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Voorwoord

De maatschappelijke beerput

Na het boek “De verboden publicaties” werd het alleen nog stil-
ler en stiller. Mensen waren duidelijk bang en er werd rond me 
heen veel gepraat, afgeperst en gedwongen mij het zwijgen op 
te leggen. Ondanks dat lukte het blijkbaar niet en via mijn blog 
Watamula werd alles wat niet door de beugel kan toch naar buiten 
gebracht;  http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm
De blog werd geweldig bezocht en er waren topdagen bij van 
40 tot 50 duizend bezoekers. Ook merkte ik dat er vele citaten 
genomen werden en de blog werd voor velen een naslagwerk met 
honderden pagina’s met veel informatie en ander nieuws.

Het was werkelijk een gekkenhuis en de informatie werd rijkelijk 
verdeeld, aangehaald en zelfs door kranten afgenomen om zaken 
kracht bij te zetten. In deze tijd heb ik ook besloten alle ingezonden 
stukken te plaatsen in deze blog onder de directory “Ingezonden 
stukken”, een hoek van mijn blog waar je 1110 stukken kan te-
rugvinden vanaf het begin zover ik ze nog had.

Ook vanuit deze ingezonden stukken werd lokaal maar ook inter-
nationaal gebruik gemaakt en zeker als het ging over achtergron-
den van rampen maar ook over het koninklijkhuis. Kortom, het 
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zwijgen opleggen was totaal mislukt en de mensen die wilden, 
vonden mij toch wel via de blog, sociale media maar ook via 
gesprekken. 

Er werd ook weer eens een interview gemaakt dit keer door 
Boy Antoin die mij mooie vragen stelde maar ook dieper in de 
persoon van John Baselmans dook. Een geweldige ervaring die 
toch door diverse lokale radio en TV stations werd besproken en 
uitgezonden. 

Als je de ware ik wilt leren kennen klik dan eens deze link:
https://vimeo.com/231185527

Het was na mijn laatste boek werkelijk een bewogen jaar waar 
vele zaken naar boven kwamen maar ook achter de schermen vele 
zaken een compleet andere wending gingen krijgen. Vanuit diverse 
onverwachte hoeken gebeurden er vele zaken die ik al soms lang 
geleden aankaartte en in een keer opengetrokken werden. We 
zien in de moordzaak Wiels waar langzaam maar zeker de ogen 
op de ware opdrachtgever gericht worden al vervolgen ze tot nu 
toe nog de verkeerde personen. Maar dat is begrijpelijk want het 
openbaar ministerie gaat werkelijk af in hun onderzoeken en het 
opleggen van criminele activiteiten naar mensen toe die daar niets 
mee te maken hebben. 
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Het bewuste schema met de vele namen begint steeds meer als 
een leidraad te fungeren om de ware maffia van de eilanden bloot 
te leggen. 

Wat opmerkelijk was dat bij het vrijkomen van bepaalde mensen en 
gevallen de internet knipselkrant en de twee personen daarachter 
in een keer tegen mij keerden en vele smoezen zochten om me te 
verbannen uit hun zogenaamde club. Ook de twee politici Raak en 
Bosman gingen mij openlijk aanvallen op internet en dat terwijl 
de veel gebruikte informatie van hun wel van mij kwam! Heer 
Bosman ging zo ver dat hij er alles aan deed om me totaal de grond 
in te boren maar hoe meer hij dat probeerde hoe meer er van zijn 
ongure praktijken naar buiten kwam! Hij was duidelijk bang en dat 
mag hij ook omdat er nu geen informatie meer zijn kant komt en 
hij politiek gezien, goed de foute weg was ingeslagen. Het zelfde 
hadden we al eens meegemaakt bij politici die hen voor waren 
gegaan en ook er achter kwamen dat veel van de informatie toch 
wel van mij kwam. Het mooie bewijs is dat de internet knipselkrant 
zich nu alleen nog maar beroept op voorgeschreven stukken van-
uit kranten en er geen eigen redactionele stukken en zogenaamde 
onderzoeken meer geplaatst worden. Kan ook niet want ze missen 
die bron die ze een schop in de rug hebben gegeven!

Het was vreemd te zien dat juist die personen die jarenlang 
slijmden en alles wat informatie van je gebruikten in een keer zo 
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tegen je keren en je als vijand nummer een behandelen. Duidelijk 
is geworden wat de drijfveer werkelijk was van deze personen. 

Doordat ik na de 1110 ingezonden stukken de zaak sloot en alles 
van internet dicht gooide, ben ik gestart om mijn dagboek verder 
te schrijven in een totale nieuwe blog. Het was interessant omdat 
ik in mijn open dagboek op mijn eigen website kan zetten wat 
ik voel, zie en meemaak en zoals het in een dagboek gaat, kan je 
dan namen, toenamen en alles gewoon vermelden! En zo is er een 
nieuw tijdperk sinds december 2017 aangebroken wat ik uitgeef 
als “The diary of The new world”
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/New-
World_Home.htm

Alles wat ik beleef zet ik hier en het schrijven is veel gemakke-
lijker geworden omdat ik niet elk woord af moet wegen en praat 
tegen mijn dagboek.
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Hoofdstuk 1

- 1044 Doping en het voetbal

Juli 08, 2017

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, Ren-
senbrink 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 Juli 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. 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. 



15- De maatschappelijke beerput-

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 conditie aange-
pakt 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 onder-
ling 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 worden. 
Na jaren onder spanning, massages, blessures en spuiten kun je 
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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 zaten aan de 
pool werd er nog over de heerlijke ervaringen gepraat van de be-
wuste 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 had-
den 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 had-
den met pepmiddelen en troep om alsnog door te gaan. Toen hij 
vertelde dat hij geen doping junkie wilde worden en wilde stop-
pen, werd hij per direct door zijn 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 
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hetzelfde verhaal van de Nederlandse topvoetballers die wel sterk 
genoeg waren deze methode te doorstaan. 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 het 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 der 
jaren dat mijn vrouw en ik actief leefden tussen deze doping gang.

Naar waarheid opgemaakt
John H Baselmans-Oracle

- 1045 Nederlandse kolonie wordt gebruikt voor genetische  
 experimenten

Juli 27, 2017

Nederlandse kolonie wordt gebruikt voor genetische experimen-
ten!
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Weet men wel wat hier werkelijk gaande is?
Alles wat men genetisch manipuleert in de natuur gaat later tegen 
ons werken. Nederland laat toe om experimenten uit te voeren op 
hun eigen Nederlandse burgers! Erger nog, Nederland is duidelijk 
bezig om mee te toen aan genetische manipulatie en men weet 
niet wat het voor gevolgen heeft op de mens. Met een smoes dat 
er minder muggen op den duur gaan komen weet men niet wat 
voor muggen er gecreëerd worden. Moeder natuur heeft overal 
een antwoord op, ook op deze ziekelijke actie!

Het is in en in triest dat Nederland zijn koloniën gebruikt voor 
experimenten die niet alleen op Saba gaande zijn maar ook op 
Aruba en Curaçao. Maar dat zijn hele andere experimenten die 
al geruime tijd gaande zijn.

Lees dit verontrustend bericht:

Op Saba gaan 15 miljoen muggen zichzelf uitroeien

Het kleinste eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk, 
Saba, wil 15 miljoen genetisch gemodificeerde muggen uitzetten 
in de natuur. Het gaat om een eerste aanzet bedoeld om ziektes 
als dengue en zika te bestrijden.

De kans dat mensen nu lek gestoken gaan worden nu er plotseling 
15 miljoen muggenbroeders bijkomen is klein. Het gaat uitsluitend 
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om mannetjes en die prikken niet, of eigenlijk: die bijten niet. 
De exemplaren die wel bijten, dat zijn de vrouwtjes; die hebben 
bloed nodig om hun eitjes te kunnen voeden. Er zijn wel heel veel 
vrouwtjes op Saba, deskundigen hebben berekend dat 15 miljoen 
mannetjes precies genoeg is om de bijtende vrouwtjes binnen een 
jaar aan te pakken.

Genetisch aangepaste muggen
Het gaat hier niet om zomaar mannetjes, maar om genetisch gema-
nipuleerde broeders. Die zijn zo verbouwd dat ze geen vruchtbaar 
nageslacht meer produceren. Eerdere studies met genetisch gemo-
dificeerde insecten hebben aangetoond dat een muggenpopulatie 
op deze manier tot negentig procent kan worden teruggedrongen. 
De bedoeling is dus dat de mug vanzelf uitsterft, waardoor ook 
ziektes niet meer verspreid kunnen worden.
Het Nederlandse RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu heeft - op verzoek van Saba zelf - onderzocht of daar 
gevaren aankleven. Want wat als je zulke muggen inslikt, of als 
die gemodificeerde beestjes in ons voedselketen terechtkomen?
Nou dat blijkt allemaal reuze mee te vallen. Verwaarloosbaar 
risico. En dus heeft het RIVM deze maand feitelijk groen licht 
gegeven om de strijd met de mug op deze manier aan te gaan.

Ideaal
De bedoeling is om na politieke goedkeuring op Saba de eerste 
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gemanipuleerde muggen zo snel mogelijk de natuur in te vliegen. 
In gebieden die daarvoor aangewezen zijn (zie foto). Dat gaat niet 
met 15 miljoen tegelijk, maar verspreid over een jaar. Muggen 
leven gemiddeld twee tot vier weken en het RIVM heeft in een 
model uitgerekend hoe dat moet, zodat er in de loop van het jaar 
al resultaat kan zijn.

Saba is een interessant gebied om te testen of deze methodiek ook 
werkt. De klassieke muggenaanpak op onze eilanden is vaak met 
gebruik van giftige pesticiden - waardoor ook andere insecten 
dood gaan - en het opruimen van spullen waarin stilstaand water 
staat, zodat muggen niet kunnen broeden.

Maar Saba is voor een groot gedeelte van haar watervoorziening 
afhankelijk van regen en regen-opslagbakken, de zogenaamde 
cisterns. Die blijken een ideale broedplaats voor muggen te zijn. 
En wegdoen van die bakken, dat kan natuurlijk niet.

Maar bovenal is Saba een klein eiland, een mooi afgebakend 
gebied waar met relatief weinig middelen, juist deze aanpak van 
muggenbestrijding effect zou kunnen hebben. De kans dat nieuwe 
muggen nadien binnenkomen is kleiner.

Einde bericht
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Het rapport

Risico’s van mogelijke inzet genetisch gemodificeerde muggen 
geëvalueerd
Publicatiedatum: 06 juli 2017
Wijzigingsdatum: 06 juli 2017

Op Saba, een eiland in Caribisch Nederland gebied, kunnen ziekten 
als dengue, chikungunya en zika worden bestreden met behulp van 
genetisch gemodificeerde muggen. Door de modificatie is de mug 
zodanig aangepast dat lokale muggenpopulaties die deze ziekten 
overbrengen teruggedrongen worden. Mogelijke toepassing van 
genetische gemodificeerde muggen blijkt verwaarloosbaar kleine 
risico’s voor mens en milieu met zich mee te brengen.

Het Bureau GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen) van 
het RIVM heeft in opdracht van het bestuur van Saba de mogelijke 
risico’s van deze toepassing geëvalueerd. Hierbij is onder andere 
gekeken naar de volgende aspecten: is de mug door de genetische 
modificatie beter in staat is om ziekten over te brengen of is het 
ongezond als mensen per ongeluk een genetisch gemodificeerde 
mug inslikken? Ook de eventuele gevolgen voor de voedselketen 
zijn onderzocht. Uit de evaluatie blijkt dat risico’s van mogelijke 
toepassing van de genetische gemodificeerde mug op Saba ver-
waarloosbaar klein zijn.
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De Aedes aegypti mug brengt virussen over die ziekten zoals 
dengue, chikungunya en zika kunnen veroorzaken. De mug wordt 
bestreden omdat deze infectieziekten een groot gezondheids-
probleem vormen. Om deze ziekten te kunnen bestrijden heeft 
een Brits bedrijf met behulp van genetische modificatie de mug 
zodanig aangepast dat het nageslacht van de Aedes aegypti mug 
vroegtijdig sterft.

In deze beoordeling is de effectiviteit van de inzet van de genetisch 
gemodificeerde muggen niet onderzocht. Dat geldt ook voor de 
sociaaleconomische effecten of de wenselijkheid van de inzet van 
genetisch gemodificeerde muggen. Het bestuur van Saba beslist 
uiteindelijk of deze muggen ingezet gaan worden.

Misschien goed nieuws

Saba zoekt alternatieven om muggenziektes te bestrijden

THE BOTTOM – Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, gezamenlijke 
de BES-eilanden, bundelen hun krachten om door muggen overge-
brachte ziektes te bestrijden in Caribisch Nederland. De eilanden 
starten samen het Mocobon-programma, (Mosquito-borne disease 
control), met ondersteuning van het Nederlandse ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Terwijl er berichten zijn dat Saba genetisch gemanipuleerde mug-
gen gaat importeren om de denguemug (Aedes Aegypti) te bestrij-
den, is dit nog niet zeker. Het Bestuurscollege van Saba bevestigt 
dat er een evaluatie is uitgevoerd door het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu). “De eilandsraad is op de hoogte 
van de berichten dat er muggen geïmporteerd zouden worden door 
Saba. Maar er is nog geen besluit hiertoe genomen.”

John H Baselmans-Oracle

- 1046 De leugens van BTP

Juli 28, 2017

De leugens van BTP

“De nieuwe prijs voor elektriciteit is 47,04 cent per kWh. Dat is 
0,24 cent minder dan deze maand …..
Water wordt tot een gebruik van 9 kubieke meter 7,37 per kubieke 
meter. Dat is 33 cent meer
dan het huidige tarief…… 
De aanpassingen van de stroom- en watertarieven worden vol-
gens BTP veroorzaakt door een wijziging in de toerekening van 
inkoopkosten.”
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SNAPT U HET NOG

Electra gaat omlaag en water enorm omhoog!!
Electra gebruikt brandstof en zo ook bij het produceren van water. 
De ene zakt, de andere stijgt!

Wat is hier gaande BTP? U bent de zaak duidelijk aan het bela-
zeren/oplichten en u zakt weg in de leugen tussen twee regels in 
uw verklaring voor deze berekening.

Als men eerlijk was zou men zeggen dat de grote hoeveelheid 
fluoride die weg staat te rotten de ware reden is (misinkoop en 
contractuele verplichtingen). Na het niet meer hanteren van het 
doseren van fluoride per 1 augustus, moet dit verlies doorberekend 
gaan worden aan de klant! Deze grote verliespost wordt nu in zijn 
geheel als straf naar de klant toe doorberekend!
Hoe slaafs zijn de klanten van Aqualectra die de gebruiker mis-
bruikt en uitkleedt met het duurste watertarief ter wereld? Water, 
ons eerste levensbehoefte!

John H Baselmans-Oracle
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- 1047 Nog gaande wereldoorlog
 
Augustus 02, 2017

Nog gaande wereldoorlog

4 september 1945 tekende Wilhelm Dege (Spitsbergen) het laatste 
document om de tweede wereldoorlog af te sluiten. Dat is wat we 
overal lezen in de officiële stukken en is ons altijd voorgehouden.

Maar wat is de werkelijkheid?
De tweede wereldoorlog is nooit gestopt en is nu nog gaande! 
Hitler en zijn staf hebben tot het einde van hun leven door kunnen 
gaan met hun strijd. Zeker niet meer vanuit de voorgrond maar 
via de mensen die volgens de boeken hen juist wilden uitroeien 
en extreem haatten. Via de joden, die overigens Hitler financieel 
steunden, was de wereld precies op het punt waar deze elite joden 
het wilden hebben. De mensen hadden medelijden met hen want 
zij waren het slachtoffer, en er werden vele wegen uitgezet die 
allemaal direct of indirect een lijn hadden naar de absolute joden 
top. De overlevenden konden hun gang gaan en werden door de 
joodse elite gesteund en, wel onder joodse regels, zo gezet dat 
alles wat financieel, pers, film en banken is rond hen draait. De 
gehele wereldhandel moest in handen komen juist bij die mensen 
die Hitler zogenaamd bevocht! Zogenaamd, omdat Hitler de joden 
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top die hem financiert, angstvallig beschermde en zorgde dat hen 
niets overkwam. Het was ook dan niet Hitler die de joden en zijn 
eigen volk vermoordde maar dat alles werd gedirigeerd in opdracht 
van hogerhand, een elite joden groep, die Hitler dit opdroeg om 
zo de wereld economie in handen te krijgen.

Het lukte aardig en op een bepaald moment was Hitler niet meer 
nodig en verdween hij uit het oorlogsspel. Onbeduidende docu-
menten werden getekend en de mensen voelden zich vrij. Dit 
samen met het “virus” wat uitgezet was door de elite joden, alles 
vanaf veilige afstanden. De politiek was in handen via het geld 
die maar één groep bezat. Het economisch spel kon beginnen, de 
burger slaafs aan het joodse geld.

De wereldoorlog is nooit gestopt want nog steeds zijn het dezelfde 
spelers die de wereld regeren en zijn het nog steeds die spelers van 
de tweede wereldoorlog die de touwtjes strak in handen hebben! 
Hitler stierf in 1982 te Chili en heeft daar een geweldig leven 
gehad beschermd door de joodse elite. Elk onderzoek naar hem 
en zijn makkers werd beschermd door de Amerikanen en hun vei-
ligheidsdiensten. Zijn taak in de start van de tweede wereldoorlog 
werd rijkelijk beloond door de joodse elite groep. De groep die nu 
nog alles meent te regeren en zo niet weer een oorlog start om ook 
dan daar de macht weer duidelijker in handen te hebben. Amerika 
is na het heengaan van Hitler de opvolger geworden. Vele van de 
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volgers van deze man, en daar de kinderen van, zorgen dat via 
Amerika het plan van de joodse elite tot uitvoering wordt gebracht 
en waar nodig in stand wordt gehouden.

De wereldoorlog is nog in volle gang, de spelers zijn een jongere 
generatie maar de geldschieters en de belanghebbende zijn nog 
steeds die ene joodse elite groep die toen via een verbluffende 
constructie de wereld wisten te veroveren en tot nu toe nog te 
weten te heersen.

Hoe blind kan een volk zijn of moeten we zeggen “de angst op-
gelegd door de joden heerst nog steeds anno 2017”.

John H Baselmans-Oracle

- 1048 De goedheid
 
Augustus 04, 2017

De goedheid

Het internet staat er vol van personen die goed willen doen, andere 
helpen, andere bijstaan, andere hun ogen openen en zorgen dat 
ze zien in welke wereld ze leven! We worden overgoten met be-
wijzen, filmpjes en artikelen die de andere moeten overtuigen dat 
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het helemaal “anders” is! In veelal felle bewoordingen en taal die 
bedreigend is moet “de ander” in gaan zien dat alles goed mis is op 
deze bol, of schijf, zoals ook weer andere geloven! Met filmpjes, 
artikelen en de nodige documentatie gaat men de wereld te lijf.

Nu moet ik zeggen in het begin van mijn internet carrière pro-
beerde ik ook mensen zaken te laten zien. Maar de mensen wilden 
niet kijken! Ik kon schrijven, plaatsen en films laten zien zoveel 
ik wilde, de mensen pakten het niet! Of was het dat ze het niet 
wilden pakken? De vele informatie was te veel en de mens snapte 
niet waar het om ging. Ook ik zelf zag door de bomen het bos niet 
meer. Totdat ik op de juiste weg kwam doordat ik merkte dat alles 
gedirigeerd wordt vanuit een bron. De puzzel was compleet en 
de stukjes waren gevallen. Het heeft me vele jaren lezen in oude 
geschriften gekost eer ik het patroon zag maar na het doornemen 
van de oude geschriften merkte ik ook dat de aarde en de mens-
heid draait op andere energie wat ik eerder nooit gezien had. Ik 
kon deze niet zien omdat ik er niet klaar voor was.

Alles wat nu gaande is wist men vroeger of was het dat vroeger nu 
was en is? In vele oude boeken staat wat nu ook gaande is en niets 
anders is als duizenden, honderden jaren geleden. Het verleden 
lijkt nu, en het nu is een kopie van het verleden! Op een gegeven 
moment ben ik zo ver gegaan met artikelen dat ik zogenaamd de 
toekomst kon voorspellen, evenementen die nog moesten komen 
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beschreef ik. Maar wat er werkelijk gebeurde was dat de tijd van 
nu geprojecteerd werd in evenementen van vroeger en zo kwam 
alles uit!

Via de oude geschriften kwam ik achter zogenaamde vele gehei-
men, tijdreizen, dimensies, poorten en alles wat vastgekoppeld is 
aan het leven. Het nu, wat het verleden is met de vele fouten en de 
vele voorvallen en zich alsmaar herhaalt, speelt in deze tijd maar 
ook duizenden jaren geleden! Duidelijk is dat geld nu een grote rol 
speelt in de mensheid. En zo ook bij al die zogenaamde ogenope-
ners, klokkenluiders en internetstrijders die dezelfde fout maken 
als die personen waar ze tegen vechten! Hun kern/uitgangspunt is 
geld en het strelen van een ego! En zo zal er nooit werkelijk iets 
veranderen in de mensheid en de cirkel die zich blijft herhalen.

Wil men gaan veranderen zal men van geld en ego af moeten blij-
ven. Het zijn twee zaken die niet passen om zaken aan te vechten! 
Men bevecht zaken niet met de tools zoals je tegenstander deze 
hanteert en gebruikt! Daarom vallen velen door de mand, worden 
opgepakt, aangeklaagd en of verdwijnen! Er zijn op één hand die 
mensen te tellen op de wereld die de ware puzzel kunnen zien en 
mee werken in deze dimensie, deze wereld zonder tijd, afstand 
en beperkingen.

John H Baselmans-Oracle
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- 1049 Een simpel plaatje
 
Augustus 07, 2017

Een simpel plaatje

Al geruime tijd is er een simpel plaatje wat mijn aandacht vraagt 
en waarin ik steeds meer door gefascineerd ben geraakt. Het is 
een plaatje dat gebruikt wordt door de CERN (Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire, Canton of Geneva, Switzerland ) een 
project wat ik al jaren volg, en opgericht is in mijn geboortejaar 
1954, en me steeds verder bewijst wat ik in mijn boeken beschrijf. 
Een grote groep wetenschappers die de kern van het leven denken 
te vinden en nu alles op alles zetten om die poort te vinden naar 
een andere of misschien wel meerdere dimensies.

Gefascineerd ben ik van dit plaatje omdat dit alles vertelt wat 
leven en onze wereld is. Ook staat op deze afbeelding de poort 
maar ook hoe te komen in die andere wereld(en). Nog mooier te 
zien zijn de dimensies die tijdloos en zonder afstand zijn. Dan 
vraag ik me af; 
Weet de schepper van dit beeld wel wat hij daar neer heeft gezet? 
Weet deze wat hier staat? 
Of zijn het voor deze persoon een opeenhoping van images die 
een verhaal vertellen die men kennelijk zelf niet verstaat?
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In het boek Dimensies heb ik een duidelijk beeld gegeven hoe 
ik de dimensies zie en ervaar en ermee kan werken volgens de 
wetten en regels van de energiewereld. En dan duikt in een keer 
dit plaatje op vanuit de CERN en je ziet dat men worstelt met 
de gegevens die men niet allemaal weet te plaatsen, laat staan te 
ordenen. Dat omdat ze tegen hun eigen gestelde regels zijn en zo 
voor hen niet verklaarbaar!

