gedumpt wordt en het stil moet blijven rond
deze actie die regelmatig wordt uitgevoerd!
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Nu zijn er al in het verleden ontkenningen geweest maar nooit zijn er
documenten naar boven gekomen die anders laten zien. Er zijn dan
ook nooit bewijzen getoond dat het radioactief afval via officiële kanalen voor vernietiging aangeboden wordt rond de wereld (wij kunnen
dat namelijk zelf niet uitvoeren). Door de geheimzinnigheid rond het
“verdwijnen” van het radioactief afval moeten we aan blijven nemen
dat alles wat radioactief afval is tot de dag van vandaag in zee belandt!
Dat het radioactief afval meer en meer wordt is duidelijk en met een
apparaat als de LINAC zal het nog meer worden! Gaan we ook dat
radioactief afval “opruimen” via een privéjacht ver op zee?
Het zou eens fair zijn als officiële documenten overlegd gaan worden,
die aantonen dat ons radioactief afval elders verwerkt/opgeslagen wordt
en niet in onze zee terecht komt waar we in zwemmen, duiken en we
de vissen vanuit eten.
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 06 2020

Artikel 1551
Drive-through nummertje
We hebben op het eiland vele zaken en de ene is ingenieuzer dan de
ander.
Al een lange tijd zijn we ook een drive-through rijker waar je per uur
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je wagen kan parkeren, een kamertje binnenstapt en dan je prakkie kan
afleveren aan die persoon die “toevallig” ook in die wagen zat.
Ik weet, niets nieuws!
Maar wist u dat in die kamertjes, blijkbaar camera’s geïnstalleerd zijn die
je hele hebben en houwen vastleggen? Geen censuur, nee, gewoon zoals
het is kom je op de beelden! Alles wordt in topkwaliteit opgenomen en
dan worden deze beelden verkocht voor een goede prijs aan een adres
in China. Deze goudzoeker verkoopt natuurlijk jouw harde zweet /
werk aan die mensen die dan dik betalen voor deze beelden! We weten
allemaal dat in andere soortgelijke projecten ook overal zogenaamde
“securitycamera’s” staan!
Het kan dus zijn dat, mocht je op internet toevallig op een van die kanalen
aan het zoeken zijn voor een hoogwaardige film met een goed verhaal,
dat je je eigen gezicht en die van je byside tegenkomt!
Onze zo onschuldige drive-through vangt buiten de uurlijke inkomsten
van je vorstelijke komst ook nog eens via China dik geld voor alle je o
zo geheime standjes en acrobatische toeren die afgehandeld worden in
een kamertje naast de wagen.
Ja, handel is handel en dat moet je zo diep mogelijk uitbaten, niet waar?
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 07 2020
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Artikel 1552
Hoe kunnen we zeggen dat we alles zien en horen
Het oog kan alleen de beelden zien die tussen de 430 - 770THz. liggen.
Dat wil zeggen dat er een zeer groot bereik is wat we niet kunnen/
mogen zien!
Hetzelfde hebben we bij het gehoor wat ligt tussen de 20hz. - 20Khz.
Grote delen horen we dus ook niet.
En zo komen we op een Quantumleer maar zeker in de Quantum energie
die mogelijke verklaringen heeft van wat we niet zien en horen en in de
volksmond doorgaat als zaken die niet bestaan!
In vele jaren wordt mijn leven moeilijk gemaakt door mensen die blijven herhalen dat ik vele zaken verzin en dat vele zaken van mij onder
conspiracy vallen. Op zo’n moment moet ik denken aan de erfenis die
ik van mijn opa heb mogen ontvangen van een absoluut gehoor maar
ook het voelen, zien van zaken om ons heen. Vele jaren wordt het voor
mij moeilijker en moeilijker omdat er buiten de vele verwarde geluiden van de mensen ook de vele frequenties op me af komen als een
absolute stoorzender. Daarnaast is het ook zo dat ik bouwwerken zie
die niemand anders ziet maar dat er ook druk gebruik wordt gemaakt
van het luchtruim. Deze verklaringen hebben me al in vele problemen
gebracht maar hoe dan ook, alles wat ik al in het verleden heb verklaard,
berust op waarheid.
Toen men mij de stempel “Oracle” gaf, was het helemaal een bevestiging voor vele dat er iets goed mis was. Ja, ik zie objecten niet als en
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regulier object maar ook als energie of te wel frequenties. Zo zie ik bij
de mensen de ziektebronnen maar ook hun gehele leven. Ook weet ik
met de energie om te gaan en rond de wereld is het mogelijk deze energie
aan te pakken en in andere banen te leiden. Dat gehele energiegebeuren
heeft geen grenzen en zelfs de Quantum energie is een medium met
onbeperkte mogelijkheden die ver buiten het menselijke omgaat. Hier
praten we niet over alleen gezondheid of situaties maar ook dagelijkse
zaken zoals ook het menselijk denken en handelen!
Quantum energie is de bron van het Quantiversum wat het absolute
geheel is en een wereld is wat zich beweegt tussen alle frequenties die
in de natuur bestaan. Door het zien van een groot deel van deze energie
maakt het wel duidelijk dat we als mens verarmd zijn en we alsmaar ons
vastklampen aan geschriften die niet in de context zijn geschreven zoals
vele personen deze lezen en interpreteren. Daardoor is men sterk als
mens afgedwaald en is de mens nagenoeg energieloos. Dat we in deze
staat zijn is duidelijk daar de vele huidige wezens die nog wel een deel
van de gave heeft, liever deze mensen opsluiten en belachelijk maken
dan dat men zich gaat afvragen hoe we de mensheid weer op een hoger
Energieniaal peil kunnen brengen.
Terugkomend op mij zelf ben ik in de jaren dat ik leefde achter krachten
gekomen waar ik nog nooit bij stil had gestaan. Door het zien van hogere frequenties maar ook het werken met deze frequenties gingen vele
werelden open daar de menselijke beperktheid verdwenen is. We hadden
in het verleden meer van deze hoogbegaafden en vele uitvindingen zijn
ontstaan uit de wereld van de energie die op een bepaald moment bij een
persoon openbreekt en de informatie verschafte. Nu, stel je voor dat je
onbeperkt, zonder een zwak moment, met deze informatie kan werken
en dat je kan horen, zien en voelen wat een mens kan bewerkstelligen
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als deze de ware kracht weer zou kunnen ontvangen en gebruiken? Vele
sektes en ondergrondse clubjes proberen deze wijsheid te verkrijgen
door oudere geschriften te gebruiken en te interpreteren maar beschermd
zoals deze informatie is, is het onmogelijk om deze op die manier vrij te
krijgen. De duivel en de vele ondergrondse demonen zijn daarom dan
ook allen dwalende figuren die niets teweeg kunnen brengen.
Met alles wat ik zie in de wereld van frequentie en zoals ik het Quantiversum mag meemaken is het duidelijk dat de menselijke wezens blind
en doof daarvoor zijn. Dat verklaart het belachelijk maken van diegenen
die wel deze gave en zijn connectie hebben. Ik kan u zeggen, in de 66
jaren dat ik nu leef ik maar 1 persoon ooit ben tegengekomen.
John Baselmans-Oracle
Passage uit mijn nieuwste boek “Quantiversum” uit de Energieniale
cyclus.
Written Februari 08 2020

Artikel 1553
Het recht tot zelfmoord
We lezen meer en meer over mensen die het niet meer zien zitten en
dan als uitweg zelfmoord plegen. Een logisch gevolg van een falend
systeem die haar mensen niet kan bijstaan, begrijpen of willen helpen
in hun problemen.
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En, dan zien we de helden die mensen gaan redden. Kapriolen worden
uitgehaald om de mensen dan voor hun sprong in het nieuwe leven tegen willen houden. Dan vraag ik me af; wie geeft iemand het recht om
in te grijpen? Waarom worden deze zogenaamde redders van mensen
die weg willen uit hun ellende, helden genoemd en zelfs als soms grote
redders onderscheiden? Waar is het recht en waar staat beschreven dat
we mensen die over willen stappen tegen moeten houden van hun daad?
Verder blijkt dat 96% van de geredde zelfmoordpogingen wederom een
poging doen tot de dag dat het die persoon lukt!
Het blijft me alsmaar door het hoofd schieten; waar in de natuur staat
de wet die stelt dat zelfmoordenaars tegengehouden moeten worden van
hun daad? Het is tegen elk natuurrecht in! Het moet eerder strafbaar
gesteld worden dat je mensen belet hun daad te voltrekken. Dat als je
het ziet volgens de regels van de natuur.
Maar dan komt de enige wet die er is en dat is de wet van waaruit de
staat minimaal 16 miljoen maakt op elk levend wezen op deze aardbol.
De wet van het ingeschreven staan als een cooperation of te wel een
geldverdienende identiteit!
Geef mensen het recht te beslissen over hun eigen leven en het kan niet
zijn dat een zogenaamde reddende engel als held bestempeld wordt,
buiten dat hij 16 miljoen heeft gered voor de staat.
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Heb je werkelijk respect voor je medemens laat deze dan zijn/haar
weg bewandelen. De weg waar men voor gekozen heeft en daar hoort
zelfmoord bij.
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 08 2020

Artikel 1554
EvM bijeen, Datalekken
Agenda:
“Data-lekken nog steeds geen discussie;”
“de Aqualectra blackouts”
Zaken die allemaal iets gemeen hebben. Dat samen met een CMC,
Datacenter, Kranchi, overheid, vele kantoren en banken!
Ze zijn allemaal gekoppeld aan electronica! Electronica die van buitenaf
door slecht willende te “gebruiken” - “misbruiken”
Wederom was het zgn volgens Aqualectra de veiligheidssoftware en bij
CMC en reeds andere bedrijven een totale ontkenning!
Hoe kwetsbaar is ons eiland in de electronische wereld waar electriciteit, vliegveld, communicatie door één persoon geheel plat gelegd kan
worden?
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Ons eiland is een open boek!
Xirtam doet zijn werk
John Baselmans-Oracle
Written Februari 10 2020

Artikel 1555
Huawei spioneert blijkbaar op ons FLOW/UTStelecommunicatie netwerk!
Vandaag is definitief het bericht naar buiten gekomen; “Huawei heeft
achterdeurtjes in telecomnetwerken over heel de wereld”. In het verleden
heb ik al enkele malen UTS aangesproken dat er met hun internet modems van Huawei “rare” dingen gebeuren.
Zo had ik een virtuele modem in mijn laptop die bepaalde dat ik van de
100 mb 50 mb mocht gebruiken! Bij meerdere aangiftes en alle bewijzen
te overleggen weigerde UTS hier iets mee te doen. Nu nog blijft onze
FLOW/UTS-communicatie leverancier vasthouden aan deze gevaarlijke
spionage modem!
Nu is er ook officieel bewijs geleverd in de diverse aangiftes die nu
langzaam maar zeker naar buiten aan het komen zijn. Wat triest is, is dat
een telecommunicatiebedrijf met dit soort apparatuur werkt en zo hun
gehele systeem in handen geeft van een bedrijf wat kan doen en laten
wat zij willen. Met wat simpele instellingen kunnen ze het gehele net
- The new world-

161

van Curaçao overnemen, platleggen en zelfs voorgoed onklaar maken
net zoals met mijn systeem is gebeurd.
Wie weet worden de lokale communicatiebedrijven FLOW en UTS nog
eens wakker en beseffen wie nu werkelijk hun bedrijven in handen heeft!
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 12 2020

Artikel 1556
Nee, ik ben geen kunstenaar
We worden overspoeld met stukken over kunst en cultuur en zo ook weer
een twee pagina’s tellend stuk over alle kunstenaars op Curaçao door
heer Jan Gulmans voorzitter BBB Curaçao. Nou ja, alle kunstenaars?
Wat me al vele jaren opvalt, is dat er alles aan gedaan wordt in de
kunstwereld om mij te schrappen uit hun lijsten als “lokale kunstenaar”. Niet dat ik zit te trappelen om eens vernoemd te worden, maar
we praten over het fatsoen wat er niet is in deze wereld als je niet mee
praat, deelt in de winsten en konten likt bij personen die menen kunst
te vertegenwoordigen.
Ook heer Gulmans blijkt het bestaan van een beeldentuin op Bandabou
niets te weten. Ook weet hij kennelijk niets van een van de oudste kunstenaars die reeds 43 jaren zich lokaal bezighoudt met “kunst”.
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Even wat opsommen wat mijn werk omvat:
- Over 4700 tekeningen
- Vele schilderijen
- 10-tallen sculpturen
- Over 15 muurschilderingen
- Over 46 exposities wereldwijd
- Over 1453 publicaties kranten tijdschriften
- Via internet en boeken tekenlessen geven
- 194 postzegels ontworpen
- 86 boeken geschreven
Dit is maar een greep van wat ik in 66 jaren gedaan heb en nog mee
bezig ben.
Maar wat is een kunstenaar die geen geld vraagt? En daarnaast zijn
mond niet houdt? Schijnt dat daar lokaal de schoen wringt. Want waar
lokale kunstenaars moeten vechten voor een boterham of een subsidie
te bemachtigen, ben ik onafhankelijk van corrupte zaken rond en in
deze lokale kunstwereld!
Nee, ik ben geen kunstenaar!
Ik ben een persoon die zijn hart en ziel vastlegt op tekenpapier, canvas,
steen en in boeken! Dat maakt dat men mij snel vergeet en er alles aan
doet om mij in zijn geheel dood te zwijgen.
Doch mijn 3 websites worden door duizenden bezoekers / scholen
dagelijks bezichtigd en al mijn werk is daar te vinden in de over totaal
1300 pagina’s. Ik zie u dan ook graag op de pagina’s van;
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“Through the eyes of John Baselmans”
http://johnbaselmans.com
John Baselmans-Oracle
Written Februari 13 2020

Artikel 1557
Toelaatbare gehoorbeschadiging door de overheid
Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur stelt dat de herrie van
carnaval tot en met 100 decibel mag gaan. Dat wil zeggen dat volgens
de internationale normen de minister en haar regering toelaat dat haar
burgers BEWUST gehoorbeschadiging mogen toegebracht worden!
Vanaf 75 decibel stelt men internationaal dat mensen gehoorbeschadiging kan oplopen en daar heeft onze minister lak aan. Haar motto is dan
blijkbaar ook;“Hoe minder men hoort des te beter doe ik mijn werk”!
Het is toch voor de zotte dat de overheid en hun ministers toelaten
dat ze hun kiezers dus bewust letsel laten aanbrengen om alleen maar
te voldoen aan enkele halvezolen die menen in het openbaar feest te
moeten vieren.
De handel in oordopjes heeft kennelijk deze minister ook aandelen in.
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 14 2020
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Artikel 1558
Vele vragen
Momenteel zijn er vele vragen over wie en wat de absolute top mag
zijn. Ook zijn er meer en meer mensen die praten over “reptilian” en
buitenaardse wezens rond ons heen.
Nog steeds is het voor vele mensen een duistere hoek van onze wereld.
Maar als u werkelijk antwoorden wilt hebben download dan dit vrij
boek en laat uw vragen niet langer een mystery zijn.
Title: Het lang verzwegen geheim (Uit de cyclus van het energieniale
leven)
ISBN 978-0-359-70533-7
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/…/Geheim-download.pdf
File size 4.2 MB
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 15 2020

Artikel 1559
ISLA-personeel voorgoed ontslagen!
Ik citeer: “Ruim 900 Isla werknemers die in aanmerking komen voor
een afvloeiingsregeling zien……“.
AFVLOEIINGSREGELING??
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DUS…. 900 man zijn ontslagen en krijgen een vergoeding van 5 salarissen.
EN DAT IS HET EINDE ISLA MAAR OOK DE RAFFINADERIJ want
Klesch kan deze roestbak niet meer opstarten wegens hoge milieueisen
die met deze installatie niet betaalbaar en haalbaar zijn!
Had de politiek niet ruim een jaar geleden met een afvloeiingsregeling
kunnen komen en de mensen voorbereiden op een job elders? Er is
BEWUST onrust gekweekt en nu staan toch alle 900 werknemers op
straat zonder enige toekomst.
Zoals de huidige mode uitspraak “job well done” regering Curaçao!
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 18 2020

Artikel 1560
3 schoten
Gisterenavond werden er niet ver van ons huis 3 schoten gelost. Welke
debiel dat doet in de absolute stilte moet werkelijk rijp zijn voor Capriles.
Maar goed die kogels gaan in ieder geval niet meer afgevuurd worden
en zullen wel in een niet vernoemd lichaam verdwenen zijn! Want in
het nieuws heb ik niets gelezen of gehoord hier over.
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Nee.. we hebben niet zoveel moorden op Curacao. Klopt als je je oren,
ogen dicht houdt is het stil en rustig, nietwaar?
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 20 2020

Artikel 1561
Wat is werkelijk het COVID-19 virus of te wel het “Corona
virus”?
Toevalligheid of met voorbedachten rade?
Lees dit stuk en kijk even waar de virusgevallen nu aanwezig zijn en
waar uit het niets zoals in Italïe het geactiveerd wordt. Dit is de nieuwste
vorm van een Nano oorlog.
“De Chinezen kregen allemaal verplichte vaccins afgelopen herfst. Het
vaccin bevatte repliceren, en die werden geactiveerd door 60 Ghz mm
5 G golven die net werden ingeschakeld in Wuhan (evenals alle andere
landen met 60 Ghz 5 G) met de “slim stof” dat iedereen op de wereld door
chemtrails heeft ingeademd. Daarom als ze zeggen dat iemand “genezen” is, kan het “virus” op elk moment “digitaal” worden geactiveerd en
kan de persoon letterlijk dood vallen. The Diamond Princess Cruiseschip
was speciaal uitgerust met 60 Ghz 5 G. Het is eigenlijk moordaanslag
op afstand. Amerikanen ademen momenteel in dit “slimme” stof door
chemtrails. Bedenk het zo..... Voeg de combinatie van vaccins, chemtrails
(slim stof) en 5 G toe en je lichaam wordt intern gedigitaliseerd en kan
op afstand bestuurd worden. De orgaanfuncties van een persoon kunnen
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op afstand worden stopgezet als men niet-conform wordt beschouwd.
Wuhan was een test voor ID2020. De elite noemt dit 60 Ghz mm 5 G
zwaai de “V” golf (Virus) om ons te bespotten.”
(informatie: Nora Meurkens)
Vergeet niet dat heer Trump het in een van zijn laatste speeches had over
de (6de wereldoorlog). Duidelijk verpraatte hij zich want kort daarna
startte het virus zich te ontplooien.
Hoe groot is een Nano?
De grootte-orde van nanometers (afkorting nm) is een miljardste van
een meter.
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 25 2020

Artikel 1562
CMC (ons nieuwe ziekenhuis) LOOST RIOLERING
DIRECT IN ZEE!!
Goed voor de vissen en de hotels (Corendon / Renaissance) die nabij
gelegen zijn. Zij voeren nu een nieuwe 5 sterren campagne:
“Kom naar Curaçao, kan je zwemmen in de zieke stront van anderen!”
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 26 2020
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Artikel 1563
ONDERGANG APNA
Hoe kunnen we een eiland nog verder de afgrond in helpen?
Nu dat laat maar over aan de PAR, die gaat zorgen dat alle gepensioneerden zonder geld komen te zitten en zullen sterven in alle armoede,
geen eten en geen dekking meer van ziektekosten!
PAR job well done!
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 26 2020

Artikel 1564
Toevallig
Wat toevallig dat de radars in Italië momenteel zo’n moeite hebben met
weer te registreren!
COVID-19 virus of te wel het “Corona virus” 5 G geactiveerd!
TOEVAL?
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 27 2020
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Artikel 1565
TOEVAL?
Tilburg proefgebied 5G en Tilburg eerste COVID-19 slachtoffer!
27 febr. 2020
TILBURG - Bij een patiënt in Nederland is vanavond voor het eerst
COVID-19, het inmiddels wereldwijd beruchte coronavirus, vastgesteld.
“Tilburg volgt landelijk beleid voor invoering 5G”
EN DAN DIT……
KPN test 5G-netwerk op vier Nederlandse locaties
Momenteel verloopt het Nederlandse mobiele dataverkeer over een
4G-netwerk, maar 5G komt eraan.
Dit zorgt voor aanzienlijk snellere verbindingen en de 5G-standaard
staat al enige tijd vast.
KPN start nu een proef op vier Nederlandse locaties.
Een andere proef wordt gehouden op de A58 tussen Eindhoven en
Tilburg en de
A270 in de buurt van Helmond.
Hier test men de toepassing van het 5G-netwerk met lage latency.
Pakt u het?
“Italy has 5G, Iran is rolling out 5G and just tested it, South Korea has
5G, Wuhan 5G.”
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Zie ook vorige posting en dan dit bericht “5G blijkt goudmijn voor
Italië”!
John H Baselmans-Oracle
Update:
Bij een latere publicatie is gebleken dat het gaat om een inwoner van
het dorpje gelegen tegen Tilburg, Loon op Zand.
Wat niets doet aan het gegeven 5G testen Tilburg.
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 27 2020

Artikel 1566
600.000 doden per jaar!
Wereldwijd eist het normale griepvirus tussen de 300.000 en 600.000
dodelijke slachtoffers per jaar!
Geen quarantaine, geen show, geen paniek!
Simpel, neem je vitamine C, blijf warm en uitzieken, is dan het advies.
Geen berichtgevingen, geen paniek opwekken!
Maar dan zijn er 2592 Corona doden rond de wereld en de gehele
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wereldeconomie is aan diggelen en mensen gaan zelfs dood van de
angst die over hen uitgekraamd wordt!
Ook is het ondertussen overduidelijk dat de zwakkere mensen het leven
laten (net zoals bij het griepvirus) maar er is ook een opvallend detail
en dat is, dat 5G en deze griep aan elkaar gerelateerd zijn!
John H Baselmans Oracle
Written Februari 28 2020

Artikel 1567
5G the virus activator!
“(CNN)An older adult woman from California is the second case of
unknown origin of the novel coronavirus, health officials in Santa Clara
County said Friday.
The patient didn’t have any relevant travel history or exposure to another known patient, said Dr. Sara Cody, director of the county’s public
health department.
The patient is a resident of the county, officials said.
“This new case indicates that there is evidence of community transmission, but the extent is still not clear,” Cody said. “I understand this may
be concerning to hear, but this is what we have been preparing for. Now
we need to start taking additional actions to slow down the spread of
the disease.”
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EN WAT ZIEN WE???
Santa Clara in de 5 G-zone
600 mhz 5g coverage map on December 6
Voor de connectie met elkaar lees deze posting op mijn wall:
“Wat is werkelijk het COVID-19 virus of te wel het “Corona virus”?”
John H Baselmans-Oracle
Written Februari 29 2020

Artikel 1568
Realiteit
Als geboren mens zijn we in de huidige tijd de waarheid betreffende
onze herkomst en de wetten van de natuur blijkbaar vergeten.
Gisteren dook een redactioneel stuk op in de Volkskrant wat Nederland
blijkbaar liet schokken.
Het stuk gaat, zoals vrijwel alle berichtgeving in deze tijd, over het
Coronavirus of te wel het
Covid-19 virus.
“Dit coronavirus laat zich niet bedwingen.”
Dit is de kop van dat stuk en dan vraag je je af of deze krant meer weet
dan dat wij mogen weten?
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Dat maakt ook duidelijk dat dit virus niet op zichzelf werkt maar ook
tengels heeft in de Nanotechnologie.
Elk virus, in de zuiverste zin, is te bedwingen en is er een natuurlijke
oplossing voor elke ziekte.
Dat als we in termen van moeder natuur zouden werken en handelen.
Maar duidelijk blijkt dat er een “virus” aan het verspreiden is dat buiten
moeder natuur uit rijkt.
Een tweede stelling in dit stuk is de regel; “Virus ‘oogst’ vooral verzwakten.
En al doet ze dat wreed en zonder genade, dat is een geluk bij een
ongeluk”.
Dit is algemeen al gaande bij elke virus en zeker in de simpele griepvirussen die alleen een dodelijke afloop hebben bij de zwakkeren onder ons.
We praten hierover volgens de wereldcijfers tussen de 400.000 tot
600.000 doden die alleen door griep en daar aan gerelateerde complicaties sterven.
Verder is in de natuur een normale regel dat de zwakkeren sterven.
We zien dat in de plantenwereld maar ook in de dierenwereld. Dus wat
is er anders aan dit virus als dat de natuur als vaste regel heeft gesteld?
Maar in bovengenoemde regel praat de redactie over “oogsten” en
“geluk bij een ongeluk” wat uitspraken zijn dat we hier niet over een
simpel griepvirusje praten zoals de aanduiding Covid-19 ons moet doen
geloven. In de vele patenten maar ook in vele producten komt Corona
voor maar wat laat in een keer dit virus exploderen?
Een oplettende lezer en volger over dit virus ziet een duidelijke connectie, dat het virus niet op zichzelf werkt en bronnen zich ontplooien
waar 5G experimenten en installaties zijn. Ook zien we bij het volgen
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van radarbeelden dat vreemde patronen zich voordoen op die plaatsen
waar het Covid-19 virus in een keer opduikt!
Terugkomend op het stuk in de Volkskrant is het duidelijk dat we niet
alleen met het virus te maken hebben.
Waar vele personen zich druk over maken is de uitspraak van zwakkere
die als eerste sterven.
De hoofdwet van moeder natuur is echt niet waar we als mens ons druk
over moeten maken.
We mogen van geluk spreken dat we doorgaans van een lang leven
mogen genieten en wat zeuren we als we door moeder natuur teruggenomen worden.
Waar het om gaat is dat er een monster is gecreëerd waarbij natuur en
techniek samengekoppeld zijn. Om via een buitennatuurlijk creatie zo
een groter deel van de wereldbevolking op te ruimen!
Natuurlijk gaat dat alles onder het mom van zogenaamd een “natuurlijke” griepvirus!
En dan denk ik wederom aan de uitspraak van heer Trump enkele maanden geleden die beweerde dat hij de 6de wereldoorlog afgewend heeft!
Is dit Covid-9 virus dan de 5de wereldoorlog?
John H Baselmans-Oracle
Written 01 March 2020
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Artikel 1569
Quincy Girigorie (minister van justitie) zegt dat Curaçao
veilig is
Dit klopt, Curaçao is ontzettend veilig.
Dit jaar 2020 4 maart hebben we in 2 maanden tijd als MKK de volgende
meldingen binnen:
21 moorden
18 verdwijningen
32 verkrachtingen
Ruim honderden overvallen, huishoudelijk geweld en vergrijpen
We hebben een:
- Politie die omkoopbaar is
- Corrupte rechters
- Omkoopbare OM
Kijk dat is nu een minister die de waarheid spreekt!
John H Baselmans-Oracle
Kleine aantekening
21 moorden
Als een illegaal of vluchteling een moord ziet onder hun eigen mensen
waar kunnen ze die melding plaatsen zonder zelf niet opgepakt te
worden?
Of een persoon handelend voor de lokale maffia waarbij alle vermoorden
in zee belanden?
John H Baselmans-Oracle
Written 01 March 2020
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Artikel 1570
Jij wel, jij niet
Jij bent te oud,
jij niet.
Jij bent nog jong en vitaal,
jij wel.
Jij bent ziek,
jij niet.
Jij bent gezond,
jij wel.
Dit zijn de criteria die uitgevoerd worden door het Corona virus.
Of zijn het de regels beschreven in ritualen van de freemasons?
Jij mag wel leven,
jij mag niet leven.
John H Baselmans-Oracle
Written 05 March 2020
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Artikel 1571
15 0kt 2019
Was de dag dat ik weer wat bij bewustzijn was en de bloedingen onder
controle kreeg. Mijn lever was weer wat stabiel.
Toch was de hel nog niet voorbij want doordat ik zwaar verzwakt was
door die leverinfectie en 12 kilo af was gevallen en nauwelijks wat
binnen kon houden, kwam de daaropvolgende dreun.
Ik kreeg luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid en pijn op de
borst) en hoge koorts. Ik kon nauwelijks uit bed en had daarnaast spierpijn, was verward, veel hoofdpijn, keelpijn en ontzettend moe. Ik voelde
me werkelijk doodziek en het leven was voor mij geen optie meer.
Door zeer gericht toch elke 2 uren wat licht te eten en me vol te stouwen
voor dagen met vitamine C met daarnaast een hogere dosis CBD-olie,
begon erna ongeveer een week weer leven in mijn lijf te komen.
De eerste minuten kon ik weer uit bed en de pijnen waren te verdragen.
Het duurde bijna 3 maanden om het leven weer anders te zien en ook
weer zaken te ondernemen.
Nee, een dokter is er niet bij geweest daar ik niet geloof in de medische
wereld. Maar goed ook, want zo kwam ik er zonder gif en zonder geldverslindende testen, toch er weer bovenop.
Nu 5 maanden later en alles op een rijtje gezet te hebben, is het duidelijk
dat de laatste klap in mijn moeilijke periode meer was dan een ordinaire
griep zoals we alsmaar dachten. Ik zeg niet dat het COVID-19 virus
was maar alle symptomen pijn en hel waren er wel!
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Wetende dat het virus al jaren bestaat en zeker haar weg al lang heeft
bewandeld denk ik dat vele er al lang eerder mee te maken gehad
hebben en dat Wuhan echt niet de bron is waar iedereen zo heilig van
overtuigd is.
John H Baselmans-Oracle
Written 06 March 2020

