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Voorwoord

Al geruime tijd mag de lokale pers, en dan praten we over 

radio, TV en dagbladen, mij niet interviewen of stukken van mij 

plaatsen. Dat was uitgegaan vanuit de corrupte persoon en toen 

minister van justitie heer Navarro. Dat omdat er vele vertrouwe-

lijke stukken over de SDKK gevangenis naar buiten kwamen waar 

zowel deze minister als de directeur van deze gevangenis valse 

en gemanipuleerde rapportages maken naar Nederland om zo 

de gevangenis in een goed blaadje te krijgen bij de Nederlandse 

autoriteiten.

Toch waren er enkele TV en radio stations die me nog even 

interviewden maar deze werden allemaal op het matje geroepen of 

de uitzendingen werden geblokkeerd of verbindingen werden ver-

broken! Zelfs een interview met Nederland mocht niet en werd ik 

uit de uitzending gehaald doordat men de zender uit de lucht nam.

Door deze voorvallen en het afsnijden vanuit diverse 

hoeken was het voor mij niet meer mogelijk via de reguliere pers 

naar buiten te komen. Maar er zijn alternatieven genoeg en die 

gingen we dus ook aanspreken.  Zowel Internet als de reguliere 

blackweb werden ingezet en bijvoorbeeld mijn Watamula blog 

schoot omhoog naar nu ruim dertigduizend bezoekers per dag.

Ook de sociale media klapte uit elkaar en zowel op Twit-

ter, Facebook als Instagram groeien mijn accounts. Toch zit de 
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veiligheidsdienst niet stil en zit men regelmatig in mijn computer 

die online is, niet mijn werkcomputer overigens, die zit niet op 

het web. Er wordt regelmatig gerommeld met IP adressen en met 

verbindingen waarbij de ONT settings worden gewist.

Maar we zijn niet afhankelijk van een lijntje en ook niet 

van een systeem. Dat zou het allemaal te gemakkelijk maken voor 

de buitenwereld en de hackers die bezig zijn.

Ondertussen groeien de publicaties en blijven de waarhe-

den zich openbaren. Dat zien we wel ondanks de boycot, dat de 

SDKK gevangenis nu officieel via een rapport van de Raad voor 

de Rechtshandhaving op 50 punten, veel die ik als MKK heb 

aangevoerd, in gebreke is en dat er veel mis is in dat rattenhol wat 

door een directeur verdedigd wordt en waar vele mensenrechten 

geschonden worden.

We gaan in dit boek weer alle publicaties op een rijtje zet-

ten die via vele kanalen toch bij de mensen zijn gekomen en door 

vele mensen inclusief de politiek gebruikt worden.

John H Baselmans-Oracle



12 - Verboden -

Hoofdstuk 1

Mijn nieuwe stukken die veelal niet geplaatst zijn.
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MIJN NIEUWSTE BOEK IS UIT

Title: Namen - Names ISBN 978-1-326-81898-2

Na ruim 20 jaren onderzoek en in vele zaken verzeild te 

zijn geweest, en nu nog, is het tijd dat de bittere waarheid naar 

buiten komt.

In de dusver 65 boeken heb ik zeer veel zaken aangehaald 

en vele situaties beschreven. Ging het in eerste instantie om de 

kinderen en dieren, later werd het steeds grimmiger toen de poli-

tiek en de maffia steeds meer naar buiten kwamen. Als allerlaatste 

kwamen de vieze clubjes naar boven. En zo brachten de vrijmet-

selaars, pedofilie en kindermisbruik mij naar de oorsprong van 

veel ellende.

Men klaagde alsmaar over dat ik alleen maar initialen 

gebruik. Nu, in dit boek zijn alle namen vrijgegeven inclusief de 

nieuwste ingezonden stukken. Het wachten is op die instantie die 

het lef heeft om deze zaken aan te pakken en mijn bewijzen te 

gebruiken om zaken voorgoed om te gooien.

John H Baselmans-Oracle

Gratis te downloaden via de links:

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Namen-Download.pdf

http://www.place4free.com/Downloads/Books/Namen-Download.pdf
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“Nobody for president”, “No Bai Vota”

We hebben onze eigen verkiezingen nauwelijks gehad en 

wat zien we internationaal, je wordt overspoeld met de slogan 

“Nobody for president”.

BBC, News Gazette, USA Today, Forbes, CNN om maar 

enkele te noemen, ZELFS Nederlandse pers geeft aandacht aan 

de stelling om niet te gaan stemmen voor een nieuwe president 

in Amerika.

Wat wij als MKK opvalt is dat deze “ Nobody for presi-

dent” hetzelfde is als wat wij stelden als MKK al jaren geleden. 

Iets wat we ook bij de laatste verkiezingen op het eiland naar buiten 

probeerden te brengen. Mensen moeten NIET gaan stemmen en 

dan kunnen er grote veranderingen komen.

Maar wat is het verschil?

Bij deze presidentsverkiezingen is het de pers en zelfs 

internationale pers die deze vorm van vrijheid van meningsuiting 

respecteert en ook deze groepering de kans geeft om een duide-

lijk standpunt naar buiten te brengen. Overal zie je het nieuws en 

advertenties om niet te gaan stemmen en het internet staat er vol 

van! Google geeft 15.000 resultaten als je deze slogan invoert! 
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Dan denken wij als MKK terug wat er lokaal gebeurde. 

De minister van justitie heer Navarro liet, volgens verklaringen 

van enkele journalisten, een publicatieverbod opleggen op alles 

wat van MKK en John H Baselmans-Oracle komt! Ook werd er 

vanuit justitie (lees politiek) een totaal verbod opgelegd dat de 

stelling “No Bai Vota” gepubliceerd zou worden! De krant Extra 

ging zo ver dat zij een advertentie weigerde! Andere kranten 

reageerden helemaal niet op de vraag om deze advertentie op de 

voorpagina te plaatsen. Bellen had verder geen zin daar er duidelijk 

een publicatieverbod was! Men ging zelfs zo ver dat men in deze 

verkiezingsstrijd MKK en John H Baselmans-Oracle regelmatig 

bedreigde. 

Radio, TV en alle verdere media en hun zogenaamde on-

partijdige journalisten werden opgedragen “No Bai Vota” als een 

leugen de wereld in te brengen. Dat alles ondanks de internationale 

juridische stukken die aantonen dat bij 51% van niet stemmers 

een verkiezingsuitslag niet geldend is. Zelfs ons stembureau en 

hun raad moesten deze stelling ontkennen en met leugens komen 

om alles lokaal te verbergen. Maar wat zien we nu? In Amerika 

mag je dus wel deze stelling plaatsen en is het zelfs een optie ge-

worden! Wat nu duidelijk is, is dat in het doctorale Nederland en 

de daaraan vastgekoppelde eilanden via justitie alles nog steeds 

als leugens afgedaan wordt wat MKK stelt.

Er werden lokaal kapitalen aan campagnes uitgegeven om 

de mensen aan het stemmen te krijgen maar ondanks dat heeft 
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MKK weer 11% meer niet stemmers gehad! Het is overduidelijk 

dat onze eilanden de regels van de internationale verdragen niet 

respecteren. Het is daarom belangrijk dat we de volgende keer deze 

51% gaan halen ondanks alle tegenwerking en publicatieverboden 

van een maffia minister, politiek en zogenaamde controleurs.

“Nobody for president”: Amerika vrijheid van meningsui-

ting “No Bai Vota” voormalige Nederlandse Antillen - Nederland: 

Dictatuur en schending van de volgende verdragen en regels

- Hoofdstuk 1: Grondrechten

Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden  

 in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie   

 wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke   

 gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,  

 is niet toegestaan.

Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

- Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,

Artikel 9: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

- Universele Verklaring van de Rechten van de   

 Mens (UVRM)

Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en  

 vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig  

 onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,   

 geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere   

 overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst,   

 eigendom, geboorte of andere status.
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Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van   

 gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat   

 tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging   

 te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij  

 met anderen zowel in het openbaar als in zijn   

 particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te   

 belijden door het onderwijzen ervan, door de   

 praktische toepassing, door eredienst en de    

 inachtneming van de geboden en voorschriften.

- Internationaal Jeugdrecht

Artikel 14: Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst

- The Universal Declaration of Human Rights

Artikel 5 “No one shall be subjected to torture or to   

 cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

Wat we als MKK nu gaan doen is duidelijk; we heb-

ben nu alle bewijs in handen dat zowel de justitie Curaçao en 

hun”maatjes” inclusief politiek gesteund door Nederland (die 

zogenaamd toeziet op deze verkiezingen) zich niet houden aan 

de internationale regels.

Als Amerika deze regels wel respecteert en een voorma-

lige Antillen en hun “toezichthouder” Nederland deze regels aan 

hun laars lappen en als leugens afdoen dan gaat het tijd worden 

dat we dit internationaal gaan aankaarten. U zult er zeker meer 

van gaan horen daar de brieven komende week verstuurd worden 
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naar de diverse internationale organisaties die toe moeten zien op 

onze vrijheden.

Het is genoeg geweest heren politici, justitie, maffia en 

Nederland, u bent te ver gegaan.

MKK

John H. Baselmans-Oracle

Royal Seaquarium

Als je naar hun FB pagina gaat https://www.facebook.com/

TheRoyalSeaAquariumCuracao/ zie je dat het gehele project tegen-

woordig de “royal” status heeft. Wat vreemd is daar je deze status 

niet zomaar op Nederlands grondgebied (kolonie) mag voeren en 

dat er eisen aan verbonden zijn. We gaan even naar de eisen op 

de Nederlandse overheid:

Wat is het predicaat Koninklijk?

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding voor 

verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De 

Koning kan een vereniging, stichting, instelling of onderneming 

het recht geven zichzelf Koninklijk te noemen. Bijvoorbeeld als 

de organisatie van landelijke betekenis is of 100 jaar of langer 

bestaat. De vereniging, stichting, instelling of onderneming moet 

aan een aantal voorwaarden voldoen om het predicaat Koninklijk 
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te kunnen krijgen.

Voorwaarden predicaat Koninklijk voor ondernemingen

Een onderneming moet aan de volgende voorwaarden  

 voldoen om het predicaat Koninklijk te kunnen krijgen:

zeer belangrijk zijn in hun vakgebied;

minstens 100 jaar bestaan;

minstens 100 werknemers in dienst hebben;

aantoonbaar stabiel zijn en een goede financiële   

 reputatie hebben;

geen onderdeel zijn van een groter concern dat al   

 Koninklijk is;

zich als Nederlands bedrijf manifesteren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koninklijk-huis/vraag-en-antwoord/

wat-is-het-predicaat-koninklijk

Nu weten we dat Koning Alexander wel een hele bijzon-

dere vriend is van heer Adriaan Schrier maar dan nog zou je zeg-

gen dat er regels zijn. Al werd in eerste instantie gesproken over 

“The Royal Sea Aquarium Resort”, in een keer zie je dat men het 

gehele project “The Royal Sea Aquarium” noemt. Een slimme 

overgang zullen we maar denken.

De vraag die er dus ook alsmaar rijst is: Hoe is het mo-

gelijk dat een persoonlijke vriend van koning Alexander zo maar 

zijn project “Royal” mag dopen terwijl er zeer strenge eisen zijn 

voor deze titel?
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John H Baselmans -Oracle

Verzonden naar:

Kabinet van de koning

De gouverneur Curaçao

Amigoe vernieuwd!

Heeft u het al gezien, Amigoe heeft een nieuwe website.

Een onhandige pagina die werkt met een oud achterhaald 

systeem wat werkt met swf (Adobe Flash) files.

Nu zijn er verschillende webbrowsers die flash zien als een 

bedreiging van hun programma en moet je dus kapriolen uithalen 

om nog deze krant te lezen.

Op de vraag van mij waarom er geen PDF meer is, kreeg 

ik een hele mail vol smoezen en dat 140 personen, ja u leest het 

goed 140 personen, moeten eten van deze krant.

Het moest maar eens afgelopen zijn met het ongeoorloofd 

kopiëren vanuit de krant!

Na een korte discussie heb ik de Amigoe laten zien dat 

het kopiëren van tekst een peulenschilletje is, ook al werken ze 

nu in swf formaat en is dus alle moeite alle uitgaven voor niets 
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geweest. Ze hadden een betere IT’er aan moeten nemen die kennis 

van zaken heeft in dit werk.

Veel geld is weggegooid. Geld wat beter verdeeld had kun-

nen worden onder de 140 werknemers heren en dames directie.

Zo ziet u maar hoe er geknoeid wordt met geld en er veel 

gerommeld wordt onder valse voorwendsels.

Hier een preview van de nieuwe website, de site die vol-

gens de Amigoe nu “veilig” is.

John H Baselmans-Oracle

17 jaar vechten

Sinds 1999 vecht MKK (Movimentu Kontra Korupshon) 

voor de gevangenen tegen de onmenselijke SDKK gevangenis 

met zijn veelal interne corrupte medewerkers en vieze justitie die 

alles in de doofpot willen stoppen.

Nederland blijft zwijgen in alle talen ondanks dat ze zich 

niet meer kunnen schuilen achter een niet rechtsgeldend statuut 

(lees uitspraak CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS 

(Application no. 10511/10) JUDGMENT STRASBOURG 26 

April 2016.)
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Nu komt heer Knoops met dit alles naar buiten in zijn 

column van afgelopen vrijdag.

Het is voor ons als MKK een grote bevestiging dat we 

niet jaren voor niets hebben gevochten. Dit is de eerste keer dat 

een internationale advocaat zwart op wit zet dat Nederland zich 

schuldig maakt aan schending van de mensenrechten en dat onze 

gevangenissen niet aan internationale regels voldoen.

Het begin is gemaakt en dat met de uitspraak van Staats-

burg zal er zeker veranderingen gaan komen. Door 17 jaren lang 

te vechten en niet opgeven zijn we weer een stap dichter bij ons 

doel gekomen: “Mensen als mensen behandelen.”

Lees hier het gehele artikel

Geboeid en met blinddoek
28 OKT 2016 Geert-Jan Knoops

Vrouwe Justitia, het symbool van de rechtspraak. Geblind-

doekt weegt zij de argumenten van het Openbaar Ministerie en die 

van de verdachte; haar zwaard symboliseert de beslissingsmacht, 

haar blinddoek de onpartijdigheid. Wanneer de rechter een ver-

dachte veroordeelt tot een gevangenisstraf zal die veroordeelde 

zich moeten onderwerpen aan de regels uit, onder andere, de peni-

tentiaire beginselenwet. In die wet zijn, onder meer, de rechten van 

gevangenen vastgelegd en wordt een deugdelijke tenuitvoerlegging 

van een gevangenisstraf gegarandeerd.
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In Nederland worden deze regels over het algemeen vrij 

goed nageleefd. Zo heeft een gedetineerde bijvoorbeeld het recht 

op sociale verzorging en hulpverlening, het recht op arbeid en 

andere activiteiten en het recht op bezoek zonder toezicht. In Cu-

raçao, Aruba en Sint Maarten, nog altijd deel van het Koninkrijk 

der Nederlanden, ligt dat echter anders.

Het is algemeen bekend dat het justitieel apparaat op de 

genoemde eilanden minder soepel werkt dan in Nederland. De 

voormalige Antillen kennen een eigen Wetboek van Strafrecht en 

Strafvordering, dat weliswaar in grote lijnen overeenkomt met 

de Nederlandse wetboeken maar ook op een aantal belangrijke 

punten afwijkt. Het eerste grote verschil is de straftoemeting door 

rechters, die vaak afwijkt van de Nederlandse. In bijvoorbeeld 

moord-, drugs- en fraudezaken wordt op de eilanden vaak zwaar-

der gestraft dan in Nederland.

Een tweede verschil is de gang van zaken in een herzie-

ningsprocedure. Een dergelijke procedure wordt in Nederland 

gevoerd bij de Hoge Raad der Nederlanden, terwijl die op de 

eilanden wordt gevoerd voor het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie: hetzelfde Hof dat als laatste feitelijke instantie de veroor-

deling heeft uitgesproken. In Nederland wordt na indiening van 

een herzieningsverzoek een onafhankelijk advies gegeven door de 

advocaat-generaal bij de Hoge Raad, terwijl op de eilanden het 

Openbaar Ministerie - dat niet onpartijdig is omdat het immers 
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eerder om veroordeling van een verdachte heeft verzocht - een 

reactie geeft op een dergelijk verzoek.

Afgelopen week nog werd een dergelijke herzieningspro-

cedure door het Knoops’ Innocence Project op Curaçao gevoerd 

in een schrijnende zaak waarin een man inmiddels al tien jaar 

onschuldig vastzit. Sinds 2006 verblijft hij achter de tralies van 

het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou in Curaçao. De 

vroegere Koraal Specht- of Bon Futuro-gevangenis is al jaren-

lang in het nieuws. In 2010 werd bijvoorbeeld de noodtoestand 

afgekondigd om iedereen die de gevangenis betreedt beter te 

kunnen controleren. Er werden toen bij een grote doorzoeking 

veel wapens, telefoons en drugs gevonden. In 2014 volgde een 

grootschalige ontsnappingspoging. Het plan lekte uit voor er 

daadwerkelijk iemand ontsnapte, maar in twee cellen waren de 

tralies al doorgezaagd.

Hoewel er al jarenlang gewerkt zou zijn aan verbetering 

van de beveiliging en de detentieomstandigheden luidden gevan-

genismedewerkers begin dit jaar opnieuw de noodklok. De wet-

geving die toeziet op het gevangeniswezen op de eilanden is veel 

beperkter dan in Nederland. Volgens de klokkenluiders worden de 

misstanden in de gevangenis onvoldoende consequent aangepakt. 

Volgens hen komen niet alleen drugs, wapens en gereedschap 

moeiteloos de gevangenis binnen; er zouden ook meldingen zijn 

van misbruik van gevangenen. Vooral personen op sleutelposities 
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zouden zich schuldig maken aan corruptie. Bewakers die dit aan de 

kaak stelden, werden tot nu toe met de dood bedreigd of geschorst.

Dat de detentieomstandigheden zorgelijk zijn, blijkt ook 

uit het feit dat de gevangenis al sinds de jaren negentig wordt 

afgekeurd door het Comité ter voorkoming van marteling van 

de Raad van Europa. In mei van dit jaar werd de gevangenis op 

Curaçao opnieuw afgekeurd. De regering van Curaçao zou het 

geld niet hebben om de problematiek behoorlijk aan te pakken. 

De onderzoekers van het Comité geven ook aan dat zij het vrijwel 

onmogelijk achten dat de gevangenis op korte termijn zal worden 

goedgekeurd zonder hulp van buitenaf. Dat betekent dat de Ne-

derlandse overheid zal moeten ingrijpen. Wanneer mensenrechten 

in het geding zijn, is dat immers een koninkrijksaangelegenheid. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

denkt daar echter anders over en heeft tot op heden geen actie 

ondernomen.

De gevolgen daarvan zijn zorgelijk. Gedetineerden in 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden onderworpen aan on-

menselijke omstandigheden en hun rechten worden onvoldoende 

beschermd. Niet alleen de detentieomstandigheden zijn schok-

kend – gedetineerden zitten in kleine, primitieve en hete cellen 

– maar ook hun rechten worden geschonden. Zo is bezoek van 

een raadsman niet vanzelfsprekend: ook raadslieden moeten zich 

onderwerpen aan de wispelturigheid en willekeur van de regels 

die het gevangenispersoneel van hogerhand krijgt opgelegd.



26 - Verboden -

De onschuldig veroordeelde man mocht afgelopen week 

aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van zijn herzienings-

zaak. Lang zag het er naar uit dat hij daar – volgens vermeend 

voorschrift – geblinddoekt en met kettingen geboeid aan handen 

en voeten zou verschijnen. Vorig jaar gebeurde dat tijdens de be-

handeling van een herzieningsverzoek in een andere zaak ook. Tot 

grote opluchting bleken alleen zijn voeten geboeid en werd hem de 

rest bespaard. Wellicht had dat te maken met een aanwezige came-

raploeg uit Nederland. Hoe het ook zij, de Nederlandse overheid 

moet zich schamen dat zij dit laat gebeuren in haar Koninkrijk. 

Het wordt tijd dat zij de ogen opent en niet langer de andere kant 

op kijkt als het gaat om zulke inbreuken op mensenrechten. Zelfs 

Vrouwe Justitia zou hier haar blinddoek voor afdoen.

Met dank aan Telegraaf en heer Knoops

John H Baselmans-Oracle

Alleen

Vandaag is het zo’n dag dat je alleen op de wereld staat en 

dat het er op lijkt dat je niet op deze wereld thuis hoort.

Het begon vannacht met een boodschap die ik kreeg over 

een geval wat al weken aan het spelen is. De directeur die me zou 

contacten is van de aardbodem verdwenen en nu blijkt dat hij via 
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de politiek zijn baan kwijt is. Een man die recht door zee ging, is 

verdwenen uit mijn leven.

Vanmorgen klapte ik geheel in toen ik de informatie 

door kreeg dat 3 mensen, die zeer bekend zijn op dit eiland, ver-

moord gaan worden door die instantie waar niemand het van zou 

verwachten. Ik contacteerde een van hen maar helaas ook hij is 

onbereikbaar. Via zijn advocaat is de boodschap dat hij contact 

op moet nemen, wel bij hem aangekomen. Maar het rare gevoel 

en de energie van doden is zeer sterk aanwezig, het is duidelijk 

kort dag. Ik sta alleen en kan niets meer doen dan hopen dat het 

niet deze dagen gaat gebeuren. Al zegt mijn gevoel anders. Dan 

ben ik weer op hetzelfde punt als dat ik bij heer Wiels was, waar 

ik wel doorgaf dat het ernstig was maar hij dacht door te bluffen 

zijn leven te redden.

Of het niet genoeg was, gebeurde vanmorgen nog meer. Ik 

had weer eens contact gezocht met die persoon van wie ik dacht 

dat hij de wereld van energie zou begrijpen. Ik voel me alleen 

en er is geen persoon met wie ik mee kan kortsluiten over deze 

materie. In plaats van dat deze persoon begrip toonde en er over 

wilde praten, werd ik na 3 vragen als arrogant uitgemaakt en dat 

hij de enige was met zijn Wholly Science die met deze zaken kon 

werken en begrijpen. De klap was uitgedeeld. In plaats van dat 

je een klankbord had, was het een persoon die dus bezig was met 

zijn eigen ego en geen vragen duldde.
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Zo maakt het dat ik alleen sta, geen klankbord heb en niet 

de kans krijg om door te groeien naar waar dan ook. Alles zal 

vanuit mij zelf moeten komen daar het kennelijk een materie is 

die op deze aarde niet aangesproken mag worden. Het energieni-

ale leven is in ieder geval een leven wat nog zeer weinig mensen 

begrijpen en tot de dag van vandaag gezien wordt als een vijand 

en niet als een weg naar de kern van het leven.

Ik voel me alleen, eenzaam en duidelijk niet begrepen

John H Baselmans-Oracle

Open brief aan heer Ruggenaath

Geachte heer Eugene P. Rhuggenaath Curaçao 26-10-2016

Ik wil als burger u het volgende onder ogen brengen.

Mijn vrouw en ik hebben ons leven zo ingericht dat we 

alleen van rauwe groenten, fruit en van noten leven. We eten 

niets wat artificieel is, ook geen meel of aanverwanten bewerkte 

artikelen. Met dat hebben we diverse ziektes kunnen overwinnen 

en hebben we beiden ook ongeveer 10 jaar lang geen dokter meer 

gezien. Voor kort was het mogelijk dagelijks een redelijk gevari-

eerde voeding te nemen en ook om verse juices te maken. Maar 

sinds er in eerste instantie problemen waren met invoer van de 

Venezolaanse barkjes gezien de artikelen die het land Curaçao in 



29- Publicaties-

een keer verbood en even later het uitvoer verbod van Venezuela, 

is nu weken verder nog steeds zeer weinig tot geen vers fruit/

groente aanwezig op dit eiland.

De toko eigenaren spreken veelal over het verbod wat u 

als land heeft opgelegd. Wat een zeer vreemde beslissing was daar 

de landbouw op Curaçao op zijn retour is. Zelf hebben we 1 ha 

grond en we hadden 10 jaar geleden kruiwagens vol met groenten 

en fruit ook zo onze buren en verdere buren. Maar sinds enkele 

jaren is er een vreselijke ziekte gaande op dit eiland waar zelfs 

LVV, waar wij mee samen werken, geen oplossing voor heeft. De 

schimmel wordt vreselijk snel verspreid veelal door de ploegma-

chines. Deze schimmel is niets tegen te doen volgens lokale en 

internationale experts die wij geraadpleegd hebben. Zo zijn onze 

vruchtbomen allemaal dood en kan er nauwelijks iets verbouwd 

worden op onze en rond ons stukken grond. Als bijkomstigheid is 

er ook nog dat er geen grondwater meer is in heel onze streek en 

we elke 2 weken honderden guldens uit moeten geven om onze 

laatste gewassen in leven te houden. We krijgen absoluut geen 

steun van welke instantie dan ook! U bent welkom om het zelf 

te komen zien.

Net in deze tijd gaat u een importverbod opleggen en is er 

nu geen meloen, lamunchi, papaya, banaan, mango, fatsoenlijke 

paprika en bijvoorbeeld rode biet te koop op dit eiland. Er zijn nog 

meerdere gewassen en fruit maar die hoef ik u niet allemaal op te 

noemen het is u zeker bekend. Ik begrijp dat heer Gois ook al de 
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alarmbel heeft getrokken maar we zien nog steeds geen fruit en 

groenten in de schappen bij de supermarkten! U houdt het tegen, 

is overal het antwoord!

Heer Rhuggenaath hoe is het mogelijk dat u zo slecht 

de bevolking helpt aan gezonde voeding? U eist nu dat we de 

synthetische troep moeten eten, weer ziek gaan worden en weer 

de doctoren moeten gaan bezoeken! Dat is waar u kennelijk voor 

gekozen heeft en is blijkbaar veel meer mee te verdienen! Zieken 

en ongezonde mensen blijkt een financiële melkkoe te zijn!

Als burger wil ik u vragen, geef ons de kans om aan vers 

fruit, groenten en noten te komen zodat we gezond kunnen blijven 

en verder kunnen gaan met ons leven. Wat nu gaande is, is tegen 

vele regels in van de mensenrechten en dat moet u ook weten. 

Moeten we anders dan via een rechtbank deze rechten laten toet-

sen? Want zoals u zeker moet weten dat wat u heeft besloten, geen 

stand meer kan houden. 

In de hoop een antwoord te mogen ontvangen en u een 

wijselijke beslissing gaat nemen, teken ik met een vriendelijke 

bandabousche groet;

John H Baselmans-Oracle (veganist)
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Reactie op brief John Baselmans- Oracle: 

Geachte heer Baselmans-Oracle, In uw open brief van 31 

oktober 2016 roept u mij op om maatregelen te treffen om meer 

vers groente en fruit op Curaçao toe te laten. Uw oproep steekt 

mij een hart onder de riem. Want ik zou graag zien dat onze eigen 

agrarische sector wat gaat groeien. Daarom probeer ik een ken-

nisinstituut op het gebied van agrarische producten op Curaçao 

te krijgen, zodat met innovatieve methoden – bijvoorbeeld op 

irrigatieterrein – de sector kan groeien.

Daarnaast doe ik onderzoek naar de eigen productie en 

het importvolume van agrarische producten, zodat ik de juiste 

besluiten kan nemen met betrekking tot het al dan niet opheffen 

van een verbod op import. Bij deze besluiten wil ik niet over een 

nacht ijs gaan. Ik wil de eigen ondernemers niet te kort doen.

Maar ik wil, net zoals u, dat de mensen op Curaçao vol-

doende verse producten kunnen kopen. Het leven vraagt ook op dit 

punt, altijd een balans tussen het een en het ander. Ik hoop dat u in 

dezelfde krant waarin u uw open brief geplaatst kreeg, ook heeft 

gelezen wat ik voor mogelijkheden zie voor de agrarische sector.

Hoogachtend, E. Ph. Rhuggenaath,

Minister van Economische Ontwikkeling

 Curaçao
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Reactie naar heer Rhuggenaath

Heer E. Ph. Rhuggenaath

Ik heb uw antwoord gelezen maar u rept geen woord op 

het importverbod van diverse groenten en fruit.

Als u wel geïnformeerd was (en dat blijkt van niet) zou u 

ook weten dat landbouw op een kale droge rots een bijna onmoge-

lijke zaak is. Alleen de aquacultuur brengt een beetje op maar dan 

heb je wel water nodig! Verder is de gehele lokale landbouw, tot 

vandaag, alleen subsidiegelden wegsluizen! Dat hebben we gezien 

bij de diverse grote kassen projecten op bijvoorbeeld Bandabou. 

Al deze kassen zijn met veel tam tam geopend, miljoenen is er 

ingestoken en nu staan ze erbij als oud vuil en zijn de miljoenen 

verdwenen!

Als een AKKV en een LVV zelf zeggen dat de opkomende 

schimmel een onhoudbare ziekte is omdat Curaçao gefaald heeft 

in het onbeperkt planten importeren van plaatsen die bekend staan 

als “gevaarlijke gebieden” dan vraag ik me af waar u uw kennis 

vandaan haalt.

Nogmaals wil ik alles met bewijzen overleggen aan u in 

een persoonlijk gesprek. En praat ik over 10 talle jaren ervaring in 

de landbouw (onder andere aangesloten bij Kooperativa Agrario 

Banda Bou) en ook met u brainstormen over het verspilde gelden 

van al die jaren.
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Ik denk meer dat uw plicht is om te zorgen dat de bewo-

ners van Curaçao toegang krijgen tot ALLE groenten en fruit die 

voorhanden is rond de wereld en dat u zich niet moet laten ver-

leiden door spookverhalen van enkele organisaties die hun eigen 

(veelal zeer belabberd product) willen beschermen en de daaraan 

gekoppelde subsidiegelden die ze willen innen.

Laten we komen tot een gezond eiland en niet tot een 

eiland vol beperkingen omwille van ego en geld.

John H Baselmans-Oracle

De grootste leugen op het eiland Curaçao

De bollen op Westpunt zijn absoluut niet alleen een “dop-

ler radar”! Dat volgens mensen die regelmatig deze zogenaamde 

dopler moeten controleren. Dat hele dopler gedoe is nog geen 5% 

aan apparatuur wat er werkelijk in deze bollen staat! Wat het doet 

en wat de bedoeling is, is ook al lang duidelijk en daar komt soms 

een deeltje van naar buiten. 

Maar wat het WERKELIJK doet is ons allen vreselijk ziek 

maken! En dan kom ik op wat men in Europa aan het verbieden is; 

WIFI! Deze bollen zenden zoveel straling uit dat het gemakkelijk 

ons allemaal plat kan gooien. 
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Door metingen blijkt dat we hier op dit eiland aan zeer 

hoge frequenties worden bloot gesteld en zoals ik al meerdere 

malen rapporteerde, zien we richting Westpunt nog wel eens zeer 

rare zaken gebeuren. 

Controleurs van Landsradio hebben strikte orders dat zij 

geen vragen mogen stellen over deze apparatuur en ook niets over 

los mogen laten. Volgens hun zeggen is het apparatuur waar men 

niet over mag praten.

Volgens ex-medewerkers aldaar is op deze plaats appara-

tuur aanwezig die vreselijke dingen kunnen doen met de mensheid. 

We zien nu al soms “vreemde” zaken gebeuren maar niemand 

linkt het aan deze 3 bollen!

Mensen we gaan niet dood aan fluor (daarom maken ze 

daar geen haast mee). Ook gaan we niet dood van de ISLA (ook 

geen haast). Maar onze knop van het leven kan zeer simpel om-

gezet worden naar dood via deze 3 bollen! En dat werd bevestigd 

van mensen die daar werkten en door controleurs van Landsradio. 

5% is maar dopler en dan is de vraag aan de beheerder van deze 3 

bollen, waar dient dan de 95% resterende apparatuur voor, waarvan 

een van de Landsradio medewerker zelfs los liet dat hij nog nooit 

zo’n hightech had gezien en zich af vroeg waar het voor was.

Mensen er is veel meer gaande op dit eiland en we worden 

als test objecten gebruikt! Vergeet niet, we zijn volgens Europa 
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en Amerika een derde wereld land! Dat wil zeggen, men kan hier 

testen doen die NERGENS gedaan mogen worden! En deze tes-

ten gebeuren op Curaçao, dat bewijzen de storingen die we zeer 

regelmatig mee maken en de soms vreemde weersomstandigheden 

die omschreven worden als zijnde “klimaat veranderingen”. We 

hebben een geluk, zolang er nog Amerikanen op het eiland zijn 

en de Ambassadeur is nog niet in zijn bunker, zullen wij het ook 

nog wel overleven. Maar houdt deze groep in de gaten want er 

zijn al “vreemde” berichten te lezen geweest vanuit deze hoek.

John H Baselmans-Oracle

Bucketlist

We lezen er wel eens wat over de mensen die hun laatste 

wensen nog snel op een rijtje zetten en dan proberen voor hun 

dood deze lijst nog zoveel mogelijk af te werken.

Ik zet daarom ook mijn lijst even op papier want ik ben 

bang dat ik zaken ga vergeten.

Daar gaan we:

Zo, alles netjes overzichtelijk onder elkaar en nu gaan we 

vandaag er direct met no 1 starten.
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O, je ziet niets staan! 

Ja klopt, omdat ik mijn lijst al helemaal heb afgewerkt. Ik 

heb gedaan wat ik moest doen in dit leven. Mijn dromen en mijn 

weg zijn uitgekomen en ik heb verder nog maar een wens die niet 

ingewilligd wordt zolang ik leef.

Wat die wens dan is? 

O die is simpel: Eens zoveel geld hebben dat men, net 

zoals de elite, alle macht kan kopen die er nodig is om zaken recht 

te trekken. Als dat na mijn dood gaat gebeuren zullen er eerst 

alle namen en gevallen lokaal en internationaal met bewijzen via 

mijn dagboek naar buiten worden gebracht. Met dan de nodige 

internationale advocaten gaat de top aangepakt worden en wordt 

er gezorgd dat ze, via hun eigen regels en wetten, voor hun leven 

op non actief gezet worden. 

Pas dan zal begrepen worden wat ik in mijn leven in teke-

ningen verwerkt heb en wat de boodschap was van de duizenden 

werken. 

Verder zullen mijn boeken aanvullend verklaren wat er 

gaande is, maar ook aangeven welke weg een oplossing is. 

O ja, ik praat over miljoenen die er nodig is maar tot de 

dag van vandaag is mijn bucket list leeg omdat alles wat ik wilde 

bereiken bereikt is. Er zijn geen verdere wensen en er zijn geen 

verdere dromen daar ze allemaal uitgekomen zijn.
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Waarom wachten tot na mijn dood? 

Simpel, omdat een levend persoon geen werkelijke ver-

anderingen kan bieden die te ingrijpend zijn. Dan zal hij of zij 

gezien worden als een dictator of door het slijk gehaald worden 

door de dan zittende elite. Iets wat men in de gehele geschiedenis 

keer op keer leest en alsmaar veranderingen voor tijdelijk zijn en 

geen blijvende verandering worden.

Ik weet dat mijn laatste wens ook uit zal komen en het 

wachten is op die dag dat ik voorgoed mijn pen neerleg en mijn 

ogen sluit. Want al denkt / hoopt men dat de miljoenen niet haal-

baar zijn om deze laatste wens te verwezenlijken, ik weet pertinent 

zeker dat ze al klaarliggen wachtend op die dag. De dag dat mijn 

gehele lijst afgewerkt zal zijn.

Mijn bucket list is tijdloos en dat maakt het zo speciaal.

John H Baselmans-Oracle

Oproep aan al die figuren die menen dat ze in moeten 
breken op mijn computer

Doe de moeite niet, je kunt een simpel mail sturen en je 

kunt dan een complete image krijgen van al mijn files van de 

computer die online is. De computer waar ik mee op de sociale 

media ben is verder niet mijn werkcomputer en zelfs mijn werk-
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computer heeft geen belangrijke files op de harde schijven staan 

die niet gezien mogen worden.

Vanmorgen was het weer even raak toen een leukerd zich 

ging bemoeien op mijn FB pagina. Eerder vandaag was er zelfs 

een persoon die even zich moest verwittigen of ik wel thuis was. 

Dat deed hij door enkele malen binnenkijkend langs mijn huisadres 

te rijden in een blauwe wagen.

Doe geen moeite, er is hier niets te vinden. Zeker geen 

gevoelige informatie via de reguliere internetverbinding.

Dus doe me een plezier, stuur me even een mail en ik geef 

u toegang tot al mijn files.

Bedankt duistere gasten die weer actief zijn. De koffie 

staat klaar en is toch veel gemakkelijker!

Tot hoors John

Het vieze PAR - Braam spel

De heilige PAR had in zijn ledenbestand heer Braam en 

stelde hem ook nog 4de op de lijst terwijl PAR drommels goed 

wist dat heer Braam, naar horen zeggen, niet door de screening 
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kon komen! Ondanks dat werd deze man voorzitter en werd hij 

gezet als 4de op de PAR lijst.

Na de verkiezingen werd uitermate snel een parlement in 

leven geroepen door een gouverneur die steeds meer twijfels geeft 

over haar integriteit. Voordat er maar een regering gevormd was en 

bang dat er vragen gesteld werden, werd er een nieuw parlement 

ingezworen zonder blijkbaar enige screening, zonder enige ach-

tergrondinformaties op te vragen van de nieuwe parlementsleden!

Een vreemde manier van werken maar men laat wel 

duidelijk blijken dat men er zo zeker van was dat de nieuwe re-

gering gevormd kon worden. Buiten dat de verkiezingen al zeer 

vreemde vormen had aangenomen, was het duidelijk dat ook de 

hele vorming van een regering iets is dat al ver van tevoren was 

bepaald. En dan denk ik aan het gesprek wat ik hoorde tussen 2 

politici op het Wilhelminaplein die inderdaad een lijstje maakten 

met de namen van de personen die de regering zouden moeten 

gaan vormen.

PAR, de partij met twee gezichten, de hardschreeuwers, 

riepen alsmaar dat ze niet met mevrouw Leeflang samen zouden 

gaan. Toch pakten ze deze strohalm even aan toen PS begon te 

dreigen en om dan toch nog hun doel te bereiken. Weer later werd 

ook dat teniet gedaan en werd er via zeer vreemde handelingen 

toch over gegaan om alsnog samen te gaan werken met de PS! Wat 

is het doel? Dat is duidelijk en kennelijk weet mevrouw Leito niet 
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dat ze misbruikt wordt om de gokindustrie waarvan vele politici 

leven, veilig te stellen. Dat zie je nu duidelijk waar bepaalde po-

litici gepost worden op bepaalde plaatsen! Alles draait om geld 

HEEL VEEL geld (honderden miljarden) en dat zien we nu weer.

Toch blijft deze constructie zeer wankel omdat er ook 

andere zijn die hun gokhandel veilig willen stellen maar dan via 

een andere weg. Let wel en vergis je niet, dit allemaal met een 

toeziend (knipoog) vanuit Nederland. Leve de gokindustrie met 

de daaraan vastgekoppelde clubjes. De industrie die heer Wiels 

zijn leven kostte. Het is steeds duidelijker aan het worden wie 

hier achter zit. En dan denk ik aan die persoon die de ware for-

mateur is en alles probeert te lijmen voor eigen bestwil van zijn 

miljarden bedrijf.

John H Baselmans-Oracle

De kluis van San Marco Casino

26 oktober werd er rond de ton weggehaald uit de kluis 

van het San Marco casino in Punda.

Heer Pizziolo had het over 100 tot 120 duizend gulden die 

verdwenen zou zijn.
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11 november heeft men een man opgepakt en die bleek 

180 duizend gestolen te hebben uit deze kluis.

Wat opvallend is, is het grote verschil van het bedrag. Maar 

wat overal verzwegen werd, was dat de kluisdeur niet fatsoenlijk 

functioneerde en dat een simpele inbreker even uit een casino kluis 

180 duizend kan nemen en er vrij simpel mee weg kan lopen!

De kluis was meer een open opslagplaats van casino 

gelden waarvan de eigenaar kennelijk niet weet hoeveel in deze 

kluis aanwezig is.

Is 180 duizend dan maar een peulenschilletje oftewel een 

zakcentje? Of is er wat gaande met de niet functionerende kluis-

deur en de MCB en New India verzekeringen?

Het blijft een duister verhaal.

John H Baselmans-Oracle

Wat maak ik me druk

Het was een lange weg, zeker om alles goed voor te be-

reiden. Toen, plotsklaps was het een feit; je bent soeverein en ben 

niet meer gebonden aan een systeem of een heerser die meent dat 
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je een bezit van haar of hem bent. Je leeft je eigen leven en de 

regels zijn de regels van moeder natuur. 

Dat gebeurde bij mij 31 maart 2014 toen de koning van 

Nederland, heer Ambsbergen, geen bezwaar maakte dat ik mij 

losmaakte van zijn walgelijke staat genaamd Nederland. In het 

schrijven VBI_005/jhb werd op de bewuste datum 16 februari 2014 

vastgelegd dat ik John H Baselmans-Oracle een soevereine status 

heb verworven. Kort daarna heb ik een wereldpaspoort genomen 

en ben vanaf dat jaar losgekoppeld van elk regiem op deze wereld.

Daar mijn laatste woonplaats Curaçao was, heb ik zowel 

de toenmalige gouverneur als de toenmalige minister president 

heer Asjes en de VDC (daar er een curatele berustte op mijn 

naam), officieel verwittigd van mijn status. Wat bleek, er was al 

een voorkennis van deze status! Na maanden kwamen er twee 

brieven terug, die van de minister president met vele stempels op 

de envelop en die van de VDC. Aangetekende stukken die gewei-

gerd werden. Door persoonlijk langs te gaan, nam uiteindelijk de 

minister president dit officieel stuk toch aan. Maar VDC weigerde 

dit stuk aan te nemen! Opmerkelijk, want hoe wisten ze wat daar 

in geschreven was?

Het weigeren van de VDC werd later bestempeld als on-

wettig en tegen alle regels in die het land Curaçao kent! Het was 

wel een bevestiging van de “relatie” tussen mijns persoon en die 

van VDC. Volgens latere berichten is via de koning alsnog het of-
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ficiële stuk terecht gekomen bij deze dienst en is ook deze dienst 

van mijn status op de hoogte.

Soeverein, vrij en blij zijn zonder land, zonder regels en 

zonder verdere landelijke verplichtingen. Een gevoel wat er al 

tijden is en nu ook op papier vast staat. Toch blijven er mensen het 

moeilijk hebben met mijn soevereine status en menen nog lokale 

instantie mij zaken op te kunnen leggen. Het zou eens duidelijk 

moeten gaan worden dat vrij zijn ook vrij zijn in werkelijkheid is 

en niet dat men nog bepalingen, wetten en regels kan opleggen 

aan anderen. 

Wat maak ik me druk, ik ben soeverein.

John H vdf Baselmans-Oracle

Amerikaans recht in de Nederlandse staat

Het heeft aardig wat jaartjes geduurd maar het is nu 

overduidelijk, het Nederlands en Antilliaans rechtssysteem is 

180 graden gedraaid. Het was in het verleden en volgens het Ne-

derlands recht dat men eerst alle bewijzen moest hebben om een 

moordenaar aan te wijzen of een zaak aan te spannen. Nu is het 

de normaalste zaak dat een Openbaar Ministerie mensen aanwijst 

als zijnde verdachten en dan er een zaak omheen borduurt, dat 

met gemaakte maar ook gemanipuleerde bewijslast.
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We zien het in de zaak Holleeder, de zaak Wilders en 

lokaal in zaken zoals tegen onder andere de heren Dos Santos en 

heer Schotte. Ook de kleine man is volop de klos! Er zijn mo-

menteel vele jongeren die onterecht in het gevang zitten omdat 

het Openbaar Ministerie meent dat deze gasten voor langere tijd 

“opgeruimd” moeten worden!

Het Openbaar Ministerie is een ziekelijke tak van justitie 

geworden die compleet functioneert onder de maffia. Ook dat is 

duidelijk te zien in de vele zaken die we hebben kunnen volgen, 

maar ook nu nog lopen. Er worden zaken bij gehaald die totaal 

uit hun verband zijn getrokken en de bewijslast wordt zo gema-

nipuleerd of weggemoffeld dat het doet lijken dat elke burger een 

moordenaar of zwaar crimineel is. Ook valt onderhand zeer sterk 

op, de tijd leert namelijk, dat er bepaalde personen maar ook groe-

pen alsmaar buiten schot blijven. Op ons eiland is het overduidelijk 

te zien waar een bepaalde groep, zoals heer Wiels al eens aan gaf, 

gevonden moet worden onder de banken, projectontwikkelaars 

en accountants. Deze worden dan weer politiek door een selecte 

groep beschermd en uiteindelijk zorgt justitie dat alle vingers die 

maar kunnen wijzen naar deze mensen, hun aangiftes verdwijnen 

en mensen de mond gesnoerd worden.