Het plaatje, wat ik dus nu al geruime tijd hier dagelijks voor me 
heb, is een sleutel waarvan men zelf blijkbaar niet weet waar de 
“ingang” is. De afbeelding plaatst de aarde in een middelpunt en 
zoals we de testen zien gaat men hier ook vanuit, dat omdat men 
nog vanuit een vakje denkt. Men is aan het wroeten in de ener-
giewereld maar men weet er blijkbaar niet mee om te gaan en ziet 
het alsmaar vanuit een complex geheel van getallen en gegevens. 
Men gist en men probeert de gegevens te laten klikken met de 
ouderwetse manier van wetenschappelijk denken.

Voor mij is deze simpele afbeelding een bevestiging van waar 
de CERN mee worstelt en niet weet wat er werkelijk gaande is. 
Ondanks dat zet men dit plaatje wel als een kop van hun pagina. 
Nogmaals, zeer duidelijk niet wetende wat zij hier zetten als de 
sleutel van een iets heel groots.
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De poort is gevonden door de wetenschap alleen men ziet het niet 
door het verkeerd interpreteren van de gegevens. De poort die in 
de energiewereld overal is, en waar men geen triljoenen dollars 
voor nodig heeft aan apparatuur, om deze te doorkruisen/gebruik 
van te maken. Het staat in hun eigen plaatje en dat maakt het zeer 
interessant waar zij naar toe zullen gaan.

John H Baselmans -Oracle

- 1050 Wie zijn de volgende?
 
Augustus 08, 2017

Wie zijn de volgende?

Al geruime tijd is het normaal dat meerdere mensen, veelal jon-
geren, tegelijkertijd vermoord worden. Deze tendens is zich met 
de regelmaat van de klok aan het herhalen. Men gooit alles onder 
“bende oorlogen” en jongeren die een kort lontje hebben. Een 
verhaal wat zo gespeeld wordt door justitie en waar wij niet het 
fijne van mogen weten. Wat de gemeenschap niet mag weten is 
dat het gaat om een ware oorlog in de onderwereld. De strijd om 
de absolute macht!
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Zo lezen we nauwelijks iets over de vele vergiftigingen, de strijd 
om Campo en de strijd die er werkelijk heerst in onze straten, de 
strijd van de Italiaanse maffia tegen de Colombiaanse broeders die 
beide de greep op de drugs willen behouden. Al heeft de Italiaanse 
maffia momenteel de politiek in handen wil dat niet zeggen dat de 
Colombiaanse maffia het verloren heeft. De belangen zijn groot en 
de handel vanuit ons eiland is enorm. Containers vol coke wordt 
er al wekelijks verscheept naar Nederland door de Italiaanse groep 
en de Colombianen doen daar niet voor onder. Het gaat om veel 
geld, gewassen via lokale banken, projecten en bedrijven.

De vele moorden om ons heen zijn vrijwel allemaal gelieerd aan 
deze bewuste handel en het niet nakomen van de vele beloftes. 
De gemoedelijke Italiaanse maffia wil nog wel eerst eens met je 
praten en gaan dan dreigen met je familie. Maar de Colombiaanse 
maffia is kort maar krachtig en praat niet maar laat alles regelen 
via kogels. Het financieel niet nakomen of als business zaken 
niet nakomen is simpel de kogel. Dat is de reden waarom vele 
jongeren nu het leven laten, deze gaan er nog vanuit dat er ruimte 
is om te onderhandelen. Die ruimte is er niet in de hedendaagse 
onderwereld, het is simpel boter bij de vis!

Colombia is op straat de baas maar heeft het even verloren op 
politiek niveau. Geen probleem want wie de straat beheert, be-
heert het land.
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Maar dan is de vraag; waar is justitie die eet van beide walletjes? 
Deze doet niets anders dan ons burgers te doen laten geloven dat 
het om wat jongeren gaat die een geweer hebben en zich “gang” 
noemen! Een gemakkelijk gekozen weg die justitie in het verleden 
en zelfs tot heden volgt. Een weg waarbij vele zaken gemakkelijk 
worden afgesloten zoals onder andere de zaak Wiels. Doch justitie 
faalt omdat ze zelf van twee maffia walletjes eet! Het is dan de 
vraag; hoeveel politie en personen van justitie staan op de lijst 
voor een kogel? Gaat onze woordvoerders dan ook zeggen dat het 
een afrekening was van een of andere gang?

John H Baselmans-Oracle

- 1051 Drop-out

Augustus 09, 2017

Drop-out

Een woord wat we nog zeer regelmatig tegen komen zeker als er 
zaken mis zijn. De vele jonge criminelen zijn drop-outs maar ook 
die personen die niet mee doen zoals het systeem het eist.

- Een Drop-out wordt veelal gezien als een nauwelijks gestuurd 
persoon, eentje die dwars is en zich niet laat zeggen wat men 



35- De maatschappelijke beerput-

graag wil horen.
- Een Drop-out is een dwarsligger, een persoon waar niet mee 
samen te werken is of alleen in negatieve zin.
- Een Drop-out is een persoon die niet past in en onder de gestelde 
regels van een systeem, gemeenschap of groep.
- Een Drop-out is een eenling, een crimineel en een onhandelbaar 
eigenwijs persoon.
- Een Drop-out houdt niet van de gevestigde orde maar zeker niet 
van scholen en instituten die zeggen wat er moet gebeuren.

Doch, de drop-outs zijn die personen die zaken veranderen, zaken 
durven aan te pakken en zo te werk gaan dat ze stuk voor stuk be-
wijzen dat het systeem een weg is die dood loopt en in elkaar zakt 
door de eigen gestelde regels. Een weg die gelopen zou moeten 
worden. Vergis je niet, die personen met een super IQ zijn ook 
drop-outs maar die worden getolereerd door de gemeenschap. 
Maar vele drop-outs die minder studie of nauwelijks studie op 
hun naam hebben staan, worden al zeer snel gelinkt aan de cri-
minele hoek van de maatschappij. Dat ondanks dat zij, door hun 
levenservaring, veel meer presteren en veel verder komen dan die 
personen die domweg de afstompende scholen blijven volgen.

Een drop-out is een persoon die we nodig hebben en die we moeten 
koesteren met wat ze doen. Natuurlijk, veel lijkt tegen vele regels 
te gaan en dat is goed want de regels zijn alsmaar geschreven door 
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die personen die geen veranderingen en vernieuwingen willen!

Wil je de wereld gaan veranderen, luister meer naar de drop-outs 
en zie hoe zij zaken aanpakken en zien. Nee, niet elke drop-out 
is een crimineel en die personen die daarin geraakt zijn, wil ook 
nog niet zeggen dat het de verkeerde weg is. Het is de weg die zij 
zien als een uitweg en is dat niet wat wij allemaal willen?

John H Baselmans-Oracle

- 1052 De kogel

Augustus 10, 2017

Niets is directer en niet te stoppen als de kogel.

Maar wie krijgt hem en wie wordt er nog van verschoond?

Bij het tekenen van een koning die zich Alexander noemt kwam 
er uit dat zijn vrouw Maxima al vier keer langs de kogel is geko-
men. Vier keer is er een compleet uitgewerkt plan geweest dat ze 
moest verdwijnen als dochter van een vader die meedeed in het 
vermoorden van vele mensen. De kogel was bestemd voor haar en 
die zou gegeven worden omdat het niet klopt dat dit soort mensen 
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betaald worden uit een vieze pot en ook nog zich koningin mag 
noemen in een land wat zich NEDERland noemt. Dat waren de 
gedachtes van deze personen achter deze kogelkeren.

Doch de kogel is nog steeds niet afgevuurd. Niet dat er geen mo-
gelijkheid was en ook niet omdat ze zo geweldig beschermd wordt 
door de veiligheidsdienst maar simpel omdat het niet afgevuurd 
wordt omdat hogerhand het nog niet goedgekeurd heeft. Friso 
wist dat hij moest verdwijnen, Diana was ook zo’n geval wat 
onhoudbaar werd. Maar Maxima is nog niet de moeder Teresa 
die zij moet zijn als ze de kogel gaat krijgen!

Onzin allemaal!

Voor u wel, voor mij niet.

Het werd mij allemaal duidelijk bij het tekenen van Alexander. 
Een moeder van 3 kinderen met zo’n verleden en met de glorie 
waarmee ze overladen wordt is het duidelijk welke weg het op 
gaat. Vier keer ging het goed en werd het geweer niet geladen 
door die mensen die dat in hun hoofd hadden maar er komt een 
vijfde keer waar bewaking simpel het kijken na hebben en waar 
de absolute top uitgemaakt heeft dat het nu de tijd is.

Al zet men honderd man bewaking om een persoon de kogel 
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zal zijn weg vinden vanuit grote afstand maar dan pas als het ja 
gegeven is.

John H Baselmans-Oracle

- 1053 Europa is digital nagenoeg onbereikbaar

Augustus 11, 2017

Europa is digital nagenoeg onbereikbaar

De eerste berichten komen binnen;
“Een korte, maar wel grote pinstoring heeft vanavond voor overlast 
gezorgd door heel Nederland. De storing begon rond zes uur, het 
moment waarop het in veel supermarkten juist spitsuur is. In veel 
winkels ontstonden lange rijen aan de kassa’s, omdat klanten niet 
meer konden betalen. Als gevolg daarvan werden geldautomaten 
die het wel nog deden ‘geplunderd’.”

Grote kranten zoals Trouw, NRC maar ook bv RTL zijn digitaal 
nauwelijks te bereiken. Ook Dropbox, die blijkbaar via Europa 
gaat, is een witte pagina.

Dan ga je tracen en je ziet dat na de server: if-ae-1-3.thar1NJV-
Newark.as6453.net, niets meer of nauwelijks nog iets bestaat!
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Ga je dan naar http://map.norsecorp.com om te kijken hoe de 
digitale oorlog zich aan het ontvouwen is dan zie je dat het mo-
menteel aardig mis is op het net. Telnet en SMTP poorten hebben 
het zwaar te verduren.

Ook op Facebook klagen mensen steen en been over het slechte in-
ternet en de onbereikbaarheid. Als zombies schreeuwend om hulp 
en lokaal UTS de schuld geven van de wereldwijde aanslagen!
Als men goed gaat kijken zijn het veelal aanvallen vanuit China 
die via Spanje door denderen naar Nederland. Maar ook Amerika 
en Microsoft worden doorlopend aangepakt vanuit een China.
Om 7:47 am lokale tijd zagen we een massieve aanval vanuit 
Nederland richting Italië. Ook “host Europa” zie je alsmaar op-
komen en zie je dat Hotskey BV (Amsterdam) en Vodophone in 
Nederland volop in de aanval zijn en aangevallen worden!

We zitten midden in een digitale oorlog en het digitale verkeer 
zal nog langzamer worden als er geen oplossingen gaan komen. 
Vooralsnog is het behelpen en hopen dat diverse hoofdservers 
weer hun lijnen aan de praat krijgen.

Xirtam heeft zijn weg gevonden maar dat is niet altijd de weg die 
we graag willen zien.

John H Baselmans-Oracle
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- 1054 De justitiële corruptie
 
Agust 11, 2017

De justitiële corruptie
We zijn ondertussen vele jaren verder en steeds meer komen zaken 
naar boven waaruit we duidelijk kunnen opmaken dat justitie er 
niet is om zaken op te lossen maar heel duidelijk er is om zaken 
af te schermen. De corruptie en de maffia samen met de drugswe-
reld worden duidelijk beschermd door de zwarte raven gezeteld 
op het Wilhelminaplein oftewel OM en hof van justitie Curaçao 
en hun gehele gang. Zijn zij misschien die “gangmembers” waar 
men het alsmaar over heeft?
Daders worden aangewezen en daarna wordt de zaak er omheen 
gesmeed zodat de rechter het vonnis omheen kan brouwen en 
veroordelen. Vele onschuldigen zitten via deze manier van rechts-
gang vast. Aangiftes over mega drugstransporten maar ook vele 
ongure activiteiten vanuit de maffia, het wassen van veel geld, 
wapen-, drugs- en mensenhandel verdwijnen daarentegen! De 
zaken worden afgeschermd zodra er een aangifte is gedaan, zeker 
als het gaat wijzen naar de groep die ze moeten beschermen. Dit 
gebeurt betaald of wordt anders afgedwongen.
Justitie lokaal is chantabel en dat is overduidelijk. Zeker de heren 
die hoog zitten zoals een minister, PG, rechters en officieren zijn 
blijkbaar allemaal gechanteerd door de maffia! Waarom ik dat 
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stel? Het is overduidelijk te zien bij bijvoorbeeld de moord Wiels 
waar keer op keer bewijzen verdwijnen en die mensen aangepakt 
worden die komen melden om dan het zwijgen opgelegd te worden 
omdat ze meer weten en dit ook kenbaar maken. Iets wat niet in 
dank wordt afgenomen.
De grootste corruptie is zeer duidelijk bij de lokale justitie en dat 
zien we ook op de manier zoals de woordvoerders met hun valse 
berichten en dreigementen naar de burger toe alsmaar zaken wil-
len overtroeven en het spel spelen net of men elke zaak in handen 
heeft!

In handen heeft de lokale justitie niets daar ze handelen in opdracht 
van de lokale en internationale maffia en dat veelal gedekt vanuit 
een Nederlandse justitie die ook haar spelletje mee speelt. Als men 
bijvoorbeeld te ver gaat bij een onderzoek en te dicht bij het vuur 
komt. Neem de zaak Holloway in Aruba waar justitie Nederland 
justitie Aruba opdroeg om bepaalde onderzoekers NIET te laten 
onderzoeken in een bepaalde richting. Toen heer P toch verder 
ging werd de gehele groep per direct terug gezet naar Nederland 
met een absoluut praatverbod!
Hetzelfde hebben we lokaal waar de Nederlandse PG’s in de gaten 
houden wat hier gaande is en dat bepaalde zaken zoals moorden 
en drugs gevallen afgeschermd worden door vele misleidingen en 
afpersingen naar de burger toe. Alsmaar kunnen we dat zien in 
de zaken Wiels, Babel en de vele ex-politici die niet welkom zijn 
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omdat ze te veel weten van de Italiaanse maffia en hun werkwijze.
De vele huidige executies zijn niets meer dan een richting die de 
lokale justitie is ingeslagen om zo de bevolking bang te maken en 
voor bepaalde maffiagroepen een lijn te zetten voor het werk wat 
hier gaande is. Het gehele justitieel systeem op onze eilanden is 
een stinkende beerput met zeer gevaarlijke mensen die oordelen 
over levens van andere mensen. Als er eens goed schoongemaakt 
moet worden zou het in de justitiële gelederen moeten zijn! Maar 
waar kun je terecht om deze zaken open te trekken?

John H Baselmans-Oracle

- 1055 De almachtige

Augustus 15, 2017

De almachtige
De een noemt hem God, de ander Allah en we hebben ook nog 
Boeddha. Ze worden gezien als de vaderen der vaders. De persoon 
die je eventueel bij diverse geloven kan aanspreken via Christus.
Doch als je schrijft dat deze “personen” nooit hebben geleefd of 
verzinsels zijn uit een geloof om bepaalde kracht op te eisen, dan 
word je aangevallen als een persoon die het leven niet waard is. 
Men laat dan de mensen denken dat ze in geesten geloven, ver-
zinsels en wat nog niet meer.



43- De maatschappelijke beerput-

Maar als ik zeg, God, Allah en Boeddha hebben bestaan en bestaan 
nog samen met hun Christus dan praten we weer over een geheel 
ander verhaal. Ga je er dan dieper op in en je zegt “iedereen is 
God, Allah, Boeddha of Christus” en die vind je in jezelf, dan kijkt 
men je aan en ben je rijp voor een gesticht of instituut.

Mensen moeten blijkbaar geloven, zonder geloof geen leven. Er 
zijn ook mensen die zeggen “ik geloof nergens in” maar dan wil 
je niet hun bankrekeningen zien; het geloof in geld, waarde dingen 
en het systeem! Geloof komt overal in alles voor. En welke stam 
of gemeenschap je ook neemt in de mensheid er is een geloof in 
iets of wat.

Wat jammer is, is dat men elkaar geloof op wil dringen en zelfs 
af wil dwingen via oorlogen en geweld. En dan denk ik “wat is 
geloof” en hou het simpel op mijn eigen geloof, mijn eigen ik en 
mijn eigen energie. Zonder angsten, zonder oorlogen en zonder 
onderlinge haat en nijd.

John H Baselmans-Oracle
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- 1056 Weermanipulatie

Augustus 16, 2017

Weermanipulatie

Al Jaren schrijf ik over de 3 bollen van Westpunt en de vreemde 
zaken die wij zien bij ons op Bandabou.

De drie bollen zijn niet alleen voor het bootverkeer te regelen! 
Deze “cover” is al lang achterhaald en bevestigd door controleurs 
van landsradio dienst. Nog geen 10% van de apparatuur heeft te 
maken met radar scheepsverkeer en al het andere is hightech waar 
deze heren niet naar mogen wijzen laat staan vragen wat het doet 
en waar men mee bezig is.

De vele vreemde verschijnselen die we zeer regelmatig zien op 
Bandabou zijn duidelijk een gevolg van frequentie manipulatie. 
Buiten dat dit te meten is, maar ook in sommige gevallen te zien 
is, gedraagt ook het weer zich vreemd. Vele stromingen zijn niet 
te verklaren en de lokale meteo wil geen uitspraken doen.

Storingen en stormen die net voor Bonaire op de rem gaan staan 
en dan een 90 graden turn maken. Maar ook stormen die oplossen 
net bij Bonaire. Praten we nog niet over de melding die ik heb 
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gedaan enkele maanden geleden waar duidelijk op de weerradar 
van de meteo te zien was dat een zware depressie om het eiland 
Curaçao cirkelde en geen drup regen bracht!

Ook nu weer zien we depressies oplossen en zie je op de diverse 
radars dat rond Curaçao een glazen bol is waar weinig of niets 
door komt. Zo ook weer vandaag zien we wolken verdwijnen als 
sneeuw voor de zon.

Beseffen mensen wel wat frequenties doen voor de mens? Beseft 
men dat bepaalde frequenties dodelijk of zeer schadelijk zijn voor 
de mens? Ja, ook hier op Curaçao wordt rijkelijk geëxperimenteerd 
met frequenties! Misschien moeten we eens vaste meetapparatuur 
gaan zetten om aan te geven op wat voor eiland we leven. Een 
eiland waar mensen als ratten worden gebruikt om te experimen-
teren met de nieuwste wapens gekoppeld aan frequenties.

We zijn toch een derde wereldland? Wat let hun?

John H Baselmans-Oracle
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- 1057 Openbaar Ministerie oftewel “Openbaar Mysterie”

Augustus 17, 2017

Openbaar Ministerie oftewel “Openbaar Mysterie”

In het rapport van Prof. Dr. G. van den Heuvel wordt overduidelijk 
gesteld dat het Openbaar Ministerie en de daar omheen hangende 
justitie en rechterlijke macht een grote corrupte bende is. Nu 
praten we even over Nederland waar het onderzoek is gehouden 
maar zoals we weten is dat de Nederlandse en de lokale justitie 
geput zijn uit een grote beerput en zeer nauw samen werken en 
aan elkaar verbonden zijn.

De meeste lokale rechters maar ook lokale onderzoekers en de vele 
lokale OM leden zijn grotendeels “afval” dat gedumpt wordt op 
onze eilanden. Voor hen is het dan een “free for all” en kunnen ze 
doen wat zij graag willen doen. Ook blijkt dat er in die gelederen 
personen rondhangen die niet van kinderen af kunnen blijven! 
Maar dat is ook niets nieuws als we de vele zaken zien in Neder-
land waar de zaak Demmink wel een van de meest bekende is.

Maar zo heeft Nederland de zaak Vaatstra wat een complete mis 
geregistreerde moordzaak is geworden en hebben wij lokaal de 
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zaak Spelonk waar onschuldigen voor lange tijd mishandeld en 
onterecht opgesloten waren.

Dan zien we in Nederland de zaak Fortuin en hebben we lokaal 
onder andere de zaak Wiels. 
Maar dan niet te vergeten de vele zaken die lokaal geregistreerd 
worden door Nederland om zo de politiek te beïnvloeden, den-
kende aan de zaak Babel.

Maar terugkomend bij het “Openbaar Mysterie” zien we dat zowel 
in Nederland als lokaal deze tak van justitie zeer veel onkunde en 
ellende op hun naam heeft staan. Dat door simpel mensen aan te 
wijzen als schuldigen en vele bewijzen laten verdwijnen maar ook 
vervalsen! Ook zijn hier vele bewijzen van voorhanden en mogen 
absoluut niet naar buiten komen! Zelfs martelen, afpersen en rech-
ters vals inlichten zijn de normaalste zaken. Dat alles bewijst dat 
zowel de Nederlandse als de lokale justitie en hun clubjes niets 
meer zijn dan een simpele maffiagroep die met de rechtsboeken 
in de hand menen god te kunnen spelen.

Nog een zeer opmerkelijke bijzaak is de rol van de woordvoerders 
van deze Openbaar Ministeries. In zowel Nederland als de kolo-
niën is het deze arrogante spil die vele leugens de wereld in brengt 
en vele valse informatie laat lekken bij de reguliere pers. Zoals in 
Nederland waar een Peter R. de Vries zijn werk doet als speeltje 
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van het OM, hebben we lokaal Yves Cooper en Dick Drayer die 
beiden de sloofjes zijn van deze corrupte groep. Door het voor-
gekauwde OM nieuws te brengen moet zo de bevolking geloven 
wat er gaande is. Nauwelijks iets uitgezocht maar ook zich niet 
afvragend of het gestelde van een corrupte OM wel klopt en past 
in het geheel. Geen vragen stellend en zeker niet tegensputterend.

Het is niets nieuws dat het OM bepaalt en opdraagt. Dat ziet men 
in de gehele Nederlandse staat en hun koloniën. Men wijst aan 
wie de schuldigen zijn zonder enige bewijzen, zonder eerlijk recht.

Dit is de werkwijze van het “Openbaar Mysterie” van het konink-
rijk der Nederlanden en hun Koloniën.

John H Baselmans-Oracle

- 1058 Een vreselijke gedachte
 
Augustus 18, 2017

Een vreselijke gedachte

We werden van de week weer eens verrast door onze leugenaars 
uit Amerika die hun dochter verloren hebben omdat een zekere van 
der Sloot haar vermoord zou hebben. Nu werd er net voor een 6 
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delen tellende documentaire van pa verkondigd dat er menselijke 
botten gevonden waren en binnenkort duidelijk zou zijn of deze 
van dochterlief zijn. Justitie Aruba en insiders wisten niets van 
deze “menselijke botten” maar de Arubaanse politie verklaarde 
later wel dat ongeveer 6 maanden geleden botten werden afgege-
ven die van een dier waren. Er was geen bewijs van menselijke 
botten en zeker niet in de zaak Holloway.