Artikel 1572
Het kromme recht
Er zijn nog maar weinig mensen die in recht geloven. Iets wat niet
vreemd is want in de vele wetten die vastgelegd zijn, is er altijd een
rechterlijke uitweg voor diegenen die mega veel geld bezitten of in de
bekende club rondhangen.
Onrecht is de normaalste zaak zeker voor de “gewone” burger.
- Als kind al werd ik eens verbaliseerd omdat we met een groep van
6 reden op een plaats waar we niet mochten komen met de fiets. Het
aanvechten had geen succes, dat ik de enige was die de bon kreeg en de
andere 5 personen geen bon kregen, was blijkbaar normaal.
- We hadden als sportvereniging palen en draad gekocht voor ons
sportveld af te zetten. We hadden deze opgeslagen in een loods waar
deze de week daarna verdween. We vonden deze palen en draad elders
en deden bij de politie aangifte. Deze vertelde dat het geen stelen was
maar “toe-eigenen”!
- Ook maakte ik mee bij het parkeren van een wagen en als blanke uit
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de rij foutgeparkeerde wagens, met lokale bestuurders, werd getrokken
en men zelfs over ging tot klappen uitdelen omdat ik vroeg waarom ik
juist uit die rij geverbaliseerd werd?
- Er was een dodelijk ongeluk waarbij de bestuurder niet veroordeeld
werd ondanks dat hij 3 mensen heeft gedood, doorgereden was en ook
nog beschonken/drugs had gebruikt. Zijn invloedrijke vader en het vele
geld hield hem vrijgesproken, zelfs met behoud van rijbewijs.
- Een kind van 11 verkracht door een loverboy en voor de rechter zelfs
haar verkrachting uitgebreid moest uitleggen en de rechter kwijlend
achter zijn bureau zat! Daarna werd de dader met een waarschuwing
vrijgesproken.
- Het afnemen van ons duurbetaalde huis door een advocaat die in eerste
instantie de advocaat was van onze partij en via deze voorkennis bij de
tegenpartij ons huis af kon nemen! Het gerecht wilde niets weten van
deze vuile zaak daar deze jonge advocaat geld had maar ook tengels bij
deze rechterlijke macht!
- De dubbele moord waar twee aangewezen zogenaamde daders gemarteld en vernederd werden. Bij de herziening mochten we voor de rechter
de namen niet noemen van politie en officier van justitie die deze jongens
valse verklaringen lieten tekenen maar ook de martelingen uitvoerden.
Na vele jaren werden de jongens alsnog vrijgesproken zonder vervolging
van de martelaren en de valsheid in geschriften.
- Een persoon die mij bekend was, had midden in de nacht een geweer
gericht op mij terwijl hij dacht dat ik sliep. Ik stond op en hij verschoot
zo dat hij vluchtte. Die morgen wilde ik aangifte doen maar OM en
Officier van Justitie wilden geen aangifte aannemen simpel omdat het
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ging om de grootste drugsdealer van dit eiland en tengels heeft bij alle
advocatenbureaus maar ook bij justitie en OM. Hij heeft deze instanties/
personen zo in de tang dat niemand tegen hem iets durft te ondernemen.
Geen aangifte dus!
Enkele voorvallen die ik alleen al in mijn leven heb meegemaakt en
die voor mij zeggen dat recht en haar rechterlijke macht een organisatie
zijn die af te kopen is en niets te maken heeft met de wetten die met de
intentie geschreven zijn om recht te wijzen voor iedereen!
Nee, recht is vreselijk krom en hangt en staat met geld, afpersen en het
interpreteren van de regels zoals ze veelal niet geschreven zijn. Daarnaast
bestaat er nog de gouden regel van; ben je “vriendje” of een gewone
klootzak die niets voor deze rechterlijke groep betekent? De onbetrouwbare rechterlijke macht maar ook het systeem zegt dat recht krom is en
Vrouwe Justitia is niets meer, niets minder dan een omkoopbare vrouw.
Via het gerecht zaken uitvechten is wat het systeem wil. Door deze
rechterlijke macht te omzeilen heeft het systeem geen poot om op te
staan, al zal men blijven uitdagen om je voor het gerecht te krijgen. Een
gerecht wat verbonden is met de freemasons en die hun handen wassen
in menselijk bloed van de maffia kan nooit recht wijzen.
Het kromme recht is alleen je eigen graf graven en spelen via de regels
van deze dubbelzinnige organisatie en hun systeem. Speel jouw regels
en laat de kernorganisatie buiten het spel of speel het juist via hen als
je weet wat hun regels zijn.
John H Baselmans-Oracle
Written 07 March 2020
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Artikel 1573
Wat is de functie van een gouverneur?
De gouverneur is een spion voor en van het Kabinet van de Koning!
Elke dag worden alle lokale gebeurtenissen doorgebriefd, zaken die
betrekking hebben over het reilen en zeilen op de eilanden. ‘s Morgens
liggen vanuit Nederland de opdrachten, die gecodeerd verzonden zijn,
gedecodeerd klaar op het kantoor bij de directeur van het Kabinet van
de Gouverneur, waar via berichten met “geheim” er op (zelf meerdere
malen gezien bij de toenmalige directeur) de dagelijkse opdrachten
gegeven worden.
De gouverneur is simpel een slaaf van de Koning en beslist ABSOLUUT
niets zelf! Zelfs de Nederlandse regering weet niet alles en krijgt maar
beperkte informatie doorgespeeld. Alleen wat politiek uitgevoerd moet
worden gaat naar den Haag voor afhandeling.
Vergeet niet, de opdracht van de moord op heer Wiels is gegeven, naar
verluidt, vanuit het Kabinet van de Koning aan KPMG, NIET de Nederlandse regering.
John H Baselmans-Oracle
Written 10 March 2020
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Artikel 1574
Mysterieuze antwoorden Corona en morfine!
Vandaag kwam ik enkele medici en huisartsen tegen.
Op de stelling die ik plaatste dat er (nog) geen Corona virus is op het
eiland was, kwam er een blik van; “we weten meer maar mogen niets
zeggen”!
Toen ik wilde achterhalen hoeveel lokale gevallen er waren was het
angstvallig stil.
Wat weten deze artsen wat wij niet mogen weten als bevolking en bang
zijn dat er ook hier paniek uit gaat breken?
Verder blijkt dat er voor de komende maanden geen morfine op het eiland
is en dat de zware gevallen maar met de pijn moeten leren omgaan!
DAT is hoe onze medische experts en hun ministers omgaan met
patiënten!
Waarom blijft men alsmaar leugens verkondigen door de politiek en
hun zogenaamde experts?
Een simpele vraag:
Al dat corona testmateriaal, monsters waar “verdwijnt” deze hier op
Curaçao?
John H Baselmans-Oracle
Written 10 March 2020
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Artikel 1575
Pandemie
Een pandemie uitroepen voor 5080 doden op een wereldwijde bevolking
van 7.7 miljard mensen is een misdaad tegen de menselijkheid!
En wij mensen pikken dit allemaal.
Nee, we zijn geen gehersenspoelde slaven!
John H Baselmans-Oracle
Written 12 March 2020

Artikel 1570
Experimenten met coronavirus al in 2013 afgewezen wegens
risico’s voor volksgezondheid
Al minstens acht jaar geleden experimenteerden wetenschappers met
voorlopers van het huidige coronavirus.
Ze wilden de werking ervan op de menselijke luchtwegen versterken.
Precies wat het huidige corona virus zo gemeen maakt.
Vanwege voorziene gezondheidsrisico’s werd de financiering van het
onderzoek door de
Amerikaanse overheid al in 2013 stopgezet.
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Experimenten met coronavirus al in 2013 afgewezen wegens risico’s
voor volksgezondheid
Nature medicine NUMBER 12 | DECEMBER 2015
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses
shows potential for human emergence
The Scientist Nov 16, 2015
Lab-Made Coronavirus Triggers Debate
The creation of a chimeric SARS-like virus has scientists discussing
the risks of
gain-of-function research.
Nature ACE2
Why does the coronavirus spread so easily between people?
Researchers have identified microscopic features that could make the
pathogen more infectious than the SARS virus — and serve as drug
targets.
04-12-2015 Wuhan Institute Of Virology, Chinese Academy Of Sciences
Will SARS come back?
The emergence of severe acute respiratory syndrome coronavirus
(SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome (MERS)-CoV
underscores the threat of cross-species transmission events leading to
outbreaks in humans.
Recently, Prof. Zhengli Shi and Xingyi Ge from WIV, in cooperation
with researchers from University of North Carolina, Harvard Medical
School, Bellinzona Institute of Microbiology and etc, examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV
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Conclusie
En zo blijf ik vasthouden aan mijn eigen Corona aanval in de weken
van 15 oktober 2019 waar ALLE symptomen zich lieten zien en ik leek
op een zwaar longpatiënt en alle ongemakken daaraan vastklevend.
John H Baselmans-Oracle
Written 13 March 2020

Artikel 1577
Simpel virus
Er zijn simpele zielen die nog steeds geloven dat COVID-19 een simpel
virus is dat via lucht en contact over gaat.
Met deze hype, wat zien we de mensen nu massaal doen?
Ja, men plundert de supermarkten leeg, blikvoer en alles wat maar te
bewaren is!
En ja, guess what!
Waar zit dit virus in en dat sinds 2013? Het zwaar gemanipuleerde
voedsel wat u nu per dozen inkoopt!
Worden mensen dan NOOIT wakker?
DE LEUGEN VAN HET Covid-19 virus in Nederland!
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Lees dit:
Feb 27, 2020
Eerste besmetting coronavirus in Nederland: patiënt (56)
AD mrt 14 2020
De IC-specialist Covid-19 ,,In het Erasmus zijn er twee patiënten die
nu drie weken aan de beademing liggen’’.
3 WEKEN is wel 22 februari!
Waarom is men 5-6 dagen stil geweest om het eerste geval te melden
zodat de Carnaval stilgelegd kon worden en zo de besmetting?
De leugens komen door het verpraten van vermoeide leugenaars steeds
meer naar boven!
John H Baselmans-Oracle
Written 14 March 2020

Artikel 1578
Het is de wet van moeder natuur: “Je wil niet luisteren, dan
zal je moeten voelen”
Sinds 1918 eerste grootschalige radio-uitzendingen (1896 uitgevonden)
zijn we in een gevarenzone gekomen. Een zone waar zelfs Hitler en
meerdere wereldleiders mee experimenteerden en zeer ver erin waren
en nu ook zijn. Deze zone van frequenties is overschreden en nu wordt
er geactiveerd rond de wereld en men ervan uit blijft gaan dat het een
virus is (bijzaak)!
- The new world-
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Het virus is niet het probleem en is een “cover” maar het is de verstoorde
frequenties die ons zwakker en zwakker maken.
Daarom zien we nu baby’s en jongeren ook ziek worden simpel omdat
hun energie totaal verstoord is.
Veel heb ik beschreven in mijn energieniale boeken, helaas mensen
lachten me uit maar nu huil ik omdat de mensheid zo dom en zo ziek is.
John H Baselmans-Oracle
Written 15 March 2020

Artikel 1579
Hoe achterlijke domme mensen kunnen reageren
Praten we nog niet over de domme “likers” die niet weten wat ze “liken”!
Gisteren kregen we als team en in het bijzonder ondergetekende dit naar
hun kop gesmeten. Ik citeer:
“John H Baselmans u woont op Banda Bou maar bent totaal niet bekend met het merendeel vd situatie daar! Ga eens een kijkje nemen bij
de scholen op Soto, Barber en Tera Korá. Laat de Schoolleiding u van
de realiteit bijpraten. Voor het gros vd kinderen daar is een Computer
Thuis; een LUXE! En dat is niet alleen op Banda Bou maar ook andere
delen van Curaçao.
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Dus niks van vooroorlogse smoes. Het is de realiteit! Als ik U was, zou
ik m’n tijd besteden om de minder bedeelde kinderen te helpen daar
in Banda Bou..
Computerles, bijles Nederlands, Rekenen, Aardrijkskunde...
Genoeg te doen...”
De persoon met haar 7 likers
Lysaira Ortela (Schrijfster)
Bea Assink-Rippen (Likers)
Ruthmila Daal
Sharon Sharon
Yukita De Palm-de Groot
Titigra Day
Robin Nahuis
Sadira Henriquez
“Op de bovengenoemde valse beweringen schreef ik het volgende terug
via de posting en elk per persoon via mail:
-U woont NIET in ons huis.
-U zit NIET in een van onze organisaties.
-U weet NIETS van wat we doen en 24 uur per dag mee bezig zijn!
Misschien is het beste dat u en uw “likers” hun kop houden en zich
gaan concentreren op de vele problemen die dit eiland en onder andere
de kinderen kennen.
Misschien is het wijzer dat U en uw likers eens als volwassen personen
gaan gedragen en niet alsmaar persoonlijk worden en niet mensen gaan
aanvallen die dagelijks hun nek uitsteken voor lapzwansen zoals u allen!
U bent bij deze uitgenodigd om eens uw nek uit te steken.
Een fijne week.”
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Het is een simpel gegeven dat je alsmaar als een rode vlag gezien wordt
bij bepaalde lokale walls. Het ergste zijn de domme likers die niet weten
wat er geschreven is maar wel als schapen laten weten dat ze het eens
zijn met domme uitspraken!
John H Baselmans-Oracle
Written 16 March 2020

Artikel 1580
Het besef op Bandabou
Levend op het deel van Bandabou op Curaçao is het een genot te zien
hoe de lokale bevolking het gehele proces van een Covid-19 virus verwerkt en ermee omgaat.
Wonend op een van de hogere heuvels hebben we uitzicht over een
groot deel van dit eiland.
De mensen zijn vrolijk en men is een grote familie, gezellig kletsend
op hun porch maar ook de grootste verhalen ophangen bij snacks en
de kleine lokale winkeltjes die veelal door Chinezen worden gerund.
Zo laten we ook de wekelijkse feesten niet verpesten door berichten
uit een verre stad.
Aangekomen bij een van de winkeltjes viel het op dat iedereen het druk
had, niet met het virus maar druk met het dagelijks leven en hoe aan eten
te komen. Nauwelijks hoorde je in de gesprekken iets over die “stadse
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gekte” en als iemand het woordje virus laat vallen lacht iedereen, maakt
een wegwerpend gebaar en men praat over “koi kèns”. Iedereen krijgt
wel eens een griep en ja je kan er dood aan gaan.
Buiten dat weet iedereen, dat eer er een ambulance hier is je waarschijnlijk alweer gereïncarneerd bent!
Het enige wat je doet herinneren aan een stadse paniek is de handschoenen en het mondkapje wat de Chinese kassière draagt, vriendelijk
en lachend je geld aanneemt en dan ga je met je pilsje voor de winkel
op het bankje zitten.
De paniek en de belachelijke maatregelen zijn niet geschreven voor
dit deel van het eiland. Het is duidelijk een geluk voor dit deel en dat
maakt Bandabou met al zijn charme en krachten. We leven van dag tot
dag en morgen kan het einde zijn maar laten we er vooral geen paniek
of drama van gaan maken want alles is een natuurlijk proces van leven
en genieten en daar horen zeker geen paniekverhalen bij.
We blijven genieten op dit deel van het eiland en niets kan onze pret
van een waar leven vergallen, zeker niet een paniekerige politiek en
hun vuile spelletjes.
Houdt de feesten in de gaten want daar draait het leven om.
Leve Bandabou.
John H Baselmans-Oracle
Written 17 March 2020
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Artikel 1581
COVID-19 kuren
Kuur 1

Favipiravir, also known as T-705, Avigan, or favilavir is an antiviral
drug being developed by Toyama Chemical (Fujifilm group) of Japan
with activity against many RNA viruses. In February 2020 Favipiravir
was being studied in China for experimental treatment of the emergent
COVID-19 (novel coronavirus) disease.

Ascorbic Acid / Vitamine C
Tweede kuur voor genezing COVID-19

Kuur 2

Ascorbic Acid het middel wat in vitamine C zit en waar iedereen nu
weer stil over is!
Ascorbic Acid / Vitamine C heeft in China het COVID-19 virus tot stilstand gebracht en over de helft van de besmette personen weer genezen.
Waarom horen we dat niet in Europa en in America?
Het is BEWUST dat men Europa en Amerika in de ban houdt van dit
virus om zo mensen onder grote angst te laten leven.
Er zijn meerdere kuren en Ascorbic Acid/Vitamine C is de tweede mogelijkheid die al bewezen is dat deze geneest!
Hoe lang worden we nog voor de gek gehouden en opgesloten in onze
huizen door politieke dwaasheid?
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Een van de verklaringen
https://leefbewust.nu/vitamine-c-bij-corona-virus-china/?fbclid=I
wAR247oOYK2xbPO5HdHCLDhi-BmA6WXWVwZ3XRWcVi9Gl1m9rKp4c4dVrK4s
https://www.facebook.com/gezondenbewust/videos/258700368459662/
UzpfS
TE4MzM2NTM5MjMzMTYzNjo0OTE2ODg2OTE0OTkzMDM/

Kuur 3

Chloroquine voor 11 euro per doosje COVID-19 vrij!
Kuur nummer drie!
In China met succes getest op COVID-19 patienten en dit middel kost
simpel niets en is patent vrij en al ruin 100 jaar oud!
LAATSTE NIEUWS
Chloroquine, een middel dat in Nederland alleen in Zeewolde wordt
geproduceerd, is onderdeel geworden van het voorlopige behandeladvies
voor patiënten met het coronavirus. Dat laat de directeur weten van het
bedrijf dat het middel maakt.
“Er wordt bij ons geïnformeerd naar de beschikbaarheid van voorraden”, vertelt Jan Willem Popma, directeur van Ace Pharmaceuticals
uit Zeewolde. “Ook het RIVM belde voor informatie.” Gisteren kwam
het RIVM met het zogenoemde ‘voorlopig behandeladvies COVID-19’.
filmpje
https://www.facebook.com/shadira.kroon/videos/847357175733646/
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Laatste nieuws
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/item/medicijn-uit-zeewolde-nuonderdee
l-van-voorlopig-behandeladvies-coronavirus/?fbclid=IwAR0B-Fx9j1vsaKdl8efF
ddksNQhiZKq3mMpP__zcRHTEKNTHbQQAYmwCoY4
John H Baselmans-Oracle
Written 17 March 2020

Artikel 1582
37.000 militairen als proefkonijnen
‘Defender Europe 2020’ is er niet met toeval net in deze tijd!
We weten uit het verleden dat het de militaristische manier is om hun
jongens als proefkonijnen te gebruiken en uit te zoeken wat voor impact een virus op hun manschappen heeft. Zoals u weet doen defensies
wereldwijd hetzelfde en zagen we ook in de vele vergeten oorlogen.
Het is ook een werkwijze om op een goedkope manier hun manschappen
te gebruiken om te kijken wat een ziekte doet en wat erop losgelaten kan
worden. Het is geen militair geheim dat de manschappen voor allerlei
testen worden misbruikt en vele van deze jongens worden werkelijk lek
gespoten en verminkt puur voor data die dan vrijkomen!
Zo waren er de testen van bepaalde ziektes maar ook de testen met
heroïne, cocaïne en frequenties! Maar ook in het verleden werden er
op beperkte kleine groepen virussen losgelaten om zo te kijken of ze
194

- OMNIS 7 -

op een of andere manier immuun gemaakt konden worden voor die
bepaalde ziekte.
Hetzelfde wordt, net toevallig in deze tijd, ook met deze experimenten
gedaan nu dat de wereld op zijn kop staat met een griepvirus genaamd
COVID-19. Wat doe je dan als defensie, je stuurt grote groepen in de
gevarenzone, laat deze jongens ploeteren en hun weerstand afbreken
en dan ga je kijken wat er met die geïnfecteerde jongens allemaal geëxperimenteerd kan worden.
Er zijn dan slachtoffers genoeg en er zijn geen wetten en regels die deze
jongens beschermen.
Wat blijkt, dat er in de huidige oefening ‘Defender Europe 2020’, volgens informatie van enkele slachtoffers, reeds over de 650 geïnfecteerde
militairen zijn!
Ook is duidelijk dat er al volop op deze zieke militairen geëxperimenteerd wordt.
Dat om te kijken of een van de gif injecties wat men dan “vaccin”
noemt, gaat reageren.
Bij een kleine groep is men bezig om te kijken of men die jongens
resistent kan krijgen.
Want dan bezit je volgens hun normen een werkelijk sterke mankracht
die ook tegen dit virus kan en wie weet ook bij andere ziektes kan
opereren. We praten dan weer over een “superras”, een woord wat we
regelmatig tegenkomen in het militaire circus.
Het is overduidelijk dat de Amerikanen met vele experimenten bezig
zijn en dat allemaal onder een oefening ver van hun huis, in een vage
jurisdictie wat moet lijken of het over snelheid en mobiliteit gaat.
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Een farce die wij moeten geloven maar gelukkig via intern, van slachtoffers dus, duidelijk ontmaskerd wordt!
U bent militair, u bent eigendom van de staat, en experimenten moet u
toelaten in het belang van uw land.
John H Baselmans-Oracle
Written 18 March 2020

Artikel 1583
Er kan geen Corona/ COVID-19 ontstaan op onze eilanden
In de maanden dat Corona/ COVID-19 aan het cirkelen is rond onze
aardbol is er wetenschappelijk een zeer interessant gegeven vrijgekomen.
De ware explosies van dit virus zijn in die landen en die plaatsen waar
5G volop werkende is en of mee geëxperimenteerd wordt.
Wat ook blijkt is dat bijvoorbeeld op onze eilanden alleen gevallen
geconstateerd worden waar die personen op geïnfecteerde plaatsen
zijn geweest.
Bij deze mensen is het virus al geactiveerd door de 5G straling en dus
niet lokaal. Het wil niet zeggen dat er op de eilanden geen geïnfecteerde
gevallen rondlopen.
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Maar bij die lokale geïnfecteerde zal het virus niet geactiveerd worden
zolang ze maar niet in aanraking komen met deze 5G.
De enige vraag is in welke frequenties zijn de drie bollen op Westpunt
aan het uitzenden en experimenteren?
Maar zolang deze uit de 5G frequentie blijven kan er geen Coronavirus/
COVID-19 lokaal geactiveerd worden en hebben we alleen te maken
met gevallen die in het buitenland geactiveerd zijn!
Steeds meer lezen we rapporten zelfs via universiteiten dat het virus
geactiveerd moet worden en dat het vrijwel zeker is dat 5G de sleutel
is in deze pandemie.
Blijf weg bij 5G en zo ook microwaves (zelfde frequentie) en dan zal
de schade op onze eilanden minimaal zijn.
Laat Corona/ COVID-19 niet jouw leven bepalen.
John H Baselmans-Oracle
Written 19 March 2020
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Artikel 1584
Handelt de Curaçaose regering illegaal in het Covid-19
sprookje?
We zien lokaal dat er vele zaken blijkbaar onrechtmatig worden uitgevoerd. Men geeft zelfs gevangenisstraffen en hoge boetes als je niet
uitvoert wat een persoon met strepen je vertelt te doen.
Doch, heel veel zaken zijn tegen de simpele wetten en regels volgens
de rechten van de mens.
Vreemd is dat de diverse lokale politici die ik heb benaderd niets weten
van een noodtoestand, martial law of te wel krijgswet die afgekondigd
zou moeten worden, laat staan dat de regels in officiële document
openbaar zijn gemaakt.
Is dit werkelijk zo dan maakt dat alles wat nu spelende is geen wettelijke basis heeft!
Het heeft alle schijn dat de regering en diverse autoriteiten denken dat
ze werkelijk nu alle macht in handen hebben en zo vele regels mogen
schenden. Machtsmisbruik (dictatuur) noemt men dat.
Men gaat over tot sluiten van winkels als er bankjes buiten de winkels
staan. Men gaat mensen controleren op koorts zonder enige bevoegdheid. Men stelt regels die eerst vastgelegd zouden moeten worden in
een wetboek of voor tijdelijk in een noodverordening! De zogenaamde
leiders zijn totaal de weg kwijt en menen nu via een virus vele zaken
tegen de wet in te kunnen uitvoeren en dagelijks aan te passen. Doch,
houdt goed in de gaten u hebt nog steeds alle rechten en bent beschermd
door de rechten van de mens.
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Zolang er officieel via documenten geen noodtoestand, martial law of
te wel krijgswet is afgekondigd, zijn alle wetten en regels nog steeds
geldend voor elke burger. Alle regels, die dagelijks schijnen te veranderen, zijn onwettelijk en hoeven NIET opgevolgd te worden en zijn
NIET strafbaar!
Om even de machtsmisbruikers eraan te herinneren plaatsen we hier de
omschrijving van martial law of te wel krijgswet.
Definitie 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.”
“De krijgswet kan worden afgekondigd en door een overheid worden
gebruikt om haar gezag op te leggen, bijvoorbeeld na een staatsgreep
of om protesten te onderdrukken.
In sommige gevallen wordt de krijgswet ook afgekondigd bij grote
(natuur)rampen, maar de meeste landen kennen hiervoor andere vormen
van de noodtoestand.”
“Toezicht op naleving van deze regels is in handen van militairen, en
berechting van overtredingen geschiedt veelal door de krijgsraad. Ook
kunnen bepaalde burgerrechten tijdelijk worden opgeheven, zoals het
recht op vrije vergadering en het briefgeheim.”
“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.”
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Definitie noodtoestand
“De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een
overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van
toepassing is. Tijdens een noodtoestand kan een overheid zeer slagvaardig handelen, zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg
met inwoners te voeren. Bij natuurrampen, zoals een overstroming, een
aardbeving of een orkaan, kan de noodtoestand worden uitgeroepen.”
Zolang de regering niet via minimaal een officiële noodverordening
waar alle veranderingen zijn benoemd aan de burgers kenbaar heeft
gemaakt, hoeven mensen zich niet als een pingpongbal overal te laten
misbruiken. Dan ook heeft de regering en de gezagsdragers zich aan
deze regels te houden en kunnen niet dagelijks maar even aangepast
worden! Alles lijkt erop dat de normale wetten nog steeds van kracht
zijn daar zowel politiek als burgers NIETS gezien hebben wat op een
noodverordening lijkt!
Zolang de regering hun zaakjes niet in orde heeft en alle acties via een
noodverordening heeft vastgelegd, kan men niets opleggen! Zolang
officieel via publicaties de noodtoestand(wet), martial law of te wel
krijgswet niet is afgekondigd, kan men ons alleen vriendelijk verzoeken
maar niet eisen, opleggen en zeker niet straffen.
Kent uw recht en het recht van elke mens op deze aardbol.
John H Baselmans-Oracle
Written 20 March 2020
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Artikel 1585
VERONTRUSTEND BERICHT!
Als heer Gerstenbluth, mevr Romer, mevr. Mc William en heer Rhuggenaath het Corona/ COVID -19 virus zo goed onder controle hebben.
Waarom is er dan niet één lokale arts die de twee besmette patiënten
wil behandelen?
Via inside werd me verteld dat artsen weigeren deze 2 patiënten te
bezoeken, medisch bij te staan daar er totaal GEEN protocol is voor
dit soort situaties!
En dan met uitgestreken gezichten dagelijks uren kletsen voor de pers
en beweren dat we humaan bezig zijn!
SCHAAMT U ALLEN, U ROMMELT MAAR WAT RAAK!
John H Baselmans-Oracle
Written 20 March 2020
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Artikel 1586
Het vaste patroon
Is niemand opgevallen dat wereldwijd 1 op de 19.000 personen positief
bevonden worden ivm het COVID-19 virus!
China heeft nu nog nauwelijks gevallen, Duitsland is terug aan het vallen en Italië heeft zijn piek bereikt!
Dat wil zeggen dat Curaçao 8 gevallen (waarvan 1 dode) zal krijgen
uitgaande van +/- 150.000 inwoners!
Dit gegeven kan je op alle landen leggen.
Wanneer gaan de mensen de lijn zien in de wereld van de “Hologram”
en zijn “Dimensies”?
Wil je meer weten over waarom de rijken der aarden blijven leven en
waar ze zich terugtrekken lees het boek “Het lang verborgen geheim”.
Lees mijn Energieniale boeken maar eens mocht je meer willen weten.
Alle boeken zijn gratis te downloaden.
http://johnbaselmans.com/Books/Books_Freebooks.htm
John H Baselmans-Oracle
Written 21 March 2020
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Artikel 1587
Plan van aanpak COVID-19 Curaçao
-Weiger alle buitenlanders die naar het eiland komen (grote straffen
zetten).
-Per direct de FOL-basis en “Radars” Westpunt stoppen met 5G.
-Behandelingsplan China of Duitsland overnemen voor eventuele behandeling huidige geïnfecteerde.
-Zorg voor voldoende voedsel, medicamenten.
- Betere voorlichting van alle medici en protocol doornemen met elke
belanghebbende.
-Scholen, winkels, banken en alle instanties direct weer openen, het
dagelijkse leven hervatten.
-Actie ondernemen als de prijzen de laatste weken verhoogd zijn of op
artikelen woekerwinsten worden gemaakt.
-Werkeloosheid in de toeristenindustrie subsidiëren via opengestelde
Nederlandse kanalen.
-Verdere maatregelen niet nodig daar er geen reden is voor verder
ingrijpen (het virus kan niet geactiveerd worden lokaal mits FOL en
Westpunt zich aan de regels houden).
-Het volk via publicaties eerlijk informeren over de stand van zaken
rond de wereld.
-Politiek en huidige “experts” een levenslange vakantie geven en die
personen laten vervolgen die onnodig opruien, mensen vals voor lichten
en vrijheden ontnemen!
Ook diegene vervolgen die onder valse voorwendsels en valse verklaringen speelde dat er een noodsituatie was.
- The new world-
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Laten we ons gezond verstand gebruiken en al dit bangmakerij en onnodige angst kweken negeren.
Dit gaat níét om het virus, het gaat om veel grootsere zaken en onze
lokale meelopers weten werkelijk niet waar ze mee bezig zijn!
LET WEL: De lokale politiek kan je plaatsen in dezelfde rij van die personen die onbeperkt toiletpapier hamsteren lopend in de rij der schapen!
John H Baselmans-Oracle
Written 21 March 2020