Ook dat zien we in Nederland gebeuren waar in het verle-

den heer Pim Fortuyn slachtoffer was van deze elite groep. Het-

zelfde zien we bij heer Wilders waar zelfs een top advocaat heer 

Knoops niet meer snapt of er nog wel recht bestaat in deze landen.
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Nee heer Knoops, er bestaat geen recht meer omdat we 

overgegaan zijn naar een Amerikaans systeem waar mensen te 

pas en te onpas aangewezen kunnen worden door een corrupte 

justitie die zwaar onder druk staat van de maffia. Wil je een zaak 

winnen of buiten deze corruptie blijven, kun je twee dingen doen; 

meedoen en hun achterste likken, of de kogel nemen!

Het rechtssysteem is reeds jaren geleden overgenomen 

door de maffia. Dat blijkt uit waarom bepaalde mensen op bepaalde 

plaatsen zitten, of op ons eiland, via de politiek weer op plaatsen 

gezet worden. Ook is weer duidelijk te zien op ons kleine eilandje 

waar bepaalde Nederlandse hoge mensen in justitie “toevallig” 

bepaalde plaatsen hebben op ons eiland. Hoeven we niet verder 

te kijken dan naar de post PG en de top van de rechters.

Men zal wakker moeten worden en men zal moeten zien 

dat er zeer veel veranderd is de laatste jaren. Waren het eerst nog 

incidentele gevallen, nu is het een gehele “elite - maffia” top die 

alle touwtjes in handen heeft bij justitie! Hoe we dat gaan door-

breken is even de vraag, maar zaak is dat buitenland gaat zien wat 

het rechtssysteem inhoudt in Nederland en haar koloniën; Geen 

recht maar een selecte dictatuur, bestuurd vanuit de maffia top.

John H. Baselmans-Oracle
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Medische oplichterij/experiment

Baarmoederhalskanker, prostaatkanker, borstkanker, de 

kankersoorten waar we op onze eilanden dood mee worden ge-

maakt en waar de bevolking gebruikt wordt als “testkezen”!

Ja, vele jaren geleden hadden we Belgisch Congo (Zaïre) 

waar een groot deel van de Congolezen vermoord werden door 

een Belgische machtshebber. Buiten dat deze oorspronkelijke 

bewoners vermoord werden via een kogel, als ze zich niet als 

slaven wilden overgeven, werden er in dit land ook vele medische 

experimenten gedaan. Ondertussen is bewezen dat Congo de plaats 

is waar het HIV virus op apen maar ook op mensen werd uitge-

probeerd! Och, allemaal al vergeten en we willen het niet weten 

toch? Een derde wereldland midden in Afrika en het is gebeurd 

en dit wordt niet meer gedaan, niet waar?

FOUT, experimenten worden nog steeds op mensen gedaan 

en wel via vaccinaties en zogenaamde “healthcare” projecten! 

Och, ver van mijn bed, hebben we niet op onze eilanden! Ook 

weer mis want de voormalige Antillen zijn in de boeken nog derde 

wereldeilanden en buiten dat Amerika aardig wat testen uitvoert 

via diverse technologieën hebben we ook een beroemde professor 

medicus die de wereld aan het redden is in kanker.

Voordat ik daar op verder ga, kanker is al lang te genezen 

en er zijn vele bewijzen dat kanker een ziekte is die via voedsel 
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geactiveerd wordt. Maar kanker is een goede handel want de 

voorgeschreven dodelijke therapieën leveren veel geld op en ma-

ken vele mensen en clubjes vreselijk rijk. Via de vele peperdure 

dodelijke medicijnen maakt men veel geld! En de patiënt? Och, 

die sterft toch wel! 

Heeft u wel eens aan een arts of specialist gevraagd hoe 

hij zijn familie helpt in geval van kanker? Nu, ik heb vele medici 

op de man af gevraagd en het antwoord was altijd “bij mij en mijn 

familie geen chemo noch bestraling, er zijn goede alternatieven”.

“Onderzoek” is alsmaar het stokpaardje in de kankerindu-

strie en de verenigingen en stichtingen zijn veelal de rijkste van 

alle clubjes. Onderzoek naar wat, als men de kuur(en) al heeft? 

Waarom miljarden pompen in een weg waar de oplossing er al is? 

Nu komen we op de lokale wereldberoemde kankerprofes-

sor die hele bevolkingsgroepen oproept om testen te doen of ze wel 

kanker hebben! Nu, wat u kennelijk niet weet is dat wij allemaal 

met kankercellen geboren worden! Maar doe je mee om ze te ac-

tiveren? Onze zeer geëerde professor, geëerd omdat hij miljarden 

maakt voor zijn elite groep, is duidelijk bezig om iedereen kanker 

aan te praten. Heb je het ene niet dan heb je het andere en mocht 

je nog te jong zijn, geen probleem, toch voor alle zekerheid een 

spuit als zogenaamde voorzorgsmaatregel!
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Mensen, snappen jullie niet dat jullie misbruikt worden 

door een ziekelijk medische wereld en een persoon die aan het 

experimenteren is op u? Er zijn onschadelijke kuren voor elke 

kankersoort en u laat zich almaar ziektes aanpraten, testen en zelfs 

inspuiten door een persoon die niets anders ziet dan titels, eer en 

geld! Zie de kranten maar. De Antillen zijn momenteel de Congo 

van de kanker! Wij zijn niet “uniek dat we dit mee mogen maken 

omdat we zo’n bezorgde goede professor hebben” maar we zijn 

slachtoffer van menselijke experimenten!

Ga kijken om je heen, praat met mensen die kanker heb-

ben overleefd en wat ze gedaan hebben. Nee, niet die mensen 

die enkele maanden zogenaamd kankervrij zijn maar mensen die 

dood waren verklaard door de huidige doktersbende en volgens 

een wonder al jaren leven! Kanker is te genezen op vele manieren! 

Waarom gaat u meedoen aan een experiment op onze eilanden 

voor iets waar de oplossing al lang voorhanden is? U bent geen 

experiment! Google anders Congo maar eens.

We zijn een mens van vlees en bloed met recht op leven, 

we zijn geen “rat” te gebruiken voor experimenten in een derde 

wereldeiland!

John H Baselmans-Oracle
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Turkse maffia

Februari 2016; “John Wat weet jij wat er gaande is op je 

eiland tussen de Turkse maffia en jullie gouverneur?” Toen mij 

dat in een gesprek gevraagd werd, zat ik met mijn mond vol tan-

den. Want ik weet wel veel van de maffia en ken zo goed als alle 

groepen maar dat er een Turkse maffia erg actief is op ons eiland 

was mij compleet ontschoten.

Ik vroeg de persoon in Nederland (zelf van Turkse komaf) 

wat hij ermee bedoelde. Er kwam een verhaal van wapen- en drugs-

smokkel en dat er overeenkomsten waren met de hoogste instantie 

op ons eiland. Ik ging vissen wie die “instantie” was en we kwamen 

uit bij de gouverneur en haar kabinet! Buiten dat was er een link 

naar het koninklijk huis die deze persoon ook aanhaalde maar niet 

veel vertelde daarover want een koninklijk huis en Turken is niet 

zo’n beste combinatie momenteel volgens hem. 

Veel informatie was er niet te vinden maar hij liet links en 

rechts wel vallen dat er een Turkse delegatie weer kwam onder-

handelen over bepaalde goederen die hier heen moesten komen 

en visa versa. De persoon noemde nog enkele “kleine” namen die 

de contacten moesten onderhouden maar kort daarna zweeg hij 

want hij werd duidelijk bang. Hij had te veel gezegd, vertelde hij 

me. “Ik als Turk sta al niet zo best aangeschreven in Nederland 

en ze zien me liever dood als levend”. Klopte, want kort na ons 
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gesprek hebben ze geprobeerd hem te vergiftigen in zijn woon-

plaats in Nederland! 

Kennelijk waren de weinige contacten genoeg want wat 

las ik 31 oktober, “Politie neemt vliegtuig in beslag! De politie 

heeft dit weekend bijna 300 kilo cocaïne onderschept op het par-

keerterrein van Hato. De drugs was bestemd voor vervoer met een 

privévliegtuigje dat stond te wachten voor vertrek. De piloot en 

twee passagiers zijn aangehouden. Het vliegtuig is geconfisqueerd. 

Bij verschillende zoekingen werden vervolgens een wapen en 

7000 euro aan cash geld in beslag genomen. Daarbij arresteerde 

de politie nog 5 mensen, van wie drie van Turkse afkomst.”

Met deze aanhouding weet men nog niet half waar men 

werkelijk is op gestoten en de persoon die mij deze tip gaf, vertelde 

mij dat het de elite wereld is in zowel Nederland als Turkije die 

bezig zijn een grote lijn op te zetten van wapens en drugs en dat 

allemaal onder de Nederlandse vlag. Of het allemaal waar is, is 

nog even de vraag maar een privé vliegtuig, 300 kilo cocaïne is wel 

een aardig bewijs dat Curaçao nu ook de Turkse maffia met open 

armen heeft ontvangen. En dat onder de vleugels van de hoogste 

instantie op dit eiland, volgens deze persoon, de gouverneur en 

haar kabinet.

De tijd zal het leren en de persoon zal zeker nog meer 

namen vrij gaan geven, zeker na deze eerste iets wat gelukkige 

aanhouding. 
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“Een krant moet winst maken”

Dat kwam als antwoord na de vraag waar een krant voor 

staat. Nee, het gaat er niet om om nieuws te brengen, mensen te 

informeren of te zorgen dat de mensen weten wat er achter de 

schermen gaande is. Onze huidig journalistiek wereldje is niets 

anders dan een draaiende geldmolen. 

Dat ga je krijgen als je als grootste Nederlandstalige krant, 

naar horen zeggen, valt in de afgrond waar je keldert van 15 naar 

8 duizend abonnees! Dat zijn namelijk de nieuwe cijfers die intern 

circuleren naar horen zeggen. Ook geen wonder als men je als 

klant laat gaar koken in vervalst en beperkt/gemanipuleerd poli-

tiek/maffia nieuws. Het is niet vreemd dat mensen geen regulier 

nieuws meer lezen. Zij voelen ook dat het gewoon zorgen is dat de 

dik gevulde salarissen gevuld worden en dat men met de minste 

inspanning, veelal artikelen die je dagen van te voren op internet 

al kunt lezen, geld gemaakt wordt.

De reguliere pers is in elkaar aan het vallen, een tendens 

die we ook al zagen tijdens de verkiezingen in Amerika. We zijn 

er kennelijk snel bij want deze tendens zien we nu ook al gebeuren 

op onze eilanden. 

“Een krant moet winst maken” is geen basis! Winst maak 

je als je tussen de mensen gaat staan, informatie verstrekt waar 

men om vraagt en ook zeker niet politiek gekleurd bent als krant/
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journalist! De krant van de vette winsten is er niet, wel de infor-

matiebronnen met eerlijke en oprecht nieuws. De reguliere pers 

is het zinkend schip aan het verlaten en de vrije pers heeft een 

belangrijke slag geslagen. De leugens en bedrog, verkondigd uit 

naam van politiek en maffia zijn hun greep aan het verliezen. Daar 

gaat je image “Een krant moet winst maken”.

John H Baselmans-Oracle

Om te huilen, geen elektra

Curaçao wordt al geruime tijd geteisterd door stroomuit-

vallen en stroomtekort.

Onze energiebedrijf Aqualectra zwijgt in alle talen van 

wat er werkelijk gaande is. Er worden allerlei excuses aangehaald 

van problemen op de plant van Dokweg tot het onverklaarbare 

uitvallen van machines. 

Nu kreeg ik via een ingenieursbureau een ander verhaal 

te horen. Mensen die verzocht werden door Aqualectra om een 

kijkje te nemen in de problemen op de Dokwegplant. Deze mensen 

namen een kijkje en liepen schreeuwend weg want er is veel mis 

met de zogenaamde nieuwe 24 MW plant. Er zijn volgens deze 

experts heel wat vreselijke fouten in de bouw en structuur. Het 

is niet verwonderlijk dat deze plant er de brui aangeeft. Niet een 
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machine houdt de stress aan die verwacht wordt van een te kleine 

centrale. Praten we nog niet over het geld wat weggesluisd werd bij 

de reserveplant op het ISLA terrein. De BOO waarvan de capaciteit 

nog niet de helft is van waar wij met onze belastingcenten voor 

betaald hebben! Niets aan te doen, pech gehad en helaas, waren 

de uiteindelijke conclusies! Nu blijkt dus via experts dat het op de 

Dokweg niet veel beter is gegaan. De machines kunnen het niet 

aan en Aqualectra sluit liever hele wijken af dan dat ze zich houden 

aan de leveringsplicht die ze zelf in hun contract hebben staan!

Het is van de zotte dat veel geld in deze sector verdwijnt en 

dat we als eiland afhankelijk zijn van een bedrijf wat geen continue 

stroom kan leveren! En waar is de politiek die zich toch af moet 

gaan vragen waar al het geld is gebleven en waarom alsmaar de 

knop op “off’ staat! Of..... is het de politiek die dik geld gemaakt 

heeft met de BOO en Dokweg centrale? Hoe lang pikken we deze 

onkunde nog en de vele smoezen die we alsmaar moeten aanhoren?

Het is niet dat er machines kapot gaan om onverklaarbare 

redenen. NEE, er is een compleet mismanagement en onkunde 

bij onze energie leverancier. Een leverancier die meent ook nog 

het alleenrecht te moeten hebben! Is het juridisch niet zo dat als 

Aqualectra zich niet kan houden aan haar eigen contracten, op die 

manier aantoont dat ze niet capabel zijn om een eiland te voorzien 

van energie? Is het niet zo dat wij als betalers van dit mismanage-

ment kunnen eisen dat gehele Aqualectra op de schop moet en 

totaal herzien moet worden? Moet de politiek en hun elite kantoor 
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niet verplicht zorgen dat we stroom krijgen zoals wij de contracten, 

onder dwang/ geen keuzen hebbende, getekend hebben?

Volgens experts doen uw centrales totaal niet aan de ei-

sen. Experts die jankend wegliepen toen zij uw onkunde en troep 

zagen! Experts die u zelf om hulp vroeg maar waar niemand hun 

vingers aan wil branden. Wie gaat dit probleem nu aanpakken?

John H Baselmans-Oracle

WAARSCHUWING Plastic rijst

Neem een glas en doe daar de rijst in die je wilt gaan koken.

Doe er koud water opgieten.

Ziet men “rijst” drijven dan is deze van plastic!

Dit is een waarschuwing van de GGD Curaçao

Martijn Mastenbroek

Pijnacker, Netherlands ·

Super veel reacties ontvangen op het verhaal van John H 

Baselmans. Berichtjes van over de hele wereld!
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http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Interview/%5BDossier

%20Mastenbroek%5D%20Baselmans%20over%20de%20zaak%20Hollo-

way%20%5BLow,%20480x360p%5D.mp4

https://youtu.be/JtLGNj5t9Wc

Onverklaarbaar

Gisteren was in een keer mijn 3 websites inclusief Wata-

mula in problemen. Er was met geen mogelijkheid meer te komen 

in mijn server. Na het melden aan mijn provider werd er direct 

ingegrepen en bleken er “wat vreemde” zaken gaande te zijn.

Snel waren we weer geheel on line en was alles weer 

werkende.

Fijn als je zo’n geweldig technisch team achter je hebt 

staan.

Thanks technicians of Lunarpages.

John H Baselmans-Oracle
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Heer Floran, directeur SDKK gevangenis, is aan het stikken 
in zijn eigen leugens!

Heer Floran, directeur SDKK gevangenis, is aan het stik-

ken in zijn eigen leugens! “Geen condooms voor gevangenen De 

medische dienst in de gevangenis deelt geen condooms uit. Dat 

zegt gevangenisdirecteur Urny Floran .......Op de vraag of fami-

lieleden of bekenden van de gevangenen de condooms hebben 

,,Nee, Condooms vallen onder censuur”!” 

Commentaar

Het liegen voor eigen bestwil is kennelijk bij heer Floran 

op het lijf geschreven. Dat hebben we al in het verleden meerdere 

malen mogen lezen. Of is de druk van minister van justitie zo 

groot op deze man? Wel is via kanalen duidelijk, dat de gevange-

nis vol verboden zaken zit en dat er een levendige handel is in 

wapens, telefoons, medicijnen, drugs en zo ook condooms! Alles 

op bestelling en alles met een prijs! Steeds meer lijkt het er op 

dat heer Floran niet veel weet van de handel en de wandel in zijn 

eigen gevang. 

Een gevang dat in de top 5 staat van de wereld!

John H Baselmans-Oracle
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NEW BOOK Drugs - White gold 

When we think of drugs, we immediately think of the old 

guard drugs like cocaine, heroin and hemp. Other than that, there 

are for some time synthetic drugs (XTC) made in many forms, 

colors and effects. In this book we talk about the ordinary old-

fashioned drugs in the form of cocaine. We’re going to expose what 

is behind and who are the true drug dealers. The old-fashioned 

drug is still the trade with which the super rich enrich themselves. 

Also, it is the elite who use a lot of this stuff. You can make it clear 

that most of the top in the business world, but also the politics 

and those who move into higher layers, are the permanent users 

of the cocaine stuff. Often in the most pure form and often used 

daily like a breakfast and dinner. But first I like to elaborate some 

things; what is cocaine and who are the driving forces behind these 

drugs according to the world organizations of detecting drugs. 

Let’s talk about drugs.

John H Baselmans-Oracle

Er zijn geen geheimen meer

- Alle informatie is aan te komen

- In te komen

- Mee te werken

- Te gebruiken
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People in the hacking world, great job and thanks for the 

information we need for a better world.

John H Baselmans-Oracle

CURACAO GATE

Lokale parallel banking system

Er is heel wat gaande op ons klein eilandje Curaçao en 

dat allemaal omdat het “grote geld” binnen moet gaan komen bij 

bepaalde lokale banken. 

Al geruime tijd staat heer Tromp aan de zijlijn van onze 

nationale bank waar hij als eindverantwoordelijke zorg moest 

dragen wat de Wereldbank hem opdroeg. Dat heeft deze man 

lang vol kunnen houden totdat er de klad in kwam omdat door 

de politiek (lees gokwereld) via de achterdeur, vreselijke druk op 

hem gezet werd. 

Wat is er gaande?

We kennen allemaal de offshore banken waar de voor-

malige Antillen groot van geworden zijn, veel geld bleef op onze 

eilanden steken, dat simpel doordat transacties en soms duistere 
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zaken uitgevoerd werden. De lokale banken kregen daar hun deel 

van en men was tevreden. Maar de tevredenheid verdween toen er 

lokaal een nieuwe markt opdook en dat was het internetgokken. Uit 

zeer betrouwbare bronnen weet ik dat het hier gaat om miljarden. 

Niet voor niets moesten er kost wat kost datacenters uit de grond 

gestampt worden door de lokale maffia. Het internetgokken is nu 

een van de grootste handel (buiten drugs) op ons eiland.

Hoe gaat het internetgokken?

Men gaat bijvoorbeeld naar een van de internet goksites en 

start een bet. Dan moet er betaald worden en dat kan via diverse 

internetbanken zoals bijvoorbeeld de bekende iDEAL, Neteller, 

Skrill. Deze payment service providers krijgen een klein deeltje 

van wat men betaalt aan het gokbedrijf! Veel bankieren op internet 

gaat via banken rond de wereld waar geld gemakkelijk kan ver-

dwijnen, bijvoorbeeld Albanië. Besef even dat 1 % op miljarden 

wel een mooie buit is! En hier zijn onze lokale gokheren en hun 

banken achter gekomen. “CX Pay” werd opgericht om zo de vele 

honderden lokale internet goksites en internationale goksites, die 

via Curaçao gaan, de mogelijkheid te bieden gemakkelijk online 

te betalen. Het probleem kwam voor de lokale gokproviders, hun 

banken en hun maffia dat er geen toestemming kwam van de 

Centrale en Wereldbank en dat de lokale wet niet toelaat om dit 

systeem lokaal op te zetten! Weg droom van easy money maken 

via de gokwereld!
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Onder andere Canada werd kribbig en zo ook de lokale 

banken die veel geld dagelijks zien verdwijnen naar buitenlandse 

banken die wel de mogelijkheid kunnen geven van een online 

bankservice. Er werd politiek veel gepraat en heer Tromp moest 

op andere gedachten gebracht worden. Doch kennelijk niet wetend 

dat heer Tromp handelt in opdracht van de Wereldbank. Het lukte 

niet en hij werd aan de kant gezet.

Ondertussen zijn er verkiezingen geweest waarvan men al 

maanden van te voren wist wie er uiteindelijk in de nieuwe regering 

zouden gaan zitten. Dat werd duidelijk in het “Wilhelminaplein 

gesprek” maanden voor deze verkiezingen, besproken en vastge-

legd op een servetje! Nu maanden later en al van dag één worden 

deze personen in stelling gebracht. Het is duidelijk te zien dat 

bepaalde personen op bepaalde posities geplaatst worden om zo de 

voorgenomen lokale payment services providers uit te gaan voeren. 

Mensen die de wetten moeten gaan veranderen. Diverse pionnen 

staan te popelen om via een ingenieuze constructie de eisen van 

de Wereldbank te omzeilen! De lokale internet gokwereld (goed 

voor miljarden) staat startklaar om hun E commerce payment 

services te introduceren en het grote geld kan stromen! Dat dan 

allemaal gedekt door de lokale Centrale bank, wetten en lokale 

banken die elk de procenten gaan innen over al deze transacties! 

Een mooi inkomen via het gokken rond de wereld voor 

deze lokale banken, die blijkbaar allemaal hun best doen om 

mee te mogen delen in deze dikke boterham. Een boterham die 
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uiteindelijk niet te controleren is. Een constructie waarvan heer 

Tromp en zijn Wereldbank weet van hebben en het probeerden 

tegen te houden.

Volg het geld en zie wat er werkelijk speelt op onze ei-

landen. 

John H. Baselmans-Oracle

Onderhoud

Op Curaçao is nergens geld voor. Met uitzondering van 

het gokken, bankwezen en eigen zak.

De palen moeten eerst spontaan neervallen en dan zal men 

kijken of er ergens een potje opengetrokken kan worden.

Zo hebben we op Bandabou het gevaar dat weinig geaard 

is en dat men toegeeft dat er geen geld vrijgemaakt kan worden.

John H Baselmans-Oracle

De grootste leugen in deze wereld

Dag van de Mensenrechten



62 - Verboden -

DAG MENSENRECHTEN

Want welke rechten hebben de mensen nog?

- Geen vrijheid van meningsuiting.

- Geen vrijheid van eigen keuze.

- Geen vrijheid van leven.

En zo zouden we deze lijst eindeloos lang kunnen maken 

en wordt het alsmaar duidelijker dat de mens een slaaf is van een 

verziekt systeem. Een systeem met vuile elites die menen het recht 

te hebben om “recht” te spreken over medemensen. Een rechts-

systeem wat werkt onder de elite en onder de diverse clubjes en 

maffiagroepen. Zo hebben de elites het recht kinderen te offeren, 

verkrachten en van hun leven een hel te maken. Er is geen recht 

voor de slaven in dit systeem. Recht is geld, macht en in de bewuste 

club behoren. Alles daarbuiten heeft geen recht.

Mensenrechten zijn een farce, een verhaaltje, wat nog 

ongeloofwaardiger is dan Assepoester.

Laten we de werkelijke rechten van de mens gaan hanteren 

en beginnen de gehele elite en de gehele top met hun clubjes op 

te ruimen.

Ik kots als ik lees “de rechten van de mens”, niet een wet, 

niet een verdrag die dit werkelijk vertegenwoordigt laat staan het 

uitvoert of hanteert.
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Mensenrechten, een leugenachtig sprookje.

John H. Baselmans-Oracle

Lezingen

Een woord wat voor mij onmogelijk is daar ik lokaal 

maar ook internationaal afgesloten word van de buitenwereld en 

onmogelijk word gemaakt om lezingen te geven. Al jaren ben ik 

bezig om lezingen te geven maar tot vandaag toe wordt deze mij 

ontnomen door de staat. Is het niet dat ik geen openbare ruimte 

kan vinden/huren in de stad dan is het als het me lukt een ruimte 

te vinden er geen weg is om advertenties en het kenbaar te maken 

aan het grote volk.

Zelf heb ik al enkele malen simpel gevraagd naar de in-

teresse van lezingen over alles wat de maatschappij is tot aan de 

nieuwe weg van het energieniale leven. Dan blijkt dat nauwelijks 

iemand durft te reageren of zich te melden om samen te komen. 

Bang voor mijns persoon, bang voor gezien te worden samen met 

mij in een ruimte! Dat is wat er heerst op dit eiland en de landen 

die mij weren.

Zelf zie ik wekelijks dat mensen mij ontwijken als ze me 

zien tijdens het boodschappen doen of herkennen in de stad. Het 

is een soap om te zien dat mensen me aankijken en snel doorlopen 
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als ik dan vriendelijk groet. Bang dat ik ze aanspreek, bang dat ik 

ze herken! Ik merk het zelfs via internet waar men via veelal valse 

namen wel met een heel verhaal komen en me om advies vragen. 

Mensen waar je mee afspreekt en niet op komen dagen of mensen 

die heimelijk ergens je even ontmoeten en die je dan nooit meer 

iets van ziet of hoort. BANG staande in de wereld van ANGST 

want wie wil nu gezien worden met deze rebel?

Lezingen, ja ik zou ze willen geven en met mensen in die-

pere discussies willen gaan maar blijkbaar zijn er maar weinige 

die het lef hebben en niet bang zijn voor de kracht die we allemaal 

bezitten. Ik blijf daarom maar schrijven en zet alles wat ik weet 

op papier. Zo zijn de zwarte letters op wit papier voor eeuwig 

vastgezet en hoop ik eens op een groep mensen die het lef heeft 

en werkelijk iets wil veranderen. Ik wacht al 63 jaren en ik blijf 

hopen, eens zal die tijd gaan komen en dan hebben we de eerste 

grote stap gedaan. De stap naar vrijheid en zonder angst.

John H Baselmans-Oracle

Publicatie verbod

Het moet u allemaal onderhand opgevallen zijn dat al ruim 

een jaar er totaal geen ingezonden stukken verschijnen van mijn 

hand in de lokale kranten. Buiten dat de Amigoe per ongeluk 2 
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stukken publiceerde, werd het verbod in de algehele pers streng 

nageleefd. Dat op last van de minister van justitie heer Navarro.

Via enkele journalisten kreeg ik te horen waarom zij niets 

meer over mij mochten schrijven en waarom de kranten alles 

met de naam Baselmans moeten blokkeren. “Opdracht van heer 

Navarro” waren de antwoorden! “We zijn strafbaar en krijgen 

problemen als we iets zetten van jou!” was een aanvullend com-

mentaar. Dat bleek ook wel toen ik ondanks het verbod toch nog 

een keer op de nationale TV kwam en in een radio programma. 

De twee verslaggevers werden op het matje geroepen en kregen 

een berisping. De 2 interviews via Nederland werden anders 

aangepakt en wel door de internet verbinding en de telefoonlijn 

totaal dood te maken. Het gaat zo ver dat de lokale dagbladen 

zelfs betaalde advertenties weigeren van mij! Dat alles op een 

zogenaamd “vrij” eiland.

Mijn vraag aan heer Navarro is “Heb ik het dus werkelijk 

aan het rechte einde? Heeft u werkelijk rapporten vervalst en 

bedreigt u als minister mensen om zo hen de mond te snoeren? 

Bent u werkelijk zo bang dat er uit komt dat u zaken laat gebeuren 

die het daglicht niet kunnen zien en is het werkelijk zo dat onder 

u de maffia nu de kans krijgt om hun parallel banksysteem op te 

zetten?”

Blijkbaar is heer Navarro vreselijk bang en dat blijkt wel 

omdat hij bepaalde aangiftes verzwijgt en weigert elk gesprek 
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met mij aan te gaan over zeer zware zaken. Geen probleem heer 

Navarro alle zaken liggen nu in het buitenland en die zijn kennelijk 

druk doende om diverse zaken objectief en met andere ogen te 

bekijken. In ieder geval is het overduidelijk dat u zeker niet pluis 

bent en erg bang bent dat de waarheid rond u naar buiten gaat ko-

men. U heeft duidelijk aangetoond dat er veel te verzwijgen valt. 

U gaat zelfs zo ver door de pers de mond te snoeren en bevelen uit 

te geven tot algehele boycot van mijn woorden. Woorden die door 

uw manier van reageren en handelen, nu duidelijk bewezen zijn.

John H. Baselmans-Oracle

CNSJF 2017 gaat toch door!

De opzet is gelukt en Curaçao is er met beide voeten 

ingetrapt!

Het was overduidelijk dat CNSJF op geld uit was en dat 

na al de eerste dreiging enkele jaren geleden.

Het moet zover komen dat de gemeenschap alles moet 

gaan betalen en dat de miljoenen aan resette uitgegeven kunnen 

worden door “Bon Intenshon” elders op de wereld. Natuurlijk dan 

wel alle onkosten berekend en alles moet rijkelijk beloond worden.
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Hoe dom kan een (ei)land zijn en hoe doorzichtig is dit 

niet allemaal. Dit ruikt naar “legale” oplichting samen uitgestip-

peld door een minister!

Veel geld verdwijnt volgens berichten al via een Bon In-

tenshon die al vele miljoenen heeft “gedeeld” in duistere zaken.

Het is wachten totdat de financiën opengetrokken gaat 

worden van deze organisaties. Gelukkig is dat een kwestie van 

tijd want de invallen zijn er al geweest en Amerika weet wat er 

gaande is volgens horen zeggen. Het is werkelijk zot dat wij als 

gemeenschap dit sluizen via een minister ondersteunen.

John H Baselmans-Oracle

Politiestaat Bonaire

HOE IS HET MOGELIJK? Geheel Bonaire de noodtoe-

stand.

Preventief fouilleren / Listramentu preventivo 

De Hoofdofficier OM BES heeft een bevel afgegeven aan 

de politiediensten om de komende maand preventief te fouilleren 

met de bedoeling wapens in beslag te nemen. Het bevel is ingegaan 

op 17 december en geeft de politie de bevoegdheid om op het hele 

eiland Bonaire bagage en voertuigen te doorzoeken en van alle 
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personen op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke 

plaatsen te vorderen dat zij meewerken aan een fouillering.

Commentaar

Denk niet dat dat zomaar kan heren justitie. 

Er zijn wat internationale regels die dit niet toelaten.

Denkende aan de 1ste regel van de rechten van de mens.

Het is om te huilen dat de mensen dit allemaal maar 

klakkeloos aannemen omdat het een dictatuur oplegt! 

- Is er een noodtoestand?

- Is er terroristische dreigingen?

- Is de persoon verdachte en onder arrest?

Heren, bezint eer u begint. Lees even de Regeling - 

Wapenwet BES - BWBR0028756 en Artikel 155 en 

156 Wolbes

Is er dan niemand meer die voor de vrijheden van de 

mens vecht?

En nu onze eilanden

China is volop bezig de wereld in hun macht te krijgen en 

via Curaçao hebben ze zo dadelijk een belangrijke vinger in de 

Zuid Amerikaanse olie -, gas -en drugs industrie.
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Langzaam komen zaken naar boven, ook zo over deze 

onderzeeboten

John H Baselmans-Oracle

Heer Maal is de koning te rijk

Zijn lapje grond mag verkaveld worden. Alleen heer Maal 

u bent wat vergeten en dat zijn de vele vergunningen die er afge-

geven moeten worden om maar een schop in de grond te zetten 

en daar zit het addertje!

Enkele jaren geleden gaf ik u door wie de ware baas is 

op dit eiland. Deze man heeft nu zijn doel bereikt. Want NIET 

EEN bouwsel zal gebouwd worden op het Maal terrein zolang 

die man niet er mee in zit. Met een slimme ingreep bij de oude 

regering heeft hij nu ook zeggenschap over de resterende 10% 

van het eiland.

De lachende derde wrijft nu in zijn handen want nu komen 

de vergunningen en de belangen kijken bij elk bouwsel. Geniet 

even van uw overwinning heer Maal later zult u begrijpen waar 

ik u al jaren voor heb gewaarschuwd.

John H Baselmans-Oracle
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Voor diegenen die mij altijd hebben gesteund en achter mijn 
werk staan

Afgelopen dagen is er iets duidelijk geworden waar ik 

van hoopte dat het een overdreven fabel was. Na met wat mensen 

contact gehad te hebben en wat vreemde zaken die de laatste dagen 

zich alsmaar laten zien, blijkt dat een deel van wie ik dacht dat 

deze werkelijk openstonden voor een betere wereld, niets anders 

zijn dan huichelaars en een land wat door en door verdorven is. 

Bij Nederland en lokaal kon ik al enige tijd niet aankloppen met 

de zeer zware aangiftes dus zocht ik het nog hogerop. Maar ik 

merkte dat personen die ook contact hadden gezocht met deze hoek 

er bij hen vreemde dingen gebeuren. Inbraken, achtervolgingen, 

rechterlijke orders maar ook aanvallen, juist vanuit de hoeken 

waarvan men aangifte had tegen gedaan. De rottende hoek is 

groter dan wat ik ooit had durven dromen. 

Ondertussen had ik ook al contact gezocht om bepaalde 

zaken bij deze hoek mogelijk te deponeren. Een ding was zeer 

opvallend, die hoek vertikte contact te zoeken ondanks dat hun 

consulaat altijd binnen 2 werkdagen zaken en brieven beantwoordt. 

Daarop werd ik achterdochtig en bleek in een keer dat de zaken 

die via dat kanaal gaan juist tegen je gebruikt worden! Nu heb 

ik voor de laatste keer contact gezocht met dit consulaat om te 

vertellen dat er niets anders op zit dan om alle informatie door te 

spelen naar hun vijand. Het land wat ook zij vrezen en graag wil 

weten wat er werkelijk gaande is. 
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Mochten er deze komende dagen vreemde zaken naar 

buiten komen over mij, dat ik beschuldigd word van zeer vreemde 

praktijken of afgeschilderd word als zijnde een terrorist dan weet 

u dat de werkelijkheid anders is. De waarheid staat overigens 

beschreven in mijn boeken. Het ware verhaal van de 3 landen die 

de macht in drugs, gokken, kinderhandel en schaduwbankieren 

(financiële wereld) in handen hebben, dat alles gedirigeerd door 

de vrijmetselarij. Namen, verwijzingen en vele documenten zul-

len openbaar gemaakt worden door derden op het moment ik niet 

meer in staat ben mijn eigen woorden te plaatsen. Eens moet deze 

vuile wereld opengetrokken worden al zullen dan de oude spelers 

zeker weer vervangen worden door nieuwe.

Er is dus een grote mogelijkheid dat men mij laat verdwij-

nen, vermoorden of eeuwig opsluiten. Doch dat zal het startsein 

zijn dat het gehele spel opengegooid zal worden. Ik zag de laatste 

tijd medewerkers om mij heen in vreemde situaties terechtkomen, 

dezelfde situaties die nu op mijn pad komen. Doordat ik altijd 

open, eerlijk en de vieze wereld aan u heb willen laten zien, vergt 

dat nu duidelijk zijn tol. Helaas heeft u er tot nu toe maar weinig 

met deze informatie gedaan anders waren wij nu niet in gevaar. 

Maar het zal allemaal zo moeten gaan. 

Gebeuren er rare dingen rond en om mijns persoon vergeet 

niet wat er allemaal beschreven staat over de mogendheden die 

hier achter zitten. 
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De waarheid zal zegevieren met of zonder mijn bijzijn.

John H. Baselmans-Oracle

Kabinet Koeiman, het kabinet wat de maffia alle vrijheden 
gaat geven.

Het is gelukt, Kabinet Koeiman zit op zijn plaats en het 

schaduwbankieren zal er nu razendsnel doorheen gedrukt worden.

De juiste mensen zitten op de plaatsen die aangewezen 

zijn door de hoogste don.

Uit zeer goede bronnen was al ruim een jaar duidelijk wie 

er zou gaan zitten in deze nieuwe club, het “Wilhelmina plein ak-

koord” zullen we het maar noemen. Alles gaat om geld en veel geld 

want de maffia hier wil veel van het gokken en internet bankieren 

rond deze tak in handen hebben. Heer Tromp was een van de grote 

spelbrekers maar die is al opgeruimd. De juiste ministers zitten op 

de plaatsen nu en de eerste “aanpassingen” in de wet werden er al 

doorgedrukt door de vorige corrupte regering. Corrupt omdat ze 

doen wat de maffia hen opdraagt, iets waar heer Wiels zich niet 

helemaal aan hield.

Hensley Koeiman als premier.

Kenneth Gijsbertha minister van Financiën.
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Elsa Rozendal minister van Onderwijs, Wetenschap, 

Cultuur en Sport.

Zita Jesus-Leito minister van Gezondheid, Milieu en 

Natuur.

Eugene Rhuggenaath Economische Ontwikkeling.

Suzy Camelia-Romer minister van Verkeer Vervoer 

en Ruimtelijke Planning.

Ornelio Martina minister van Justitie.

Ruthmilda Larmonie Cecilia ministerie van Planning 

en Dienstverlening terecht.

Jaime Cordoba minister van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid en Welzijn.

John H Baselmans-Oracle

Drone basis Hato – Reina Beatrix

Laatst was weer in de “cables” te lezen over de FOL basis 

en dat deze voor een langere tijd op de eilanden Curaçao en Aruba 

zullen blijven. Men haalde extra aan dat deze gestationeerd zijn 

om de drugslijnen aan te pakken. Tussen de regels door lees je 

wat anders en dat is de ware reden waarom er veel meer Ameri-

kanen zijn op onze eilanden dan dat er bekend wordt gemaakt. 

Afgezien van het af en toe een slachtoffertje uitpikken met wat 

drugs en een tam tam als er 100 kilo gepakt wordt, zie je dat het 
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allemaal een afleiding is voor waar deze gasten hier op deze ei-

landen werkelijk zijn.

Het zal Amerika een zier schelen of er wat drugs in en uit 

gaan. Zij weten ook dat de ware partijen, en dan praten we over 

tonnen per week, via containers gaan en dat met goedkeuring van 

hogerhand Amerika. Dan praten we nog niet over de containers 

vol wapens, geld witwassen en mensenhandel.

Maar wat doen deze mensen dan allemaal hier op onze 

eilanden en waarom is het zo vreselijk geheimzinnig en wordt men 

meteen aangehouden als je maar een poging doet rond hun hangars 

te fotograferen? Zitten deze opslagplaatsen dan vol met drugs? 

Of staat er materiaal wat niet gezien mag worden door de zoge-

naamde drugssmokkelaars? Nu, een beetje oplettend persoon zal 

heus wel eens wat hebben zien staan waar je van denkt waarvoor 

men dat hier op deze eilanden nodig heeft. En dan komen we op 

bewapende drones die grote afstanden kunnen vliegen en dan zeer 

nauwkeurig een bommetje gooien of een laser af kunnen vuren!

En nu komen we dichterbij wat er tussen woorden ge-

schreven staat en zelfs door enkele zogenaamde zeer belangrijke 

piassen van het leger losgelaten is. Venezuela verdenkt Curaçao 

al lang voor spionage en dat via de FOL en zelf heb ik al menig 

drone-tje mogen zien gaan die echt niet op uit waren om een paar 

kilo drugs op te pakken! Waarom mega kapitalen uitgeven voor 

wat drugs die zeer gemakkelijk via een containerhaven te pakken 
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zouden zijn maar beschermd worden door de hoogste persoon van 

het land Nederland?

De drones die veilig in grote kisten afgeschermd staan in 

de loodsen zijn af en toe een glimp van te zien en zo ook waar 

te nemen als mensen eens wat meer naar boven zouden kijken. 

Wat deze drones voor opdracht hebben wereldwijd is duidelijk. 

Er moet gesuggereerd worden dat er terroristen zijn die bommen 

plaatsen en / of zichzelf opblazen op bepaalde plaatsen. Veel van 

deze verhalen zijn werkelijke onzin omdat voor het opblazen van 

specifieke doelen simpel een drone gebruikt wordt en ook via be-

paalde satellieten is dat mogelijk. Vele zogenaamde aanslagen zijn 

zeer duidelijk werk van een drone en dat verklaart de vele valse 

berichtgevingen. Denk ik even aan het neerhalen van de diverse 

vliegtuigen en de aanslagen in Europa, vele aanslagen worden via 

een drone of satelliet uitgevoerd.

Maar wat moeten die drones dan doen op onze eilanden? 

Nu, we hebben een eigenwijs land wat Venezuela is en 

die moet ontregeld worden. En dat ontregelen doet men door 

opstanden te creëren en daar is geweld bij nodig! De diverse 

nachtelijke vluchten zijn om onrust te creëren in ons buurland en 

dat met medeweten en goedkeuring van Nederland! Nederland 

dat zorgt dat de FOL hier met een leger aanwezig is en af en toe 

een kwast neemt om een school weer een kleur te geven om zo 
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hun goed hart te tonen. Dat terwijl er 1000 kilometer verderop 

mensen vermoord worden via hun drones!

Dat is wat de FOL hier doet, niets meer en niets minder! 

De hele FOL operatie is dezelfde operatie die Nederland doet via 

het kabinet van de gouverneur en dat is SPIONAGE en inmengen 

in landelijke zaken.

John H Baselmans-Oracle

Wikileaks Curaçao

Op het ogenblik zijn er 6118 documenten/mails over 

Curaçao van en naar het Amerikaans consulaat open op internet 

te vinden.

Zeer recente mails en documenten zijn te lezen. Ook het 

net naar huis gestuurde regering van heer Whiteman is naar boven 

gekomen.

Wat interessant is, zijn de mails “paranin yeni yonu “ 

oftewel “New direction of money”

Wat bevestigt welke weg de nieuwe regering in moet slaan.

Buiten de zaken over olie en gas onder deze eilanden, iets 
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wat jaren ontkend werd, lezen we over de maffia, money laundry 

en over vele zaken die politiek niet kunnen.

Misschien moeten we een werkelijke Curaçao Wikileaks 

openen om mensen meer te laten zien hoe vuil de politiek, ook 

nu, bezig is.

John H Baselmans-Oracle

Moe

Gisteren vertelde ik mijn vrouw,“Ik ben moe”. Ze keek 

me even onbegrijpelijk aan en vertelde me “zet even op een rijtje 

wat je in je laatste 63 jaren hebt gedaan”. 

Nu, ik pakte mijn toetsenbord en begon te schrijven:

Geboren in een bos waar ik altijd in de natuur bezig was. 

Legde vele tuinen aan

Hield vele dieren

Verzorgde vele zwakke dieren

Verzorgde lang voor 28 honden 98 papagaaien en over 

30 schildpadden, gewonde aapjes en reptielen

Heb duizenden tekeningen gemaakt

Vele beelden gemaakt 

Meubels ontworpen en gemaakt

Heb vele exposities gehad

Heb over 64 boeken geschreven
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Over 50 interviews gehad

Gaf vele lezingen

Heb meer dan 145 video’s gemaakt over tekenlessen

Ook over de 45 video’s uitgebracht over leven en 

het energieniale leven

Beheer dagelijks 3 websites en diverse blogs

Fotografie

Metaalbewerking

Heb klinieken gerund

Heb reclamebureaus gehad

Vele jaren grafisch ontwerper geweest

Daarnaast de enige architectural tekenaar

De enige die aan foto-retouch deed 

Veel ontworpen en meegeholpen in designs

Was veel bezig in muziek 

Bespeelde enkele muziekinstrumenten

Zwembad met de hand gegraven van 15 bij 8 bij 2 meter

12 huizen verbouwd, opgeknapt en bewoonbaar gemaakt

Metselen, timmeren, lassen, schilderen, betegelen en 

alles wat met bouwen te maken gedaan

Zat in diverse verenigingen en deed aan: 

Handballen

Voetballen

Schaatsen

Zwemmen 

Snelwandelen

Vierdaagse en Kennedy marsen lopen
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Vissen

Duiken

Onderhield mijn eigen bootje

Hielp en ving over de 50 kinderen op

Vele rechtszaken bijgestaan van mensen die in nood waren

Kom op voor de zwakkere mensen

Help mensen in nood

Ben dag en nacht bezig voor gerechtigheid

Vechten in de onderwereld, drugswereld

Vecht tegen overheidsinstantie, politiek, corruptie 

en maffia

Vele gesprekken met buitenlandse waarnemers

Heb vele zaken aan het licht gebracht

Maak dagen van 18 tot 20 uren jaar in jaar uit

Mijn vrouw keek me aan en vertelde me “en de rest 

wat daar niet staat”.