De vreselijke gedachte is vervolgens:

We weten ondertussen, via vele verklaringen, dat dochterlief in 
de nacht met een privé vliegtuig levend is vertrokken van Aruba 
Airport en dat met onbekende bestemming. Daarna hebben enkele 
mensen gezegd haar gezien te hebben in Mexico en later in Zuid-
Amerika. Ondanks dat bleven de ouders wijzen naar de Arubaanse 
beul en werd er nog even via een Amerikaans gerecht afgedongen 
dat de dochter dood is. Bij het Arubaanse recht is dat echter niet 
mogelijk want zolang er geen lijk is, is er geen dode.

Nu gaat het belletje rinkelen want dochterlief was koppijn voor de 
ouders, drugsverslaafd en onhoudbaar, dat als je de verklaringen 
van naasten moet geloven. Er werd ook blijkbaar enkele dagen 
voor vertrek een miljoenen verzekering gesloten op naam van 
deze dame. Het dodenspel kon gespeeld worden. Helaas alleen de 
Arubaanse justitie deed niet hard mee en de FBI kon helaas hun 
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2 topcriminelen niet pakken tijdens dit farce optreden.

Het spel werd omgegooid en dochterlief werd in het vliegtuig 
getrokken en ze werd onder andere namen links en rechts toch 
gesignaleerd. Dat alles werd blijkbaar te link voor pa en ma en 
er moest wat gedaan worden om het goudmijntje veilig te stel-
len. Dochterlief moest opgeruimd worden anders; geen premie 
en ook niet de doodsverklaring en veroordeling. Op die manier 
zou men wereldwijd afgaan! Het vermoeden is er en lijkt steeds 
duidelijker, dat dochterlief is vermoord in opdracht van haar ei-
gen ouders! En dat vermoeden is er omdat nu, vele jaren later, er 
botten opduiken waarvan de Arubaanse politie verklaart dat deze 
dierlijk zijn en vader beweert dat ze menselijk zijn en misschien 
wel van dochterlief zijn! Praten we hier dan wel over dezelfde 
vondst en dezelfde botten?

- Waar komen de botten van pa vandaan? Niet uit Aruba, dat is 
duidelijk want die zijn dierlijk!
- Hoe wordt er een DNA bepaald, waar komen die gegevens 
vandaan, wist men dat men misschien eens DNA nodig had van 
deze dame?
- Als blijkt dat er een match is in DNA dan komen deze botten 
zeker NIET van het eiland Aruba, dat is overduidelijk! 
- Ook is dan bewezen dat dochterlief levend was toen ze met het 
privé vliegtuig vertrok van luchthaven Aruba! 
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- Waar is het lijk dan zolang verborgen geweest? Want als pa nu

botten heeft en misschien dan ook nog van zijn dochter, is er een 
lijk ergens op deze aardbol die angstvallig schuil wordt gehouden!

Uit alles blijkt steeds meer dat pa en ma af wilden van hun dochter 
en erger nog, veel geld blijkbaar wilden maken met haar verdwij-
ning. Zie de vele boeken en ook de films rond haar verdwijning. 
Maar ook overduidelijk is nu dat het lijk buiten Aruba is en nu 
plotsklaps opduikt als zijnde gevonden in een park aan de andere 
kant van het eiland Aruba!

Pa Holloway is duidelijk in een zeer moeilijk pakket beland met 
deze verklaring en laten we hopen dat zijn menselijke botten een 
“vergissing” zijn. Zoniet is het duidelijk dat hij samen met zijn 
vrouw achter de moord zit van hun eigen dochter. De komende 
weken gaan we zien hoe hij zich uit deze vreselijke situatie gaat 
wringen want uiteindelijk heeft hij zich nu opgeworpen als zijnde 
hoofdverdachte.

John H. Baselmans-Oracle
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- 1059 Fietsers, de ergernis op Curaçao
 
Augustus 20, 2017

Fietsers, de ergernis op Curaçao

Ze menen werkelijk dat zij de weg bezitten en zelfs grote groepen 
blokkeren soms beide rijbanen.
Ondanks dat het verboden is meent men op twee wielen dat alles 
mag op dit eiland.

Ze voelen zich niet veilig en dan zou ik zeggen stap dan niet op 
die fiets!
Het is ongelofelijk dat de politie nauwelijks ingrijpt maar men 
veroordeelt wel de automobilist als er iets mis gaat.

In een enkel geval waarschuwt de politie bij zelfs langs elkaar 
rijden maar u raadt het al, de fietser stoort zich niet aan regels of 
wetten.
Triest en misschien moet er eens goed ingereden worden in zo’n 
groep want fietsers willen niet werkelijk deelnemen aan het ver-
keer, dat is overduidelijk.

John H Baselmans-Oracle



53- De maatschappelijke beerput-

- 1060 Een confrontatie kan pijnlijk zijn
 
Augustus 23, 2017

Een confrontatie kan pijnlijk zijn

Op aanraden van enkele FB “vrienden” moest ik, als ik meer wilde 
weten over de platte aarde, contact zoeken met de Nederlandse 
platte aarde expert Bastiaan Soral. Na een tijdje reageerde deze 
beste man met de vraag waarom ik zijn vriend wilde worden. Ik 
legde hem uit dat ik meer wilde weten over de platte aarde the-
orie en dat ik me daar verder in aan het verdiepen was en er zelf 
ook een theorie heb gezet in mijn boek “Dimensies”. Ik vertelde 
hem ook dat er een video opgedoken was van een Nederlands 
programma wat niet uitgezonden is door de Nederlandse omroep 
over dit onderwerp.

Deze man begon al snel geïrriteerd te raken omdat ik een “bolk-
lever” was en eerst maar eens wakker moest worden! Zaken die 
in mijn ogen nergens toe deden maar het kan zijn dat hij slechte 
ervaringen heeft gehad en die frustratie nog door aan het werken 
is. Ook werd er de NWO bijgehaald! Duidelijk werd dat deze man 
inderdaad niet op deze wereld woonde en zelf geen internet had 
om even na te gaan waar ik me allemaal mee bezig houdt.
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Nadat ik uitgelegd had wat ik deed en wat ik verder wilde doen 
werd het gesprek grimmiger en meneer had “liever geen religieuze 
mensen om hem heen en in zijn lijst.”

Dus maar weer een poging wagen en uitleggen dat ik nergens in 
geloof, geen geloof volg en ook niet bij een kerk aangesloten was.
Toen werd het antwoord: “Als u nog op de bol woont bent u 
religieus”!!

Okay toen werd het interessant want waar woont deze meneer 
dan op? 

Want of het een bol is of een vlakke schijf we leven wel bij elkaar!
En volgend antwoord van hem was: “Als u van de bol af bent dan 
bent u meer dan welkom.”

Ja, het werd toen overduidelijk dat deze platte aarde bewoner elke 
discussie uit de weg ging omdat hij zeer duidelijk zijn theorie 
blijkbaar niet kan onderbouwen en bang is voor gerichte vragen 
en misschien een nog 3de theorie.

Nogmaals, ik laat elke mogelijkheid open in deze theorie en heb 
ondertussen geweldige contacten opgebouwd met Amerikaanse 
collega’s in de platte aarde! Helaas een Nederlandse versie was 
mooi geweest. Maar gelukkig komen de Amerikaanse flat earth 
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believers meer en meer met zaken die de moeite waard zijn om 
over na te denken en verder op in te gaan.

Ja, je kunt wel aan een modegril of theorie meedoen maar dan 
moet je een confrontatie niet uit de weg gaan! Eerder, ik persoon-
lijk pak deze altijd meteen aan, want er is dan een luisterend oor.
Goed, de Nederlandse platte aarde bewoners willen dus niet praten 
over de platte aarde theorie omdat ze blijkbaar niet de knowhow 
hebben om de stelling op een overtuigende manier te verdedigen.

Jammer dat men zo zaken door eigen gedrag belachelijk maakt.

John H Baselmans-Oracle

- 1061 Waar is het goud gebleven?

Augustus 24, 2017

Waar is het goud gebleven?

Op de scholen wordt geleerd dat alles wat waarde heeft, en in het 
bijzonder geld, gedekt is door metalen en een van deze metalen 
is goud.
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Nu weten we al lang dat het geld al sinds tijden niet meer gedekt 
is door metalen en dat veel van het uitgegeven geld een luchtbel 
is. Zeer ingenieuze constructies maken dat geld niets meer is dan 
een schijn betaalmiddel.

Enkele jaren geleden werd er door een van de rijkste personen 
van de wereld, een die het meeste goud bezit op papier, op de 
meest rustige uren van de dag al het goud op de toen open zijnde 
beurs gedumpt. In een klap zakte de gehele goudmarkt in. Goud 
had nauwelijks nog waarde op dat moment! Iedereen begon te 
dumpen op de beurs. Op dat moment werd al dat gedumpt goud 
weer opgekocht via een derde persoon maar wel in opdracht van 
de rijke goudbezitter! Uiteindelijk, die nacht, heeft deze man al het 
goud wat op de markt werd gezet en voorhanden was weer voor 
een appel en een ei opgekocht! Inclusief zijn deel wat vele malen 
meer was. Nu nog staat goud laag op de beurs, tussen de 30.000 
en 35.000 euro/kilo, omdat op die manier nog meer vrij te krijgen!

Maar nu komt de vraag, waar is het goud gebleven van onze 
nationale bank van Curaçao en st Maarten? Wat zit er achter dat 
heer Tromp in een keer beschuldigd wordt van een ordinaire be-
lasting ontduiking? Iets wat overigens simpel gebruik maken is 
van bepaalde regels die door de staat zelf zijn goedgekeurd? Er 
is namelijk veel meer gaande!
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Is het niet om veel niet gedekte zaken via een schijnbeweging 
deze gecreëerde zaken te verdoezelen? Want zie hoe nu een zware 
delegatie als zijnde commissarissen plaats nemen op deze posten! 
Valt u niet op hoe het vreselijk stil is rond de directie, wie overi-
gens dan wel de directie mag wezen!

Als men naar de cijfers kijkt van onze nationale bank valt nog 
wat anders op en dat is de zin die je vindt praktisch onder elke 
staat die deze bank publiceert en die luidt “Een toename wordt 
weergegeven met een negatief teken; excl. goud.” Overal en alles 
is “Exclusief goud”!

Is de kluis leeg? Is het geld helemaal niet meer gedekt? Waarvoor 
zijn al die schijnmaneuvers rond de mensen van deze nationale 
bank? Een bank die valt onder de Wereldbank die op klappen staat!

De kluis is duidelijk leeg en de zaken zijn verdeeld en het schip 
kan zinken! Het goud staat veilig.

John H Baselmans-Oracle
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- 1062 Open brief aan heer Rhuggenaath, minister president  
 van Curaçao
 
September 01, 2017

Open brief aan heer Rhuggenaath, minister president van Curaçao

Het is fijn te lezen dat u zich zo inzet voor de minderbedeelden. 
Zelf zou ik meer willen zien voor onze kinderen waar ik al vele 
jaren voor vecht zoals u weet. Wel is het ook goed te zien dat het 
vele werk wat er in het verleden is gedaan naar onderzoek en 
gesprekken niet geheel verloren is gegaan.
Wat te betreuren is, is dat u en uw collega’s ministers weigeren 
mijn brieven te beantwoorden die onder andere over deze zaken 
gaan. Ook verzoeken voor een gesprek met diverse ministers 
worden niet beantwoord!

Is dit wat uw regering als voorbeeld geeft naar de burgers toe?

Staat uw regering dan toch niet open voor de burger en dumpt 
alles wat er gevraagd en geschreven wordt in de shredder zonder 
enig antwoord of aandacht?

Mijn excuus dat ik helaas moet stellen dat uw team lafaards zijn 
achter dikke muren en niet open staan voor werkelijke aanpak 
van het sociaal probleem.
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Ik heb in het verleden met alle regeringen kunnen overleggen en 
brainstormen over de aanpak om onze kinderen een toekomst te 
geven. Maar helaas is dat bij uw team kennelijk niet mogelijk en 
niet gewenst en wordt er alleen gekeken naar die rode lap van een 
man die alleen maar goed wil.

Jammer heer Rhuggenaath, ik had meer van u en uw team verwacht 
dan alleen schuilen en brieven verscheuren.
Ik hoop dat ik het allemaal mis heb en de brieven er nog liggen om 
beantwoord te worden na 100 dagen al heeft uw team niet EEN 
brief beantwoord tot dusver laat staan dat iemand een gesprek 
aandurft met mij. Wilt u echt voor uw land opkomen, kom dan 
op voor onze kinderen, onze toekomst! Ik blijf hopen op betere 
tijden waar we met z’n allen kunnen gaan werken aan een betere 
toekomst.

Met een vriendelijke Bandabousche groet;
John H Baselmans-Oracle
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- 1063 Nederlandse taal is en blijft moeilijk voor vele 
 lokale mensen

September 05, 2017

Nederlandse taal is en blijft moeilijk voor vele lokale mensen

In een posting schreef ik als laatste regel; “Wie heeft er een loader 
ter beschikking om dit tuig eens plat te walsen?”
Nu ken ik deze uitdrukking van mijn vader en mijn opa als ze 
genoeg hadden van de stommiteiten die andere begingen. Ook 
werd er wel eens door hen gezegd “Ik ga hem achter het behang 
plakken” of “10 minuten je kop onderwater in de WC pot houden 
zal je wel afkoelen”. Uitspraken die je niet “letterlijk” moet nemen 
maar “figuurlijke” uitspraken zijn om je gemoed aan te geven.

Zelf heb ik nog nooit gevochten en heb nog nooit iemand letsel 
toegebracht, zelfs een krasje bij een medemens staat niet op mijn 
record! En dan denken mensen dat ik letterlijk een loader zal 
pakken en alles op Saliña plat zal walsen en het bloed zal laten 
spuiten over mc Donalds!

Mensen denk nu eens na voordat je zaken letterlijk gaat zien en 
leer ook eens de taal aan te voelen dat er ook geschreven woorden 
zijn die figuurlijk zijn en simpel een bepaald gevoel aangeven. 



61- De maatschappelijke beerput-

Anders reageer niet en zeker kom niet met bedreigingen of per-
soonlijke aanvallen.

Jammer dat mensen geloven dat ik zo’n kannibaal ben en er zelfs 
mails gestuurd moesten worden met persoonlijke bedreigingen 
en tirades die nergens op slaan. Allemaal blijkbaar gefrustreerde 
mensen die via een sociaal medium hun woordje onder valse 
namen doen gelden maar het gestelde niet begrijpen.
Ik heb geen bloed aan mijn handen maar vele van die acrobaten op 
opgevoerde twee- en vierwielers hebben al heel wat ongelukken 
op hun naam staan door dit ongemanierd gedrag.

O ja, cultuur werd er me ook verweten. 
Mensen vermoorden / verwonden op straat door te feveren om 
een show off te geven is cultuur! Nu, ik heb hier op Bandabou 
wat navraag gedaan en de oudere garde wezen allemaal met de 
vinger naar hun hoofd om aan te geven dat deze personen die dat 
beweren werkelijk leeghoofdig zijn. Een persoon vertelde me 
dat hij inderdaad 40 jaren geleden wel aan feveren deed en wel 
op een ezel!

Cultuur, verzin een ander woord.

John H Baselmans-Oracle
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- 1064 Het witwassen is begonnen

September 07, 2017

Het wassen is begonnen

Letterlijk en figuurlijk worden onze eiland gewassen, is het niet 
door de onderwereld dan is het door moeder natuur. De boven-
winden zijn nagenoeg weggevaagd en de ramp is nog maar net 
voltrokken en de onderwereld ziet hun kans.

Wat is er niet mooier dan dat de eilanden compleet verdwenen zijn 
en de miljarden veilig gewassen kunnen worden in een nieuwe 
infrastructuur en vele nieuwe hightech gebouwen. Natuurlijk 
besteden we geen geld aan de lokalen die alles zijn verloren. Zij 
hebben pech gehad. Zij kunnen nu gemakkelijk “opgeruimd” 
worden zodat de dure grond ingenomen kan worden door de 
onderwereld en het vele zwarte geld. Wat voor de bevolking een 
waar drama is, is voor de onderwereld een zegen!

We zien de eerste zogenaamde noodfondsen opduiken en de 
Nederlandse regering is in een opperbeste stemming en gaat ook 
een cent in de duitenzak doen. Wetende dat het witwassen en de 
cokehandel een vreselijke opbloeier krijgt.
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Het kon niet beter! Het is een zegen van boven zoals de onder-
wereld deze natuurrampen ziet. De wasmachine draait al op volle 
toeren en er is geen instantie die nu gaat zeggen “meneer kunt u 
deze miljoenen verantwoorden”.

De ene zijn dood is de ander zijn brood! Helaas de grote verlie-
zer zijn die mensen die al weinig hebben en nu hun laatste bezit 
hebben zien wegstromen en wegwaaien. Wat is de wereld toch 
een scheve gemeenschap waar geld en drugs al het menselijke 
laat verdwijnen.

John H Baselmans-Oracle

- 1065 Het oooooo zo goede Nederland
 
September 09, 2017

Het ooooo zo goede Nederland!

Met grote koppen in de kranten nu “Nederland geeft 2 miljoen 
voor wederopbouw st Maarten”
Ja u leest het goed; 2 miljoen, Je kan aanspraak maken door je 
aan te melden bij dat fonds!
Frans st Maarten liet zojuist weten dat Frankrijk 1.2 MILJARD 
geeft voor wederopbouw.
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Ziet u de verschillen?

We gaan even verder:

Nederland stuurt bij elkaar 200 militairen naar het Nederlandse 
deel van st Maarten voor 40.000 inwoners.
Frankrijk stuurt 1100 soldaten op een bevolking van 32.000 in-
woners!

Hopelijk komt Alex met een goed bericht want Nederland moet 
zich internationaal schamen wat ze voor hun bewoners doen.

John H Baselmans-Oracle

- 1066 De reden voor het late ingrijpen van Nederland
 
September 10, 2017

De reden voor het late ingrijpen van Nederland

Het is duidelijk hoe Nederland denkt over de bevolking van onze 
eilanden. We kunnen allemaal verzuipen en het liefst wegspoe-
len zodat Nederland af is van dat lastig ras wat woont op de zes 
eilanden onder een Nederlandse vlag.
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Voorzorgsmaatregelen waren er nauwelijks vanuit Nederlandse 
kant en een schamele 100 militairen werden met een stoomboot 
verscheept naar het eiland om even een kijkje te nemen of er nog 
leven was! Toen dat bevestigd werd trok men zich weer snel terug 
in hun notendop met de mededeling dat ze storm twee buitengaats 
wilde afwachten! Notendop twee werd weer teruggestuurd naar 
Curaçao want stel dat er te veel hulp geboden wordt. Maar bedenk 
even waar notendop twee mee naar Curaçao terug kwam!

Op de Franse kant werd meteen zeer groot materieel ingezet en 
niet via een stoomboot maar via de wegen die zeer snel gaan. 
Duizenden manschappen werden in weer en wind ingezet voor 
orde en aan het werk gezet voor de nodige voorzieningen, eten en 
water. Nederland heeft dagen politiek lopen te bekvechten en af-
wegen voordat de pinguïns in pakken besloten “wij gaan helpen”!

Maar er kwam een belangrijk detail ongewenst naar buiten. Via 
kanalen werd duidelijk dat er geen vliegtuigen Nederlanders 
mochten oppakken! Er was een Nederlands landingsverbod! Als 
je een Amerikaan, Venezolaan of Canadees was en nog wat an-
dere nationaliteiten, deze vliegtuigen mochten WEL landen! Er 
mocht GEEN Nederlanders met een Nederlands paspoort worden 
geëvacueerd!
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Oeps, iets vreemds als je je eigen volk als “ratten” in een hol laat 
en ze dwingt om in het rampgebied te blijven. Maar was dat niet de 
bedoeling? En waarom net de Nederlanders die verboden werden 
het rampgebied te verlaten? Nu, denk aan het woord “rat”. Een 
rat is een persoon in de onderwereld! Nu, Nederland wilde wat 
zaken veilig stellen en uit de vele ratten moesten de juiste nog even 
weggewerkt of opgepakt en in veiligheid gesteld worden! Men 
moest enkele Nederlandse ratten veiligstellen voor de handel die 
zij vertegenwoordigen! St Maarten zou anders wel eens in andere 
handen kunnen vallen!

Vandaag zondag, mogen de eerste Nederlanders weg van het ei-
land. De ratten zijn ondertussen veilig gesteld door een speciale 
unit. De handel is veilig en nu wat puinruimen en dan maken dat 
elke verantwoordelijkheid afgeschoven gaat worden naar een 
eiland alleen bewoond veelal door de maffia en hun volgers.

Dank u Nederland het is duidelijk waar u de eilanden voor (mis)
gebruiken.

John H Baselmans-Oracle
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- 1067 Kinderen opvangen, DOE HET NIET!
 
September 12, 2017

Kinderen opvangen, DOE HET NIET!

Wie bepaalt zo’n achterlijke regel?

We zien nu allemaal in een keer goede zielen die menen dat ze 
kinderen op moeten vangen vanuit de bovenwinden!

Dit is het meest achterlijke wat je kan doen!

Uit ervaring weten we (zelf 54 kinderen gehad) dat een gezin uit 
elkaar trekken en kinderen soms maanden op een ander eiland 
plaatsen, werkelijk een belachelijk en ziekelijk idee is. Juist in 
de dagen van de grootste ellende is het nodig dat de kinderen hun 
ouders hebben en dat de ouders de kinderen om zich heen hebben. 
In het verleden dachten wij er ook goed aan te doen om kinderen 
op te vangen bij dit soort noodsituaties. Nu, de kinderen hadden 
geweldige emotionele problemen en leren kon je wel vergeten. Het 
was overleven in een vreemd land voor hen, bij vreemde mensen! 
Het is simpel achterlijk dat kinderbescherming en kinderorgani-
saties dit toelaten! De praktijk is dat er vele kinderen zijn die nog 
jaren problemen hebben met deze scheiding tussen kind en ouders.
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Het is vreselijk wat het kind wordt aangedaan en het is gewoon 
het afschuiven van een ziek systeem dat zich geen zier kan schelen 
wat er later nog van uw kind overblijft! Het is het afschuiven van 
verantwoordelijkheid. Er kan wel degelijk iets gedaan worden 
door de autoriteiten. Men kan voorlopig de kinderen opvangen in 
noodtenten, nog staande gebouwen en de leerkrachten laten zorgen 
dat de kinderen op hun gemak worden gesteld en tegelijkertijd 
onderwijs kunnen volgen en laten zien wat er gedaan kan worden 
in noodsituaties. Ze kunnen dan dagelijks bij hun ouders zijn en 
zien hoe men gemeenschappelijk weer zaken opbouwt!

Het is crimineel als er mensen zijn die hun kinderen dumpen bij 
vreemde mensen op een vreemd eiland in welke situatie je ook 
bent!

Een kind opvangen, DOE HET NIET!! U helpt ze echt niet, u 
maakt de emotionele pijn voor die kinderen ondragelijk en dat 
blijft gekerfd vele jaren in hun leven!

John H Baselmans-Oracle
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- 1068 EuroNarcos (een deel uit mijn dagboek)
 
September 12, 2017

EuroNarcos (een deel uit mijn dagboek)

De laatste dagen zijn hectisch, simpel omdat er veel ongewenst 
is opengebroken over de manier Nederland onze eilanden ziet 
en wat prioriteit nummer één is bij rampen bij dit land. Ik begon 
met dit stuk om duidelijk te maken dat er wat gaande is rond de 
orkaan Irma.