Artikel 1588
Onbegrip
Wegens onbegrip, domme mensen, blind en schaapachtig gedrag is het
niet langer verantwoord nog op deze aardbol te blijven.
Angst en domheid hebben de mensheid totaal vernietigd zonder dat
men het door heeft. Wereldoorlog 6 was precies wat het moest brengen.
Het gaat u allen goed.
Johannes Henricus Baselmans-Oracle
“They will create the virus themselves and pretend to take their time to
find the solution when they already have it.”
Muammar Gaddafi
Written 22 March 2020
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Artikel 1589
Er is iets zeer groots gaande
Superrijken, bekenden en hooggeplaatsten zijn of allemaal in quarantaine
of verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Zo ook blijkt dat mevr. Merkel en de heer Steimeier (president van
Duitsland) in 2 verschillende overheidsvliegtuigen aangekomen zijn
in Las Vegas! Wat frappant is, is dat Las Vegas een ingang heeft naar
de ondergrondse wereld!
Wat we nu krijgen zijn dubbelgangers (ga de nieuwe foto’s maar eens
vergelijken) die zaken zolang moeten vervangen totdat de grote paniek
gaat uitbreken. Want bijvoorbeeld Nederland sluit voor ruim 2 maanden
hun burgers op. Ook zie je in Italië maar ook China dat deze mensen gek
en opstandig maken! Precies waar deze farce van een virus om draait!
Zodra de hel los is, kan men onbeperkt opruimen en het lang geleden
bedachte plan uitvoeren!
Het COVID-19 virus is nu officieel bewezen door wetenschappers,
geactiveerd te zijn door de 5G frequentie! (zie eerdere publicatie en
verklaringen van doctoren).
Vele superrijken, bekenden en hooggeplaatsten zijn al ondergedoken en
we hebben nu te dealen met de dubbelgangers net zoals Hitler het deed
toen hij merkte dat hij zou verliezen! Het oude spel is weer gaande en
we accepteren dat ons de vrijheden en het leven worden afgenomen.
John H Baselmans-Oracle
Written 23 March 2020
- The new world-
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Artikel 1590
OPMERKELIJKE UITSPRAAK!
Heer Gerstenbluth antwoordt op de vraag; hoe lang deze situatie lokaal
gehandhaafd blijft:
“Het eiland blijft in een lock zolang het COVID-19 virus er wereldwijd
is!
Met andere woorden: Zolang er nog landen zijn met dit virus blijven
wij gevangenen van een corrupt systeem!
Dat wil dan duidelijk zeggen VOOR ALTIJD!
Want het virus zal en kan niet meer verdwijnen!
Geen wonder dat men nu al alles zet op juni 2020!
LATEN WE TEN STRIJDE GAAN!
John H Baselmans-Oracle
Written 24 March 2020

Artikel 1591
HET ZAKKENVULLEN IS BEGONNEN!
En laten we zo weer het geld verdwijnen wat eigenlijk voor de burger is.
Beginnen nu mensen te snappen waarom WERKELIJK het virus in
stand gehouden wordt!
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Alles gaat om geld en de potjes met miljoenen die opengetrokken
worden.
John H Baselmans-Oracle
Written 24 March 2020

Artikel 1592
VRAGEN AAN HEER GERSTENBLUTH
Betreft: COVID-19 onder de illegalen Venezolanen!
De vragen aan heer Gerstenbluth zijn:
- De huidige COVID-19 gevallen die u dagelijks aangeeft zijn dat inclusief de illegale besmette Venezolanen of zijn het alleen die mensen
die via vliegtuig hier op het eiland geland zijn?
- Wat doet u met de dagelijks vele illegalen die binnenkomen en volgens
berichten op vele plaatsen op het eiland zich schuilhouden?
- Waarom is een groep artsen bezig om juist alleen dat probleem van
besmette illegalen aan te pakken?
- Is dat waarover gezwegen moet worden heer Gerstenbluth, dat in
opdracht van min. Romer?
Het probleem COVID-19 lokaal en de eilanden is NIET de reizigers,
maar de overgrote groep die de besmetting overbrengt, zijn de illegalen!
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Deze groep kan nauwelijks naar een dokter en zeker niet in een afzondering geplaatst worden daar ze dan gepakt worden! Dus deze mensen
lopen in groten getale over ons eiland!
Het houdt in ieder geval de cijfers laag want voor heer Gerstenbluth
bestaan deze mensen niet en is het niet zijn zorg!
Dat was waar men over moest zwijgen en de rest speelt men het spel
zo gedirigeerd als mevr. Romer het wil om zo de grote sommen geld
vanuit elders vrij te krijgen om die dan weer eerlijk te verdelen onder
de “armen”!
John H Baselmans-Oracle
Written 25 March 2020

Artikel 1593
Enkele citaten vanuit Eindhoven
“De longklachten die worden toegeschreven aan het SARS-CoV-2 /
COVID-19 / corona virus, hebben een sterke overeenkomst met de
klachten van 5-G.
Zo verstoort de frequentie van 60 GHz de zuurstof opname in de longen
en dat geeft dus longklachten.”
“Weken reden de ambulances bij het Catharina ziekenhuis in Eindhoven
af en aan met zieke patiënten.
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Maar misschien wil je daar niet opgenomen worden, want er is daar in
het ziekenhuis op 30 januari 5-G aangebracht en dat 5-G zit zelfs in de
ambulances die je er naartoe brengen!”’
Remon van der Linde
Remon heeft het duidelijk begrepen en je kan werkelijk de kernen van
het virus leggen op de kaart van 5G.
We zien het ook op onze eilanden.
Helaas men heeft liever dagelijks doden als de 5G uitschakelen en die
mensen helpen uit hun benauwde situatie.
De denkwijze van de politiek is duidelijk;
“opruimen grote groepen mensen, kost wat kost!”
John H Baselmans-Oracle
Written 25 March 2020

Artikel 1594
UPDATE WASHINGTON
Uit bronnen vanuit het witte huis blijkt dat president Trump de Amerikaanse grenzen zeer binnenkort weer gaat openen!
Steeds meer blijkt dat het gehele COVID-19 verhaal niet is wat er door
de pers en een selecte groep alsmaar naar buiten wordt gebracht!
- The new world-
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Uit cijfers blijkt dat er veel minder doden zijn de afgelopen maanden
dan bij de jaarlijkse griepepidemie!
Dat mag dan niet in verhouding staan met de enorme schade die nu
toegebracht wordt aan vele economieën rond de wereld.
Verder kwam naar buiten dat, naar verwacht, China ook zeer binnenkort
haar grenzen weer gaat openstellen en het normale leven weer gaan
hervatten.
John H Baselmans-Oracle
Written 25 March 2020

Artikel 1595
Snapt u deze COVID-19 onzin nog?
7 personen ziek op de 150.000 personen en men legt een geheel eiland
plat!
510.000 personen ziek op 7.600.000.000 personen en men brengt de
gehele wereld in rep en roer!
Dat allemaal omdat enkele “experts” menen dat de ondergang van de
mensheid is ingezet!
Maar lees; omdat er triljoenen vrijkomen die verdeeld gaan worden
onder de elite en hun farmaceutische vriendjes!!
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Hoe lang moeten we dit als bewoners van planeet aarde dit nog nemen?
John H Baselmans-Oracle
Written 26 March 2020

Artikel 1596
DE LEUGENS GAAN DOOR!
Niets hoor je over de besmettingen van illegalen.
Niets hoor je van de besmetting bij de zwervers.
En natuurlijk is er geen binnenlandse besmetting!
Als alles werkelijk zo is waarom dan een geheel eiland economisch
naar de afgrond trekken?
Wat zit erin voor de politiek? En wat is het draaiboek wat gedirigeerd
wordt door een minister Romer die werkelijk iedereen blijkbaar naar
haar hand heeft staan!
Verder hanteert men lokaal het draaiboek van Nederland wat duidelijk
geen draaiboek is, gezien dat er maar weinige geïnfecteerde herstellen
maar Nederland percentsgewijs ook nog een van de hoogste sterfgevallen heeft!
We worden belazerd, we worden bedrogen en niemand heeft de ballen
om dat aan te kaarten!
John H Baselmans-Oracle
Written 27 March 2020
- The new world-
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Artikel 1597
Corona, COVID-19 of te wel SARS het was al langer
gaande (een verslag van een getuige)
6 maart schreef ik het volgende:
“Toch was de hel nog niet voorbij want doordat ik zwaar verzwakt was
door die leverinfectie en 12 kilo af was gevallen en nauwelijks wat
binnen kon houden, kwam de daaropvolgende dreun.”
“Ik kreeg luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid en pijn op de
borst) en hoge koorts.
Ik kon nauwelijks uit bed en had daarnaast spierpijn, was verward, veel
hoofdpijn, keelpijn en ontzettend moe. Ik voelde me werkelijk doodziek
en het leven was voor mij geen optie meer.”
Dit ziektebeeld was er op 15 0kt 2019 en het duurde weken om grotendeels er bovenop te komen.
Het was duidelijk het beeld van wat men nu noemt COVID-19 maar
viel ook precies in de symptomen van SARS.
Hoe ik dit ook meldde, hoe ik het ook aangaf het enige wat men vertelde
was dat het niet kon en dat het verzonnen was. Het frappante is dat ik al
10 jaren het eiland niet verlaten heb en niet in een van de gevarenzones
ben geweest!
Nu zijn we maanden verder en weten we dat het COVID-19 virus terugkomt en niet stopt na één aanval. Ook dat is ondertussen bevestigd
door doctoren in China.
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En ja, het komt terug want na de eerste heftige aanval van mij 15 okt
2019 zijn mijn longen nooit meer de oude geworden maar het kuchje,
benauwdheid en druk op de borst blijven.
Gelukkig sta ik in mijn ervaringen met dit virus niet alleen en zijn er
nu ook bekendere personen die beweren het virus al lang voor de zogenaamde uitbraak gehad te hebben!
Voor mij ben ik 99.9% zeker dat het virus me overmeesterd heeft en het
huidige leven nu zwaar en pijnlijk maakt.
Je weet niet wat de volgende dag je geeft.
Mensen praten over de dood die dit virus brengt. Nu, ik geloof erin dat
je beter af bent dood dan een overlevende met eeuwige klachten na de
eerste grote aanval.
John H Baselmans-Oracle
Written 27 March 2020

Artikel 1598
Hoeveel bewijs wilt u nog voor uw neus zien?
Het bewijs wat er gaande is!
Aruba: Diverse COVID-19 patiënten, geïnfecteerd in buitenland.
Bonaire: GEEN COVID-19 patiënten, GEEN infecties vanuit buitenland.
Curaçao: Diverse COVID-19 patiënten, geïnfecteerd in buitenland.
Saba: GEEN COVID-19 patiënten, GEEN infecties vanuit buitenland.
- The new world-
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St Eustatius: GEEN COVID-19 patiënten, GEEN infecties vanuit buitenland.
St-Maarten (Nederlandse gedeelte): GEEN COVID-19 patiënten,
GEEN infecties vanuit buitenland.
- Alle eilanden kregen tot voor enkele dagen nog bezoek van schepen
en vliegtuigen.
- Bezoek van mensen die of uit Nederland of Amerika kwamen.
Waarom heeft Aruba en Curaçao WEL COVID-19 patiënten?
En Bonaire, Saba, St Eustatius en St-Maarten GEEN COVID-19 infecties?
En worden bij de meest geïnfecteerde het gezien als komend van het
buitenland?
Alle eilanden hebben vanuit dezelfde delen van de wereld passagiers
ontvangen en toch zijn 4 eilanden vrij van het virus en zijn de twee
eilanden geïnfecteerd en hangt men een show uit die totaal nergens op
slaat!
We kunnen duidelijk rond de wereld zien dat het virus in elk mens al
aanwezig is, het is een kwestie van “activeren”!
Duidelijk genoeg is er bij onze 2 “geïnfecteerde” eilanden WEL een
5G die aanstaat en op de resterende 4 eilanden is er simpel, op de Nederlandse gedeeltes, GEEN 5G!
Waarom houden Aruba en Curaçao de 5G aan en dat ten koste van vele
personen?
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Praten we om, ten koste van de bewoners, mee te delen vanuit de miljardenpot die opengesteld is?
John H Baselmans-Oracle
Written 28 March 2020

Artikel 1599
CURACAO DRAAIT DOL!
De avondklok is ingesteld: van 21.00 - 06.00 uur mogen mensen niet
meer op straat zijn.
Uitzonderingen zijn noodgevallen en dokters, politie etc. Die moeten
een ID kunnen tonen.
Restaurants, supermarkten, toko’s, botica’s en andere winkels moeten
19.00 uur dicht.
Openbaar vervoer blijft rijden tot 21.00 uur om mensen op tijd thuis
te brengen.
Hoe kan je het bedenken terwijl nergens is bewezen dat het een positief
effect heeft op deze farce!
Je moet politiek toch compleet incompetent zijn als je dit in een keer
uit het niets invoert!
Mensen die gaan werken vanaf Bandabou vertrekken hier al rond 4.30
- 5 uur!
Weer houdt men geen rekening met Bandabou!
Verder is het nu duidelijk waarom het Nederlandse leger deze kant
uitkomt; marcial law is onderweg, dat is nu overduidelijk!
- The new world-

215

Goed nieuws! Nu krijgen alle chollers en illegalen ook een bed om op
te slapen!
John H Baselmans-Oracle
Written 29 March 2020

Artikel 1600
LAAT UW VRIJHEID NIET AFNEMEN DOOR EEN
CORRUPTE REGERING EN EEN FAKE VIRUS!
Volgens alle wereldverdragen hebben wij als mens het recht op vele
vrijheden.
Een recht waar velen voor gestorven zijn in het verleden.
NIETS maar ook NIETS kan ons onze vrijheden afpakken!
- Geloof niet alle regels die gesteld zijn door een corrupte regering.
- Geloof niet de farce rond en om een virus.
Laat ons niets opleggen! Men kan ons niet opgesloten laten zitten in
een huiskamer of appartement!
De gehele opzet is om ons los te trekken van de natuur vanwaar wij
onze krachten halen.
Ga wandelen, ga zwemmen, ga buiten spelen, maakt connectie met
moeder natuur en geloof ABSOLUUT niet de farce om elkaar niet meer
te omhelzen, zoenen of de hand te schudden!
Want van elk persoonlijk contact, weet men, worden we als mens sterker
en dat is wat men nu verbiedt!
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Daar is waar je de antistof kan halen voor een farce virus! Geloof absoluut niet de fake dodenlijst! 98% van de doden zijn niet een gevolg
van, volgens vele artsen, het virus maar van vele andere ziektes en de
jaarlijkse reguliere griep!
Kom op voor uw vrijheden!
Met z’n allen kunnen we deze corruptie en fake verhalen van de huidige
politiek ongedaan maken!
Het recht van vrijheid, MKK Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Written 29 March 2020

Artikel 1601
Specialisten en huisartsen zijn volgens hun eigen zeggen de
lokale infectiebronnen
Heer Gerstenbluth is totaal de weg kwijt!
Deze man vroeg zich af waar de lokale bronnen vandaan komen in
verband met het COVID-19 virus!
Was het niet zo dat lokale specialisten in het ziekenhuis en huisartsen die
COVID-19 positief zijn door mogen werken daar ze “hard nodig zijn”!
Uit bronnen vanuit het ziekenhuis zijn er enkele besmette specialisten
en medewerkers die toch hun beroep mogen uitoefenen!
Hetzelfde kreeg ik als informatie dat er ook huisartsen besmet zijn en
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gewoon doorgaan met hun praktijk!
U brengt bewust de bevolking in gevaar no 1!
U maakt zich druk over de bezorgingen aan huis.
De bezorger die 20 mensen bezoekt kan 20 mensen besmetten!
Hoe dom kan je redeneren? Want om iedereen naar een toko te lokken,
daar mensen op een kluitje te laten staan, dat met honderden mensen en
iedereen hoest en proest, brengt dat geen besmetting heer Gerstenbluth?
U brengt bewust de bevolking in gevaar no 2!
Ook dat u gaat zeggen dat als de piek nog even wegblijft, zou dat goed
zijn!
Praat u als een expert of als iemand die de weg kwijt is?
Wat is goed als je die piek uit blijft stellen en ontkennen?
U brengt bewust de bevolking in gevaar no 3!
Even verder over het antwoord rond het medicijn chloroquine wat heer
Trump aankondigde.
Iedereen weet dat het een goedgekeurd medicijn is en als u dan gaat
zeggen dat heer Trump niet de aangewezen persoon is om dit naar buiten
te brengen, slaat u de paal helemaal mis! Vele landen weten hoe het
woord werkelijk naar buiten gevoerd moet worden en dat via één man,
meestal de leider van een land en niet zoals we lokaal zien, door vele
clowns die allemaal achter een microfoon willen staan!
Maar nee, heer Trump is niet de expert maar hij praat wel namens een
leger aan experts!
Alles lijkt erop dat alle handelingen lokaal richting geld wijzen en naar
een vrouw die achter de schermen alles dirigeert en iedereen als een
lam schaapje mee laat blaten!
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U brengt bewust de bevolking in gevaar no 4!
Het is werkelijk ongelofelijk dat dit eiland stuurloos is en niet met
common sense gewerkt wordt. Vele zijn al besmet en diverse mensen
hebben het virus al veel eerder gehad, iets waar heer Gerstenbluth niets
van wil weten.
Want ooo wat doen we het toch goed op de wereldranglijst met 11 gevallen en 1 dode! Ja, 11 gevallen omdat men niet verder wil testen en 1 dode
omdat men totaal geen beleid heeft en handelt als radeloze kinderen!
Hoe lang moeten we nog luisteren naar deze clowns?
John H Baselmans-Oracle
Written 30 March 2020

Artikel 1602
LAAT U ZICH NIET MOEDER NATUUR ONTZEGGEN!
De genezing van alles ligt in en op onze aarde en zeeën en daarom zijn
de politiek en hun clubjes panisch dat mensen de natuur opzoeken.
Pak de natuurlijke kracht, neem die en bevecht het onrecht wat nu
gaande is.
WE STAAN STERK!
John H Baselmans-Oracle
Written 31 March 2020
- The new world-
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Artikel 1603
Open brief 1
Curaçao; 31maart 2020
Openbare brief aan:
-Minister President Heer Rutte
-Heer Knops
-Leden Tweede Kamer Nederland
Betreft: COVID-19 Curaçao
Heren
Help, wij Curaçao stikken!
Wij als MKK Curaçao (Movimentu Kontra Korupshon Curaçao) willen
u onder de aandacht brengen de handelswijze van de Curaçaose regering onder heer Rhuggenaath, dat in verband met de afhandeling van het
COVID-19 virus op dit eiland.
U als verantwoordelijk land over deze eilanden, gezien uitspraak;
GRAND CHAMBER
CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS, (Application no.
10511/10),
JUDGMENT, STRASBOURG,
26 April 2016 moet het ook opgevallen zijn dat er op het eiland Curaçao
een extreme manier van afhandelen is van het wereld virus probleem.
Buiten dat, zeker in de eerste dagen alles illegaal en alles zonder enige
wettelijke publicaties is verlopen, zijn we nu als burgers van dit eiland
opgesloten als gevangenen in onze eigen huizen!
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Dat er maatregelen genomen moeten worden in dit soort situaties is
duidelijk maar waarom wordt er bij u bijvoorbeeld in Nederland 1.5
meter afstand geëist en op dit kleine eiland 2 meter? Zo zijn er nog veel
meer van die absurde eisen.
We hebben daarnaast dat álle winkels gesloten zijn buiten enkele supermarkten.
Het verkrijgen van voedsel is een drama daar er maar per elke 10 m2 1
persoon in de winkel mag zijn!
Dat wil zeggen dat we gisteren bij onze grote supermarkten rijen hadden
staan van wel tot 1 kilometer aan mensen en dat allemaal in de kokende
zon! Buiten lopen, zwemmen, klussen (zoals schilderen aan eigen huis)
en vele andere activiteiten zijn verboden en worden afgedwongen door
illegale zeer hoge straffen!
Waarom zijn er in het Koninkrijk der Nederlanden niet overal dezelfde
richtlijnen en doet bijvoorbeeld Aruba en Curaçao maar wat ze willen?
Waarom hebben de BES-eilanden wel de Nederlandse (wereld) richtlijnen aangehouden en zijn we hier op het eiland aangewezen op een
mogelijk dolgedraaide hoofd GGD heer Gherstenbluth. Een man die
blijkbaar het liefst iedereen in een glazen potje wil opslaan en pas weer
opentrekken over enkele jaren!
De illegale verordeningen, daar vele niet juridisch gedekt zijn/waren,
worden per dag aangepast door een heer Rhuggenaath, een mevrouw
Romer en een heer Gherstenbluth. Het zijn die mensen die het leven voor
de bewoners van Curaçao onmogelijk maken! Alle hotels, alle handel en
alle winkels, buiten de supermarkten, zijn gesloten! Onze SDKK is niet
meer alleen het gebouw op Koraal Specht maar is het GEHELE-eiland!
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Dat gecreëerd door deze 3 lokale hoofdrolspelers!
Waar zijn onze rechten van de mens zoals in vele verdragen vastgelegd?
Waar is Nederland die goed bestuur op de eilanden moet waarborgen?
U bent wel die Nederland die volgens de lokale politiek weer een miljard
gaat uitlenen en waar wij burgers geen cent van zien maar wel offers
voor moeten laten, buiten de reeds ruim 2 miljard die al eerder door
deze politiek is verdwenen!
Hoe denkt u als regering van Nederland en als Kamer het handelen op
Curaçao maar ook op Aruba internationaal te verantwoorden?
160.000 mensen worden alleen al op Curaçao in gijzeling gehouden
en dat door
3 personen die klaarblijkelijk niet meer toerekeningsvatbaar en dolgedraaid zijn?
Wachtend op uw antwoord als regering en Kamer vanuit Nederland zal
MKK nog even aanhouden om internationale stappen te ondernemen.
Want zoals het Europees Hof al meerdere malen heeft besloten, het
is Nederland die uiteindelijk aansprakelijk is voor de acties op de 6
eilanden.
Met een vriendelijk, doch pijnlijke groet,
MKK Curaçao
J.H.Baselmans-Oracle Woordvoerder
Dokterstuin 237
Tel 8
Port 5
Curaçao, Netherlands Antilles
Written 31 March 2020
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Artikel 1604
24 uren en één leven
Omdat ik maar één leven heb en de dagen 24 uren bevatten en omdat
enkele uren slaap ook nog daarbij nodig is, moet ik gaan bepalen wat
werkelijk belangrijk is of geheel moet stoppen.
Nu is gebleken dat social media niet de plaats is waar zich personen
bevinden die werkelijk door denken en zaken willen begrijpen en zeker
niet willen veranderen. Men is uit op wraak en sturen dagelijks dreigbrieven en gaan zelfs verder dan dat. Niet dat, dat me weerhoudt om
zaken aan te pakken maar wel om daar nog tijd in te besteden.
Daar lokaal er juridisch veel mis is, zijn wij als MKK met juristen en
advocaten bezig om deze corrupte politici en hun eigen gemaakte regels aan te pakken. Wij zijn achter de schermen via NGO’s maar ook
functionarissen in diverse wereldorganisaties aan het kijken hoe we dit
illegaal handelen van deze regering/personen kunnen aanpakken. Dat
wil zeggen dat ik heel veel tijd (vele slapeloze nachten) meemaak om
met deze juristen/advocaten zaken door te nemen. Het gaat niet over één
proces of één behandeling. We vechten namelijk onder andere tegen Nederland die we als MKK gisteren hebben aangeschreven over een zaak.
We zijn ook bezig de vrijheden die, vastgelegd zijn in diverse verdragen waaronder ook “het verdrag van de rechten van de mens”, door de
lokale politici met alle voeten worden getreden aan te pakken. Zo mag
elk mens zich vrij bewegen en is er niet een rechterlijke uitspraak tegen
welk persoon dan ook die zijn/haar vrijheid kan ontnemen (daargelaten
de veroordeelden gedetineerden). Ook blijkt dat de soevereiniteit van
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onder andere mijns persoon; die ik bevestigd heb gekregen 31 maart
2014 door de Nederlandse koning Willem Alexander en gedeponeerd is
bij de lokale Gouverneur, Minister President, veiligheidsdienst en min
van justitie, ook in vele lijnen niet wordt gerespecteerd! Dat maakt dat
ook hier we via bijvoorbeeld een Unicef, die mij een wereldpaspoort
heeft verstrekt, aangekaart gaat worden. Ook hierin is het eiland Curaçao
met als verantwoordelijk land Nederland sterk in gebreke.
Kortom, buiten het vele uitzoeken, coördineren en wegen afwegen
welke te gaan, wil ik tekenen toch blijven aanhouden en dan is mijn tijd
op. Ik heb geprobeerd u wijzer te maken maar helaas zoals nu, loopt u
als schapen achter een Rhuggenaath, Romer en Gherstenbluth aan die
tegen alle regels bezig zijn en 160.000 mensen gijzelen zonder enige
logische reden!
Alles over COVID-19 en de linken 5G zijn door mij gepubliceerd en
mijn deel heb ik gedaan. Het is aan u of u slaaf blijft of eindelijk dat
beetje verstand laat werken en gaat zorgen dat de huidige politici en
zgn experts voorgoed opgesloten worden!
De keuze is aan u!
John H Baselmans-Oracle
Written 01 April 2020
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Artikel 1605
BEWIJS VAN ONVERMOGEN!
Hoe dom is Gerstenbluth, Girigory en Leito?
LET OP DE VOLGENDE UITSPRAAK!!
“luchtvaart als de scheepvaart die NOG vracht komen brengen”
NOG!
Dus binnenkort is er geen levensmiddelen en goederen die binnenkomen!
Wat wil deze ziekelijke personen gaan bereiken en dat buiten elke proporties en geen enkele gedekte wetgeving!
We praten hier over tirannie of te wel communistisch handelen.
John H Baselmans-Oracle
Written 01 April 2020

Artikel 1606
Een geval vanuit het veld met grote consequenties
Dagen geleden werd een arts geroepen om naar een ouder persoon te
komen kijken die zwaar ziek thuis lag op Bandabou.
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De arts constateerde dat deze persoon alle symptomen had van Corona
of te wel het
COVID-19 virus.
Omringd door tientallen familieleden belde de arts de specialist om
hem te informeren over de toestand van deze persoon. Deze specialist
vertelde afstand van die man te nemen, geen penicilline te geven en de
nacht af te wachten.
Die nacht overleed de man…..
Er werd aangeraden om alle familieleden te laten testen voor het virus,
niemand deed het en de overleden persoon werd met vele familieleden
omringd begraven!
Je sluit een heel eiland op en laat een familie van vele tientallen personen
gewoon rondlopen omdat een specialist niet een van de procedures
durft te hanteren.
Of is het dat er opdracht in de stad zou zijn om de ouderen en verdere
personen op
Bandabou buiten de stad te houden? De naar alle waarschijnlijkheid
positieve overleden man en zijn familie zijn nooit verder getest!
En dan is het logisch dat we op die manier op 11 personen blijven
staan zelfs als er huisartsen, specialisten en verplegend personeel die
positief zijn bevonden maar met hun werk verder mogen gaan! Is dat
de reden dat heer Gherstenbluth als een waanzinnige iedereen angst wil
inpraten en maatregelen laat nemen die onwettelijk maar ook buiten
alle proporties zijn?
Stop met leugens heer Gherstenbluth, uw eigen mensen zijn geïnfect226
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eerd, u sluit Bandabou uit van elke behandeling en u laat geïnfecteerde
gezinnen op dit deel van het eiland verder andere burgers besmetten!
Alles wijst erop dat u geen mens meer bent maar een categorische
leugenaar die 160.000 mensen laat vastzetten voor iets wat al lang
geëxplodeerd is!
John H Baselmans-Oracle
Written 01 April 2020

Artikel 1607
Amnesty roept Curaçao op om vreemdelingen vrij te laten
Amnesty International roept de Curaçaose regering op om Venezolanen
in vreemdelingendetentie vrij te laten. De organisatie zegt niet te weten
hoeveel er momenteel vastzitten.
De mensen in detentie hebben volgens Amnesty geen middelen om
zichzelf te beschermen tegen het virus. Afstand houden is geen optie in
de barakken en ook andere voorzorgsmaatregelen zijn niet uitvoerbaar.
En zo doet MKK zijn werk via de internationale kanalen.
Volgens de lokale pers hebben onze brieven geen gehoor toch?
Dank u Amnesty International
John H Baselmans-Oracle
Written 02 April 2020
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Artikel 1608
UPDATE: Brief van MKK aan minister Knops!
Zojuist antwoord gehad van heer Knops vanuit Den Haag (Curaçao
zwijgt onbeschoft in alle talen).
Deze heeft in een zes pagina’s tellende brief uitgelegd wat er gaat gebeuren vanuit Nederland.
Mooi is te zien de acties die we als MKK nu kunnen nemen tegen de
wanprestatie van de verantwoordelijke minister-president Rhuggenaath
en verantwoordelijke minister mevrouw Romer!
Hoe is het toch mogelijk dat een Den Haag in deze crisistijd netjes binnen
enkele dagen wel brieven beantwoordt en lokaal alle politici hun mond
houden en wegkijken i.v.m. de staatsgreep van een minister Romer?
MKK kan nu internationaal zaken aan gaan kaarten en petje af voor
Nederland die blijkbaar niet wist hoe ernstig de situatie werkelijk is op
onze eilanden.
WE VECHTEN DOOR!
Written 02 April 2020
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Artikel 1609
LATEST NIET TE GELOVEN UPDATE
Enkele “gedachten” / “plannen” gehoord vanuit de monden vanuit onze
huidige lokale politiek:
- Er zal na de eilandelijke 5G installatie een zogenaamd einde zijn van
het COVID-19 virus!
(Lees gerechtspapieren)
- OB gaat minimaal 15/25% om hoog.
- Dagelijkse levensmiddelen zullen stijgen 25/50%.
- Iedereen zal geïnjecteerd worden.
- Er zal een blijvend verbod komen om elkaar in het openbaar aan te
raken.
- We gaan allemaal elektronisch gecontroleerd worden.
- Er zal geselecteerd gaan worden via het systeem wie mag blijven leven
en niet! LET WEL dit is nu al gaande.
Zie wie wel het virus krijgt en wie absoluut niet!
- Er komt een uitgewerkt vervolg op de huidige dag/nacht klok.
- Cash geld gaat verboden worden.
Ja het lijkt allemaal science fiction, geef ik toe, maar deze woorden
komen uit lokale monden vanuit het Fort!
Zodra wereldwijd alles gesetteld is gaat er zeer veel veranderen, iets wat
de lokale maar ook internationale politici nu al verkondigen.
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Het leven was eens, sterkte.
John H Baselmans-Oracle
Written 02 April 2020

Artikel 1610
Openbrief 2
Curaçao; 3 April 2020
Dringende vraag aan:
- Minister President Heer Rutte
- Minister overzeese rijksdelen Heer Knops
- Leden Eerste Kamer Nederland
- Leden Tweede Kamer Nederland
Betreft: COVID-19 Curaçao
Heer Rutte, Heer Knops, Leden van de Eerste Kamer, Tweede Kamer
Op 31 maart 2020 stuurde MKK Curaçao (Movimentu Kontra Korupshon) via ondergetekende
J.H. Baselmans-Oracle u een brief met de juridische misstanden momenteel op Curaçao.
Kort daarop kreeg MKK van een onbekende naamloze medewerker van
minister Knops zonder enig referentie nummer een pdf-aanhangsel met
het nummer 2020-0000154936 en met als titel:
Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk.