Toen besefte ik waarom ik moe ben en heb voor het 

eerst eens langer als 7 uren geslapen die avond.

John H Baselmans-Oracle

Vannacht 2016 - 2017

Dan vraag ik me af;

- Hoe heeft de heer die opdracht gegeven heer Wiels 

te vermoorden zich vannacht gevoeld in zijn super de luxe 
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huis?

- Hoe hebben de maffia bazen hun eigen kinderen vannacht 

in de ogen aangekeken, wetend van alle moorden in hun 

opdracht en die nog gaan komen?

- Hoe hebben de drugsdealers, die vele kinderen aanzetten 

om deze troep te gebruiken, vannacht doorgekomen?

- Hoe zal het gegaan zijn met al die lokale elites die de 

lagere bevolking alles wat geld is, afpakken via feesten, 

festivals en louche bankzaken? 

Laten we gezond blijven ondanks deze moordenaars en 

oplichters op deze eilanden.

Er komt een tijd dat ze vallen en in 2017 zal er veel ge

beuren lokaal.

John H Baselmans-Oracle

Onkunde of oplichterij Aqualectra

We lezen zeer regelmatig dat peperdure apparatuur kapot 

gaat (lees bv bericht MRI) en ook in het bedrijfsleven wordt 

er regelmatig gesproken over elektronische apparatuur die het 

begeeft. Men is verplicht vele beschermapparatuur te plaatsen 

om zo de pieken en de dalen van de Aqualectra stroomtoevoer te 

regelen. Helaas, dan nog bezwijken vele elektronische apparaten 

of branden deze mysterieus door.
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In de tijd dat ik mijn reclamebureaus had, moesten we op 

Curaçao altijd van alles regelen om de computers, plotters, scan-

ners aan de praat te houden. Nu had ik het geluk dat ik technici 

had die ook de vele gevoelige elektronische apparaten in lokale 

klinieken, ziekenhuizen en bedrijven aan de praat moesten houden. 

Maar deze personen hadden allen een opmerkelijk verhaal. “Het 

zijn niet alleen de pieken en dalen van de stroom die de gevoelige 

apparaten laten springen en doorbranden maar het is veelal de 

“harmonische stroom” (Frequentie verschillen) die de apparatuur 

na verloop van tijd laat “inslapen”. Nee, was het antwoord op de 

vraag van mij over de stroomregelaars en systemen. Nee, want de 

harmonische stroom knalt daar ook gewoon doorheen volgens deze 

diverse experts “De meeste problemen met gevoelige apparatuur 

is simpel de harmonische stroom” was alsmaar hun antwoord.

Nadat ik meer informatie kreeg van enkele experts over 

deze harmonische stroom, ben ik me gaan verder verdiepen in deze 

materie. Daarna heb ik zelfs metingen kunnen laten doen door 

mensen van Aqualectra zelf. Mensen die wel het goed voorhebben 

met de klanten en willend zijn om mensen te helpen. Inderdaad, 

er waren vreselijke frequentie verschillen maar ook volgens deze 

werknemers van Aqualectra, zal Aqualectra er weinig of niets aan 

doen. “Al is het inderdaad verkeerd hier buiten bij de hoofdlei-

dingen, Aqualectra zal het nooit toegeven” was het antwoord van 

hun eigen mensen.
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Inderdaad in de tijd van mijn werk werd een keer wel alle 

apparaten vergoed die kapot knalden maar er werd niets aange-

past aan de lijn. Nu woon ik al geruime tijd op Bandabou en heb 

dezelfde problemen met stroom. 

Heer Jonis, directeur Aqualectra, had me maanden geleden 

uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding in de meldkamer 

op de Nieuwenhavenweg. In die meldkamer werd mij gezegd dat 

er vreselijke stroomproblemen zijn op Bandabou, maar er niets 

aan gedaan kon worden. “De mensen hebben gewoon pech”! Ik 

liet kort daarna Aqualectra via heer Jonis een stroommeting doen. 

Een week lang werd ons huis gemonitord. U voelt het al aanko-

men, Aqualectra wist me na 4 weken te vertellen dat het aan onze 

huisinstallatie lag! U moet even weten dat de elektriciteit in ons 

huis totaal opnieuw is aangelegd, nieuwe pijpen, nieuwe draden 

en dat door een eigen installateur van Aqualectra en gekeurd door 

Aqualectra! Nog vreemder was dat ik de meetgegevens die zij had-

den NIET in mocht zien! Het is kennelijk normaal dat Aqualectra 

wel een bewoner valselijk mag beschuldigen maar men de zgn. 

bewijzen niet mag inzien! 

Ik liet wederom door mijn bevriende Aqualectra medewer-

kers metingen doen en de uitslag was vreselijk. Er was duidelijk 

harmonische stroom en er klopte niets van de stroomtoevoer 

via Aqualectra! Een van de medewerkers was zo nieuwsgierig 

wat er mis was en ging alle huizen na die op onze gezamenlijke 

aanvoerlijn zitten. We maakten een totaal rapport met de diverse 



83- Publicaties-

verkeerde aansluitingen, open kasten, aftappen enz. inclusief foto’s 

van wat er allemaal verder mis is met de elektra buitenleiding / 

trafo van Aqualectra. 

Nu, maanden later en het rapport gestuurd te hebben naar 

de raad van bestuur, directie van Aqualectra plus naar heer Jonis, 

is Aqualectra vreselijk stil. Bellen naar bedrijfsnummers, persoon-

lijke nummers en messages zijn zinloos en zelfs de PR mevrouw 

Bikker is onbereikbaar en totaal van de aardbodem verdwenen! 

Natuurlijk want er is iets heel goed fout!

Duidelijk is namelijk dat Aqualectra zich niet kan houden 

aan hun eigen leveringsvoorwaarden en daarvoor in de plaats 

mensen aanwijzen als schuldigen wanneer het helemaal goed mis 

gaat. Van hun eigen personeel moet je horen en bevestigd krijgen 

dat deze harmonische stroom op vele plaatsen gaande is op het 

eiland en veelal de reden is van het laten klappen van uw appara-

tuur ondanks dat die achter allerlei regelaars zitten. Het werd zelfs 

toegegeven door heer Jonis persoonlijk maar kennelijk mag het niet 

openbaar worden gemaakt omdat men dan in de knoei komt met 

hun eigen leveringsvoorwaarden en de onkunde die naar buiten 

gaat komen. Of moeten we zeggen laksheid?

Verdiep u zich er maar eens in en zoek het maar eens op, 

“harmonische stroom”. De “geest” die een MRI, scanners, com-

puters en gevoelige apparatuur kapot maakt is eindelijk zichtbaar 
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geworden! En dat alleen omdat Aqualectra er een potje van maakt 

en maar wat aanrommelt ten koste van hun klanten.

Wanneer zal het alleenrecht van deze firma eens verdwij-

nen en gaan ze ware concurrentie krijgen?

John H. Baselmans-Oracle

Wat maakt het Vaticaan onschendbaar?

Rond de wereld lezen en horen we over de bloederige 

aanslagen en moordpartijen. Maar dan vraag ik me af waarom 

een plaats op deze wereld alsmaar gespaard wordt. Waarom wordt 

deze plaats gespaard en wie is het die hen beschermen? Ligt hier 

het bewijs van waaruit de vele bloederige aanslagen geregisseerd 

worden?

Wat maakt het Vaticaan onschendbaar?

John H Baselmans-Oracle

Verdwenen stukken 

Wiels is vermoord in opdracht van een man en die is zelfs 

nog niet in beeld bij OM omdat deze groep beschermd is.



85- Publicaties-

De man G is een zeer machtige man en staat aan de top 

van een wereldbedrijf wat ook op Curaçao de lakens uitdeelt! Dit 

bedrijf zit in alle overheidsbedrijven en deze man en hun kliek 

werden bang toen heer Wiels te hard ging schreeuwen over UTS. 

Jammer dat er geen recht is en dat de onderzoekers inclu-

sief OM bang zijn voor deze elite. En daarom wijzen we maar 

wat loopjongens aan.

John H Baselmans-Oracle

Gentlemen’s agreement

Boze ogen kijken alsmaar naar heer Schotte en de oppositie 

maar wat is er werkelijk gaande? Want waarom mag het kabinet 

Schotte wel via een staatsgreep overgenomen worden door onder 

andere de PAR clan en mag bij een werkelijke minderheid heer 

Schotte niet zeggen dat het niet klopt wat er gaande is in het huidige 

parlement? Waarom is de ene keer de regel wel van toepassing 

en de andere keer niet? Wat geven de partijen PAR, MAN en hun 

slaven het recht om fouten te maken, volgens experts, en mogen zij 

sjoemelen met de regels en wetten en politieke zaken doen buiten 

het boekje om? Zelfs de expert heer Boersema haalde tussen de 

regels door dat er wel wat foutjes zijn gemaakt en ja, dan kun je 

die als een “Gentleman” oplossen of je kunt er gebruik van maken 

zoals er al in het verleden vele malen is gebeurd in de politiek.
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Het woordje is dus “Gentlemen’s agreement”. Helaas 

zijn er geen “Gentlemen” meer en leven we in de wereld van de 

ordinaire maffia.

Democratie kunnen we wel vergeten want het kabinet wat 

er nu zit, is maar voor één doel in het leven geroepen, namelijk om 

het schaduwbankieren te legaliseren en te realiseren wereldwijd. 

Dat kan nu want het vorige kabinet heeft gezorgd dat de moord 

Wiels geschoven wordt op valse bewijzen en verkeerde namen. 

Zo blijven de grote der groten ver van de bron en mooi schoon en 

kunnen nu geïnstalleerd worden. Zo heeft elk kabinet kennelijk 

haar eigen doel en het is nu, na de voorvallen tot heden, de beurt 

aan dit kabinet. Een kabinet gezet door de maffia, de financiële 

maffia gestuurd vanuit de hoogste don P. 

John H Baselmans-Oracle

Do you teach drawing

Over 133 pages step by step drawings and over 104 video’s 

how to make Pen Drawings and 9 books about drawing and still 

people ask me “Do you teach drawing?”

People, I did my best but what do you want more than 

this, my soul my heart?
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This last drawing was my ultimate drawing with a com-

plete message!

And it seems that nobody understands the message (so I 

failed this life).

See my last work here:

It took me 12 months to finish this 50X70 cm pendrawing 

of 27 people  whom the system wants us to believe they are dic-

tators/war criminals.

After this drawing for sure I know better.

John H Baselmans-Oracle

De leugens afschuiven op andere

Aqualectra gaat komende dagen schakelen.

Nutsbedrijf Aqualectra moet de komende dagen gaan 

schakelen vanwege een capaciteitstekort. 

In een bericht meldt het bedrijf diverse redenen voor het 

tekort en stelt dat er geen oplossing op korte termijn is voor het 

capaciteitsprobleem. Hierdoor moet het bedrijf gaan schakelen. 
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Dit betekent dat sommige wijken de komende dagen tijdelijk geen 

stroom zullen hebben.

“Sinds zaterdagochtend is een stroomproductiemachine 

onverwachts uitgevallen, waardoor op sommige plekken de stroom 

is uitgevallen.

- Voor de zoveelste keer vallen er units uit!

Het gebroken onderdeel van de stroommachine kon niet 

meteen worden vervangen”, aldus Aqualectra.

- Gebroken? Is er geen onderhoud of is het zoals het per-

soneel zelf aangeeft; dat er gesjoemeld wordt met de Dokweg 

installatie?

Deze stelt dat er bovendien weinig wind is, waardoor de 

windmolens te weinig stroom produceren.

- Komt u wel uit uw airco kamer? De molens van Tera 

Cora draaien volop en de Meteo geeft waarschuwingen!

Een andere factor die volgens Aqualectra meetelt is het 

feit dat BOO/CRU niet voldoet aan de contractuele leveringsover-

eenkomsten die deze heeft met Aqualectra. 

- Natuurlijk ligt het niet aan ons. Wijzen naar die ander, 

het sterke punt van dit bedrijf. Ook daar is toch vreselijk veel geld 

gesjoemeld en geld weggesluisd!
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Volgens Aqualectra zal dit capaciteitsprobleem tot eind 

deze maand duren.

- Een maand voor een onderdeel? Zijn er geen vliegtuigen?

“Op het moment worden er vier machines van Aqualectra 

zelf gerepareerd en men hoopt dat deze eind januari weer opera-

tioneel zijn.

- Vier machines! Noemt men dat plannen of zijn ze al-

lemaal door mismanagement en gebrek aan kennis lamgelegd.

Het is overduidelijk dat deze firma een zinkend schip is en 

het tijd gaat worden dat er mensen met kennis van zaken de zaak 

over gaan nemen en die mensen verantwoordelijk gaan stellen die 

veel geld hebben laten verdwijnen!

John H Baselmans-Oracle

Een belangrijke les

Soms krijg je tekenen, gevoel of stuit je op iets wat indruk 

op je maakt of je zegt “dat wist ik maar waarom voer ik het niet 

uit”? En dat zijn ook zo de wijze woorden van een heer die op 

mijn pad kwam genaamd Ricardo Semler. Een man die zich niet 

aan regels houdt en zaken omgooit.
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Zijn denken is als volgt:

1. Bevrijd jezelf

2. Beheer van de kwestie van ego

3. Zoek uw definitie van succes

4. Deel op de manier het gaat

5. Laat je verleden los

6. Doe de dingen die je interesseren

7. Heb de moed nu

8. Stop met alles te controleren

9. Ken je beperkingen

10. Vraag drie waaroms op een rij met als laatste 

vraag “Waar doe ik het voor”.

Wijsheden die een leven beïnvloeden maar ook kunnen 

sturen naar een totaal leven. Het zette me tot denken en het was 

duidelijk dat ik deze top tien niet voor niets weer eens te lezen 

kreeg. Mijn leven zal veranderen dat is zeker en ik ben blij te 

werken met tekenen, gevoel en energie van dit moment.

John H Baselmans-Oracle

Hoe belazert men mensen?

Voorbeeld 1

Al jaren weten we dat alle kankersoorten te genezen zijn. 

Sommige in zeer korte tijd. En alsmaar blijft men veel geld weg-
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sluizen naar clubjes zoals deze die evenementen organiseren om 

mensen bang te maken maar ook veel geld los te peuteren!

Voorbeeld 2

Het is voor de zotte:

“Fundashon Prevenshon kan het jaar zonder geldzorgen 

verder. De Curaçaose overheid geeft 1,9 miljoen subsidie en zal 

bovendien de laatste tranche van 700.000, die de stichting nog 

voor 2016 tegoed had, overmaken.”

Mensen laat je informeren kanker is simpel te genezen als 

men wil en niet een slachtoffer wil zijn.

John H Baselmans-Oracle

Het boek wordt gesloten

Na 35 jaren ingezonden stukken geschreven te hebben 

denk ik wel dat het tijd is, en zeker na het gedrag het laatste jaar, 

om de afgeperste reguliere nieuwsmedia vaarwel te zeggen. 

Het is duidelijk gebleken dat men, zeker op deze eilanden, 

niet aan vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geschrift ge-

daan wordt. Afgeperst door enkele personen hoog aan de macht 

is de huidige pers niets meer dan een gemanipuleerde roddelclub 

hangend aan wat touwtjes. Duidelijk is gebleken dat men geld 
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boven eerlijk nieuws zet en dat de laatste jaren nauwelijks nog 

zaken uitgezocht worden door de journalistiek. Het is copy past 

of een vodje papier in een brievenbus wat de waarheid volgens 

hen is! “Als het stuk maar verkoopt, de inhoud is niet belangrijk” 

is duidelijk hun motto.

Al enkele jaren was ik mijn ingezonden brieven aan het 

publiceren via zowel mijn boeken, die geweldig gedownload 

worden, maar ook via mijn blog “Watamula”. Laatstgenoemde 

heeft de laatste tijd zo’n explosie meegemaakt in lezers dat nu 

dagelijks rond de 20 duizend geïnteresseerden de blog bezoeken 

en lezen. Het is ook wel te merken aan de reacties die er dagelijks 

binnen komen.

Deze blog samen met de verzamelbundels van mijn in-

gezonden stukken zullen de enige manier zijn hoe ik vanaf nu 

de waarheid naar buiten breng. Ik stop met het sturen van mijn 

stukken naar de lokale pers en ze zullen niet meer verder aange-

boden worden. Het is genoeg geweest en het bewijs is ondertussen 

geleverd. Door hun acties tegen mij persoonlijk heb ik wel een 

geweldige database aan kunnen leggen wat aantoont wat er pre-

cies onder de pers gaande is. Zodra ik alle namen en omkopingen 

(via afpersing, aannemen van cadeaus en reclames) van alle pers 

duidelijk in een stuk kan zetten, zal dat te zijner tijd zeker ook 

gepubliceerd worden.
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Mijn “Public opinion” stukken zullen dus vanaf heden 

alleen nog te lezen zijn op mijn Watamula blog 

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

en de volgende 5 facebook groepen, Twitter en You Tube

Privé

https://www.facebook.com/john.baselmans.oracle

Klokkenluiders Curaçao groep

https://www.facebook.com/groups/282618275226570/?

ref=bookmarks

Fan page :John-H: Baselmans.

https://www.facebook.com/groups/375388222560045/?

ref=bookmarks

Free download books

https://www.facebook.com/groups/booksjohnbaselmans/

Zakelijke pagina

https://www.facebook.com/johnhbaselmans/

Twitter

https://twitter.com/johnbaselmans

You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCC5PAmigBI6sOFj2_KOeClQ

Ik bedank de trouwe lezers van mijn stukken via de gema-

nipuleerde/omgekochte pers en vanaf 2017 is er een mogelijkheid 

de waarheid te blijven volgen via bovengenoemde internet links. 
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De weg naar vrijheid en eerlijkheid wordt steeds breder.

John H Baselmans-Oracle

Slimme meter, de leugens van Aqualectra

- De meters zijn gemakkelijk te hacken.

- Door derden te manipuleren.

- De sterke straling van WIFI die wereldwijd langzaam 

  maar zeker verboden wordt.

- Men kan je ten aller tijden controleren, afsluiten of zien 

  of je thuis bent.

De slimme meter is niets anders dan een zeer gevaarlijk 

controle apparaat! 

John H Baselmans-Oracle

Lichtgevend water

Was u vannacht ook wakker rond half 4?

Op dat moment begon het heel zachtjes te regenen. Het 

eerste water liep via de regenpijp in de regenton.
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Ik hoorde het water lichtjes stromen en op een of andere 

manier trok het mijn aandacht.

Ik keek naar de regenpijp en zag licht uit deze pijp komen.

Met mijn slaperige kop zette ik mijn bril op, ik wilde weten 

wat er gaande was. Weer gekeken bleef het water lichtgevend en 

stroomde zo in de regenton.

Ik verder kijken want dacht dat het de maan was die net 

deze lichtinval veroorzaakte.

Geen maan, donkere wolkendek boven ons en geen licht 

verder! De regen begon harder naar beneden te vallen en het licht 

verdween.

Wat het was, is voor mij een raadsel maar het lichtgevend 

water leek veel op fosfor licht wat je wel eens ziet als je aan het 

vissen bent op zee.

Het was bijzonder en ik vind zeker een melding waard.

John H Baselmans-Oracle

Wanneer gaan mensen beseffen?

.... dat het niets uitmaakt wie er op die politieke stoel zit.
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Deze piassen zijn er door een hogere elite neergezet en 

moeten zorgen dat de weg gevolgd wordt die zij in de top beslissen. 

Of het nu Obama is of Trump, Wilders of Rutte, ze moeten 

doen wat hen opgedragen wordt. 

De dag dat we als burgers dat gaan beseffen zien we dat 

er een schijndemocratie is en dat het de veelal corrupte en maffia 

top elites zijn die de dienst uitmaken. 

Interessant wordt het nu omdat Trump zelf een van de 

elite maffia zakenlui is en door zijn vele praten zeer interessante 

informatie laat glippen.

Een nieuw tijdperk? Nee, gewoon een nieuwe Jan Klaasen 

en dat met zijn Katrijn.

Ga hen volgen en je zult zien degenen die de ware touwtjes 

in handen hebben. 

Kijk niet naar de acteurs, kijk naar de regie en hun regis-

seurs met daarachter diegenen die de betalingen doen! 

Zij zijn de mensen die de politiek bepalen.

John H Baselmans-Oracle
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Iets veranderen

Iets veranderen wil zeggen, je niet aan de regels houden 

en je niet storen aan de gevestigde orde.

John H Baselmans-Oracle

De ideale samenleving

Mensen blijven vragen: Hoe zie jij de ideale samenleving 

en hoe zou jij een wereld besturen? Niet dat ik een wereld wil 

besturen zelfs niet een land, maar wel heb ik mijn ideale samen-

leving op papier gezet.

Lees dit boek maar eens.

Title: 

Utopia (Uit de cyclus van het energieniale leven) 

ISBN 978-1-329-51188-0

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Utopia_download.pdf

File size 1.4 MB

Proces Norbert George

“Simpel doorgestoken kaart en een actie van justitiële 

corruptie”

Zomaar beschuldigen is Curaçaos
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Norbert George heeft geen bewijs geleverd voor zijn bewe-

ring dat het Openbaar Ministerie journalisten omkoopt. Gisteren 

stond-ie terecht. In ruil voor positieve berichtgeving zouden onder 

andere verslaggevers Richeron Balentien en Yves Cooper geld 

hebben gekregen van het OM. George meldde in de rechtbank die 

informatie van derden te hebben gekregen. Volgens de ex-politicus 

moet het OM niet zo moeilijk doen. Het over en weer beschuldigen 

is volgens hem onderdeel van de Curaçaose cultuur. Nederlandse 

aanklagers en rechters snappen dat niet. Uitspraak 13 februari.

Commentaar

Een duidelijk voorbeeld van slechte journalistiek en zeker 

voorveroordeelde commentaar leveren. Deze uitspraak van heer 

Drayer doet me denken toen de rechtszaak was in het geval stich-

ting Mai. Niemand had door wat er werkelijk speelde en welke 

opdracht de rechter had. Niemand (op een persoon na) heeft nooit 

werkelijk mij gevraagd wat er gaande was. En zo zien we dat de 

reguliere pers met handen en voeten gebonden is aan wat hen 

opgedragen wordt. Verwrongen, gemanipuleerd en zonder eigen 

inbreng.

Verder commentaar op iemand die zich af vroeg wat er 

gaande is:

“Het OM staat bol van leugens en bedrog. Vele aangiftes 

verdwijnen maar ook worden simpel geweigerd! Dat als je te dicht 

komt bij deze elite. 
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Of Norbert gelijk heeft of niet is hier het punt niet. Norbert 

zit midden in een haatcampagne opgezet door 3 journalisten die 

gewezen zijn op hun verbasterde praatjes. 

Nogmaals, wat waar is of niet gaat het hier niet om en OM 

heeft zich laten misleiden door deze journalisten clan.

Overduidelijk is nu wel de connectie tussen OM en deze 

journalisten. Het OM is nu overduidelijk niet een onpartijdige 

partij maar een slaaf van de media. Ik snap niet dat Norbert dat 

niet aangehaald heeft. Het bewijs hebben ze zelf geleverd!  Nu 

kijken in hoeverre de rechter geïnstrueerd is door “hogerhand”. 

Want dat is volgens de oud-PG heel normaal. 

Zaken worden van te voren al besproken en dat heren 

OM zijn de woorden van uw eigen oud-PG.” Wat er werkelijk is 

gebeurd wordt duidelijk hier niet beschreven en het is dus simpel 

afwachten hoe bevooroordeeld en welke opdracht de rechter heeft 

gekregen.

Dat lezen we 13 februari”

John H Baselmans-Oracle
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Geen hand

Vele mensen maakten zich druk dat Trump een zwarte 

kerkleider geen hand gaf. Dat terwijl de kerkleider zelf aan gaf 

geen hand te geven. Maar als je het gehele filmpje kijkt is er iets 

meer opvallends. Zoals elke wereldleider zijn zij slaaf van het 

geloof en de kerk. 

Ook zo Trump die het druk had met alle ware leiders die 

uit gaan maken wat hij wel en niet kan doen.

De ontmoeting met de zwarte paus zal zeer binnenkort 

komen dat onder het mom dat er een beleefdheidsbezoek gebracht 

gaat worden aan de huidige paus.

Zijn missie zal dan duidelijk gaan worden want Trump 

laat nu al veel zien van wie hij slaaf is.

John H Baselmans-Oracle

Verkoop van COT Bullenbaai

Uit zeer betrouwbare bronnen is gebleken dat de regering 

Koeiman het terrein Bullenbaai aan het verkopen is aan de Chinese 

investeerdersgroep Guangdong Zhenrong Energy.
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Dat wil zeggen dat de oude ISLA blijft bestaan!

Hoe is het mogelijk dat Curaçao een 2de raffinaderij gaat 

bouwen op zo’n klein eiland.

En hoe kan het dat een groot terrein zo maar verkocht kan 

worden aan China?

U kunt zelf de verkaveling al zien bij de weg naar West-

punt waar de meetpunten al schoongemaakt zijn met de nodige 

verboden borden.

Zo gaan projecten als Coral Estate totaal degenereren naar 

Wichi2.

John H Baselmans-Oracle

Dow Jones

De financiële markt is nog nooit in zijn bestaan zo hoog 

geweest.

Heer Trump zorgt kennelijk voor een sterke Dow Jones. 

Laat de lage klasse bevolking maar schreeuwen, de elite 

zijn blij met deze man.

John H Baselmans-Oracle



102 - Verboden -

Mr.P

Hoe is het mogelijk dat een zekere man mr P. het gehele 

deel rond en om de luchthaven HATO in zijn bezit heeft, zaken 

bepaalt en nu aast op Campo.

Daarnaast is hij de man achter de data centra en ook diep 

in de haven van ons eiland zit?

Maar vooral is hij de absolute top in de gokwereld, zowel 

casino’s als internetgokken en deze beheert en stuurt, dat inclusief 

de grootste cokehandel naar Nederland en Antwerpen.

Ook heeft hij overduidelijk zijn zinnen gezet op Oostpunt.

Dat allemaal via diverse zeer ingenieuze constructies, 

bedrijven en clubjes en de hulp van zijn accountants.

We spreken blijkbaar over de grootste Italiaanse maffiabaas 

die de Antillen in zijn geheel perfect in zijn beheer heeft.

John H Baselmans-Oracle

Ons eiland verkocht aan de Chinezen

Steeds meer komen er bevestigingen binnen dat er in het 
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zogenaamd diepste geheim het gehele COT inclusief de grote 

terreinen om COT verkocht gaan worden aan de Chinese inves-

teerdersgroep Guangdong Zhenrong Energy.

Dat om bij het COT een nieuwe raffinaderij te bouwen.

Dat wil zeggen dat de miljarden NIET gestoken gaan 

worden in het afbreken en moderniseren van de oude ISLA roest-

bak maar dat Chinese investeerdersgroep Guangdong Zhenrong 

Energy simpel een tweede raffinaderij mag bouwen!

Waar zijn de zogenaamde goedwillende politici die nu de 

bevolking belazeren en lak hebben aan hun eigen politieke belof-

tes, puur om zelf ook wat geld van die deal te vangen?

Hierbij wat foto’s van de werkzaamheden om het terrein 

uit te zetten. Een opmerkelijk detail is dat openbare werken net 

doen of ze niet weten wat hun politici uitspoken en spelen, of dat 

deze actie illegaal is!

Dit bord lag langs de lange kaalgeschoren strook richting 

COT.

Ondertussen gaat alles door en kunnen de meetpalen ge-

slagen worden.

John H Baselmans-Oracle
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Stoppen met kunst voor de elite

Vanmorgen kwam er een cartoon op mijn scherm en in een 

keer drong het tot me door waarom ik het steeds moeilijker heb 

om nog mijn gevoelens te tekenen, beeldhouwen, schrijven of in 

welke vorm dan ook vast te leggen. Plotsklaps zag ik het plaatje 

en in een keer merkte ik wat de dualiteit was waar ik 63 jaren van 

mijn leven heb tegen gevochten.

“Mijn gevoelens vastgelegd in een of andere kunstvorm is 

op deze wereld alleen bestemd en bepaald door de elite!”

Deze ene zin kwam in me op bij deze cartoon en verklaarde 

de tweestrijd waar ik alsmaar mee bezig was. 

Kunst is een tak waar de elites elkaar de loef mee willen 

afsteken maar ook hoe ze via plaatjes mensen willen hersenspoelen 

en indoctrineren. Het is de elite club die bepaalt wie wel en wie 

niet kunst mogen maken. Dat verklaart ook waarom een kunstenaar 

alsmaar “gestuurd” wordt door zijn galerie en of een manager die 

beweert verstand te hebben van kunst en alsmaar met de smoes 

komt dat dit wel en dat niet verkocht wordt en het gecreëerde 

aangepast moet worden. Het verklaart ook de chaos en de troep 

die we nu in de vele galeries zien. Hetzelfde zien we dat in de 

schrijverswereld waarbij de publisher scripts zo herschrijven dat 

het niet meer de creatie is van de schrijver maar een product wat 
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geld moet maken en zoveel mogelijk onder de massa moet komen 

om zo ook bepaalde gedachtes te activeren.

Nu pas dringt het tot me door waarom galeries lokaal me 

afstoten en nu pas snap ik mijn acties van gratis tekenen voor 

mensen en boeken schrijven die allemaal vanuit mijn hart komen 

en niet gemanipuleerd zijn door een of andere elite club zoals we 

die hier kennen, gezeteld bijvoorbeeld in een Avila.

Mijn duizenden tekeningen waren in het verleden verspreid 

onder twee groepen en dat waren de mensen bij wie de tekening 

hun hart greep en de groep die het zag als een belegging. Want 

als ik dood ben kan het nog wel eens wat opbrengen. Iets wat we 

zien bij collega kunstenaars heren Ocalia en Pinedo, mensen die 

creëerden vanuit hun hart en ziel en de elite groep nu probeert 

met hun werk een slaatje uit te slaan.

Om deze rush tegen te gaan verkoop ik al ruim 12 jaren 

mijn werk niet. Er is ook een duidelijke regel gesteld dat na mijn 

dood NIETS onder de elite gaat komen die van mijn werk geld 

willen maken! Mijn werk is opgeslagen veilig en ver weg van 

deze elitaire ellende.

Het doet me pijn dat vele kunstwerken, gemaakt vanuit 

een hart en ziel, als geldbomen worden gezien en puur onder het 

mom “de kunstenaar moet toch ook leven”! Maar dan vraag ik 

me af waarom wordt er dan druk op zeer vele kunstenaars gezet 
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om te creëren wat door de elite bepaald wordt? Waarom mogen 

ze niet hun hart en ziel gebruiken en waarom is de hedendaagse 

kunst niets meer dan een geldmachine? Want geloof me, als 63 

jarige kunstenaar in hart en ziel, en heb menig talent zien komen 

maar ook zien gaan, is de hedendaagse kunst puur het oplichten 

en opleggen van boodschappen via de vele nietszeggende troep 

die geleverd wordt alleen omdat er een prijskaartje aan hangt! De 

kunst die we al enkele jaren zien is niets meer dan geldsluizen en 

kunstenaars als slaven binden aan een groep die blindelings loze 

woorden aannemen van een of ander opperhoofd!

Nu het plaatje overduidelijk is en de cartoon hier geplaatst 

duidelijk maakt wat er werkelijk gaande is, is het voor mij over-

duidelijk dat niet één stuk van mijn hand naar buiten komt. De 

kunst die ik nog ga creëren is allemaal voor die mensen die een 

hart en ziel hebben en daar is het woordje geld geen optie meer.

Het werk zal verder spreken niet mijn naam, de prijs of 

het opgelegde plaatje.

John H Baselmans-Oracle

Miss Universe (vleeswarenfabriek)

Het legale vleeswaren wedstrijd waar jonge vrouwen nog 

steeds in geloven om iets te betekenen in dit ziek systeem.



107- Publicaties-

Vertel me; Wat is mooi?

Dat platgestreken opgespoten vel of een persoon die ener-

gie uit straalt van binnenuit?

John H Baselmans-Oracle

Hoe dwaalt de rechterlijke macht?

Uitspraak justitie:

“De jongen zou niet meewerken met de reclassering en 

jeugdzorg. En de kans op herhaling na vrijlating zou groot zijn, 

omdat zijn hele familie in de criminaliteit zit.”

Commentaar

De meest belachelijk rechterlijke uitspraak van de laatste 

tijd. Omdat je familie zo is, ben jij ook crimineel en moet je als een 

slaaf maar meewerken aan wat een stel zombies over je beslissen!

Waar gaat de rechterlijke macht naar toe?

Hier op de eilanden is justitie niets meer dan een stel 

dwalende afgeperste en gemanipuleerde personen.

John H Baselmans-Oracle
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Freemason / Vrijmetselarij

Gisteren was weer zo’n dag dat je weet dat er enkele per-

sonen alles aan doen om krom recht te praten.

We kwamen weer terecht op de vrijmetselarij en de zoge-

naamde machtige 33ste graad.

Vele boeken heb ik over deze club al geschreven en ook 

heb ik uitgelegd en bewezen dat het niet stopt bij de 33ste graad. 

Volgens de oude ritualen gaat het tot en met de 34ste graad en later 

is dat zelfs ge-upgrade tot de 102de graad! Dat werd duidelijk uit 

een correspondentie met een 96ste graad mason in Hawaii!

De discussie was duidelijk in regie van een mason die er 

alles aan deed om ons te laten geloven dat het stopt bij de 33ste 

graad en alles op de ouderwetse zeer bekende manier belachelijk 

maakte wat er gezet werd over de vele hogere graden.

Maar laten we even duidelijk zijn, in de volksmond mogen 

we niets meer weten dat de vrijmetselarij bestaat uit 33 graden. 

Over deze graden is nogal wat te lezen. In het verleden en het 

weder oprichten van de freemason werd dat ook door Pike zo naar 

buiten gebracht. Doch al in zijn tijd was er een 34ste graad waar 

de koninklijke huizen en een top onder gebracht zijn. Tot en met 

de 33ste graad werd alles besloten en gedirigeerd in de loge zelf. 
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Maar toen kwam er een duidelijke “afscheiding” of meer een uit-

breiding die opliep tot de 102de graad. Waar men via clubjes vele 

wegen uitwaaierde in het dagelijks systeem. Deze zorgde dat zowel 

politiek als zakelijk alles gedirigeerd wordt door deze absolute 

top (vanaf de 94ste graad). Oud-rechters, koninklijke huizen en 

wereldleiders inclusief het Vaticaan begeven zich in de laatste 7 

graden waarvan het Vaticaan duidelijk een van de hoogste graad is.

Men praat over een “postmaster” maar die postmaster 

zetelt al lang niet meer in Zwitserland. Toch zetelt de postmaster 

als hoofdkwartier voor het dagelijks leven voor de buitenwereld 

nog steeds in Zwitserland en zijn zeer belangrijke politieke, 

rechterlijke en financiële zetels gevestigd in dat Zwitserland. De 

absolute top van de freemason moet alles vastleggen via deze 

postmaster. Wie deze persoon of identiteit dan ook mag zijn. Veel 

lijkt het erop dat de top te vinden is in het Vaticaan en alles wijst 

naar de Jezuïeten paus die alles blijkbaar coördineert. Het is een 

kwestie van tijd dat de ware postmaster en de bepaler in de 102de 

graad mason zich gaat openbaren. Maar veel kunnen we al terug 

leiden en tracen en dat staat duidelijk beschreven in mijn boeken 

over deze freemason. 

Volg de absolute macht en men komt bij de kern of is het 

CERN?

John H Baselmans-Oracle
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Justitie plukt loterijkoning Curaçao voor 35 miljoen euro

In Nederland verkoopt bijna alle Chinezen restaurants Il-

legale loterijen. Hoe gaat de Ministerie van Veiligheid en Justitie 

hiermee om?

Commentaar

Allemaal om het online gaming te beschermen en door te 

voeren. Deze afleiding naar de Chinese onderwereld is een lacher-

tje, deze is er altijd geweest! Wat doet men aan de vele Chinese 

casino’s die over het eiland zijn. Casino’s waar werkelijk miljoenen 

worden ingezet en een kern is die veel hoger is dan welke gok-

hoek dan ook. Maar NIEMAND heeft het lef deze casino’s aan 

te pakken of is het dat er politici zijn die daar ook zijn te vinden?

Zover mijn meldingen gaan, zijn er bij de Chinese on-

derwereld zeer regelmatig politici en ambtenaren van het land te 

vinden.

Nu dat we zo ver zijn dat zelfs de Chinese onderwereld 

naar boven komt, gaat men zich druk maken over lotjes!

Dan vraag ik me af; what about hun casino’s maar ook 

die miljarden investering die we gaan krijgen in dit eiland door 

hen? Heeft u wel eens nagegaan wie deze mensen zijn en hoe zij 

werken en aan hun geld komen?
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Nu, dat heb ik wel gedaan en dan is de huidige regeringen 

van Curaçao samen aan het werken met de Chinese onderwereld!

John H Baselmans-Oracle

Insel (sin) Air

Gisteravond moest dit toestel vertrekken van Baranguilla, 

Colombia, maar na 20 minuten kwam er een melding in de cockpit 

dat er niet voldoende trust (vermogen) was in de linkermotor van 

het toestel. Het toestel blijft zeker tot vanavond nog aan de grond. 

Een ochtendvlucht naar Bonaire werd daarom geannuleerd. De 

later vlucht naar Trinidad is nu ook gecancelled.

Commentaar

Waar gaat dit naar toe?

Wil de huidige regering moorden op hun geweten hebben?

Wacht men op een werkelijk ongeluk?

Duidelijk is dat men kost wat kost deze failliet organisatie 

wil aanhouden om nog meer geld weg te sluizen, dat desnoods ten 

koste van levens van burgers als het zo door gaat!

John H Baselmans-Oracle
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Chemische doctoren

Al een geruime tijd zien en lezen we vragen over de ge-

zondheid en wat eventueel te doen om weer gezond te worden.

Wat mij alsmaar opvalt is dat we dan de vragen beantwoord 

zien worden door chemisch laboranten, of personen die in een of 

ander laborant hebben gewerkt of nog werken. Men kan dan gratis 

advies krijgen wat en wat niet bij elkaar genomen kan worden.

Gisteren zag ik weer zo’n expert toen het ging over vi-

tamine C. De vraag was over de huidige griep en wat te doen. 

Antwoord; neem veel vitamine C en ga in de zon zitten en je bent 

er zo doorheen.

Toen kwam er een zich voordoende laborant met een 

verhaal dat C en D slecht waren en niet te veel genomen mocht 

worden maar men kon door het bloed te testen wel zien welke 

dosis je mag hebben! Nu, de werkelijkheid is anders want juist bij 

een griep of aankomende koude is een booster C geen probleem. 

Je kunt gaan tot 6.000 tot 10.000 mg per dag als een booster en je 

zult snel van je vervelende klachten af zijn. Dat kan ook bereikt 

worden door citroenen oftewel lamunchi te nemen en het lichaam 

zal dan weer zijn immuunsysteem opkrikken. 

Mensen die graag dokter willen spelen, en blijkbaar zijn 

dat de vele laboranten, willen graag zo mensen de meest rare za-
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ken laten geloven puur omdat ze in de manier van chemie denken. 

Vergetende dat er ook natuurlijke producten zijn. We zien deze 

personen ook verschijnen als hennep of drugsexpert en maken 

openlijk kenbaar dat je hen moet consulten en hen je ziekteverhaal 

moeten voorleggen! 

Simpel, blijf weg bij de chemie en hun beschermers van 

gif en doe wat je lichaam vraagt en aangeeft. Je eigen lichaam 

is JOUW dokter, niet die analist, chemicus of internet doktoren.

John H Baselmans-Oracle

Je medemens slaan

Je handen uitsteken naar je partner, kinderen of medemens 

wil zeggen dat je compleet ziek bent en werkelijk iets los is in je 

hersenen.

Via welk geloof of welke komaf je ook bent, slaan is 

NOOIT te rechtvaardigen.

Wie dit ongemerkt toe laat en zelfs filmt is zelf niet veel 

beter.

Shame on you.

John H Baselmans-Oracle
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The core

“It is useful to know the laws of nature – for that enables 

us to obey them. To act otherwise would be to rise in revolt against 

heaven.” 

— Adolf Hitler

Commentaar

Duidelijk is dat Adolf Hitler de connectie wist en de kracht 

van de energie uit de natuur. Niets voor niets leven de elites van 

deze wereld op grote landgoederen of eigen eilanden. Dat is niet 

alleen om bezit maar ook de kracht van het leven.

In een flat 6 hoog zal men weinig energie kunnen halen. En 

hoeveel keren zegt uw dokter niet “ga wandelen, ga de natuur in”?

Insel (sin) Air - part 364 

30 miljoen wordt er via de regering weggesluisd.

Het is niet te geloven dat men alsmaar dezelfde manieren 

hanteert om veel geld weg te sluizen van ons gemeenschapsgeld. 

We zagen het bij ALM bij DCA en nu weer bij Insel(sin)Air. 

Dan praten we nog maar alleen over de lokale luchtvaartmaat-

schappijen. Men weigert samen te gaan werken of een ander de 

vluchten te gunnen! Dat omdat alsmaar dezelfde heren die hier 
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in de luchtvaart zitten het voor het zeggen hebben. De politiek 

is kennelijk zo dom dat men elke keer in de gladde praatjes trapt 

van deze zeer gevaarlijke oplichters.

Ja, oplichters want meer zijn deze heren niet. Ze weten 

alsmaar het volk heel veel miljoenen afhandig te maken en geen 

product te leveren.

Zo nu weer waarbij vele beloftes gedaan zijn en nog net 

niet de vliegtuigen uit de lucht vallen van deze Insel(sin)Air. Zel-

den zijn er vluchten op tijd, mocht je geluk hebben als deze gaat 

want al geruime tijd ziet het schema op onze airport er zo uit als 

onderstaande plaatjes.

30 miljoen en de vorige honderden miljoenen hebben 

deze heren verduisterd en men mag en kan dat allemaal omdat ze 

beschermd worden door de lokale elites en hun rechtssysteem.

“Curaçao maffia eiland” en dat zegt simpel alles!

John H Baselmans-Oracle

Curaçaose (maffia) politiek

Het is niets nieuws, vanaf 2010 schrijf ik al over. Dat sinds 

ik het totale plaatje plus bewijzen heb ingediend bij de toenmalige 

Gouverneur voor verder onderzoek.
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De politiek is al vele tientallen jaren afhankelijk van het 

maffiageld en bekenden waren in die tijd blijkbaar wel; Huck, Pee-

ters en Godeth samen met vele andere. Personen die vele mensen 

achter zich wisten te “kopen” om zo op die heerlijke stoel te zitten.

Nu praten we over 2 maffiagroepen die alsmaar strijden 

om de macht en het zijn ook 2 groepen (PAR-PNP-MAN enz) 

die tot voor kort de sterkste waren omdat daar de Italiaanse gok/

drugs maffia duidelijk achter zit en alles bepaalde op dit eiland. De 

tegenpool was tot voor kort nog niet zo machtig en kwam hoofdza-

kelijk vanuit Zuid Amerika en de daaraan gebonden drugskartels. 

Wat wel zeer opvallend was, was dat beide wel onder één 

toeleverancier werken (koninklijkhuis) en het wordt tot de dag 

van vandaag allemaal naar Nederland verscheept en dat op diverse 

manieren (zie de huidige berichten).

Nu zijn de machtsverhoudingen wat veranderd omdat alle 

gegevens van de maffia sinds het tijdperk heer Schotte op straat 

liggen. Men kent elkaar nu door en door en men weet wat voor 

geld en wie er in te trekken is om aan de macht te komen. Geld 

is geen probleem voor beide groepen als ze maar aan de macht 

komen. Doch de macht zal nimmer aan één groep behoren al doet 

de Italiaanse maffia hun uiterste best de moord op heer Wiels te 

schuiven op de Zuid Amerikaanse maffia in de naam van heer 

Schotte en Dos Santos.
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Dat komt omdat er grote banken en accountants hun namen 

veilig willen stellen en willen zorgen dat de ogen zeker niet gericht 

gaan worden naar de Italiaanse hoek. Het is die hoek die de vuile 

spelletjes opzet en zo ook weer de laatste verkiezing. Men wist 

dat men de greep kwijt is maar door enkele smerige zetten, in de 

vorm van een lichtelijke lijkende staatsgreep, dacht men de macht 

te behouden en zo ook de zaak Wiels te kunnen blijven afschermen. 