Mijn 1ste opiniestuk

Het ooooo zo goede Nederland!

Met grote koppen in de kranten “Nederland geeft 2 miljoen voor 
wederopbouw st Maarten”
Ja, u leest het goed; 2 miljoen, Je kan aanspraak maken door je 
aan te melden bij dat fonds!
Frans st Maarten liet zojuist weten dat Frankrijk 1.2 MILJARD 
geeft voor wederopbouw.
Ziet u de verschillen?

We gaan even verder:
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Nederland stuurt bij elkaar 200 militairen naar het Nederlandse 
deel van st Maarten voor 40.000 inwoners.
Frankrijk stuurt 1100 soldaten op een bevolking van 32.000 in-
woners!
Hopelijk komt Alex met een goed bericht want Nederland moet 
zich internationaal schamen wat ze voor hun bewoners doen.

John H Baselmans-Oracle

Kort daarop publiceerde ik mijn tweede stuk nadat bleek dat mijn 
beweringen uitkwamen en dat er weldegelijk de eerste 3 dagen 
een vreselijk vies spel gespeeld werd. Weinig van de politici 
waren te vinden en er was zogenaamd niemand die de touwtjes 
in handen had.

Mijn 2de opiniestuk

De reden voor het late ingrijpen van Nederland

Het is duidelijk hoe Nederland denkt over de bevolking van onze 
eilanden. We kunnen allemaal verzuipen en het liefst wegspoe-
len zodat Nederland af is van dat lastig ras wat woont op de zes 
eilanden onder een Nederlandse vlag.

Voorzorgsmaatregelen waren er nauwelijks vanuit Nederlandse 
kant en een schamele 100 militairen werden met een stoomboot 
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verscheept naar het eiland om even een kijkje te nemen of er nog 
leven was! Toen dat bevestigd werd trok men zich weer snel terug 
in hun notendop met de mededeling dat ze storm twee buitengaats 
wilden afwachten! Notendop twee werd weer teruggestuurd naar 
Curaçao want stel dat er te veel hulp geboden wordt. Maar bedenk 
even waar notendop twee mee naar Curaçao terug kwam!

Op de Franse kant werd meteen zeer groot materieel ingezet en 
niet via een stoomboot maar via de wegen die zeer snel gaan. 
Duizenden manschappen werden in weer en wind ingezet voor 
orde en aan het werk gezet voor de nodige voorzieningen, eten en 
water. Nederland heeft dagen politiek lopen bekvechten en afwe-
gen voordat de pinguïns in pakken besloten “wij gaan helpen”!

Maar er kwam een belangrijk detail ongewenst naar buiten. Via 
kanalen werd duidelijk dat er geen vliegtuigen Nederlanders 
mochten oppakken! Er was een Nederlands landingsverbod! 
Als je een Amerikaan, Venezolaan of Canadees was en nog wat 
andere nationaliteiten, deze vliegtuigen mochten WEL landen! 
Er mochten GEEN Nederlanders met een Nederlands paspoort 
worden geëvacueerd!

Oeps, iets vreemds als je je eigen volk als “ratten” in een hol laat 
en ze dwingt om in het rampgebied te blijven. Maar was dat niet de 
bedoeling? En waarom net de Nederlanders die verboden werden 
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het rampgebied te verlaten? Nu, denk aan het woord “rat”. Een 
rat is een persoon in de onderwereld! Nu, Nederland wilde wat 
zaken veilig stellen en uit de vele ratten moesten de juiste nog even 
weggewerkt of opgepakt en in veiligheid gesteld worden! Men 
moest enkele Nederlandse ratten veiligstellen voor de handel die 
zij vertegenwoordigen! St Maarten zou anders wel eens in andere 
handen kunnen vallen!

Vandaag zondag, mogen de eerste Nederlanders weg van het ei-
land. De ratten zijn ondertussen veilig gesteld door een speciale 
unit. De handel is veilig en nu wat puinruimen en dan maken dat 
elke verantwoordelijkheid afgeschoven gaat worden naar een 
eiland alleen bewoond veelal door de maffia en hun volgers.

Dank u Nederland, het is duidelijk waar u de eilanden voor (mis)
gebruiken.

John H Baselmans-Oracle

Na dit stuk werd het weer erg druk op mijn (A)sociale media 
pagina’s en in mijn mailboxen.
Er waren diverse vragen waar ik antwoord op heb gegeven en de 
meest belangrijke antwoorden waren deze
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Commentaren

- Eerst het vliegverbod en de vuile acties die uitgevoerd zijn.

- De simpele cocaïne handel daar gaat het om.

- Het veiligstellen van de grootste cokelijn met de mensen rond 
deze EuroNarcos was prioriteit nummer een. Vandaar dat 3 dagen 
na de ramp er pas werkelijk gekeken werd naar de burgers.

- Waarom besteedt de pers geen aandacht aan de lijken (vermoord), 
moorden en uitbraak gevangenen en het bang zijn van de militairen 
de eerste dagen om aan land te gaan omdat de grootste criminelen 
veiliggesteld moesten worden?

- Je laat de bewoners 3 dagen verrekken en komt niet aan de wal 
omdat je bang bent. Waarom wordt er niet gesproken over de 
moordpartijen en de onderlinge afrekeningen nu? Ik praat niet over 
alleen St Maarten want kennelijk bent u uw twee eilanden vergeten 
onder de Nederlandse vlag waar we helemaal niets van horen!!

- Nederland had maar een doel op dat eiland en dat is de “cocaïne 
koningen” veilig te stellen van de moordende bende. Nu bijna een 
week na de ramp komt men voor water en eten voor de bevolking 
bestemd.
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- Het is verdomd schandalig dat drugs van jullie Narcoskoning 
en hun gevolge belangrijker is dan mensenlevens maar zo zijn 
nu wel de berichten die we van dag een kregen van familieleden! 
Wat zien we bij ook weer bij dit bezoek, deze man wordt alsmaar 
geflankeerd door Nederlandse en lokale pedofielen. Pedofielen 
allemaal aangesloten tot die ene club de vrijmetselarij genaamd. 
Is er dan meer dat veiliggesteld moet worden?

- De waarheid is wat ik in de telefoongesprekken hoor van familie 
die daar nu honger heeft en bang is.

- Nee, uw koning is niet mijn koning en ik heb officieel mijn 
status aan deze drugsbaron(familie, zie geschiedenis) teruggege-
ven. Dat allemaal via de officiële weg. Ik wil niet geassocieerd 
worden met een van de gevaarlijkste drugsbaron van de wereld 
(EuroNarcos) die een heel land (mis)gebruikt om zijn handel te 
kunnen voeren en veilig te stellen. Ik heb papieren in mijn bezit 
van de wekelijkse leveringen, routes en betalingen en niets voor 
niets noemde de cover hier zich “royal”. Een man die zich koning 
noemt maar weigert te bewijzen dat hij nog een drup blauw bloed 
van zijn zogenaamde voorouders bezit!

- Ik heb een wereldpaspoort al voor jaren en dat is een paspoort 
van de UN voor stateloze mensen.
U trekt het naar ALLE Nederlanders maar ik stuur het naar de 
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groep die nu hun ego aan het strelen zijn en eerst hun handel veilig 
gesteld hebben ten koste van 4 dagen hulp!

Die gasten vanuit Nederland die paraat zijn, hebben een zeer spe-
ciale opdracht en dat heb ik van intern. De ene keer om achterom 
te kijken en de andere keer vooruit kijken. De leiding geeft die op-
dracht welke lading te onderscheppen en welke door mogen gaan.

Ik weet van ladingen die wekelijks, waar toevallig iedereen niet 
aanwezig is, en net geen controles zijn hier lokaal en in Rotter-
dam! Wekelijks hetzelfde patroon want de bescherming is royal 
niet waar?

- Voordat u begint te zaniken over aangeven. Alle data, alle tij-
den, alle bankafschriften zijn gedeponeerd bij de gouverneur. 
Die heeft het doorgegeven aan justitie en aan OM en die hebben 
er niets mee gedaan omdat het van hogerhand werd opgelegd en 
geseponeerd moest worden. Wel ging men mij vervolgen hoe ik 
aan de informatie kwam en nog kom. En toen werd het stil want 
deze informatie zit maar op een plaats!

- De wrok is er omdat een stel Nederlandse huichelaars van wie ik 
weet dat deze de eilanden gebruiken als slaven en als veilige haven 
voor hun vieze handel. De mensen interesseren die Nederlanders 
geen hol en dat is overduidelijk bewezen. Ik snap niet dat men zich 
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zo als slaaf laat gebruiken en de enige verklaring is dat de lokale 
mensen ook meegenieten van deze wereld EuroNarco cokelijn!

- Dat is overigens wat heer Wiels duidelijk naar buiten bracht en 
hem de kogel heeft gegeven. Het gaat niet om dat gokken dat was 
een instap want Wiels had mijn informatie ook omdat ik het hem 
toegespeeld heb om aan te tonen welke personen en bedrijven er 
achter zitten en dat was zijn uitspraak; “De grootste vijanden zijn 
banken, projectontwikkelaars en accountants” en die 3 dekken 
alle koninklijke handel!

- Lang leve de koninklijke cokehandel (EuroNarcos)

Bij een van de Nederlandse radio zender vroeg ik me af waar het 
bepaalde nieuws bleef. Want wat er vrijgegeven wordt is niets meer 
dan een gecensureerde boel via hogerhand. Die hogerhand waren 
bepaalde personen in opdracht van Nederland en hun Koning die 
niet wilde dat er zaken naar buiten kwamen. De moorden moes-
ten ongelukken voorstellen en de verdwijningen zijn gebeurd als 
zogenaamd toeristen die geëvacueerd zijn.

- Radio Paradise
En waar zijn de berichten van die doden die doodgeschoten zijn 
en in zee drijven?
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Informatie die ik kreeg van familieleden op st Maarten die deze 
lijken overal zien en maar niet er over horen. Ook niet dat bij de 
Franse gevangenis alle gevangenen zijn gevlucht. En het veilig-
stellen van de topcriminelen die de cokehandel in handen hebben 
voordat er maar een vinger uitgestoken werd naar de burgers toe!

Het late in actie komen was gewoon om tijd te rekken om bepaalde 
gasten van het eiland te krijgen en weer met andere af te rekenen. 
Het gaat om de grootste cocaïne EuroNarcos lijn die vandaar be-
stuurd wordt. Dat is de reden dat er geen Nederlanders het eiland 
af mochten en de militairen “bang” waren om aan land te gaan. 
Een selecte groep moest eerst zaken veilig stellen.

Nergens lees je iets van die afrekeningen/moorden en de lijken 
die drijven met kogelgaten in hun lijf. Het gaat om macht en zeer 
veel geld en dat moest eerst veilig gesteld worden.

En toen werd het interessant, de Nederlandse politiek hapte op een 
posting van heer Abraham waaruit de volgende conversatie volgde:

John H Baselmans
Het veiligstellen van de grootste cokelijn met de mensen rond deze 
EuroNarcos was prioriteit nummer één. Vandaar dat 5 dagen na 
de ramp er pas werkelijk gekeken werd naar de burgers.
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Andre Bosman
Andre Bosman Wat een gezeur! En wat zeggen de Fransen?? De 
hoogleraren moeten wel beseffen waar verantwoordelijkheden 
liggen en vanuit dat perspectief werken. En Nederland bepaalt 
niet zomaar wat Sint Maarten nodig heeft. Nederland heeft daar 
geen zeggenschap. Laat dat nu eens duidelijk zijn

John H Baselmans 
:-) Ver van mijn bed hè heer Andre Bosman. Zal wat gesprekken 
van mijn familie aan u doorsturen wat Nederland werkelijk deed 
de eerste 5 dagen en waar de pers niet over mocht berichten en 
uw helden bang voor waren.

Andre Bosman 
John H Baselmans graag en vergeet de inval van de aliens niet 
te benoemen!

John H Baselmans 
Andre Bosman, typisch u bent werkelijk walgelijk bezig en to-
nend hoe laag uw politiek is. U gaat over lijken en u beschermt 
uw EuroNarcos en u zet mijn familie en zo velen gewoon als een 
leugen neer.

Andre Bosman 
John H Baselmans doet u vooral aangifte van de strafbare feiten 
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die u kennelijk kent, heer Baselmans! Ik neem u serieus als u 
serieus uw aanklachten met feiten staaft. Tot die tijd zijn het 
vooral roddel en achterklap. En natuurlijk zal uw reactie zijn dat 
het OM, de regering en iedereen daaromheen bezig is met deze 
hele samenzwering...

John H Baselmans 
Andre Bosman, zoals u weet heb ik in het verleden u en heer Ro-
nald van Raak vele documenten toegestuurd en toen was u nergens 
te vinden. (NATUURLIJK NIET) De documenten waren onder 
andere over de gehele cokedeal die nu snel veiliggesteld moest 
worden de eerste dagen. Vanaf september 2010 zijn alle bewijzen 
bij de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en zijn directeur 
en is zelfs in een rechtspraak is dit bevestigd. U zou dus gemak-
kelijk dat kunnen laten verifiëren bij de desbetreffende instanties! 
U kan ook nog de zogenaamde vernietigde documenten bij uw 
collega heer Raak even vragen of hij toch nog een kopietje heeft.

Ja, wij als MKK doen van en over alles aangifte ook zo tegen de 
cokehandel van Nederland (EuroNarcos) die bewezen is met data, 
vervoer, ontvangst en met schermbeelden van transacties! En dan 
heer Bosman, dan komt u als een van Nederlandse politici niet zo 
goed uit de bus. Vandaar uw lage opmerkingen en stompen onder 
de gordel en zaken belachelijk maken terwijl alle nummers en 
zaken beschreven staan.
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Wie maakt zich nu hier belachelijk heer Bosman?

Het was de zoveelste keer dat heer Bosman probeerde mij door 
het slijk te halen simpel omdat hij weer met zijn club vies bezig 
is op onze eilanden. Via samenwerking met Ronald Raak en de 
Knipselkrant worden er zaken uitgelokt om zo tegenstanders in 
hun handel op een zijspoor te zetten. Men kan dat zien aan de 
Kamervragen die allemaal wijzen naar een bepaalde Zuid-Ameri-
kaanse groep. En als men goed oplet wordt er geen woord gerept 
over de Italiaanse kant en de kant die politiek Nederland geeft 
aan politieke partijen op onze eilanden. De Nederlandse politiek 
pompt veel (drugs)geld via accountants, projectontwikkelaars en 
banken in bepaalde lokale politieke partijen. Daarom de eenzijdige 
aanvallen en de eenzijdige berichtgeving over zaken die gaan over 
drugs, gokken en witwassen. Zelf werd ik benaderd in de tijd van 
Brinkman en PVV om geld te nemen van de Nederlandse politiek. 
Ook die bewijzen en gesprekken zijn in mijn bezit!

Het is een bepaalde groep die door het slijk wordt gehaald omdat 
ze simpel de tegenstanders zijn van de Nederlandse EuroNarcos 
politiek en hun koning! Er zijn vele bewijzen aan te voeren en de 
ramp orkaan Irma is er een van. De manier zoals de Nederlandse 
politiek zaken rekten en de redenen die daarvoor aangewend 
werden, wijzen allemaal op wat ik al jaren bericht en mensen 
probeer te laten zien.
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Maandag 11 sept 2017 was voor mij weer een bijzondere dag. De 
voorgaande dagen was het verkeer in ons afgelegen weggetje al 
drukker en je denkt dan “weekeinde, kan wel”. Maar maandag toen 
ik toch wat camerabeelden afspeelde, werd duidelijk waarom het 
drukker was in onze straat. Een blauwgroene wagen ging meerdere 
malen langs ons huis en uiteindelijk ging hij deels de oprit op, 
ging toch verder en stopte 25 meter verder om via onze tuin naar 
binnen te kijken. Toen deze gasten door hadden dat ik naar hen 
keek via de porch, gaven ze vol gas en reden weg.

Niets nieuws en gebeurt regelmatig maar er was een bijzonder 
detail; de koning is/was weer op het eiland en als deze beste man 
hier is dan is het altijd zwarte of politiewagens voor de deur! 
Ditmaal was het dus een gewone luxe wagen wat mij moest laten 
denken dat het 3 jongeren waren.

Bij navraag en het kenteken te kunnen achterhalen blijkt dat het 
weer onze vieze pedofielenclub is die mij in de gaten moet houden 
omdat hun Narcoskoning op het eiland is. Ik noem hem Narcos-
koning omdat bewijzen van af 2010 tot op heden duidelijk maken 
wat de rol is van deze man, zijn familie (gezien de geschiedenis) 
en zijn project vrienden samen met de CIA die hier aan verbonden 
is en alles in goede banen moet leiden. Deze gehele werkwijze 
met schermafdrukken van witwassen, namen en leveringen zijn 
gedeponeerd in 2010 bij Gouverneur Goedgedrag daar hij de enige 
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is die niet deze zaken ongemerkt kan laten gaan. Nee, ik had niet 
de hoop dat er wat mee gedaan zou worden want dat kan niet. Vele 
van de bewijzen leiden naar zijn baas. Maar ik weet wel zeker dat 
het op de juiste plaats is en men er niet onderuit kan! Het gesprek 
met heer Goedgedrag en zijn directeur van het Kabinet was zeer 
duidelijk “Dit is een zware getuigenlast”.

Door dat alles word ik elke maal als de grote baas op het eiland 
komt, geschaduwd en in de gaten gehouden. Net of ik de terrorist 
ben! Dat terwijl zij de cokedealers zijn die dus hun handel veilig 
moeten stellen! En dat bewijs kregen we dus bij deze orkaan 
Irma waar men 3 dagen druk bezig is geweest om zaken veilig te 
stellen. Vergeet niet de coke onderhandelingen en prijsbepalin-
gen enz. gebeuren in St Maarten. Curaçao en Aruba zijn meer de 
havens en Curaçao daarnaast nog de financiële wasmachine. Iets 
wat in een laatst uitgezonden film “Narcos” duidelijk uitgelegd 
werd. Toen werd al gesteld dat deze narcoticahandel en witwas-
sen door de invloedrijke Nederlandse meesters werd gedaan. Nu 
gaat het via trust eindeloze investeringen in projecten zonder 
enig overlevingskans. Zie Sambil wat er niet neergezet is om ons 
merkgoederen duur aan te smeren en vele hoeken van het gebouw 
duister en ongangbaar zijn!

St Maarten is waar de handel en wandel door diverse zeer hoge 
gasten in die wereld en de diverse kartels samen komen om zaken 
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te bepalen. Nu, laten er nu zeer belangrijke “gasten” net op dat 
eiland St Maarten zijn. Gasten die zeer belangrijk zijn voor het 
voortbestaan van de EuroNarcos! In een van de internationale 
krantenartikelen sprak een man over de sluiproutes die er net 
na de orkaan ontstonden waar op zeer spectaculaire manieren 
bepaalde mensen van het eiland gehaald werden! Hij heeft een 
getuigenverslag kort na Irma op internet gezet.

Maar ook het gedrag van de aangekomen Nederlandse militairen 
was zeer frappant en hun opdracht van hogerhand was duidelijk. 
“Stel bepaalde mensen veilig” en er was blijkbaar enkele perso-
nen die de opdracht hadden “op te ruimen” wat er op te ruimen 
was. Alles valt nu onder een natuurramp en zal niet achterhaald 
worden. De maffia deed zijn werk en heeft werkelijk god gedankt 
voor deze mogelijkheid. Geloof me, ze zitten nu allemaal vooraan 
in de kerk de komende zondagen!

Deze zaken mogen niet naar buiten komen, simpel omdat ze 
tegengehouden worden door de reguliere pers. De matte en sterk 
gecensureerde verslagen van de NOS en zijn heer Drayer waren 
zeer duidelijke taal. Er waren zinnen die niet liepen omdat er 
snel het mes in gezet werd. Opnames waren niet objectief maar 
sterk naar een kant zodat men niet de werkelijkheid kon zien. Het 
waren particuliere mensen die filmden en zaken rapporteerden. 
Zij maakten dat het duidelijk was dat de ratten eerst veiliggesteld 
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moesten worden en dat de bevolking op een laatste plaats stond. 
3 dagen, de eerste 3 dagen, ik zou daar graag de ongecensureerde 
drone beelden van willen zien.

Achter die loden deuren is veel gaande en is de afgelopen week 
veel gebeurd. Daarom mag de waarheid niet naar buiten komen 
en wordt er alles aan gedaan om mijn mond te snoeren. Ik ga 
mijn mond houden de dag dat ik in mijn graf lig en mijn totale 
dagboek gepubliceerd is. Dan “I rest my case” maar tot dan zal 
ik de waarheid vast blijven leggen in zwart op wit.

Dit is een deel van mijn dagboek “Het dagboek van een eilands-
gek”

John H Baselmans-Oracle

- 1069 Boven de Meteo warnings staande
 
September 13, 2017

Boven de Meteo warnings staande

De meteo geeft momenteel vrijwel dagelijks warnings uit over 
de extreme hitte die er gaande is en dat we er voorzichtig mee 
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om moeten gaan en ons zo koel mogelijk moeten houden. Ook 
scholen hebben een verkort lesrooster!

Dan sla je de kranten open en zie je pagina’s grote advertenties dat 
Aqualectra hele wijken voor 5 tot 6 uur lang afsluit van elektriciteit 
omdat er dan zogenaamd onderhoud is! Volgens directeur Jonis 
is onderhoud nodig en ik ben het helemaal met hem eens. Maar 
zoals hij ook mij eens vertelde, onderhoud is een langere termijn 
planning en dus niet acuut nodig! Nu we in een warmtegolf zitten 
lijkt het mij onmenselijk om hele wijken voor 5-6 uren plat te leg-
gen omdat er “zogenaamd” onderhoud is. Ik schrijf “zogenaamd” 
omdat ik een van de laatste keren alle wijken en straatjes, bij 
een zogenaamde “onderhoud” ben afgereden er niet EEN wagen 
gezien heb die maar ergens onderhoud pleegde! Onderhoud staat 
veelal voor gewoon het tekort van stroom die gespaard moet 
blijven voor andere bepaalde delen van het eiland!

Het ergste is dat Aqualectra meent boven de officiële warnings 
van een meteo te kunnen staan! Dat is wel heel erg en tekenend 
voor deze firma. Ze hebben lak aan hun betalende klanten en je 
zoekt het maar uit met deze hittegolf! Dat lijkt het motto van deze 
Aqualectra!

Wanneer gaat er politiek of van hogere hand ingegrepen worden 
bij deze onmenselijke figuren die deze regels maken bij dit bedrijf 
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en mensen in momenteel 36-38 graden laten zitten voor 5-6 uren 
lang en zelf zittend in overgekoelde airco’s? Niet denkende aan 
de oudere generatie, toeristen en mensen die afhankelijk zijn van 
hun fan en wat afkoeling! Simpel onmenselijk Aqualectra directie!

John H Baselmans-Oracle

- 1070 Over 200 mensen zoek! En wat de rest?
 
September 14, 2017

Over 200 mensen zoek! En wat de rest?