230

- OMNIS 7 -

Onze juristen hebben uw stuk aandachtig doorgenomen en het blijkt
dat er totaal geen antwoord is gegeven op de vraag die wij als MKK
aan u gesteld hebben.
De vraag van: Hoe is het mogelijk dat het Koninkrijk der Nederlanden
toestaat dat op Curaçao de bewoners gegijzeld worden door één persoon
genaamd minister Römer? Al haar “hersenspinsels” worden uitgevoerd uit naam van de lokale regering zonder dat enige wettelijke regels
in acht genomen worden. De Curaçaose bevolking, 160.000 mensen,
worden maar
- 2 dagen in de week in staat gesteld bij de dichtstbijzijnde winkel
etenswaren te kopen (die veelal nagenoeg leeg zijn).
- Alle healthfood zaken zijn gesloten en zo worden we in onze gezondheid dubbel gepakt.
- Het is absoluut verboden dag en nacht op straat te komen!
- Het is verboden elkaar te ontmoeten (zelfs eigen familie).
- Het is verboden te wandelen.
- Het is verboden te zwemmen in onze eigen zee!
- Ouderen zijn zonder hulp en weten niet hoe ze aan eten moeten komen want er is geen vervoer en je mag ook niet te voet op de openbare
weg zijn!
- Bewoners district Bandabou krijgen geen medische ondersteuning
vanuit de stad. Specialisten weigeren opnames van de diverse COVID-19 gevallen. Daardoor zijn er al enkele personen overleden in dat
district wat ook niet voorkomt op de telling die er internationaal is! Er
zijn volgens enkele lokale huisartsen die nog wel open zijn zeer veel
besmettingen in dat district!
- Alle dokter en specialisten afspraken, zelfs spoedgevallen zijn gecanceld!
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- Alle fysiotherapie en medische begeleiding zijn gecanceld en personen
liggen nu op bed zonder enige hulp en veel pijn.
- Vele hulp (noemen we mantelzorg) krijgen maar 2 uren per dag tijd
om alle ouderen te wassen, eten te geven en medicatie toe te dienen.
- Politie slaat erop los en gedragen zich als beesten die losgeslagen zijn!
- Alleen politieke vriendjes hebben alle vrijheden via vrijstellingen en
men ziet hen de gehele dag over het eiland zich vrij bewegen!
Kortom 160.00 zijn opgesloten in hun eigen huis zonder enige geldende
en wettelijk vastgestelde reden! Plus er wordt duidelijk met twee maten
gemeten!
Gezien uw laatste zin van het voornemen van uw regering, we citeren: In
de zeer uitzonderlijke omstandigheden van dit moment, wordt gekeken
of we op basis van de mogelijkheden die het Statuut voor het Koninkrijk
biedt en de uitzonderingsbepalingen in de wet- en regelgeving de landen
in staat kunnen stellen de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.”
stellen we vast dat mevrouw Römer als bedenker van deze massale
opsluiting (en razzia’s) van burgers en een heer Girigorie als minister
van Justitie, buiten elke regels rond de vastgestelde wetgeving en wetboeken handelen. Beide personen bedenken per dag andere regels die
wettelijk NIET gedekt zijn, laat staan gepubliceerd of aan het publiek
kenbaar gemaakt volgens een wettelijk bepaald publicatieblad! Dit onder
toeziend oog van een Minister-President die geen zeggenschap heeft!
Veelal blijven publicaties weken achterwege. Doordat er geen wettelijk
vastgelegde publicaties zijn of pas weken later tevoorschijn komen en
niet ter inzage aan ons gesteld worden, maakt dat de exorbitante regels
die zij verzinnen GEEN juridische daadkracht hebben, laat staan getoetst
kunnen worden door een rechter. We spreken dan ook van willekeur
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maar ook gijzeling van 160.000 burgers. Een dictatoriaal vergrijp dat u
als Nederland onder de Nederlandse vlag wel toelaat!
We hoeven dan u ook niet verder uit te leggen dat de regering van Curaçao onrechtmatig handelt al is er dan een noodtoestand. Daarom willen
we nogmaals uitdrukkelijk vragen waar de Nederlandse regering nu is
die onze rechtszekerheid moet waarborgen en waarom u niet via het
overeengekomen statuut handelt en ons als burgers weer de vrijheden
geeft wat constitutioneel en rechtsmatig vastgelegd is?
Wij als MKK hebben al diverse contacten gelegd om deze “onrechtmatige staatsgreep” internationaal aan te kaarten want wij burgers van
Curaçao kunnen niet handelen buiten de lokale, Nederlandse en internationale wetten om zo 160.000 mensen zonder enig vorm van proces
en wettelijke basis te gijzelen en/of op te sluiten!
Uitgaande dat wij als MKK nu wel een antwoord naar behoren mogen
ontvangen op onze vraag vanuit de Nederlandse verantwoordelijke
Ministers en de Tweede Kamer, vertrouwen we erop dat wij als burgers
beschermd worden zoals u zelf stelt en zijn vastgelegd in uw voornemens, het statuut, internationale regels en wetten.
Wij zijn geen 160.000 criminelen die een veroordeling op hun naam
hebben staan! Zo worden we nu wel behandeld door een dolgedraaid
lokale politiek met een minister zonder enig geweten.
Groet,
MKK Curaçao
J.H.Baselmans-Oracle Woordvoerder
Dokterstuin 237
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Tel 8
Port 5
Curaçao, Nederlandse Antillen
c.c.
Heer Rutte
Heer Knops
Leden Eerste kamer
Leden Tweede Kamer
Gouverneur Curaçao
Regering Curaçao

Artikel 1611
HET EINDE VAN DE MENSHEID
De werkelijke reden dat COVID-19 als pandemie is verklaard!
0.0005 % van de wereldbevolking is besmet geraakt en daar worden
hele economieën voor opgeblazen!
Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU
zal volgen
‘Meest extreme maatregelen sinds WO-2’ – Concept wet bevatte ook
macht om zonder gerechtelijk bevel huizen ‘verdachte’ mensen binnen
te dringen – Vaccinatiepaspoort EU begint op Bijbels ‘teken van het
beest’ te lijken.
Het begint nu realiteit te worden: Denemarken heeft met een noodwet de
overheid de macht gegeven om mensen te verplichten een coronavirus
vaccin te accepteren. De Denen lopen daarmee vooruit op het door de
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EU in voorbereiding zijnde vaccinatiepaspoort, dat in 2022 zou moeten
worden ingevoerd, maar door de corona crisis wellicht naar voren zal
worden gehaald. Zonder dit vaccinatiepaspoort zal het straks onmogelijk zijn om aan het maatschappelijke leven (school, werk, publieke
gebouwen, ziekenhuizen) deel te nemen.
Niemand zal aan dit vaccin kunnen ontsnappen, omdat er een marker in
zal zitten (mogelijk een nanochip) die op afstand kan worden gescand.
John H Baselmans-Oracle
Written 03 April 2020

Artikel 1612
Ga NIET naar een ziekenhuis!
Internationaal als lokaal waarschuwen artsen over de vele misgelopen
ziekenhuisopnames.
Alles wijst erop dat als je COVID-19 hebt en men gaat je zogenaamd
helpen, je levensdagen geteld zijn.
Zo zien we ook de uitspraken van nu Nederlandse artsen die ook
waarschuwen om weg te blijven van het ziekenhuis.
Het is werkelijk geen ziekenhuis maar een mortuarium!
Trap niet in de leugens, ziek het thuis uit en met een beetje geloof in je
zelf genees je net zoals ik mee heb gemaakt.
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Ja, ik dacht dat ik stikte maar door meditatie werd ik weer rustig en
mijn lichaam deed de rest!
Vertrouw op jezelf!
John H Baselmans-Oracle
Written 04 April 2020

Artikel 1613
INTERNE MAIL ONDER ARTSEN
Gherstenbluth geeft toe dat de cijfers niet het handelen van de lokale
3de wereldoorlog regering rechtvaardigen.
Via een interne mail van artsen werd dat duidelijk.
Ik citeer een deel van deze mail:
“Eindelijk geeft de epidemioloog toe dat de modellen en getallen niet
toereikend zijn de maatregelen te rechtvaardigen. Coute que coute moet
ten koste blijkbaar van economie met drastische regels voorkomen
worden dat op het eiland actieve virushaarden ontstaan die explosief
ontpoppen.
Dit concept rammelt aan alle kanten!”
Opmerkelijk was deze uitspraak in de mail:
Ik citeer:
“waarom de mensen opsluiten in strafkamp of concentratiekamp? Dit
optreden doet denken aan volk straffen voor dat wat buiten haar ligt
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vanuit righteous indignation repressie en of oppressie van het gezag.”
Ook praat men over een catastrofe waar men mee bezig is.
Ik citeer:
“De dreigende catastrofe wat natuurlijk de grote leugen is, de werkelijke
oorzaak is de traagheid van handelen van het gouvernement”
En dan krijgen we conclusie zoals de huidige regering werkt en het
volk onderdrukt!
Ik citeer
“slechts ad hoc managen zonder anticipatie: d.w.z. anderen schade
berokkenen om te vermijden zichzelf tot schade te zijn.”
Het is duidelijk dat het niet heer Gherstenbluth is die wat te zeggen heeft
maar dat alle acties komen van mevr. Romer die werkelijk de scepter
zwaait! Dat allemaal gecoverd door een
“Kennedy” Rhuggenaath die alleen alle opdrachten uitvoert zoals hem
worden opgelegd.
De gehele concentratie is “Pik in zoveel mogelijk geld vanuit het buitenland!”
Daarom leven we nu als gevangenen om de maffia een open pad te geven
John H Baselmans-Oracle
Written 04 April 2020
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Artikel 1614
WAT VOOR HARTELOZE POLITICI HEBBEN WE
EIGENLIJK?
Koeiman: morgen is de dag dat we eigenlijk allemaal thuisblijven, een
historisch moment voor het eiland!
EEN HISTORISCH MOMENT IS DAT DE POLITICI BEWUST
MENSEN
UITHONGEREN, VERWAARLOZEN EN OPSLUITEN IN HUN
HUIZEN EN ALLES IN
ELKAAR LATEN RAMMEN DOOR POLITIE WAT BUITEN OP
DE WEGEN ZICH
BEWEEGT HEER KOEIMAN! DE REGERING MOET ZICH SCHAMEN!
Helaas hebben deze mensen geen geweten.
John H Baselmans-Oracle
Written 04 April 2020

Artikel 1615
Doodsbedreigingen en geen leven meer
De waarheid doet bij vele mensen pijn en zeker als de politiek, medische
wereld en de maffia ermee gemoeid is. De afgelopen weken heeft MKK
en ondergetekende vele walgelijke praktijken naar bovengehaald, ze238
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ker rond het fake pandemie en G5, en dat tot grote ongenoegen van de
politiek, medische wereld en de wereldmaffia.
En zo is het tijd geworden om onder te duiken en voor een langere tijd
geheel van internet te verdwijnen. Ik zeg het eiland dan ook vaarwel.
Wel zal MKK en ondergetekende via een geheel andere locatie en andere
kanalen hun werk blijven doen.
Mijn sociale pagina’s zullen per direct niet meer actief zijn. Wel zullen
alle geposte stukken blijven staan. Puur om voor jullie na te kunnen
lezen in wat voor een corrupte zooi jullie leven en toelaten dat jullie als
gevangen afgestompt worden en in de toekomst verhongeren.
Dit waren hier mijn laatste woorden, ik vertrek.
J.H.Baselmans-Oracle (soeverein en vrij mens)
MKK Curaçao
“Iedereen is een vrij mens.
Maar voor die vrijheid moet je vechten.
Al zijn de obstakels in jouw ogen onoverkomelijk.
Claim je vrijheid en vecht voor de toekomst van je kinderen.”
John
Written 04 April 2020
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Artikel 1616
COVID-19 a selective virus
An investigation by MKK’s international medical staff has revealed
something special about the COVID-19 virus.
Behavior COVID-19:
In the months that COVID-19 virus became known, it was noticed that
the cases of the virus do not behave like a truly highly contagious virus.
It turns out that the virus doesn’t kill everyone and that over 80% of
them didn’t suffer even in case of an infection. Based on what science
knows about contagious diseases, if you come into contact with an infected person or have been in the area of an infected person, this virus
is transferred to another person.
No widespread infections have been recorded:
- At supermarkets, crowded with sometimes hundreds of staff and clients.
- In institutions that are still open, such as nursing homes and hospitals.
- At press conferences in crowded rooms surrounded by many staff
members.
In spite of the many global lockdowns, the infection continues to occur in scattered locations and not at those human hotspots such as the
locations and events mentioned above.
Reflection:
Why doesn’t the COVID-19 virus naturally infect people around an
infected person?
Research:
By collecting as much information as possible from the many countries
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in crisis, a remarkable picture has emerged.
The COVID-19 virus is the first virus that selects her victims!
Touching infected people, talking (mouth fluid), being together is clearly
not the basis that the virus passes. Due to the isolated cases we also see
for example locally at an MCB, you don’t talk about an infection but
about “activating” this virus. We also see this in many cases that have
arisen out of nowhere.
By going deeper into this matter, it has become clear that the infected
persons have a certain “string” in their bodies which is equal to what
the virus is made of. This means that all deceased and sick persons already have this string activated. Everything indicates that this string has
apparently been planted in the body via using pharmaceuticals. Once
this string is planted in your body and the virus roams from person to
person, a third factor is needed, namely an activation source. This is
clearly found in a certain frequency.
We see this in isolated cases that arise out of nowhere, such as the case
of MCB, but also in cases such as infected doctors and nursing staff.
It is clear that these victims already carry this string and the current
virus makes the first “click” to become ill. That is the stage when you
are an infected patient, but not yet a hopelessly ill patient. In order to
achieve that, you clearly need the certain frequency to combine these
two components and only then the virus will become dangerous. That’s
why we talk about “frequency activation”. As long as you don’t activate
the two components, there is no danger.
Conclusion:
This research has shown that there are weaknesses in this virus.
- The virus is frequency sensitive; this frequency should be avoided or
banned.
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- Each frequency has a counter frequency, this should be found so that
the two components cannot be activated.
- It is also possible to isolate one of the two components and thus neutralize it.
Since almost every person uses pharmaceuticals, we can conclude that
most of the world’s population is susceptible to this virus. The fact that
one country is fortunate, is that one country is overrun by the negative
frequencies and other countries much less because they do not even
have a “ frequency war “, under the guise of: “Technical progress”. We
can conclude this when we see the maps of the infected areas and those
countries that work with many frequencies.
Note:
This has been posted by Nargati Qinara (member MKK Curacao) in the
name of John H Baselmans-Oracle.
Written 05 April 2020

Artikel 1617
Agartha
Agartha, de oudste nu nog bestaande beschaving.
In deze huidige tijd is de wereld bezig met grote verandering te ondergaan, de mensheid is toe aan een reorganisatie van het geheel. Qanon,
denken vele mensen, is de weg! Een menselijke gedachte van; dat deze
richting de Core is van deze veranderingen. Maar niets is minder waar.
De absolute machtshebbers van de gehele aardbol moeten NIET op
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aarde gezocht worden maar bij de ware Core van deze planeet. De
vele gezochte maar ook superrijken en personen gekoppeld aan de
freemasons, personen die nu een veroordeling tegemoet kunnen zien,
zijn niets anders dan dubbelgangers of te wel klonen van de ware “onstervelingen”!
Men heeft de ware kern al veiliggesteld! Net zoals men gedaan heeft
bij de vele Duitsers die plotsklaps verdwenen in het niets na het einde
van de 2de wereldoorlog! Hitler met zijn kameraden hebben zo hun
leven nog lang kunnen leven maar zo ook grote artiesten, wereldburgers, superrijken, wetenschappers, hoogbegaafden! Ze zijn allemaal
verdwenen naar dit onbekende werelddeel! Of moeten we zeggen “het
best bewaarde geheim”? Allen zijn teruggekeerd bij de core waar ze
als stervelingen onder bepaalde eisen hun leven verder mogen leven.
We weten uit oude geschriften maar ook van de vele CIA-rapporten
dat Agartha bestaat en zelfs Hitler heeft alles vastgelegd in rapporten
die nu vrijgekomen zijn. Ook zijn er diverse verslagen van reizen naar
deze beschaving en hun eigen wereld.
De grote veranderingen zijn om de “afvalmensen” te verminderen! Het
gaat om de wezens die geen extra meerwaarde leveren aan het leven
op aarde volgens deze cultuur. Wezens die absoluut niet geschikt zijn
voor de zeer hoge beschaving onder leiding van de top van Agartha!
Mensen zijn slaafs, mensen zijn hun eigen tegenpool die via opstand,
plunderen en moorden elkaar uitroeien zodra de tijd er is. Deze tijd is
reeds aangebroken en de nieuwe wereld heeft duidelijk haar intrede
gedaan.
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Of de mensheid werkelijk ooit in opstand zal komen is een vraag daar
de mensheid lange tijd geleden zijn bestaansvorm heeft verloren. Er
zijn geen ware opstanden meer, er zijn geen ware krijgers meer en de
wereld is in handen van een select groepje wonend op een plaats waar
de ondergeschikte mensheid niet kan komen. Simpel omdat ze niet de
knowhow maar ook geen technieken voor hebben om door te dringen
in deze wereld!
Het is tijd om te vertrekken naar het centrum Core (Bron) van het leven.
John H Baselmans-Oracle
Written 06 April 2020

Artikel 1618
Waarom de link COVID-19 en DNA?
Alle testen die gedaan worden om het zogenaamde COVID-19 virus
te vinden worden gedaan met de RT-PCR test wat ontwikkeld is door
Dr Gary Morris 1984.
Een test ontwikkeld voor onder andere longkanker en soortgelijke ziektes
te diagnosticeren via het DNA/RNA! Als je dan de beschrijving leest
van deze test wordt er door Dr. Gary Morris uitdrukkelijk geschreven
dat deze RT-PCR test GEEN virussen kan opsporen!
Maar wat zien we nog meer?
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Door deze test uit te voeren op zoveel mogelijk mensen blijkt dat IEDEREEN vrijwel dezelfde string van Excosums in hun DNA/RNA heeft
en deze is identiek aan de DNA/RNA-string van Covid-19!
Waarom zoekt men naar genetisch materiaal met een test die niet geschikt
is om een virus vast te stellen?
OMDAT CORONA GEEN VIRUS IS!
Corona is een DNA/RNA-string die als virusnaam COVID-19 kreeg.
Dat om zo via een verspreidend zogenaamd “virus” de gehele wereld
op zijn kop te zetten en te herstructureren.
Is het u niet opgevallen dat na de eerste verspreiding het virus westwaarts ging?
Verder, een echt virus kan ook niet, zoals in China, binnen een week
kelderen van duizenden zieken naar enkele tientallen gevallen! Een
teken dat we niet over een virus praten maar dat het gaat om een “genetische oorlog”.
Let wel: bij iedereen is het Corona virus al jaren in het lichaam latent
aanwezig! Ook dat weten we via diverse medische publicaties! Via een
ingenieuze nieuwe manier van manipulatie (reeds eerder beschreven)
kan men mensen uitschakelen wanneer men wil (denk aan de app die
men nu introduceert).
Corona c.q. COVID-19 is een DNA/RNA-manipulatie en GEEN virus.
Vandaar de DNA/RNA test die men nu bij iedereen aan het uitvoeren is.
John H Baselmans-Oracle
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Voor meer informatie bezoek deze pagina
https://www.place4free.com/Covid/Covid.htm
Written 12 April 2020

Artikel 1619
De Corona-5G activering
Steeds meer komt de waarheid naar buiten en dat zien we onder andere
doordat websites en zelfs search engines postings weigeren en deleten.
Niet dat dat de waarheid tegenhoudt want vele alternatieve websites
hebben de internet weldegelijk onder controle.
Wat mooi te zien is, is dat men in sommige gevallen panisch is als een
arts, viroloog maar ook specialisten hun statement maken over een
bittere waarheid. Deze wordt dan snel weggehaald door social media
platformen of videowebsites. Zo was binnen 2 minuten het interview van
David Icke weggehaald bij you-tube maar dook weer op, op deze link:
www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/Video1.mp4
Een uitspraak waar men blijkbaar bang voor is, is deze:
5G is de “activeringsbron” van COVID-19!
We mogen eigenlijk niet praten over activeren!
We moeten zeggen dat 5G dezelfde symptomen heeft als COVID-19!
Uw hoofdpijn, pijn op de borst, geen lucht hebben, immuun problemen
en de zogenaamde “griep” verschijnselen zijn exact de verschijnselen
bij een stralingsvergiftiging!
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Dit is in enkele rapporten openbaar gemaakt!
5G werkt met 60 GHz en deze verwoest namelijk de longen door de
straling op je lichaam, je lichaam dat een stralingsbron op zichzelf is.
Het brengt je lichaam van slag waardoor het dan deze reactie geeft! In
enkele uitgelekte rapporten is al aangegeven dat de 60 MHz straling het
lichaam vergiftigt en zo ziek maakt! Allemaal symptomen die dus wel
erg dicht bij elkaar liggen maar alsmaar verzwegen worden!
Alle uitbraken van het COVID-19 virus zijn begonnen bij 5G bronnen,
iets wat je niet mag schrijven volgens de reguliere wetenschap en corrupte doctoren. Doch de schaarse rapporten liegen er niet om en enkele
helden van wetenschappers laten proeven zien dat het weldegelijk mis
is in de 5G wereld.
Een ander bewijs van dat de alternatieve media het bij het rechte einde
heeft, is dat er
NIET EEN wetenschappelijk onderzoek geweest is vanuit de telecommunicatie rond en over de gedragingen van 5G op mensen! Niets is
getest betreffende 5G op de mens en omgeving! Er is nergens een
rapport te vinden bij telecommunicatiebureaus over 5G maar ook niet
bij overheden. Men weet niet wat 5G doet en in hoeverre de mens de
60Ghz verwerkt!
Nog een zin om over na te denken:
Als het een “virus” was hoe kan het dan dat in landen waar geen maatregelen zijn getroffen veel minder COVID-19 sterfgevallen zijn? En
dat het virus níét actief wordt als grote groepen bij elkaar zijn?
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Het is dan toch duidelijk waar men mee bezig is.
John H Baselmans-Oracle
Written 13 April 2020

Artikel 1620
Rubberkogels, Pasen in een SDKK gevangenis
We weten dat de gevangenis een hel is waar alle mensenrechten worden
geschonden. Dagelijks voedsel is een droom en dan nog niet te praten
over het luchten en de cursussen waar de gevangenen recht op hebben.
Maar onze SDKK heeft een aparte manier van Pasen vieren.
Kort voor die dagen schoot men op elke gevangene met rubberkogels
en maakte van hun beetje leven een hel. Simpel omdat de gevangenen
vragen voor eten, luchten en protectie tegen het COVID-19 virus.
Uit de gevangenis ontving MKK deze brief.
MKK Curacao
John H Baselmans-Oracle
Written 13 April 2020
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Artikel 1621
Aan alle politici
Hoe is het mogelijk dat de gehele politiek de achterlijke acties toelaat
van twee dwazen die de weg kwijt zijn?
- Niet één politieke partij of politicus die tegengas geeft?
- Niet één partij die voor het volk opkomt?
- Geen één partij die opkomt voor nog een toekomst?
Wat is hier gaande?
Zijn alle politici verdwenen of is hen het zwijgen opgelegd?
Alles wat nu gaande is, is dat er niemand opkomt voor het volk. Let
wel, dat wil zeggen dat dit mooi gebruikt kan worden bij als er nog ooit
een verkiezing gaat komen!
Maar zoals heer Gerstenbluth al duidelijk heeft verteld vandaag dat
hij tot zijn dood zal zorgen dat Curaçao in een lock gaat blijven! Want
als je zegt dat “de curve flat (verdwenen) moet zijn” dan zwam je uit
je neus of heb je plannen voor een staatsgreep! Want beste politici het
zgn. virus kan nooit meer verdwijnen en er zal altijd een curve blijven!
Heeft u deze boodschap van heer Gerstenbluth dan niet begrepen
misschien?
Waar zijn de volksvertegenwoordigers, waar zijn die mensen die voor
het volk op moeten komen, politici genaamd?
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Het heeft er alle schijn van dat de gehele politiek het zwijgen is opgelegd
en we in een dictatuur leven van twee dwazen!
Met een Bandabousche groet,
John H Baselmans-Oracle
Written 13 April 2020

Artikel 1622
De Corona indoctrinatie
In dit artikel wil ik de grootste boosdoeners in deze COVID-19 farce
open leggen.
Dan wil ik beginnen met een quote vanuit de journalistieke wereld:
“Journalisten zijn allemaal in dienst van de regering!”
Waarom ik dit aanhaal is omdat de journalisten de spreekbuis zijn van
de wereldwijde corrupte regeringen.
Zo zien we in hun berichtgeving alsmaar deze uitspraak:
“De patiënt is gestorven met een diagnose van COVID-19”
Men schrijft NIET:
“De patiënt is gestorven aan COVID-19”
De eerste zin die we alsmaar lezen is dat de patiënt niet is gestorven
door het
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COVID-19 virus!
De tweede zin zegt dat de patiënt door COVID-19 is gestorven maar
die zien we nergens staan omdat dat namelijk medisch niet kan en als
deze gebruikt wordt, men leugens verkondigt of de taal niet beheerst!
Wel doet men patiënten gestorven met een COVID-19 diagnose op de
Corona dodenlijst zetten!
Waar men helemaal niets over wil weten is dat er niet één geval duidelijk
veroorzaakt is door een COVID-19 virus! Erger nog, er is geen virus
zoals men ons doet voorschotelen en opdringen het te geloven!
En zo brengen de pers en de slaafse virologen, die even de macht hebben,
de valse informatie naar buiten en de ter goedertrouwe personen om hen
heen geloven dit allemaal en nemen zo alsmaar verkeerde beslissingen!
Written 14 April 2020