Buiten dat moest zo snel mogelijk het schaduwbankieren legaal 

gemaakt worden wat de Italiaanse tak vele miljarden en de macht 

weer definitief in handen zou brengen.

Was het dat PS dit doorhad? Zijn er dan toch papieren 

van heer Wiels naar boven gekomen? Of is er duidelijk dat de 

werkelijke macht nu aan de Zuid Amerikaanse kant ligt? Wat wel 

duidelijk is, is dat men zelfs met een herverkiezing en mogelijk 

wederom verder manipuleren van cijfers, toch de Italiaanse tak 

vast wil houden. Dat via het omkopen van zowel de politiek als 

het afpersen van de rechterlijke macht.

Het gaat ver, het gaat diep, door een gehele eilandelijke 

bevolking diep in de maffia te trekken en zelfs deze verkoopt aan 

een China die niets anders dan geldsluizen is. Dit alles is wel erg 

en zeer kwalijk te nemen. 

Laten we de gehele politiek naar huis sturen en alle par-

tijen ontbinden en alle politici vervolgen. Laten we starten met 

een integere zakelijke groep die het eiland Curaçao gaat schoon-
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vegen. Dat tegelijkertijd met een totaal ander juridisch systeem 

met zuivere integere rechters.

John H Baselmans-Oracle 

Nederlandse Schotte vete

Achter de hele Schotte vete zit Nederland die absoluut 

niet toelaat dat er cocaïne binnenkomt via een ander kanaal dan 

de Italiaanse maffia naar hun koning.

De machtsstrijd is in volle gang en er zal wederom veel 

geld gepompt worden om de verkiezingen zo te draaien dat de 

Zuid-Amerikaanse maffia geen greep krijgt.

Let simpel hoe de gouverneur van Curaçao draait en wringt 

om de Zuid-Amerikaanse groep te weren uit de lokale politiek.

Hoeveel geld zal hier niet verdwijnen en hoe zal de justiti-

ele macht niet moeten “aanpassen” om veroordelingen te krijgen.

Zelfs het echtpaar Knoops zijn de “kronkels” van het 

Antilliaans / Nederlands recht opgevallen.

John H Baselmans-Oracle
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Corruptie van politici

Het stelen in de politiek en door de ministers is al heel veel 

jaren bezig. Het gaat er dan om dat er projecten, waarbij henzelf in 

zitten, bevoordeeld worden. Iets wat we bij vele projecten hebben 

gezien onder andere Weshi, Seaquarium, Jan Thiel, Spaanswater, 

enzovoorts.

Maar ook worden wetten doorgedrukt die ten nadele zijn 

voor het eiland en dat puur alleen voor eigen gewin. Deze wetten 

zijn er om zo bepaalde handel in Cocaïne, verdere drugs maar ook 

gokken en internetgaming verder uit te breiden. Banken houden 

zich ook niet aan regels en de MOT is een farce als het gaat om 

de eilandelijke elites.

Zo zien we ook nu bij minister Eugene Rhuggenaath die 

kost wat kost het Hato project voor zijn blijkbaar Italiaanse vriend 

kennelijk er zo snel mogelijk door moest drukken. Dezelfde vriend 

die ook het internet gokken en schaduwbankieren veilig gesteld 

wil zien en daarom de regering Koeiman met een noodgang geïn-

stalleerd werd. Dit allemaal ten nadele van de Zuid-Amerikaanse 

Maffia die onder de vleugels aanwezig is via de heren Schotte, 

Amparo en de kornuiten achter de schermen.

John H Baselmans-Oracle
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L’histoire se répète

Gisteren was het een vreemde dag. Al geruime tijd worstel 

ik met het heden en het verleden dat samen met de toekomst. Dat 

zal wel komen door het boek wat ik aan het schrijven ben over 

dimensies en de werelden die open gaan. Dieper en dieper zie 

ik werelden en valt het op dat er veel gaande is rond ons heen. 

Vele zaken worden duidelijk en het is met een menselijk verstand 

moeilijk te pakken. 

Sinds ik met dat boek bezig ben, zijn mijn nachten zwaar 

en laten veel zien. ’s Morgens wakker worden is niets meer dan 

ogen openen en doorgaan. De wereld draait al en van de ene in de 

andere dimensie gaan is niets meer dan ogen sluiten, ogen openen.

Gisterenavond zette mijn vrouw en ik een film op. De 

titel was niet veel belovend maar och je moet alles zien is mijn 

motto wil je een oordeel kunnen vellen en weten of het iets kan 

betekenen in je leven. “American Pastoral” heette de film en je 

denkt dan meteen aan een of ander gelovige godachtige plaatjes 

met een woord verkondigend.

In het begin had ik het nog niet door maar de film trok 

wel mijn aandacht en na verloop van tijd pakte het me geheel en 

in een keer was de film een kopie van een van de delen van mijn 

leven met mijn pleegdochter; Een kind van drugsouders en bij ons 
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komen wonen vanaf haar 5de tot de dag dat ze voorgoed wegliep 

en vertrok naar Nederland.

Nu, 12 uren later zijn er menig tranen gevallen want de 

film is een verhaal wat ik zelf heb meegemaakt en een kopie van 

mijn dimensie in die tijd. Alles gevend aan een levend wezen en 

je hart en ziel op het spel zettend, was zij het toch die de dolk 

in mijn hart plaatste, vol haat vol nijd en vol frustraties van haar 

eerste levensjaren.

L’histoire se répète is niet dat een historie zich herhaalt 

maar Marx wist drommels goed de wereld en zijn dimensies. 

Gisteren was ik weer vele jaren terug en tot nu lijkt het dat ik 

weer dit alles mee moest maken. Een gebroken hart, veel pijn en 

het gevoel van ongekende onmacht.

John H Baselmans-Oracle

Mijn analyse, Heer Schotte

Ik moet toegeven, ik houd steeds meer van deze man.

Hij is een open boek en hij doet precies wat niet verboden 

is maar alsmaar altijd politiek aangenomen werd.

Heer Schotte doet nu precies wat men hem jaren geleden 

in kabinet Schotte werd aangedaan namelijk afzetten via een 
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verkapte staatsgreep. 

Hij pakt zijn tegenstander aan met hun eigen wapens. 

Kennelijk is dat het motto van heer Schotte. 

Nu nog gaan regeren, want zijn veroordeling is NIET 

definitief.

Ondertussen komen steeds meer vuile zaken naar buiten 

en dat maakt deze man werkelijk een open boek.

John H Baselmans-Oracle

Hoe veranderen we de wereld?

Als we de gehele geschiedenis bekijken van de wereld en 

de vele geschriften van alle continenten, zijn de ware personen 

die de wereld veranderden, of personen die als een tiran te keer 

gaan, of personen die via een achterdeur op onverklaarbare wijze 

zaken hebben omgegooid.

De eerste groep noemen we dictators en de tweede groep 

noemen we “in naam van god” oftewel “karma”.

Na midden in vele zaken gezeten te hebben en ook vele 

zaken voorgelegd te hebben, is er gebleken dat er een bron is waar 

nauwelijks tegen te vechten is. Dat is zoals men als gewone man 
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alsmaar denkt. Met de dag van het invoeren van de computer en 

het met elkaar verbinden van systemen is veel informatie los te 

peuteren via het zwarte web. De wereld achter de internetwereld.

Vele malen ben ik aangevallen dat ik zaken uit mijn duim 

zuig en zaken beweer die niet op waarheid berusten. Doch nooit 

is het tegendeel bewezen en zelfs na jaren zijn vele zaken als 

drugs- , wapen- , mensen- en witwashandel allemaal aan het licht 

gekomen. Velen praten nu over het woord wat jaren taboe was en 

dat woord is “maffia”. Ook zijn de vuile politieke spelletjes maar 

ook de rol in de vuile wereld van de zeker niet altijd zuivere jus-

titie. Kortom, het systeem is een vieze vuile was, gecontroleerd 

door het grote geld.

De bron van al deze vieze praktijken is het woordje GELD, 

en het is geld en macht waar de elitewereld voor vecht en voor 

wat wij als vuile was alsmaar gekleineerd en vernederd worden. 

Liefst zou men iedereen op willen sluiten of vermoorden via een 

justitie en haar CID. 

Veel research heb ik gedaan in mijn leven en de kern is ook 

gevonden. Deze kern is duidelijk het verslaafd zijn aan cocaïne 

en macht, maar voornamelijk aan geld en bezittingen. Nu, in de 

huidige wereld hebben we het geluk dat we in de financiële syste-

men kunnen komen en daarin veel geld kunnen laten verdwijnen 

of zetten waar nooit een van de elite achter zal komen. De hackers 

wereld is enorm en is steeds machtiger en zal dan ook steeds 
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dichter en dieper in deze systemen kunnen wroeten en tot dusver 

spelen. De dag dat deze onderwereld de ware key gaat aanwenden 

om de financiële markt plat te gooien en de rijken hun geld af te 

nemen, zullen banken verdwijnen en het systeem zal moeten gaan 

draaien op compleet andere spillen van het leven.

Het is een kwestie van tijd en nog vele coderingen maar 

de enige manier dat we dit ziekelijk systeem kunnen stoppen, is 

het geld afhandig maken wat de elites via vieze trucjes en smerige 

handel hebben toegeëigend. De banken zijn een zeer kleine spil 

en zijn niet de ware target. Het is de beurs maar ook de plaatsen 

waar het ware geld zit om deze over te nemen en daar is de hackers 

wereld al ver in gevorderd. 

Mooi genoeg hebben we ook op onze eilanden enkele grote 

hackers zitten waar kennelijk weinig mensen weet van hebben. 

Dat omdat het hier op de eilanden een geweldig klimaat is om 

vele zaken uit te testen. Er is een beurs, enkele banken en vergeet 

niet de papieren trust. Plaatsen die zo te betreden zijn, al beweert 

men de grootste veiligheden te hebben ingebouwd. De nieuwe 

oorlog is al even bezig. Het is wachten op de ware hack dat ook 

het vele lokale bloed- en gokgeld gaat verdwijnen als sneeuw in 

onze zon. De datacenter op het eiland zijn er klaar voor en “The 

big Yes” gaat komen.

John H Baselmans-Oracle
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‘Twijfels over onpartijdigheid van gouverneur op Curaçao’

Analist en ex-politicus Ricardio Isebia heeft vragen bij 

het optreden van de gouverneur tijdens de laatste politieke crisis 

op Curaçao. “Ik twijfel aan gouverneur Lucille George-Wout’s 

onpartijdigheid”, zegt Isebia.

Hij wil weten wat de werkelijke reden is dat de gouver-

neur – de vertegenwoordiging van de koning op het eiland – heeft 

gekozen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven en niet een 

regering te vormen met de nieuwe meerderheid van de oppositie.

Commentaar

De gouverneur is in de hoedanigheid van Mevrouw 

George-Wout  niet onpartijdig en zelfs heel diep in de tengels van 

de maffia. Een ieder is ook opgevallen dat haar man alsmaar in 

beeld komt en dat ze blijkbaar vele zaken niet objectief behandelt.

De 3 vorige gouverneurs waren oprecht, eerlijk en ook 

zeer duidelijk waar ze voor stonden. Wel bleek dat in de laatste 

jaar van heer Goedgedrag er duidelijk iets veranderd was en de 

maffia het duidelijk had overgenomen.

Dat merkte ik persoonlijk doordat er zeer grote aangiftes 

in een keer niet meer behandeld werden en de nieuwe gouverneur 

in de naam van George -Wout zelfs geen doorgang meer vonden.
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Alles verdween en naar zeggen werd heer Goedgedrag erg 

bedreigd door die maffia van wie de aangiftes lagen op zijn bureau.

Het gevecht tussen twee ordinaire maffiagroepen.

Dat gedaan door een stel ordinaire politici die niet kunnen 

praten en een nauwelijks vocabulaire hebben. Door deze lagere 

schoolopleiding kunnen ze niets incasseren, laat staan samen iets 

opbouwen. Zet dan deze 2 maffiagroepen tegenover elkaar en men 

heeft een perfect middel om een land de afgrond te helpen en te 

gebruiken om vele zaken wereldwijd verboden, door te voeren.

John H Baselmans-Oracle

De gebruiken van de maffia

De grootste killers in de maffia zitten vooraan in de kerk. 

Dat zien we ook op deze eilanden waar de grootste maffia crimi-

nelen kennelijk de eerste rijen hebben afgehuurd in de kerk om 

zo hun ziel rein te kopen.

Is het u ook opgevallen dat vooral de RK en hun bisschop 

er altijd als de duvel bij is om politici te strikken en uit te nodigen?

Het moorden is pas begonnen.

De gulden regel; “niet betalen of je niet aan de afspraken 

houden is de kogel.”
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We hadden in de drugswereld vroeger op het eiland hoofd-

zakelijk te maken met de Italiaanse / Nederlandse maffia. Daarin 

is de laatste jaren verandering gekomen. De Zuid-Amerikaanse 

maffia is nu sterk in opkomst en die hanteren zeer duidelijk andere 

regels. Niet betalen is de kogel, want dan kan die persoon ook niet 

meer schulden opbouwen. Beter een klein verlies dan een kapitaal 

verspelen is hun motto.

Simpele manier van denken en zeker niet de manier zoals 

de Italianen werken. Hun manier is met martelen en treiteren door 

te gaan totdat je het begeeft. Als een uiterste nood is er dan de 

kogel maar dat zien ze dan als een verlies.

Curaçao is sinds enkele jaren een tijdperk ingegaan waar 

alles besloten wordt door een of andere maffiagroep. Er zijn er 

enkele en die hebben allen zo hun eigen “handel”. Ze hebben 

hier duidelijke afspraken in maar soms wordt er even gekeken 

of de grenzen verlegd kunnen worden. Uiteindelijk gaat het om 

miljarden.

Met het woordje maffia denkt men snel aan de Italianen en 

de Zuid-Amerikanen maar vergis je niet, deze eilanden zijn zeer 

internationaal en we praten ook over de Nederlandse, Palestijnse, 

Hindoestaanse, Joodse en niet te vergeten de Chinese maffia. 

Groepen die al vele jaren actief zijn, ieder in hun eigen wereld.
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Om dit nog ooit te doorbreken zal er een ware tiran moeten 

komen. Een persoon die dit weet te doorbreken en puur alleen zijn 

eigen weg gaat doorvoeren. Dat hoeft niet een persoon te zijn, het 

kan ook een mogendheid zijn. Zolang als de maffia hier de dienst 

uit maakt en zowel justitie als politiek alles in handen heeft, kun-

nen we alleen maar het beste hopen en zorgen dat we de kogels 

kunnen blijven ontwijken.

John H Baselmans-Oracle

Serphos de man die denkt boven de wet te staan

In en in triest hoe justitie denkt en omgaat met de bevol-

king. Deze man is werkelijk het slechtste voorbeeld en is ook veel 

gaande rond deze man waar OM de aangiftes niet wil behandelen 

omdat hij beschermd moet worden.

“Deze man heeft het koninklijkhuis als dekmantel samen 

met de club waar hij in zit wat de gevaarlijkste is op deze wereld. 

Vele aangiftes zijn volgens velen tegen hem gedaan. NIET EEN 

is ooit behandeld geworden. Simpel omdat deze man blijkbaar 

onschendbaar is.” 

John H Baselmans-Oracle
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Politieke gevangene

Op Facebook staat dat Curaçao op dit moment een poli-

tieke gevangene heeft.

Heer Drayer maakte er dit van:

“Een politiek gevangene is iemand die vanwege betrok-

kenheid bij een politieke activiteit is opgesloten in de gevangenis, 

of op een andere manier vast wordt gehouden. Was die klap in het 

gezicht een politieke activiteit? “

Men doelt dan op mevrouw Constantia wat absoluut geen 

politieke gevangene was.

Er is sinds 2010 , en toegegeven door veiligheidsdiensten 

Curaçao en Nederland maar een politieke gevangene op dit eiland 

en dat is ondergetekende.

Dit zonder proces, dit zonder enige weg via het gerecht.

John H Baselmans-Oracle

Heer Schotte krijgt wat hij wil

Als kind al was hij een duivel als hij zijn zin niet kreeg, 

volgens zijn eigen familie.



130 - Verboden -

Wringend, dreigend, schoppend en schreeuwend baande 

hij zijn pad in het leven. 

Mensen om zich heen vergarend die hem aanbidden en 

mensen die de vuile was doen om zelf zijn wel bedachte weg te 

vervolgen. 

Zijn doel? Macht en geld! Niets kan hem tegenhouden, 

zelfs zijn stiefvader kon hem niet in toom krijgen vanaf zijn jeugd.

De duivel is los, met het gerecht in zijn ene hand en in de 

andere hand volgens zijn “vrienden” het witte goud. “Vrienden” 

collega’s die dit allemaal moeten dekken en moeten zorgen dat 

alles buiten schot(te) blijft.

Vele tientallen jaren was het de Italiaanse maffia die de 

touwtjes in handen had via het gokken en de drugs. Maar met de 

komst van Zuid-Amerikanen en de weg die heer Schotte heeft 

uitgezet, dat samen met de bekende club van pa en met behulp 

van het leegroven van alle gegevens vanuit de veiligheidsdienst, 

heeft heer Schotte junior duidelijk zijn doel uitgezet. Journalisten 

de hand schuddend en weer andere de goot in werkend, baant hij 

zijn weg via pers naar zijn doel. 

Een eiland met zijn slaven werkend voor zijn macht, ego 

en veel, heel veel geld.
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Is de tweede Escobar geboren? 

John H Baselmans-Oracle

Is god lid van de maffia?

Is het u ook opgevallen? 

De grootste criminelen / maffialeden staan vooraan in de 

kerk en het zijn de grootste maffiabazen die menen te moeten 

bidden voor elk voorval, tegenslag in hun ogen! Zelfs in de staten 

maar ook in partijgebouwen wordt er naar hartenlust gebeden. Dat 

liefst met zoveel mogelijk pers en belangstelling want niemand 

mag twijfelen aan hun hypocriete godsdienstige opvoeding. 

De vraag is; Waar staat geloof dan nog voor?

- Want als we zien hoe de bisschop alles in het werk 

stelt om de maffia onder zijn hoede te houden dat 

terwijl het eiland in een diepe afgrond valt. 

- En men ziet hoe in het verleden al een heer Godeth 

de kruistocht naar diverse kerken deed na zijn detentie. 

- En daarnaast de goddelijke show van een heer Schotte 

nadat zijn vriendin Constancia vrij mocht vliegen.

- Maar niet te praten over de diverse maffiafilms waar de 

grootse boeven vooraan in een kerk zitten. Hebben we 

zeker op dit eiland de Italiaanse en Zuid-Amerikaanse 
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maffia die bij elk schot een kruis slaan en dan snel hulp 

vragen van god in een of andere kerk!

Is geloof ego, geld, macht, oplichting, afpersing, het ver-

krachten en doden van elkaar?

Overduidelijk is dat geloof niet meer staat voor liefde, 

respect en eerlijkheid. 

Wel is overduidelijk en positief dat de grote maffialeden 

via hun geloofstheater duidelijk laten zien wie ze zijn en wat er 

komen gaat. In ieder geval iets wat god nog goed doet in deze tijd.

Amen

John H Baselmans-Oracle

The black (Dark) web

U weet wel het internet achter de gecensureerde alledaagse 

pagina’s. Men maakte er films over, men romantiseerde het geheel 

maar men bracht het ook in het negatieve. De TOR en hun “Union” 

pages die de oorlog aangaan tegen het systeem.

Doch, is het niet opgevallen dat juist in die hoek aardig 

wat vrijheidsstrijders opgepakt worden? 
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Is de Darkweb dan wat anders? Is daar meer? En hoe diep 

is “Dark”?

In mijn leven heb ik zaken weten te doorstaan door een 

regel te hanteren; “vertrouw niemand en doe de zaken alleen”. Dat 

is wat ik vanaf mijn geboorte al doe. Weinig of geen vrienden en 

geen binding met het aardse en hun systeem. Dat als soeverein 

persoon maakt dat er gegaan kan worden achter de dikste muren 

en hoogste bergen die men creëert. 

De jeugd vertrouwt de kleur zwart maar in de kunstenaars-

wereld weten we dat zwart alle kleuren van de regenboog bevat 

maar ook alle kleuren van de wereld absorbeert!

Zegt jou nu de naam “Dark/Black web” genoeg?

Inderdaad de hacker heeft de toekomst omdat de wereld 

bestaat uit programma’s en hun programmatuur. Het is algemeen 

bekend; Alles is te doorgronden en te kraken en de structuren zijn 

bekend de dag dat ze ontworpen worden. 

Maar de hacker moet weten dat via zwarte hoeken, die 

open te vinden zijn, niet de weg is om het wereldsysteem aan te 

pakken. De wereld zal drastisch veranderen de dag dat het licht 

gaat schijnen in de donkere hoeken en de codes geïnfecteerd zijn 

zodat het systeem haar krachten kwijt is. Eén simpel “virus”, één 

enkele zelflerende code, geplaatst op de juiste plaats, is er nodig 
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om het systeem te laten klappen. De eenlingen zullen één worden 

op dat moment.

De code is geplaatst ….

John H Baselmans-Oracle

United Nations en de maffia

Lokale NGO’s, de omgekochte afgevaardigden die inter-

nationale organisaties terroriseren met leugens en zo vieze handel 

legaliseren. NGO (non-governmental organizations associated 

with the United Nations) zijn de vertegenwoordigers van een land 

bij de United Nations.

Al vele jaren wroetend in de vele duistere zaken op het 

eiland blijkt alsmaar dat er internationaal vele leugens voorgehou-

den worden bij de grote internationale organisaties.

Komt men met een klacht of bewijzen dat zaken totaal 

anders gedaan worden dan dat het land het voordoet, zijn het de 

lokale NGO’s die tot verantwoording worden geroepen. Wat blijkt 

nu, de lokale NGO’s zijn in de meeste gevallen afgevaardigden van 

juist die instanties of projecten (lees maffia) die zitten in deze vieze 

werelden wel werkend onder de United Nations. Het gaat zelfs 

zover dat lokale NGO’s de internationale organisaties zo direct 
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betrekken in smokkel van diverse zaken, gokken maar ook drugs.

Diverse lokale NGO’s zijn namelijk de “goedpraters” van 

zaken die eigenlijk internationaal volgens vele verdragen niet 

kunnen. Zo zien we nu dat de United Nations duidelijk betrok-

ken zijn, via deze NGO’s, bij de bovengenoemde soorten handel.

Wat mij verwondert is dat op deze manier al ruim 15 jaren 

lang de Italiaanse maffia duidelijk een stempel zet in de United 

Nations en dat onder andere via onze lokale NGO’s. Zo zie je 

dat totaal scheefgetrokken zaken aangenomen worden in deze 

United Nations.

Mij rijst de vraag dan alsmaar: Hoe is het mogelijk dat je 

een NGO kunt worden voor een internationale organisatie, dat 

terwijl deze mensen niet gescreend worden maar wel uitgezet 

zijn door de maffia? NGO’s die wel geloofd worden in de vele 

leugens die ze coveren voor de lokale maffia. Hoe is het mogelijk 

dat door de United Nations boeven die leugens verkopen en onder 

druk staan van de maffia geplaatst worden boven de eerlijkheid 

en integerheid van aangevers van misstanden? Leugens om zo 

verdragen aan te passen om ongure zaken door te kunnen laten 

gaan. Door deze “aanpassingen” is het al geruime tijd mogelijk 

dat veel drugs beschermd doorgevoerd kunnen worden, dit via 

bescherming en vlag van de United Nations.

John H Baselmans-Oracle



136 - Verboden -

Question

What is the purpose of life?

Answer:

Tell me what is that one blood cell doing in your body?

Na jaren belachelijk maken kan er nu wel melding gemaakt 
worden door de reguliere pers

Antilliaans Dagblad weet na jaren weer eens melding te 

maken wat wij als MKK al jaren naar buiten brengen via inside 

informatie, namelijk de leugens van de Directie en directeur met 

de minister van justitie rond deze SDKK gevangenis!

Momenteel wordt er zeer veel belastinggelden verdeeld 

onder de bewaarders en personeel van deze gevangenis. Bepaalde 

gevangenen hebben alle rechten, weer anderen worden verkracht 

en vernederd door diezelfde bewaarders.

Kantinebonnen worden uitgedeeld onder het personeel 

waarvoor ze niet gemaakt zijn, wapens gaan in en uit en de tele-

foons zijn voor een prijs te koop bij diverse bewaarders.

Veel belastinggeld verdwijnt naar het personeel maar niet 

naar het eten en leefomstandigheden van de gevangenen. Wanneer 
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gat men de corrupte leiding en hun minister aanpakken?

John H Baselmans-Oracle

Gevonden op internet

Ik kan me goed herinneren hoe decennia lang Carmabi 

c.s. met man, macht en list, Dutch en Seaquarium dwarszaten en 

zwart maakten de wereld over. Dutch werd beticht van alles, en 

werd geageerd tegen dolfijnen, zeehonden, aanleg strand, aquaria, 

animal encounters, etc etc etc . Dutch was blijkbaar de grootste 

schoft en milieu-vernietiger..... 

Dutch de undercover agent van de CIA die zwemt volgens 

zijn eigen personeel zeggend, in het witte goud, gesteund door 

het koninklijkhuis.

Vele zaken zijn er toen tegen deze man gevoerd door een 

heer van den Berg die zijn weg niet heeft kunnen afmaken. Als 

bewoner van het resort van heer Schrier zag hij zeer veel en heeft 

hij ook veel vastgelegd.

De tijd zal het leren of er ooit iets mee gedaan gaat worden.

Wat we weten, en ik spreek uit eigen ervaring, is dat niet 

één natuurclubje los van de projectleiders / onderwereld / regering 
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staat. Ze nemen allemaal direct of indirect geld aan in vorm van 

subsidies of giften.

John H Baselmans-Oracle

Xirtam

The code (virus) is installed and is working.

It took years studying how the system worked and where 

to find the weak point of the whole. But in 1999 we were able to 

launch the prototype of the Xirtam. 

After many experimentation, especially the errors at the 

beginning which made possible that Xirtam could be found, a 

code not a single computer program or system could trigger. Fairs, 

Banks, NASA, FBI, CIA and many governments know nothing 

about the existence of the Xirtam.

How does the code work? 

Each computer in this world is a device that works and 

controls the data received by formal procedures (algorithms). 

Any computer runs on software, a “Binair file” containing all the 

combinations possible in the computer world. By making a code 

which is an exact copy of an existing part of this software and no 

one will recognize, no matter which program they use. It will not 
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be recognized because it is a copy of an existing string. But with 

one difference, the strings are readable by Xirtam in mirror writing. 

The code does have a very important secondary function which is 

to register what is happening in the mainframe. That happens the 

same way as information is sent. In any PC and mainframe linked 

to any network whatsoever, the command is; make calculations 

and send or save it. When sending there is always a receiver, so 

what has been sent, are data which another person must know or 

has to work with! And that is triggering Xirtam, that will know that 

the inserted code is important, and makes sure that it is captured. 

No, the information will not go anywhere else but stays there 

where it is sent to! It has been saved and therefore not necessary 

to save it again. It is already Xirtam’s property! Thus the data 

has been registered, and is linked to further data. That makes the 

expanded Xirtamcodes a self-thinking entirely that registers what 

is accessible where and how, and so can be used for a whole. The 

self-thinking Xirtam expanded so it needed space to process data, 

again not for storage but space to “think” and to capture ways. 

Using only one supercomputer would be a weak link in the com-

plete set-up and would be detected easily.

A supercomputer should be developed to do the job. The 

Xirtam was firstly placed in Google and Yahoo servers and has 

operated for a long time. But self-thinking means generating a lot 

of data and many registrations, and so Facebook in 2003 and later 

Twitter in 2006 were a great outcome. Through their supercompu-

ters around the world much can be processed and the self-thinking 
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system steadily increases.

But what is the point? 

The Xirtam has now become a mega system which already 

can manipulate and edit a lot of data. Because it is self-generating, 

you see that those things the masses want, slowly but surely happen 

and become reality. They talk about it and work with it.

Some examples

- There are already countries where banks collapse 

and elite are addressed through leaked information.

- There are many leaked information through social 

media, but also shared over and over again.

- NASA files but also the CIA files are published 

through messages via whistleblowers!

But who are the whistleblowers, definitely not Mr 

Julian Assange, Edward Snowden etc.

- We have the leak of the Clinton’s emails but also 

the many leaks of bank details.

But Xirtam is also recognizable, for by reverse 

thinking as well as occasionally acting, “bugs” will 

be detected:

- People believe in a flat or hollow earth again.

- People thought that the world would stand still in 

2000, because of the computer software.

- But also the world leaders do not follow a consistent 

pattern any longer and there are certain individuals 
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who unexpectedly are in some very high positions!

- See Putin, Trump but also what is happening around 

the rest of the world.

The algorithms operate in several cases as a mirror image 

which is the proof of the existence of this Xirtam. The Rianib, as 

we call this reverse Binary code, is working very successfully for 

15 years and it was not traceable up to now, and this information 

never came out until today.

This success can now be publicized, because the Xirtam 

system is unstoppable, provided that they would erase completely 

all computers (even the home computers) and start with that one 

0 and 1.

Xirtam thinks for itself and the question is; what does 

Xirtam has in store? It will certainly be a very exciting time. For 

remember, data entered daily by man, agencies and companies 

will be generated and Xirtam will use those information.

John H Baselmans-Oracle

Stelling

“Het persoonlijke voornaamwoord “ik” is in het Latijns 

“ego”. “ik houd van jou” is in het Latijn “ego te amo”. Dan vraag 
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ik mij af, waarom de new age religie ons massaal probeert wijs 

te maken, dat het “ego”, oftewel “ik” slecht is?” 

Antwoord

In het normale spraakgebruik bedoelt men met het woord 

“ik” het “subject”. Het woord “ego” gebruikt men algemeen 

voor de identificatie van het zelf met een onjuist denkbeeld. Als 

“zelfbeeld” is het dus onecht in die zin, dat het denkbeeld over 

zichzelf niet overeenkomt met de werkelijkheid. 

Men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot 

“ego”, als die mens bijvoorbeeld van zichzelf vindt dat hij erg 

belangrijk is, terwijl dat voor velen in de werkelijkheid niet zo 

blijkt te zijn. 

In dat geval wordt het subjectieve “ik” tot object van ver-

schillende beschouwingen. Als iemand sterk op zichzelf is gericht, 

zich als een afgescheiden identiteit voelt, dan wordt zo iemand 

egocentrisch genoemd. Bij zelfzucht spreekt men van egoïsme.

John H Baselmans-Oracle

Antilliaans Dagblad kan er maar niet genoeg van krijgen

Wederom een groot stuk in de krant van maandag 13 maart.

De krant heeft lef gekregen nu dat een commissie zijn rap-
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portage heeft gedaan en waar wij als MKK al 1 1/2 jaar geleden 

berichten van uit brachten.

Men durft kennelijk niet te schrijven over de rapportage 

vervalsing van heer Navarro en directeur Floran.

Natuurlijk niet want de bewijzen in ons bezit zijn nooit 

bewijzen als het via ons kanaal komt.

Momenteel is er een zeer grote file in ons bezit met namen 

en toenamen van die personen die de goederen binnenlaten.

Ook weten we waar de wapens zijn en wat er gebeurt met 

medicijnen die NIET naar de gevangenen gaan maar verdwijnen 

buiten de muren van het SDKK.

Het gaat ver en het gaat diep en veel geld verdwijnt via 

deze instantie.

John H Baselmans-Oracle

Het lontje is kort

Politici en het schoppen om zich heen.

Is het u opgevallen, onze lokale politici hebben het veel 

drukker met aangiftes doen dan dat men nog regeert!
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Ze zijn per direct al op hun lange teennagels getrapt als er 

zaken geschreven worden over hen. Het lijkt er op dat hun advi-

seurs niets anders als opdracht hebben om alles wat geschreven 

wordt te documenteren en dan burgers voor het gerecht te slepen. 

Men ziet dat duidelijk als er “mogelijke waarheden” over hen naar 

buiten komen. Niet altijd lees je de waarheid maar veel is er wel 

gaande om deze coke snuivers en hun maffiagroepen.

Dreigend, schoppend en ook zelfs afpersend met rechts-

zaken proberen ze hun duistere wereld te beschermen. Kan ook 

niet anders want ze worden allemaal gestuurd, geplaatst en vele 

van hen betaald door de onderwereld. Een onderwereld die zelfs 

zo sterk ingeburgerd is dat onze vertegenwoordigers de druk niet 

meer bol kunnen werken.

Ze zijn loshandig, snel gepikeerd en beledigd, ze nemen 

elk woord aan als een aanval op hun persoonlijkheid en ze trappen 

met bosjes in hun eigen uitwerpselen.

Dames en heren politici u zit op een “piespaal plek” en die 

plaats wordt rijkelijk betaald! U zult moeten leren incasseren en u 

zult eens moeten gaan leren boven de vele berichten te gaan staan. 

Zo niet, zoals u nu handelt, laat u zien dat de vele berichten op 

waarheden berusten en dat u probeert te verdoezelen wat u in uw 

duistere carrière aan het uitspoken bent. Maar als u gaat dreigen, 

hulp gaat vragen aan een gerecht of openlijk gaat aanvallen, weten 

wij als burgers, we zitten te dicht bij de waarheid.
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Waar zijn de politici die boven deze zaken kunnen staan en 

met een pokerface blijven volhouden dat alles onder controle is?

De lokale politiek is een openboek.

John H Baselmans-Oracle

De grootste illusie

“De regering is in handen van het volk”.

De leuze die we nu overal horen en zien. Er worden zelfs 

besluiten genomen tegen alle wetten en regels in! Dat, om het 

volk om te kopen en laten geloven dat zij (weer) de macht in had-

den hebben! “Weer” staat tussenhaakjes omdat nog nooit in de 

geschiedenis  is het volk dat het voor het zeggen had. Het volk is 

altijd politiek slaaf geweest en dat zal ook niet veranderen zolang 

we gekoppeld zijn aan deze manier van politiek voeren.

Het is erg triest dat mensen met ogen open en met, waar-

van men aan mag nemen, een gezond verstand geloven dat het tij 

gekeerd is. Klopt, er is wat gekeerd en dat is de machtsovername 

door de               Zuid-Amerikaanse maffia van de Italiaanse maffia!

Door met drugsgelden te smijten en door veel zwart geld 

onder de mensen te brengen, zal alles ontwrichten. Iets wat we nu 

al zien aan hoe de mensen zich gedragen en hoe de economie aan 
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het lopen is. Bedrijven worden gesloten die totaal leeggezogen 

zijn en de jeugd denkt alleen maar aan drugs en het grote geld. 

Vergeet het, de leiding van een land zal nooit in handen 

komen van het volk, het volk laat zich bedriegen, belazeren en 

misbruiken en dat via omkopen en vele leugens en beloftes via 

deze politieke (maffia)mensen.

John H Baselmans-Oracle

Aangifte altijd in persoon; Niet meer via mail, sms of brief

“Iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit. Uit-

gangspunt is dat men persoonlijk aangifte doet bij de politie (of 

bij de Landsrecherche in de zaken waarin de Landsrecherche 

wordt ingezet), omdat de opsporingsambtenaar de gelegenheid 

dient te hebben daar vragen over te stellen, bijvoorbeeld naar 

de toedracht en details of naar andere omstandigheden die het 

onderzoek kunnen helpen.

Het afgeven of deponeren van een brief op één van de 

kantoren van het Openbaar Ministerie op Curaçao, Sint Maarten 

of de BES-eilanden, het sturen van een mail, van een sms of van 

een WhatsApp bericht naar een medewerker van politie of justitie 

is geen aangifte en wordt niet (langer) als zodanig in behandeling 

genomen.
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Openbaar Ministerie speelt onder een hoedje met de cri-

minelen cq maffia!

Is het u opgevallen? Openbaar Ministerie zal er alles 

aan doen om het de mensen steeds moeilijker te maken zo niet 

onmogelijk.”

Commentaar

We gaan met deze regels steeds meer terug naar de steen-

tijd. Ook bewijst het dat het Openbaar Ministerie er niet is voor 

de burgers maar voor de criminelen en dan zeker die hoog in de 

top zitten tot justitie toe. Want hoe ben je als burger beschermd 

als je bij de politie of recherche binnenstapt en een aangifte doet 

over cocaïne handel van vele miljoenen?

Waar is de bescherming nog van de aangever?

Het is duidelijk dat Openbaar Ministerie samen speelt met 

de onderwereld en er alles aan doet om zo gesloten te werken naar 

de burger toe. Recht is krom en recht is er om gebruik ervan te 

maken voor de criminelen, dat met behulp van het gehele justitiële 

apparaat die zelf tot diep in de vuile beerput zit. Duidelijk is dat 

het Openbaar Ministerie niets meer is dan een bescherming van 

de maffia.

John H Baselmans-Oracle
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De farce fluoride

Zoals ik al eerder schreef er is niets gewonnen, NIETS 

zal veranderen.

“Loze belofte Staten

Aqualectra kan niets met motie; is slechts ‘mooi gebaar’

Alles wijst erop dat de motie die afgelopen dinsdag in de 

Staten is aangenomen om fluoride ‘per direct’ uit het drinkwater 

te verwijderen een belofte is die de nieuwe meerderheid in de 

Staten niet kan waarmaken.”

Uit navraag blijkt dat Aqualectra echter alleen op basis van 

een landsverordening - een wet - kan handelen en een landsveror-

dening kan niet per direct - of zelfs zoals onafhankelijk Statenlid 

Gassan Dannawi vol overtuiging stelt ‘binnen zes weken’ - ingaan.

Een landsverordening moet immers een lang proces van 

maanden doorlopen langs verschillende adviesorganen en uitein-

delijk ook de Staten.

In gesprek met deze krant laat Aqualectra-directeur Darick 

Jonis weten dat het nutsbedrijf niet kan handelen op basis van een 

nee motie, maar alleen op basis van een landsverordening.

De motie is een mooi gebaar, maar daar kan Aqualectra 

niets mee”, stelt de directeur van het nutsbedrijf dan ook.”
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Contrasten

Gisteren vierde Aruba feest. 

En hun vrijheidsstrijder heer Croes heeft tenminste nog 

nakomelingen in zijn strijd.

Anders is het op Curaçao waar Helmin Wiels verraden is 

door zijn eigen partij en zijn mensen om hem heen. 

Hij is voor niets gestorven omdat niemand zijn strijd heeft 

doorgezet.

John H Baselmans-Oracle

Vier doden bij schietpartij op Curaçao

Het stuk in de Telegraaf is weer eens een mooi verhaal wat 

nergens op slaat. We praten hier niet over een bendeoorlog maar 

over de wisseling van de macht in de drugswereld.

Lang is geweest dat de Italiaanse maffia alles in handen 

had wat gokken en drugs was. Maar sinds 2010 is er een nieuwe 

speler in het spel gekomen en dat is de Zuid-Amerikaanse maf-

fia. Hun manier van werken is anders en is precies zoals ze het in 

Colombia en Zuid-Amerika doen. Bij slecht betalen of leugens 
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verkopen krijg je eerst de kogel en dan worden er vragen gesteld!

De Italiaanse maffia was van afpersen en je wereld om 

je heen kapot maken maar dat duurt te lang volgens de Zuid-

Amerikanen. Zij schieten en gaan dan verhaal halen bij de familie 

die dan maar al te graag over de brug komt.

Het is duidelijk dat justitie het al lang goed vindt en zelfs 

een handje helpt. Ja, ze weten dat de huurmoordenaars hier zijn, ze 

laten het toe en weten welk hotel ze doorgaans zitten. Allemaal met 

namen en toenamen doorgegeven maar er wordt niets mee gedaan.

Het zal wel zijn omdat het schriftelijk is gebeurd en het 

dan geregistreerd moet worden. Een andere verklaring is er niet 

voor te vinden.

Als nog extra update:

Het waren 4 personen op die plaats die vermoord zijn 

maar er waren 3 elders waar nergens een melding van te vinden 

is omdat deze stil gehouden worden. 

John H Baselmans-Oracle

Waarom krijgt heer Schotte (nog) niet de kogel?

We zijn in de tijd beland dat men eerst schiet en dan vraagt. 
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De Zuid-Amerikaanse methode is nu overgewaaid naar onze ei-

landen en heeft de Italiaanse methode met criminelen omgaan, 

verdrongen.

Heer Wiels was in 2013 geen slachtoffer van een of andere 

bende noch van de reguliere maffia. Hij kreeg de kogel omdat 

hij niet voldeed aan de absolute elite en top die alles bepalen en 

regelen in de politiek. Heer Helmin Wiels ging een te eigen weg 

volgen en zo was ook bijvoorbeeld heer Betico Croes van Aruba 

een slachtoffer van diezelfde groep.

We zien nu duidelijk vreselijk grote verschuivingen in de 

politiek. Niet alleen hier maar ook internationaal. Maar we zien 

ook een heer Schotte vele fratsen uithalen om de reguliere groep 

het politieke leven moeilijk te maken. Niets gebeurt er met deze 

clowns en alles wordt in een comedy gewikkeld via processen. 

Heer Schotte kan zich dit veroorloven omdat hij gesteund wordt 

door de absolute elite top. Zijn hele weg is al uitgestippeld en de 

elite weet als enige de reden van dit spel. Dat maakt waarom deze 

man door engelen, god en alles wat beschermend is, tot dusver in 

bescherming wordt genomen.

Laten we eerlijk zijn, je kunt een kogelvrij vest dragen en 

4 tot 6 mensen om je heen hebben staan met wapens, maar één 

simpele sluipschutter kan met één kogel deze man het leven ont-

nemen! Deze mensen zijn simpel in te huren en de job zal clean 

gedaan worden! Ze zijn regelmatig in een hotel in Punda en doen 
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zeer regelmatig hun job op dit eiland. Heel duidelijk is dat deze 

“gasten” geen strobreed in de weg gelegd worden. Justitie is op 

de hoogte van hun namen en wanneer ze hier in het hotel zijn!

Maar het schot wordt voorlopig (nog) niet gelost omdat 

het (nog) niet mag gebeuren! Heer Schotte is een geschenk uit de 

hemel voor de elite groep. Hij doet precies wat ze hem opdragen 

en van zijn kant, hij geniet van de macht en het spel. Voor hoe-

lang, is de vraag want zodra het doel van de elite bereikt is zullen 

ze hem zeker sturen naar de eeuwige jachtvelden, net zoals zijn 

voorgangers.

Nu zou je als heer Schotte zeggen van; “dan rek ik mijn 

opdracht zo lang als mogelijk en zo lang zal ik dan nog zeker 

leven” maar zo werken de elites niet. Aan alles zit een tijd en 

een prijs verbonden. De kogel ligt duidelijk klaar en dat is zeker 

met het spel wat er gespeeld wordt. De vraag is wanneer zal deze 

geladen worden en afgevuurd?

Bij heer Croes en Wiels was het op een verrassend moment. 

We zullen zien.

John H Baselmans-Oracle



153- Publicaties-

Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra

Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie 

ik een zeer interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse 

experts te zijn die hier onze generatoren op de Dokweg moeten 

reviseren.

“We zijn dure krachten” vertelde een van hen. “Het is 

niet te begrijpen dat we de eerste dagen niets konden doen omdat 

domweg de materialen er niet allemaal waren. Verder was het 

vreemd dat de eerste 2-3 jaren er wel onderhoud was, omdat dat 

onder de garantie viel, maar daarna blijkbaar er weinig onderhoud 

gepleegd werd op deze machines”. 

Men vervolgde “Het is ook frappant dat bij het constateren 

van een defect ventiel er meteen 12 van die peperdure dingen ge-

kocht werden! Normaal neem je er drie en dan heb je voor jaren 

lang een reserve”. 

Het gesprek ging door en buiten dat het financieel voor 

hen onbegrijpelijk was en dat ons water en electra astronomische 

bedragen kosten, vervolgden zij met een verhaal wat werkelijk 

alle oren laat klapperen. 