4 doden en wat gewonden, dat is wat de officiële instanties en de 
pers naar buiten hebben gebracht! De leugen is gigantisch want van 
de mensen zelf op St Maarten hoor je dat er vele mensen worden 
vermist en links en rechts lijken met of zonder kogelgaten drijven 
in de wateren rond het eiland. Men mag niet meer schrijven over 
de bedreigingen, plunderingen en de afrekeningen want dat tast 
de goede naam aan van Nederland en hun eiland.

Nu, dagen later sijpelen er berichten binnen van meer dan 200 
vermisten en dan weten we nog niet van de niet geregistreerde of 
te wel illegale mensen op het eiland. De eerste drie dagen waren 
simpel jagen op criminelen, afrekeningen en veiligstellen van de 
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vele cocaïnehandel. De Nederlandse militairen waren volgens 
de pers bang om aan land te gaan en later bleek dat een speciale 
eenheid alleen enkele zeer interessante hoge maffia gasten in be-
scherming namen, bang dat de handel verloren zou gaan.

Men doet er alles aan het zwijgen op te leggen maar de geluiden 
sijpelen toch wel door . De leugens die de wereld in gestuurd 
worden hebben de omvang als die van de MH 17vlucht en de tijd 
zal loslaten wat er werkelijk gaande is op het eilandje St Maarten. 
De grote verliezers zijn de lokale bevolking die geheel hun heb-
ben en houden verloren zijn en verstrikt zijn geraakt in de wereld 
van de vieze Italiaanse maffia waarvan Nederland beweert weinig 
weet van te hebben.

De Italiaanse maffia; de link tussen maffia en het witte goud.

John H Baselmans-Oracle

- 1071 Onderhoudswerkzaamheden zonder    
 stroomonderbreking
 
September 14, 2017

Onderhoudswerkzaamheden zonder stroomonderbreking
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Het volgende lezen we week in en week uit in kranten, websites 
en sociale media:
“STROOMONDERBREKING Wegens onderhoudswerkzaam-
heden zullen op onderstaande locaties en tijdstippen de stroom-
voorziening tot onze spijt tijdelijk worden onderbroken. Wij doen 
ons uiterste best om de werkzaamheden binnen de genoemde tijd 
uit te voeren en het ongerief tot een minimum te beperken. Wij 
bieden u onze excuses voor het ongemak.”

Deze onderhoudswerkzaamheden zijn een regelrechte leugen 
volgens het eigen personeel van Aqualectra bedrijf! Ook als je 
vraagt op andere eilanden zijn er natuurlijk wel eens uitvallen 
maar geen uitvallen omdat er onderhoud gaande is. Overal waar 
je dat vraagt zegt men “voor onderhoud hoeft men maar zelden 
de stroom af te zetten” en dat hoor je ook van de medewerkers 
zelf van Aqualectra! Men vertelt dat er onderhoud gepleegd kan 
worden zonder de stroom voor 5 tot 7 uren plat te gooien. Dat 
wordt overal bewezen op die plaatsen van het eiland waar mevr 
Bikker ons eens een plattegrond van liet zien waar geen uitval is, 
alleen in noodsituaties. Plaatsen in de stad waar of belangrijke 
gebouwen zijn maar ook waar de ziekenhuizen en klinieken zijn. 
En dan zie je op de kaart van gespaarde ellende ook spotjes van 
plaatsen vanwaar ik maar aanneem dat het zeer belangrijke mensen 
zijn die daar wonen of werken!
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Maar waarom moet Aqualectra ons in een roulatie systeem vele 
uren afsluiten? 

Nu, van directeur Jonis kreeg ik een kort antwoord en dat was; “We 
moeten toch onderhoud doen”. En ja daar ben ik het geheel mee 
eens maar heer Jonis waarom zegt uw eigen personeel dat in 95% 
van de gevallen de stroom niet langer dan 15 minuten afgesloten 
hoeft te zijn om zaken om te koppelen? De rest van het onderhoud 
kan met de stroom gewoon aan! Waarom dan die 5 ¾ - 6 ¾ uur die 
u ons in de momenteel ondragelijke hitte laat zitten? Dan praten 
we nog niet over de zieke en oudere mensen die een gevaar lopen 
door uw onnodig afsluiten in deze ondragelijke hitte.

Maar ik kreeg antwoord van uw eigen personeel heer Jonis. 
Ik kreeg te horen dat het gehele onderhoudsgedoe niets meer 
en minder is dan het dekken van capaciteiten tekort! Aqualectra 
kan niet genoeg stroom leveren en daarom komen ze met deze 
onzinnige en onlogische smoes! Ik citeer enkel de woorden van 
uw eigen personeel heren Aqualectra! U bent blijkbaar met uw 49 
miljoen gulden winst jaarlijks niet in staat om een elektriciteits- en 
waterbedrijf op te zetten wat de mensen aan de eerste levensbe-
hoeften helpt, namelijk Water en Electra! Is het dan niet zaak dat 
wij als betalende burgers gaan eisen dat er dan WEL mensen op 
die plaatsten gezet worden die ons dat wel kunnen garanderen 
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en open staan voor alternatieve energiebronnen in plaats van alle 
alternatieven tegenwerken?

Het is van de zotte dat we één van de hoogste tarieven hebben 
op de wereld en dat dan ook nog ons voorgelogen wordt dat er 
onderhoud gepleegd moet worden om zo uw tekortkomingen te 
dekken!

- Waar blijft onze politiek in deze semioverheidsbende? 
- Of komt dit alles de politiek goed uit? 
- Heeft de politiek al eens een calculatie gemaakt wat deze leugen 
de economie van Curaçao kost?

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

- 1072 Nederland is vreselijk bang
 
September 15, 2017

Nederland is vreselijk bang

St Maarten, Nederlandse kant, heeft de grens gesloten met Frank-
rijk, bang dat er te veel ongewenste pottenkijkers komen. Ook 
sijpelen nu noodoproepen binnen waar gesteld wordt dat we niet 
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praten over enkele doden maar er wordt al beweerd door lokale 
inwoners over duizend doden op het eiland St Maarten!!

Ik zet hier enkele stukjes die nu verschijnen van mensen in nood:

“We want to get out of St Martin! We cannot stay here! People 
are being killed!”
“It’s a disaster what happens in Saint Martin... There’s a civil 
war... people getting beaten up….”
“The Dutch military also denied reports of a prison break on the 
island,”
“The Army and law enforcement are completely out of date... it 
shoots everywhere, people fight everywhere to pick up the smal-
lest things”
“We need more military on the island pleaseeeee!!!! our country 
is in a state of emergency! Every single one of us on this island 
needs HELP!!!

Waarom is Nederland zo bang? 
Waarom mag er geen berichtgeving over deze zaken naar buiten 
komen?
Is het Nederland en ook Frankrijk het om te doen om bewust op 
te ruimen?

St Maarten is altijd al het “zakelijke” coke eiland geweest waar 
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de wereld maffia onderhandelt met elkaar. Het is een soort maffia 
soeverein eiland waar de onderwereld de vuilste zaken met elkaar 
bespreekt en vastlegt. Uit getuigenverklaringen van personen die 
er in hebben gezeten moet je precies weten hoe met deze deals 
om te gaan anders eindig je dood in het water! Je moet je tegen-
stander kennen en weten waar wel en waar niet te komen. Nu 
na de ramp is voor vele maffia personen de perfecte tijd om vele 
jaren opgelopen frustraties af te rekenen zonder dat de ogen op 
hen gericht zullen zijn. Nee, het zijn niet alleen de zogenaamde 
Al Capone’s - Escobar’s maar ook Nederlandse “zakenmensen” 
die voor de oranjes dealen. Die eerste 3 dagen was werkelijk een 
slachtpartij. Maar nu nog komen grote tegenstanders elkaar tegen 
en eentje mag verder lopen en is de sterkste. Niet geheel eerlijk 
want we weten allemaal dat de Nederlandse militairen mogen 
doen en laten wat ze willen. Het vrijbriefje is er. Nederland zit tot 
over hun nek in de cokehandel en zoals ik al eerder stelde, men 
moet deze veiligstellen en dat met behulp van de militairen die 
zogenaamd humanitaire hulp bieden!

John H Baselmans-Oracle

Even een vreselijke update.
Vanuit 2 bronnen hoor ik dat illegalen op het eiland St Maarten ge-
woon afgeslacht worden. Ik ben dat nog verder aan het uitzoeken.
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- 1073 Een noodroep; Kinderen opvangen wat is de   
 werkelijkheid.

September 16, 2017

Een noodroep;
Kinderen opvangen wat is de werkelijkheid.

In ongeveer 25 jaren hebben mijn vrouw en ik 54 kinderen op-
gevangen.
Kinderen die op straat stonden omdat hun ouders in het gevang 
werden gezet of dat ze zwervend waren omdat de ouders stoned 
ergens op een vloer lagen. Ook hadden we kinderen die in elkaar 
geslagen werden door hun ouders en er was ook een geval van een 
meisje dat met een heet strijkijzer behandeld werd door een kwade 
moeder. Ook waren er gevallen waarvan de moeder met soms een 
vader dachten dat het beter was dat de kinderen uit huis werden 
geplaatst! Wij noemden dat het dumpen van verantwoordelijkheid. 
Gevallen om te janken en ook gevallen waar men dacht beter de 
kinderen in nood even ergens anders gezet konden worden. Even 
het milieu ontwijken noemen ze dat met een mooi woord!

We kregen nauwelijks steun van kinderbescherming of jeugdzorg 
en alle psychiaters en psychologen moesten we allemaal zelf be-
kostigen. Ook de vele doktersbezoeken bij mishandeling gingen 
via onze inkomens. We hebben ruim 25 jaren lang ons hart en ziel 
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gegeven aan deze 54 verstoten kinderen waarvan de een enkele da-
gen bij ons was en weer andere 7 tot 11 jaren in huis zijn geweest!

Nachten zat mijn vrouw langs een jankend kind omdat deze bang 
in het donker was. Zittend in een hoekje met haar enige knuffel 
uit haar vorig leven was wat ze had en dan een vreemd huis met 
twee vreemde oudjes die probeerden haar gerust te stellen. Weer 
een ander was overdag over actief en wist van dolheid niet wat 
deze moest doen. Rijk voelde dit kind zich maar later keerde 
deze rijkdom zich in een vreselijke vorm naar andere toe. Weer 
een ander kind dat we al maanden hadden en op een nacht ik nog 
net zijn arm kon grijpen toen hij probeerde mijn vrouw met een 
schaar te steken. En zo zijn er zeer vele voorvallen geweest die 
allemaal in mijn ziel gegrift staan. Het pijnlijkste moment was 
toen 2 volwassenen bij ons op de porch vroegen of we kinderen, 
die geen ouderlijke band of familieband hadden, konden leveren 
om verzonden te worden naar Indonesië. Kinderhandel die gaande 
is op Curaçao via defensie!

Nu hebben we momenteel de goede harten die menen kinderen 
op te moeten vangen van een ander eiland, andere taal en andere 
levenswijze. Het is onbegonnen werk omdat men kinderen kweekt 
die met een vreselijk trauma verder in hun leven moeten dealen.
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U neemt zo’n kind aan dan gebeurt het volgende:
- Het begint met slecht slapen omdat het kind zich af vraagt 
waarom de ouders hem/haar gedumpt hebben bij vreemde mensen 
op een vreemd eiland en andere taal.
- De eerste zaken komen naar boven van bepaald eten wat men 
niet lust en bij ons thuis eten we cornflakes en geen hagelslag en 
aardbeienjam!
- Naar school, ja welke school, deze zijn allemaal Papiaments- 
Nederlandstalig gericht en daar zit je dan als wildvreemde.
- Thuis mag ik altijd zo laat naar bed!
- Bij ons thuis mag ik op mijn telefoon spelen na school!
- Ik ging altijd naar zwemles, paardenclub of naar een muziek-
school en waarom hier niet?
- Jij bent niet mijn vader of mijn moeder, jullie zijn niet mijn baas!
- Jongere dames net in hun moeilijkste periode op zoek naar hun 
eerste lover proberen ‘s avonds uit het huis te sluipen en de angst 
dat ze zwanger terug komen!
- Jonge heren als jonge macho’s op zoek waar de grenzen zijn en 
dat veelal met een grote mond en zelfs soms dreigend!

En zo kan ik een boekwerk aan gebeurtenissen opnoemen met 
zaken die wij hebben moeten doorstaan en moeten zien op te los-
sen zonder hulp van lokale instanties want die waren in de verste 
verte niet te vinden!
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Vergeet niet, u heeft minimaal voor 6 maanden een vreemd kind 
in huis waar veelal geen of totaal andere regels waren!

Nu 13 jaren later dat we het laatste kind hebben opgevangen besef 
ik pas waar we doorheen zijn gegaan. Mijn vrouw is kort daarna 
overleden op jonge leeftijd omdat zaken met wat kinderen totaal 
misgingen. Van menig kind weten we dat deze nu zwaar aan de 
drugs zijn, vast zitten en enkele zelfs in een gesticht zijn beland. 
Doch de angstige gezichten van elk kind en alsmaar de vraag 
van “waar zijn mijn vader en moeder” en dus de drang naar deze 
natuurlijke ouders, zal altijd mij achtervolgen. En dan lezen we 
weer over een ondoordachte actie van kinderen in het diepe gooien 
op een ander eiland. Juist nu hebben deze kinderen hun ouders/
familie en vrienden nodig om de opgelopen trauma te verwerken. 
Ik heb nu al slapeloze nachten wetende wat er van deze kinderen 
gaat komen en de gevaren waar ze mee te maken krijgen.

Goed denken te doen wil niet zeggen dat het goed is.

Ik hoop dat dit stuk gedeeld gaat worden bij en naar iedereen die 
maar de gedachte heeft goed te doen en ik hoop voor de vele kin-
deren dat ze niet door deze nachtmerrie van minimaal een half jaar 
hoeven te gaan omdat ouders nu niet zuiver meer kunnen denken 
en impulsief handelen. Gebruik uw verstand en voel dat ook uw 
hart zegt dat een kind onder de vleugels van zijn ouders behoort.
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Voor de kinderen van de toekomst.

John H Baselmans-Oracle

- 1074 Vreemd
 
September 19, 2017

Vreemd

Er zijn momenteel diverse zaken die niet gewoon zijn en het gaat 
er op lijken dat men bezig is om er alles aan te doen om mij van 
de aardbodem te vegen. Daarom kan het zijn dat dit voorlopig een 
van de laatste posts zal zijn en dat er even door mij ingegrepen 
moet gaan worden.

Waarom ik dit stel is omdat er vreemde zaken gebeuren en er men-
sen zijn die er alles aan doen om mij verder uit te horen en zelfs zo 
ver gaan om mij te vragen waarom ik nog leef. Door een van de 
personen werd me simpel gevraagd wie mijn beschermheren zijn 
en waarom ik niet veroordeeld ben omdat ik Alexander en diverse 
hoge mensen aanval en het vele vuil ongehinderd kan schrijven.

Ik heb deze persoon uitgelegd dat ik niets nieuws schrijf en alles 
wat ik nu naar buiten breng al vanaf 2010 in mijn boeken staat 
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beschreven. Mijn verhaal is al 20 jaren hetzelfde, alleen wordt er 
alsmaar meer bewijs aan toegevoegd doordat de hoofdrolspelers 
alsmaar in de fout gaan en zelf bewijs aandragen. Het is bewezen 
door de hoofdrolspelers zelf die zich vast lieten leggen bij deze 
EuroNarcos bende wat tevens een top pedofiele groep is en die 
personen zijn die uitmaken wie wat mogen leven.

Daarom wil ik hier nogmaals herhalen dat ik deze zaken allemaal 
zelf heb ondervonden, gezien en zelf mee heb mogen maken aan 
levende lijve. Er zijn allemaal aangiftes gedeponeerd in het huis 
van de leeuw en te wel; de Gouverneur van de Nederlandse An-
tillen (vervanger Koning) wat later de gouverneur van Curaçao 
werd. Ook zijn van alle zaken via kopieën naar het lokale Openbaar 
Ministerie gegaan en zijn er diverse gesprekken geweest met de 
toenmalige Procureur Generaal en Minister van Justitie. Zij ver-
klaarden enkele malen dat ze niets konden doen en ze moeilijk 
een onderzoek konden starten tegen hun eigen meerdere of te wel 
hun baas. Zo werd ik sinds 2010 onder curatele gezet, eerst via 
de lokale veiligheidsdienst en later door de Nederlandse AIVD, 
het was simpel om mij nog wat te beschermen.

Na het melden van de misstanden op St Maarten zijn er in een 
keer diverse andere spelers opgedoken en is er wat gaande om 
me definitief de mond te snoeren. Al mijn kennissen weten dat 
mijn mond pas stil zal vallen als ik in een kist lig en zelfs daarna 
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nog mijn dagboek door 3 verschillende uitgevers uitgebracht gaat 
worden met alle namen, toenamen, spelers en hoofdrolspelers. 
Zo zullen de ware namen van de moord Wiels, Holloway maar 
ook van diverse zaken die totaal misgegaan zijn in het gerecht als 
de zaak Schotte en zijn groep geheel vrij worden gegeven. Alles 
is al geschreven en alle documenten, foto’s en bewijzen zijn al 
geplaatst. Alles wat nu juridisch naar buiten gebracht kan worden 
staat al netjes beschreven in de boeken die allemaal online gratis 
te downloaden zijn. Het doel daarvan is om mensen te laten zien 
dat de wereld waarin we leven niets met de mens te maken heeft 
maar met macht, drugs en slavernij.

Ik zal eerst moeten uitzoeken wat de nieuwe contactzoekers/
vragenstellers precies mee bezig zijn maar mijn mensen die dit 
allemaal doornemen hebben een zeer sterk vermoeden dat men 
bezig is met een messteek in mijn rug.

Het zal even stiller worden, dit is nu prioriteit nummer één.

John H Baselmans-Oracle
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- 1075 Onkunde, disrespect en wanorde duidelijk bewezen  
 bij Aqualectra
 
September 19, 2017

Onkunde, disrespect en wanorde duidelijk bewezen bij Aqualectra

WAAR IS DE POLITIEK? 
Waar zijn die mensen die moeten zorgen dat wij, betalende bur-
gers, krijgen waar ze recht op hebben en contracten voor hebben 
moeten tekenen?

Hoe is het mogelijk dat specialisten en zogenaamde hoog gestu-
deerde ingenieurs niet kunnen berekenen hoeveel stroom er nodig 
is voor een groeiend eiland! Een eiland wat steeds meer met de 
huidige techniek stroom nodig heeft en dus niet geleverd kan 
worden omdat ze zelf toegeven dat ze geen capaciteit hebben!

Zittend in hun airco gekoelde ruimtes zijn het deze niet capabele 
mensen die ouderen, zieken en mensen die nu groot gevaar lopen 
in de huidige hitte, waar zelfs de meteo waarschuwingen voor 
uitgeeft, en afsluiten van stroom omdat er simpel beweerd wordt 
dat er geen capaciteit is!

Als er geen capaciteit is heren Aqualectra dan heeft u werkelijk ge-
faald en toegegeven dat u niet capabel bent zo’n bedrijf te runnen!
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- Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een 49 miljoen winst 
draaiend bedrijf geen noodvoorzieningen kan treffen voor deze 
moeilijke tijd? 
- Hoeveel mensen zullen ongewild nu in gezondheidsproblemen 
komen? 
- Hoeveel kost deze wantoestand de economie van dit eiland? 
- En hoe is het mogelijk dat de pinguïns politici in hun pakken in 
gekoelde ruimtes niet de verantwoording nemen en gaan zorgen 
dat er mensen die wel capabel zijn in deze ader van de economie 
te gaan plaatsen!

Wanneer wordt dit wanbeleid aangepakt en waar zijn de tijde-
lijke voorzieningen door extra generatoren te laten draaien voor 
de tijden dat het hard nodig is? Nood is nood en dan moeten er 
noodoplossingen komen!

Heren en dames politici, u zit er duidelijk niet voor de burger en 
u bent ver van de werkelijkheid. Het is triest dat u NIETS onder-
neemt tegen dit semi overheidsbedrijf die een leveringsplicht heeft 
en wat werkelijk heeft toegegeven dat ze niet capabel zijn om een 
elektriciteitsbedrijf te runnen. U bent wel verantwoordelijk heren 
/ dames politiek voor de vele ongevallen die er nu onder de zieken 
en ouder mensen gaande zijn!

John H Baselmans-Oracle
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- 1076 Natuurrampen

September 20, 2017

Natuurrampen

Ze zijn er altijd geweest en de aarde heeft zich altijd geroerd omdat 
het een levende energiebron is.
Doch door het internet en de vele groepen die bij elkaar komen 
via de elektronische weg heb je het idee dat het allemaal veel 
erger aan het worden is.

We zien de vele grote aardbevingen zoals;
Nieuw Zeeland
Puebla Mexico
Illinois
Westwood
Oaxaca Mexico 
Chili
Saint Helena
Nieuw Guinea
Argentinië
Californië
Marian Islands
Ook hebben we de vele orkanen die buiten proporties zijn gegroeid 
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omdat er met frequenties gesmeten wordt die invloed hebben in 
de natuur en op de mens.

We hebben gehad de orkanen en tyfonen;
Maria
Jose
Irma
Harvey
Bopha
Washi
Jal
Morakot
Fengshen
Nargis

Dan praten we nog niet over de vele rampen die er bijna dage-
lijks gebeuren, veroorzaakt door de mens, waar grote delen van 
de oerwouden gekapt worden, gas en olie uit de grond getrokken 
worden, het lozen van veel chemisch afval zowel in zee als in de 
lucht. En de megasteden die ondergronds alsmaar gebouwd wor-
den voor die mensen die menen te kunnen overleven als een mol.

Men praat alsmaar over klimaat verwarming (opwarming) maar 
het is de grootste onzin die er bestaat omdat de cyclus van de aarde 
vele duizenden jaren dezelfde rotatie van weer en rampen geeft. 



104 - De maatschappelijke beerput -

Er is niets anders dan anders en het is alleen dat we nu dichter op 
elkaar zitten zodat we weten dat het bij de buurvrouw ook mis is.

Wat er wel mis is, is het spelen met frequenties waar iedereen aan 
mee doet via hun elektronische apparaten. De G2, G3, G4 en nu 
de G5 en zo ook de nieuwste telefoons die alsmaar meer kunnen, 
maar ook alsmaar meer knoeien met de frequenties, maken dat 
de mensheid aan blok zaken door elkaar aan het gooien zijn op 
deze aarde.

Hitler spendeerde in de 2de wereldoorlog vele onderzoeken naar 
de connectie mens en frequenties en uit zijn onderzoeken bleek 
dat via frequenties van de mens robotten gemaakt kunnen worden. 
Via frequenties zijn de mensen ook uit te schakelen maar ook op 
een lijn te laten denken, handelen en zelfs elkaar uitmoorden.

Het heeft nog even geduurd eer het ideale speeltje in de handel 
genomen kon worden. Men dacht het via radio, later TV en weer 
later de computer de bepaalde frequenties bij de mensen te brengen 
maar de mens was nog te ver van de bron vandaan totdat men de 
oplossing had; de portable telefoon! Men creëerde een apparaat 
wat elk mens behoort bij zich te hebben en zo verslaafd er aan te 
raken. Door spelletjes en alles wat de techniek maar kan bieden 
van internet, foto’s, programma’s en contacten via een watsup 
systeem kan de mens niet meer zonder dit speeltje. De vele high 
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Tech telefoons kunnen wonderwel nog bellen maar uiteindelijk 
is dat niet meer de hoofdfunctie.