Artikel 1623
De eerste lokale faillissementen?
Volgens de gesprekken op straat en onder diverse handelaren zijn de
eerste faillissementen een feit!
Dankzij het kordaat optreden van onze PAR-regering is de ondergang
ingezet!
De eerste namen zijn op straat ten ronde:
-Kentucky
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-Baskin - Robbins
-Carrefour Curaçao
Laten we hopen dat het een vals bericht is maar alles lijkt er wel op dat
dit een zeer lange lijst gaat worden.
MKK Curacao
Written 14 April 2020

Artikel 1624
5G definitief op Curaçao
Lang mocht de buitenwereld het niet weten maar nu is het officieel
bevestigd, UTS/FLOW hebben op eerste paasdag 2020 de eerste testen
gedaan met 5G in de wijken Montagne en Weto!
Al weken eerder kreeg ik vanuit de UTS te horen dat men drukdoende
was om de 5G op gang te krijgen. Opmerkelijk was dat we ook in een
keer problemen met het telefoonnetwerk van onze portables hadden!
Niemand die er op het idee kwam dat er wel eens een link zou kunnen
zijn met de testen en de “storingen”!
Wat nu duidelijk is, is dat we momenteel 1 dode en 2 geïnfecteerde COVID-19 slachtoffers hebben. Het is pertinent zeker te zeggen dat, zodra
men de 5G geheel actief maakt (niet alleen FOL Hato en Westpunt “radar”) zullen we een explosie COVID-19 gevallen krijgen op ons eiland!
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Men weet hiervan omdat men al vele honderden medici en verplegend
personeel hebben binnengehaald en dat voor 1 dode en 2 geïnfecteerde!
Zelfs het SEHOS is weer opgelapt en zijn er over de honderd bedden
gezet! Het is duidelijk dat men weet dat de frequentievergiftiging binnenkort opgestart gaat worden en zo kan men ons weer in een algehele
lockdown zetten.
Het is voor 99.9% zeker te zeggen dat we het bovengenoemd scenario
gaan krijgen!
De hele longproblemen en ziekteverschijnselen hebben niets te maken
met een virus maar met een frequentievergiftiging (overal te googelen)
die ver boven de toegestane straling gaat!
Een mens kan 20 R-frequentie aan en die is wettelijk toegestaan maar
een 5G paal zendt uit tot wel een R-frequentie van 130-150! Let wel;
bij 100 R-frequentie heb je een verbrande huid!
Mensen, de COVID-19 oorlog moet lokaal nog beginnen en zeer binnenkort zal ons eiland vergeven zijn van de zogenaamde virus geïnfecteerde. Curaçao zal een test eiland worden samen met Aruba waar men
ook met een noodgang bezig is 5G aan te leggen!
Niet voor niets is er een grote defensiemacht vanuit Nederland! De
testen zullen op onze lichamen worden gedaan of we nu willen of niet
en of onze longen en hart het begeven, is ook geen reden om 5G te
weren door de politici.
De huidige regering heeft weinig goeds voor en ons verkocht als zijnde
testobjecten.
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Geniet die paar weken dat we “losgelaten” worden vanuit onze huizen
want daarna zal er niet veel goeds gebeuren met ons.
John H Baselmans-Oracle
Written 14 April 2020

Artikel 1625
EEN PERTINENTE LEUGEN MINISTER en
BEKENTENIS van onze EPIDEMIOLOOG!
“Minister van Justitie Quincy Girigorie: Er is geen 5G op Curaçao.”
Vreemd dat UTS/FLOW-medewerkers anders zeggen!
En ja minister, er is op Hato (FOL) en op Westpunt (radar) al vanaf
hun bestaan 5G.
De leugens vliegen de pan uit maar we gaan rustig wachten. De grote
uitbraak ontpopt zich zodra het operationeel is over het gehele eiland!
“Gerstenbluth: Op het moment dat alles is geregeld om te dealen met
een uitbraak, als ons systeem in orde is”.
Dus heer Gerstenbluth u geeft uw eigen falen toe?
Written 16 April 2020
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Artikel 1626
BEWUST GEZINNEN UIT ELKAAR TREKKEN!
Het is toch van de zotte dat op een eiland met 3 zieke mensen, 160.000
inwoners, waarvan vele gezinnen uit elkaar getrokken worden en niet
samen in één wagen zich aan een baai of elders mogen ontspannen. Je
sluit wel hele gezinnen op in kleine ruimtes, wat dan voorgehouden
wordt dat er dan geen besmettingsgevaar is! Maar men mag niet gezamenlijk lopen, fietsen, zwemmen of recreëren! Zelfs in de landen waar
zware lockdown geldend is mogen gezinnen gezamenlijk naar buiten en
mogen samen, even weg van de 4 muren! En dan te horen dat bepaalde
groepen WEL alle vrijheden hebben omdat ze “vriendjes” zijn van
bepaalde personen!
Alleen tirannen verzinnen dit soort straffen!
Maar wat hebben we op Curaçao, een stel van 4 dwazen die met de
meest onmenselijke regels komen puur om de mensen EXPRES-dol
te laten draaien.
De problemen stapelen zich vreselijk op en vele gezinnen zijn in crises
omdat men geen kant uit kan. Hulp hoef je niet op te rekenen want
de bureaucratie viert hoogtij en werkelijke expertise is er niet! Mevr.
Romer, heer Girigorie, heer Rhuggenaath en heer Gerstenbluth hebben
veel ellende en leed op hun geweten!
Het gaat tijd worden dat dit viertal internationaal eens getoetst gaat
worden. Want de maatregelen die zij ons hebben voorgehouden zijn
buiten elke proporties, zeker omdat er totaal geen reden daarvoor is!
Er zijn duidelijk zaken die ’s nachts maar ook ‘s zondags uitgevoerd
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worden die het daglicht (lees wij burgers) niet mag zien!
Blijf signaleren en rapporteren, de verantwoordelijken zullen eens voor
verantwoording gehoord en berecht gaan worden. Deze acties mogen
niet ongestraft blijven.
John H Baselmans-Oracle
Written 16 April 2020

Artikel 1627
Faillissementen
86 bedrijven (bron heer Koeiman) hebben lokaal al faillissement aangevraagd en iedereen pik deze wanprestatie van de huidige regering!
Blijft iedereen in een coma?
John H Baselmans-Oracle
Written 16 April 2020
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Artikel 1628
De kinderklas genaamd “Corrupte regering en hun
epidemioloog”
Gisteren werd er met veel bombarie ons als slaven verteld dat we als
hondjes bepaalde uren mogen gaan lopen en fietsen maar dan wel in je
wijk! Pas op, niet stout zijn en niet gaan zwemmen, vertelde juffrouw
Römer ons!
Meester Gerstenbluth en zijn juffrouw Römer glunderden helemaal van
het geweldige nieuws dat ze ons verkondigden. Zelfs met grote koppen
stond het vanmorgen in diverse kranten “Alivio 2 krijgt vorm”!
Hadden we dan een Alivio 1? Of was dat, dat we als bewoners met
handen en voeten gebonden zijn aan onze woonkamer?
Maar dan ga je navragen wat het plan is de komende dagen/weken in
deze COVID farce? Ehu ehu plan ehu ehu wat bedoelt u? Er is geen
plan en wij als de juffrouw en de meester bepalen wanneer we voor
jullie weer een volgend kiertje openzetten.
Meester Gerstenbluth was heel duidelijk in zijn plan: “Trial-and-error”
noemt deze opperhoofd het. Kan wel kloppen als je nergens de ballen
verstand van hebt en dan met een minister hijgend in je nek 160.000
mensen opgesloten moet houden terwijl zijn “team” al over 100 failliete
zaken op zijn naam heeft staan.
Mensen die het wereldnieuws bijhouden zien dat er in Europa, America
en verdere landen gehele schema’s zijn hoe de lockdowns wereldwijd
versoepeld gaan worden. Week 1 doen we dit, week 2 dat en week 3 gaan
- The new world-

257

we naar dat niveau, week 4 zal er een algehele opheffing zijn! Schema’s
die nu overal opduiken BEHALVE in onze kinderklas die alleen maar
wacht op het allerslechtste en alsmaar negatief gaat beweren dat we in
een “trial-and-error” zitten!
Dat noemt men nu echt een professionele aanpak van een probleem.
Mensen, we zijn hier met 160.000 inwoners die in dwang gehouden
worden door 4 lapzwansen die schooltje, meester en juffrouw aan het
spelen zijn.
“Trial-and-error” dat is onze toekomst!
John H Baselmans-Oracle
Written 17 April 2020

Artikel 1629
Generaal Rhuggenaath
Curaçao is in de ban van 4 “dwazen” (mensen die de weg kwijt zijn)
die menen
op eigen houtje alles te kunnen beslissen. We zien dat inbreng van andere
politici of meedenkende burgers absoluut niet welkom zijn.
Als PAR-methode wordt alles wat gevraagd/voorgesteld in de shredder
gesmeten (woorden van een ex-PAR-medewerker)! Beantwoorden of
samenwerken is geen optie voor deze 4 personen, het is simpel militaristisch orders opvolgen van onze generaal Rhuggenaath! Vreemd dat
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een burger, minister-president, een staat van beleg kan afkondigen en
dat met al de internationale regels die voor iedereen gelden en niet voor
niets geschreven zijn! Zelfs Nederland heeft dit door en heeft meer
menselijke regels gesteld in deze noodsituatie! Dan nog ziet men dat
burgers al protesten gaan houden waarvan een op 28 april in den Haag.
Een protest waar men aan gaat kaarten de
regels die tegen internationale verdragen indruisen.
En wij op een eiland met 3 zieken waar 160.000 personen worden gevangengehouden zonder enig proces zonder enige rechterlijke uitspraak!
Dat allemaal zonder dekkende wetten en een burger generaal die van
angst dagelijks in zijn broek plast, want hij weet dat eens deze bom gaat
barsten! Zo bang dat hij snel de Nederlandse militairen over laat komen
omdat men weet dat men illegaal bezig is!
Zoals ik weken geleden al geschreven heb: Regering Rhuggenaath is
een dictatoriaal burger gezag wat GEEN wettelijke basis heeft.
Dit is de tweede maal dat de PAR een coupe pleegt! Zal no 3 dan de
definitieve coupe zijn zodat deze politici ons kunnen gevangenhouden
in getto’s, met minimaal eten en geen toekomst? Want heer Rhuggenaat
het zijn uw acties en uw medebestuurders die Curaçao naar de afgrond
heeft geholpen!
John H Baselmans-Oracle
Written 18 April 2020
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Artikel 1630
Farce “social distancing” we praten over AI
Tot de dag van vandaag is er geen bewijs dat het gehele “social distancing” werkt!
Erger nog, het is de grootste farce die men in aan het voeren is!
Want als een beetje denkend mens weet men ook dat een virus zich niet
tegen laat houden, zelfs al is de afstand 5 of meer meters!
Maar wat is de ware reden van deze farce want buiten de spoedinvoering van een
5G is men ook alsmaar aan het stressen over “social distancing”.
We zijn op het punt gekomen van totale algehele controle. Want de 5G
is er echt niet voor om kindertjes thuis te laten leren en ons een snelle
internet te bezorgen. Maar 5G is er om de algehele controle compleet
digitaal te laten verlopen. Wat je doet, hoe je je gedraagt en of je wel
aan de regels houdt, daar heeft men de zeer snelle 5G voor nodig!
Maar er is een technisch probleem en dat is, als mensen te dicht op
elkaar staan kan de elektronica of te wel de AI (Artificial Intelligence)
mensen niet correct identificeren. Mensen te dicht op elkaar geeft nog
grote problemen bij het registreren van individuen. Daar is afstand voor
nodig! Nu willen de grond camera’s nog wel veel registreren maar het
grote plaatje is dat dit alles via de duizenden satellieten boven onze
hoofden, die nu uitgezet worden door meneer Musk, deze controle gaat
regelen rond de wereld! En dat maakt dat mensen te dicht op elkaar te
veel errors gaat geven. Dus…. wat voert men in bij een fake ziekte …..
mensen moeten 1 ½ meter van elkaar bewegen in het openbaar! Zo niet,
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ga je strafpunten krijgen en zullen er vrijheden afgenomen worden! De
zogenaamde elektronische gevangenis! Iets wat in China al volop mee
gewerkt wordt.
“Social distancing” heeft niets te maken met het Covid-19 virus wat
voorheen Corona heette en vanaf de jaren zestig al in alle griepepidemieën voorkomt en nu alleen een andere naam heeft gekregen!
“Social distancing”, laat je niet belazeren, ga verder vragen en zie hoe
we gecontroleerd gaan worden door de nieuwste AI-technieken.
John H Baselmans-Oracle
Written 18 April 2020

Artikel 1631
Hoogleraren, professoren en medici spreken
Laat me enkele aan u voorstellen en hun uitspraken even aanhalen:
“Lockdown volstrekt onnodig”
Dr. Stefan Homburg (born March 10, 1961) a German professor of economics. He is director of the Institute of Public Finance at the University
of Hannover, Lower Saxony, Germany.
Homburg studied economics, philosophy, and mathematics. He graduated from Cologne University in 1985, where he also earned his doctoral degree in 1987. Subsequently, he was Professor of Economics at
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University of Bonn and University of Magdeburg, before he moved to
Hannover. Homburg declined outside offers from University of Tübingen and University of Cologne.
Hetzelfde zegt de World Health Organisation!
“lockdowns are the wrong policy”
“Covid-19 is a “mild disease” and similar to the flu”
Swedish expert Professor Johan Giesecke, one of the world’s most senior
epidemiologists, advisor to the Swedish Government (he hired Anders
Tegnell who is currently directing Swedish strategy), the first Chief
Scientist of the European Centre for Disease Prevention and Control,
and an advisor to the director general of the WHO.
Gaan we naar de volgende uitspraak:
“Covid-virus niet overdraagbaar via voorwerpen”
Professor dr. Hendrik Streeck (42)
Hij is directeur van het Instituut voor Virologie van de Universiteit Bonn.
In het geval van COVID-19 is hij vooral geïnteresseerd in het effect van
het Coronavirus op de mens en zijn immuunsysteem.
Een van de meest opmerkelijkste uitspraken volgt nu:
“HET CORONA VIRUS IS AL VELE 10 TALLE JAREN AANWEZIG
IN ELKE GRIEP!”
“Al tientallen jaren bestaat het Coronavirus in de vele griepepidemieën
Elk jaar zijn 7 tot 15% van de gevallen CoV!!”
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Wolfgang Wodran Pulmonolist Germany (born March 2, 1947) is a
German physician.
As chair of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Health
Committee Wodarg co-signed a proposed resolution
Nog een opmerkelijke uitspraak is:
“We moeten ophouden de patiënten voor de verkeerde ziekte te behandelen,”
“Is van mening dat beademingsapparaten niet helpen tegen corona omdat de aandoening niets met longontsteking te maken lijkt te hebben.”
Professor Sherif Sultan, MB BCh MCh MD FRCSI DEVS FISVS FASA
DMD FRCS/Vasc EBQS/Vasc FAARM FACS, PhD
Professor of Vascular and Endovascular Surgery,
National University of Ireland Galway
Chairman, Western Vascular Institute. Voorzitter van de internationale
vereniging voor vaatchirurgie,
Dan nog een resultaat van een onderzoek in Denemarken:
A Danish study with 1500 blood donors found that the lethality of
Covid19 is only 1.6 per thousand, i.e. more than 20 times lower than
originally assumed by the WHO and thus in the range of a strong (pandemic) influenza. At the same time Denmark has decided to reopen
schools and kindergartens next week.
En zo hebben we enkele grote organisaties en grote heren in de geneeskunde en onderzoek laten zeggen wat er werkelijk gaande is.
Duidelijk zien we dat we bijvoorbeeld lokaal geheel de weg kwijt
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zijn en van alles maar wat nemen om het professioneel te laten lijken.
Duidelijk is dat de zogenaamde experts totaal niet op de hoogte zijn
wat hun hogere collega’s vinden en uitgezocht hebben. Soms lijkt het
erop dat men lokaal NIET geïnformeerd wil zijn! Wanneer gaan we
de klungelende leiding in deze gehele farce aan de kant zetten en het
eiland weer op de been krijgen? We worden door slecht geïnformeerde
alleen maar gevangen gehouden en vele mensen vergaan van de honger omdat deze achterlopers vertikken om plaats te maken voor ware
deskundigen en leiders.
Laat deze voorbeelden en uitspraken u tot het denken zetten.
John H Baselmans-Oracle
Written 18 April 2020

Artikel 1632
Even de lokale cijfers op een rijtje
Even wil ik u via cijfers laten zien dat we op het eiland Curaçao belazerd
worden door een corrupte regering en hun experts.
We hebben reeds 3 weken een algehele lockdown die veel verder gaat
dan menig lockdown rond de wereld.
160.000 mensen mogen niet op straat komen want we kunnen elkaar
besmetten volgens de experts!
MAAR………..
4.500 Vrijwilligers mogen op straat.
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3.000 Doktoren, specialisten, verplegend personeel mogen op straat.
2.500 Winkelpersoneel mag op straat.
2.500 Utilities, water, elektra en telecom mogen op straat.
1.500 Politici, hogere ambtenaren, experts en hun vriendjes mogen op
straat.
1.500 Politie en militairen mogen op straat.
1.000 Bewakers mogen op straat.
750 Aanvoer goederen mogen op straat.
200 Pers, cameramensen, technici mogen op straat.
20.000 Mensen die via hun kenteken boodschappen doen, mogen op
straat
2.000 Vrijstellingen voor spoedgevallen mogen op straat.
Je praat over ruwweg 40.000 mensen PER DAG die met elkaar contact
hebben, met elkaar werken plus de vele personen die mensen aan huis
bezoeken voor thuiszorg, eten of hulp bieden!
Ondanks dat 40.000 mensen dagelijks met elkaar en vele andere mensen
contact hebben, is er onder deze mensen NIET ÉÉN die besmet is
geraakt! Hebben deze mensen ook een vrijstelling van het Covid-19
virus gekregen?
Dan hebben we de thuiszitters die nu de gehele dag in elkaars nek zitten
te hijgen en ook daar ondanks de vele medische en sociale problemen
zijn er slechts 2 besmettingen geconstateerd!
Ondanks dat wil een expert van een Epidemioloog en zijn corrupte
politici beweren dat er een grote uitbraak gaat komen! 3 weken lang, ver
buiten door hem gestelde incubatietijd, laat je dagelijks 40.000 mensen
“los” en sluit je 120.000 op en dan gebeurt er niets!
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-Weet het virus dat hij de 40.000 personen die vrij zijn niet mag infecteren?
-Is het misschien een denkend virus die kijkt naar vrijstellingen?
-Is de epidemioloog en zijn blinde politici ons bewust aan het opsluiten?
Gezien de cijfers lijkt het hier sterk op omdat het lokale zogenaamde
Covid-19 virus dus mensen niet infecteert die door een gouvernement
vrijstelling hebben! En er een gouvernement is die mensen zonder
veroordeling opsluit en in gevaar brengt! Is het dat laatste wat we eens
internationaal juridisch eens moeten laten toetsen?
Heer Gerstenbluth, de door u gestelde 2 weken incubatietijd zijn reeds
lang voorbij en ondanks dat u mensen op een kluitje opsluit, mensen
bewust in gevaar brengt door veel ellende tussen de 4 muren, wilt het
maar u niet lukken dat er een grote uitbraak komt! Hoe lang denkt u
ons nog voor de gek en gevangen te kunnen houden?
John H Baselmans-Oracle
Written 19 April 2020
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Artikel 1633
Het uitsterven van een ras
Vrijen, verloven, trouwen en kinderen krijgen is verboden.
Beseft wel iemand met wat voor regels onze regering is mee gekomen?
En dat nog wel zonder enige wettelijke basis!
-Men moet “social distancing” houden.
-Men mag elkaar niet aanraken in het openbaar.
-Er is geen sociaal bij elkaar komen (elkaar leren kennen).
Alleen familieleden onder één dak mogen elkaar knuffelen en aanraken!
Snapt u wat dat betekent?
-Het is nu officieel strafbaar om aan te geven dat je verliefd bent! Je wil
elkaar toch aanraken of liefhebben niet waar?
-Je mag je niet verloven want die ring kun je haar niet geven daar je
binnen de “social distancing zone” bent geweest!
-Je mag je niet inschrijven om te gaan trouwen, je woont immers niet
onder een dak en je moet die 1 ½ - 2meter afstand houden!
-Grote boetes staan erop als je een kind in gaat schrijven, je hebt dan
namelijk de “social distancing” regel genegeerd! Men gaat ervan uit dat
je geen mannelijkheid hebt van minimaal 1½ tot 2 meter!
Bij de laatste 4 regels geef je openlijk toe dat je niet volgens de regels/wet
gehandeld hebt. Dat volgens een dolgedraaide regering en hun experts!
Maar er is een zeer opmerkelijk punt waar niemand over durft te praten!
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Met deze regels is het duidelijk dat legaal is als je in je eigen huis met je
eigen vrouw en kinderen er op los knuffelt, aanraakt en met misschien
verdere gevolgen van dien! Men mag wel vrijen als men met elkaar
wonend op één adres ingeschreven staat! Maar je mag GEEN lichamelijk
contact hebben en liefde bedrijven met je geliefde of liefhebbende die
tot een andere familie behoort en niet onder hetzelfde dak leeft!
Snapt u nu waar men mee bezig is en hoe krom de regelingen zijn?
Door de huidig gestelde regels, die bekrachtigd worden via grote
geldelijke en gevangenisstraffen die gesteld zijn, lijkt het dat pedofolie,
incest, rommelen met kinderen en medebewoners nu gelegaliseerd zijn.
Waar zagen we dat eerder?
O ja, stenen tijdperk!
Terug bij af dus!
En dan maar blijven volhouden als huidige machtshebbers, dat men alles
volgens gestelde wetten en verdragen aan het uitvoeren zijn.
John H Baselmans-Oracle
Written 20 April 2020
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Artikel 1634
DE NEDERLANDE REGERING
VERANTWOORDELIJK GESTELD!
Curaçao: 20 april 2020
Betreft: Aanklacht tegen de regering van Nederland wegens het ontnemen van vrijheden en werk.
Geachte Regering van Nederland en Kamerleden van de Eerste en
Tweede kamer.
Langs deze weg wil ondergetekende; John H. Baselmans-Oracle in de
hoedanigheid van woordvoerder MKK Curaçao (Movimentu Kontra
Korupshon) een aanklacht indienen tegen de regering van Nederland
in verband met het illegaal handelen van. De regering Rhuggenaath te
Curaçao.
Minister-president Rhuggenaath heeft een noodtoestand afgekondigd
half maart 2020 in verband met het Covid-19 virus. Pas op 4 april 2020
werd er een Landsverordening uitzonderingstoestand gepresenteerd!
In reeds eerdere brieven naar u heeft ondergetekende u duidelijk gemaakt
dat de Regering Rhuggenaath tegen de wetten en regels van de lokale
wetboeken en internationale verdragen handelt.
Brief 31 maart 2020
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_1603.
htm
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Brief 3 April 2020
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_1610.
htm
Na het ontmantelen van de Nederlandse Antillen op 10-10-2010 is
er nooit een vernieuwde wet geschreven betreffende; mocht er een
noodtoestand ontstaan!
Dat wil zeggen heer Rhuggenaath denkt dat hij als een generaal via een
zwaar verouderde verordening van de 9de Juni 1921 ons als burgers
onze bewegingsvrijheden en ons werk mag afpakken.
Wat blijkt uit een artikel in het Antilliaans Dagblad d.d. 20 april 2020
waar professor Lodewijk Rogier van de Universiteit van Curaçao (UoC)
beschrijft dat de verordening van 1921 NIET dekt wat heer Rhuggenaath en zijn regering ons als bewoners aandoen! Deze regering schrijft
eigen regels en houdt 160.000 burgers gevangen, buiten hun eigen club
vrienden die overal vrijstelling voor hebben.
Het blijkt dat arrestaties maar ook boetes voor een rechter aangevochten
kunnen worden omdat de verordening van 1921 inbreuk maakt op de
rechten van de mens! Geen rechter kan dit rechtvaardigen en honoreren.
Wat vreemd is dat de Nederlandse Defensie wel medewerking verleent
aan deze illegale acties tegen de bevolking van Curaçao.
Op die basis wil MKK (Movimentu Kontra Korupshon) de Nederlandse
Staat in de hoedanigheid als controlerend en verantwoordelijk orgaan
volgens de uitspraak Europees Hof Straatsburg 26 April 2016, verantwoordelijk stellen van het ontnemen van:
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-Bewegingsvrijheden (verbod op straat, strand en zee).
-Opsluiten van 160.000 burgers via een algehele dag en nacht lock.
-Het ontnemen van het recht van werken om een gezin te voorzien van
eten.
Het is de Regering en Kamerleden van Nederland die zich niet aan
de regels houden die in diverse internationale wetten en verdragen
verankerd liggen.
In de hoop dat wij als burgers van Curaçao weer onze vrijheden en werk
terug mogen ontvangen, dit eventueel via ingrijpen van de Nederlandse
staat en zijn Koning,
verblijven wij in afwachting van een spoedig antwoord uwerzijds;
MMK Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao
CC
Koning Willem Alexander
Regering Rutte
Eerste en Tweede Kamer Nederland
Gouverneur Curaçao
Regering Rhuggenaath
Politici Curaçao
Written 20 April 2020

Artikel 1635 Vervallen
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Artikel 1636
Gaat het tijd worden dat we Maharo Isenia aangeven?
Is Maharo Isenia een meester voor een kleuterklas?
Deze man moet snel uit deze vertegenwoordiging gezet worden want
hij denkt werkelijk dat hij 160.000 mensen als kinderen kan behandelen
en zo in het openbaar mensen bedreigen.
Misschien bij justitie aangifte tegen hem doen want in het openbaar
de bevolking bedreigen is wat wij, burger, van minister Girigori niet
mogen doen!
Voelt u zich ook bedreigd door deze man die ons terug wil opsluiten
in ons huis?
John H Baselmans-Oracle
Curacao 21 April 2020
Geachte heer Rhuggenaath
Wat ondergetekende John H Baselmans-Oracle op valt is dat heer Maharo Isenia denkt dat hij schoolmeester kan spelen over 160.000 burgers,
of is dit zijn ego en het gevoel van macht?
Het is nu de tweede dag dat heer Maharo Isenia dreigt met terugdraaien
van de versoepeling van de huidige “illegale” lockdown die ondanks
dat die illegaal is nog steeds gaande is.
Hoe is het mogelijk dat u als regering dit toelaat terwijl uw minister
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van justitie heer Girigorie ons alsmaar als burgers ook aan het bedreigen is in de vorm van: Mochten we een woordje verkeerd schrijven of
een regel zetten op social media wat jullie niet aan staat en u als groep
zich gekrenkt voelt, het recht neemt om deze mensen aan te houden en
openlijk te veroordelen!
Hoe is het dan mogelijk dat een van uw medewerkers uit uw crisis
commissie ons keer op keer bedreigt met het terugdraaien van regels
vanwaar u drommels goed weet dat deze regels op zich al illegaal gehanteerd worden!
Langs deze weg wil ondergetekende dit u allereerst onder ogen brengen,
daar buiten de vele illegale acties van uw commissie deze actie absoluut
niet te tolereren is.
Hopende dat u als verantwoordelijke en hoofd van deze crisis commissie
eens met deze heer gaat praten en duidelijk maakt dat hij publiekelijk
zo absoluut niet naar buiten kan komen.
Hoe denkt u dat de bevolking zich voelt als ze alsmaar als kleine kinderen bedreigd worden?
Met een vriendelijke Bandabousche groet,
Met een vriendelijke bandabousche groet;
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao
Written 21 April 2020
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Artikel 1637
Verleden tijd
Met de nieuwe maatregelen die we hebben in deze nieuwe wereld van
asociaal leven, is het ook verboden om nog teamsporten te bedrijven
maar ook evenementen te organiseren.
Ja, hoe kan je in hemelsnaam voetballen als je 1 ½ meter van elkaar
moet staan en niet dichterbij mag komen? Hoe kan je bij bijvoorbeeld
basketbal maar ook hockey en zo alle teamsporten de bal, puk of wat
dan ook overnemen?
Maar wat denk je van boksen, wrestling maar ook judo en andere contactsporten? Ook bij deze sporten moeten nu alle sporters de 1 ½ meter
hanteren! Lijkt me een apart gezicht! Praten we nog niet over trainingen
en andere sport gerelateerde evenementen waar meerdere personen op
één plaats staan!
Maar ook evenementen zijn uit den boze! Een “Pink Pop” of een
“Woodstock” zal voorgoed verdwijnen! Maar denk ook aan alle theatervoorstellingen, musicals en alles wat performance is. Ook deze zijn nu
gemerkt als zijnde “verboden”. Daarnaast is er ook nog een regel van
dat je maar met 30 man bij elkaar mag zijn! Voelt u hem?
Waar ik me op verheug is dat ik morgen naar de fysio ga om mijn rug
te laten masseren!
Ik zie het al helemaal voor me, masseren op afstand! Zal me zeker
goed doen!
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Een ander komisch voorbeeld:
Wat denkt u van dansen in discotheken of ergens op een dansvloer? Ook
daar zal de 1 ½ meter van toepassing zijn! Och, dat lijkt me in ieder
geval nog een komisch gezicht.
Het gehele “social distancing” is een farce en zal van elk nog overlevend
mens een robot maken.
Even nog wat; Wat denkt u over het toekomstig vliegen? We gaan vliegtuigen krijgen met 1 ½ meter tussen elk persoon! Voordeel…. Iedereen
gaat dus businessclass vliegen voor de prijs van economy class! Ook
dat gaan we krijgen in treinen en ander openbaar vervoer!
Maar zie het even ook positief. Men mag nu ook niet meer inslaan, trappen, of martelen bij het arresteren en ook niet bij verhoor. Ook zitten
gedetineerden dan ook niet meer met vele in een cel! Klein nadeeltje,
ze mogen je wel doodschieten zolang ze je maar niet aanraken. Want
ook voor politie en leger gaat deze regel gelden en zijn ze aan te klagen
via een kliklijn dat ze “social distancing” negeren!
Het gaat tijd worden dat deze “social distancing” eens aangekaart gaat
worden bij het Hof en dan in de vorm van “beperking bewegingsvrijheid”
en daarnaast “recht op werken”.
John H Baselmans-Oracle
21 April 2020
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Artikel 1638
We mogen niet clusteren
“Maharo Isenia: Als je gaat zwemmen, houd de afstand. Er zijn meerdere
dagen om naar het strand, ga niet direct om een piek te voorkomen. Voer
sociale controle, ga naar een ander strand als het te druk is.”
Heer Maharo Isenia hoe dom is deze uitspraak?
Er wordt bepaald dat we mogen gaan zwemmen tussen 6 en 9 uur! U
plakt dat aan vast een plaatnummer, wat wil zeggen dat ongeveer 20.000
mensen mogen gaan zwemmen BINNEN 3 uurtjes 2 dagen in de week!
Hoe in hemelsnaam dom kan je zijn om dan te zeggen dat het niet druk
mag worden en dat we afstand moeten houden op een paar honderden
meters strand wat we op dit eiland hebben?
Alles lijkt erop dat de hele regering en hun experts BEWUST mensen
onrecht aandoen om zo een opstand uit te lokken!
STOP met die achterlijke plaatdagen! OOK dat clustert mensen!
STOP met tijden te stellen wanneer men op straat mag overdag!
STOP met mensen in grote problemen te brengen door regels te stellen
die tegen elkaar indruisen!
STOP met beperkingen opleggen op winkels, je mag open of je blijft
dicht maar niet 1 kraantje kopen op 10.000 artikelen! Je moet als zakenman toch gek zijn daar je winkel voor te openen!
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Het is de huidige regering en hun experts die onrust, onvrede en veel
huishoudelijk leed activeren i.p.v. gezamenlijk dit probleem de kop in
te drukken!
Laten we eens gaan overleggen met werkelijke experts en geen politiek
gekleurde piassen!
John H Baselmans-Oracle
Written 21 April 2020