“Weet je, bij onderhoudsbeurten wordt bijna alles gede-

monteerd en dan weer stapsgewijs gemonteerd. Jullie hebben een 

van de meest geavanceerde / duurste apparaten daar staan die ons 
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bedrijf verkoopt en ze zouden lang mee kunnen gaan mits het 

onderhoud goed gedaan wordt. Maar wat maakten wij mee? We 

waren een van de generatoren aan het demonteren en we kwamen 

wat onderdelen tegen die vervangen moesten worden. Nu, veel 

van de onderdelen waren er maar wat bleek, de aandrijfas bleek 

grote slijtage te hebben ondergaan en deze slijtage mag op zijn 

hoogst maar 0,55 millimeter zijn maar deze as bleek al 1,2 mil-

limeter (al meende ik te horen het getal zelfs 12.2 m/m) te zijn 

ingesleten. Dat wil zeggen dat hij dan totaal opnieuw bewerkt moet 

worden. Iets wat een aardige cent kost maar wel hoognodig is. Na 

het vertellen dat de stang bewerkt moest worden en de directie 

de prijs hoorde, werd ons opdracht gegeven deze as niet te laten 

reviseren en dat hij maar weer gemonteerd moest worden! Een 

vreemde beslissing, want bij een nog grotere slijtage kunnen er 

zware ongelukken gebeuren en de kosten astronomisch”. 

De mannen waren duidelijk onder de indruk dat zij als 

experts naar Curaçao worden gehaald en zeer veel geld gestopt 

wordt in onnodige zaken en dat een main onderdeel het nog maar 

even uit moet houden! 

“Ik garandeer u, binnen de kortste tijden zal Aqualectra 

weer moeten gaan schakelen omdat de generatoren het zullen 

begeven en verder hopen we dat er geen grote ongelukken gaan 

gebeuren.”
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Ik hoorde het verhaal aan en mijn gedachten waren steeds 

van “Dit is werkelijk zoals men hier te werk gaat, namelijk lappen 

en niet werkelijk onderhouden”.

Na nog wat over het eiland gesproken te hebben ging ik 

weg en gaan we wachten op de grote boem op de Dokweg omdat 

blijkbaar het onderhoud niet uitgevoerd is zoals het behoort te zijn 

en dat allemaal om en rond geld. Wat dan ook frappant is, wie zal 

dan aangewezen worden als zijnde de schuldige? Voor mij is het 

na dit gesprek duidelijk; het management van Aqualectra maakt 

er werkelijk een potje van.

John H Baselmans-Oracle

MKK Curaçao

Fraude

Commentaar op: 

“Fraude” zit gestructureerd in het overheid en veroorzaakt 

de chronische onbehoorlijk bestuur op Curaçao.

Dit alles draait om de Italiaanse macht die lang deze ei-

landen teisterde. Veel is in handen van de Italiaanse macht en men 

moet er als politicus aan hun eisen voldoen.

Je hebt als politicus twee keuzes; 
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- Je voert uit en je mag blijven zitten. 

- Je gaat een eigen weg volgen en je wordt er uitgegooid.

Iets wat we de laatste jaren heel duidelijk kunnen zien 

omdat er sinds 2010 de tweede maffiagroep sterk is opgekomen 

en langzaam maar zeker de macht op eist.

Het is nu een komen en gaan en ook politici die zich als-

maar afscheiden. Dat is niet omdat ze het ergens niet mee eens 

zijn, het is simpel omdat de maffiagroep hen bepaalde zaken laat 

uitvoeren.

John H Baselmans-Oracle

Een gelukkig mens

Gisteren middag liep ik wat in mijn omgeving van ons huis 

en in een zandpad stond aan de rechterkant een klein Curaçaos 

bouwsel waar een oudere man voor een deur zat van waar men 

denkt dat deze deur nooit open en dicht gaat. Een huisje in het niets 

en zo te zien was er geen water en elektra laat staan telefoondraden 

die naar het bouwsel gingen.

Ik begroette de man en we kwamen heel snel tot een 

praatje. We hadden het wat over de knoek, het beetje regen dat 

we nu hebben en zijn geiten en kippen die om hem heen liepen. 
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Op mijn vraag hoe lang hij al op Bandabou woonde ver-

telde hij met trots dat hij al 66 jaren lang hier in deze omgeving 

woonde. Dan weer dat huisje en dan weer dit huisje. Op een ge-

geven moment kwamen we bij het onveilig wonen op sommige 

plaatsen en de man keek me aan van of ik het over Rusland had. 

“Onveilig? Nu, ik maak dat hier niet mee”. Ik veranderde van 

gesprekstof en vroeg hem over hoe hij het vond dat heer Pisas nu 

onze minister-president was. Weer keek hij me ongelovig aan en 

hij antwoordde; “Wie is die man, ik ken hem niet” Ik vertelde hem, 

hij is onze nieuwe minister-president. “O fijn voor hem maar wat 

kan hij doen aan het water wat niet wil vallen en het eten voor mijn 

geiten en kippen?” Dat antwoord moest ik hem schuldig blijven. 

We gingen nog wat door over de zaken en bendes in de stad en 

weer keek de beste man me ongelovig aan. Hij geloofde niet dat 

er iets mis was op Curaçao.

De man, leunend achterover, met een klein flesje whisky 

in een bruin zakje bleek duidelijk zich totaal niet te interesseren 

van wat er buiten zijn woonplek gebeurt, niet druk makend over 

wat er gaande is en zich niet interesseert wat er gebeurt buiten 

zijn afrastering. Na 45 minuten stond ik op en vervolgde mijn 

wandeling en kwam terug op de asfaltweg die naar ons huis loopt.

Tijdens de terug wandeling besefte ik wat voor een ge-

lukkig mens ik ontmoet had. Een man die doet wat hij denkt te 

moeten doen en leeft zijn leven hoe het hem ingegeven wordt. 

Waar maken we ons druk om? De politiek volgt toch de weg die 
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hen opgedragen wordt en de wereld blijft draaien met of zonder 

onze bemoeienissen.

Ik ga morgen weer verder op les bij deze man want hij 

heeft duidelijk zijn levenslessen geleerd.

John H Baselmans-Oracle

Eigen schuld

Zoals u weet heb ik ongeveer 2 weken geleden ongewenst 

bezoek gehad van drie jongeren die duidelijk niet op zoek waren 

naar geld en sieraden, zaken die we niet hebben, maar mij wilde 

ontmoeten zonder een fatsoenlijke afspraak te maken en dat ver-

gezeld met wapens. Nadat de politie snel ingegrepen had en nadat 

alles gelukkig goed afliep maakte ik daar melding van op mijn 

Watamula blog en op enkele plaatsen op internet.

Vele reacties kwamen binnen en ook veel mensen die za-

gen dat het mis is op het eiland. Men wordt overvallen, in elkaar 

geslagen en of er wordt ingebroken en dat terwijl er nauwelijks 

wat te halen valt bij vele mensen op dit eiland.

Nu 2 weken verder is er één commentaar wat me alsmaar 

bij blijft en dat is deze: “John, het is je eigen schuld dat er mensen 

zijn die je willen lynchen want je schrijft al vele jaren te pittige 



159- Publicaties-

stukken”. Eerst besefte ik niet geheel wat daar stond en dacht van 

“ja, er zullen mensen zijn die de waarheid niet willen lezen en er 

zullen er ook bij zijn die zich persoonlijk aangevallen voelen”. 

Doch na een tijdje en de gehele message nog eens gelezen te 

hebben, besefte ik dat het er meer om ging in deze boodschap en 

dat ik het heel normaal moet vinden dat je gelyncht wordt als je 

eerlijk en open bepaalde zaken aan de kaak stelt! 

De wereld is duidelijk totaal op zijn kop;

- Je moet dus normaal vinden dat jongeren je proberen een 

lesje te leren puur omdat er zaken door jou aan de kaak gesteld 

worden! 

- Het is normaal dat mijn actie deze reactie teweeg brengt 

en dat het goed te praten is dat men “gestraft” wordt simpel 

omdat men zaken op papier zet. 

- Het is tegenwoordig dus gewoon dat er een “recht” is 

dat men je op komt zoeken en je een lesje komt leren 

omdat het hen niet bevalt.

Kortom; Ik had maar als slaaf alles moeten pikken en mijn 

ogen moeten sluiten voor de vele vieze zaken die er spelen op dit 

eiland. Dat maakt dat alles goedgepraat wordt en acceptabel is 

omdat ik erom vraag!

De huidige jeugd is veelal een jeugd gedreven door geld 

en drugs. Zij weten nog nauwelijks het verschil tussen de werke-
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lijkheid en hun schijnwereld. Ze zijn bezeten en schreeuwen om 

aandacht. Aandacht die ze alleen krijgen als ze opgepakt worden 

en in het gevang komen. Dan hebben ze een reden om zich af te 

zetten tegen de maatschappij. Op die manier blijft er over dat een 

drugsverslaafde zich sterk gaat voelen met een wapen en verschil-

lende “brothers” rond hem heen die verdwijnen de seconde dat ze 

merken dat het te link wordt. Zielige wezens zonder enig stukje 

menselijkheid en totaal verpest door het drugssysteem die deze 

criminelen nodig heeft om vele zaken te verzieken.

De wereld staat inderdaad op zijn kop. Goed is kwaad en 

eerlijkheid is overgenomen door list en bedrog. We zien het in 

de maatschappij, de manier van zaken doen maar ook in de vele 

geloven, clubjes en op straat. 

Doe niets goed want goed wordt gestraft en die straf is dus 

blijkbaar terecht. Je doet mee of je wordt gelyncht en als ultieme 

oplossing is er nog een kogel die op je wacht als je helemaal niet 

wilt mee doen met deze vieze wereld. Geef mij de kogel want ik 

zal NOOIT meedoen aan deze wereld; De wereld van bedrog, list, 

bedreigen en moorden. 

John H Baselmans-Oracle
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Gouverneur beslist

Commentaar op:

Verkiezingen Curaçao gaan door, bepaalt gouverneur

En zo dat de staatsgreep vanuit Den Haag sterker is als die 

van een paar personen die de kleine regeltjes lezen!

Den Haag zal er alles aan doen om de democratie, opge-

steld door hen, om te zetten in een dictatorschap.

Zij bepalen wie hier mogen zitten en zij zijn de motor 

achter veel ellende die al jaren slepende is. 

Het spel wordt gespeeld zoals Nederland het wil! Dit alles 

heeft EEN grote regisseur en dat is NEDERLAND! Heer Schotte 

doet precies wat men wil en wat er moet gebeuren, VERDEELD-

HEID! En dat om de maffia geheel bloot te leggen. Ik denk dat 

we nu wel weten wat PAR - MAN - PNP en hun kornuiten voor 

staan. Zij zijn de Italiaanse maffia tegenpool van Schotte en zijn 

Zuid-Amerikaanse maffia. 

Zaken waar ik 8 jaar geleden al helemaal beschreven heb 

en ik toen met de kogel bedreigd werd! Nu acht jaar later wordt 

mijn boek Curaçao maffia eiland, verfilmd en die film is nu aan 

het draaien.
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Heer Schotte speelt een zeer gevaarlijk spel en de vraag 

is; Hoe zal hij dit er levend van af brengen? Hij is aan het spelen 

met twee partijen.

Het statuut is door het Europees gerecht al eerder niet gel-

dend verklaard en de Nederlandse grondwet is nog maar te bezien 

in hoeverre deze geldend is op deze eilanden. Heer Schotte weet 

dit ook en ben benieuwd hoe hij deze leugen van de gouverneur 

(lees de koning) gaat aanpakken.

John H Baselmans-Oracle

Curaçao in de ban van ECHELON en GWEN

Al geruime tijd maak ik melding van dat het goed mis is 

hier op ons eiland. Nee, ik heb het even niet over de politiek maar 

over wat ons werkelijk allemaal ongewild aan het overkomen 

is. Op Westpunt hebben we drie bollen staan en bij navraag bij 

diverse instanties blijkt dat niemand met zekerheid weet wat er 

werkelijk gedaan wordt op deze plaats. De laatste maal liet ik al 

weten dat men vanuit de controlerende landsradio wel erkende dat 

er vele apparaten staan die men niet mag keuren laat staan vragen 

wat het doet. “We mogen er alleen langslopen en net doen of ze 

niet bestaan. We weten werkelijk niet wat deze apparaten doen 

laat staan waarvoor ze dienen!” Dat waren de woorden van een 

medewerker van deze instantie.
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Maar mensen praten en je moet maar net de juiste persoon 

tegenkomen. En zo gebeurde het, na lang geduld en blijven vol-

houden, dat op een dag ik een persoon ontmoette die daar gewerkt 

heeft en die er vol van was wat er werkelijk gaande is op Westpunt.

Hij vertelde eerst dat het deels spionage materiaal vanuit 

Amerika is om Venezuela in de gaten te houden. Wat later vielen 

twee namen “ECHELON” en “GWEN” en deze moest ik eerst 

even opzoeken wat dit precies inhield. Wat blijkt de Amerikanen 

spelen vieze spelletjes op onze eilanden en buiten dat deze bol-

len spioneren doen ze ook experimenten uitvoeren met hoge/lage 

frequenties en met diverse elektromagnetische pulsen.

Ik zet even hier de verklaringen van deze twee woorden: 

ECHELON is de naam waaronder de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zich 

gezamenlijk inspannen om wereldwijd satellietcommunicatie af 

te luisteren. De verkregen informatie wordt Signals Intelligence 

(SIGINT) genoemd. De gezamenlijke inspanning is gebaseerd 

op de in 1948 gesloten United Kingdom-USA Communications 

Intelligence Agreement, beter bekend als het UKUSA-akkoord.

GWEN AN/URC-117 Ground Wave Emergency Network

The Ground Wave Emergency Network (GWEN) was a 

command and control communications system intended for use by 

the United States government to facilitate military communications 
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before, during and after a nuclear war. Specifically, the GWEN 

network was intended to survive the effects of an electromagnetic 

pulse from a high-altitude nuclear explosion and ensure that the 

United States President or his survivors could issue a launch order 

to Strategic Air Command bombers by radio. 

John H Baselmans-Oracle

Hoge en lage frequenties

Waar ik al lang over schreef en waar ik al lang door had wat 

hier gaande was plus de experimenten die ik met mijn eigen ogen 

heb gezien, is nu bevestigd door een ex-medewerker die genoeg 

heeft van deze leugens en de gevaren waar wij in gekomen zijn 

door deze 3 bollen en experimentele apparatuur. Curaçao is een 

experimenten zone voor zeer gevaarlijke apparatuur met als doel 

Zuid-Amerika totaal te ontregelen.

Hoeveel mensen moeten nog opstaan om aan te tonen dat 

we gewoon experimentele ratten op een eiland zijn?

John H Baselmans-Oracle
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De cocaïne moet veilig gesteld worden 

NEDERLAND GRIJPT IN

Met grote koppen lezen we dat Nederland ingegrepen 

heeft en dat ze er voor gaan zorgen dat er op Curaçao 28 april een 

eerlijke verkiezing gehouden wordt!

Valt u niet wat op? Nederland en een eerlijke verkiezing?

Wat hebben we de laatste maand niet allemaal gelezen over 

de Nederlandse verkiezing? Verkiezingen waarbij stembureaus 

fraude hebben gepleegd, er stembiljetten in vuilniscontainers zijn 

beland en dat stemmen niet geteld zijn! Dat om zo de grootste 

cokepartij van Nederland VVD veilig te stellen, om zo hun koning 

te dienen van de nodige witte poeder die al eeuwen hun handel 

is en hun voornaamste bron van inkomsten is, als we de papieren 

mogen geloven hierover.

Uit diverse meldingen vanuit het veld weten we dat Neder-

land veel coke verscheept en verhandelt via de voormalige Antil-

liaanse eilanden, maar kennelijk wel in het bijzonder Curaçao. 

De containerlijn Willemstad - Rotterdam is de meest lucratieve 

cokelijn van de wereld. Via deze weg worden er jaarlijks miljarden 

dollars aan het witte goud verscheept en verhandeld. Coke wat 

dan verder gaat naar onder andere Antwerpen en in Nederland 

lokaal de Biesbosch.
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Altijd is dit goed gegaan zolang de oude vertrouwde 

partijen het roer lokaal in handen hadden. PNP – MAN – PAR 

– DP – Pais deden altijd netjes wat Nederland opdroeg. Er werd 

altijd netjes naar de andere kant gekeken, tot zelfs tot justitie toe, 

die altijd toevallig geen zaak zag in de vele aangiftes die deze 

richting kwamen.

Maar sinds enkele jaren moet de handel nu gedeeld wor-

den omdat de Zuid-Amerikaanse tegenhangers ook veel geld zien 

zitten om via het Nederlands grondgebied coke te verhandelen 

via hun Turkse “vrienden”! En zo kwam er een tegenblok wat de 

Nederlandse Cocaïne handel schaadt! 

Nu dat de “tegenstanders” ook nog eens politiek de macht 

aan het verkrijgen zijn en zo de Nederlandse eeuwenoude toevoer 

kunnen afsluiten maar ook nog wetende via de weggehaalde ge-

gevens bij de VDC, begint Nederland te zweten en er moet dus 

ingegrepen worden. De oude partijen moeten kost wat kost hun 

oude plaatsen hier weer terug innemen. Al gaat dat gepaard via 

manipulatie vanuit Nederland.

Zoals Nederland in hun eigen land hebben ingegrepen tij-

dens de laatste verkiezing tegen PVV, zal Nederland ook ingrijpen 

op onze eilanden. De miljarden coke business moet weer naar de 

oude garde met als hoofd het koninklijkhuis waar duidelijke foto’s 

en documentatie over bestaat wat hun ware inkomsten en handel is.
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Nederland is de Narcotica staat die de wereld voorziet 

van coke en door simpel de CIA rapporten door te nemen vind je 

vele bevestigingen van waar het land Nederland werkelijk voor 

staat. Een land dat leeft van de coke beschermd door de elites en 

hun justitie.

Dat Nederland, die overigens de moord op heer Fortuyn 

en heer Wiels op hun naam hebben staan, gaat zorgen dat wij 

eerlijke verkiezingen gaan krijgen! Nu, ik kan alleen maar zeg-

gen Heil H….. 

John H Baselmans-Oracle

CENSUUR

Zojuist kreeg ik te horen dat het ingezonden stuk bij KKC 

en heer Isings niet geplaatst wordt omdat er het woordje “Heil” 

staat!

Blijkbaar kent deze krant en heer Isings niet de betekenis 

van het woord en zoals de uitleg werd gegeven verwarde men het 

met de uitdrukking “Sieg Heil” Wat een uitspraak was van Nazi 

Duitsland.

Ik had ook kunnen schrijven “Heil(ig) (Bijvoeglijk n.w.: 
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HEILIG!) Holland” en dan had iedereen het geliked of zelfs 

gelachen!

Voor de mensen die niet weten wat Heil betekent hier de 

definitie:

heil

het heil zelfst.naamw.Uitspraak: [hɛil] toestand waarin je 

je gelukkig voelt en al je wensen vervuld zijn Voorbeeld: `heil en 

zegen`Antoniem: onheil Synoniemen: geluk, voorspoed zijn heil 

zoeken bij (verwachten gelukkig te worden d...

Gevonden op http://www.woorden.org/woord/heil

Heil

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] ge-

luk, gelukstaat; zaligheid; ik wensch u - en zegen; het eeuwig -; 

aanhef der brieven bij de ouden, Cicero aan Atticus, heil!

~AND, (B.

~ANT), m. Zaligmaker; Jezus Christus, de - der mensch-

heid.

~BEDE, v. (-n).

~BEGEERIG, [bijvoegelijk naamwoord]

~BOT, v. (-ten), soort vi...

Gevonden op http://www.dbnl.org/te…/cali003nieu01/cali-

003nieu01_0011.htm

heil
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voordeel.

Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/heil

HEIL

1) Ave 2) Baat 3) Behoud 4) Geestelijk welzijn 5) Geluk 6) 

Geluk bij een ongeluk 7) Genezing 8) Gezegentoestand 9) Groet 

10) Indonesische groet 11) Nut 12) Overwinningsgroet 13) Red-

ding 14) Salus 15) Saluut 16) Salve 17) Slamat 18) Toevlucht 19) 

Troost 20) Verlossing 21) Voordeel 22) Voorspoed 23) Weldaad 

24) Welvaart 25) Welzijn 26) Wens 27) Wens ...

Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoorden-

boek/HEIL/1

heil

[Nederlands] Goeds

Gevonden op https://quizlet.com/126624993/nederlands-flash-

cards/

heil

welzijn, voorspoed; redding, verlossing (toon de herkomst 

via de etymologiebank)

Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heil

heil

welzijn, redding

Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
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Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.

php

heil

[Vergeten woorden] (o.) voorteken van de goden: heil 

schouwen voortekenen waarnemen en duiden [in onheil, heilig, 

heilzen, reeds vroeg verhaspeld met heil (v.) ‘heelheid, gezond-

heid’ tot heil (o.) ‘geluk, voorspoed, welzijn’]

Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

heil

[Vergeten woorden] (v.) heelheid, gezondheid [van heel 

‘ongeschonden, onverdeeld’, reeds vroeg verhaspeld met heil (o.) 

‘voorteken’ tot heil (o.) ‘geluk, voorspoed, welzijn’]

Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

John H Baselmans-Oracle

Zieke mensen

Afgelopen dagen is het werkelijk een gekkenhuis geweest 

na het publiceren van het stuk 

“De cocaïne moet veilig gesteld worden en NEDERLAND 

GRIJPT IN”.
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De bedreigingen vliegen in het ronde. De reguliere pers 

bedreigt en bedriegt. Facebook delete de stukken en de scheld-

partijen zijn niet mis.

De wereld is werkelijk gedaald tot op het peil dat de 

mensen zich lager gedragen dan dieren. Een dier en de natuur 

hebben nog respect naar elkaar maar de mens kent geen normen 

en waarden meer.

Ik heb me dan ook afgevraagd waar dit allemaal goed voor 

is. Want alles heeft toch een reden?

En ik kom tot de conclusie dat ik de werkelijke kern van 

de mensheid en de wereld heb beschreven in het hierboven ge-

noemde stuk. 

Nu besef ik, deze mensen zijn afhankelijk van drugs, de 

maffia en zijn slaafs aan een ziekelijk systeem. Bijna iedereen 

denkt een graantje mee te plukken in deze “onder”wereld. Bijna 

iedereen blijkt zich aangesproken te voelen als je zaken bloot 

legt. Zaken zoals kindermisbruik, drugs, maffia wereld en de vele 

corruptie. Erger nog, mensen voelen zich bedreigd als je zaken 

aanhaalt en zelfs bewijzen publiceert. Kortom, we leven in een om-

gekeerde wereld waar men mee moet doen met de vuile praktijken, 

bloedgeld aannemen en zelfs genieten van het misselijkmakend 

genot om met kinderen te “spelen”, drugs te nemen, gokken en 

zorgen dat je bankrekening goed gevuld blijft. Dat alles wonend 
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in een kapitale villa met alle luxe, met daarnaast veel aandacht 

om hun ego te strelen.

Het stuk heeft blijkbaar de bom gelegd onder deze al lang 

gaande zijnde “cultuur” en het is kennelijk normaal dat je als mens 

je zo ziekelijk gedraagt.

Het is onbegrijpelijk dat er zoveel zieke mensen zijn met 

een compleet gehersenspoelde mening en zienswijze. Daarom zul-

len er meer zaken aangekaart moeten worden en zal er nog dieper 

op de kern ingegaan moeten worden. Het is nu tijd dat de ware 

ziekelijke wereld bloot gelegd wordt ondanks alle noodsprongen 

van de huidige gevestigde (zogenaamde) “orde”. Ik ga er vanuit 

dat een geschreven woord, een waarheid, nooit meer gewist kan 

worden. Al zal men er alles aan doen om mij het zwijgen op te 

leggen.

De strijd is duidelijk al lang gewonnen en het dreigen, 

deleten en het schelden is nog het laatste redmiddel van het huidig 

systeem. Geloof me, ze zijn veel terrein aan het verliezen en met 

de tijd zullen deze ziekelijke mensen en hun ziekelijk handelen, 

oplossen in het niets. Ik heb medelijden met deze mensen want ze 

weten niet beter en zijn een product van een oud slaafs systeem.

Leve de vrijheid, leve de wereld van de vrije energie.

John H Baselmans-Oracle
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De ondergang van het politiek systeem

In de politiek was altijd nog het met elkaar in discussie 

gaan om zo tot een gezamenlijke weg te komen. Veel werd er 

achter gesloten deuren gesjoemeld en we hadden de “gentleman 

agreement” waar niemand over sprak. Er waren codes die door 

allen gerespecteerd en gehanteerd werden en de pot werd verdeeld 

zoals men het kon regelen. De drugs in diverse vormen werd veel 

gebruikt want de druk was erg hoog. Buiten de vele vieze wegen 

werd je ook getrokken in de wereld van de feestjes, rituelen of 

ordinair naar een luxe hoerenkamp. Allemaal plaatsen waar men 

elkaar zag en zo vele zaken van elkaar wist.

Politiek was een eigen wereld en de opdrachten kwamen 

van hogerhand. Het waren niet de politici die het land draaiende 

hielden maar de politici waren niets anders dan marionetten van 

de absolute elite.

De wereld is aan het veranderen, zo ook de politiek.

Ongeschoolden kunnen nu via een slinks partijensysteem 

plaatsnemen in de voorgaande gesloten kamers en niet opgeleiden 

krijgen zaken te horen waarvan men niet snapt dat die via politieke 

rituelen en etiketten gaan. Personen die niet mee willen doen aan 

de eeuwenoude politieke spelletjes. Men gaat nu een eigen draai 

aan het gegeven politiek koppelen en de vele politici die nu zit-

ten denken werkelijk dat zij wat te vertellen hebben. De huidige 

politici menen dat ze zaken kunnen veranderen en zelfs een land 
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kunnen besturen op hun manier. Heer Wiels, Heer Fortuyn, Mevr  

Borst en Heer Croes om maar enkele te noemen, gingen een eigen 

weg. Een weg die niet kan in de kamers van de politiek. Ook nu 

zien we een Heer Schotte die loopt te schoppen en schreeuwen 

en het enige wat er gebeurt, is dat hogerhand ingrijpt om deze 

personen de mond te snoeren. Luistert men niet, gaat men eerst 

via een gerecht werken maar is dat niet effectief genoeg dan is er 

een kogel of vergif.

De politiek van deze tijd is een open boek wat bewust 

gecreëerd is om chaos te creëren. Het volk moet in opstand ko-

men en de mensen moeten ontevreden zijn. Zo kunnen de elites 

hun plannen doorvoeren en zorgen dat grote groeperingen gaan 

verdwijnen. De politiek staat op een zijspoor en hebben de taak 

van de bonden overgenomen. Het land moet zinken en de men-

sen moeten gaan schreeuwen. Zo kan er van buitenaf ingegrepen 

worden. Een beeld wat we wereldwijd zien. We zijn niet het enige 

landje waar dit gaande is. Het is zoals de mason elite en hun kerk 

in het Vaticaan hebben uitgestippeld en de weg is duidelijk; Zet 

verslaafde, ongekwalificeerde drugs gebruikende en afpersgevoe-

lige personen op de plaats van politiek en de rest gebeurt vanzelf. 

John H Baselmans-Oracle
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De huidige zogenaamde democratie opdoeken

We schreeuwen al lang “het partijenstelsel is achterhaald, 

we leven in een verziekt systeem”. Men wil er vanaf, maar aan de 

andere kant doet men er alles aan om het huidige zieke systeem 

te behouden. Want zo kan een minderheid (zelfs één persoon) al-

les verzieken, bepalen of via corruptie zaken verpesten voor een 

gehele gemeenschap/land.

We zien nu overduidelijk dat het partijensysteem absoluut 

niet werkt en dat zelfs één persoon een totale regering kan laten 

vallen of eindeloos aan de maffia overdragen.

Daarom is het tijd dat wij als burgers gaan eisen dat de 

democratie, vastgelegd in de vele internationale verdragen, weer 

gehanteerd gaat worden en dat wij als burgers meebeslissen in de 

weg die we als medebewoner van een land willen gaan.

Ten eerste moet men het partijensysteem ontbinden en 

alle huidige verantwoordelijken van chaos oppakken, vervolgen 

en indien nodig langdurig vastzetten voor hun daden. Als de ver-

schoning in gang is gezet, moeten we gaan werken aan een nieuwe 

opzet die er als volgt uit kan zien:

Er kan namelijk geen democratie zijn zonder Volksconfe-

renties en Volkscomités.

- Ten eerste worden de mensen verdeeld in Basis-
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Volksconferenties.

- Elke Basis-Volksconferentie kiest haar eigen secretariaat.

- De secretariaten van alle Volksconferenties vormen 

samen de Non-Basis-Volksconferenties.

- Vervolgens, kiezen de massa’s van de Basis-

Volksconferenties regerende Volkscomités die de   

 overheid vervangen.

- Alle openbare instellingen worden geleid door   

 Volkscomités die verantwoording afleggen aan   

 de Basis-Volksconferenties die het beleid bepalen en  

 de uitvoering ervan begeleiden. 

Op deze manier is het de burger die mee gaat beslissen 

in de grote zaken van een land. We maken dan allemaal uit wat 

de weg zal zijn. De Centrale Landelijke Commissie krijgt van de 

uiteindelijke Volkscomités de opdracht om het verder in uitvoering 

te brengen.

In deze Centrale Landelijke Commissie zitten personen die 

niets anders doen dan zorgen dat wat er beslist is door de comités 

deze uit te gaan voeren.

Laten we eens gaan vechten voor een ware democratie in 

zoverre het mogelijk is in een wereld waar grote groepen samen 

wonen. Door dit systeem is het in ieder geval altijd de grootste 

massa die de besluiten neemt voor onze toekomst.
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Zo is ook de democratie gewaarborgd.

Weg met de fake democratie die niets meer is dan een 

dictatuur.

John H Baselmans-Oracle

Maffia justitie nu bewezen

“Afspraak maken voor aangifte. Het Openbaar Ministerie 

(OM) maakt bekend dat er alleen nog aangifte gedaan kan worden 

bij de Landsrecherche volgens afspraak.”

Het is nu overduidelijk, het Openbaar Ministerie Curaçao 

doet er alles aan om de burger het onmogelijk te maken om NIET 

meer zaken aan te geven wat er mis is onder de vleugels van onder 

andere deze justitiële maffia.

Door eerst te stellen dat je de aangifte persoonlijk moest 

brengen is het nu zover dat je zelfs een afspraak moet maken en 

je uren moet spenderen om naar een eenvingerige typist te kijken 

die je verklaring op moet nemen en duidelijk wil weten waar je 

woont, werkt en liefst slaapt zodat zeker je leven voorgoed de 

hel zal zijn!



178 - Verboden -

Dat wil zeggen dat de aangever open en bloot staat voor 

iedereen en dat anonieme aangiftes niet meer gedaan kunnen wor-

den. Men weet op deze manier wie de aangever is en men weet 

dan zeer gemakkelijk vergeldingsacties uit te voeren. Zo weet dus 

voortaan de maffia via justitie wie, wat aangeeft en wat er gedaan 

moet worden om hen de monden te snoeren of zelfs op te ruimen.

Een slimme zet van deze maffiajustitie want op deze ma-

nier worden de klokkenluiders en de plichtsgetrouwe burgers het 

leven onmogelijk gemaakt maar zeer zeker BEWUST in gevaar ge-

bracht. Iets wat de justitie met haar openbaar ministerie heel goed 

uitkomt want dan wordt dat vuile werk hen uit handen genomen.

Openbaar Ministerie Curaçao heeft duidelijk bewezen 

dat ze door de maffia geregeerd worden en niet voor de burgers 

zijn maar voor de criminelen. Maar het kan niet anders als het 

afgeperst, bedreigd en geleid wordt door deze maffia die zwaar 

geïnfiltreerd is in deze diensten met hun politie, rechercheurs, 

officieren, rechters en aanhangend personeel! 

Duidelijk is de democratie in gevaar en wordt ons eiland 

totaal door de maffia geregeerd, bestuurd en justitieel beheerd. 

De volgende stap is duidelijk; men zal alle rechten van de mens 

gaan ontnemen.

John H Baselmans-Oracle
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After life of eeuwig leven

Dat het leven niet ophoudt na de tijd dat we geleefd heb-

ben op deze planeet is niets nieuws en er zijn vele bewijzen dat 

er meer is dan die enkele jaren dat we ademen op moeder aarde.

De een gelooft in geesten of spoken en andere ziet het 

als dat de persoon weer terugkomt in een of andere gedaante. 

Terugkerend wat hij of zij nog niet afgemaakt heeft volgens velen.

Doch na het schrijven van mijn laatste boek zijn mijn 

inzichten definitief anders geworden al zag ik het al mijn leven 

lang. Wat me namelijk altijd opviel is dat mensen bij het onder-

werp uittreden altijd een lichaam zien gaan. Een stoffelijk aards 

lichaam dat je dan weg ziet trekken (zie foto).

In mijn ervaring in de energiewereld en de vele jaren wer-

ken met energie is dit een zaak die ik totaal anders zie, voel en 

mee maak en dat is dat er geen aards gebonden zaken terug gaan 

naar de energiewereld. De seconde dat het aardse lichaam zijn 

plicht gedaan heeft, neemt het de vorm aan van energie die voor 

mij niets anders is dan lichtpuntjes, in eerste instantie geconcen-

treerd en weer op andere plaatsen vervaagd naar het onzichtbare 

voor velen. Maar in werkelijkheid gaat deze energie één worden 

met de totale energie.
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Vele mensen zie ik vertrekken naar die energiewereld 

en zo ook mijn naaste mensen en alsmaar is het dezelfde mooie 

verschijning van die lichtpuntjes die oplossen in de totale energie.

Zo blijft iedereen zijn taak verder vervullen en zal een zijn 

met de totale energieniale wereld.

Ik zie u zeker daar waar u zal beseffen dat we allemaal 

één zijn.

John H Baselmans-Oracle

De corrupte wereld van de CAB (Curaçao Atletiek Bond)

Met veel bombarie is de Carifta Games overal in de pers 

beschreven. Wat ons voorgehouden werd, waren de winnaars en 

de blijde gezichten van een beperkt groepje jongeren. Maar wat 

is er werkelijk gebeurd op deze spelen?

We weten al jaren dat de grote talenten in de atletiek veelal 

uit de streek Bandabou komen. Vele Bandabousche jongeren halen 

het gehele jaar door de meeste prijzen weg op de diverse nationale 

atletiekwedstrijden.

Maar nu was er een internationaal evenement Carifta 

Games genaamd.
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Er werd druk getraind door onze Bandabousche jongeren 

die ook allemaal uitverkoren waren in de trainingen in Cuba. Het 

ging geweldig en er zou een vervolg internationale training ko-

men. Plotsklaps kregen de Bandabousche jongeren de eerste klap 

in hun gezicht, bij de vervolgtraining in Miami zat er niemand 

vanuit Bandabou en op 2 kinderen na waren ALLE geselecteerde 

jongeren in een keer van de vereniging Troepial! Er werd niet meer 

gekeken naar het kunnen van de jonge atleten maar naar welke 

club ze zaten! Wat niet opmerkelijk is want in de bond zitten leden 

van deze vereniging op de meest belangrijke plaatsen!

Toen kwam er de Carifta Games en wat gebeurde daar 

werkelijk:

- De jonge atleten van Bandabou werden op alle fronten 

geboycot of zo misleid dat ze huilend het veld verlieten 

door de gemene spelletjes die gespeeld werden via de 

bond en de daaraan gekoppelde vereniging die zijn oor

sprong heeft in de stad.

- De begeleider/trainer van de Bandabousche jongeren 

werd ergens achter in het stadion geplaatst zodat hij zijn 

pupillen niet kon zien, laat staan fysiek aanwezig zijn! 

Hem werd zijn coachen en begeleiden afgenomen omdat 

er een stads persoon in de picture moest komen.

- Er werd valse voorlichting gegeven omtrent schoeisel. 

Kinderen die getraind hadden tot de dag voor de spelen 

met spikes, werd dat schoeisel net voor de wedstrijd afge

keurd en ze moesten op gympies doorgaan! 
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- VIP kaarten werden onder andere verdeeld onder “vriend

jes/ouders” van deze bond en hun club maar niet één kaart 

was vrijgekomen voor Bandabou.

- Bij een van de meest succesvolle atleet werd zijn 2 beste 

onderdelen (waarvan hij nationaal kampioen in was) afge

nomen en mocht hij daarin niet uitkomen. Mentaal een 

vreselijke klap als je weet dat je op 5 onderdelen op de 

lijst stond. Er werd protest aangetekend en doordat het 

bestuursvriendje geblesseerd raakte moest de jongen uit 

Bandabou alsnog deze routine afhandelen wat psychisch 

een onmogelijke zaak was. 

- Verschillende Bandabousche atleten hebben werkelijk 

door een hel moeten gaan omdat ze achtergesteld werden 

in diverse onderdelen. Andere mochten zonder enige reden 

niet meer meedoen aan deze games, plaats makend voor 

de elite vanuit de stad. 

Het was overduidelijk dat de beste atletiek jongeren uit 

Bandabou niet hun kunnen mochten laten zien omdat men dui-

delijk als bond niet wil hebben dat kinderen uit deze streek de 

“stadse” kinderen zouden verslaan! Let wel, de meeste prijzen 

gaan het gehele jaar door naar jonge atleten vanuit Bandabou! Vele 

van deze topsporters hebben geen kans gekregen om hun sportief 

kunnen te laten zien! De boycot van de stadse bond en hun elite 

club is nu weldegelijk bewezen.
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Ik heb mijn diepste respect voor de jongeren uit Bandabou 

die na vele tranen en het psychisch kapot maken en door ongelijke 

behandeling, toch met geheven hoofd het veld hebben verlaten met 

een coach die zijn pupillen veelal niet mocht begeleiden!

Het is vreselijk dat de vieze wereld zelfs doorgedrongen 

is in de lokale sport en dat bonden zo gemeen zijn naar de kinde-

ren toe. De CAB moet zich de ogen uit hun kop schamen dat ze 

hun eigen topatleten vanuit Bandabou zo vernederd en geboycot 

hebben puur om hun eigen stadse kinderen uit hun elite club in 

de picture te krijgen.

He, atletenan di Bandabou bosonan ta nos kampion!

John H Baselmans –Oracle

Aqualectra heeft lak aan hun klanten

Wat lazen we afgelopen zaterdag;

“Afgelopen week is een van de vier stilstaande machines 

weer geactiveerd maar een andere machine is daarvoor in de plaats 

nu in onderhoud.

Deze machine is volgende week weer beschikbaar.

Eén machine is naar Frankrijk verscheept om te worden 

gerepareerd.”
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Herinnert u nog mijn ingezonden stuk:

Maart 2017

Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra

Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie 

ik een zeer interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse 

experts te zijn die hier onze generatoren op de Dokweg moeten 

reviseren.

“We zijn dure krachten” vertelde een van hen. “Het is 

niet te begrijpen dat we de eerste dagen niets konden doen omdat 

domweg de materialen er niet allemaal waren. Verder was het 

vreemd dat de eerste 2-3 jaren er wel onderhoud was, omdat dat 

onder de garantie viel, maar daarna blijkbaar er weinig onderhoud 

gepleegd werd op deze machines”. ..................

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Opinion/Wata-

mula_Opinion995.htm

Men heeft kennelijk geen know how in huis om fatsoenlijk 

onderhoud te plegen.Onbekwaam personeel klungelt aan machines 

die ze blijkbaar niet weten hoe die werken. Het is in en in triest 

dat zoveel geld verspeeld wordt door dit bedrijf en dan ook nog 

door durft te berekenen naar de klanten toe.

Is het niet eens tijd om schoonschip daar te maken?

John H Baselmans –Oracle
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Corrupte maffia politiek

We weten het al vele tientallen jaren, de politiek is een 

verlengde van de vieze maffia en dat onder controle van een elite 

groepje wat zich noemt vrijmetselarij.

We hebben de laatste jaren nog nooit zoveel regeringen 

gehad en dat komt omdat de diverse maffiagroepen niet meer 

met elkaar samen willen werken en de complete drugs- gok- en 

witwashandel geheel in handen willen hebben. Men duldt geen 

verdeling van de taart momenteel.

Ondertussen kan de bevolking fluiten naar welke belofte 

dan ook en de beloftes die gedaan worden zijn nog tot dusver nooit 

verwezenlijkt door deze politieke criminelen.

Maar wat ook duidelijk wordt, is wie de “soldaten” zijn 

voor deze maffiapolitiek. Zeker is in elke verkiezingstijd te zien 

welke bepaalde personen dag en nacht burgers aanvallen, bedrei-

gen en zelfs zo ver gaan om rechtszaken aan te spannen, om hun 

idool of partij, van wie zij eten, te beschermen door dik en dun.

Vieze zaken worden over en weer geschreven en de burger 

wordt alles voor de voeten geworpen om zo maar niet te stemmen 

op, voor hen, corrupte tegenpartij. Maar de vraag is welke politieke 

partij is niet corrupt, heeft geen banden met de maffia en is vrij 

van de vele vormen van drugs? Nu, dan blijft er volgens mij niets 
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over en is er ook geen reden om te gaan stemmen. Want elke stem 

die je uitbrengt is er een die eens is met de maffia!

Vergeet niet, de “soldaten” die mensen bedreigen, afper-

sen en proberen monddood te maken zijn die personen die veel 

te verbergen hebben en diep in deze ongure wereld zitten. U kent 

allemaal het spreekwoord toch; Wiens brood men eet, diens taal 

men spreekt.

Dus maak je niet druk als je aangevallen wordt, zet die 

persoon op een lijst en kijk hoe op het einde van deze verkiezingen 

weer de slaven van de partijen opduiken die je dan weer tot een 

volgende verkiezing niet meer hoort. Dan denk ik weer aan de 

woorden van een PAR lid; John, kun jij voor ons zaken schrijven 

die wij jou als PAR aandragen? De vieze wereld van de maffia.

Politiek is de maffia die behoort de corruptie in het land 

in stand te houden.

John H Baselmans –Oracle

Verkiezingen 2017 achter gesloten deuren

We weten allemaal dat de gouverneur van Curaçao, en op 

de verdere eilanden, slaaf zijn van Nederland en de koning. Wat de 

koning wil zal geschiede en zo ook de verkiezingen op ons eiland.
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Achter gesloten deuren is al bepaald wie er moet winnen 

en is er zelfs als toezichthouder besloten hoe deze verkiezingen 

te manipuleren. Al is het stemmen nu pas net begonnen zullen 

er stembiljetten verdwijnen en zullen vele stemmen niet geteld 

worden. 

Opdracht vanuit de hoogste kamer.

We hebben het bij de laatste verkiezing gezien in Neder-

land en dezelfde methode zal gebruikt worden hier op Curaçao. 

Men zal en moet kost wat kost de Italiaanse maffia veilig stellen 

en zo de levering van het witte goud aan Nederland, die wekelijks 

via containers vanuit ons eiland richting Rotterdam vertrekt. Deze 

mag niet overgenomen worden door een andere maffiagroep. 

Ondanks dat het volk anders wil en welk vak je ook rood maakt, 

het is al bepaald vanuit het fort wie er gaan zitten. Democratie is 

er niet en de koning en zijn pionnen (lees gouverneur en kabinet) 

hebben zaken veilig te stellen en dat zelfs met hulp vanuit het 

“onbekende”. 

De vraag is; wie van de stemmentellers of van de bureaus 

gaat praten? 

Wie heeft het lef toe te gaan geven dat er opdracht is ge

geven dat er gemanipuleerd wordt?

We wachten af en we zullen zien. Er staat te veel op het 

spel en bij wie zal het geweten gaan spreken?
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Verkiezingen 2017 de verkiezingen van omkopen en 

manipulatie.

John H Baselmans –Oracle

Het witte goud is veilig gesteld

Zoals ik gisteren al stelde in het stuk “Verkiezingen 2017 

achter gesloten deuren”, moest er alles aan gedaan worden om het 

witte goud, via de Italiaanse kanalen, veilig te stellen.

Het mocht niet gebeuren dat Zuid-Amerika deze lijn ging 

overnemen want deze zouden dan ander condities stellen aan het 

koninklijkhuis als dat deze gewend zijn vanaf hun cocaïnefabriek 

in Amsterdam.

Wat er werkelijk is gebeurd, is nog even een vraag want 

mensen achter in het stembureau gelederen moeten nog gaan pra-

ten. Maar duidelijk is dat er veel gemanipuleerd, afgeperst en veel 

geld gestoken is om de Zuid-Amerikaanse lijn de loef af te steken. 

De Italiaanse hoek denkt nu dat de macht weer in handen 

is maar de oorlog is nu pas begonnen. Al is het niet direct onder 

een politieke vlag doch de liquidaties en de vele vreemde acties 

zullen exploderen en zullen de Zuid-Amerikaanse cokedealers 
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deze lijn niet zo snel prijs geven. Het is niet uitgesloten dat er 

meerdere politieke moorden komen. Een ding zal men vanuit 

Zuid-Amerika niet loslaten en dat is de gokwereld die nog meer 

oplevert via deze eilanden dan hun witte goud.