Zo ziet men zombies achter het stuur, op straat in bussen, treinen 
en het gezellig uitgaan in een discotheek of restaurant is niets meer 
dan het tegenover elkaar zitten en maar naar het kleine schermpje 
staren. Bang dat men iets belangrijkst mist van die persoon 10.000 
km verder weg.

Het ideale apparaat is geboren en de mensheid is verslaafd aan 
de ergste verslaving die je maar kan bedenken; de verslaving aan 
bepaalde frequenties.

Het is niet alleen het veranderen van de aarde, rampen en weer, 
het is jij en ik die met onze verslaving de totale frequenties ver-
anderen en elkaar uitmoorden. Moeder natuur doet niets anders 
dan reageren op de frequenties die ze krijgt!

Geef de ander niet de schuld maar kijk wat je nu in je handen hebt. 
Het apparaat wat de ondergang van de mensheid in heeft gezet 
en mensen als zombies en beesten laat leven. Weinige beseffen 
dat ze een droom van Hitler bij zich dragen. Een device wat nu 
werkelijkheid is en niet wetend dat ze hun eigen ondergang aan 
het aansturen zijn en dat allemaal via frequenties.
John H Baselmans-Oracle
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- 1077 4:40 am
 
September 21, 2017

4:40 am

Het was al een vreemde nacht en er was al bezoek aan mijn bed 
maar om 4:40 werd ik wakker gemaakt door zeer hoge tonen 
waar ik eerst van dacht dat deze van de airco kwamen. En zo dus 
de airco uitgezet en de tonen bleven aanhouden. Ook de honden 
reageerden er op en begonnen te blaffen en werden onrustig. 

De zeer hoge tonen zijn er nog steeds al zijn ze nu veranderd van 
frequentie! Duidelijk is er wat gaande en mijn geluk was dat ik 
het niet alleen ben die het hoor.

Frequenties, het gaat fout en vandaar dat de vermogende zich dus 
nu scharen in hun diepe bunkers van dik beton en zwaar geïsoleerd 
voor zogenaamd een kernaanval. Vergeet de kernaanval, denk 
maar meer aan wat nu spelende is; het spelen met frequenties en 
kijken hoe wij als ratten reageren op deze experimenten.

John H Baselmans-Oracle
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- 1078 Niet kapot te krijgen

September 21, 2017

Niet kapot te krijgen

Het was me het nachtje wel en dat zette zich duidelijk voort de 
rest van de dag.
Even wat boodschappen doen en een kop koffie met wat erbij 
genomen en de ellende begon.

Ik werd zieker en zieker en mijn lever en nieren hadden het dui-
delijk moeilijk.
Thuis aangekomen meteen naar bed en gedaan wat er gedaan 
moest worden. Dus buiten de hoge frequenties was er duidelijk 
wat verkeerds in mijn lichaam gekomen.

Na uren rusten en zorgen dat de nodige energie weer opgepakt 
werd, lijkt de grootste klap geweest te zijn. Voel me wel zwak en 
nu ben ik duidelijk een van die zombies.
Nachtje slapen en de nieuwe dag kan weer gaan beginnen.

Simpel, mij krijgen ze niet kapot.

John H Baselmans-Oracle
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- 1079 Het is verschrikkelijk
 
September 22, 2017

Het is verschrikkelijk

Hoe waren niet de reacties van de zogenaamde goeddoeners om 
kinderen naar ons eiland te halen vanuit de getroffen eilanden 
door de orkaan Irma?

Mensen gingen persoonlijk in de aanval en men wist het allemaal 
beter.

Nu, zojuist kwam minister van onderwijs Jet Bussemaker uit 
Nederland met een oproep om kinderen NIET naar Nederland 
te halen! Dat met dezelfde reden die ik ook gaf en dat was “een 
kind hoort bij zijn/haar ouders en in het milieu waar ze opgroeien, 
leven en spelen”.

Het is ongehoord dat men dan hier lokaal net het tegenoverge-
stelde doet. Dat met al de problemen van dien, problemen die 
nu de eerste week al opduiken. Kinderen die nu al hun ouders 
missen. Kinderen die op school niet mee kunnen omdat ze geen 
Papiaments kunnen en Nederlands ook hun taal niet is waar ze 
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normaal onderwijs in krijgen. Kinderen die zich nu al afvragen 
waarom ze gedumpt zijn!

Het is vreselijk dat een lokale minister van onderwijs M. M. 
Alcala-Wallé en de kinderbescherming dit allemaal goed keuren 
en laten gaan en dat schoolbesturen alleen maar blijkbaar “handel” 
zien in welke vorm dan ook.

Schaamt u allen en u heeft van het zogenaamd “goed doen” een 
absoluut falend “niet goed” gedaan.

Arme kinderen, arme toekomst.

John H Baselmans-Oracle

- 1080 U gelooft nog in natuurrampen?
 
September 23, 2017

U gelooft nog in natuurrampen?

We hadden voor kort de vele orkanen en we zijn overgegaan 
naar de verdere afbraak via aardbevingen. Er zijn nog mensen 
die geloven dat dit een wil van god is en dat het allemaal moeder 
natuur is die deze rampen zo achter elkaar uitvoert. Je kan maar 
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ergens in geloven en jezelf maar voor de gek blijven houden. 
Diverse orkanen zijn weldegelijk uit de hand gelopen toen men 
er zich mee ging bemoeien. Weer andere orkanen die ongemoeid 
werden verdwenen in de kortste keren zoals het veelal gaat met 
deze stormen.

De aardbevingen is het ander speeltje en is momenteel perfect 
werkende. Op plaatsen die niet logisch zijn en op punten waar 
men nauwelijks van aardbevingen heeft gehoord, zijn nu extreme 
bevingen en veel verwoestingen. Bevingen buiten proporties en 
zeker geen natuur/godskracht.

Of…… is god die macht die vanuit controleruimtes zaken aan-
stuurt? Zelf maak ik diverse meldingen van zaken die niet kloppen 
ook is het met frequenties momenteel een ware bende en gebeuren 
er zaken waarvan je zeker weet dat er meer achter moet zitten. Met 
dan een beetje opletten en zaken optellen zie je snel dat momenteel 
1 plus 1 geen 2 meer is.

Maar waarom deze natuurrampen en zaken die boven de natuur 
uitrijzen?

Er moeten momenteel aardig wat zaken verscholen worden. Want 
er zijn diverse zaken gaande waar nauwelijks of geen aandacht 
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aan besteed wordt simpel omdat ze een ware omwenteling zijn 
in de wereld.
Ik noem wat zaken die net door Anonymous zijn vrijgegeven:
- $700 miljard is net goedgekeurd om te steken in een nieuwe 
eindeloze oorlog.
- Noord Korea heeft onderhandelen aangeboden.
- Vrij spioneren via telefoons, de wet is aangenomen in Amerika.
- Onderzoek naar oorlogsmisdaden Amerika is afgebroken en kan 
niet meer uitgevoerd worden.
- Militairen Amerika hebben vrijbrief te doen wat men wil rond 
de wereld.
Dit zijn 5 zaken die nog maar in en rond Amerika zijn beslist de 
laatste dagen. 
- Wat de zaken rond de Wereldbank en het laten vallen van het 
monetair systeem? 
- Wat over de vreemde nieuwe verdragen die in een syntax gram-
mer zijn overeengekomen?

Allemaal zaken die nu met de grootste spoed in deze warboelwe-
ken doorgedrukt worden en waar men van weet dat als mensen er 
weet van zouden krijgen er zeker veel weerstand zou zijn.

Gecontroleerde natuurrampen zijn er momenteel om de mensheid 
af te leiden en in een golf van verslagenheid te brengen. Het is 
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de 3de wereldoorlog die al in volle gang is alleen men durft het 
(nog) niet deze naam te geven.

John H Baselmans-Oracle

- 1081 Samenzwering of te wel Conspiracy
 
September 25, 2017

Samenzwering of te wel Conspiracy

De beschuldigingen vliegen om je oren en het enige wat gebeurt, 
is dat er verdeeldheid en veel ruzies ontstaan. Dat om zo groepen 
tegen elkaar op te zetten en verdeeldheid te scheppen.

Nu heb ik me over deze zaken nooit druk gemaakt omdat ik deze 
acties zie als zielig ontwijken en ontkennen van een algeheel 
plaatje wat steeds duidelijker aan het worden is. Het gaat mij 
niet om losstaande evenementen, namen van mensen of wie wat 
nu eigenlijk doet. Het gaat om het geheel, het totale plaatje en de 
totale energie die alsmaar als een puzzel in elkaar valt en die zich 
steeds duidelijker laat zien.

Het is niet de 3de wereldoorlog en ook niet de illuminatie of die 
vrijmetselarij. Het is niet die club of de top van een piramide die 
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de geldwereld in handen heeft. Het gaat er om hoe deze allemaal 
in elkaar passen en allemaal van elkaar afhankelijk zijn. De paus 
kan niet zonder zijn wereldleiders en deze kunnen weer niet zonder 
de Wereldbank en de mensen die in wat dan ook geloven. Zelfs 
de allermachtigste der aarde, met hun naar zeggen triljoenen, zijn 
afhankelijk van het geheel.

Je kan kluizen vol hebben met goud, stenen of papieren maar als 
niemand de waarde wil zien en naar handelt is het niets meer dan 
rots en een blad gevallen van een boom.

Het vechten en het blijven hameren op kleine deeltjes heeft abso-
luut geen zin daar deze dan weer gladgestreken worden door het 
geheel. Het is het geheel dat zaken kan laten veranderen en het 
geheel wat weer een deel is van alles wat energie is. Samenzwering 
of Conspiracy zijn zijpaden, een dode verloren energie en niets 
anders dan afleiding.

We horen alsmaar over vreselijke rampen, positivisme, oorlogen, 
de nieuwe wereld en wat doet men? Men vergeet de wereld van 
nu en dit ene moment met al de dimensies die nu spelen.

Zolang men vanuit hokjes denkt en zaken in hokjes plaatst is er 
veel verloren energie en geen weg te gaan. Het grote plaatje, gezien 
hangend boven deze bol, is de enige weg die gegaan kan worden. 
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Een piramide, superrijke en de vele clubjes begraven zichzelf in 
de Samenzwering /Conspiracy die zij zelf gecreëerd hebben. Ge-
bruik de kracht die velen vrezen in de absolute top. Zij weten, het 
zijn wij die waarde opleggen op zaken die geen waarde hebben.

Geloof me, er komt geen einde aan deze wereld en alles zal door-
gaan. Er is geen einde en er zijn geen elite die alles verwoesten. 
Het zijn WIJ die deze elite de macht geven en het zijn WIJ die 
elkaar verwoesten. Het is niet de eerste keer en al vele malen 
heeft de mensheid deze cyclus meegemaakt en nog steeds heeft 
de mensheid er niet van geleerd. Het zijn geen voorspellingen 
of hoe ze het mooi noemen “Prophecy” maar het is de mens die 
iedere keer in hetzelfde verval geraakt.

De weg naar de Core is de weg naar het geheel, en niet naar ver-
snipperde hokjes, bewandeld door eenheid en gezamenlijke kracht.

John H Baselmans-Oracle
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- 1082 “Ze hadden mij ook kunnen vermoorden”
 
September 26, 2017

“Ze hadden mij ook kunnen vermoorden”

Uitspraak van een kwade Koning Alexander!

Bij het bezoek naar onze eilanden en het getroffen St.Maarten 
was Koning Alexander heel boos over zijn persoonlijk veiligheid.
Volgens hem liet de veiligheid bij aankomst veel te wensen over.
- Pers werd niet op afstand gehouden.
- Aanwezige pers stond boven op zijn lip. 
“Ze hadden mij ook kunnen vermoorden”, de top van LBO heeft 
niet gedaan wat nodig is.
Reclameerde hij over de kwaliteit en zeer zwakke veiligheid 
vanuit de LBO.

Volgens berichten is de koning dus goed bang geweest en dat is te 
geloven gezien de rol die deze man speelt in deze maffia wereld.
Hij beseft ook; hem vermoorden is werkelijk geen probleem als 
er een persoon is die dat werkelijk wil, maar wat schiet je daar 
nu mee op? Het drama Friso is ook niet opgelost na zijn aanslag.
Duidelijk is dat deze koning dus werkelijk bang is en dat is te-
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recht. Als je je domein komt bezichtigen en je laat 5 dagen lang de 
mensen creperen en tot nu toe komen deze berichten binnen als:

“Hello there
I live in St.Maarten, Dutch side.
But after hurricane Irma we haven’t received any aid from our 
government for food and water.
And i really feel sorry for that.
Because I see the videos of all help coming to St.Maarten.
But we the people haven’t received nothing of anything yet.
Kindly do the needful”

Dit is een bericht van 26 september 2017

Het is dan ook begrijpelijk dat er vele kwaad zijn op deze ko-
ninklijke egotrippers die alleen de absolute EuroNarcos top heeft 
veilig gesteld.
Het was dus duidelijk geen sociaal medeleven of een zijn met de 
bevolking, het is duidelijk dat heer van Ambsbergen bang is omdat 
er veel kwaad bloed is gezet.

Heer Ambsbergen u gaat zeker de volgende keer komen met een 
geheel leger maar zoals ze ook mij onder vuur hebben gehouden, 
ruim 545 meter verder, is dat een weet voor iedereen en geen ze-
kerheid voor uw veiligheid. Zie maar uw collega John F Kennedy 
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maar ook Escobar en nog vele anderen in deze wereld.

U hoeft niet bang te zijn als er geen reden is, zelfs een leger om 
u heen kan u echt niet in leven houden dat weet u ook.

John H Baselmans-Oracle

- 1083 Hoe spreek ik u aan?
 
September 26, 2017

Hoe spreek ik u aan?

We worden doodgegooid met vrouwen die mannen worden en 
mannen die als vrouw door de wereld gaan. Een modetrend die 
werkelijk uit de hand is gelopen en zelfs winkelketens aan mee 
doen.

Nu wil ik niet in discussie gaan over deze ziekelijke trend die er 
alleen is omdat men aandacht zoekt, ego wil strijken en psychisch 
totaal in de knoop zit. Maar ik heb een simpele praktische vraag:
Ik kom in de winkel en ik zie een beeldschone vrouw staan achter 
de toonbank.
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Hoe spreek ik dit wezen aan? Het kan namelijk ook een omge-
bouwde man zijn die problemen met zichzelf heeft en nu zweeft 
tussen twee onzijdige types!

“Goede morgen mevrouw” zou gebruikelijk zijn maar de mogelijk-
heid is er dat het geen vrouw is maar een omgebouwd stuk vlees. 
Noem ik zo’n wezen meneer dan geraak ik ook in problemen!

Ik hou het voorlopig maar op “goede morgen menvro” kunt u me 
helpen svp?

Waar gaan we naar toe in deze wereld? Wat de geschiedenis al 
meerdere malen heeft laten zien is dit het punt van de menselijke 
ondergang. Duidelijk is bij dit alles dat de mensheid alweer een 
steekje laat vallen.

John H. Baselmans-Oracle

- 1084 Rabbit hole
 
September 30, 2017

Rabbit hole
Is het u opgevallen, zodra personen zaken publiekelijk gaan maken 
van wat de elite top werkelijk met hen doet of waar ze midden in 
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zitten en niet kunnen vluchten, wordt hen het leven ontnomen of 
onmogelijk gemaakt door deze elite groep.

John F Kennedy, Martin Luther King, Lady Diana, Paul Lennon, 
Bruce Lee, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Bill 
Cosby, en nu het volgende slachtoffer Jim Carrey en met hen nog 
veel meer bekende en minder bekende personen.

Het begint allemaal als er een kink in de kabel komt met, of de 
maatschappij waar ze voor werken, verandering van manager, of 
simpel men heeft genoeg van dat extravaganza waar men in zich 
begeeft.
Men gaat in speeches en interviews zaken loslaten die in hun kult 
onbesproken zaken zijn; Drugs (veel drugs), hoeren, spelen met 
kinderen en zelfs het offeren en misbruiken van kinderen, zijn 
de zaken die dan naar buiten komen. Veelal worden die woorden 
of geknipt of de persoon wordt totaal genegeerd maar doordat 
het bekende personen zijn krijgen ze toch altijd wel ergens een 
klankbord.

Bij diverse artiesten zie je dat ze met boodschappen gaan komen 
die niet zo graag gehoord worden door de elite top. Enkele weken 
geleden was het Jim Carrey die al een tijdje het heeft over de il-
luminati maar nu duidelijk een grotere kracht naar buiten bracht 
en een heel mode gala avond door het slijk haalde en dat voor 
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vele camera’s. Nu, enkele weken later wordt hij verhoord en is 
er een laster campagne gestart omdat, volgens die berichten, zijn 
ex-vriendin zelfmoord heeft gepleegd en dat door toedoen van 
hem. Er dook zelfs een vreemde verklaring op van Cathriona 
White (de ex-vriendin), een verklaring die iedereen kan typen. 
Hetzelfde verhaal zagen we bij OJ Simpson die kost wat kost 
veroordeeld moest worden. Maar ook bij Bill Cosby door hem in 
vele zaken moeilijk te maken en hem dol te laten draaien en zo 
toch te kunnen veroordelen. Met zet iemand onder zware druk, 
vele advocaten, grote schulden, altijd kassa. Michael Jackson 
hebben ze “opgeruimd” zoals ze deden via zogenaamd misbruik 
bij kinderen, hetzelfde verhaal bij Bill Cosby! En zo wordt men 
een voor een gedood, geestelijk onstabiel gemaakt, of compleet 
financieel afgebroken. Dat als men te veel los laat van de wereld 
waar deze mensen niet meer in willen zijn en hun ogen hebben 
geopend.

Het zijn alsmaar dezelfde spelletjes die je ziet, kogel, overdosis 
drugs of veroordeling levenslang.
De enige die nu nog op de snede van het mes loopt is onder andere 
Tiger Woods. Men is hem op allerlei manieren mentaal aan het 
afbreken, hij gaat nog door maar voor hoe lang?

De volgende is dus Jim Carrey. Ga maar eens opletten hoe de 
lastermachine en de rechtszaken zullen gaan lopen. De elite ge-
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bruikt alsmaar dezelfde zeer duidelijke weg en dan weet je dat 
deze mensen die vermoord of weggewerkt zijn wel de waarheid 
spraken en te veel van de elite vrijgaven. Plak dat aan elkaar en 
je hebt een totaal beeld van hoe die wereld draait en wie de ware 
heersers zijn.

Het volgende slachtoffer is al wachtende en wie weet is het iemand 
onder onze kennissenkring. Want niet alleen bij wereldberoemde 
sterren of hooggeplaatste personen gaat dit elite spel. Het gebeurt 
bij iedereen waarvan men denkt dat deze een gevaar is voor het 
elitair systeem met hun drugs, wapens, gokken, porno, kinder-
handel en mishandelen.

Welcome in our rabbit hole.

Ik sluit met de woorden van Jim Carry
“This is not our world, we don’t matter.”

John H Baselmans-Oracle 
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- 1085 Lieve pap
 
Oktober 09, 2017

Lieve pap

Na 63 jaren, 142 dagen hebben we zojuist via de elektronische 
weg afscheid genomen. Dat omdat zowel de Curaçaose VDC als 
de Nederlandse AIVD mij niet toelaten om je persoonlijk op te 
zoeken, vast te houden en met een knuffel afscheid te nemen om-
dat ik niet langs immigratie kan lopen en simpel het vliegtuig kan 
nemen zonder zeer zware consequenties. De curatele zou me dan 
op die plaatst brengen waar het systeem mij zou willen hebben.

Dat alles is het gevolg van simpel gedaan te hebben wat jullie mij 
als ouders geleerd hebben namelijk; 
“Wees altijd in elke omstandigheid eerlijk tegenover je mede-
mens”.

Het eerlijk zijn heeft ons nu al 7 jaren uit elkaar gerukt en is de 
reden waarom ik niet lijfelijk naast je kan staan in je laatste weg 
naar je nieuwe leven. Maar ondanks dat, onze energieën zijn één 
en we maken toch gezamenlijk de reis via de energieniale weg. 
Een weg die zowel VDC als AIVD niet weten tegen te houden.
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Eerlijkheid heeft overwonnen en eerlijkheid maakt banden vele 
malen sterker dan welk orgaan in dit systeem ook.

Samen gaan we op reis.

Pap, ik hou van je.

John

- 1086 10-10-10
 
Oktober 10, 2017

10-10-10

De dag dat we het bloed vereren.

- Want wat doen we voor de mensen in armoede?
- Wat doen we met de kinderen misbruikt door de kerk, pedofiele 
elite, justitie en rechterlijke macht?
- Waar is het recht wat zo hoog in het vaandel staat in de Univer-
sele rechten van de mens?
- Waar is de toekomst die ons alsmaar voorgehouden wordt maar 
we nooit iets van mogen zien?
- Waar is de vrijheid van personen met een Nederlands paspoort 
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die staatsgevangenen zijn?
- Waarom de schijnvertoning van een autonome status terwijl het 
een dictatuur is?

Wat zijn we toch naïef en blijven we dienen als slaven van een 
kleine elite groep!
In de tang van corruptie, drugs en gokken.
U viert uw eigen ondergang en geen toekomst voor uw verkrachte 
kinderen door diezelfde elite!

John H Baselmans-Oracle

- 1087 Een eigen elektriciteitscentrale
 
Oktober 12, 2017

Een eigen elektriciteitscentrale

De eerste uitval was een stroomschakeling wegens stroomtekort.
Toen kwam het onweer en wij waren al snel even, heel kort daarna, 
zonder stroom. Deze kwam wel weer terug. Toen kwam de grote 
klap van vele uren geen stroom!!!

Aqualectra heeft lak aan storingen op Bandabou en vorige week bij 
ook al een blikseminslag heb ik 4 maal een melding gemaakt! De 
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4de maal vertelde de dame mij dat ik niet in hun systeem stond!!!!!
Ze noteren de storingen niet en heb dit bewijs al bij heer Jonis 
meerdere malen gedeponeerd.

Men doet niet veel omdat het net verouderd is en te veel geld kost 
om het op te knappen. Dat waren de woorden van heer Jonis .
Toen ik heer Jonis attendeerde op de leveringsvoorwaarde was hij 
stil en glimlachte en zei; “Er is simpel geen geld!!”

Bandabou is een achtergesteld gebied en dat komt omdat we het 
alsmaar blijven nemen dat deze ziekelijke gasten niets doen dan 
alleen ons geld innen! Zie de slechte waterdruk. Alsmaar het 
wegvallen van de stroom bij elke lichtflits (de hoofdlijnen zijn 
NIET geaard). En dan praten we nog niet over meneertje UTS 
met hun tam tam lijnen.

En Bandabou slikt en denkt “och we kunnen toch niets doen”.

Nu ik vecht al 10 jaar met hen en we hebben als buurt een nieuwe 
waterleiding MET pomp van aqualectra en van UTS een fiberlijn 
die perfect werkt!
Dus acties hebben wel zin!!!!!
Over de stroom vecht ik nog steeds omdat het inderdaad een 
structureel probleem is maar hun eigen regels zeggen genoeg en 
zal zeker een weg kunnen zijn om dit te doorbreken.
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Maar Bandabouers slapen en denken meer aan een volgend oogst-
feest of zondags hun biertje aan de snack!!
Sorry mensen eens moet het toch genoeg zijn???