Artikel 1638
HOI, hoi, hoi de kleuterklas mag zwemmen!
Even wat cijfers hoe bewust de huidige regering en hun experts mensen
met opzet in problemen brengen maar ook tegen elkaar opzetten en een
opstand uitlokken.
We mogen zwemmen alleen op de nummerplaatdagen als je met de
wagen naar een ver gelegen baai wil die, zoals men denkt, “rustig” is.
We praten ongeveer over 20.000 voertuigen per plaatdag.
Stel dat er van die autobezitters er de helft, 10.000, even een duikje
willen nemen en dat er lopend, wonend bij de zee, en fietsend nog eens
5.000 mensen extra gaan!
15.000 mensen per zwemdag die binnen een tijd van 3 uren PER DAG
even nat mogen worden!
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Vele betalende baaien zijn dicht en baaien bij resorts zijn niet open voor
blijkbaar stelende en oproer kraaiende binnenlanders! Bah ….. zeker
nu geen binnenlanders in ons nette resort!
Dan komen we op een baailengte van 2444 meter wat eventueel toegankelijk is! (per baai uitgerekend)
We hebben elke dag 15.000 graag sportende en naar water snakkende
burgers die “losgelaten” worden als hondjes! Dat dus op 2444 meter
beschikbare baailengte!
Dat wil zeggen dat er ruim 6 mensen op 1 meter terecht komen!
Hebben die meesters, doctoren en al die slimme bedenkers daar eens
over nagedacht?
Heeft men dit simpel rekensommetje niet zelf kunnen bedenken?
OF…. Ja, of is deze achterlijke 6 tot 9 uur zwemregel maar ook de
plaatregel BEWUST gecreëerd om zo de mensen als kleuters straf te
geven omdat het te druk is in een paar uurtjes? Alles lijkt erop dat de
politiek en hun experts met een machtsstrijd bezig zijn! Praten we nog
niet over de vele andere zeer domme achterlijke regels die nergens op
slaan. Want laten we eerlijk zijn, het is toch van de zotte dat de lokale
winkeliers beperkt open mogen gaan! De winkeliers moeten dit weigeren
daar er in de wet een “open” en een “dicht” is en geen maar….
We worden belazerd en er is duidelijk “willekeur”, we mogen ervan
uitgaan dat de “experts” kunnen rekenen, dus er is bewust gekozen
om oproer en tegenstand uit te lokken. De dreigementen van diverse
persgeile politici en hun noodcommissie liegen er niet om. Als schepje
bovenop is er een minister van justitie die nog wat olie op het vuur gooit
door zijn alsmaar dreigende uitspraken.
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Dames heren politici en commissieleden, u weet wel dat u het bent
die illegaal aan het handelen is maar erger nog, een opstand aan het
uitlokken bent!
-U hongert mensen uit.
-U ontneemt 60% van de bevolking hun werk.
-U past willekeur toe en worden vrijstellingen gegeven als je alleen een
“vriendje” bent van de partij!
-U bent het ook die verantwoordelijk is voor doden maar zeker voor
heel veel leed!
“Blame not the people but blame yourself!”
De tijd zal het bewijzen, er komt een tijd dat u niet kunt verschuilen
achter een onschendbare identiteit zittende op een hoge stoel. De tijd
komt dat het gerecht u zal laten zien wat u voor menselijk leed heeft
aangebracht. Dan praten we nog niet over uw geweten die knaagt, knaagt
en knaagt tot de laatste adem.
Coming soon….
John H Baselmans-Oracle
Written 22 April 2020
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Artikel 1640
We praten duidelijk NIET over een virus maar selectief
opruimen van bedrijven en mensen
Wil ik beginnen met een van de uitspraken bij een lokale persconferentie
die zou moeten gaan over het COVID-19 virus:
Mevrouw Giselle Mc William “We gaan langzaam de-escaleren en door
naar een nieuwe economie”.
Met andere woorden, men gaat alle corrupte personen, die niet voldoen,
ontslaan en ook eventueel vervolgen! Ook natuurlijk gaat men starten
met een schone lei want de oude garde zal al het gestolen geld terug
moeten betalen via beslagen! Wishful thinking lijkt me want juist deze
corrupte lieden zitten nu stevig in het zadel!
Maar laten we even lokaal aankaarten wat aangeeft dat het helemaal niet
gaat over een zeer gevaarlijk virus maar dat het gaat om vele bedrijven
op te ruimen en zo ook vele mensen zo diep in nood te brengen dat
men het loodje legt en verdwijnt van deze aardbol. Enkele voorbeelden:
-Arme mensen worden met willekeur geholpen, er is geen richtlijn, de
enige lijn is “vriendjes en familie” eerst.
-Ontslagen mensen en mensen al langer zonder werk worden werkelijk
genegeerd.
-Alle vrijheden zijn afgepakt zonder enige wettelijke basis.
-Bepaalde bedrijven mogen open andere moeten gesloten blijven op
selectieve beoordeling.
-Bepaalde personen hebben een vrijpas en geen vrijheidsbeperkingen,
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vele daarentegen zitten thuis gevangen.
-Grote megastores maar ook groothandel en detailhandel mogen maar
beperkt artikelen verkopen.
-Gehele bedrijfstakken worden compleet geboycot en bestaan niet voor
de huidige politiek.
-Er is totaal geen inspraak noch overleg tussen politiek en bedrijfsleven.
-Gelden worden beloofd maar niet uitgekeerd, wel verdwijnen deze
uit de kas.
-Ook financiële sectoren worden afgebroken en verdwijnen naar een
niets.
Kortom, zaken die totaal niets met een virus te maken hebben worden
door de huidige machtshebbers uitgevoerd! Een virus kijkt niet naar
kleur, afkomst, status of positie maar dit Covid-19 virus is het eerste
virus wat kennelijk deze gave wel bezit.
Een duidelijk ander opvallend detail is dat: Waarom krijgen bepaalde
groepen, veelal in hogere regionen, het virus niet en waarom zien we
dat zelfs grote feesten, grote bijeenkomsten bij deze club niet één infectie voortbrengen! Maar het virus ontstaat wel bij geselecteerde groep
mensen uit het niets, volgens onze epidemioloog. Het Covid-19 virus
is GEEN virus maar een maatschappelijk selectieve “machtstool” en
een manier om “niet nuttige” mensen en hun bedrijven op te ruimen.
Met al die slimme zakenmensen snap ik niet dat deze het toelaten om
hun domein/kindje af te laten pakken door selectieve, ziekelijke corrupte
politici en hun groep die dit allemaal registreren! Wat ook opvalt is;
waar zijn de doorgewinterde zakenlui en waarom zijn de Hindoestaanse,
Joodse en Chinese zakenlui oooooo zooooooo stil?
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De selectie is kennelijk bekend en het is zoals mevrouw Giselle Mc
William per ongeluk aangaf “Op naar een nieuwe economie”. Dus het
gaat om opruimen, afstoten en een nieuwe “selecte” economie opstarten!
John H Baselmans-Oracle
Written 23 April 2020

Artikel 1641
WIST U DAT.....
Slechts 42 miljoen gulden, van de in totaal 177 miljoen, naar het Curaçaose bedrijfsleven gaat!
De overige 135 miljoen wordt verdeeld (lees verdwijnt) in de overheid!
Snapt u nu waarom bedrijven die de overheid niet aanstaat moeten verdwijnen en dat deze corrupte politiek vrijwel ALLE noodhulp volgens
berichten, verdeelt onder hun eigen politieke vriendjes!
En DAAROM moet het Covid-19 virus maanden in stand gehouden
worden! NIET omdat het besmettelijk is maar om MEER GELD te
laten verdwijnen!
Mensen hebben honger, mensen hebben geen baan noch toekomst,
maar de politiek blijft eeuwig geld graaien wat bestemd is voor hulp
aan hun eigen volk!
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WAAROM PIKT MEN DIT?
John H Baselmans-Oracle
Written 23 April 2020

Artikel 1642
Twee verschillende Covid-19 virussen!
Hoe is het mogelijk dat wij als Curaçao:
Gevangen gehouden worden.
Plaatdagen hebben.
Verboden in zee te zwemmen (uitgezonderd de 3 uren in 2 dagen).
Als slaven 2 meter van elkaar moeten blijven.
We niet naar onze eigen familieleden/ kinderen mogen gaan.
DAG en NACHT gevangengehouden worden in onze huizen.
enz. enz.
En de eilanden van het Nederlands deel de volle vrijheid hebben buiten
dat er alleen geen samenscholing mag zijn ondanks daar ook Covid-19
heerst?
Praten we hier over een ander Covid-19 virus of praten we over
machtsmisbruik?
WANNEER KOMEN WE HIER IN OPSTAND EN LATEN WE ONZE
INTERNATIONALE RECHTEN OOK VOOR ONS GELDEN!
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IS IEDEREEN VERDOMME EEN BLIND SCHAAP GEWORDEN
EN BANG VAN DE HUIDIGE CORRUPTE REGERING?
John H Baselmans-Oracle
Written 25 April 2020

Artikel 1643
Even een simpele vraag:
Vrijwel alle restaurants mogen nu take-out leveren. Niet vele gaan
leveren! Maar wil dat zeggen dat we maar 2 maal per week mogen
warm eten van deze regeerders?
Vergeet niet, we hebben met ons nummerbord maar 2 maal per week
beperkte vrijheid!
Is de regering bewust ons warm eten aan het afnemen?
Hoe dom zijn regels opgesteld en totaal niet op doorgedacht!
John H Baselmans-Oracle
Written 26 April 2020
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Artikel 1644
1 Kepashi Afl. 110,- , 1 Zakje Rijst Afl. 56,- , 1 Zakje Funchi
Afl. 75,De grote verrassing van regering Rhuggenaath.
Wat we nu nog niet mogen weten van de huidige regering is dat we
nog een geweldige lokale atoombom gaan krijgen als bovengenoemde
prijzen ingevoerd gaan worden!
Ja, want na een spookvirus krijgen we als toetje dat ons geld niets meer
waard is. Dat komt omdat wereldwijd in de bankwereld grote veranderingen zijn. Bijvoorbeeld de Duitse Nationale Bundesbank bestaat niet
meer net zoals de Amerikaanse Federal Reserve! Maar ook onze eigen
Nationale Bank staat duidelijk op springen!
De verrassing die heer Rhuggenaath nog voor ons in petto heeft, maakt
het dat de huidige zittende regering niet veel meer moeite zal doen om
de lening van bijna 600 miljoen te verdelen onder de bevolking. Want
het duidelijke PAR denken is;
“Deze mensen sterven toch wat later door honger en kwel!”
Vreemd is dat iedereen aan het focussen is op een spookvirus maar de
ware klap zit in een andere hoek en dat hebben we al op de beurzen
mogen zien! Maar ook in de wandelgangen van het lokale Forti gebouw
is men al drukdoende om hun eigen zaakjes veilig te stellen. Vergeet
niet, zij hebben de voorkennis!
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Denkt u nu werkelijk dat de huidige dag en nacht lockdown er is om
een virus te weren? De lockdown is er om onze gezamenlijke kracht te
breken! Men is als de dood dat men in opstand gaat komen en men niet
op tijd weg kan komen! Deze lockdown zal overgenomen worden door
de Nederlandse militairen als zijnde “Martial Law” zodra het devaluatie
nieuws openbaar gemaakt zal worden.
Ondertussen zullen de rijkbedeelde ex-politici met de noorderzon vertrokken zijn in privévliegtuigen, het zinkend schip verlatend met wel
gevulde zakken met edelmetaal en stenen.
We zitten pas in het begin, Haïti here we come!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 27 April 2020

Artikel 1645
U KUNT ME MET DE DOOD BEDREIGEN!
Schelden en tieren.
Mij het leven onmogelijk maken met stalken of bedreigingen.
Maar een internationale actie gesteund in vele landen en als protest tegen
de illegale onmenselijke maatregelen van ook onze regering, door een
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vlag op zijn kop te hangen, kunt u ons als MKK niet verbieden volgens
vele internationale verdragen.
Voor diegene die vannacht vele dreigbrieven, mails en postings hebben geschreven waar ik tot zelfs met de dood werd bedreigd, laat ik u
allen weten dat al deze post ondertussen onderweg zijn naar het OM
voor aangifte.
Er is een recht van meningsuiting, een recht van eigen mening ventileren,
maar er is ook een recht dat men aan mag sluiten bij internationale acties!
MKK zal blijven vechten voor de mensenrechten en opkomen voor de
vele misstanden om ons heen.
Hang ook uw vlag op zijn kop als teken van ongenoegen tegen de
huidige gevangenneming van ons burgers door een corrupte regering!
Maar ook uit solidariteit voor die mensen rond de wereld die nu volop
aan het protesteren zijn!
Geef ons onze vrijheden terug die in verdragen vastgesteld zijn!
MKK Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 28 April 2020
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Artikel 1646
PERSBERICHT
Nederland adviseert MKK om de lokale lockdown bij de rechter aan
te vechten!
Dit ontving MKK van Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Datum/tijd
gesprek: 23-04-2020 08:49:25
Referentie: EM1487656
“Het ministerie van BZK ontving uw bericht van 23 april jl., met een
verzoek met betrekking tot de maatregelen in verband met de aanpak
van het Covid-19-virus op Curaçao.
Ik heb uw bericht voorgelegd aan een materiedeskundige van dit ministerie; op grond daarvan kan ik u het volgende antwoorden.................
Indien u het niet eens bent met maatregelen van de regering van Curaçao
kunt u zich het beste wenden tot de onafhankelijke rechter in Curaçao.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
E. Zaanen
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”
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Het is hierbij duidelijk dat Nederlandse juristen in dienst van de Nederlandse staat ook weten dat de rechterlijke macht op Curaçao de lokale
lockdown kan stoppen! Daarom dat deze juristen MKK adviseren om
aan deze “gevangenneming” een einde te maken via het lokale rechtssysteem! Wat ook blijkt in een ander deel van de brief waar men aangaf
de uitspraak over de SDKK gevangenis waar al juridische uitspraken
over zijn en die hier ook van toepassing zijn!
En zo is het dus ook Nederland die meent dat we als MKK naar de
rechter moeten stappen omdat de huidige maatregelen tegen alle wetgevingen indruisen!
Dank u Nederland voor de steun en het toegeven van de onmenselijke
illegale lockdown van de lokale regering!
Zouden MKK, als officiële gesprekspartner, en de huidige regering niet
eerst eens beter om de tafel gaan zitten in plaats van MKK alsmaar te
boycotten wat ook een rechter zich zal afvragen als MKK de procedure
gaat inzetten?
MKK Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 29 April 2020
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Artikel 1647
We praten niet over een Covid-19 virus maar een
bikkelharde oorlog!
Is het u niet opgevallen dat Aruba en Curaçao er razendsnel bij waren om
hun burgers op te sluiten in hun huizen. Maar ook daarnaast werd er zeer
hard gewerkt aan de telecommunicatieverbindingen. Curaçao ging als
grootste eiland zelfs een stap verder want daar worden de burgers DAG
en NACHT opgesloten gehouden in hun huizen en dat wordt dan ook
nog eens “Shelter in Place” genoemd, een uitdrukking vanuit de oorlog!
Wacht, oorlog! Even wat hoofdartikelen van de laatste maand:
“VN Veiligheidsraad: Rusland veroordeelt de VS Pogingen om Covid-19
te gebruiken om de militaire druk op Venezuela te verhogen”
Bron: Albaciudad Orinocotribune 29 april 2020
“De VS heeft geen oorlog in Venezuela nodig. Hard Hitting Editorial
gericht op Trump”
Bron: Pittsburgh Post Gazette
“Ondanks het Beleg, controleert Venezuela het Coronavirus”
Bron: Maria Paez Victor, counterpunch 25 april 2020
“Nederlandse Oorlogsschepen naar de caribische zee – voor Coronahulp
of oorlog?”
Bron: Redactie Handsoffvenezuela-NL, 25 april 2020
“Nederlandse Betrokkenheid bij de Oorlog tegen Venezuela.”
Bron: Openbaar archief 2020-04-18
“Amerika roept al haar burgers terug verblijvend in Venezuela!”
Bron: Amerikaanse consulaat 27-04-2020
“Pompeo urges end to overflight rights for Iran airline flying to Venezuela”
Bron: WASHINGTON (Reuters) - U.S. Secretary of State Mike Pompeo
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April 30 2020
Het meest opmerkelijke hoofdartikel is wel:
“Cuba en China en Venezuela sturen Medische Hulp – Nederland,
Engeland, Frankrijk en de VS sturen Oorlogsschepen.”
Bron: Openbaar archief 2020-04-15
De Karel Doorman (zie wapen schema) zou volgens de papieren medische hulp en goederen komen brengen. Duidelijk werd op 30 april dat
er verdacht veel groot materieel het land op gereden werd. Opmerkelijker
was dat het schip kort aan land was en snel weer open zee opzocht!
Vanuit bronnen uit Venezuela (in de militaire hoek) werd duidelijk dat
Venezuela samen met Rusland, Cuba en China de 3 eilanden voor hun
kust in het vizier heeft! Dat wil zeggen, bij elke actie van de kant van
onze eilanden zal men gaan antwoorden!
“Shelter in Place” snapt u nu dat we in een oorlog zitten?
Dat het duidelijk NIET om Covid-19, vluchtelingen of voorbereiding
van het komend orkaanseizoen gaat, is overduidelijk. Uit Nederland
kwam de melding binnen dat de Nederlandse soldaten, hier gelegen,
bezig zijn met dronevluchten en dat oudgedienden in Nederland zich
moeten melden om gedropt te worden hier op onze eilanden!
-Waarvoor al die soldaten die er al zijn en zijn opgeroepen?
-Waarom drones voor 2 corona patiënten?
-Waarom plotsklaps de Amerikaanse medici die zich hier verraadden
door onzorgvuldig te zijn met de testgegevens. Duidelijk was dat een
groot deel GEEN werkelijk medisch personeel was maar Amerikaanse
legereenheden met eventueel medische kennis. Onder die cover dacht
men hier te komen.
Dat verklaart de “Shelter in Place” en het gehele “nummerborden
farce” om ons weg te houden van zaken die we niet mogen zien, laat
staan weten! Overduidelijk en zelfs bewezen zien we bij heer Rhuggenaath en zijn experts dat ze dagelijks beloftes doen waarvan niet een
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belofte nagekomen wordt! Hetzelfde zien we bij de vele tegenstrijdige
verklaringen van heer Gerstenbluth. Alles wijst erop dat zij dagelijks
voorgekauwde opdrachten krijgen wat ze moeten zeggen. Leugens of
niet, de oorlog moet afgedekt worden.
Een ander voorbeeld: Terwijl Nederland haar grenzen gaat openen
voor toerisme, gaat onze epidemioloog zeggen dat toerisme nog jaren
kan duren! Ja, hij weet dat we in een oorlog zitten met nog geen einde!
11 mei zouden we ons weer normaal kunnen gaan bewegen! VERGEET
HET MAAR want net voor die tijd gaat de grote legermacht de eilanden
overnemen onder Marcial Law!
We zijn in oorlog zoals Venezuela al aangegeven heeft en de ABC
eilanden zijn de target.
We willen het niet zien en mogen het niet weten.
Laten we hopen dat er een oplossing gaat komen maar als ik de berichten
uit de Venezolaanse defensie hoor, is er geen praten meer bij en zijn wij
de 3 eilanden die hen verraden hebben en de vijand steunen!
John H Baselmans-Oracle
Written 02 May 2020

Artikel 1648
Gelekte data
Soms wil je zaken niet weten en zo ook de informatie die binnen kwam
vanuit Venezuela waar gelekte mogelijke coördinaten voor een eventuele aanval op Curaçao voor mijn neus lagen. Ik ben deze coördinaten
nagegaan en kwam op de volgende plaatsen terecht.
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Eerste aanval
12°11’10.3”N 68°58’00.6”W Fol Basis
12°06’47.3”N 68°55’16.3”W Parera Marine Basis
12°09’02.6”N 68°54’59.5”W Suffisant Marine Basis
Tweede aanval
12°06’17.5”N 68°56’04.6”W Plaza Piar
12°10’38.7”N 68°57’16.9”W Data Center
12°05’48.3”N 68°54’28.1”W UTS Vredenberg
12°06’14.0”N 68°55’59.9”W Binnenkomst datalijn
Derde aanval
12°06’35.0”N 68°57’03.7”W Mundo Nobo Waterfabriek
12°03’40.6”N 68°50’44.6”W Sta Barbara Waterfabriek
12°07’39.7”N 68°54’37.6”W Aqualectra Powerplant
De locaties zeggen precies wat men van plan is, mocht Nederland zich
gaan bemoeien en meewerken aan het overnemen van Venezuela door
Amerika.
Deze coördinaten zullen de Nederlandse defensie ook wel hebben maar
wij als burgers mogen hier niets van weten. Het ergste is de Nederlandse
opdracht die gegeven gaat worden, mocht het werkelijk uit de hand
lopen (informatie vanuit de Nederlandse defensie).
Steeds meer wordt het duidelijk dat de gehele lockdown en het gehele politiek spel niets meer is als ons de mogelijkheid ontnemen
om eventueel te evacueren van deze eilanden! De vraag is: Krijgt de
Nederlandse Defensie en de Amerikaanse FOL nog wel de kans om te
evacueren gezien de eerste geplande aanval.
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Hoe is het mogelijk dat een volk onwetend wordt gehouden?
Momenteel liggen tegen de 70 oorlogsschepen van de landen China,
Rusland, Cuba, Amerika, Nederland en verdere bondgenoten in onze
zee! En we maken ons druk over een spookvirus?
John H Baselmans-Oracle
Written 02 May 2020

Artikel 1649
Omdat we een tweederangs eiland zijn
Men is alsmaar kwaad als men Curaçao zet onder een tweederangs eiland
op de wereldranglijst. Of te wel “onderontwikkeld gebied”!
De bewijzen van deze rang die we bezitten is weer in deze tijd duidelijk
te zien geweest. Waar even paniek was voor een fake virus en onze
regering met zijn epidemioloog als schijtlaarzen en leugenaars 160.000
mensen gevangenhouden in hun huizen. De banen van bewoners werden
afgenomen, hun inkomen verdwenen, winkels opgeheven en als klap
op de vuurpijl over de 50.000 mensen zonder voedsel!
Nu al weken in de algehele lockdown worden we nog steeds als gevangenen gezien en onze kinderen wordt zelfs spelen verboden! En dat
natuurlijk als helden uitgevoerd door een militaire en politiemacht!