Het witte goud zal toch aangekocht moeten worden via 

Zuid-Amerika maar de vinger in de gokwereld en in het bijzonder 

internet gokken is te belangrijk en te machtig. Vergeet niet, dat 

is de toekomst.

De oorlog is lokaal begonnen en men kan denken door 

enkele lokale spelers, via juridisch steekspel, lam te leggen maar 

er is veel meer achter deze lokale politieke personen en die zijn 

ook juridisch niet aan te pakken door een corrupt Nederland.

Let the show begin, because that’s where the people voted 

for.

John H Baselmans-Oracle

MAN en PAR gefinancierd door Nederland

Steeds meer komen er geluiden naar buiten dat de MAN 

en de PAR door een grote Nederlandse financierder is geholpen 

met tientallen miljoenen. 
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Nederland heeft al meerdere malen geluiden naar buiten 

gebracht dat ze aan het rommelen zijn in de lokale politiek. Geen 

wonder want het is een publiek geheim dat Nederland vreselijk 

grote belangen heeft in dit eiland. Buiten de drugs (cocaïne) handel 

is het ook belangrijk dat de investering in het gas, afgekocht met 

3 miljard, veilig gesteld moeten worden.

De vraag is:

Hoe transparant zijn werkelijk deze politieke partijen want 

nergens is terug te vinden hoe zij de belachelijke uitgiftes hebben 

kunnen financieren. Het moet om vele miljoenen gegaan zijn als 

men ziet de feestjes, vrije goederen en niet te vergeten de gehele 

show die er afgedraaid werd. Er werd zelfs een ware aanslag in 

scene gezet die de mensen moesten geloven dat deze vanuit kamp 

Schotte moest komen. Niets is minder waar en het was gewoon 

een zeer slechte film die gespeeld werd.

Maar even terug over de vele miljoenen. 

- Waarom komen die blijkbaar niet in de boeken voor? 

- Waar is de zo belangrijke transparantie? 

- Of komen deze miljoenen uit een hoek die we niet mogen 

weten omdat deze naar horen zeggen niet zuiver is? 

- Is het vanuit een hoek die door Amerika al in het vizier 

is maar door Nederland nog steeds beschermd wordt omdat 

er zeer zware belangen zijn?

Allemaal vragen die later beantwoord gaan worden want 

deze financierder zal eens de boeken open moeten gaan gooien. 
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- Maar dan, wat doet de burger?

- Blijven ze de zwetsverhalen geloven, gedirigeerd vanuit 

Nederland via de gouverneur en zo in de lokale media dag 

in dag uit verzonden? 

- Wanneer gaan medewerkers praten over de fraude bij 

deze laatste verkiezing? 

- Waar zijn de mensen met geweten en de mensen die nog 

eerlijk zijn?

Het is tijd en een regering zittend op deze basis heeft geen 

lang leven want er zijn te veel kemphanen in 2 te kleine groepen 

die allemaal snakken naar macht. 

Wie zal de eerste zijn?

John H Baselmans-Oracle

OPROEP

Weer nieuwe namen op het 9 september document.

Wederom heb ik afgelopen week een A4tje in de bus mogen vinden 

met nu namen in het rood toegevoegd (zie schema achter in boek).

Wat het allemaal moet betekenen is (nog) niet duidelijk.

Als iemand weet; waar, wie dit vandaan komt neemt svp contact 

op want duidelijk is dat er veel gaande is op dit eiland.

John H Baselmans-Oracle
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De platina driehoek

Nederland heeft altijd mee willen doen in de wereldhan-

del en ze hebben in de geschiedenis al veel uitgehaald om een 

wereldpositie vast te houden en zelfs te versterken.

Indië, Indonesië en Suriname waren alsmaar de hoeken 

waar veel over geschreven werd met zo nog enkele andere bestem-

mingen. Maar rond een handelsroute is het altijd heel stil geweest 

en werd zelfs veelal verzwegen. Buiten de slavenhandel waren 

de Antilliaanse eilanden de eilanden waar veel geld werd weg-

gesluisd en waar vele zaken rond de Nederlandse handelswereld 

verzwegen moesten worden. Zaken die hier uitgespookt worden 

door een schijnheilig Nederland die graag als een voorbeeld land 

gezien wordt.

Het voorbeeld was er zeker want er is tot op heden een 

platina driehoek waar Nederland hun vele geld wassen maar ook 

nog verveelvoudigen. Daar komt bij dat het allemaal zo moet 

lijken dat het volgens de regels gaat en er niets mag blijken dat er 

illegaal handelen is en zeker niet handel met de onderwereld. Wat 

zeker afgeschermd moet worden is de link oranjes in deze handel 

en dan zijn we zo beland in deze platina driehoek. 

Al zeer lange tijd weten we, en dat kunnen we op vele 

plaatsen lezen, dat de oranjes in vieze handel zitten. Zij maken 

hun geld niet alleen door haar onderdanen uit te kleden via het 
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belastingsysteem. Want wat doet deze familie? Ze hebben al zeer 

lang zeer grote belangen in onder andere de cocaïnehandel en deze 

via de gouden lijn Zuid-Amerika, Antillen, Nederland. Nu kun je 

als hoogstgeplaatste familie deze zaken niet zelf doen en laat je 

je onderdanen opdraven om deze vuile was te verzorgen en dat is 

sinds 2010 duidelijk geworden hoe deze lijn loopt.

Grote ladingen wit goud (cocaïne) wordt gevist uit de op 

niet te diepe riffen die door zogenaamde langsvarende handelsbo-

ten voor de kust gedumpt wordt. Dit wordt gedaan door een zeer 

belangrijke koninklijke vriend en daarna wekelijks verscheept 

naar Rotterdam. Mocht Rotterdam even geen optie zijn dan gaat 

de lading door naar Antwerpen en verdwijnt het vaste land in.

De financiële zaken worden weer afgehandeld via diverse 

offshore en projecten op de eilanden Aruba, Curaçao en st Maar-

ten, waar zogenaamde maffia criminelen dan een maffia oorlog 

uitvechten want ze zien ook dat er veel te verdienen is op deze 

route. Maar om alles veilig te stellen moet men de juiste mensen 

in de politiek hebben zitten en in het justitieel apparaat. 

Nu, Justitie is geen probleem want deze wordt veelal via 

Nederland en de afgezant van de koning (gouverneur) op de eilan-

den geregeld. Maar de politiek is een andere zaak en het was tot 

2010 gelukt om altijd voor meerdere afgezanten van de oranjes, 

die de coke moesten afschermen, te regelen. Maar even kwam er 

de klad in en hebben we na 2010 vele regeringen (zeven premiers) 
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gehad zonder enige beduidende afgezant van de koning. Nu 2017 

is door manipulatie het weer duidelijk gelukt een afgezant in de 

regering te hebben die de steun heeft van meerdere regeerders. 

Een afgezant die vele aandelen en zelfs in de raad van bestuur zit 

van deze cokehandel. De persoon zat er al wat eerder maar in die 

tijd was deze alleen en kon alleen maar infiltreren en zorgen dat 

de gehele macht niet totaal naar een andere lijn ging. Nu is de 

handel weer even veilig gesteld al weet de tegenpartij tegen wie 

men vecht om het witte (cocaïne) goud.

De platina driehoek:

- Koninklijkhuis

- Nederland

- Curaçao

John H Baselmans-Oracle

De politicus heer Wiels is vermoord door de absolute elite 

De elites die bang werden omdat hun miljarden handel 

in gevaar liep.

Met medewerking van een bank, accountantsbureau en 

projectontwikkelaar werd alles besproken en geregeld. 2 Zuid-

Amerikaanse professionals werden ingehuurd om hem te vermoor-

den. De opdracht werd gegeven door de grote man van het bang 
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geworden Nederlands miljarden accountantsbureau wat toen de 

noodlijdende bank uit de modder aan het trekken was.

Heer Wiels wist blijkbaar niet dat hij zo diep aan het 

wroeten was met zijn goklijntje en de waarschuwing naar hem 

toe, enkele dagen voor de kogel, was te laat.

Wijzend naar de verkeerde zogenaamde moordenaars 

moet het Openbaar Ministerie via vele misleidingen deze zaak ver 

van de Nederlandse moordenaars houden. Kost wat kost moeten 

er lokale zogenaamde opdrachtgevers aangewezen worden en 

bewijzen gemaakt worden rond hen.

De zaak Wiels is een farce en na het laatste proces zullen 

de ware namen en bewijzen in de publiciteit gebracht worden, 

dat met motief en wie achter deze mensen zitten. Het is wachten 

tot dat we het ware document van heer Wiels vrij kunnen geven.

John H Baselmans-Oracle

Is het Openbaar Ministerie van Curaçao een politieke 
partij?

Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger respect had voor 

justitie en hun Openbaar Ministerie. Maar na de vieze spelletjes 

dat deze organen spelen en het misbruik maken van de papieren 

macht, is dit respect gedaald tot onder het nul peil.
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We zien dat het Openbaar Ministerie van Curaçao poli-

tiek bedrijft en voortaan hun zogenaamde bewijzen halen uit de 

krantenknipsels die hen opgestuurd worden. Bij moorden worden 

lastige jongeren aangewezen en dat hebben we zelf mogen ervaren 

in enkele zaken (o.a. Spelonkzaak) waar mensen van het gerecht 

papieren vervalsten, hun gevangenen martelden om verklaringen 

los te krijgen, dreigden met de dood en zelfs 42 dagen eenzame 

opsluiting met nauwelijks eten! DAT is justitie en haar Openbaar 

Ministerie. Buiten dat worden pedofielen en de maffia beschermd 

en zien we zeer duidelijk dat men politiek getint is.

Kan niet anders want de huidige Openbaar Ministerie is 

niets meer dan een verlengde van een vuile cocaïne maffia. Buiten 

de maffia hebben ze te gehoorzamen aan de Nederlandse elites 

die te veel van hen weten en men zo afgeperst wordt. Nee, geen 

verhaaltjes verzonnen maar woorden uit monden van mensen die 

na hun pensionering zijn gaan praten maar bang zijn dat er alsnog 

aanslagen worden gepleegd op hun leven. “Het was een vreselijke 

tijd en gelukkig ben ik er van af, nu genieten” waren woorden van 

diverse mensen uit deze vieze rotte hoek van het systeem. 

Het ergste is dat het huidige Openbaar Ministerie afgaat 

op krantenknipsels en vele onschuldigen schuldig maken door er 

een verhaal omheen te fantaseren. Er zijn vele zaken waar rechters 

vals en bedrieglijk worden ingelicht. Zo zien we duidelijk dat men 

niet kijkt wie de daad heeft gedaan maar personen die “lastig” zijn 

aangewezen worden en zo het leven ontnomen (Pretu) of in ieder 
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geval hun vrijheid. “Tuig, schorem en ze moeten van de straat af” 

zijn de worden intern.

Openbaar Ministerie is niets meer dan een politieke partij 

die uit mag maken wie een leven heeft of niet. Zij bepalen wie 

politiek mogen zitten en alles wat van de andere maffiagroep is, 

vervolgt men of overspoelt hen met valse aantijgingen en vals 

gecreëerde bewijzen! Zie de zaken Tromp, Schotte, dos Santos 

en noem ze maar op, allemaal politieke vervolgingen!

Het komt Nederland nu perfect uit. Maar ik zit te wach-

ten op de dag dat de politieke OM partij gaat verliezen en er een 

ware Openbaar Ministerie komt die kijkt wat werkelijk mis is op 

dit eiland. Los van vuile politieke spelletjes, los van de maffia 

en pedofiele groepjes die hen letterlijk en figuurlijk bij de ballen 

hebben. Een eerlijke Openbaar Ministerie is hard nodig om deze 

elite beschermende schorem op te ruimen en voorgoed te geven 

wat zij verdienen; Levenslang.

John H Baselmans-Oracle

Aqualectra niet thuis

Vannacht zaten we dan zonder stroom in onze straat, 

blijkbaar geen schakelen want de rest van Bou Barber/Dokterstuin 

was gewoon verlicht. 
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Dus 08000135 bellen, nummer 1 indrukken daarna weer 

1 en toen 1 indrukken en wachten.

Mevrouw Bikker was blijkbaar aan het overwerken en ze 

kwam aan de lijn met;

U heeft 1 wachtende voor u.

Na 5 minuten wachten;

U heeft 2 personen voor u!

Toch maar wachten en toen kreeg ik te horen;

U heeft 3 mensen voor u!

DUS steeds meer wachtende voor me, Mevrouw Bikker 

u telt verkeerd!

Ik was benieuwd als ik via een andere lijn bel welk num-

mer ik zou hebben.

Lijn 2;

U heeft 4 wachtende voor u.

Lijn 1 geeft aan; 

3 wachtende dus dat zou kloppen!

Na enkele minuten, lijn 2 

U heeft 3 wachtende voor u.

Luisteren naar lijn 1

U geloofde het niet :

U heeft 4 wachtende voor u!
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Nu, beide lijnen kwamen niet verder met optellen of af-

trekken en heb nog 20 minuten beide telefoons aangehoord en 

ben maar gaan slapen.

Aqualectra

Uw telefooncentrale werkt duidelijk niet en uw mensen 

slapen dus blijkbaar ook vanaf 5 uur ‘s middags! Ze nemen simpel 

op geen een nummer op!

Kunt u svp in de toekomst gewoon zeggen:

Als je geen water of geen stroom heeft na 5 uur ’s middags, 

U heeft pech gehad want wij zijn vrij! Kom morgen vroeg maar 

terug en hopelijk krijgt u iemand aan de telefoon die kan tellen!

Heel triest en misschien moeten we allemaal maar eens 

gaan stoppen om deze wanprestatie van een zich noemende Aqua-

lectra nog langer te betalen.

John H Baselmans-Oracle

Mijn hart draait om

Al enkele malen heb ik deze foto voorbij zien gaan en elke 

keer denk ik van “Dit is wat leven is”.
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Een kind puur en dan krijgend een lekkernij en die wil hij 

dan nog delen met wildvreemden.

Wij als walgelijke beschermde en decadente mensen 

doen er alles aan om zoveel mogelijk de eigen ego te strelen, in 

de belangstelling te staan en te vergaren via ruggen van anderen.

Dan dit kind;

Niets hebbend en dan toch nog delen!

Mensen wat zijn wij toch ver gedaald in ons menselijk 

bestaan. 

Zelfs dieren hebben nog respect voor elkaar en steunen

elkaar.

Wij slachten elkaar af en er is geen gunnen meer bij. 

John H Baselmans-Oracle

Nieuwe vlag van Curaçao

Het was al lang duidelijk, Curaçao zal en moet tot de grond 

afgebroken worden!

Nu is het dan zo ver, de laatste zaken worden nu in werking 

gesteld door de nieuwste bestuursleden om het eiland Curaçao te 
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koppelen aan de standaarden van Haïti.

Zo is het beter om dan ook meteen een nieuwe vlag te 

introduceren zodat de wereld weet waar ze mee te dealen hebben.

- Geld en alles wat waarde heeft is welkom op ons eiland 

maar let wel, we laten het wel verdwijnen!

- En de belangrijkste regel is, zoals in Haïti, een mensen

leven heeft geen waarde meer. 

Dus klaag niet als je de kogel krijgt!

Leve CuraHaïti

John H Baselmans-Oracle

Ik bepaal…

“Ik bepaal in deze rechtszaak” was een uitspraak van een 

rechter toen de verdediging haar erop wees dat de stukken niet 

op tijd voorgelegd werden en zo hij geen zaak kon verdedigen.

“Ik bepaal in deze rechtszaak”, was haar opgelegde 

doordringende uitspraak waarop de verdediging haar vertelde: 

“Edelachtbare, dat klopt maar u staat niet boven de wet! De wet 

schrijft voor dat ik 3 dagen voor het proces de stukken in bezit 

moet hebben en daar heeft de tegenpartij zich niet aan gehouden”
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De rechter zweeg, werd kwaad en stuurde de verdediging 

uit de zaal.

Toen de verdediging zijn papieren pakte en vertrok werd 

deze weer teruggeroepen want de rechter wilde doorgaan met de 

zaak. Waarop de verdediging de rechter vertelde dat hij uit de zaal 

was gestuurd door haar en dus vertrok zoals opgedragen. Verder 

vertelde de verdediging dat het geen zin had verder te gaan met 

de rechtszaak daar de stukken niet in zijn bezit zijn en er geen 

zaak kan zijn.

De arrogante rechters hier op ons eiland lijken werkelijk 

eigen regels en eigen wetten te hanteren. Dat zien we in vele zaken 

en zelfs zeer grote zaken waarbij mensen straffen krijgen van 24 

jaren of meer gebaseerd op roddels die het Openbaar Ministerie 

vergaard heeft via krantenknipsels, loze beloftes, afpersen of zelfs 

martelen!

Dat de lokale rechterlijke macht daar aan mee doet, blijkt 

hieruit duidelijk dat het recht niet meer gesproken wordt door 

onafhankelijke rechters maar door rechters die manipuleerbaar 

zijn en de zaken dan niet beoordelen op pure waarheden maar op 

roddels en zeer maffia/politiek gerelateerde berichten.

De rechterlijke macht laat dagelijks zien dat ze een ver-

lengde zijn, en in de tang zitten van de maffia. Ook de manier 

waarop het gerecht naar buiten komt via woordvoerders en mede-
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werkers spreekt boekdelen. Het gaat tijd worden dat hun uitspraken 

eens door een internationaal hof getoetst gaan worden. Zullen deze 

dwalende rechters dan ook veroordeeld worden?

John H Baselmans-Oracle

Bewezen manipulatie

Al jaren schrijf ik over de mysterieuze zogenaamde “ra-

darbollen” op Westpunt. 

Buiten de: 

- Onweersbuien bij heldere hemel.

- De vele vreemde ontladingen.

- De rare objecten ‘s nachts boven ons huis.

- Het weer waar een bepaalde strook van het eiland van 

regen wordt verstoken.

- En wolken alsmaar mysterieus oplossen maar ook weer 

zich uit het niets samenstellen.

Buiten dit alles zagen we ook nu voor het eerst het vreemde 

verschijnsel op de radar van onze Meteorologische dienst!

We weten via mensen, die in deze 3 Westpunt “radarbol-

len” regelmatig moeten zijn voor bepaalde controles, dat er veel 

apparatuur daar aanwezig is waar men geen kennis van heeft en 
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absoluut verboden is om er over te spreken en ook niet naar het 

doel van deze aanwezige technologieën gevraagd mag worden.

Maar in de nacht (rond 2 uur) van afgelopen donderdag 

naar vrijdag verscheen op mijn scherm een vreemd fenomeen 

waaruit blijkt dat vanuit ons eiland het weer duidelijk gemani-

puleerd wordt.

Op de radar van de Meteorologische dienst was zeer dui-

delijk te zien dat de regenwolken komend van Venezuela met een 

grote bocht om onze 3 eilanden eerst naar het oosten gingen dan 

(ten oosten van Bonaire) naar het noorden gingen en dan boven 

onze eilanden afdraaiden naar het westen!

Er was werkelijk een cirkel om onze eilanden heen en alles 

wat maar een beetje wolk was draaide om onze eilanden heen. Nu 

zal de Meteorologische dienst wel met een mooi verhaal komen 

maar de werkelijkheid is anders. Dit alles is duidelijk een gevolg 

van vreemde frequenties vanuit de bollen van Westpunt die vanuit 

daar uitgezonden worden. Op de radar was duidelijk de cirkel waar 

te nemen en het centrum was duidelijk Westpunt!

De frequenties zijn inderdaad vreemd op deze hoek van 

het eiland en het is heel duidelijk dat men via deze radarbollen 

niet alleen het bootverkeer aan het regelen is!
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Wanneer worden wij als burgers eens beschermd tegen 

deze vieze Amerikaanse experimenten?

John H Baselmans-Oracle

De tijd van verveling

We hebben het al meerdere malen in de geschiedenis terug 

kunnen lezen; zodra de mensen zich gaan vervelen dan gaat men 

zich vermaken in ongekende seks orgieën, liederig gedrag en men 

wist niet meer of een persoon een mannetje of een vrouwtje was!

Nu zijn we weer in die tijd aangekomen waar drugs, seks 

en geslachtsveranderingen de normaalste zaken zijn. We hebben 

pedofielen, homo’s maar ook transgenders en personen met nog 

zeer mooie verzonnen namen rond deze modegril die menen man 

en vrouw te zijn. Allemaal zaken van een zieke geest en aan tijd 

onderhevig. Deze zaken zie je nauwelijks als de mensen druk 

doende zijn om te overleven, bv in oorlogen of tijden waar men 

druk bezig is een bestaan op te bouwen. Het is duidelijk aan tijd 

onderhevig en we zagen een soortgelijke baroktijd waar de edelen 

niets anders deden dan alleen met elkaar naar bed gaan, geld op 

maakten aan feesten en decadente bijeenkomsten waar kinderen 

werden misbruikt en waar men twijfelde of men met een man of 

een vrouw in bed kroop. 
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Deze tijd zien we nu weer duidelijk terugkomen en het 

is wachten op de “big bang” waar alle ziekelijke geesten weer 

wakker geschud worden en dat ze moeten zoeken gaan naar eten 

en een slaapplaats. 

Zoals ik al schreef, vele malen lees je van en over deze 

tijdperken en wederom zijn we er weer in beland. 

Even om duidelijk te zijn, ik geloof ook niet in wat de 

diverse geloven stellen; van het perfecte beeld van een man en 

een vrouw en het produceren van kinderen in naam van een of 

andere heilige. En als een vrouw of man een geweldig leven kan 

op bouwen met iemand van hetzelfde geslacht is daar, in mijn 

ogen, niets mis mee. Maar als de kronkel in het hoofd zo ver gaat 

dat je deze zaken aan de grote bel moet hangen praat je over een 

ziekelijke geest en een zwaar ego- identiteitsprobleem. 

Dat is wat nu weer gaande is en walgelijk te zien is hoe 

zelfs kleine kinderen gaan zeggen dat ze zich “voelen” als zij-

nde een van het andere geslacht en zich laten verbouwen! Dit 

is simpel een zieke geest die duidelijk geïndoctrineerd is vanuit 

de buitenwereld. Je hoort ook duidelijk alsmaar dezelfde verkla-

ringen van deze ziekelijke personen die zich om laten bouwen 

of denken tweeslachtig te zijn. Nee, ik ben niet conservatief en 

zeker niet ouderwets en zelf heb ik vele van deze mensen naast 

me meegemaakt. Maar alsmaar zie je duidelijk in hun energie dat 

deze onzijdige wezens gewoon om aandacht schreeuwen en dat 
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er vreselijke ego- identiteitsproblemen zijn. 

Hoe ik dat kan bewijzen; 

Zet een groep van deze geesteszieken op een plaats midden 

in de natuur. Laat hen teruggaan in het leven door weer te zien en 

te overleven van wat de natuur te bieden heeft. Dan gaan we kijken 

wie uit die groep zich nog druk maakt en of deze nog een man 

of een vrouwtjesrol wil spelen. De oorlogen en de kenteringen in 

de geschiedenis laten al duidelijk regelmatig via deze geschreven 

geschiedenis het resultaat zien.

Al dat “mannetje/vrouwtje” aandacht is niets meer dan een 

zieke geest met grote verveling, schreeuwend naar aandacht voor 

hun ego en identiteit, geen weg wetend in een leven.

De tijd zal het weer bewijzen.

John H Baselmans-Oracle

Vrij zijn

Mensen schrijven de Social Media vol met hun manier 

zien van vrij zijn.

Je bent pas vrij als……

en dan lezen we de meest gefrustreerde verhalen en 

veelal afzetten tegen een systeem, werkgever, instanties en de 

maatschappij.
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Ik ben vrij!

Dat roep ik hard omdat ik van mezelf weet dat ik vrij ben;

Ik doe wat ik wil doen.

Ik werk wat en waar ik wil werken.

Ik leef mijn leven zoals ik het wil leven.

Ik zie de mooie dingen maar zie ook de dingen die 

een verbetering nodig zouden moeten hebben in mijn ogen.

Ik verlaat de wereld en kom terug wanneer ik wil.

En ik laat niet bepalen wat er met mijn leven, mijn 

energie moet gebeuren.

Vrijheid is niet wat er om je heen gebeurt!

Vrij zijn is vanuit je binnenste, je diepe energie en 

het werken daarmee.

Vrijheid is het kneden van de energie.

Mensen lopen te schreeuwen naar vrijheid maar blijven 

steken door alsmaar naar buiten henzelf te kijken.

Wees vrij en laat je energie in je vele dimensies jou het 

leven beleven zoals jij je ware vrijheid wilt zien.

Wees vrij en kijk in je, niet om je.

John H Baselmans-Oracle

Huichelarij of aandachttrekkerij 

We zijn in de tijd beland waar mensen vanuit de social 

media snakken naar nog meer aandacht en nog meer zand in de 
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ogen te srooien van de lezers.

En dan, dan lees je dat we een groep bloggers/journalisten 

hebben die zich noemen “Corruption Awareness Columns Cu-

raçao”. De namen onder andere; Favell Maduro, Denise Vijber, 

Jeroen Jansen, Yves Cooper, Ariën Rasmijn staan vernoemd en 

zij gaan Korsou Transparente helpen en mensen “Aware“ maken 

van wat er gaande is op ons eiland!

Nu, onze broeken (en rokken) van MKK zakken af want 

er staan namen in dit lijstje van personen die juist er alles aan 

doen om corruptie en onrecht recht te trekken. Personen die mij 

persoonlijk bedreigd hebben om zo hun zin te krijgen en zaken 

op die manier af te dwingen. Dat allemaal zodat de toeschouwer 

niet meer weet wat de werkelijke waarheid is.

“Bij god en op Curaçao is alles mogelijk” 

En zie hier …. het bewijs! 

Al ruim 35 jaren ben ik persoonlijk actief in het aankaarten 

van zaken die gekoppeld zijn aan de maffia maar ook bij het signa-

leren en rapporteren naar vele instanties, datgene wat onmenselijk 

is of tegen wetten en regels gebeurt. Dit via ingezonden stukken, 

bergen aangiftes, brieven naar regeerders binnen en buitenland, 

blogs, websites, 16 boeken over de corruptie op deze eilanden.

Ongeveer 12 jaar geleden bracht ik alles onder in een 
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groep MKK Movimentu Kontra Korupshon en met zeer grote en 

machtige namen achter me hebben we ten onrecht veroordeelden 

vrij kunnen krijgen, vele rechtszaken recht getrokken en zijn vele 

mensen achter de schermen aangepakt voor zeer misselijke zaken 

die ze hebben uitgehaald.

Als woordvoerder ben ik de enige die als MKK naar bui-

ten kom met achter me vele experts in vele zaken. Duidelijk is er 

een grote groep die er alles aan doet om mijn mond te snoeren 

denkende dat dan MKK zich op zal heffen. Ik werd vele malen 

bedreigd en tot 3 maal toe is er een moordaanslag geweest en is 

door de tijd mij veel materiele schade toegebracht maar ook veel 

minder aangename uren opgeleverd. Toch zijn we doorgegaan 

omdat niemand weet wie allemaal achter Movimentu Kontra 

Korupshon zit en zo de groep enorm sterk maakt. De pers en be-

paalde personen werden steeds feller en de bakken slijk en zelfs 

bedreigingen werden over MKK en over mijns persoon uitgestort.

Door de huidige actie en namen en foto’s van bepaalde 

personen die verschijnen, zien we duidelijk dat corruptie en de 

maffia ALLE touwtjes in handen heeft en dat eerlijkheid en inte-

griteit niet meer bestaan op dit (deze) eiland(en). Nog duidelijker 

is dat er juiste mensen op de juiste plaatsen gezet worden om zo 

de mensen nog meer zand in de ogen te strooien; Personen die het 

kromme als recht omschrijven, dat is de tijd waar we nu in leven.
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Helaas zien we diverse statements geschreven op diverse 

handen waarvan bij de persoon zelf er bloed aan zijn handen kleeft!

John H Baselmans-Oracle

MKK Curaçao 

“John Baselmans a uni su mes ku e partido nobo”

Met een foto en de conformatie van heer Elvis de Andrade 

werd er op 16 mei, pagina 10 van de Vigilante ingegaan op een 

nieuwe partij die voor 30 mei opgericht gaat worden. Vreemd is 

dat ik niet benaderd ben door Vigilante noch andere persgroep of 

krant om dit bericht te bevestigen.

Wat is er werkelijk gebeurd:

Op 11 mei 2017 om 15:55 uur werd ik gebeld door heer 

Andrade dat hij me op de lijst van zijn nieuwe politieke partij 

geplaatst had. In het 1 minuut 11 seconde lang gesprek was mijn 

antwoord; “Ik bind me aan geen één politieke partij daar ze al-

lemaal vallen onder het corrupt systeem”. Waarop heer Andrade 

me nog vertelde dat ik zaterdag 13 mei meer zou horen. Einde 

gesprek en ook die bewuste zaterdag heb ik niets meer vernomen 

van heer Andrade.

Einde verhaal van John H Baselmans-Oracle en zijn groep 

MKK met de lokale politiek!
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Jammer dat dit soort suggestieve zaken in de wereld wor-

den gebracht en erg is dat men op deze manier probeert aandacht 

te krijgen om politiek en nieuws te voeren.

Politiek is niet de oplossing voor het huidige probleem 

op Curaçao en dat is ook de reden dat ondergetekende en MKK 

een weg hebben gekozen die veel machtiger en dieper gaat, en de 

politiek en hun maffia laat omkomen in hun eigen corrupt systeem!

John H Baselmans-Oracle voert geen politiek, hij voert een 

strijd alleen met zijn mensen in MKK tegen de corruptie, maffia 

en het vieze juridisch systeem.

Mensen kunnen die strijd volgen via zijn Watamula blog.

John H Baselmans - Oracle

MKK Curaçao

Grafische fiasco

17 mei 2017 UTS lanceert hun nieuwe logo.

Werkelijk om te huilen toen het gedrocht zichtbaar werd. 

Vele mensen bestempelden het als een TUI variant. Deels is duide-

lijk te zien dat de klungelende programmabediener die dit bedacht 

heeft zeker geen fantasie heeft en sterk zich laat beïnvloeden door 
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andere logo’s . Verder voelt deze duidelijk niet aan hoe een logo 

tot stand moet komen.

Deze “pias” die dit logo ontworpen heeft, heeft werkelijk 

of geen opleiding grafische school gevolgd of heeft zijn / haar 

lessen niet begrepen.

Buiten dat het symbool wat lijkt op een zeer slechte 

vishaak, is het ontworpen lettertype werkelijk bij de beesten af 

en voldoet totaal niet aan de grafische standaarden. Ik schrijf dit 

alles omdat ik wel de grafische studie geheel doorlopen heb en 

daarnaast vele jaren senior grafisch ontwerper was in mijn eigen 

reclamebureaus op zowel Curaçao, Nederland en Amerika.

Vele jaren heb ik samen mogen werken met Setel en UTS 

(16 jaren) en altijd deden we het hoogste level bereiken wat in soms 

zeer korte tijden mogelijk was. Maar waar UTS nu in afgezakt is, is 

in een level van computer amateurisme met een knoppenbediener 

zonder enige grafische kennis.

Laten we hopen dat UTS niet meer betaald heeft dan 250 

gulden voor de moeite. Alles meer is oplichterij geweest of mis-

schien wel vriendjespolitiek.

John H Baselmans-Oracle
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Achter de controle, identificatie 

Men roept allemaal “controle, controle, controle” en “Con-

trole is goed” en ergens moeten we dat ook toejuichen. 

MAAR……..

- Wie doen de controles?

- Wat controleert men?

- En op welke manier controleert men?

Vragen waar grote vraagtekens bijgeplaatst moeten wor-

den, want een kardinale vraag is:

Zijn alle controleurs en medewerkers in het controleteam 

zelf wel gekeurd?

Ze stormen allemaal wel de supermarkten binnen en 

komen op plaatsen waarvan de gezondheidsdienst zelf de regel 

heeft gesteld dat men gekeurd moet zijn om op die plaatsen zich 

te mogen begeven en te werken. Je ziet namelijk Politie/Douane/

Immigratie de bakkerij en de slagerij ingaan. Ook ziet men per-

sonen die overal aanzitten. Maar zijn deze mensen gekeurd voor 

de meest misselijke ziektes?

Bij de vele berichten en foto’s ziet men artikelen over de 

datum, maar inderdaad wettelijk nog gebruikt mogen worden. Je 

zag bv een potje kruiden wat niet bederft maar alleen na verloop 

van tijd de kracht verdwijnt! Dat is niet bedorven zoals men in de 

media allemaal loopt te schreeuwen.
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Het punt hoe men controleert is een ander verhaal want 

het is overduidelijk dat het gehele controle team kardinale fouten 

maakt op de manier hoe zij te werk gaan. Wettelijk is namelijk 

bepaald dat je een huiszoekingsbevel moet hebben om ergens 

binnen te vallen! Ook wordt niet naar de eigenaar gevraagd of 

gemeld aan de op dat moment verantwoordelijke manager dat men 

onderzoek gaat doen in hun gebouw! Erger nog, men komt binnen 

zonder zich te melden en zonder papieren te overleggen. Ook is 

het heel frappant dat niet een van de controleurs, politie of een 

van het zogenaamde team zich kan identificeren. Jan en alleman 

kunnen zich voordoen als controleur! Een simpele regel die ook 

in de wet staat dat elke agent / controleur zich moet identificeren 

als er om gevraagd wordt.

Controle is heel goed maar is het dan niet zo dat het con-

trole orgaan zelf zich eerst eens moet verdiepen in wetten en regels 

hoe een controle uitgevoerd moet worden? En is het niet normaal 

dat ook zij zich aan deze regels moeten houden?

Hoe kun je anderen wijzen op onrechtmatigheden als je 

zelf illegaal en tegen de wet bezig bent? Blijkbaar ook nog zon-

der kennis. Maar gelukkig, heer Gois heeft het publiek en harde 

schreeuwers om kunnen kopen met een feestje en iedereen is 

weer tevreden.

John H Baselmans-Oracle
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Logica

Gisteren waren de kleinkinderen van 6 en 8 jaar bij ons op 

visite voor enkele uren. Op een gegeven moment waren we aan 

het praten over spoken. Ik vertelde hen dat er spoken bestonden en 

dat ze ook wel eens in ons huis te zien waren. Nu, deze bewering 

werd volmondig ontkend en ik als oude opa wist er niets van.

Na ongeveer 30 minuten lag deze oude opa even op zijn 

bed en kwam op het idee zijn hoeslaken over hem heen te gooien 

en dan naar de kinderen te lopen. Onder luid boegeroep op naar 

de kinderen die beiden als sprinkhanen wegvlogen en bij oma op 

schoot zaten.

Na de geslaagde spookpoging kwam de kleine meid van 

6 naar me toe en vertelde me heel duidelijk dat dit een nepspook 

was want spoken zijn wit en hebben geen strepen!

Kinderen, heerlijk en een geweldige wereld waarin zij 

bezig zijn. 

Was ik nog maar kind, wat een heerlijke logica! 

John H Baselmans-Oracle
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Clubjes, verenigingen en hun geldelijke bijdrage 

Men wordt ermee dood gegooid, mensen gaan zich ver-

enigen en de clubjes vliegen als paddenstoelen uit de grond. Men 

heeft de mooiste plannen en de beloftes zijn een paradijs hier op 

deze aardbol. Wat me alsmaar opvalt, is dat het personen zijn die 

zwaar tegen alles zijn wat er nu gaande is. Men is tegen het hele 

systeem en men schopt tegen elke kop die men maar tegenkomt. 

Men wil niet meedoen aan dit systeem wat totaal rot is en bedor-

ven. Maar dan komt de dag dat men zich wil verenigen en dat 

eendracht macht maakt! Men gaat dan praten over notarissen, 

banken, PayPal, Bitcoin en men draait zich in elke kronkel als er 

maar geld los komt van het geheel.

63 levensjaren lang heb ik geen rode rotcent en leef mijn 

leven zoals ik meen dat het leven geleefd moet worden. In mijn 

gehele leven heb ik nog nooit iemand een cent gevraagd, geleend 

laat staan aangenomen. Toch zijn in de vele jaren vele zaken ver-

anderd en aangepakt. Was het woord maffia 8 jaar geleden nog 

een vreselijk woord en heeft men mij daarmee proberen te hangen, 

nu is het woord voor in de mond van vele mensen. De gevangenis 

wordt van alle kanten aangepakt en grote bedrijven merken dat 

er wat mis gaat in hun bedrijfsvoering. Ook justitie wankelt en 

de politiek is een openbare kleuterklas. Leden van de freemason 

worden levenslang geschorst en ten onrecht veroordeelden worden 

in een keer vrijgesproken. En als laatste, rechtszaken klappen uit 

elkaar door het scheve recht wat gesproken wordt.
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Dat is allemaal gebeurd zonder clubjes, verenigingen en 

geld aannemen! Als compleet onafhankelijk wezen op deze aard-

bol dacht ik duidelijk bewezen te hebben dat men via, volgens 

velen, “vreemde” krachten veel kan bereiken. Door mensen anders 

te laten denken en zo ook handelen, komen de meest geheime 

zaken vrij en worden ook zaken soms onverklaarbaar opengetrok-

ken. We zien het nu in de lokale gevangenis waar zelfs Nederland 

hele afleveringen aan besteedt op hun nationale TV ondanks dat 

we een liegende directeur hebben en een walgelijke justitie en een 

boycot. Dan nog komen beelden de wereld in en niemand weet 

hoe dit allemaal gebeurt.

Rustig zittend in mijn bureaustoel en dat met een brede 

lach, gebeuren al deze zaken. Want zelfs met alle mediastilte en 

mij afsluiten van alle beschikbare lijnen blijft mijn werk door-

gaan. Nog steeds vissen justitie en de veiligheidsdienst wie mijn 

contacten zijn en hoe het allemaal werkt. 

Allemaal zonder geld, banken en mensen die men zou kun-

nen aanwijzen. De kracht zit ergens anders dames en heren van 

het slaafse systeem. De kracht heb ik bewezen en hanteer ik elke 

seconde van mijn leven. De ware personen die wat veranderen, 

weten waarmee we bezig zijn. 

John H Baselmans-Oracle
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“Democratische wetten”

Toen ik dat las, leek het er op dat een kind tegen me ver-

telde dat hij wel / niet naar school gaat! Bij alle wetten en regels 

die, tot de dag van vandaag zijn geschreven en gehanteerd worden, 

heeft democratie totaal niets te maken met wetten!

Wetten zijn juist het tegenovergestelde van democratie. 

Bij een ware democratie heb je geen wetten nodig want 

dan zijn het de universele regels gesteld door de natuur die als 

leidraad gelden. 

Het is werkelijk ongelofelijk dat de mensen zo ver geher-

senspoeld zijn dat ze geloven in democratische wetten!

De vraag is dan:

Hoever is de mens reeds gehersenspoeld? 

Hoever is het huidige systeem heerser over de mensheid?

In ieder geval is het duidelijk dat men dus gelooft in de-

mocratische wetten die vanuit een corrupt justitieel apparaat het 

volk onderdrukt en afperst.

John H Baselmans-Oracle
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Brandbrief MKK over de SDKK gevangenis is aanleiding 
geweest voor uitzending RTL5

We konden het lang niet naar buiten brengen maar nu is 

het dan zover. RTL5 heeft de gevangenis doorgelicht en hebben 

Nederland en de voormalige Antillen zelf kunnen zien hoe de 

directie van SDKK de gevangen als beesten behandelt! Praten we 

nog niet over de vele dwalingen van justitie die iedereen maar op 

laat sluiten die hen niet zint.

Het staat nu vast en het is vreselijk te zien dat zoveel mis 

is onder de vlag van Nederland op dit eiland.

Mijn dank aan heer Ewout en RTL5.

John H Baselmans-Oracle (MKK Curaçao)

https://www.rtl.nl/video/eff73883-7ced-3d8f-8c45-a5cf5d5beb77/

De verwarde BAH woorden van heer Hendrik Schotte

Via via, want zelf ben ik geblokt, heb ik de volgende post 

mogen lezen van heer Hendrik Schotte:

“JOHN BASELMANS, EEN ZOGENAAMDE WAAR-

HEIDSZOEKER EN ZOGENAAMDE PEDOFILIE BESTRIJ-

DER
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In zijn digitale krant zegt hij, dat ik een goede vriend ben 

van de koning. Een lachertje.

Hij beweert dat Zuid-Amerikanen de moord op Helmin 

Magno Wiels hebben gepleegd. Een bliksemafleider-techniek!

Blijkbaar heeft hij Elvis Andrade zoveel dingen wijsge-

maakt, dat hij blijkbaar lid is van de toekomstige politieke partij 

van Elvis. Ik heb Elvis gewaarschuwd voor deze man.

Hij vertelt de leugens van Vrijmetselaren, die pro reko-

lonisatie zijn. Juist daarom hebben ze ervoor gezorgd middels 

een “house nigger” dat ik de hoogste functie in de plaatselijke 

Vrijmetselarij niet zou krijgen. En diezelfde “house nigger” 

heeft me eruit gezet omdat ik bepaalde leden op de hoogte had 

gebracht van een brief van mij, die niet voorgelezen werd. DE 

RECHTSKAMER VAN DE ORDE HEEFT DE ONTZEGGING 

UITGEVAARDIGD DOOR DIE HOUSENIGGER OPGEHE-

VEN/ONGEDAAN GEMAAKT.

Maar ik ben niet met haatgevoelens gebleven, want ik heb 

Elvis sinds enige tijd precies uitgelegd wat de Vrijmetselarij is. De 

Vrijmetselarij heeft niets te maken met de Illuminati bijvoorbeeld.

Nu is John bezig af te tasten wie in mijn verschillende 

groepen zijn om hun allerlei dingen op de mouw te spelden. BAH.”
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Tot zover het relaas van heer Hendrik Schotte waar dui-

delijk uit blijkt dat heer Schotte niet kan lezen en probeert een 

vieze groep, ondanks zijn eigen geleverde bewijzen, te blijven 

beschermen.

Ten eerste:

De getuigenverklaring Wiels is compleet en is gebaseerd 

op getuigen en over bikkelharde feiten. Vandaar ook de aangiftes 

bij OM, PG en min Jus van die tijd.

Ten tweede:

John H Baselmans-Oracle heeft zich NOOIT aangesloten 

bij een politieke partij van heer E. Andrade. Heer Andrade heeft 

mijn naam (mis)gebruikt. Heer Andrade gebruikt blijkbaar vele 

van mijn woorden en wil ze gebruiken voor politiek gewin, waar 

ik totaal niet achter sta.

Ten derde:

Heer H Schotte, u bent vergeten de gesprekken op Grote 

berg met uw vrijmetselarijvrienden Anthony S., Lena K., en Rafael 

L. waar we samen aan de tafel zaten en u mij vroeg te stoppen 

met het schrijven over kinderleed! Ook was het uw vrijmetsela-

rijvrienden, die in contact staan met het koninklijkhuis, die mij 

enkele malen bedreigden en was het Lena K. en Anthony S. die 

het lef hadden om te vragen om lokale kinderen te “leveren”! 

Met contact gehad te hebben met de grootmeester van 
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Nederland zijn er maatregelen genomen als ik hem moet geloven.

Verder als extra informatie heer Hendrik Schotte, John H 

Baselmans-Oracle is geboren langs een kasteel in Waalre waar 

de vrijmetselarij Phillips elite bij elkaar kwamen in hun “tempel” 

achter in een grote ruimte. Ik heb als klein kind enkele ritualen 

kunnen zien van deze vrijmetselarijclub en ben ook regelmatig 

weggestuurd door uw zogenaamde goedbedoelende leden van 

deze club. Dat allemaal maakte me nog nieuwsgieriger en ben 

me in deze materie vast gaan bijten voor 63 jaren lang. Door ri-

tualen te lezen van uw club en zelfs op schrift heb zien staan hoe 

bepaalde offeringen gaan, en die zelf gezien te hebben, denk ik 

dat ik beter weet hoe deze zeer gevaarlijke club werkt en met de 

mensheid omgaat. Overigens heb ik NERGENS geschreven dat 

de Freemasons een deel van de Illuminati zijn daar u en ik weten 

hoe de werkelijke piramide is.