John H Baselmans-Oracle

- 1088 Anne Faber, het is anders
 
Oktober 18, 2017

Anne Faber, het is anders

Direct tijdens de verdwijning werd ik meerdere malen benaderd 
hoe ik deze verdwijning zag. Er was een vreemd gevoel wat ik 
al direct aangaf. Dat ze dood was, was duidelijk vanaf de eerste 
dag en dat ze niet op de bewuste plaats lag waar ze haar spullen 
vonden was ook overduidelijk. Het is duidelijk dat er alles aan 
gedaan wordt om ons op een dwaalspoor te zetten.

Zelf ben ik er niet erg diep ingesprongen omdat er om mij heen vele 
andere zaken waren die meer energie nodig hadden dan verwacht.

Toch werd er mij later nog eens gevraagd of ze iets met het offer-
feest (St. Michaels dag / Walpurgisnacht ) te maken heeft gehad. 
Er kwam duidelijk een signaal dat dit absoluut NIET het geval is.
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Nu, na de bekentenis van een weggelopen crimineel en de gege-
vens van een offernacht genaamd St. Michaels dag / Walpurgis-
nacht wijzen alle zaken naar een bepaald ritueel. Hetzelfde wat 
in de moordzaak Vaatstra meer en meer naar boven komt. Maar 
Anne was vermoord de dag dat ze de fietstocht maakte, niet tijdens 
een offering!

Ondanks dat er vele vingers wijzen naar een offeren zegt de ener-
gie totaal wat anders en zijn er verschillende zaken door elkaar 
aan het lopen;
Ja, er zijn offeringen geweest in die buurt! Niet één maar meerdere.
Ja, Anne is vermoord maar dat vóór de bewuste nacht (zelfde dag 
als fietstocht)
Er is een buitenlander in het spel die hier de grootste daad ver-
richtte. Moest hij misschien leveren en kon niet aan de opdracht 
voldoen?
Wordt dat achtergehouden daar men in Nederland wel eens een 
anti buitenlanders gevoel kan gaan krijgen.
Levering? Anne en V teken?

Michael Panhuis is een “aangepaste” naam en een verwarde per-
soon die aangewezen is als zijnde een schuldige. Helaas deze man 
heeft niets met deze zaak te maken maar kon geweldig goed ge-
bruikt worden voor een cover. Hij had de juiste papieren daarvoor.
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Hebben we nog het V teken wat Anne gaf via een selfi. Het is 
inderdaad het vrijmetselarij teken en ze is daarmee in aanraking 
gekomen op dat moment! Het was iemand waarvan ze wist dat het 
een mason was! Of ging het er om dat er niet geleverd kon worden?

En hier houdt mijn energie even op daar de 2 zaken niet te rijmen 
zijn.
Vermoord door een buitenlands persoon simpel voor lust of niet 
nakomen levering en de angstige V van Anne van iemand die ze 
kende en een teken is wie haar benaderde. Anne had connecties 
met de vrijmetselarij, dat is vrijwel zeker.

Anne is zelf GEEN slachtoffer van een rituaal zoals ik al vanaf 
het begin aangaf! Ze was al eerder gedood (zelfde dag). Dat is 
voor mij absoluut zeker! De vrijmetselarij en buitenlander is een 
vast gegeven en is niet met elkaar te rijmen in dit geval mits men 
over leveren praat. Ook is er een detail dat alsmaar opkomt; Waar 
men het lichaam gevonden heeft is NIET de plaats waar men 
Anne vermoord heeft en de spullen zijn pas dagen na haar dood 
verspreid en op vindplaatsen gedumpt!

Waarom al deze moeite daar vele slachtoffers van ritualen simpel 
voorgoed verdwijnen en NOOIT bovenwater komen omdat er een 
vast draaiboek daarvoor is.
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Was Anne misschien een “lid” / “schakel” van de vrijmetselarij?

John H Baselmans-Oracle

- 1089 Totale controle
 
Oktober 22, 2017

Totale controle

Curaçao is sterk een politiestaat aan het worden en dat onder de 
huidige corrupte justitie en politieapparaat.

Minister Zita Jesus-Leito is nu de tweede minister die het zo ver 
gaat maken dat we overal gecontroleerd kunnen worden! Want 
gelooft u haar onzinnig verhaal over gestolen wagens? Elke cri-
mineel weet heel simpel om deze chip en plaat onklaar te maken! 
Dus deze chip is NIET om een gestolen wagen terug te vinden! 
Natuurlijk worden er wagens gestolen als justitie en politie ner-
gens te vinden zijn. “The brothers” worden beschermd en worden 
zelden gepakt laat staan berecht.

Het hoort namelijk bij het huidige leven om massa chaos te creë-
ren die nu wereldwijd gaande is. We hebben ook onze moorden, 
schietpartijen, alleen weten we dat het onderlinge maffia afreke-
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ningen zijn en geen terroristen. Geloof me, we krijgen ook nog 
eens zo’n aanslag om alleen kracht bij te zetten om het gehele 
eiland een totale dictatuur te maken.

Onze vorige minister van justitie is al begonnen om op elke hoek 
van de straat camera’s te plaatsen en niemand weet werkelijk wat 
deze camera’s doen laat staan waar onze persoonlijke gegevens 
worden opgeslagen. Nu, deze gegevens komen in een datacenter 
wat eigendom is van ja, de grootste Italiaanse maffiagroep!

Onze nieuwe minister gaat verder want we worden al via onze 
portable telefoons precies nagegaan waar we zijn, lopen, werken 
en verblijven en via de bankgegevens worden onze aankopen 
bijgehouden en vastgelegd hoe ons betalingsgedrag is. Deze infor-
matie komt vanuit de VDC en werd me eens mooi voorgehouden 
wat ik de laatste 6 maanden uitspookte, op visite ging, naar bed 
ging en boodschappen deed!

Het schepje boven op zijn de nummerborden met een RFID chip 
erin en dat met de smoes om onze gestolen wagens sneller terug 
te vinden.

Nu mensen dat is het grootste bullshit verhaal wat deze domme 
minister naar buiten kon brengen. Als je even RFID Chips In Li-
cense Plates gaat google-en dan zie je wat deze chip werkelijk doet;
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Men kan bekeuringen uit gaan geven omdat we te snel van punt 
A naar punt B zijn gegaan. 
Men kan je gehele rijgeschiedenis zo oproepen. 
Men weet precies waar je bent en wanneer er in je huis ingebroken 
kan worden! 
En zo kan je een hele lijst vinden van de nadelen van deze ge-
chipte plaat!

Want denkt u werkelijk dat de politie alleen gebruik gaat maken 
van deze gegevens? 
Het systeem is vrij eenvoudig te hacken en elke crimineel met een 
laptop en internet verbinding kan zien waar u bent met uw wagen. 
Verder heeft u niet de beschikking om uw eigen wagen te tracen! 
Met het huidige politieapparaat ziet u dan hoe uw wagen wegglipt 
voordat deze logge en corrupte organisatie deze trace gaat doen!

Zeg NEE tegen deze platen want uw privacy zal nog verder ver-
dwijnen en de criminelen kunnen nog gemakkelijker nagaan wat 
uw levenspatroon is. Het gaat om algemene controle en NIET 
over uw veiligheid en uw wagen!

John H Baselmans-Oracle

Voor het onklaar maken van deze chip ga naar deze pagina die u 
dat simpel uitlegt.
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http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_RFID.htm

- 1090 Smerige corrupte justitie en het daar omheen   
 gebouwde apparaat
 
Oktober 26 2017

Smerige corrupte justitie en het daar omheen gebouwde apparaat.

In onze eerste jaren werd ons alsmaar geleerd eerlijk en oprecht 
te zijn en de mensheid te helpen in positieve zin. Onrecht moet 
gestraft worden en eerlijkheid beloond. Nu, vele jaren later blijkt 
dat we in een wereld wonen die compleet anders is dan dat me 
geleerd is.

Ben je een grote crimineel en druk je veel geld achterover, ver-
moord je mensen en je hebt de juiste mensen rond je (lees justitie) 
dan word je van alle kanten beschermd en mag je andere mensen 
veel leed toebrengen.

Zoals we duidelijk zien is recht krom en wordt het recht gespro-
ken door kennelijk een club die zelf niet weet wat en welke regel 
nog toepasbaar is. Het is een omgekeerde wereld en we zien dan 
ook dat mensen die goed doen hun wereld afgebroken wordt door 
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een rechterlijk apparaat en hun corrupte dienaren rond hen. Or-
ganisaties als een VDC, OM, Justitie, politie of een CID kunnen 
werkelijk vrij van wetten en regels mensen zo ver het leven zuur 
maken dat er vele van hen bezwijken en een totaal vernietigend 
leven over houden waar ze liever dood dan levend zijn.

Via een systeem worden vele eerlijke mensen alles afgenomen en 
worden de wereld ingeschopt zonder nog enige kansen laat staan 
rechten voor een leven, huis en bestaan.

Zelf ben ik ook meerdere malen uitgemaakt voor een “luis in de 
pels”, is mijn vrijheid volgens het systeem ontnomen (curatele 
veiligheidsdienst) en staat er een enkel ticket op mijn naam zonder 
bestemming ingevuld!

Wat steeds meer opvalt zijn de enkelingen die toch door weten te 
breken en zelfs op landelijk niveau zaken hebben weten te veran-
deren. Niet dat ze dan nog lang leven maar ze laten een schat aan 
informatie achter over, zoals, de ware werkwijze van een justitie 
en hun rechterlijke macht. Dit orgaan, wat voor recht behoort te 
staan, is niets anders dan een buffer tussen de ware criminelen en 
de bevolking. Opvallend zijn de uitspraken van diverse topadvoca-
ten die na veel procederen achter zijn gekomen dat de rechterlijke 
macht NIET integer is zelfs zwaar beïnvloedbaar en partijdig! Wie 
zien dat in gevallen die we al aangevochten hebben maar we zien 
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het ook in grote lokale zaken als de zaak Wiels, Schotte maar ook 
nu de zaak Wilders.

Heer Wilders heeft gelijk, hij krijgt geen eerlijke kans om zijn 
recht aan te vechten want de rechters zijn gechanteerd. Zie de 
zaken Demmink, Borst en Fortuyn waar de rechterlijke macht 
alles aan doet om hun vuile was achter de deuren te houden van 
het gerecht! Lokaal hetzelfde spel en oud-gedienden laten nog 
wel eens een woordje vallen wat er werkelijk besloten werd in de 
interne vergaderingen achter die loden deuren.

Dat het goed mis is, is duidelijk want een nieuwe PG heer Bos, 
die elk contact uit de weg gaat, maar ook de justitie die over de 
honderd aangiftes heeft laten verdwijnen en zwijgt in alle talen 
omdat er veel cocaïne en zeer veel geld nog verscheept/gewas-
sen moet worden. Dat zijn de redenen waarom justitie gevangen 
zit in hun eigen beerput van pedofilie, drugs, gokken en maffia. 
Integriteit bestaat niet en er is geen gerecht waar recht te halen is.

Recht is de weg om onrecht recht te praten en te beschermen.
Eerlijkheid wordt bestraft en onrecht is een goede business.

John H Baselmans-Oracle
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- 1091 Accountants, banken en projectontwikkelaars
 
Oktober 27 2017

Accountants, banken en projectontwikkelaars

De drie gevaarlijksten op dit eiland volgens heer Wiels.

En gelijk had heer Wiels en gelijk heeft hij gekregen gezien deze 
stelling want al is hij al enkele jaren geleden doodgeschoten in 
opdracht van deze elite, zijn werk gaat door en de zaken nemen 
precies de wending zoals hij het voorzien had. Zijn dood heeft 
niet tegengehouden met waar hij zijn leven aan gaf en dat was 
eens de grote corruptie en vele maffia praktijken bloot te leggen.

Nu vallen de grote die er achter deze corrupte zaken zitten. 
- Een wereldbedrijf KPMG valt uit elkaar en probeert zaken te 
redden via een neven bedrijf Bearingpoint. 
- UTS en hun gokken is totaal uit elkaar gespat en is nu op het 
randje van faillissement. 
- De Nationale Bank staat te wankelen en zelfs discutabele per-
sonen moeten deze bank nog redden. 
- Praten we nog niet over de banken zoals een Giro en andere die 
alsmaar van eigenaar wisselen en eigenlijk ten dode zijn opge-
schreven. Die banken die nog wat draaien teren blijkbaar nog op 
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de laatste witwas praktijken die Nederland nu ook de kans ziet 
om deze aan te pakken. 
- De vieze witwasconstructies zijn openbaar geworden en worden 
nu stukje voor stukje aangepakt. 
- Verzekeringsmaatschappijen die overgenomen zijn door duistere 
mensen veelal vanuit Venezuela staan ook op wankelen. 
- En we zien dat de lokale maffia, die drugs en gok related zijn, 
andere mensen naar de voorgrond schuiven om zo de oude Don’s 
wat meer bewegingsvrijheden (vrijwaring) te geven.

Blijft er nog een tak over en dat zijn de projectontwikkelaars die 
heer Wiels expliciet ook over had. Deze tak is nu nog het minste in 
de kijker maar gaat ook door de mand vallen met hun honderdtallen 
miljoenen die gespat worden op de eilanden! Al doet de koning 
van Nederland er alles aan om deze hoek (zijn leverende tak) te 
beschermen en zelfs bij te staan, toch zijn er al ogen gericht op 
deze royal resorts en bouwwerken.

Buiten dat zag je duidelijk bij de natuurramp op st Maarten dat de 
koning wel overduidelijk belangen heeft op dit eiland! Er werden 
persoonlijke “vrienden” beschermd door zijn leger. Een leger dat 
niets anders te doen had de eerste dagen dan “zaken” veilig te 
stellen en die personen veilig te verplaatsen naar veilige oorden.

Heer Wiels, uw missie is bijna voltooid en uw opzet is bijna in 
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zijn geheel gelukt. Veel wordt er de laatste tijd opengetrokken en 
wordt, zonder dat het velen weten, aangepakt. Jammer is dat door 
de ook corrupte justitie onschuldigen aangewezen en veroordeeld 
zijn voor uw dood. Maar we weten beiden dat de waarheid ook 
in deze zaak eens naar boven gaat komen. Dan gaan ook deze 
vuile praktijken in justitie en dat gehele apparaat in de beerput-
mallemolen.

U heeft uw leven gegeven maar het is niet voor niets geweest en 
het wachten is op de definitieve slag waar de absolute beerput 
open zal gaan en grote projectontwikkelaars (CIA beschermd of 
niet) en hun beschermde justitie gaan vallen.

John H Baselmans-Oracle 

- 1092 Sehos ziekenhuis (Curaçao), het ziekenhuis des doods
 
November 02 2017

Sehos ziekenhuis (Curaçao), het ziekenhuis des doods

Je bent ernstig ziek en je moet naar het ziekenhuis. 
Nu, we hebben op Curaçao een ziekenhuis dat ver terug gaat in de 
tijd en waar mensen sterven omdat het overgoten is met bacteriën 
en virussen. Buiten dat heb je er doctoren die menen boven god 
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te staan en hun plichten naar de mensen toe verzuimen en doen 
wat ze willen. Deze “specialisten” menen dat ze moeten vechten 
onderling omdat de een de ander geen cent gunt.

De oude gebouwen en de slechte hygiëne maken het dat zelfs 
mensen die gezond zijn daar sterven omdat ze in de grootste troep 
komen die je maar kan bedenken.

Het is ongelofelijk dat gezondheidsdienst en de verantwoordelijke 
mensen ver weg blijven van dit ziekenhuis en zelf zich uitlandig 
laten behandelen. Ingrijpen doet men niet want er is zogenaamd 
simpel geen geld. Wie wil ook geld steken in een plaats waar de 
kans zeer groot is dat het misgaat of sterft?

Als een lokale inwoner ben je gedoemd om ziek te blijven of te 
sterven! Simpel omdat de gezondheidszorg Curaçao alles over 
laat aan de duivel en het gekoppelde geld en macht.

Ben je ernstig ziek probeer het thuis te redden. De kans is groter 
dat je dat overleeft dan dat je in dit middeleeuws onhygiënische 
gebouw laat opnemen met vechtende “specialisten” en personeel 
wat het te druk heeft met zichzelf en een zeker tekort schietende 
leiding en controle organen.
Sehos het gebouw van een zekere dood.
John H Baselmans-Oracle
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- 1093 Men begrijpt er weinig van
 
November 05 2017

Men begrijpt er weinig van

1954, ik wilde er niet zijn maar er was een opdracht en werd 
geboren in het bos wat mijn ogen opende en de kracht gaf en liet 
zien wat de werkelijke kern van het leven is. Ik kwam in aanraking 
met moeder natuur maar kwam ook in aanraking met wezens die 
stonden op 2 benen, “mensen” zoals ze zich noemen. Wat bleek, 
ik was geboren met twee benen en bleek bij dat soort te horen. Al 
snel besefte ik dat goed mis was in deze tak van levende wezens 
en werd ook al zeer snel betrokken bij een club die blijkbaar veel 
te zeggen had. Als twee benig wezen zag ik wat er bij die club 
gebeurde en wist dat ik niet bij dat soort wezens thuis hoorde. 
Maar ik begreep hun weg en zag waar het naar toe zou leiden. Ik 
trok steeds meer naar moeder natuur en was een met de krachten 
die deze natuur bezit. De energie, de power, de kracht die alles 
omvatte.

“Dat is wat ik de mensen op die twee benen ga leren zien” was 
mijn opdracht die alsmaar binnen kwam.
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Met gevoel en vele boodschappen maakte ik tekeningen. Maar op 
den duur bleek dat de club mijn tekeningen niet wilde laten zien 
en ze angstvallig weg hield van het grote publiek. Via het werk 
in de reclame, waar je ongemerkt in advertenties boodschappen 
kan leggen, was mijn volgende stap maar de tweebenerige wezens 
bleken meer beschadigd dan ik dacht. Mijn uitgangspunt was toen 
nog “ieder mens heeft gevoel en een geweten” een foute inschat-
ting want de mens was verder beschadigd dan dat ik aannam.

De verandering in benadering werd toegepast en alles werd in de 
taal gezet wat elk mens zou moeten en kunnen begrijpen. Tot op 
heden zijn er 66 boeken van mijn hand gekomen en vele gehei-
men maar ook vele zaken achter gesloten deuren zijn openbaar 
gemaakt. Het vlammetje was ontstoken en nu soms 5 tot 8 jaren 
later zijn er enkele die gaan begrijpen wat er beschreven staat.

Maar……. er is een vreemde spinsel gaande, een spinsel van 
zogenaamde ontwaakte zielen, mensen die alles precies weten te 
verklaren en dat de wereld een groot complot is en ja de aarde 
is zelfs plat! Men wijst naar de elite en veroordeelt iedereen die 
geen andere weg op kan! De totale chaos is gecreëerd en de opzet 
van de bewuste club is compleet gelukt en volop in uitvoering. 
Door de tweebenige wezens de zogenaamde vrijheid even te laten 
proeven is ook meteen bewezen dat zij de vrijheid niet aan kun-
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nen! Er zijn nu miljarden groepjes en clubjes en de chaos is op 
dat niveau wat men precies wil bereiken.

De tweebenige wezens hebben niet begrepen wat er werkelijk 
speelt, men ziet nu de complotten en de vele verscholen zaken! 
Maar men begrijpt de energie daarachter niet! Erger nog men 
wakkert juist de meest slechte energie aan en is zichzelf daarmee 
aan het vergiftigen! Het zijn niet alleen de elite, de freemasons en 
de New World Order met de daaraan gekoppelde geloven die de 
ondergang in werking hebben gezet! Het zijn die wezens die nu 
laten zien dat ze vrijheid niet aan kunnen en niet weten hoe met 
de energie van de vrijheid gewerkt moet worden. Via chaos en het 
moorden zijn het de miljarden eenlingen die nu menen het licht te 
hebben gezien en denken te weten wat er achter de deuren gaande 
is! Juist wat de elite wel denken te weten en in diverse geschriften 
terug te vinden is! De gehele voorspelling komt uit omdat we hem 
uit laten komen en omdat we er naar leven!

1954 ik wilde er niet zijn maar er was een opdracht, een opdracht 
die mij te zwaar lijkt omdat er miljarden zielen zijn die verdwaald 
en verloren zijn. Ja ook u, lichtgevend en zogenaamde vrije wezen, 
want u laat zich ge- / misbruiken juist zoals men het wil in dit 
systeem. Men begrijpt mijn boodschap getekend of geschreven 
helaas (nog) niet. 
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Wat ik kan doen is blijven vastleggen. Het zal nog zeer lang duren 
eer iemand gaat begrijpen waar de ware kracht van die tweebene-
rige wezens zit die men Homo sapien (mens) noemt. Het doet me 
pijn en maakt me onrustig daar mijn leven geleefd is en gedaan 
is wat er gedaan moest worden. Een leven nu nog niet begrepen 
en afgestraft maar in de toekomst de weg zal zijn om de mens dat 
te geven waar ze werkelijk op deze planeet voor zijn gekomen.

De vrijheid van de mens werkend met ongekende energieën om 
zo het ultieme te creëren wat nodig is om verder te gaan.

Zie u aan de andere kant.

John H Baselmans-Oracle

 
- 1094 JUSTITIE de ware criminele organisatie
 
November 10 2017

JUSTITIE de ware criminele organisatie

Al vele Jaren geef ik zaken aan bij zowel OM, PG als Gouverneur 
en alsmaar blijkt dat de ware criminele kern juist zit bij de rechters, 
OM, PG en die organisaties die deze mensen de nodige informatie 
verstrekken zoals de veiligheidsdienst, politie en recherche.
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Tera bites aan informatie en mappen vol bewijzen, over vele za-
ken, zijn allemaal ingediend voorzien van stempels en kopieën 
en dat van de vele justitiële organisaties die de weg kwijt zijn. 
Ook de bewijzen van medewerkers en hogere juridische personen, 
juristen, advocaten die gaan dreigen, afpersen en alles aan doen 
om je mond te snoeren.

EN DAN IS HET STIL!!!

Als burger van een land werd je altijd voorgehouden dat als je 
recht wilt krijgen je naar een rechtbank moest gaan. Maar het 
gehele wetboek en het rechtssysteem is er alleen maar om on-
recht recht te praten en te beschermen. Onrecht aangedaan door 
die club die beschermd moet worden in verband met oplichting, 
bestuur, pedofolie en noem de vele stinkende zaken maar op. 
Recht is er niet en de grootste “ratten” zitten in dat rechterlijke 
deel van de maatschappij. Een rechter wordt afgeperst, OM en 
PG samen met een minister van justitie zijn niets anders dan rat-
ten die moeten aandragen. Aandragen die dingen die van de elite 
maffia beschermd moeten worden.

Al jaren geef ik aan dat zeker lokaal en in Nederland juist het 
justitieel apparaat een criminele bende is waar men niet door heen 
mag prikken. Justitie zijn veelal de ware criminelen! Daarom is 
het ook niet de weg om via het rechtssysteem deze beerput aan te 
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pakken. Want wat ziet men? Enkele worden aan de galg gehangen 
maar de ware top blijft alsmaar buiten schot. Voorbeelden zijn er 
genoeg te noemen!