294

- OMNIS 7 -

Wereldwijd gaan landen weer open en mensen aan het werk en zelfs
landen met duizenden doden zoals Italië, Spanje, Nigeria, Azerbaijan,
Maleisië, Libanon maar ook Bonaire en Amerika gooien alles weer open
en gaan weer door met hun land te herstellen van de grote klap die er
geweest is. Zelfs Zweden die niet mee deed aan de vele onzin krijgt nu
een compliment van de WHO en zij hebben nauwelijks economische
schade ondervonden!
MAAR CURACAO
Die weet het beter en blijft 160.000 mensen opsluiten dag en nacht.
Men hongert mensen uit waarbij de politici als goden van de honderden
miljoenen, die weer geleend zijn, misschien maar 2 miljoen spenderen
aan eten voor enkele mensen. Foto’s, redevoeringen en ego opkrikken
waarop de pers het spel meespeelt, bang dat ze hun licentie kwijtraken,
bang dat hen alles ontzegd wordt door de politiek.
Ja, een Papuaeiland wat met trots de tweederangs plaats achter vele
honderden landen wereldwijd bezet. Het maakt wel dat je hier misschien
een toeristische attractie “Back in time” van kan maken, kom zien, kom
zien, 160.000 mensen in kooien verhongeren en zonder toekomst!
Perfect gedaan PAR, PIN en Pong met uw experts. Uw opzet is gelukt
“King Kong island”!
John H Baselmans-Oracle
Written 04 May 2020
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Artikel 1650
“Werken maakt vrij”
Steeds meer wordt het duidelijker dat het niet om een virus gaat maar
over corrupte zaken van regeringen. In Europa en China zien we dat het
om geheel controle gaat over hun burgers. Lokaal zien we dat er met man
en macht gewerkt wordt aan een wietwet die 3 mensen ontzaglijk rijk
gaat maken. De cocaïnehandel gaat een bijzaak worden en de mediwiet
gaat de markt bepalen. Maar ook veel drugsgelden moeten gesluisd worden en dat is nu allemaal spelende doordat er grote projecten opgestart
worden door zogenaamde personen die het eiland willen redden! Er zijn
ook landen die alweer volop draaien omdat ze niet meededen aan deze
machtsstrijd; Zweden, Italië, Spanje, Nigeria, Azerbaijan, de Arabische
landen, Maleisië, Libanon maar ook Bonaire en Amerika hebben alles
opengegooid en er zijn in vele gevallen of komende; geen lockdowns,
geen “social distancing” en geen restricties meer!
Duidelijk is dat een deel van Europa en ook ons eiland gekozen hebben
voor de weg van oorlog, vernieling en totale afbraak.
Maar is u al een vreemd detail opgevallen? We mogen wel gaan werken
maar sociale contacten en plezier maken is absoluut verboden.
We worden wel weer vrijgesteld om geld te genereren voor de grote
geldverdiener, namelijk de staat met hun corrupte politiek. Diezelfde
club die dagelijks persconferenties houdt om dag in dag uit leugens
te verkondigen over een zeer gevaarlijk virus! Alsmaar hoor je dat de
inkomsten te laag zijn en het land/eiland afzakt naar de afgrond! We
moeten onze belastingen betalen, we moeten onze schulden betalen
296

- OMNIS 7 -

want men komt geld tekort om de slavendrijvers, in vorm van politie
en leger, te betalen!
Geholpen door de Nederlandse defensie worden we weer als slaven aan
het werk gezet op die plaatsen waar geld te maken is!
Een opmerkelijk detail is dat scholen en uitgangsgelegenheden, hotels
en toerisme dicht blijven want deze sectoren zijn alleen een last, maar
het belangrijkste, meer inkijk met wat nu aan het spelen is! Valt u ook
niet op dat vele winkels gesloten moeten blijven? Zij betalen niet om
weer te mogen verkopen! Men weet dat mensen krap zitten en weer gaan
werken voor wat geld en het eiland gaat weer het grote geld innen via
de drugskanalen en financiële sector (witwassen van vele miljarden).
“Arbeit macht frei” was de vorige oorlog nog het motto!
En wederom is er dezelfde structuur opgedoken en in werking gezet!
Nee, plezier is uit den boze! Geen plezier, aan het werk en geld genereren! Dat is waarom we overdag losgelaten worden! ‘s Avonds is het
monden en ogen dicht en terug in je cellen!
Gaat er nu eindelijk een belletje rinkelen waar men mee bezig is?
Weiger werken, eis eerst je vrijheden terug!
John H Baselmans-Oracle
Written 06 May 2020
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Artikel 1651
Zaterdag 02:08 uur
Ik zat Zaterdagnacht 02:08 uur, 9 mei 2020 uit te rusten buiten op de
porch van een geval waar ik geweest was die nacht. Overdenkend hoe
het mogelijk is dat een lokale regering haar mensen zo laat vallen en over
de nu 60.000 mensen zonder eten, toekomst enz laat zitten, gebeurde
er iets heel bijzonders.
Toen gebeurde het!
Rond 02:00 uur werden de honden erg onrustig, vele blaften maar ook
andere jankten. Ik ging op straat kijken maar er waren geen bewegingen
te zien.
Aangekomen weer op de porch kwam van de kant van Wakawa een
vreselijke knal die veel leek op een blikseminslag die dan doordendert
in je oren. Even was het de gedachte dat het onweer was maar in de
lucht en omgeving was niets te zien. Nog geen paar secondes daarna
hoorde ik een zachtere knal achter in de knoek wat leek op een inslag
van een projectiel.
Ik ben nog gaan kijken maar zonder resultaat, maar duidelijk was het
alsof er een kanonskogel landinwaarts was afgevuurd maar geen explosie veroorzaakte.
What the hell is men mee bezig? En hebben die gehersenspoelde legereenheden niets beters te doen als projectielen landinwaarts te vuren?
Ik blijf zoeken tussen onze heuvels naar dat projectiel en zal dan een
kanon op hen richten kijken wat voor helden het dan zijn.
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Zaterdagnacht een nacht om niet te vergeten.
John H Baselmans-Oracle
Written 09 May 2020

Artikel 1652
Tik… Tok… Tik… Tok…
De klok tikt voor Herr Rhuggenaath en zijn team.
Een zekere titel heeft deze man de afgelopen maanden wel behaald en
dat voor het gehele koninkrijk en dat is dat deze “lijder” de eerste dictator is in de duizenden jaren die de Nederlandse geschiedenis kent. Nog
nooit heeft iemand klaargekregen om een heel volk via ongeschreven
wetten op te sluiten, uit te hongeren en hun toekomst af te nemen!
Nou menen enkele dat het niet zo’n vaart loopt maar als je ziet wat dit
“team” volbracht heeft in 2 ½ jaar is het indrukwekkend:
-Jaren liegt men het volk voor dat de ISLA open zal gaan.
-Kinderen worden van onderwijs verstoken.
-De lokale en internationale wetten en verdragen worden genegeerd.
-60 duizend mensen lijden honger en voedselpakketten worden
VERKOCHT!
-Veel gemeenschapsgelden verdwijnen in het niets.
-De bonden worden tegen elkaar opgezet.
-De financiën zouden geregeld gaan worden.
-De banken die failliet zijn worden kunstmatig in stand gehouden inclusief de Nationale Bank!
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-Elke input vanuit het volk verdwijnt in de shredder.
-Pers wordt het zwijgen opgelegd en bedreigd met sluiting station of
media waar men voor werkt.
-Er worden louche drugswetten zonder overleg doorheen gedrukt.
-Voorkeur van winkels die wel open mogen (kennelijk moet daar financieel wat tegenover staan).
Maar wat het ergste is, is de angst van dit “team”, dat mensen weer de
vrijheid gaan krijgen!
Met doorzichtige smoezen (Corona) gaan we naar de 10de week van
avondklok puur omdat deze man en zijn gang bang is voor vergelding.
U bent bang en daarom houdt u uw eigen volk 10 weken gevangen.
Ondanks uw angst weet u dat de bedreigingen NIET van lokaal en uw
kiezers komen, die het zat zijn om als slaaf door uw PARtij misbruikt
te worden (wel werken, geen plezier). Maar u weet ook dat het over een
identiteit gaat die expres chaos wil creëren.
Nu, ik kan u en uw team vertellen dat de eerste sluipschutter(s) al op
het eiland zijn wachtend op het groene licht! Ook komt op ons weg als
MKK mensen die met geweld een einde aan deze staatsgreep willen
maken! Gelukkig kunnen we tot op heden het nog tegenhouden. Maar
het ergste is die eenling acties die uit het niets komen! Dan kunt u 10
veiligheidsmensen om u heen bouwen, deze sluipschutter(s) hebben
maar 1 vierkante centimeter nodig!
Ik denk dat MKK u niet hoeft te vertellen uit welke hoek deze bedreigingen komen, u heeft daar uw “team” voor. Maar uw grootste kans voor
overleven bent u en uw team zelf aan het afbreken en tegen u op aan
het zetten, namelijk uw eigen volk! U sluit hen op, veracht en negeert
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hen! U weet drommels goed dat het gevaar zit en zal komen via die 1
vierkante centimeter.
Wat weet u van de “medici” die u binnen haalt om een zogenaamd
Corona virus te bestrijden?
Weet u van de CIA en FBI gasten die onder deze cover zijn binnengekomen?
Misschien is het eens goed om naar uw eigen volk te luisteren en hen
het idee te gaan geven dat ze meetellen in uw farce spel onder een fake
corona. Want zelfs een heer Gerstenbluth geeft duidelijk aan achter de
schermen dat er geen reden meer is om mensen opgesloten te houden.
Het zijn uw angsten en wringend geweten wat vreselijk aan het knagen
is. Want u weet dat u en uw “team” als eerste Nederlandse dictator de
geschiedenis in zal gaan.
Ik wens u veel wijsheid en begrip naar uw eigen volk toe. Een volk
wat u zou kunnen beschermen. Maar helaas het is u die denkt alles via
machtsmisbruik te kunnen veiligstellen. Iets wat dus blijkbaar niet erg
aan het lukken is gezien de lekken in uw veiligheidscommando, leger
en groepje.
Wijsheid en begrip kan ons eiland redden, geen dictatorschap.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 15 May 2020
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Artikel 1653
Nog geen 4 uren later
Gisteren publiceerde ik het stukje:
Tik…tok…tik…tok…
Het sloeg blijkbaar in als een bom omdat men alsmaar denkt dat andere
landen het goed voor hebben met ons derde wereld eilandje. Maar niets
is minder waar.
Er zijn 2 CIA en 1 FBI-agenten undercover op het eiland meegekomen
als zogenaamde “medische Covid-19 bijstand”!
De twee CIA-agenten zijn hier om onze premier te doden, wat dan moet
lijken dat Venezuela een aanslag heeft gepleegd! Zo kan er militair
ingegrepen gaan worden in Venezuela door Amerika en hun alliantie
(lees onder andere Nederland)!
Wat de FBI-persoon doet is een ander drugs/geldverhaal en is een mindere rol die vandaar uit gespeeld wordt!
Nog geen 4 uren na mijn publicatie en de brief gezonden te hebben naar
heer Rhuggenaath, werd deze goede man ziek! Ziek, niet lichamelijk
maar omdat ze hem onder zwaar toezicht zette en hem in veiligheid
moesten brengen. Heer Rhuggenaath werd niet voor niets John F Kennedy genoemd, een titel waar hij trots op was maar helaas de betekenis
erachter niet begreep! Het was ook niet om zijn gelijkenis maar wat hem
te wachten staat vanuit America. Code Kennedy is gestart dat is duidelijk.
Het lokale beveiligingsapparaat is nu eindelijk wakker al wilde men de
meldingen maar niet geloven. Het verhaal Wiels is zich aan het herhalen
alleen nu is er een oorlog aan verbonden!
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Maar zoals ik al aanhaalde deze 2 personen hebben maar 1 vierkante
centimeter nodig! Heeft men heer Rhuggenaath dan opgesloten? Vraag
maar eens na hoe de meeste “Don’s” hier sterven! Smakelijk eten.
We leven in een vieze wereld en er is maar een doel wat Amerika heeft
en dat doel gaat over lijken, vele lijken blijkbaar.
Written 16 May 2020

Artikel 1654
Doctoren en specialisten voor het gerecht
Het is tijd dat we de artsen en specialisten, inclusief de vele experts,
allemaal voor de medische tuchtraad en het gerecht gaan dagen wegens
het verbreken van de Eed van Hippocrates!
Lees waar deze zogenaamde “medici” op gezworen hebben.
Men praat over de:
-Declaration of Geneva
-General Medical Council
-Nederlandse artseneed Eed van Hippocrates
Declaration of Geneva (World Medical Association 1948)
’At the time of being admitted as a member of the medical profession:
I solemny pledge myself to consecrate my life to the service of humanity;
I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due;
I will practice my profession with conscience and dignity; The health
- The new world-

303

of my patient will be my first consideration;
I will respect the secrets which are confided in me, even after the patient
has died;
I will maintain by all the means in my power, the honor and the noble
traditions of the medical profession;
My colleagues will be my sisters and brothers;
I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic
origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation,
or social standing to intervene between my duty and my patient;
I will maintain the utmost respect for human life from its beginning;
even under threat,
I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity;
I make these promises solemnly, freely, and upon my honor.
The duties of a doctor registered with the General Medical Council
(1995)
Patients must be able to trust doctors with their lives and well-being.
To justify that trust, we as a profession have a duty to maintain a good
standard of practice and care and to show respect for human life. In
particular as a doctor you must:
-Make the care of your patient your first concern
-Treat every patient politely and considerately
-Respect patients’ dignity and privacy
-Listen to patients and respect their views
-Give patients information in a way they can understand
-Respect the rights of patients to be fully involved in decisions about
their care
-Keep your professional knowledge and skills up to date
-Recognise the limits of your professional competence
-Be honest and trustworthy
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-Respect and protect confidential information
-Make sure that your personal beliefs do not prejudice your patients care
-Act quickly to protect patients from risk if you have good reason to
believe that you or a colleague may not be fit to practise
-Avoid abusing your position as a doctor and
-Work with colleagues in the ways that best serve patients interests.
In all these matters you must never discriminate unfairly against your
patients or colleagues. And you must always be prepared to justify your
actions to them.
Nederlandse artseneed (2003) Eed van Hippocrates
-Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen
ten dienste van mijn medemens.
-Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
-Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
-Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
-Ik luister en zal hem goed inlichten.
-Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.
-Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
-Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
-Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
-Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg
bevorderen.
-Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
-Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.
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Uit deze 3 verklaringen waar alle medici op gezworen hebben blijkt dat
er nauwelijks medici zijn die patiënten beschermen en dat er niet met
eer en geweten wordt gehandeld in deze Corona / COVID-19 tijden.
Doch in Duitsland heeft de huisartsenvereniging op 15 mei een verklaring afgelegd dat zij NIET mee doen aan deze griepvirus misbruik en
NIET achter deze oplichting staan! Zij beroepen zich op de bovengenoemde Eed van Hippocrates.
Als we goed de eed lezen zien we dat de huidige medische wereld zich
niet aan de geloften houdt op verschillende punten. Het is misschien eens
goed om de medische wereld (ook de lokale) voor de medische tuchtraad,
en later voor de rechter, te laten verantwoorden. Hun oplichting en
verbreken van de eed is in vele opzichten niet meer te verantwoorden
en is men illegaal bezig.
Men is al enkele van deze zaken aan het voorbereiden en het is wachten
tot we ook lokaal deze medische oplichters voor gaan laten komen. Zoals
nu vele medici al verklaren, het gehele COVID-19 / Corona verhaal is
GEEN medisch verhaal maar een politiek verhaal een zwendel waarbij
de Eed van Hippocrates / General Medical Council / Declaration of
Geneva (World Medical) op vele punten geschonden wordt.
Dit gaat een zeer pijnlijk medisch staartje krijgen en we zullen vele
medici zien verdwijnen die aan deze zwendel hebben meegedaan!
Tik… tok… tik… tok…
John H Baselmans-Oracle
Written 18 May 2020
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Artikel 1655
Het nieuwe virus staat al klaar!
We zijn nog niet door de Covid-19 ellende heen en het nieuwe virus staat
alweer klaar. Het is een variant op waar men nu mee aan het vechten zijn.
“Corona Variant ID -20” of te wel COVID-20 wat het omschrijft griepseizoen 2020 (vanaf September) zal dan gelanceerd worden.
-Snapt u nu waarom men de lege ziekenhuizen laat staan?
-Snapt u nu waarom we alsmaar horen dat de lockdown weer ingevoerd
kan worden indien men beslist?
-Snapt men nu waarom er nu al beweerd wordt dat bij nieuwe gevallen
we weer in een lockdown gaan?
-Snapt u nu waarom er gepraat wordt over een “nieuwe” standaard?
Al komt er een vaccin, men komt dan meteen met een nieuwe variant
die weer ons maanden kan opsluiten en al onze vrijheden blijft afnemen.
COVID-19 is de start en we gaan deze zwendel jaarlijks krijgen als de
agenda uit komt en u in die zwendel blijft geloven.
STOP DE COVID-19 ZWENDEL!
John H Baselmans-Oracle
Written 20 May 2020
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Artikel 1656
“Laat COVID-19 bacterie NIET uw leven bepalen”
Sinds eind vorig jaar is de wereld in de ban van wat men noemt een “virus” maar wat in werkelijkheid blijkt uit vele testen een bacterie te zijn!
Wereldwijd laten Virologen, Epidemiologen, Professoren en Geneesheren hun stem horen als het gaat over deze zwendel.
Als het een virus zou zijn dan:
-Breekt het niet uit op selectieve plaatsen.
-Verspreidde zich het niet alleen naar het westen.
-Zou elk vliegtuig dag in dag uit honderden besmettingen moeten hebben.
-Was elke supermarkt /mega winkel met hun belachelijke spray en
sanitizer een virusbom.
-Waren alle openruimtes een kweekcenter voor dat virus.
-Was elk gebouw waar gewerkt, samen gekomen of gesport wordt, een
virushaard.
-Was bij elke evenement in een stadium of feestruimte een atoombom.
Was het werkelijk een virus dan moet je nu niet in een tram, bus, trein
of op werk zitten want elk persoon was dan besmet! Ook de belachelijke
mondkapjes, chemische schoonmaakmiddelen en zo voorts houden een
waar virus niet tegen.
We praten simpel over een zwendel, een zwendel wat nu blijkt dat het
een bacterie is.
-Wat dan ook verklaart het selectief opduiken van dit fake virus!
-Dat verklaart dat in grote ruimtes en mensen gepropt op vele plaatsen
niet positief raken.
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-Dat verklaart waarom je bloed gaat klonteren en dat je o.a. ademhalingsproblemen krijgt.
-Dat verklaart dat hele ziekenhuizen waar dan de “geïnfecteerde” liggen het medisch personeel nauwelijks geïnfecteerd raakt (uitzondering
nagelaten)!
-Dat verklaart dat personen die dagelijks met andere mensen werken
niet geïnfecteerd raken.
-Dat verklaart dat men niet met een virus te maken heeft maar met een
bacterie!
-Dat verklaart de invloed van straling (5G) en de selectieve uitbraken
waar deze 5G werkende is.
COVID-19 is geen zelfdenkend virus, het is een bacterie die zeer eenvoudig aan te pakken is. De meeste huidige behandelingen zijn geheel
verkeerd en daarom dat er vele doden vallen. Medisch voorbeeld: Men
amputeert een been terwijl men pijn aan de pols heeft!
Neem de simpele medicijnen die deze bacterie binnen enkele dagen laten
verdwijnen en uw gezondheid en vrijheden weer teruggeven.
“Laat COVID-19 bacterie niet uw leven bepalen”
John H Baselmans-Oracle
Written 27 May 2020
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Artikel 1657
Corruptie viert hoogtij
Via een politiek en een blijkbaar omgekochte epidemioloog is ons eiland
een rots geworden van veel honger, ellende, werkeloosheid, geweld
en corruptie. Men denkt alles in de hand te houden door de bevolking
onder een illegale lock te plaatsen maar de ware criminele acties vieren
ondanks dat hoogtij.
Miljoenen moet er verdeeld worden en Nederland denkt dit in de hand
te hebben maar de waarheid is anders. Blijkbaar verdwijnen nu al vele
miljoenen! Naar horen zeggen is dat ook het geval bij de voedselpakketten die verdeeld worden via een Voedselbank Curaçao en Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao! Laatstgenoemde zijn organisaties
die blijkbaar bij diverse mensen al vraagtekens oproepen zeker als
men dan ook nog ziet dat organisaties die al voor tientallen jaren zich
inzetten voor minderbedeelden zich niet willen verenigen in deze zeer
met vraagtekens beladen groep!
Zo worden er ook van buiten het eiland donaties gedaan naar deze
samenwerkende groep en vanuit intern hoor je bijna dagelijks dat er
goederen verdwijnen maar ook de financiën blijkbaar een duistere zaak
is. Men schreeuwt van de daken dat er al duizenden voedselpakketten
verdeeld zijn. Ook hoor je dat er huishoudens zijn die meerdere pakketten ontvangen en weer doorverkopen! Met als tegenpool zijn er de
mensen die werkelijk op de rand van de afgrond staan en blij mogen
zijn met een tasje met wat soms bedenkelijke inhoud en dan daarmee 2
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weken zich moeten zien te redden! Mensen die bang zijn om te reageren
of te vragen voor meer omdat erachter in een kamer meerdere personen
zitten! Bang, verlaten, honger, pijn en een onmenselijk bestaan!
Het bepalen van het wel en niet helpen van mensen is meer een gunst als
een wel doordacht plan. Het hangt af in hoeverre je “vriendje” bent van
een of andere stichting of gladgestreken groepje! Dat blijkt wel omdat
oude zeer betrouwbare organisaties weigeren dan ook samen te werken
met deze met vraagtekens beladen hulpgroepen die als paddenstoelen
uit de grond zijn getrokken!
Maar wat zagen we afgelopen Donderdag 28 mei? Toen er vele vraagtekens ontstonden omdat plotsklaps het Rodenkruisgebouw in brand
stond! Uit het niets, weg vele goederen maar ook volgens horen zeggen weg administratie! Of waren misschien plotsklaps de vraagtekens
beantwoord?
Nederland denkt met leningen de zaken in te kunnen dekken maar Nederland heeft niet door dat veel geld onder haar neus verdwijnt! Nederland
vergeet dat de ware oplichters de meester overtreft! Ondertussen zijn
de stille gevallen van nood de klos en staan radio, tv, sociaal media en
kranten bol van al die weldoeners zogenaamd nietsvermoedend wat er
werkelijk gaande is! Wederom praten we over een select groepje wat
weer mee pikt via andermans ellende, verderf en dood.
Doe je iets goeds dan hoeft dat niet rondgebazuind te worden! Ook
mogelijk is het veelal dezelfde kliek die over en over bevoordeeld
wordt terwijl de grote groep afgescheept wordt met een aalmoes. Een
aalmoes omdat de pot weer op aan het raken is en dat niet via de mind-
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erbedeelden, hongerende groep bewoners maar, naar verluidt, naar de
“groep der oplichters en egotrippers”!
John H Baselmans-Oracle
Written 29 May 2020

Artikel 1658
Morgen wordt het beter
Mensen pikken het niet meer, mensen zijn het zat en vele zien het niet
meer zitten.
Lokaal zien we dat al tientallen jaren dat men het zat is de corruptie
om en rond ons heen. Alsmaar belanden we op straat waar we dan luid
en met volle overtuiging gaan roepen en schreeuwen dat we het niet
langer meer pikken. Vanuit vakbonden, organisaties maar ook particuliere initiatieven zijn er zeer regelmatig groepjes van mensen die laten
blijken dat het genoeg is geweest.
Dan krijg je een gesprek met iemand die dan met een boekwerk vol
beloftes komt. Of je krijgt te horen nog even vol te houden want na 1010-10 gaat alles anders worden. Na die datum kregen we te horen dat
alles nog gesetteld moest worden maar alles wordt beter. En zo zijn we
in 2020 beland en wel 30 mei en wat kregen we te horen “we moeten
wachten tot 2 juli 2020”!
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Vooruitschuiven en uitstellen is een Curaçaos goed geworden en mensen
pikken het, slikken het en doen net of ze nu pas de waarheid ondervinden. We wachten, wachten en wachten en Curaçao en de politiek zal
nóóit veranderen zolang we de huidige en oude garde niet opsluiten en
de gehele justitie door laten lichten op corruptie.
Het wachten is op morgen, maar morgen is die morgen wederom morgen en zo sukkelen we verder en hebben we steeds minder banen, meer
honger en geen toekomst.
Och, we zien morgen wel weer!
John H Baselmans-Oracle
Written 31 May 2020

Artikel 1659
Pijn
66 jaren heb je je leven gegeven om een betere wereld te creëren, heb
je je ingezet met alle krachten die een mens maar kan verzamelen. Je
hebt gewerkt volgens eer en geweten, eerlijkheid en recht door zee. Nu
het einde in zicht is van een te moeilijk leven krijg je de grootste klap
te verwerken. De klap dat er buiten je geliefde vrouw er niemand is die
bij je laatste zucht en vreselijke pijnen je bijstaat. Zelfs die individuen
die gezworen hebben op een eed van Hippocrates vergeten je in pijn en
zijn gedreven door haat en ego.
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De teleurstelling is groot en dat is wel de grootste pijn. Voor niets was
dit leven, energie en inspanning, de wereld zal nooit zijn ware bestemming halen.
John H Baselmans-Oracle
Written 02 June 2020

Artikel 1660
3-27 OPSLUITING VAN OUDEREN IS NIET
RECHTSGELDIG!
Op de RIVM site stond niets over de opsluiting van ouderen. Alleen dat
het een advies was. Het zijn geen regels, maar aanbevelingen.
In wetboek staat dat mensen nooit vastgehouden mogen worden.
Artikel 11 van de grondwet,
Artikel 15 van de grondwet,
Artikel 22 van de grondwet waren duidelijk.
De wet zegt dus iets anders. “Het vasthouden van mensen is gijzeling”.
Wat weer strafbaar is.
Het gaat erom dat personen het recht hebben op vrijheid! Nergens staat
beschreven, dat het vastzetten van ouderen rechtsgeldig is!
Men kan zelfs het verzorgingshuis aanklagen.
Het gaat over de rechten van de mens!
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Bevestiging van een derde persoon was:
“De regels die gemaakt worden zijn inderdaad advies regels! En als een
persoon het huis wil verlaten mag niemand haar tegenhouden. Het verzorgingshuis moet hen laten gaan en er mogen geen consequenties zijn
in de vorm van 14 dagen quarantaine. De persoon huurt een kamer en
neemt service af. Daar betaalt zij voor en dit is contractueel vastgelegd.
En aangezien een persoon via een vrijwillige weg, zonder dwang opname
en zonder bijzondere hulp binnengekomen is, heeft deze de beschikking
over haar eigen wil. Landelijk zijn al een aantal ouderen die ook op
deze manier hun vrijheid in deze laatste weken teruggekregen hebben.”
Wat hier gebeurd is, mag niet. En kan niet!
Vraag advies van een jurist. En als u niet goed bent in onderhandelen,
vraag hulp van iemand die u helpen kan.
KOM OP VOOR DE OUDEREN!
John H Baselmans-Oracle
Written 06 June 2020

Artikel 1661
Lokale politici handelen tegen de wet en internationale
verdragen!
We beginnen met artikel 17 eerste lid waar staat dat: “Buiten de gevallen
bij of krachtens landsverordening bepaald, niemand zijn vrijheid mag
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worden ontnomen”. Nergens wordt beschreven de bevoegdheid om de
vrijheid te ontnemen van welke burger ook!
Men stelt dat de wettelijke grondslag voor de huidige quarantaine te
vinden is in de
- Quarantaineverordening uit 1931 (vervallen reeds lang geleden).
- Landsverordening Besmettelijke Ziekten, uit 1921 (eveneens vervallen lang geleden).
De regering dacht slim te zijn en heeft 16 maart via twee Landsbesluiten, “houdende algemene maatregelen Covid-19” geplaatst onder beide
voornoemde landsverordeningen.
Ook valt daar onder het preventief opsluiten van burgers, wat niet mogelijk is en de landsverordeningen geven daar ook geen bevoegdheid
toe. Ook valt er onder het nu ingestelde quarantaine van personen die
terugkeren naar hun eigen eiland. Iets wat absoluut niet mogelijk is
gezien wat in het grondrechtenhoofdstuk van onze Staatsregeling staat:
- Artikel 4 eerste lid, bij landsverordening, de toelating en de uitzetting
van vreemdelingen geregeld wordt.
Dit artikel zegt dat toelating van Landskinderen niet geregeld kan
worden.
Daarnaast liggen er twee aparte adviezen van de Raad van Advies vanaf
2010, waarin reeds na het invoeren van het nieuwe statuut gesteld werd
dat:
- De Raad constateert dat: “de Quarantaineverordening (c.q. de Landsverordening besmettelijke ziekten 1921 en 1931) dusdanig verouderd
zijn dat deze, naar huidige maatstaven van wetstechniek, van rechtmatigheid en van beleidsanalyse, in grote mate niet meer aan de bescherming van de volksgezondheid voldoet”.
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Erger nog, deze verordeningen zijn tegen de rechten van de mens zoals
beschreven in:
“VN-rechten van de mensheid” Artikel 13 en 30
In deze artikelen staat het volgende:
Artikel 13
- Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven
binnen de grenzen van elke Staat.
- Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te
verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artikel 30 - Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden
uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht
kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook
te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in
deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Met andere woorden de huidige ministers zijn tegen alle regels van
verdragen en wetten aan het handelen! Zij zijn op eigenhoutje 160.000
mensen aan het bespelen en gevangen aan het houden! Precies zoals ik
in mijn eerste Covid-19 publicatie begin maart 2020 stelde!
Welke juristen/advocaten durven de regering voor de rechter te dagen?
Of zijn ze bang deze criminelen te verliezen als zijnde “klant”?
John H Baselmans-Oracle
Written 07 June 2020
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Artikel 1662
“Ik beantwoord geen vragen”
Je bent nooit verplicht om antwoord te geven op een vraag van de politie.
Wel ben je verplicht aan een vordering van een agent te voldoen.
De vordering kan niet zijn “waarom film je hier?” maar wel, ID tonen,
doorlopen en dergelijke. De agent zal, als hij/zij goed is, het beleefd
vragen.
Je bent niet verplicht bent om antwoord te geven op de vragen die de
politie stelt.
Je mag gebruik maken van het zwijgrecht. Verdachten denken vaak dat
een rechter later zal denken dat ze schuldig zijn wanneer ze een beroep
doen op hun zwijgrecht, maar dat is echt niet zo. Het zwijgrecht is een
aan de verdachte toekomend wettelijk recht, en dat wordt ook gewoon
door een rechter erkend en gerespecteerd.
Stel kritische vragen
Stel vragen als je denkt dat de politie geen goede of geldige reden heeft
voor de controle.
Bijvoorbeeld: moet ik meewerken of mag ik weigeren?
Op basis van welke wet word ik gecontroleerd?
Heb ik een overtreding begaan?
Ben ik verdachte?
Is er een misdrijf gepleegd?
Is er een signalement?
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Onder geen beding kan de agent van je vorderen je eigendommen af
te geven.
Dat proberen ze wel, maar het mag niet. Ook dient de agent zich, tevens
op eerste vordering, met een geldig bewijs te legitimeren als agent. Ook
als het een geüniformeerde agent is.
Word je verdacht, dan kan niemand je verplichten om te antwoorden
of een verklaring af te leggen. Ook liegen is niet strafbaar. De politie
kan je niet dwingen om anderen bij naam te noemen. De politie mag je
nooit dwingen om een bekentenis te doen.
Een getuige moet de waarheid vertellen. Dat is de wet. Een valse getuigenis afleggen, is strafbaar als je die volhoudt tot in de rechtbank.
Dat bekent dus dat je je verklaring nog kan veranderen tot net voor je
in de rechtbank staat.
Leg slechts eenmalig een verklaring af.
Zeker in de grotere strafzaken waar het gaat om een verdenking van
ernstige feiten, gebeurt het vaak dat u meerdere keren ondervraagd
wordt door de politie. Wanneer de politie opnieuw vragen stelt over een
onderwerp waarover u al eerder hebt verklaard, is ons advies om altijd
een beroep te doen op uw zwijgrecht. Door opnieuw over eenzelfde
onderwerp vragen te stellen, probeert de politie te controleren of uw
verklaring consistent is.
John H Baselmans-Oracle
Written 08 June 2020
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Artikel 1663
ER IS GEEN NIEUW NORMAAL!
Normaal is een breed begrip want we zien rond de wereld dat wat de
ene groep normaal vindt, is voor de ander abnormaal.
Maar sinds de COVID-19 hype praat men alsmaar over een “nieuw
normaal”.
Mensen dat “nieuwe normaal” is niets anders dan dat vele vrijheden
afgenomen worden! Niet door het gevaar van een virus c.q. bacterie maar
door wereldwijde organisatie die voor eens en voor altijd de mensheid
onder controle wil hebben.
Nieuw-Zeeland, IJsland maar ook andere landen, zoals we zien, vertikken het om mee te doen aan deze zeer slinkse manier van onderdrukking
van een gehele wereldbevolking.
Zij dragen geen kapjes, hebben geen social distancing en geen extra
regels, wetten en boetes die begin dit jaar nog niet eens bestonden! Zij
zijn na de gehele farce weer terug naar “normaal”. Een normale economie, toerisme, grote evenementen en alles wat recreatie is, is weer terug
naar het oude wat iedereen gewend was!
Uit vele cijfers blijkt duidelijk dat het zogenaamde virus al geruime tijd
op zijn retour is en zelfs landen als China maar ook Amerika beseffen
nu dat ze nog steeds niet weten wat er werkelijk heeft gespeeld. Italië
roept al maanden dat het een farce is en dat er een derde speler in het
geding is. Een derde speler waarvan ik al vanaf dag een over schreef,
namelijk de 5G.
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Accepteer niet het “nieuwe normaal”! Die landen die u dat voorhouden
zijn die landen die algehele controle over u willen hebben via uw nummer en uw DNA. Ga voor uw vrijheid, een vrijheid waar we lang voor
hebben moeten vechten en vele voor gestorven zijn.
Het “normaal”, ons leven, willen we terug!
John H Baselmans-Oracle
Written 10 June 2020