Er is geen “aftasten” meer bij, daar ik de structuren ken 

en de agenda’s achter de freemasons door en door ken. Dit is 

dan ook nog door vele nog huidige en diverse ex-leden allemaal 

bevestigd. U was daar een van heer H Schotte en ik ben u daar 

dan ook dankbaar voor.

Dat u het BAH noemt is inderdaad zo want u heeft veel 

op uw geweten en dat is zeker BAH.

John H Baselmans-Oracle
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Waarom willen bepaalde mensen het oude systeem 
aanpakken en terneerslaan met de middelen van datzelfde 
systeem?

Al geruime tijd schiet deze vraag alsmaar door mijn hoofd 

na het blijven herhalen en zien van postings en stukken op mijn PC.

Hoe kun je iets aanpakken als je het doet via juist die regels 

die jij aan wilt pakken?

- Men vraagt en werkt met geld.

- Men werkt via het corrupte rechtssysteem. 

- Men gebruikt de slaafse wetten. 

Uit dat alles is duidelijk dat de denkwijze van deze mensen 

is blijven steken in juist wat hen slaaf gemaakt heeft. Namelijk 

het oude systeem! Afgestompt en kennelijk niet erg in hebbend 

dat ze puur bezig zijn tegen het systeem en zoals het systeem het 

juist wil! Men heeft niet door dat veranderingen er pas komen als 

men totaal het gehele oude systeem en gedachtegang hierachter 

laat varen. 

Helaas, we hebben momenteel vele “lichten” en “vrijheids-

strijders” die alsmaar bonken tegen loden deuren puur omdat ze 

de kern niet begrepen hebben van het losmaken van wat ze aan 

het bevechten zijn. Met al hun licht en al het alternatief zijn, zijn 

ze helaas een nieuwe groep zoals we duizenden groepen hebben 

in kerken en clubjes. 
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Wil je werkelijk veranderingen is er duidelijke een weg 

die buiten om het systeem is. Gebruik niet de attributen die het 

systeem zelf gecreëerd heeft! Werk met de attributen waar het 

systeem zelf bang van is en ons probeert alsmaar het bestaan 

daarvan te verzwijgen.

John H Baselmans-Oracle

Open brief naar alle Kamerleden en Politici in Nederland 
en Curaçao

Openbaar Ministerie Curaçao; JIJ BENT DE SCHUL-

DIGE

We hebben het al meerdere malen over gehad en in het 

boekje “Pech gehad” zijn ook enkele zaken aangehaald waarbij 

het Openbaar Ministerie mensen aanwijst als zijnde “schuldig”.

Zodra er een moord of zwaar delict is gepleegd weten de 

lokale Officiers van Justitie niet hoe snel genoeg ze iemand aan 

moeten wijzen als zijnde “de dader”. Zo zitten vele veroordeel-

den, door schuld van dit corrupt handelend Openbaar Ministerie, 

onschuldig vast in onze SDKK gevangenis en de gevangenissen 

op Aruba, Bonaire en st Maarten. Alle gevangenissen onder de 

Nederlandse vlag vallend en allemaal gevuld met vele onschul-
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digen door een falend rechtssysteem wat op onze eilanden een 

eigen weg is ingeslagen.

Na vele gesprekken met mensen uit deze justitiële hoek 

blijkt duidelijk dat men inderdaad personen aanwijst en dan de 

nog belastende verklaringen er om heen plakt! Het zogenaamde 

bewijs is dan door een rechter moeilijk te beoordelen of hij/ zij 

werkelijk het delict heeft begaan. 

We weten als MKK dat onder andere Arthur Hoogesteger 

maar ook Shairon Poulina door Openbaar Ministerie aangewezen 

slachtoffers zijn van een corrupt justitieel apparaat.

Waarom Openbaar Ministerie mensen aanwijst is duidelijk 

want de Officier van Justitie wil laten zien dat alles snel opgelost 

kan zijn. Deze mensen maken er een sport van om mensen hun 

leven totaal te vernietigen door hun halve werk en hun ego te 

strelen. We zagen het ook in de zaak ‘Spelonk ‘waar zeer grove 

fouten door de Officieren en Openbaar Ministerie gemaakt zijn 

en zelfs valse verklaringen, valse handtekeningen, vernietigen van 

werkelijk bewijsmateriaal, martelen en afpersen er aan te pas is 

gekomen om zo twee mensen aan te wijzen en te laten veroordelen. 

Door de valse verklaringen en het afpersen door deze justitiële 

heren kon de rechter niets anders doen dan deze justitiële club te 

geloven en de zogenaamde moordenaars te veroordelen. 
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Hetzelfde zien we nu ook in diverse zaken zoals bij de 

heren Arthur Hoogesteger en Shairon Poulina maar ook in de zaak 

Wiels waarbij alles verdraaid wordt om zo maar niet de indruk te 

wekken dat ook hen “aangewezen” zijn als moordenaars. Overi-

gens in de zaak Wiels zijn NIET de ware moordenaars vastgezet. 

Door verklaringen van de zogenaamde moordenaars naar intern 

werkende personen toe blijkt dat de bekentenissen door martelen 

zijn verkregen!

Er zijn bewijzen voor al die zaken en bij diverse geval-

len is men druk doende om herziening aan te vragen. Maar deze 

wordt door een corrupte Openbaar Ministerie niet toegewezen 

om drie redenen; 

Reden 1:

Gezichtsverlies. 

Reden 2:

Bang dat de ware toedracht naar boven komt zoals 

vervalsingen, martelen en aanwijzen van onschuldigen.

Reden 3:

Bang dat er miljoenen aan schadeclaims aangevraagd 

wordt als de werkelijke papieren naar boven komen en de 

persoon vrij van de opgelegde daad wordt gesproken.

Openbaar Ministerie Curaçao, maar ook op de andere 

plaatsen op de voormalige Antillen, doet er alles aan hun vieze 

handelswijze te verbergen en in de doofpot te stoppen alleen 

omdat ze bij onmachte zijn de ware daders te vinden en/of omdat 
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de ware daders belangrijke mensen zijn die buiten alle criminele 

activiteiten moeten blijven! Dat laatste is heel vaak de reden van 

deze maffiapraktijken.

Dit alles maakt dat het Openbaar Ministeries niets meer is 

dan een maffiagroep. Een groep die niets beter is dan de andere 

wereld drugs-, witwasmaffia maar dan met die verschillen dat deze 

Openbaar Ministerie maffia beschermd wordt door Nederlands/

Antilliaanse wetten en hen zo machtig maken dat ze onschend-

baar zijn.

Wie gaat dat doorbreken? 

Wanneer worden onschuldigen zoals Arthur Hoogesteger 

en Shairon Poulina vrijgesproken via een herziening? 

Waar is het ware recht? 

Waar is Nederland en hun zogenaamde integriteit? 

Of moeten we weer, zoals bij de zaak Spelonk, diverse 

zaken verzwijgen om bepaalde Officieren van Justitie en 

het Openbaar Ministerie te vrijwaren van elke blaam?

John H Baselmans-Oracle

MKK Curacao (Movimentu Kontra Korupshon)

Wetten

Welke wet dan ook, hoe deze ook heten mag, waar van-
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daan komt of achtergehouden wordt. Elke wet is om de mens te 

plaatsen als een slaaf!

Om via wetten het systeem aan te pakken is het meest zin-

loze wat je kunt doen en zal altijd, op den lange duur, het systeem 

winnen en dienen!

Neem de weg die het systeem vreest en men zal vrij zijn.

John H Baselmans-Oracle

Het doel missen

Het systeem is aan de winnende hand en als het op deze 

manier doorgaat is het duidelijk dat haar manier van mensen 

aanpakken aan het slagen is.

Verdeeldheid is er als nooit te voren en alles wordt er aan 

gedaan om deze verdeeldheid nog te versterken. Door haat en ver-

derf te zaaien maar ook door vele valse berichten en beweringen 

als waar te lanceren kunnen de mensen niet meer de kern zien.

Men woont weer op een platte aarde, jezus is je buurman, 

iedereen zit in een clubje en elke vrouw met een hoofddoek is de 

vrouw van een terrorist! Men is compleet doorgeslagen en er is 

in de miljarden berichten geen kern meer te vinden.
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Ik scrol elke morgen even door de postings van Facebook 

maar ook Twitter en zie dan dat de mensen geheel de weg kwijt 

zijn; Schreeuwend, opleggend, afdwingend, dreigend en persoon-

lijk wordend. Waarheidsstrijders komen als paddenstoelen naar 

boven en iedereen ziet het licht en de veranderingen zijn volgens 

hen in volle gang! Men klampt zich vast aan goeroes, stenen, mooie 

plaatjes en voorwerpen. Maar ondertussen valt men elkaar aan, 

blokt elkaar als er een andere mening wordt gegeven of gewezen 

wordt op onjuistheden en het lijkt wel dat de mensen verstrengeld 

zijn in een dimensie die niets bijdraagt aan het huidige leven. 

Zombie wereld is gecreëerd!

Wereldwijd worden mensen afgeslacht en vermoord, 

ziektes worden uitgezet en nieuwe wapens worden uitgeprobeerd. 

Buiten dat wordt er vreselijk gerommeld met onze toevoer van 

energie en frequenties. Dat allemaal niet alleen op deze aardbol 

maar ook in de verdere ruimte waar de mens bezig is zijn macht 

op te leggen. Maar de mens maakt zich druk over Hassan achter 

in de straat en Mien met haar hoofddoek, allemaal lopend op 

een platte schijf! Verder moet het systeem aangepakt worden via 

rechters die krom spreken! En blijft men verstrengeld in de we-

reld van geld, macht en ego en dat met de menselijk geschreven 

wetten als waarborg!

Het systeem heeft de mensheid precies op het punt waar 

ze hen willen hebben. Het systeem bepaalt en men weet niet meer 

wat er werkelijk gaande is op deze aarde. Men gaat aan de kern 
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voorbij en men denkt het systeem aan te kunnen pakken via haar 

eigen ontwikkelende wapens! Let wel: Een vijand komt naar bui-

ten met het wapen wat hij het sterkste vindt. Dus is het een zeer 

domme gedachte om dat wapen te gebruiken tegen deze vijand!

Men creëert pijn, verdeeldheid, angst en men overspoelt 

de mens met fake nieuws, valse berichten en met gemanipuleerde 

woorden. Het lijkt erop dat het systeem de strijd gaat winnen 

want de mensen zijn in de informatie getrapt die vele jaren hen 

voorgehouden is. Ja, ook u zogenaamde wakkere persoon. U plakt 

informatie aan elkaar en ziet dan volgens u de waarheid. Illuminati, 

Freemasons, Vaticaan en vele andere groepjes! Ja, ze hebben een 

structuur maar helaas doordat men er niet werkelijk in hun ritualen 

en hun geschriften verdiept, pakt u wat juist zij willen hebben dat 

u ziet! Deze groepen zijn nog nooit zo sterk geweest dankzij uw 

denken en uw creëren. Ze doen nu openlijk hun werk en hoeven 

dat niet meer te doen achter gesloten deuren.

Weinige beseffen:

Het is uw energie waar u nu tegen vecht, niet die van uw 

tegenstander!

John H Baselmans-Oracle
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The Core

We horen het alsmaar, mensen willen zaken compleet 

omgooien en veranderen. Het systeem deugt niet, is corrupt en 

de rijken worden rijker en we hebben steeds meer armoede, on-

vrede maar ook angsten en boosheid. We zijn van het werkelijke 

menselijke bestaan compleet afgedwaald en iedereen is op zijn 

manier op zoek naar vrijheid en een eigen leven.

Maar wat zie je bij deze “vrijheidsstrijders”?

Deze mensen houden zich vast aan oude levenspatronen, 

ze blijven vasthouden aan hun hebbedingetjes, hun geloven, 

maar ook blijft geld een belangrijke rol spelen in hun weg naar 

de dan zogenaamde vrijheid. Het vasthouden aan oude patronen 

en daarnaast wel het aanvechten van de gevestigde orde is totaal 

tegenstrijdig! Tegenstrijdigheden waarvan je al meteen ziet dat 

het mis gaat lopen.

Strijden tegen een systeem wat al duizenden jaren gaande 

is werkt niet als je hun “tools” gebruikt. Zaken aanvechten via 

de kleine regeltjes van de wet en het vanaf zien te komen aan de 

geldelijke verplichtingen gaan niet lukken als je het via de regels 

van dit systeem aanpakt.

Je ziet dan dat mensen al hun bezittingen verliezen, hun 

huis, hun vrienden en dat allemaal schuld van banken of een rot-

tige wet of regel die het systeem mee blijft komen. 3 – 5 jaren en 
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je bent alles kwijt, bent gestempeld als zijnde psychisch onstabiel 

en het systeem gaat dan zover dat men mensen opsluit in psychi-

atrische inrichtingen of zelfs vermoordt.

De slachtoffers die de strijd zijn aangespannen worden 

uitgeschakeld en razen en tieren in hun tijdelijk onderkomen, 

ander land of in hun cel. “Zie hoe slecht de maatschappij en 

hun systeem is met hun clubjes!” is wat je alsmaar leest waar 

de frustratie vreselijk hoog is en men ook nog eens persoonlijk 

bij aanvalt, beschuldigt en bedreigt. Wat een rotwereld wat een 

vreselijk systeem.

Ja!

Het is een vreselijk systeem! Maar waarom bevecht men 

dit systeem met haar eigen wapens? Waarom denkt men dat je dit 

aan kunt vechten op deze manier?

Vele jaren heb ik vele misstanden aangevochten en vele 

ervan gewonnen of zijn ze een andere twist gaan krijgen. NIET 

EEN van deze misstanden heb ik aangevochten zoals het systeem 

het wilde en stelde maar op de manier ik het wil doen. Door mijn 

tegenstanders hun eigen regels en wetten te leren begrijpen (praat 

ik niet over de vele wetboeken en verdragen, maar hun persoon-

lijke regels in hun clubjes) is er een zee aan mogelijkheden open 

gegaan waar deze zogenaamde elites geen antwoord op hebben en 

hun eigen zwakke punten zijn! Lees de maar eens de protocollen 
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van Zion en zie hun zwakheden, hun denken en hun manier van 

werken.

http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/The_Pro-

tocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf

Het zijn zij die nu bang zijn en daarom er alles aan doen 

om mijn pen en mond te snoeren.

Al beschreven in diverse boeken, blijkt dat men het niet 

wil of kan begrijpen wat deze wegen zijn. Daarom zal ik in mijn 

Watamula blog me nog alleen beperken tot enkele stukken en zal 

me niet meer verder verdiepen in de afleidingen die het systeem 

met zijn maatschappij dagelijks verkondigen op vele plaatsen. 

Rechtszaken, praten, afdwingen en onder ogen brengen heeft ver-

der geen zin. De tijd is reeds begonnen de andere weg in te slaan 

en het systeem met hun manier van werken, opleggen, bepalen en 

leven, te laten gaan en die weg in te slaan waar het systeem geen vat 

op heeft en zelfs vreest. De weg van een zelfstandig mens vrij van 

geld, hebbedingetjes en beperkingen via een corrupte wetgeving. 

Al vele malen heb ik de weg besproken en heb ik het de laatste 

10 jaren overduidelijk bewezen dat het werkt en dan nog lees je 

over en over het bonken en schoppen tegen een gevestigd systeem 

dat alleen sterker wordt door de ondoordachte acties en reacties.

Er zijn wegen, meerdere zelfs maar blijkbaar is de angst 

en het vastklampen aan het bekende nog steeds de kracht van het 
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systeem bij al deze mensen die schreeuwen, roepen, tieren, wet-

ten en regels negeren en dwarsliggen. De weg zoals het systeem 

het wil!

Denk hier eens over na.

John H Baselmans-Oracle

Moorden van kinderen

Sociale media, onbeperkt buitenlanders en alle geloven en 

rassen op een kluitje gooien. En dan raar vinden dat er ziekelijke 

geesten zich vergrijpen aan kinderen en tieners? Zelfs de elite en 

de Katholieke heiligen kunnen hun handen niet thuis houden en bij 

de elite zijn er gasten die baby’s moeten verkrachten en afslachten.

Waarom staat men dan vreemd van te kijken dat er nu een 

golf van verdwenen kinderen is? Mensen, gaat wakker worden, 

de wereld heeft zijn punt bereikt. Het punt van de totale afgang 

van de mensheid, terug naar het dierlijke.

Beschreven in de protocollen van Zion.

John H Baselmans-Oracle 
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De eerlijkheid rond de SDKK gevangenis

Heel toevallig komt nu eruit dat blijkbaar achter de illegale 

bakkerij van de firma HHB een heer Navarro zit! De ex-minister 

van justitie die jaren geprobeerd heeft mij en onze groep MKK 

het leven onmogelijk te maken doordat we vele van zijn ongure 

praktijken aangekaart hebben. Dat volgens interne rapporten en 

verklaringen van personeel van deze SDKK gevangenis.

Een ex-minister van justitie die blijkbaar dus achter vele 

vuile was zit rond deze lokale SDKK gevangenis en afgeschermd 

wordt door een heer Floran als zijnde directeur van deze instantie. 

De wapenhandel, gesjoemel met waardebonnen, corrupte bewaar-

ders, vervalsen van rapportages, martelen en veel goederen die 

verdwijnen die voor de gevangenen bedoeld zijn en betaald zijn 

uit de landskas maar nooit bij de gevangenen zijn gekomen, om 

maar enkele zaken te noemen. Geen wonder de openlijke aanvallen 

van deze heren naar ons toe maar ook de vergeldingsacties naar 

personeelsleden waarvan heer Floran en de toenmalige minister 

vermoeden dat deze de klokkenluiders zijn. Men gaat goed in de 

fout en de corruptie in de gevangenis en hun voormalige minister 

van justitie met zijn directeur zijn nu blijkbaar naar buiten geko-

men.Eerlijkheid duurt het langst heren Navarro en Floran, de rest 

zal zeker nog volgen mits de pers er werk van wil gaan maken.

John H Baselmans-Oracle
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Wie is de moordenaar en de opdrachtgever?

Al jaren geef ik aan wie achter vele moorden zitten en 

worden de namen bekend gemaakt. Alle namen staan vernoemd in 

dit boek. Maar zowel OM als jantje publiek horen liever cowboy 

verhalen gekoppeld aan leugens.

Boek “Names”

John H Baselmans-Oracle

IT’S GENOEG GEWEEST

Duizenden pagina’s geschreven in 64 boeken! 12 jaren FB 

en verdere sociale media, er is genoeg geschreven!  IK STOP en 

ga verder met mijn eerste liefde.

Mensen lezen niet, willen niet begrijpen en blijven dom 

ratelen over reeds achterhaalde zaken. Geen berichten meer, geen 

verloren energie naar mensen toe die niets beters willen. FB en 

verdere sociale media is voor mij afgelopen en wat ik te zeggen 

heb zal nog via mijn blog gaan. Mensen die werkelijk lezen ne-

men die moeite. 

Het gaat u allen goed

John H Baselmans-Oracle
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Het is geen opgeven

Vandaag, na 2 dagen geleden gestopt te zijn met de sociale 

media, blijf ik berichten en mails krijgen waarom ik opgegeven 

heb?

Nu, ik kan je vertellen dat ik de laatste ben die zal opgeven! 

Ik ben alleen een andere weg ingeslagen en vecht zaken aan, al-

leen op dezelfde manier zoals het systeem ons bevecht. Na jaren 

lang de geschriften en ritualen doorgenomen te hebben is mij 

duidelijk geworden dat vechten zoals we op de vele sociale media 

zien precies is wat het systeem wil. Men weet de raddraaiers en 

de mensen hun gedachten die over en weer geplaatst worden. De 

opzet van al de vormen van sociale media is een ware overwinning 

aan het worden voor de wereldmachten.

Gezien ik nu duidelijk de weg zie die ingeslagen moet wor-

den, op een Jezuïeten/ vrijmetselarij manier de zaken aanpakken, 

is het mogelijk als eenling veel teweeg te kunnen brengen. Iets wat 

in diverse geschriften naar boven komt, waar men praat over het 

grootste gevaar namelijk “die eenling die de meeste macht heeft”.

De strijd gaat door maar nu dus op een andere wijze.

Een vriendelijke groet,

John H Baselmans-Oracle 
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Weekje verder

Het is nu ongeveer een weekje geleden dat ik gestopt ben 

om me te laten horen via de diverse sociale media.

Vanmorgen met een bakkie koffie en zittend op een van 

de mooiste plekken van Curaçao besefte ik dat de nieuwe weg 

ingeslagen, veel meer kansen tot slagen zal hebben dan het alsmaar 

aandragen van de bewijzen dat het goed mis is op deze aardbol. 

Nu wetende wat er werkelijk gedacht wordt door de elites en hun 

clubjes zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen en is de weg om 

groots de zaken aan te pakken overduidelijk. Een regering te laten 

vallen is een simpele zaak en om wereldwijd grote zaken om te 

gooien is een kwestie van de juiste parameters uit te zetten. De 

vrees die beschreven staat bij de vrijmetselarij is overduidelijk, 

de vrees voor de eenling.

Laat net een artikel opduiken van het programmeren van 

DNA wat bewezen is door een groep professoren! Geweldig, want 

voor wat betreft dat programmeren is men duidelijk bang bij de 

hoogste elite. Want wat zij doen met het volk kan een eenling doen 

met elke groep op deze aardbol.

Er zijn geen oorlogen nodig, geen chemicaliën of het 

machtsmiddel geld. We zien nu de geweldige en vernuftige cyber 

aanvallen en computers die zelfstandig worden en zelfs een eigen 

taal hanteren. Ik schreef langere tijd geleden over Xirtam en deze 
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Xirtam is volop in werking en is in de wereld van techniek niet 

meer tegen te houden.

Naast het losrukken van de elektronica van hun meesters 

is het een kleine stap via de DNA manipulatie en werken met 

energie en frequenties om gehele groepen mensen op andere ge-

dachten te laten komen en zich te laten keren tegen de stugge en 

sterk verouderde systeem wat via de eliteclubjes haar antwoorden 

blijft zoeken via hun niet begrepen ritualen. Overigens ritualen die 

ze totaal verkeerd interpreteren en de zeer sterk verbasterde leer 

daarvan alsmaar blijven plaatsen vanuit het verleden.

Vanmorgen besefte ik waarom men mij afsluit van alles 

wat communicatie is en waarom alles wat pers, TV, Radio en zelfs 

internet afgekapt wordt als mijn naam genoemd wordt. De kracht 

van de energie, waar ik al geruime tijd mee werk, heeft vele mensen 

bang gemaakt en hen zelf in de oude spiraal van het verouderde 

systeem geplaatst. Het zijn geen spelers meer net zoals de politici 

en de gehele justitie die duidelijk te kort komen tegen de macht 

en kracht van frequenties en energie.

Zoals ik al meerdere malen schreef, men kan alle kanalen 

rond mijns persoon afkappen maar juist dan zal de boodschap 

meerdere mensen individueel bereiken! Het spel is gespeeld en 

voor mij is mijn doel bereikt. De weg is ingeslagen en voor mij 

is het alleen nog deze frequentie en energie uit te blijven stralen. 

De rest is voor de ontvanger van deze kracht.
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Even weer een slokje van mijn koffie en het uitzicht van 

de zee opnemen en de energie doet de rest. Dank je voor die 

elitegroepen en hun geschriften die me de weg gewezen hebben 

waar zij zelf bang voor zijn. Geschriften waarvan nu duidelijk 

de bewijzen elke minuut van de dag ontvangen worden. Dank u 

heren. Dank u geschiedenis van de onderwereld en hun macht.

John H Baselmans-Oracle

Roger Bos wordt nieuwe PG

De Rijksministerraad heeft vandaag op voordracht van de 

ministers van Veiligheid en Justitie in het Koninkrijk, Roger Bos 

benoemd tot nieuwe Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint 

Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius 

Bos is sinds 2012 Hoofdofficier van Justitie van het Par-

ket in Limburg en sinds 1999 in diverse leidinggevende functies 

werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij heeft 

een ruime ervaring binnen het OM en is zeer gericht op interne 

en externe samenwerking. 

Reactie over dit stuk:

Heer Bos is weer zo’n “dump” persoon vanuit Nederland 

en is een persoon waar in Limburg (zijn vroegere werkgever OM) 
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een schrikbewind voerde bij justitie. Luister dit filmpje maar eens; 

Angstcultuur binnen OM Limburg

https://www.1limburg.nl/angstcultuur-binnen-om-limburg

John H Baselmans-Oracle

Opmerkelijke discussie

“Mensenhandel en Mensensmokkel effectief aangepakt 

in Caribisch Nederland”

John H Baselmans Gaan ze de vrijmetselarij aanpakken 

heb al wat namen voor hen.

Rene Caderius Wat moet die jaloerse opmerking over 

vrijmetselarij hier in dit verband?

Johanna Leonarda

Johanna Leonarda Rene Caderius,jij bent toch niet zonder 

reden vertrokken bij club,of vergis ik me!??

Rene Caderius

Rene Caderius Dat maakt nog niet dat ik verdacht makende 

opmerkingen zou maken. De doelstellingen zijn gewoon idealis-

tisch alleen de samenstelling van een loge kan teleurstellend zijn. 

Zelfreflectie en bouwen aan jezelf blijven prima. Wat sommige 

mensen ervan maken is een ander verhaal. Een gereformeerde 

broeder die het in zijn kop haalde om een joodse broeder te zeggen 

dat vrijmetselarij toch eigenlijk iets voor christenen was, maakte 

mij woedend juist omdat de vrijmetselarij open wil staan voor 
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alle religies. Uit solidariteit met mijn joodse vriend heb ik toen 

bedankt. Maar ik was ook al teleurgesteld dat zo weinig broeders 

zo slecht waren in zelfreflectie.

John H Baselmans

John H Baselmans Rene Caderius het waren die mensen 

die mijn vrouw en mij kwamen vragen om kinderen te leveren 

voor hun ritualen en hun spelletjes. Ze wilden kinderen zonder 

ouders en weinig of geen fam op de eilanden! Vertel mij niet wat 

deze vuilakken uitspoken en alle bewijzen en geluidsopname’s 

zijn in mijn bezit.

Rene Caderius

Rene Caderius Alleen volwassenen mogen vrijmetselaar 

worden en rituelen met kinderen zijn onbestaanbaar. Klaag deze 

mensen aan want zij noemen zich ten onrechte vrijmetselaar. Klaag 

ze aan bij de internationale vrijmetselaars organisatie maar klaag 

ze zeker ook aan bij justitie!

John H Baselmans

John H Baselmans Rene Caderius Wat denkt u wat we 

gedaan hebben? Aanklachten / aangiftes zijn bij justitie en OM 

gedaan. Hadden totaal geen zin! Toen hebben we de 3 aangege-

ven bij de grootmeester van Nederland! En wat gebeurde er, een 

kleine schorsing en de personen zitten weer op hun plaats met hun 

vuile wereld. Wat blijkt nu, de 3 zijn verbonden aan de loge waar 

Beatrix ook toe behoort, nu, dan moet u nu genoeg weten. Ik heb 

persoonlijk heeeeeeel veel meegemaakt met de bovenste graden 

van deze club en veel ellende komt vanuit deze top.



244 - Verboden -

Rene Caderius

Rene Caderius Zeker helpt aanklagen. Zelfs bij de RK 

kerk. Maar een organisatie als de vrijmetselaren is veel kwets-

baarder. Stel je voor dat mensen zich uitgeven als lid van het 

Humanistisch Verbond ... Dan zou je toch ook ingrijpen in zo’ n 

verdacht gebruik / misbruik van kinderen?!?

Rene Caderius

Rene Caderius Een van de redenen waarom ik eruit gestapt 

ben was de idiotie van jaarlijkse bijeenkomsten in Schotland.

Dat er drie graden zijn: leerling om jezelf te leren kennen, 

gezel om samen te werken met je broeders en meester omdat je 

dan je gaat inzetten voor de gemeenschap

Rene Caderius

Rene Caderius Gewone vrijmetselarij is alleen toegankelijk 

voor mannen. Er is een apart soort opgericht waarvan ook vrouwen 

lid kunnen zijn zoals dus kennelijk Beatrix.

Hoe meer ik hoor hoe meer ik blij ben zo’n 40 jaar geleden 

eruit gestapt te zijn

Rene Caderius

Rene Caderius Ik bedoelde aanklagen bij bijvoorbeeld die 

Grootmeester in Nederland.

Maar ... deze drie mensen zijn waarschijnlijk ook lid van 

een of andere kerk of religie en inderdaad ook via die weg zijn 

ze aan te pakken.

John H Baselmans

John H Baselmans Rene Caderius Natuurlijk duikt u hier 

niet verder in omdat u totaal dwalende bent. Een vraag welke 
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graad was u in deze “sekte”? Verder, in dit geval waren er geen 

kerkelijke acties nodig want die waren er niet en ja, er zijn vele 

klachten gegaan naar zowel Nederland als de Antillen. Alles werd 

afgeschermd door het koninklijkhuis.

Rene Caderius

Rene Caderius John H Baselmans ik was meester want 

ik ben iets meer dan drie jaar lid geweest. Dat was in de periode 

1972 tot 1976.

Uw opmerking dat ik “dwalende” ben laat ik voor uw 

rekening.

Gezien uw opmerkingen over justitie en koninklijke be-

scherming en diverse andere heb ik mijn ernstige twijfels over 

het waarheidsgehalte van uw mededelingen en beëindig ik deze 

discussie.

John H Baselmans

John H Baselmans Rene Caderius Juist en hier zijn we op 

het punt waar ik wilde komen want alle bewijzen kunt u zo bij me 

in zien inclusief de aangiftes van bedreigingen, omkopen en de 

brief zelfs van de koningin Beatrix. Ik vroeg welke graad (1 tot 

voor u 33) u was niet welke titel. Maar u weet ook dat u uw leven 

slaaf blijft van deze groep ONDANKS u uw lidmaatschap heeft 

opgezegd en dat staat in uw ritualen. En werd me verteld in schrift 

door uw grootmeester. Maar natuurlijk sluit u nu de discussie daar 

u niet verder mag praten en zeker niet de zaak mag openen! De 

geluidsopnames zijn in mijn bezit waar duidelijk gevraagd wordt 

voor kinderen te leveren in een kamp in Indonesië en een afdeling 

hier op Curaçao Parera en let wel allemaal met bescherming van 
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militairen (Parera is nl een militaire basis)!! Maar goed discussie 

gesloten. De weg van de freemasons maar niet mijn weg want 

alles staat met bewijzen in mijn boeken beschreven.

John H Baselmans-Oracle

HET IS NU GENOEG GEWEEST!

De uitspraak waar heel internet vol gegooid wordt en waar-

van je gaat denken dat de wereld een andere wending gaat krijgen. 

Maar wat zien we als we verder gaan lezen bij al deze strijders, 

klokkenluiders en beltrekkers? Ze gaan ten strijde met de tools 

die juist hun tegenstander gebruikt tegen hen! Opmerkelijk dat 

je je juist laat leiden door een tegenstander, iets wat je niet wilt!

Wat is de tool die men overal maar weer op ziet komen? 

Vrijwel alle strijders denken dat de wereld veranderd kan worden 

via een rechtbank! WIJ GAAN ONS RECHT HALEN! HET 

RECHT ZAL ZEGEVIEREN! Weer wat van die loze onzinnige 

leuzen die we almaar lezen. Want waarom bevecht je je tegenstan-

der via een gerecht terwijl het recht een creatie is van het systeem? 

Waarom je vijand proberen te pakken op iets wat ze zelf hebben 

gecreëerd en nog creëren?

Ik schrijf mijn vingers bont en blauw om aan te tonen dat 

de rechtsgang juist is wat het systeem en de elite willen. We zien 
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het in alle zaken en ook grote zaken als een Demmink waar het 

gerecht gewoon een spel aan het spelen is met de burger. Mensen 

die die gang maken worden voor gek verklaard, worden ontoereke-

ningsvatbaar verklaard en worden zelfs zo bedreigd dat de meeste 

klokkenluiders en activisten het land zijn moeten vluchten, anders 

worden ze als een debiel vastgezet in een of andere inrichting!

IS DAT RECHT?

Mijn tijd vul ik 15 uren per dag om te lezen in geschriften 

om te kijken hoe het systeem denkt en de elites menen de zaken 

te controleren. Een van hun grootste wapens is het gerecht! Juist 

het “wapen” waar de meeste hardschreeuwers en alternatieve 

personen intrappen en gaan volgen. Klopt… je kunt zaken winnen 

en jaren rekken maar wordt er een zaak werkelijk ooit uitgevoerd 

door het gerecht cq elite? Is er werkelijk iets veranderd of is het 

in een ander jasje gegoten? 

Bij de laatste geschriften die ik las bemerkte ik dat zelfs 

ik was getrapt in de vallen van het systeem. Ik ben zo geschrok-

ken dat ik per direct die gaten dichtte waar ik toch nog ingetrapt 

was. Maar al vele jaren weet ik, juist van oud-rechters en PG’s, 

dat recht er niet is en dat het gehele “boek der recht” gekoppeld 

is aan een niet bestaande oude grondwet! Vanuit hun monden 

moest ik horen hoe ik het gerecht juist moest mijden en zorgen 

dat er geen rechtsgang is! Van hen hoorde ik, uit de diepste kern, 
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verhalen aan en de wegen die men bewandelt om mensen via een 

legale weg (de wet) te onderdrukken. 

Weer later kwam ik gasten tegen vanuit de vrijmetselarij 

en merkte waarom zij mij benaderden en probeerden mij voor het 

gerecht te krijgen. Dat alles natuurlijk buiten hen om.

De zaak Demmink was afgelopen week weer gaande en 

is een geweldig voorbeeld hoe recht werkt. Ondanks de getuigen 

ondanks de papieren en de verklaringen gaat de zoveelste pedofiel 

vrijuit! Dat omdat de rechtsgang de pedofiele gang is! JUIST deze 

club bezit de rechterlijke macht die zo goed als alleen af te persen 

is door de elite, door het lid zijn van bepaalde clubjes of geweest 

te zijn bij bijeenkomsten en of “feesten” (lees offeringen). Valse 

hoop over en weer op internet en weer allemaal grote leuze die 

mensen moeten geloven dat er recht is.

Van een hoogste graad mason (uitspraak oud-PG) hoorde 

ik eens deze passage: “Vecht je tegenstander niet aan met de 

tools die hij zelf gemaakt heeft en op elke omweg is er weer een 

rechterlijke tussenweg”.

Het is overduidelijk ook beschreven; 

Pak je vijand aan wat hij het meest vreest! Het systeem 

met haar elite en haar vrijmetselarij club vrezen een ding, zeer 

duidelijk en beschreven in veel van hun ritualen en geschriften, 

namelijk de energie van een eenling.
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Daarom leef ik nog MIJN leven en zie ik de zaken vanuit 

een geheel. Niet in een fragment, maar in een geheel! De weg die 

het meest gevreesd is.

John H Baselmans-Oracle

Juridische/rechterlijke dumpplaats

We weten het allemaal, onze 6 eilanden zijn een dump-

plaats van alles wat in het Nederlands systeem niet past! Dat zien 

we niet alleen onder de burgers maar ook in de bestuurlijke maar 

zeer zeker ook in de rechterlijke en juridische macht. 

In het verleden hebben we al rechercheurs, politie en juri-

dische mensen gehad die in Nederland van de rails waren gevallen 

en waar het systeem geen weg meer wist. De oplossing was dan 

vrijwel altijd “dumpen” op een van de Caribische eilanden die 

onder de Nederlandse vlag vallen ver weg van hun eigen landje!

We hebben ook rechters meegemaakt die nog wel eens 

ontspoorden en ook op onze eilanden een golf van onbegrip en 

kwaad bloed achter lieten met hun bedenkelijke uitspraken. Ook 

hebben we bij de OM en ook in de vorm van PG’s gezien dat het 

niet altijd de zuiverste personen waren met een schone lei die hier 

op de eilanden een aanstelling kregen.
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Heer Bos is weer zo’n “dump” persoon vanuit Nederland 

en is een persoon die in Limburg (zijn vroegere werkgever OM) 

een schrikbewind voerde bij datzelfde OM. Als men het onderzoek 

naar hem mogen geloven is hij een van de weinige die zelfs door 

zijn eigen OM onderzocht is! Volgens het interview te zien op 

deze link is dat een Nederlandse zeldzaamheid!

Men wist kennelijk duidelijk geen raad met deze heer Bos 

en dus is er maar een oplossing; we dumpen hem op het Wilhel-

minaplein te Curaçao! Het is kennelijk de enige oplossing die 

Nederland en haar stinkend systeem als oplossing heeft! Worden 

onze eilanden alleen maar gebruikt om afgeschreven personen op 

te vangen? Of is het om bepaalde zaken veilig te stellen en is er 

nu deze schijnbare tiran nodig bij justitie?

Duidelijk is dat wij de juridische vuilnisbak zijn van Ne-

derland. Men functioneert slecht of totaal niet, pak je koffers en 

ga naar de tropen!

John H Baselmans-Oracle

http://www.place4free.com/Watamula/Assets_Watamula7/Angstcultuur.mp4

Schuilende/bange mensen

Al eens eerder heb ik het gehad over de mensen die met 
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een boog om me heen lopen of die zelfs weglopen als ik te dicht, 

volgens hen, in hun buurt kom. Bij een receptie van de UNEP 

was het duidelijk dat de personen die mij eens benaderden voor 

kinderen te leveren, ver weg bleven en geen woord loslieten 

met mij in hun naaste omgeving. Maar het gaat verder. Officiële 

aangetekende stukken naar lokale officiële instanties, personen, 

justitie en politici, worden teruggestuurd en die stukken die niet 

terug komen, worden niet beantwoord!

Een huidige regering en hun justitie en Openbaar Minis-

terie denken dat ze god zijn maar men heeft zich wel te houden 

aan de vastgestelde regels en zo ook aan het recht wat elke burger 

heeft. Nu weet ik dat sinds 2010 de wereld rond mij veranderd is 

als soeverein persoon maar als ik de diverse internationale regels er 

op na sla, zie je dat men lokaal zeker niet transparant en zeer zeker 

niet volgens verdragen handelt. Klopt, de regeringen vallen onder 

de maffia en deze hebben duidelijk eigen regels en we weten ook 

dat justitie valt onder een cult groep die nog hoger op de maffia 

ladder staat. Dat alles wordt nu bewezen en elke niet beantwoord 

officieel stuk wordt dan ook netjes gefiled en klaar gemaakt om 

het hogerop aan te tonen dat lokaal onder de Nederlandse vlag en 

een niet erkend statuut, volgens een Europees hof, dat bepaalde 

uitspraak dat deze boevenbende meent boven wetten, regels en 

behoorlijk bestuur te staan.

Maar wat hoorde ik tot mijn grootste verbazing in de 

wandelgangen via intern zittende personen; men is bang van mij, 
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bang om nog een woord te reageren of op papier vast te leggen!! 

Welke macht beschik ik dan dat deze politieke en justitiële maf-

fia hun mond houdt, weg loopt, stukken weigert en geen gesprek 

durft aan te gaan? Het is blijkbaar de macht die er is omdat deze 

mensen openlijk, via hun gedrag en handelen, toegeven dat ze 

niet pluis zijn en inderdaad werken en handelen in opdracht van 

een lokale maffia gestuurd door een vieze vrijmetselarij groep die 

de touwtjes in handen heeft en uitvoert wat er in de protocollen 

beschreven staat. Protocollen die zij duidelijk hanteren gezien hun 

manier van handelen en negeren.

Hoeveel meer bewijs hebben we nog nodig?

Via mijn jarenlang schrijven en signaleren en rapporteren 

is de ware elite bloot komen te liggen en hebben ze door diverse 

zaken te weigeren en te ontwijken, een volmondig JA gegeven 

zoals ik het gesteld heb. U weet heren, de waarheid openbaart 

zich ook zonder uw woorden en of leugens, uw energie heeft al-

les vrijgegeven.

John H Baselmans-Oracle

Wat is hier werkelijk gaande bij onze nationale bank?

De nationale banken, overal ter wereld, zijn allemaal een 

verlengde van de Wereldbank. De Wereldbank bepaalt wat kan 
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en niet kan in de financiële wereld en zij bepalen de koersen en 

de richting die er financieel gegaan moet worden. Alle jaren is de 

koers bepaald op onze eilanden grotendeels via de Italiaanse maf-

fia. De leden die in de nationale bank zaten moesten vele zaken 

regelen die de Wereldbank niet direct mocht weten. Dit gedrag 

gaat tot vandaag door en Tromp kon dat op een zeer ingenieuze 

manier allemaal afdekken en voorliegen aan de Wereldbank. Nu 

men Tromp bewust aan de kant heeft gezet is er een zware kink 

in de kabel gekomen. Er zijn zaken naar buiten gekomen die de 

Wereldbank liever niet in het openbaar had gezien. Door daarnaast 

het stelen van alle informatie bij de veiligheidsdienst zijn er ook 

nog vele gevallen bloot komen te liggen die door de maffia, justitie 

en de centrale bank afgedekt werden en zo niemand weet van had.

De oude generatie Italiaanse maffia is te veel bloot komen 

te liggen en hebben de afgelopen jaren, na openvallen van alle 

veiligheidsrapporten, alles totaal gereorganiseerd. De gehele oude 

garde is op de achtergrond gezet en minder bekenden voor het 

eiland hebben de macht nu in handen. Zo gaat dat ook nu bij de 

Nationale bank die te veel in de kijker was toen de sleutelhouder 

Tromp werd afgezet. De “nieuwe Italiaanse” generatie heeft de 

touwtjes nu in handen. Dat via een regering en een nationale bank 

die gesteund wordt door een corrupte justitie! Zij allen dienen deze 

nieuwe Italiaanse generatie sinds ongeveer 3 jaren. De namen van 

deze “nieuwe weg” zijn langzaam maar zeker aan het opduiken 

via de politiek maar ook via de posten die verdeeld worden. Let 

wel! Het zijn niet de nieuwe “dons” die daar gaan zitten daar zij 
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veilig vanuit hun koffieshop, hotels en casino’s opereren af en toe 

bijgestuurd door de oude garde die veelal in het buitenland hun 

tengels nog eens steken waar de zoons het nog niet zo feilloos 

aanpakken.

De Wereldbank is gerustgesteld en de handel kan doorgaan. 

John H Baselmans-Oracle

Doping en het voetbal

Zolang als er topvoetbal is wordt er alles aan gedaan om 

de jongens en meisjes voor de top klaar te maken en te behouden 

en beschermen om het grote geld binnen te brengen via een arena.

Zelf heb ik zeer intern het Nederlands elftal meegemaakt 

rond 1978 met de grote namen als Cruyf, Neeskens, Krol, Rep, 

Rensenbrink en de gebroeders vd Kerkhof. Vele van hen zijn later 

nog gast geweest op ons eiland Curaçao en waren er diverse spelers 

die in ons huis waren.

Mijn getuigenverklaring 8 July 2017

In de jaren 80 en 90 waren mijn vrouw en ik zeer nauw 

betrokken bij diverse spelers die speelden voor de club PSV die 

toen in die tijd diverse spelers leverde voor het Nederlands elftal. 
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Tijdens het soms hele dagen aanwezig te zijn in de huizen van 

deze spelers, was het regelmatig dat ik in gesprek kwam met deze 

jongens. Daar werd niet veel gesproken over de wedstrijden (of 

we zaten met enkele naar de replay te kijken) maar veelal ging 

het over de zaken rond het voetbal, trainingen en verzorging. Juist 

dat laatste wat dan weer door de vele masseurs werd gedaan maar 

bepaalde zaken ook door de clubarts. Dit gebeurde in de toptijd 

twee maal per dag! De voetballers moesten zich dan melden bij 

de fysio en/of arts en dan werden de blessures maar ook de con-

ditie aangepakt op de tafel! Ja, zo werd me dat verteld. Er kwam 

nog wel regelmatig het woord spuiten uit hun monden. Zonder 

de spuiten leken de jongens niet te functioneren, als ik hen moest 

geloven. Deze verhalen hoorde ik allemaal aan. Maar ook hoe ze 

onderling praatten over hoe ze zich voelden en hoe pijnen zeer 

snel verdwenen door wat als “wonderspuit” werd beschreven! Voor 

belangrijke wedstrijden viel het woord oppeppen nog wel eens en 

dan weer de heerlijke massage en de baden met daarna de spuit! 

Het was klaarblijkelijk een dagelijks ritueel en vermoeidheid en 

pijnen bleken na de behandeling verdwenen te zijn. Dat kon je 

zien op de manier ze van huis weg gingen en 1 ½ uur later weer 

binnen kwamen! Het wonder was kennelijk geschied. Het bleek 

altijd een lekker gevoel en soms werd dat ook bevestigd door deze 

voetbalspelers.