Artikel 1664
Foetsie, poef, weg
Ik ben een van die oude l.llen die de flowerpower periode nog heeft
meegemaakt.
Muziek van wereldlegendes, liggend op een veld, luisterend naar de
tijdloze muziek in een roes van drugs en liefde.
Het was de tijd dat Nixon zijn eigen soldaten de dood injaagde in Vietnam. We schreeuwden het uit om dit te stoppen. Alles werd ondernomen
om die vieze oorlog ongedaan te maken. Met liefde en in de achterhoede
wroeten in de vuile zaken van Nixon werd deze oorlog gestopt.
Het vechten was niet over en we gingen door.
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Met leren laarzen tot je knieën, strakke spijkerbroeken, zwarte sweaters
en haren tot aan je achterste, met kettingen en leuzen bewapend was
je dagelijks bezig om je los te breken van de oneerlijke wereld en de
vreemde regels die al honderden jaren gelden! We staakten, we vochten
met woorden en we deden zeker niet wat de wet ons voorschreef. We
waren tegen alles wat regels was en we deden dat niet door fysiek te
vechten maar door liefde overal tentoon te stellen. We zaten op openbare
wegen, we leefden van de liefde en af en toe een joint, maar zonder
geweld wisten we de oudere wetten en regels om te buigen naar bepaalde
vrijheden. Met miljoenen jongeren in de eindeloos doorgaande roes
van de “flowerpower” wisten we zover te komen als dat we tot eind
2019 waren.
En toen kwam de totale ommekeer.
Eind 2019 kwam er een valse verklaring over een fake virus en elke
dode, tot zelfs van auto-ongelukken werd geteld als Covid-19 slachtoffer.
De mensen waren paralysed en waren verslagen want pats boem in een
keer waren de vrijheden waar 60 jaren voor gevochten is, verdwenen
en afgepakt.
Als robotten gaan we verder en het einde van elke vrijheid is verdwenen.
Weg “flower”, weg “power”, weg alle vrijheden van de mens!
Hoe is het mogelijk dat een gehele mensheid zo gehersenspoeld is en
zijn vrijheden, lang voor gevochten, zo af laat nemen?
John H Baselmans-Oracle
Written 12 June 2020
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Artikel 1665
Politiek!
Curaçao is in de ban van rellen, ongenoegen en vele branden. Maar na
enkele dagen dit nu in kaart gebracht te hebben, blijkt dat de zogenaamd
plunderende jongeren en de lokale “rebellen” die ons, dankzij een bange
politie, ‘s avonds gevangenhouden, er een duidelijke lijn wijst naar de
absolute kern van deze onlusten.
“Rhuggenaath en hun corrupte regering moet vertrekken” is bijna de
belangrijkste eis!
Maar valt u in de rellen dan niets op?
Ziet u niet dat er doelwitten zijn BUITEN alle politiek om?
Men zet scholen in brand, winkels en woonhuizen maar één doelgroep
blijft buitenschot!
Ja, als goedmakertje wat stenen op een dak, maar zowel alle overheidsgebouwen en politici blijven buiten schot!
Het zijn de winkeliers, de burgers die weer aangepakt worden en de dupe
zijn! Ditmaal, wat steeds duidelijker wordt, door jongeren die naar alle
waarschijnlijkheid betaald worden vanuit de politiek!
Betaald om onrust te scheppen, betaald om alles plat te branden en terroriseren wat er op het eiland is. Dat om zo de huidige politici hun gang

- The new world-

323

te kunnen laten gaan in hun vele illegale zaken die achter de schermen
met een noodgang er doorheen gejaagd worden.
We worden geterroriseerd door onze eigen politiek!
John H Baselmans-Oracle
Written 26 June 2020

Artikel 1666
De ware namen achter de vele lokale opstanden
In de Volkskrant van 25 juni 2020 was er een heer Broere die met namen ging smijten onder het woordje “lijkt”. Wel werd even zwart op wit
diverse personen in verband gebracht met de vele onlusten op het eiland.
We praten namelijk over:
Lon Mutueel, Amparo dos Santos, Menki Rojer en natuurlijk een Gilmar Pisas!
Maar vanaf waar kreeg heer Broere deze “tip” of te wel namen?
En dan is het verwonderlijk dat het uit de huidige regeerders hun
achterban komt?
PAR, PIN en MAN zijn klaarblijkelijk de groep waar achter de schermen samengewerkt wordt aan de huidige opstanden!
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Het klopt precies als we zien wat de doelen zijn van deze opstandelingen,
men praat dat de regering moet aftreden maar men valt burgerdoelen aan!
Ook is duidelijk uit het stuk van heer Broere op te maken vanwaar de
informatie vandaan komt. Persoonlijk heb ik meegemaakt hoe men
zogenaamde inside-information doorspeelt naar schrijvers om zo hun
artikelen te laten schrijven in voordeel naar de partij PAR! (Bewijzen,
mails en conversaties zijn in mijn bezit). En ook in dit geval heeft het
er alle schijn van dat er ook hier sprake van is.
De vier namen genoemd en aangehaald in het Volkskrant zijn politieke
namen! Namen doorgespeeld door die partijen die met man en macht
en via valse wetten en regels aan de macht willen blijven! Dat ten koste
van de burger, middenstand en de economie van Curaçao.
Vergeet niet, deze groep van 3 is het kankergezwel van ons eiland en
steeds meer hebben de lokale bewoners dit door.
De ware groep achter alle onlusten is de huidige regering en dat blijkt
duidelijk uit heer Broere zijn stuk en het handelen van de huidige regeerders.
MENSEN WORDT WAKKER, DE WAARHEID LIGT VOOR UW
OGEN!
John H Baselmans-Oracle
Written 27 June 2020
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Artikel 1667
OPVALLEND!
Covid-19 is verdwenen op Curaçao!
Sinds de lokale onrusten en de vele mensen die protesteren en het
eiland afbreken, zijn in een keer ALLE Covid-19 en Corona gevallen
verdwenen uit het nieuws!
Is heer Gerstenbluth en zijn “experts” misschien snel bijscholing gaan
nemen? En zijn ze erachter gekomen dat ze via leugens mensen maanden
hebben belazerd en hun vrijheden hebben afgenomen?
WIJ NEMEN ONZE VRIJHEDEN TERUG EN WEG MET DIE BELACHELIJKE 2 METER!
John H Baselmans-Oracle
Written 28 June 2020
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Artikel 1668
Schaakmat
“Nederlandse steun overbodig”
Nederland is al tientallen jaren bezig om de eilanden zogenaamd “politiek te verschonen” en verder te gaan met een “vernieuwde” economie
en “eerlijke” politici (lees; Nederlands chantabel).
De zogenaamde injectie, wat alleen een politiek doodvonnis was, tijdens
de 10-10-10 overeenkomst, heeft Nederland niet de macht kunnen
verwerven over alle zes de eilanden zoals er achter de gesloten deuren
gehoopt was. Zelfs de drie kleinere broeders weten zich nog te verzetten
tegen de nieuwe (slaven)tijd die aldaar is ingesteld. Deze drie kleine
eilanden zijn dan wel Nederlands grondgebied en de lasten worden daar
volop doorberekend maar de lusten, lonen en uitkeringen en rijksvergoedingen, liggen duidelijk lager dan bij de Nederlandse gemeentes!
Het is dus meten met twee maten en mensen in zware armoede houden,
is daar de Nederlandse werkwijze!
Maar de lastige drie, namelijk; Aruba, Curaçao en st Maarten willen
maar niet zwikken onder de druk van deze moderne slavenhandelaar!
Deze drie grote eilanden hebben namelijk een grote macht die hen blijft
steunen en dat is de wereldmaffia. De wereldmaffia die op deze eilanden
de mogelijkheden van het wassen van alles wat maar vuil is op deze
wereld, dagelijks hanteren! De grote drie hebben in principe het bloedgeld van hun onderdrukker (Nederland) niet nodig daar ze onder een
machtige organisatie werken met als cover de Nederlandse vlag en een
wankelend statuut! Gaat het fout is het de onder de verantwoording van
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Nederland! Loopt alles zoals het al vele jaren loopt, zoals de transporten
van drugs, wapens en mensen, dan is elke groep tevreden en is men stil!
Corona/ COVID-19 was de reddende engel voor de Nederlandse onderdrukker. Zoals verwacht, de eilanden gingen in Nederland schooien voor
geld, want elk dubbeltje in de politieke zakken is toch meegenomen!
Bingo.. Nederland is willend maar… de regels werden omgegooid,
overeenkomsten en verdragen werden geschrapt c.q. aangepast en
Nederland ziet kans de drie lastige eilanden op de knieën te krijgen!
DOCH!
Nederland vergist zich, daar vele vuile Nederlandse handel wel via de
“grote drie” gaat en dat de wereldmaffia Nederland bij de slurf heeft!
Nederland speelt poker maar het is die maffia die Nederland internationaal in grote schandalen terecht kan laten komen en de ware touwtjes
in handen heeft!
Aruba, Curaçao en st Maarten hebben vanaf afgelopen donderdag Nederland onder controle, maar weten deze regeringen dat wel?
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 29 June 2020
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Artikel 1669
WANNEER GAAT DE BELACHELIJKE 2 METER
REGEL OOK OP ONS EILAND VERDWIJNEN?
Zie de mensen in de kokende zon!
Zie de overvolle banken!
Zie de ziekelijke acties in winkels!
Dat terwijl Nederland alles loslaat!!
Hebben heer Rhuggenaath en heer Gerstenbluth misschien een andere
(duistere) agenda?
Hoe wil men in godsnaam toeristen aantrekken als ze teruggaan in de
middeleeuwen?
John H Baselmans-Oracle
Written 01 Juli 2020

Artikel 1670
DUS 2 Juli!
Morgen de dag van de vlag.
We moeten respect hebben voor ons eiland en haar vlag!
MAAR WAAR BLIJFT HET RESPECT VAN ONZE POLITICI NAAR
DE BURGER TOE?
Morgen, heb ik begrepen, gaat de gehele bevolking de straat op om
kenbaar te maken dat de huidige politici niets meer zijn als criminelen
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die hun eigen salarissen en bonussen veiligstellen en veel geld laten
verdwijnen wat eigenlijk voor de bevolking is!
Men wil;
WERK, TOEKOMST, ETEN, VRIJHEDEN TERUG!
Een recht wat internationaal is vastgelegd en overal geschonden wordt!
Geef de burgers hun rechten en vrijheden terug!
2 Juli 2020 allemaal op straat!
John H Baselmans-Oracle
Written 01 Juli 2020

Artikel 1671
MKK; Is Curaçao een dictatuur?
Heeft u het wetsvoorstel “uitzonderingstoestanden” al gelezen?
“Staten van Curaçao, Zittingsjaar 2019-2020 – 168”
Doc23374_Lv2019-2020-168Lv18jun20regelsmbtuitzonderingstoest
andenno.1-3enRvA2jun18RA-16-18-LV.pdf (document in ons bezit)
“Artikel 10
1. Gedurende de periode waarin een uitzonderingstoestand geldt, kan bij
ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald, dat het aan
eenieder is verboden gedachten of gevoelens te openbaren, inlichtingen
door te geven, te vergaren of te ontvangen, of vertoningen, die van films
daaronder begrepen, te verzorgen”.
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2. Onder het openbaren van gevoelens en gedachten als bedoeld in
het eerste lid, wordt in elk geval verstaan het op welke wijze dan ook
vervaardigen, uitgeven, voorhanden hebben, verspreiden, aanbrengen
of in de handel brengen van geschriften, opschriften, tekeningen of
afbeeldingen.”
“Artikel 11
Gedurende de periode waarin een uitzonderingstoestand geldt, kan bij
ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald, dat:
a. het aan eenieder verboden is in het openbaar te betogen of deel te
nemen aan een vergadering of betoging;
b. het aan eenieder verboden is zich op de openbare weg, bedoeld in
artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde3,
te begeven, zich aan de openbare weg op te houden, zich te begeven
op of in daartoe aangewezen gebouwen, verblijfplaatsen of terreinen,
of in de open lucht te vertoeven.
3. De uitzonderingstoestand kan voor een periode van maximaal 90
dagen worden afgekondigd.
4. In geval de buitengewone omstandigheden bij verloop van de in het
derde lid bedoelde periode nog steeds voortduren, en dit naar het oordeel
van de minister een verlenging van de uitzonderingstoestand noodzakelijk maakt, dan zal daartoe een nieuw landsbesluit tot afkondiging
van de uitzonderingstoestand moeten worden afgekondigd. Het derde
lid is van overeenkomstige toepassing.”
Hoe is het mogelijk dat de oppositie maar ook de vele lokale juristen
en advocaten stil zijn?
Hebben zij baat bij deze dictatuur?
Weten zij niet dat deze regels tegen elk internationaal verdrag is?
Artikel 10 maakt mensen totaal monddood, erger nog dan wat in Rusland
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en Cuba gaande is!
Zelfs tekeningen, plaatjes en dergelijke worden verboden?
Dit is een regel die in WW2 gehanteerd werd!
Artikel 11 gaat nog een stap verder en zegt dat zelfs betogen of zelfs
vergaderen strafbaar is!
Dit was in de tijd van grote dictators. Misschien overgenomen uit hun
boekje?
En dan de onbeperkte vrijwaring van verlenging van deze dictatuur!
Waar zijn de mensen die weten dat dit wettelijk niet kan?
Waar zijn de wereldverdragen dan voor?
Volgens insiders die ik dit voorstel heb gestuurd, is het onmogelijk
dat onder de Nederlandse vlag deze dictatuur op een eiland toegestaan
wordt! Verder werd ons als MKK aangeraden om meteen bij eventueel
goedkeuring van dit voorstel internationaal aan de bel te trekken en
zowel de grote organisaties maar ook een VN deze schendingen van
de grondbeginselen van de rechten van de mens aan te kaarten en dit
juridisch ook voor te leggen bij internationale rechters.
Heer Rhuggenaath en zijn kabinet maar ook de Gouverneur zijn te ver
gegaan en alleen al deze uitzonderingswet had zo nooit naar buiten
mogen komen!
Deze wet mag NOOIT bekrachtigd worden daar dan al onze vrijheden
verdwenen zijn en we in een dictatuur terecht komen ondanks de gesloten internationale verdragen!
Heren politiek, u maakt zich allen schuldig aan het schenden van de
mensenrechten vastgelegd en ondertekend ook door uw koninkrijk!
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MKK Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 01 Juli 2020

Artikel 1672
NIETS kan deze herschrijven!
VN rechten van de mensheid
Artikel 13 en 30
Artikel 13 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te
vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht
welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land
terug te keren.
Artikel 30 - Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden
uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht
kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook
te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in
deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
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In de Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde:
Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld.
Discriminat
ie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Written 01 Juli 2020

Artikel 1673
DOE GEEN CORONA TEST! ZEER GEVAARLIJK!
Avoid the Covid-19 test at all costs. These swabs may be (and probably
are) contaminated with something dangerous, like viruses or something
we don’t understand. People should be just as concerned with the swab
as they are about the vaccine. Very dangerous. Remember early on,
on March 31, 2020, we got this report: Testing kits heading to the UK
contaminated with coronavirus
John H Baselmans-Oracle
Written 07 Juli 2020
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Artikel 1674
Lokale onmenselijke taferelen
Nee, ik wil het even niet hebben over de vele mensen in nood, zonder
werk en zonder eten. Maar ik wil het hebben over in dit geval drie bedrijven die zeer slecht geïnformeerd zijn en hun klanten de dood injagen
door hun acties.
We praten over een MCB, Banco di Caribe en een UTS! We leven in
de tijd van angst maar deze drie bedrijven slaan geheel door en brengen
daardoor vele mensen in gevaar. Heeft u het gezien de rijen van soms 50
tot 125 mensen buiten in de zon als een kluitje gepakt? Drie bedrijven
die hun filialen tot een minimum hebben teruggebracht! Alles onder een
zogenaamd mom van “veiligheid” en als oorzaak de COVID-19 ellende.
Door het sluiten van de vele nevenkantoren zijn mensen verplicht op
een hoop gepakt buiten in de zon te staan. We hebben een UTS die de
lopende zaken als contracten alleen nog maar op Gosieweg afhandelt!
Gevolg 75 tot 100 mensen buiten in de kokende zon, wachttijd 3 tot 5
uren.
We hebben een MCB die vele filialen gesloten heeft. Bij de nog open
filialen zie je 50 tot 75 mensen buiten in de kokende zon staan, wachttijd
2 tot 4 uren!
Banco di Caribe, wel alle filialen open, toch 30-40 mensen buiten in
de zon!
Maar dan komt het…
Deze 3 bedrijven maken van het Covid-19 virus een complete hel! Buiten
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de vele mensen die buiten wachten heb je ook nog van die dolgedraaide
bewakers en medewerkers.
Enkele voorvallen:
Banco di Caribe kom je niet in en word je hardhandig tegengehouden
door de bewaker als je niet de handsanitizer uit hun potje gebruikt!
Verder, kom je toch binnen staat er een overijverige schoonmaakster
de balie te poetsen voordat je deze verlaat. Het is net of je een lepra
patiënt bent!
Deze taferelen zie je ook bij de MCB.
UTS is wat gemoedelijker maar het buiten laten staan bij 1 filiaal wat
open is voor 90.000 klanten is werkelijk een gevaar voor alles.
Ondertussen zijn vele zaken versoepeld en zien we onze regeerders
weer gezellig bij elkaar staan, gaat er steeds meer horeca open en loopt
volgens de cijfers alles nog in goede orde.
Zijn deze 3 instanties niet op de hoogte van de reeds ingevoerde versoepelingen?
Zijn deze instanties niet eigen wetten en regels erop na aan het houden?
Weten deze 3 bedrijven dan niet dat er niet EEN lokale besmetting is
geweest en dat we daarom intern weer soepeler met elkaar om kunnen
gaan?
Deze 3 bedrijven zijn kennelijk angsthazen en weigeren de versoepelingen door te voeren. Daardoor is het dat deze 3 bedrijven BEWUST vele
mensen in gevaar brengen door hen buiten in een kokende zon te laten
staan en strafbare feiten begaan door de zogenaamde nog bestaande
corona regels buiten proportioneel te blijven handhaven.
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Hoe is het mogelijk dat filialen gesloten worden net op het moment dat
je zou denken om de mensenmassa te spreiden? Je gaat dan juist NIET
bundelen en laat je je klanten buiten op straat in de kokende zon staan!
Verder mijn petje af voor die winkels en die bedrijven die de versoepelingen wel doorgevoerd hebben en wel denken aan hun klanten en
het vele ongerief wat er al is, proberen te minimaliseren. Duidelijk zijn
de bovengenoemde 3 bedrijven angsthazen die bang zijn versoepelende
regels in te voeren en schuilen achter wat bewakers die dom de opdrachten uitvoeren van een bang bestuur en zelfs bij een klacht durft te
zeggen “Nu, dan gaat u toch naar een andere bank”! Misschien moeten
we als gedupeerde inderdaad massaal gaan vertrekken bij deze bedrijven!
Als klant zijn we duidelijk niet belangrijk voor deze 3. Ze maken blijkbaar genoeg geld met andere “duistere” zaken en lijkt het erop dat de
klant maar een cover is! Zo openbaart COVID-19 toch eens duistere
zaken!
John H Baselmans-Oracle
Written 08 Juli 2020
Ps. Is het u opgevallen dat er alleen in de politiek nog gepraat wordt
over geld? Er zijn geen COVID-19 updates meer terwijl bijvoorbeeld
volgens de RIVM alle kinderen tot 18 jaren weer samen mogen zijn op
scholen! Curaçao zwijgt!

- The new world-

337

Artikel 1675
De verdwenen “Bo Banko Amigu”
Is het u opgevallen de smoes van COVID-19 uitgekraamd door de
Maduro en Curiels Bank. O, wat is deze bank blij met het virus gezien
al hun zeer snelle stappen die genomen worden! Vele kleine filialen
verdwijnen en wij als klant moeten het maar met een machine of een
internet doen die lokaal stotterend door het leven gaat! We lezen nu al
een geruime tijd dat door de COVID-19 er aanpassingen gedaan worden
in het bankieren.
Behalve dat we uren in lange rijen buiten in de zon moeten staan en er
bewakers zijn die er eigen “Corona” regels op na houden, zijn we als
“Amigu” niet meer zo welkom. Nee, we moeten het doen met veelal
“lege” pinautomaten of automaten die “buiten werking” zijn! Met zo’n
regelmatig voorkomend ongemak moet je bijvoorbeeld van Barber helemaal naar de stad om iets te kunnen pinnen! Ja, want door hulp van de
zogenaamde overvallers van pinautomaten doet MCB ook geen moeite
meer om de automaat op Tera Cora nog terug te plaatsen!
Van “Amigu” zijn we gedegradeerd naar “afvallende lastige” klanten,
zeker op Bandabou!
De smoes COVID-19 is wel erg kort door de bocht heren directie, want
vele jaren geleden toen ik u benaderde over de vreselijke staat van de
Barber Branche, werd er mij verteld door u persoonlijk dat dit filiaal op
sluiten stond! Wist u dan al vele jaren van tevoren dat er een COVID-19
virus u zou helpen om via die smoes filialen te sluiten?
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Het is duidelijk uit uw advertenties dat we als kleine klant het zo onmogelijk gemaakt moeten worden met uw elektronica zodat we verdwijnen
bij u. Het ergste zijn de hele oude mensen die elke 2 weken trouw bij
u, bijvoorbeeld Barber branche, geduldig stonden te wachten om hun
uitkering uitbetaald te krijgen. Deze mensen worden door u simpel gedumpt en afgeschreven! Want laten we eerlijk zijn, daar verdient u niets
op en och wat is trouwens Bandabou? Duidelijk een deel van het eiland
wat van alles verstoken wordt door commercie maar ook overheid! Nu,
in dat rijtje hoort u als MCB dus ook bij, dat is nu wel duidelijk!
Ajo, bo Banko Amigu!
John H Baselmans-Oracle
Written 08 Juli 2020

Artikel 1676
De dochter van heer Gerstenbluth
Waarom mag een dochter van onze epidemioloog heer Gerstenbluth
enkele weken geleden via 3 rood gemarkeerde landen toch ongehinderd
Curaçao binnenkomen?
Is het corona beleid niet voor dit soort “experts” en genieten die vrijheden
die niet voor ons slaven geldend zijn?
Heer Gerstenbluth waarom meet u met 2 maten?
John H Baselmans-Oracle
Written 08 Juli 2020
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Artikel 1677
MEDEDELING
Er zijn van die trollen die het leuk vinden als er een fout geslopen is in
mijn postings.
Voor al die zielige zielen; u kunt me ook even persoonlijk contacteren
voordat u mijn tijdlijn vol klad met misselijke berichten of achterbakse
commentaren.
Fouten maken we allemaal en al doen we alles zoveel mogelijk natrekken op waarheid.

Hoe dan ook, als u het fatsoen niet heeft om me even te contacteren,
blokkeer ik u gewoon en zeker “unfriend” je want dit soort zielige gasten
zijn mijn tijdlijn niet waardig.
Schrijf me simpel even een persoonlijke mail zodat we als waardige
vrienden proberen een betere wereld te maken.
Dank je,
John H Baselmans-Oracle
Written 27 Juli 2020
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Artikel 1678
BANDABOU BEGINT TE ROEREN!
En dit is maar een van de vele gevallen.
Alles wordt gesloten, geen banken meer zelfs politie, brandweer en ziekenwagen zijn ver te zoeken! Afgeschreven huisartsen die in de stad een
aantekening hebben, worden hier gedumpt (nauwelijks taal sprekend).
Er is diepe ellende hier op Bandabou en wat doet de politiek, GEEN
DONDER! Ze hebben het te druk met zakken vullen en leugens. Bandabou bestaat niet voor de stad en hun oplichters!
Het verhelpen van stroom-, water- of telefoonstoringen duurt 4-7 uren
tot 3 weken (zelfs maanden)!

Winkels verdwijnen ipv komen naar de dorpen. Alles wat overheids en
utilities zijn, is weg en we moeten naar de stad willen we iets geregeld
krijgen.
Nog steeds is het sportveld en hal niet afgebouwd.
Gelukkig komt men nu naar buiten maar dan kletsen deze politici zich
toch weer uit en komen al 10 tallen jaren met loze beloftes!
John H Baselmans-Oracle
Written 27 juli 2020
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Artikel 1679
Corrupte Gouverneur
Vandaag moesten alle politieke leiders op het matje komen bij de Gouverneur. En al haalden de leiders aan dat diverse zaken niet volgens de
wetten en regels gaan, wuifde deze vrouw alles van tafel! Een aanwijzing kwam er en er zal ingegrepen worden zodat de huidige corrupte
regering door kan gaan met het wegsluizen van wat momenteel al in
de miljarden is opgelopen!
Al geruime tijd heb ik in diverse stukken beschreven zoals een gouverneur werkt en dat dagelijks via gecodeerde berichten het kabinet van de
koning in Nederland wordt ingelicht.
Ook is al meerdere malen naar buiten gekomen dat Lucille GeorgeWout blijkbaar corrupt is en er een eigen agenda op na houdt en wel de
agenda die haar in die stoel heeft gezet, namelijk door de toenmalige
en huidige lokale corrupte politiek die allen werken volgens de code
die de maffia hen oplegt!
Nu weten we dat Nederland alles doorgeeft wat deze dubbele marionet
van een gouverneur moet uitvoeren. Maar dat de wetten en regels door
een gouverneur Lucille George-Wout weggewoven werden, zegt dat er
niet alleen opdrachten vanuit Nederland door haar worden uitgevoerd
maar ook vanuit de lokale politieke, met als belangen witwassen, drugs
en gokwezen.
Vanmorgen is duidelijk geworden dat Lucille George-Wout van twee
walletjes eet en dat is begrijpelijk als we de geschiedenis erbij gaan
halen. Dat maakt ook duidelijk dat zeer zware aangiftes door haar als
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verdwenen worden gekenmerkt maar ook dat de lokale illegale zaken
door deze mevrouw afgeschermd worden precies zoals uit de “Romer
hoek” vastgelegd is!
Zoals ik al jaren beschrijf, Lucille George-Wout is een vrouw die niet
voor recht staat en ook niet de Nederlandse regels naleeft! Men ziet dit
via het vele illegale handelen om de maffia hun draagkracht te laten
behouden.
Voorbeelden:
-Zie de vele witwaspraktijken in het momenteel aankopen van grond
door bepaalde “bekende” Nederlanders en bedrijven.
-Zie het beschermen van de drugs vanuit Curaçao naar Nederland.
-Zie de grote geldstromen, goud en waardepapieren die hier verdwijnen.
-Zie de internationale explosie in het internet gokken.
-Zie het niet naleven van wetten door deze gouverneur.
Zaken die gerapporteerd zouden moeten worden bij de koning! Helaas,
we worden geregeerd en zogenaamd beschermd door een totaal corrupte
groep. Zolang deze mensen er zitten zal Curaçao afzakken dieper en
dieper de beerput in.
John H Baselmans-Oracle
Written 27 Juli 2020

Uitleg en diepere informatie

- The new world-

343

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
Geboren voor een cent
http://www.place4free.com/Geboren/Geboren_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Eencent.htm
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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
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
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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
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
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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 1679
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_
Home.htm
De websites waar u alle stukken, alle boeken en alle informatie gratis
terug kan vinden:
http://www.johnbaselmans.com
http://www.place4free.com
http://www.world-of-positive-energy.com
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http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
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