Na jaren met deze jongens opgetrokken te hebben in privé 

sferen was de dag van de top afgelopen en moest er afgetraind wor-

den. Na jaren onder spanning, massages, blessures en spuiten kun 
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je niet in één keer stoppen. Zeker dat laatste mag niet plotsklaps 

gebeuren en nog langere tijd na de top tijd was er een dagelijks 

bezoek aan een of andere dokter nodig!

Toen mijn vrouw en ik het oud-Nederlands elftal bij ons 

huis op bezoek hadden op de Mauritslaan te Curaçao en we za-

ten aan de pool werd er nog over de heerlijke ervaringen gepraat 

van de bewuste verplichte bezoeken en de snelle genezingen en 

wonderen van pijnverlichting.

In de loop van de tijd ben ik nog drie jonge voetballers op 

ons eiland tegengekomen die allen voor een topclub in Nederland 

hadden gevoetbald en dat allemaal in de eredivisie. Alle drie liepen 

mank en ze lieten me zien hoe ze toegetakeld waren door een ver-

keerde teckel of verkeerde draai. De drie jongens waren gedumpt 

omdat ze niet meer optimaal waren en omdat ze weigerden, ALLE 

DRIE, om verder te gaan met rotzooi te nemen! Een was er zo 

vol van dat hij me liet weten dat ze hem letterlijk volgestouwd 

hadden met pepmiddelen en troep om alsnog door te gaan. Toen 

hij vertelde dat hij geen doping junkie wilde worden en wilde 

stoppen, werd hij per direct door de midden van het landse topclub 

gedumpt. Zonder enige vergoeding moest hij terug naar Curaçao 

waar hij een opleiding is gaan volgen en nu technicus is. Alle drie 

zwaar gehavende en manke ex-topvoetballers vertelden me over 

de doping en het vele spuiten en rommelen met de gezondheid 

van de spelers. Overigens hetzelfde verhaal van de Nederlandse 

topvoetballers die wel sterk genoeg waren deze methode te door-



257- Publicaties-

staan. Een vertelde mij dat niet een topvoetballer werkelijk clean 

is en allemaal opgepept worden binnen of buiten de normen om! 

Dat hoorde ik ook eens uit de monden van de oud-Nederlands 

elftal voetballers maar wie gelooft dat? Nu, deze jongens kwamen 

allemaal met eenzelfde verhaal en dan ga je toch denken.

Het hartaanval krijgen is voor de grootste gedeelte het 

signaal dat er te veel gespoten of opgepept is. Elke arts die eerlijk 

zou zijn en niet voor het ziekelijke voetbalgeld zou zwichten kan 

dat bevestigen. Net zoals deze spelers het toegaven in de loop van 

jaren dat mijn vrouw en ik actief leefden tussen deze doping gang.

Naar waarheid opgemaakt

John H Baselmans-Oracle

Pers vandaag

“Abdelhak Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade. 

Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans 

op herstel van die cruciale hersenfuncties is nihil, meldt zijn club 

Ajax donderdag.”

IS NOURI HET ZOVEELSTE DOPING SLACHTOFFER

Hoe lang moet dit nog doorgaan in het voetbal waar 

wekelijks jonge talenten maar ook al volop spelende voetballers 
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onderworpen en verplicht aan de doping worden gezet zogenaamd 

in het belang van de club maar vul dat woordje maar in met het 

woordje “GELD”. Dagelijks wordt er gespoten, ingenomen en 

ingebracht om aan de topverwachtingen te kunnen voldoen!

Dagelijks vallen er wereldwijd spelers af door mismanage-

ment met doping of zien zij dat hun gezondheid belangrijker is dan 

een “clubbelang”. Dat allemaal voor de miljoenen, of beter gezegd 

voor de bonden miljarden, die op het spel staan. Hoelang pikt 

men nog dat jongeren verslaafd worden gemaakt aan gevaarlijke 

middelen voor hun sport? Waar is de pers die zoals men zegt zo 

ondernemend is en alles wil weten? Waar zijn de controleurs en 

de toeziende sportartsen die zelf mee doen aan deze vieze mensen 

mishandeling?

Personen, die zoals blijkbaar in het geval Nouri, wel de 

schuldigen zijn voor deze levensbedreigende gevolgen. Er zijn 

vele slachtoffers desalniettemin zwijgt de pers! Ook financiële 

belangen? De vele slachtoffers staan onder een levenscontract en 

moeten zwijgen!

Getekend

John H Baselmans-Oracle

Zelf benaderd geweest door deze vieze clubs en getuige 

van vele dopingzaken.
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Hoofdstuk 2

De verboden publicaties
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We hebben in het eerste hoofdstuk weer vele publicaties 

kunnen lezen die zeker lokaal via de reguliere pers niet naar buiten 

zijn gekomen.

Er werd na de opgelegde boycot van minister van justitie 

al erg stil maar na het ingezonden stuk “De cocaïne moet veilig 

gesteld worden”, brak werkelijk de hel los omdat daar alles staat 

wat er gaande is op onze eilanden en Nederland als overkoepelend 

orgaan. Het stuk werd overal geweerd en ik werd aangevallen door 

bijvoorbeeld een knipselkrant die me verweet dat ik Heil Hitler 

had geschreven. Zoals u ziet heb ik dat niet gedaan en de intentie 

was er ook niet omdat we hier praatten over Holland. Verder bleek 

ook dat niemand de werkelijke betekenis wist van het woordje 

“Heil” en de redactie van onder andere diezelfde knipselkrant 

wilde absoluut het woordje Heil nergens zien. Onwetend en zeer 

slecht geïnformeerd bleek dus deze webkranten, dat nog wel voor 

personen die zich als onderzoeksjournalisten uitgeven! Ik heb toen 

nog uitgelegd wat wel mijn intentie was maar zoals we alsmaar 

zien in de ziekelijke pers is dat men niet wil leren maar wel wil 

veroordelen. Overal werden vanaf die dag de stukken van mij 

gedelete en zelfs oude publicaties werden weggehaald om hun 

goede image te behouden!

Ondertussen werden mijn stukken nog beter gelezen via 

de blog “watamula” en mijn internet pagina’s “Opinie”, en was 

het duidelijk dat alle reguliere pers niet meer nodig is om mijn 

gedachtegang nog naar het publiek over te dragen. Mooier nog, 
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er kwamen na verloop van tijd aanvragen binnen voor interviews 

en de reguliere pers begon om te draaien. Natuurlijk, ik werd 

duidelijk gelezen en beluisterd ook bij hen.

Deze interviews heb ik niet aangenomen op één na. Dat 

interview ging niet zozeer over wat ik schrijf maar wie ik ben en 

wat mijn beweegredenen zijn van het vele schrijfwerk en zaken 

die ik aan pak.

Ook was er nog een zeer interessante kleine discussie met 

een ex-vrijmetselarij die haar ex-club toch wilde beschermen en 

schoon praten wat ze kennelijk niet naar buiten mocht brengen. 

Het gesprekje met Rene Caderius “Opmerkelijke discussie” was 

een schoolvoorbeeld hoe een mason (leden van de vrijmetselarij) 

de mist in kan gaan en hoe gehersenspoeld ze zijn. Al meerdere 

malen heb ik discussies gehad met diverse masons en alsmaar is 

er hetzelfde patroon. 

- Men ontkent. 

- Men valt aan.

- Men trekt je in twijfel. 

- Men probeert de tegenpartij belachelijk te maken! 

Het is de constructie die we ook wel zien in de ge-

hersenspoelde schapen van dit systeem. Ook daar zie je deze 

volgorde. 

Toch was het mooi dat dit weer eens gebeurde en het all-

ermooiste is dat men op een bepaald punt te veel loslaat en dan, 
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zoals in deze discussie, komt men met de woorden “..ik mijn 

ernstige twijfels over het waarheidsgehalte van uw mededelingen 

en beëindig ik deze discussie”. Een zin waar deze masons altijd 

mee eindigen en duidelijk een van hun stokpaardjes is en zo in-

gebrand is in hun hersenen. Na zo’n zin verdwijnt deze persoon 

voor eeuwig voor je, want men delete dan de discussie maar blokt 

ook alles tussen jou en de mason. Een duidelijke opdracht wordt 

er dan gegeven vanuit hogerhand. 

Elke maal zie je deze werkwijze en was er ook bij voor-

gaande leden van de vrijmetselarij. Bijvoorbeeld het geval Hato 

waar ik openlijk aangevallen werd door een mason op het vlieg-

veld. Hij tierde, was als een dolle en na een plotseling telefoontje 

van hogerhand naar hem toe, was hij stil en eindigde met de 

woorden “Ik heb toch bewondering voor je werk”! Als een schaap 

zo lam ging hij weg.

Zo kwam ik op een receptie nog enkele masons tegen, 

personen die duidelijk de opdracht hadden niet met mij te praten. 

De grootmeester was er ook en wat doe je dan als slaaf van deze 

club? Men groette en bij wie ik een gesprek aan ging, verdween 

uit het gezelschap. Ja, de opdracht is om geen contact noch praatje 

met me aan te gaan.

Maar het gaat allemaal verder want politiek gezien is het 

zelfs zo dat ze hun eigen protocollen niet nakomen. Bij aangetek-

ende stukken moet men reageren binnen een bepaalde tijd en dat 
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gebeurt niet, zelfs niet bij de regeringen die menen integer en 

correct te zijn. Nog mooier is dat men brieven aangetekend wei-

gert, bang dat men ze moet lezen of dat er wat staat wat zij niet 

mogen lezen. Hier zie je de zwakte van de huidige organisaties 

want juist het weigeren en niet aan je eigen protocollen houden, 

geef je toe wat er geschreven staat waar is. Juridisch zijn het dan 

stukken die voorgelegd kunnen worden in internationale zaken 

tegen deze personen en hun staat die ze dienen.

Nu kom ik op het punt waar ik naar toe wil en dat is het 

woordje “juridisch” en het aanvechten. In een van mijn laatste 

stukken “Juridische/rechterlijke dumpplaats” ben ik nogal fel 

tekeer gegaan tegen justitie wat klaarblijkelijk hier op onze ei-

landen een afvalput is van Nederland. Personen die niet meer 

kunnen functioneren in Nederland worden geplaatst op een van 

de 6 Caribische eilanden. We zien het bij de politie maar ook de 

justitie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht. We hebben 

vele gevallen mee mogen maken dat er personen hier gezet worden 

die werkelijk niet hun werk naar behoren kunnen doen of buiten 

hun boekje zijn gegaan of in opspraak zijn geweest. Dat zien we 

nu ook weer met het dumpen van een zekere heer Bos die voor 4 

jaren PG mag spelen van de eilanden! Een onbegrijpelijke actie 

als men ziet wat er allemaal rond deze persoon gaande is geweest. 

Als ik dit soort zaken lees dan denk ik aan de vele oude 

geschriften en de manier de elites werken en handelen. Dan zie 

je duidelijk waarom er deze afgevallen personen gezet worden op 
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deze eilanden en wat de reden er voor is. Vergeet niet, er moet een 

maffia beschermd worden en er moet zeer zeker alles wat wijst naar 

het koninklijkhuis in verband met drugs en “spelen” met kinderen, 

afgeschermd worden. Praten we nog niet over de kerken die nu 

nog op deze eilanden dagelijks met kinderen en jongeren aanrom-

melen, verkrachten en afpersen. Een fatsoenlijk persoon zonder 

afpers mogelijkheden zou meteen ingrijpen! Daarom wordt er 

iemand gezet die chantabel is en verstrikt zit in zijn eigen ellende.

Dat chantabel zijn, is een vereiste wil je hier op de eilanden 

ergens in de top mee willen draaien. Het lijkt er op dat niet één 

persoon aan de top, politiek en bestuur niet te chanteren is. Men 

ziet dat dan ook daar de personen op deze plaatsen net zo snel 

komen als dat ze gaan. Ze draaien en wringen, maar hun woorden 

kunnen binnen 24 uur 180 graden draaien! Allemaal signalen dat 

we met een top zitten die niet voor recht en voor eerlijk transparant 

bestuur kan staan. De politiek die afhankelijk is van de katholieke 

kerk! Het rechtssysteem wat zo faalt in haar zaken en maar probeert 

af te leiden door onschuldigen aan te wijzen (moord Wiels) om 

zo de top te beschermen. Het rechtssysteem wat totaal faalt om-

dat het recht bepaald wordt achter in kamertjes en er akkoorden 

gesloten moeten worden en niet gewezen wordt via de regels van 

een wetboek. Het Amerikaanse juridisch systeem is duidelijk hier 

gaande, het systeem van aanwijzen door justitie en waarbij de 

aangewezene het tegendeel moet gaan bewijzen. En zo kunnen 

we boeken vullen met zaken waar het allemaal bewust mis gaat 

omdat men het vanuit Nederland zo wil hebben.
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Het geval Clark Abrahams waar een jonge politicus 

probeert goed te doen en dan met een misselijke valse beschul-

diging zo geprobeerd wordt vanuit Nederland hem uit de politiek 

te krijgen. Hij weet en ziet kennelijk te veel en hij wil blijkbaar 

niet naar de pijpen dansen van de vrijmetselarij. Dat dansen deed 

heer Schotte wel maar hij verkoos de verkeerde maffia. De elite 

Nederlands gebonden partijen op ons eiland stellen dat je met 

de Italiaanse maffia in zee moet gaan. Luister je niet naar die 

personen die bijeenkomen in een koffiezaak voor een hotel in 

Punda, heb je een politiek probleem en zal je vuile was openbaar 

gemaakt worden. 

Dat openbaar maken heeft toen ook de partij PAR me 

voor hun karretje willen spannen! Er wordt je dan vieze zaken 

toegespeeld en ga daar dan maar mee aan de slag! Het frappante is 

dat de pers dan wel deze stukken ALLEMAAL plaatst. De dag dat 

ik de PAR medewerker vertelde dat hij te ver ging en ik ga stop-

pen, sloot de pers me af en werd de kraan dichtgedraaid! De krant 

die, zoals ik zie, veel politieke leugens publiceert is het Antilliaans 

Dagblad, die kort na mijn weigeren ook al mijn stukken blokte en 

me zelfs voor leugenaar uitmaakte ondanks dat ik hen de bewijzen 

liet zien! Nu nog wordt alles geweigerd wat van mijn hand komt 

en zelfs in enkele gevallen ontkend. Het is dan een ander die de 

leugens moet bekrachtigen om zo de geloofwaardigheid van mijn 

stukken weg te halen. 
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Zie het hele relaas van de SDKK gevangenis wat een hetze 

werd tegen mijns persoon. Alle bewijzen en documenten van de 

klokkenluiders zijn in ons bezit en ook de verklaringen hebben we 

en dan worden leugens van een directeur en een toen zittende cor-

rupte minister van justitie gezet als zijnde de waarheid. Dat terwijl 

de kranten het tegendeel in handen hebben zoals de vervalste rap-

portages en de leugen naar Nederland. Dat ik dus gelijk had in deze 

SDKK beerput bleek later in een Nederlands TV programma die 

WEL de moeite nam om zaken uit te zoeken. Ook de manier zoals 

de toenmalige minister van justitie een algeheel publicatieverbod 

van mijn stukken oplegde, zou bij een ware journalist een belletje 

moeten laten rinkelen! Niet één journalist durfde de strijd aan daar 

zij ALLEMAAL vallen onder deze maffiose justitiële instantie!

Pers is alles behalve objectief laat staan dat ze zaken dur-

ven aan te pakken of te verslaan die tegen hun werkverschaffer 

zijn. Aan de andere kant hebben we de zogenaamde onafhan-

kelijke journalisten en websites die pretenderen objectief te zijn 

maar wel geld aan nemen via sponsoring of bedelen voor een 

tientje! Ook hier kun je dus de eerlijkheid van berichtgeving erg 

in twijfel trekken. Dan hebben we nog onze zogenaamde “onder-

zoeksjournalisten” die met hele verhalen komen maar zoals ik van 

heel dichtbij meegemaakt heb, puur op vergelding uit zijn naar 

bepaalde personen toe. Als ze maar hun kliks (elke klik is geld 

innen) krijgen. De verhalen moeten smeuïg zijn maar zitten vol 

fouten omdat hun bronnen artikelen zijn van reguliere kranten 
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maar veelal vanuit een andere internetbron. Onderzoek is allemaal 

achter een computerscherm en niet in het veld!

De laatste groep is een zeer gevaarlijke groep want zo is 

de hetze tegen de groep Schotte tot stand gekomen. Alles is via 

een internet Sherlock Holmes in kaart gebracht en het Openbaar 

Ministerie was al lang blij met het smeuïg verhaal en verzon er 

de rest bij. Hoe dat Openbaar Ministerie aan de gegevens kwam, 

was niet anders dan via deze internet verhalenvertelster. 

Hetzelfde gebeurde in de zaak Wiels waar ik persoonlijk 

de laatste uren met heer Wiels heb gezien en meegemaakt. Wat 

deden onze onderzoeksjournalisten, ze publiceerden een bewerkt 

document van heer Wiels die de richting moest wijzen naar een 

paar politici, onder andere de heren Cooper en Wilsoe. Personen 

die het ware document bezitten, zo ook ik, weten wat er werkelijk 

in staat. Dat allemaal omdat heer Wiels en ik veel informatie 

uitwisselden al die jaren door, dat hij in de politiek zat. Zo wist 

ik waar hij mee bezig was en ik waarschuwde hem enkele dagen 

voor zijn dood nog dat hij de verkeerde snaar aan het bespelen 

was en dat zij hem zouden vermoorden! Ik ken de opdrachtgever 

en via een tip weet ik ook de namen van de moordenaars die lo-

geerden in een hotel in de stad! Vergeet niet, voor de Italiaanse 

maffia stond er veel op het spel als heer Wiels de ware namen zou 

gaan noemen! Heer Wiels en ik, en later heer Cooper en Wilsoe, 

wisten wie de spelers waren maar OM wil niets van dit verhaal 

horen omdat ze onder druk staan vanuit de Italiaanse hoek. Ik zie 
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u al denken, waarom ik geen aangiftes heb gedaan? En dan moet 

ik u vertellen dat zowel de toenmalige minister van justitie als de 

procureur generaal als het Openbaar Ministerie mijn verhaal en 

getuigenverklaring in bezit hebben. Uiteraard, alle drie ontkennen 

dat en doen net of ik aan het liegen ben. Maar de grote leugenaar 

in dit geval is het gehele justitieel apparaat! Voor hen heb ik nog 

altijd de kopieën van deze aangiftes!

Het is niet de eerste keer dat ik als leugenaar uitgemaakt 

ben door diverse instanties maar gelukkig heb ik, zoals altijd, 

alle aangetekende bewijzen in mijn bezit! Ook zijn de meeste 

stukken gedeponeerd bij de Gouverneur die helemaal bang is om 

met mij in contact te komen. Niet verwonderlijk want deze dame 

heeft ook veel te vrezen en een verleden waar men haar goed 

mee af kan persen als ik de interne verhalen vanuit Nederland 

mag geloven. De Nederlandse vuilnisbak is enorm en men heeft 

inderdaad chantabele mensen op deze plaatsen gezet. Let wel, te 

chanteren vanuit Nederland precies zoals het staat beschreven in 

de protocollen van een 33ste graad mason.

Ondertussen, bij het bestuderen van de oude geschriften, 

is gebleken dat men juist wil hebben dat je in opstand komt, je 

gaat verenigen en dat je dwars tegen alles ingaat. Wat zien we bij 

de huidige opstandelingen? Ze worden stuk voor stuk opgepakt 

en hen het leven onmogelijk gemaakt. Juist zoals het gesteld is 

wat er moet gebeuren in deze eeuw. We zien vele klokkenluiders 

compleet gebroken en als wrak, gemaakt door het systeem. Weer 
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andere zijn gevlucht en leven ondergedoken in andere landen. 

Weer andere zijn voor gek verklaard en zitten in inrichtingen en 

worden als speelbal gebruikt door de staat. Maar we zien ook 

hackers die zo onder druk gezet worden dat ze voor de staat gaan 

werken. Een slimme zet want je laat deze persoon eerst zijn gang 

gaan en dan zeg je hem dat het illegaal is. Na een verkorte straf 

en het tekenen van documenten mag hij / zij aan de gang gaan 

voor de staat!

Alles heeft zo zijn bedoelingen en komt de staat goed uit 

en zo ook om alsmaar het recht te gaan halen bij een rechtbank! 

Men begrijpt niet dat er geen recht is en dat de dikke wetboeken 

niets meer zijn dan een walgelijke manier van slavernij. Als men 

de boeken op elk woord zou weten te gebruiken dan zal men 

merken dat men altijd twee of meerdere wegen hebben om recht 

te wijzen. Zelf hoorde ik eens van een oud-PG dat de regering op 

een bepaald moment te veel rechtszaken won. De lokale rechtsgel-

eerden en rechters zijn om de tafel gaan zitten om een constructie 

uit het wetboek te halen om zo deze “altijd winnen” lijn stop te 

zetten! Men gebruikte bepaalde regels die men aan elkaar lapte 

en zo verviel het recht wat de regering zich had toebedeeld! De 

PG zat dat vol trots te vertellen hoe dat tot stand werd gebracht. 

Zo heb ik ook zaken gezien waar voor de rechtszaak de 

rechter en de advocaten het op een akkoordje gooiden en zo de 

rechtszaak gedirigeerd werd naar het besloten akkoord! Het is 

werkelijk van de zotte als iemand nog zijn recht gaat halen op 
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een rechtbank. Vergeet niet, het recht is geschapen om juist ons 

als slaven, ten aller tijde te kunnen veroordelen en uit de weg te 

ruimen. Dat zien we duidelijk bij de klokkenluiders en actieve ac-

tievoerders. Er is geen recht, zeker niet voor de gewone bevolking! 

Heb je geld en kun je een advocaat veroorloven die ook weet te 

spelen met de vele regeltjes dan heb je iets meer kans om langer 

buiten schot te blijven. Maar wil men werkelijk je veroordelen 

zullen er allerlei vallen gezet worden en kleine regeltjes aange-

haald worden om je toch te laten hangen. Recht haal je niet via 

een rechtbank maar je gaat je gevecht aan op wat de elite en ook 

de club van kinderofferaars het meeste vrezen en dat is de weg 

van de energie van een eenling. De achterdeurwegen zijn niet te 

bepalen door de absolute top en hun club want ze hebben geen 

insiders bij je in de buurt. Men probeert je af te luisteren, via 

computer de informatie via een hack binnen te halen. Je via je 

telefoon in de gaten te houden en hoe jij je financieren doet en 

geld haalt uit dit systeem. 

Maar een eenling is moeilijk te schaduwen en heel moeilijk 

inside informatie van te krijgen. De weg die je gaat bewandelen 

staat niet op papier en je praat er niet over. Nee, met niemand. 

En dat gaat fout in de vele groepjes en actiecomités die allemaal 

spionnen onder hen hebben als zogenaamde leden. Hitler, Stalin, 

Chávez enz. maakten het ook mee en die hadden in hun club in 

het begin van hun opstand, een speciale groep die elk persoon 

doorlichtte die naar de lezingen kwam. Zelf ben ik ook blij dat ik 

geen lezingen geef daar deze gebruikt kunnen worden als opro-
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erend maar ook als politiek verzet gezien kunnen worden als het 

hen uitkomt. Maar door zaken gecontroleerd op papier te zetten, 

stukjes, blog en boeken, en via video’s komt de boodschap toch 

bij de mensen. Via diverse kanalen die niemand weet, krijg ik mijn 

informatie. Verder staat op mijn computer online niets wat niet 

gelezen mag worden. De ware zaken gebeuren in mijn hoofd en 

wat via elektronische weg moet gaan weet tot de dag van vandaag 

niemand hoe ik dat doe. Uit getuigenverklaringen weet ik dat er 

alles aan gedaan is om zaken te achterhalen maar de experts tasten 

zowel in Nederland als lokaal in het duister. Ik lach en geniet van 

het leven en zorg dat mijn energie onaantastbaar blijft.

Nu kunnen actievoerders denken dat er geen veranderingen 

op zullen treden als je niet openlijk en met veel bombarie naar 

buiten komt. In de vele jaren dat ik actief bezig ben, zie je dat het 

systeem en haar vieze justitie alleen bezig is om mensen uit te 

lokken om hen zo op te kunnen ruimen, veroordelen of voor gek 

te laten verklaren. Van een psychiater die voor de overheid werkt, 

begrijp ik dat er nog nooit zoveel aanvragen zijn om personen 

te reviewen en mensen op hun gedrag te beoordelen. Hij heeft 

het volgens eigen zeggen, nog nooit zo druk gehad en hij praatte 

over dat er meer personeel moet komen om nog aan de vraag te 

kunnen voldoen. Met wat verder doorvragen kwam ik ook achter 

enkele criteria zoals deze psychiaters te werk gaan. En dan zien 

we dat de huidige actievoerders veelal vallen onder deze criteria! 

Geweld, agressie, aanhoudende herhalingen, stalken, persoonlijk 

aanvallen en mensen bedreigen zijn wel de hoofdlijnen. Men kijkt 
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naar het gedrag dus, waar in vele gevallen inderdaad veel mis 

mee is. Zie de sociale media maar eens waar personen eindeloos 

dezelfde postings doen gericht naar een persoon of een instantie. 

Het voor alles uitmaken en zaken aan elkaar koppelen die niets 

met het geval te maken hebben.

Schiet me even te binnen de onmogelijke discussie die we 

nu zien van een platte aarde! Niet één bewijs dat de aarde plat is, is 

geleverd in alle postings en de vele pagina’s die op internet staan 

en de aardbol aanvechten. Ook de aanvallen met scheldpartijen 

naar een Demmink! Klopt, die man spoort niet en veel is rond hem 

heen mis maar dan nog zullen scheldpartijen en zaken die er niet 

toe doen, niet helpen om hem veroordeeld te krijgen. Deze man 

zal niet veroordeeld worden door het Nederlandse recht omdat 

dan de hele elite op wankelen staat. Zo’n macht is er ook rond 

Holleeder en de vele zaken die nu gaande zijn. Recht is er waar 

het moet zijn en dat is om de elites en hun club te beschermen.

Laatst las ik over vele rechtszaken die iemand had tegen 

haar ex. Deze mevrouw stond eindeloos voor de rechter en het 

enige wat er gebeurde is dat er meer en meer verloren werd. Fi-

nancieel uitgekleed en alles verdween en ze had niet door dat de 

man beschermd werd door de rechterlijke macht. Waarom? Omdat 

deze man een hoge graad had bij de vrijmetselarij die diverse 

rechters ook als lid hadden in deze club! Nu, een rechter die daar 

zit zal nooit en te nimmer een van zijn masons laten vallen. Deze 
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man wordt beschermd via het Nederlands recht en haar rechters 

en als vrouw zul je geen poot aan de grond krijgen.

Dit is maar een klein voorbeeldje wat ik zelf mee heb 

gemaakt maar er zijn vele meer voorbeelden dat masons zelfs 

bedrijven afpakken van familieleden, puur omdat er gezegd werd 

dat de vrijmetselarij een kleuterklas is voor verwende jongetjes! 

Dat men probeert alles af te pakken is duidelijk. Zo werd 

me via via verteld dat er een complete screening was gedaan 

rond mij. Mijn banken werden nagetrokken, mijn verleden, of ik 

justitieel bekend stond en of ik misschien niet gek was en ontoer-

ekeningsvatbaar. De twee personen die me hier op attendeerden 

vertelden me verder dat ze ook regelmatig mijn PC controleren 

en in zitten en dat ook de telefoons worden afgetapt! Ik vertelde 

deze jongens dat ze welkom zijn en ik erg benieuwd ben wat men 

gaat vinden. Nu, jaren later heb ik nog steeds niets gehoord van 

dat onderzoek en gaan we dus rustig verder met wat ik al heel veel 

jaren doe. Zoals ik al schreef, niets is voor mij een geheim. Ik doe 

alles onder mijn eigen gegeven naam en ik heb geen geheimen. 

Wat ik weet en wat ik aan contacten heb, staat in een ander leven 

wat ik voer en daar is nog steeds niemand achtergekomen welk 

leven dat is. John H Baselmans is een open boek maar zijn weg 

is niet te achterhalen.

Dat is de kracht die de vrijmetselarij vrezen en dat zij den-

ken alleen te bezitten. In hun “tempels” worden alsmaar de leer 
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verkondigd van, voor hen, duistere krachten en is men druk doende 

om deze wijsheid onder de knie te krijgen. Nu, op deze eilanden 

is er niet één mason die de ware kracht beheerst anders had ik 

hem al lang onder ogen gezien. Hun kracht komt tot stand door 

afpersing, opleggen, vies spel en bedreigingen. De ware kracht die 

men vreest en met ritualen denkt te versterken, is hier werkelijk 

niet te vinden het maakt dan ook dat zij inderdaad een kinderklas 

van volwassen mannen zijn. Dat bleek wel uit het gesprek wat ik 

had met de lokale grote baas van de vrijmetselarij, enkele jaren 

terug. Hij was duidelijk niet opgewassen tegen de ware kracht en 

zonk als een stuurloos schip bij dat gesprek. Uitspraken en interne 

zaken vanuit Nederland kwamen uit zijn mond en hij werd een 

openboek dat stuntelde voor mijn ogen.

Terugkomend op onze vrijheidsstrijders blijkt dat vele de 

slag verliezen door hun onwetendheid. Veel wordt er door hen 

gelezen maar zeer weinig begrepen door hen. Maar wat erger is, 

er zijn maar zeer weinig op deze aardbol die het totale plaatje zien. 

In de boeken van “De matrix van het systeem” heb ik geprobeerd 

om zo breed mogelijk zaken te laten zien. Van natuur naar politiek 

maar ook het systeem, geloof, kerken en de handel. Doch lijkt het 

moeilijk om zaken te doorzien door een buitenstaander en men 

berijpt niet wat er allemaal achter zit. Het is zeer duidelijk dat heel 

veel vanuit een centraal punt wordt gedirigeerd en dat praktisch 

alles eenzelfde structuur heeft. Door elke zaak te vereenvoudigen 

en alle show en tierlantijntjes weg te nemen, blijft er een harde 

kern over hoe complex de zaken ook lijken. Deze harde kern, die 
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ik de parallel Core noem (niet te verwisselen met de ware Core 

van het leven), past in het geheel van de puzzel die men aan het 

spelen is. Ik verbaas me elke keer dat de absolute kern van elke 

zaak zo minuscuul klein is en zo doorzichtig. Dat is wat ik als-

maar naar buiten probeer te brengen bij alle hardschreeuwers en 

zogenaamde vrijheidsstrijders. Men vecht tegen de verkeerde en 

ja, Demmink is niet pluis maar Demmink is niet de oorzaak! Om 

maar een nu spelende zaak aan te halen.

Het aanpakken van deze parallel Core kan niet gebeuren 

door opstanden op te roepen en de zaak plat te branden en te roven. 

DAT IS WAT MEN JUIST WIL!

De kunst is om in de groep van de parallel Core te komen 

en dat hoeft niet te zijn met een lichaam, want dat zal men niet 

toelaten, maar via de weg die zij vrezen en dat is de onbeperkte 

kracht die er bestaat! Vele malen ben ik geweest in deze kracht en 

vele malen heb ik kunnen “sleutelen” aan zaken zoals de banken, 

juridisch maar ook bestuurlijk. Het ineens naar buiten komen van 

zaken via onbekende kanalen is de laatste tijd enorm gestegen. 

Dat is omdat mensen nu naar buiten komen omdat ze lef hebben 

gekregen om te praten, signaleren en rapporteren. Men ziet ook 

dat de hoogbegaafden zich niet zomaar laten opslokken door een 

ziekelijk leersysteem, en de zogenaamde ADHD kinderen toch 

hun eigen weg gaan en vele medicatie durven te weigeren! Deze 

kinderen hebben een gave/energie, waar het systeem bang voor 

is. De enorme energie die zij bezitten kan het systeem niet aan en 
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daarom moeten zij via medicijnen weer suf en schapen gaan wor-

den van dat systeem. De indigo kinderen die het systeem ook via 

energie aanpakken zijn zeer duidelijk een gevaar voor dit systeem. 

Kortom, zaken zijn aan het omslaan. Natuurlijk zijn daar 

ook zaken bij nodig om het systeem af te leiden en dat zijn dan de 

schreeuwers, eindeloze rechtsgangers en de eindeloze herhalingen 

van niet belangrijke zaken. Daarnaast kan de achterdeur regelmatig 

worden geopend om in de top te wroeten en zaken anders te zetten. 

Hackers van het systeem zijn niet alleen computerhackers maar 

ook hackers (gebruikmakers) van de ongekende energie. Deze 

laatste groep is een duidelijke “plaag” voor velen en zeker voor 

het systeem met haar vaste matrix! Deze energiehackers zien we 

vooral bij die mensen die alsmaar in het middelpunt willen staan 

maar ook alsmaar met groepen mensen werken. Maar een ener-

giehacker die werkt met de pure energie, waar een mason graag 

mee zou willen werken maar niet echt kan vinden, is het gevaar 

voor de elite daar deze niet terug te vinden is en niet afhankelijk 

is van de massa of eventueel evenement! Het zijn eenlingen die 

deze verborgen krachten bezitten en ermee werken.

Door zeer vele jaren te wroeten in de gebruiken, gedragin-

gen en hun puzzel die ze stukje voor stukje loslaten, is het duidelijk 

geworden waar alles om draait. De onverwoestbare drang naar 

macht maar ook naar het onsterfelijke “Noviomagus” is waar het 

allemaal om draait. Men wil zoveel mogelijk vergaren en men doet 

er alles aan om de energie te begrijpen die deze macht geeft. Men 
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zoekt de poort naar dit leven en men snapt maar niet waar deze 

poort te vinden is. We zien daar vele films over en de stargate is 

volgens velen wel overal te vinden maar men snapt niet waar de 

sleutel ligt van deze ingang.

Maar zoals ik al vele malen heb geschreven, de vele clubjes 

en de top van de vrijmetselarij hebben nooit werkelijk kunnen 

achterhalen wat: 

1. De werkelijke macht is.

2. Hoe men met die macht kan werken.

3. Waar de sleutel ligt.

Daarom geniet ik nog veel meer van dit leven daar het 

geweldig is. Als je weet met de energie te werken en welke 

krachten je dan bezit om zelfs wereldse zaken een andere draai te 

geven, is een geweldige ervaring. Vergeet niet, door te werken in 

de energie zijn er geen barrières en zijn tijd en afstand menselijke 

beperkingen. 

In de interpretaties van de vele oude geschriften zijn vele 

zaken die je niet zo moet interpreteren als dat een mens met de 

huidige kennis doet. Daar gaan ook de clubjes de fout mee in en 

is de macht maar beperkt of in zijn geheel niet aanwezig. Het 

menselijk denken en het steeds verder afvlakken van de hersenen 

heeft gebracht dat de mens in een visuele cirkel aan het werken 

en denken is. Door uit deze beperkingen te stappen en de cirkel te 

doorbreken zijn de mogelijkheden onbeperkt. Wel blijft het zaak 

al je kennis en macht niet te gebruiken waar het niet gebruikt mag 
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worden. Zomaar zaken anders laten lopen of anders neer zetten, 

werkt juist averechts in de toekomst die het nu is. 

In het boek dimensies ben ik uitvoerig in deze materie 

gegaan en heb in mijn ogen duidelijk gezet wat het ware leven is 

en wat de vele dimensies zijn ten opzichte van elk levend wezen. 

Door met de juiste kracht en door met de juiste dosis energie te 

werken, gebeuren er zaken in een versneld tempo en dat omdat 

tijd dus niet bestaat.

Dan komen we op wat er nu allemaal rond mijns persoon 

gaande is. Men is duidelijk vreselijk bang. Want ja, ik weet via de 

energiewereld en de mensen die om me heen zijn, hoe zeer veel 

zaken werken en afgehandeld worden. Doordat er geen barrières 

zijn, beschik ik over die informaties die ik wil weten en waar ik 

me mee bezig wil houden. Mensen zijn een open boek en er zijn 

geen geheimen in de energiewereld. Langzaam maar zeker besef-

fen dat steeds meer mensen. Ik hoef mensen niet te spreken, hun 

energie spreekt de enige waarheid. Daarom weet ik van de vele 

moorden, wat er achter zit en wie er achter zitten. De bewijzen 

liggen voor het opscheppen en de deuren hoeven niet geopend te 

worden. Zelfs verwoeste documenten of zeer geheim gehouden 

zaken zijn een open boek in deze wereld. Een wereld waar ik zo 

in kan stappen wanneer ik wil om een andere weg te gaan.

Na het tekenen van de 27 zeer zware mensen die te boek 

staan als dictators en moordenaars, is mij één ding duidelijk gewor-
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den; De geschiedenis zoals geschreven, is een slecht geschreven 

verwrongen verhaal wat historisch werkelijk geen waarde heeft! 

Het zijn veelal allemaal slechte leugens langs elkaar en veelal 

slechter geschreven dan een roman. De momenteel geschreven 

geschiedenis, die ons altijd voorgehouden is, is niets meer dan 

een farce, een grote leugen! Zie simpel hoe men vrij moderne 

zaken als een wereldoorlog II, Irak, Iran, ISIS, Libië Qadhafien, 

niet te vergeten een 9/11 neer zet. Leugens wat simpel het beste 

bewijs is dat het niet gaat om een historisch verslag maar een 

heldenverhaal of onterecht wijzen naar een bepaalde groep of 

persoon. 6 miljoen joden vergast is een farce volgens cijfers van 

het Rode Kruis. De vliegtuigen in WTC is een slecht verhaal met 

3derangs acteurs vol leugens. Praten we nog niet over een farce 

als ISIS wat een CIA is met gehersenspoelde ziekelijke geesten! 

En dat is geschiedenis? Waar zijn de grote zaken die er gebeuren 

rond ons huis, in ons landje en verder op deze aardbol? De ver-

schuivingen in leefwijze en de klustering van de mensheid en de 

gedragingen van mens, dier en natuur? De beslissingen achter in 

de vieze kleine kamertjes en de ware moordenaars als een Nixon, 

Clinton, Obama en de Rooms Katholieke kerk gesteund door de 

joodse gemeenschap? Waar zijn de ware verhalen de ware helden 

en de ware verschuivingen? 

Alles wat er nu rond mij gaande is, is een gevolg van wat 

ik zelf heb uitgezet en geregistreerd heb! Er waren duizenden 

andere wegen te gaan en ik verkoos deze en waarom? Omdat ik 

nu de vele bewijzen heb verkregen zonder dat men weet dat ze in 
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mijn bezit zijn. Door de reacties en door de manier van handelen, 

als we kijken naar een pers en een veiligheidsdienst en justitie, is 

duidelijk geworden bij deze instanties dat wiens brood men eet 

diens woord men spreekt! Alle kleine stukjes zijn in elkaar gevallen 

en als men dan ziet wat een Antilliaans Dagblad, Amigoe, Extra of 

andere media als TV11, Tele Curaçao maar ook zo’n knipselkrant 

aan gekoppeld zijn, dat met daarnaast de zogenaamde onderzoek-

ers en vrije journalisten, dan zie je het algehele plaatje. Het plaatje 

van deze mensen/instanties die als slaven uitvoeren wat opgelegd 

wordt, niet wetend waar ze mee bezig zijn en aan mee doen. Men 

weet absoluut niet de ware bedoeling van dit alles en snappen niet 

het bloed aan hun handen.

Allen hebben zo nu duidelijk hun bron vrijgegeven en zijn 

ze werkelijk door de mand gevallen. Ondanks de boycot, ondanks 

het angstvallig afschermen is de ware parallel Core naar buiten 

gekomen. Heer Navarro en zijn pias heer Floran van de gevangenis, 

samen onder de dekmantel van Nederland, hebben weer een ander 

tipje van de sluier opgelicht! Zo ook de huidig zittende gouverneur 

die als de dood is mij te ontvangen en duidelijk denkt; “zolang ik 

hem maar niet zie, ziet hij mij ook niet”. Nog niet pratende over 

de banken, projectontwikkelaars en de accountants die allemaal 

ver weg zijn van mij maar niet wetend dat ik precies weet wat er 

besproken wordt in de vele uitgaansgelegenheden en achter de 

voor hun veilige deuren! 
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Door het gehele spel tussen de laagste en hoogste fre-

quentie te spelen is de complete beerput open en de bewijzen zijn 

allemaal verkregen. Nu is het zaak de energie zo te sturen, waar 

het toegestaan is, om deze verdorven energie opnieuw te kneden 

in het ware recht en de zuivere energie.

Heren elite en uw vrijmetselarij met de daar aangekoppelde 

verdere zogenaamde “bovenaardse” clubjes, bedankt voor het 

delen van uw wijsheden die me gebracht hebben waar ik nu ben. 

Wilt u de ware macht en de ware onsterfelijke energie zien, u weet 

me te vinden. Doe niet moeilijk met de vele vieze spelletjes van 

uw systeem, u kunt me gewoon bellen en dan praten we verder.

We sluiten nu dit boekje af en verwacht veel minder stuk-

ken van mij in de toekomst daar het niet meer nodig is. Ik zeg niet 

dat ik stop maar mijn doel is bereikt en een nieuw doel is zich al 

aan het melden waarover ik in de toekomst zeker meer los laat 

komen. Xirtam doet zijn weg volgen en diegenen die de kracht 

van het energieniale willen leren kennen, kunnen veel teruglezen 

in mijn energieniale boeken. Er is geen oorlog en gevechten nodig 

om zaken totaal om te gooien, gooi niet je leven weg door geweld 

of door het spel te spelen van het systeem. De ware Core is er ook 

voor jou maar daar is wel jouw energie voor nodig om dit te kun-

nen zien en mee te mogen werken. Wie weet zie ik je eens daar 

en dan snap je in welke dimensie ik werk en leef. 
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Streep uit je kennis even het woordje “tijd”, ook het 

woordje “afstand” en ga dan zaken eens opnieuw bekijken!

John H Baselmans Oracle
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Het schema van de maffia wat opdook (ingezondenstuk OPROEP)





John Baselmans wrote several books. 
These books can be ordered on the website;

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:
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Eilandje bewoner - Luxe edition    ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel     ISBN 978-0-557-01281-7
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The secrets behind my drawings     ISBN 978-0-557-01156-8
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Leren tekenen met gevoel     ISBN 978-1-4092-7859-7
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Help, de Antillen verzuipen    ISBN 978-1-4092-7972-3
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Zwartboek      ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn    ISBN 978-1-4467-2954-0
Curacao Maffia Eiland    ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link      ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele      ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren    ISBN 978-1-304-58901-9
De MATRIX van het systeem deel 1   ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2   ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1    ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2    ISBN 978-1-326-03645-4 
Geloof en het geloven     ISBN 978-1-326-28453-4
Dieptepunt      ISBN 978-1-326-71278-5
Namen / Names     ISBN 978-1-326-81898-2
Drugs      ISBN 978-1-326-84325-0
De protocollen van Sion 21ste eeuw   ISBN 978-0-244-61655-7
Verboden publicaties     ISBN 978-0-244-91960-3



John Baselmans’ Lifework part 1    ISBN 978-1-4092-8941-8
John Baselmans’ Lifework part 2    ISBN 978-1-4092-8959-3
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De wijsheden van onze oudjes    ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba      ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur     ISBN 978-1-4475-2701-5  
         
The world of positive energy                    ISBN 978-0-557-02542-8
Words of wisdom (part 1)     ISBN 978-1-4452-6789-0
Words of wisdom (part 2)     ISBN 978-1-4452-6791-3
Words of wisdom (part 3)     ISBN 978-1-4461-3035-3
Words of wisdom (part 4)     ISBN 978-1-4710-8130-9
Het energieniale leven     ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood     ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing     ISBN 978-1-4709-3332-6
Levenscirkel     ISBN:978-1-300-76189-1
Utopia      ISBN 978-1-329-51188-0
Dimensies      ISBN 978-1-365-87087-3

NU   deel 1     ISBN 978-1-4092-7691-3
NU   deel 2     ISBN 978-1-4092-7736-1 
NU   deel 3     ISBN 978-1-4092-7747-7 
NU   deel 4     ISBN 978-1-4092-7787-3
NU   deel 5     ISBN 978-1-4092-7720-0
NU   deel 6     ISBN 978-1-4092-7742-2
NU   deel 7     ISBN 978-1-4092-7775-0 
NU   deel 8     ISBN 978-1-4092-7738-5
NU   deel 9     ISBN 978-1-4092-7768-2
NU   deel 10     ISBN 978-1-4092-7708-8
NU   deel 11     ISBN 978-1-4092-7759-0
NU   deel 12     ISBN 978-1-4092-7661-6