Het rechtssysteem is een vieze stinkende beerput die door zieke-
lijke personen (kan het geen mensen noemen) beschermd wordt. 
Vergeet niet er zijn zeker advocaten, rechters en medewerkers 
die denken het onrecht te kunnen aanpakken maar ALLEMAAL 
worden ze direct of indirect door de onderwereld, coke, gok en 
koninklijke persoonlijkheden onder druk gezet, afgeperst of ver-
oordeeld voor het leven. Bang voor hun leven, hun riante toekomst 
of extravagante levensstijl te verliezen.

Vecht je recht NIET aan via het gerechtsgebouw dat is vragen om 
een verziekt systeem, de duivel, recht te wijzen. Recht is krom 
en het is het recht wat juist de ware criminele organisatie is in 
ons systeem.

John H Baselmans-Oracle
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- 1095 Weet de weg
 
November 19 2017

Weet de weg

Hoeveel mensen zijn kwaad, en dat was ik ook, als er weer een 
rechterlijke uitspraak is uitgesproken waarvan je denkt dat het 
doorgestoken kaart is of de rechterlijke macht corrupt is.

We zien dat personen met peperdure advocaten nog vrij veel de 
dans ontspringen en het recht tarten tot op de scheidingslijn. Maar 
recht, wie heeft het recht geschreven en waarvoor is het geschre-
ven? Recht moet het “kwade” in toom houden en mensen het 
recht geven hun gelijk te halen als zij het als onrecht zien. Recht 
is geschreven door een select groepje wat de regels zo zet dat ze 
gebruikt kunnen worden om krom te veroordelen en recht uit te 
spreken. Maar die personen die de regels stellen zijn deze zelf wel 
zo recht? En is het niet duidelijk dat naast elke regel geschreven in 
een wetboek een parallel regel is, of te wel een andere interpretatie, 
als dat men werkelijk bedoelde toen men de regels vastlegde?

We zien zeer regelmatig dat hoge pieten en vermogende mensen 
in de gemeenschap overal net langs komen en net weer de dans 
ontspringen en toch weer schoon blijven. Grote maffia bazen, 
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politici en zeker mensen met dikke buidels hebben veel minder te 
vrezen dat ze veroordeeld worden want hun advocaten weten altijd 
wel via een of andere regel de zaak te seponeren of die wending 
te geven dat men het aangevochten onrecht als recht gaan zien. 
Recht wordt besproken dan veelal achter gesloten deuren. Bij alle 
“b” regels die gelden, daar elke zin een tweede betekenis heeft 
en niet altijd door een vervolg regel weer is ingedekt, is het zo 
dat rechters veelal tegen de muur staan terwijl ze weten wat de 
ware toedracht is. De wet laat het toe. Deze ongeschreven weg 
wordt zeer veel gebruikt en die mensen die hem jaren lang zelf 
gebruikt hebben, zoals de mensen aan de top, kunnen er gretig 
gebruik van maken. Zij weten de “b” regel en zij weten wat net 
bij de wet is toegelaten zolang je maar niet in een “loop” komt 
waar elke regel elkaar dekt.

Het recht zien we regelmatig uitgesproken en vele mensen zijn 
het met het gerecht niet eens. Klopt, want het recht is oorspron-
kelijk ook niet geschreven dat Jan en alleman recht kan halen. 
Recht is geschreven om de top een vrijwaring te verschaffen dat 
zij ongehinderd door kunnen gaan en hun doel kunnen bereiken.

Lokaal zien we dat in vele zaken en we schreeuwen allemaal, ook 
ik, dat het recht krom is en de rechterlijke macht corrupt is. Zo 
zien we het ook voor onze ogen gebeuren en zo ervaren wij het 
als burger niet alles mogend weten. Doch recht gaat precies zijn 
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weg die de top gemaakt heeft. We zien het nu duidelijk bijvoor-
beeld in de Tromp files en de uitspraak van de rechters die heer 
Tromp (ex- nationaal bankdirecteur) geen schoonheidsprijs geven 
maar het wel via de mazen van de wet allemaal mogelijk maakt. 
Met daarnaast een dosis dreigen dat er namen gaan vallen als hij 
veroordeeld gaat worden helpt ook nog blijkbaar en zo maak je 
dat je van alles ver weggehouden wordt en kan gaan denken aan 
een rustige oude dag. Samen met de olie en gas contracten en je 
pensioen veilig gesteld!

Heer Tromp zat in de absolute top, weet de wegen en weet de “b” 
route. Hij weet welke niet geschreven regels te gebruiken zijn en 
dat zowel belasting technisch als in het recht. Hij weet en kent de 
route omdat hij ze daar direct en indirect zette! Hij zat op de stoel 
die vele “b” routes open kon houden omdat er lokaal geen know-
how is en de mensen die het kunnen gebruiken ook het voordeel 
ervan in zagen. Duidelijk is dat heer Tromp de weg niet verloren is 
en heeft hij met zijn slimme advocaten geweldig gebruik gemaakt 
van wat het recht werkelijk is. Een mooier voorbeeld heer Tromp 
heeft u ons niet kunnen geven net zoals enkele nu zittende politici 
die dagelijks mis-/gebruik maken van deze “b” route.

John H Baselmans-Oracle
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- 1096 Bekentenis vanuit het veld
 
November 24, 2017

Bekentenis vanuit het veld

Via deze weg wil John H Baselmans-Oracle geboren 20 mei 1954 
te Waalre Nederland een volledige bekentenis afleggen wat hij 
meegemaakt, gezien, gehoord heeft en in betrokken is geweest 
rond de justitiële; corruptie, wirwar, afpersingen en handelingen 
vanuit justitie, politie en de rechterlijke macht.

Sinds 1982 woont bovengenoemde op het eiland Curaçao en 
sinds 1979 was hij bevriend met zijn toekomstige vrouw komend 
vanuit Curaçao. Zij was kind van een zeer beruchte, gevreesde 
maar ook hooggeplaatste justitiële familie. Een familie waarvan 
kinderen vele bij politie en justitie werk hadden en dat ging van 
recherche, hoofdcommandant, chef, VDC, wachtcommandant en 
hoofdcommissaris. Familieleden die allemaal te maken kregen met 
alles wat er in de voormalige Antillen met criminelen, machtige 
families en vooral de zwaar opkomende maffia te maken heeft.

In deze schoonfamilie heeft ondergetekende zelf mogen zien hoe 
justitie denkt, handelt en werkt en hoe vele scheve zaken krom 
en recht getrokken worden om bepaalde personen te beschermen. 
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Zeer machtige families hadden de gehele justitie en politie macht 
in handen. Volgens uitspraken van schoonpa bleek dat ook hij 
sommige families boven andere moest zetten en beschermen om 
zo hun zaken door te laten kunnen voeren en af te dekken.

Doordat ondergetekende lang met schoonpa optrok en zelfs tot 
zijn laatste dag verzorgde heeft hij vele bekentenissen, verhalen en 
voorvallen van hem gehoord. Er waren maar weinig mensen die 
deze man niet kenden en dat omdat zijn vader lang vanuit Neder-
land de scepter zwaaide in de politiemacht als hoofdcommandant. 
Ook omdat de schoonvader van ondergetekende vanaf zijn 16de 
al bij de politie kwam omdat hij van pa de motor gestolen had en 
pa hem veroordeelde dat zoonlief daarom de politie ook in moest 
voor straf vanaf deze leeftijd. Daarnaast, nadat pa stierf, was een 
halfbroer die hoofdcommissaris werd en zo was er buiten hoge 
posten nog enkele andere familieleden die ook op andere eilanden 
de politie in waren gegaan.

Uit de vele uren dat ondergetekende samen was met schoonpa 
doorbracht bleek hoe politie en justitie werken. Zelfs later na zijn 
pensioen bleef deze man tot de laatste dag actief voor de politie. 
Procesverbalen werden nog steeds door hem uitgewerkt al kon hij 
de laatste jaren nog moeilijk typen en hij ondergetekende opdroeg 
om deze uit te typen! Veel later bleek dat het buiten de wet was 
en dat ondergetekende niet gemachtigd was om proces-verbalen 



150 - De maatschappelijke beerput -

uit te typen! Maar werd alsmaar duidelijker hoe deze man altijd 
gewerkt heeft want hij stond ver boven de wet.

Alsmaar herhaalde hij de zin “De beste politiemensen zijn de 
grootste criminelen” en “Met boeven vang je boeven”, 2 lijf-
spreuken die ondergetekende vele malen heeft moeten aanhoren. 
Daarnaast was er bij met hem rondrijden en aankomend op een 
stuk grond waar hij vertelde “waterputten zijn er om lijken op te 
ruimen” en “lastige criminelen verdwijnen in waterputten”,  “Ja, 
nu kan dat niet meer” was dan zijn volgende zin.

Zijn vader was een van de beruchtste en gevreesde hoofdcomman-
dant en dat toen nog onder Nederlands gezag. Pa deinsde nergens 
voor terug en trok eerst zijn geweer, loste een schot en vroeg na 
het schot, wel of niet raak, wat er gaande was. Zo was zoon vol-
gens eigen zeggen ook. Deze vertelde over de vele aanhoudingen 
en wat er gebeurde in cellen en wat er met lastige personen werd 
uitgehaald en dat is volgens hem ook nog in de huidige tijd.

De elite pakte deze man anders aan en was een vorm van “weder-
zijds respect”! “Voor wat, hoort wat” werd duidelijk tot de laatste 
dag van zijn leven gehanteerd. Als ondergetekende mee ging naar 
zo’n hooggeplaatste familie dan waren de woorden weloverwo-
gen en ja schoonpa wist elk Nederlands woord juist te plaatsen 
en juist te gebruiken.
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Hij wist hoe deze personen op hoge plaatsen te benaderen, be-
spelen en te ge-/ misbruiken! Ja want “ik weet wat van jou maar 
ik zeg niets zolang je mij helpt” was het motto van hem! Vele 
gesprekken heeft ondergetekende gehoord tussen schoonpa (als 
ordehandhaver) en deze elite. Frappant was dat er altijd een justi-
tiële/wettelijke oplossing was. Zelfs bij misbruik van de kerk werd 
het altijd met stijl geregeld tussen de politie en de Bisschop. De 
RK kreeg altijd hun 24 uren (of nacht) dat ze moesten zorgen dat 
de misbruiker verdween van de eilanden.

Hetzelfde was bij de elite families maar ook bij de politie onder-
ling, waar zaken mis waren gegaan en personen hun leven verloren 
of blijvend letsel aan overhielden. Dan moest er “beschermd” 
worden! Schoonpa vertelde ondergetekende eens toen er weer een 
situatie was; “Als je iemand in elkaar slaat maak dat hij je niet 
meer herkent en je ook niet aan kan wijzen!” Woorden waarvan 
ondergetekende schrok, zeker toen even later ook weer de waterput 
ter sprake kwam!

Soms had ondergetekende het gevoel dat hij midden in een maffia 
zat maar dan tussen de uniformen en de mooie glanzende strepen 
en versiersels zag ondergetekende dat het over politie en justitie 
ging.
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“Als je een slag slaat, doe het één tot maximaal 2 maal” een an-
dere zin die ondergetekende veel moest horen “een goede slag 
moet veel opleveren en de rest van je leven financieel dekken”. 
Ook hier was even een brok in mijn keel want ondergetekende 
gaat geen bank overvallen of zaken achterover drukken om zijn 
leven goed te kunnen leven. “Politie en justitie hebben bij één of 
hooguit twee goede slagen, geen clou en is niet na te trekken” hij 
vervolgde “dat weet ik uit ervaring”.

Toch werd later duidelijk dat “handel” in een politiekorps heel 
belangrijk was/is. Vele in beslag genomen zaken verdwijnen dan 
ook natuurlijk. Geld, drugs, wapens en alles wat van nut kan zijn 
wordt niet vernietigd maar wordt weer in omloop gebracht onder 
“kennissen en vrienden”. We zien dat in de gehele justitiële macht 
maar ook bv bij de gevangenis.

Via schoonpa kreeg ondergetekende de volledige cursus hoe 
politie, justitie en rechterlijke macht werken. Hij vertelde onder-
getekende de artikelnummers die andere wetten nietig verklaren. 
Ondergetekende hoorde de vele zaken aan van hoe de elite weten 
buiten schot te blijven maar ook hoe ze elke handel veilig kun-
nen stellen. Ook de maffia was vele malen ter sprake gekomen 
wat een interessante hoek was want de politie moest wel dealen 
met de maffia anders zouden de agenten en gestreepte personen 
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inclusief rechters de kogel krijgen! “Dienst, wederdienst” was 
daar ook een duidelijk motto.

Veel werd er besproken en “geregeld” in veelal casino’s. Het waren 
wel bepaalde casino’s waar de cijfers veelal perfect vielen! Ook 
waren er de vele gesprekken en bijeenkomsten opvallend met een 
glas whisky en soms wat dominostenen.

De vele jaren met zijn schoonfamilie en dan in het bijzonder zijn 
schoonvader, tot diens dood, waren niet saai en ondergetekende 
was beland in de wereld achter de justitie, politie en rechterlijke 
macht. Vele gesprekken gingen over hoe men zaken binnen haalde 
en alsmaar was duidelijk dat je ver van de drugs moest blijven! 
Het woord drugs was taboe daar deze niet de weg is om zaken 
te regelen. Gokken, edelmetalen, waarde papieren, beleggingen, 
ruwe stenen en in- en verkoop is de handel waar de top zich mee 
bezig houdt.

Waarom drugs niet? Nu, schoonpa wist dat er een CIA agent lokaal 
erg actief was (en nog is) en dat samen met de Italiaanse maffia 
tak. Deze tak was en is goede vriend met het gehele justitiële ap-
paraat en dat weer gekoppeld met de nodige mensen in de politiek 
die hun vrijwaring moeten blijven garanderen.
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Naargelang schoonpa ouder werd kwamen er vele namen maar ook 
gevallen naar buiten en werd ondergetekende duidelijk waarom 
vele families bang voor hem waren. Dat wel vanuit de criminele 
hoek maar ook zeker in de elite top. “Ik weet van jou meer dan 
jij van mij” was een sterk middel om zaken gedaan te krijgen en 
dat zien we nu ook in de zaken Tromp, Ys en Romer.

Ook een belangrijke les die alsmaar ondergetekende voorgehou-
den werd was; “Zorg dat je van al je tegenstanders of spelers het 
nodige weet waarvan zij vrezen dat het naar buiten komt”. Zo had 
schoonpa dus zijn zaken en leven veilig gesteld. Tot zijn laatste 
dagen vertelde hij ondergetekende nog de verhalen die hij wist en 
meegemaakt had met zelfs nu nog zittende gasten in het justitieel 
apparaat. Of het nu een PG, hoofd van dienst of advocaat of OM, 
VDC was, hij bleef zaken aanhalen.

Als we iemand tegen kwamen was er een vrij lang gesprek of een 
kort maar krachtig en weloverwogen gesprek. Mooi was dan als 
we wegliepen of wegreden en ondergetekende het ware verhaal 
achter die persoon hoorde. Ondergetekende vroeg wel eens of 
hij mensen kende waar hij niets van wist en dan lachte hij en 
vervolgde zijn verhaal.

In het verleden heeft ondergetekende al vrijgegeven de contacten 
die hij had met de veelal Nederlandse zogenaamde “experts” en 
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“hulpverleners” (zo zal ondergetekende ze maar noemen) en de 
rol die een Gouverneur maar in het bijzonder het Kabinet van die 
Gouverneur. Want deze hoek is niets meer dan een spionage van 
wat er hier op de eilanden gebeurt.

Via de bewuste schoonvader werd ondergetekende geduwd tus-
sen deze mensen en zo heeft ondergetekende zich lang bewogen 
midden in de vele misstanden die doorgespeeld werden via deze 
kanalen naar Nederland. VDC is meer een lokaal speeltje en AIVD 
covert Nederland maar het ware spel is bij het Kabinet van de 
Gouverneur die alles doorspeelt naar het Kabinet van de Neder-
landse Koning! Vele raadsheren in die tijd heeft ondergetekende 
gesproken en veel persoonlijk meegemaakt hoe de lokale politiek 
gemanipuleerd werd, en nog wordt, vanuit deze Nederlandse hoek.

Na de dood van schoonvader is ondergetekende uit deze diepe 
ellende gestapt en was het voor hem ook duidelijk dat Nederland 
de lokale politiek stuurt en bepaalt. Dat was duidelijk te zien 
toen heer Schotte ongevraagd aan de macht kwam en er via vuile 
constructies hem het leven moeilijk gemaakt werd en nog wordt 
door vieze rechtszaken die allemaal politiek getint zijn.

Het lot Wiels was zwaarder daar deze man te veel een te groot 
Nederlands undercover bedrijf wilde aanpakken. Doordat heer 
Wiels ook schreeuwde tegen het gokken was het een mooie co-
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ver om hem zogenaamd, via het gokken en de maffia, de kogel 
te geven. De kogel is gevuurd in opdracht van een Nederlands 
miljardenbedrijf wat zelfs werkte voor de Nederlandse Koning!

Door de overgebleven contacten en die mensen die eens om 
informatie vroegen via de schoonvader van ondergetekende of 
direct via ondergetekende, blijkt dat er justitieel alles aan gedaan 
wordt om de moord van heer Wiels, aangewezen personen te 
veroordelen. Verder in de zaak Schotte worden zaken aangevoerd 
waarvoor men eigenlijk de gehele politiek en vele medewerkers 
voor zouden kunnen veroordelen.

De zaak Tromp zegt precies hoe justitie onder druk staat en be-
vestigt de verhalen van ondergetekende overleden schoonvader 
die hem veel over de elite families vertelde. Vergeet niet, het is 
de Joodse gemeenschap die het geld in handen heeft. Hun man-
netjes moeten zorgen dat het geld safe moet blijven staan via 
buitenlandse banken!

Wat frappant was dat in het laatste levensjaar van schoonvader 
zijn macht ook afzwakte en hij ondergetekende vertelde’ “De ge-
neratie vanwaar ik alles weet is aan het verwateren zo ook mijn 
knowhow over de nieuwe generatie”. Juist in dat jaar weigerde 
ook de grootste bankdirecteur mij voor een expositie! Schoonpapa 
was duidelijk onder de indruk en wist dat zijn laatste jaren geteld 
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waren en vertelde mij’ “Het wordt tijd dat ik mijn blauwe pil in 
ga nemen die in de kluis ligt”. Maanden daarna nam hij deze pil 
en verdween van het toneel.

Zijn greep over zijn mensen was verdwenen maar een schat aan 
informatie is aan ondergetekende verteld, uitgelegd en laten zien. 
Hij liet ondergetekende zien de ware wereld bij justitie, de spel-
letjes, de ware regels en het elitespel; “Ik weet meer van jou dan 
jij van mij”.

Ondergetekende kreeg alle informatie en er is geen familie waar 
schoonpapa het niet eens heeft over gehad. Ondergetekende kent 
de vele lijnen die de diverse maffia groepen gebruiken, weet 
welke “afgeschermd” worden door het justitiële apparaat, weet 
de zogenaamde Nederlandse “experts” die informatie moesten en 
nu nog moeten inwinnen onder het mom van financiële controle 
en “bestuurlijke hulp” vanuit Nederland.

De kracht en macht die deze man had was enorm en de wegen 
zijn duidelijk beschreven en met ondergetekende doorgenomen. 
Het wederzijds “respect” en “tolerantie” was puur “voor wat 
hoort wat”!

Voor alle duidelijkheid; zelf heeft ondergetekende NOOIT aan 
een criminele actie mee gedaan en werd hij er buiten gehouden 
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door zijn schoonvader daar deze vond dat ondergetekende eens 
dit naar buiten moest brengen. Wat is de ware justitie en elite op 
deze eilanden! “Als ze jou vast zetten voor een domme actie is 
alles voor niets geweest” Nu, jaren na zijn overlijden, is het tijd 
om de bronnen van ondergetekende vrij te geven daar ook zijn 
tijd nog beperkt is. Persoonlijk heeft ondergetekende NIETS 
tegen de wet gedaan en ondergetekende werd nooit gevraagd en 
geloofd dat hij vele contacten had in deze vuile wereld. De vele 
rechercheurs, spionnen en zogenaamde experts aten, dronken en 
waren bij ondergetekende dagelijks over de vloer. Ondergetekende 
staat en stond niet onder ede, heeft geen contracten getekend en 
ook geen zwijgverbod ooit gekregen en kan dus vrij spreken. De 
vele gemanipuleerde proces-verbalen om “lastige” mensen langere 
tijden op te sluiten zijn door ondergetekende overleden schoonva-
der gedicteerd aan hem daar schoonvader zelf nauwelijks nog kon 
typen! Het was zijn wil en ondergetekende was toen niet van in 
kennis dat er vele onschuldigen via deze proces-verbalen opgeslo-
ten zitten. Pas het laatste jaar waren het de woorden “John, deze 
uitgetypte verbalen hebben vele lastige gasten even opgeruimd. 
Men kan ze niet eindeloos in putten gooien, want dan waren de 
putten geen putten meer! En de tijden zijn duidelijk veranderd en 
dan zou zelfs ik veroordeeld worden”.

Ondergetekende is benieuwd wat er ligt in de 5 putten in zijn oude 
knoek maar hem kennende zullen die wel clean zijn.
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In waarheid opgemaakt;
23 november 2017
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao

- 1097 Mond open, schuldig bevonden
 
November 26 2017

Mond open, schuldig bevonden

Lang heb ik me afgevraagd hoe een rechter en het gehele gerecht 
werkt en hoe wordt bepaald of iemand schuldig is of niet.

Via een gesprek met een oud-Procureur Generaal werd me kort 
maar krachtig uitgelegd dat een rechter punten toe kent aan uit-
spraken en bewijsvoeringen. “Een zaak is moeilijker aan te tonen, 
als men weinig aanvoert en zegt, dat de persoon schuldig is. Een 
persoon die voor de rechter staat en er worden dozen vol ‘bewij-
zen’ opengetrokken en besproken, is het gemakkelijk dat er uit 
te nemen wat belastend kan zijn om de voortgeschoven persoon 
te belasten. Een rechter gaat plus en minpunten geven en op het 
einde van de pleidooien en bewijzenlast wordt er gekeken of het 
naar schuldig (+) of onschuldig (-) uitslaat. Doordat een verdachte 
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doorgaans, via advocaten, veel te zeggen heeft en veel loslaat valt 
deze veelal snel door de mand.”

Woorden van een oud-Procureur Generaal die daarmee heel veel 
zegt en zeer veel duidelijk maakt. Een advocaat van een schul-
dige die met dikke dossiers komt, heeft vele kansen dat woorden, 
regels tegen zijn cliënt kunnen worden gebruikt. Verder liet de 
oud-PG weten dat rechters echt niet alle bewijslast en papieren 
doornemen daar het veelal een onbegonnen zaak is! Zelf kreeg ik 
de tip van: “Hou je pleidooi kort met zo min mogelijk woorden 
die tegenstrijdig kunnen zijn en maak het niet veel langer dan 2 tot 
3 A4tjes! Bij het eerste vel zal het oordeel al geveld zijn volgens 
de PG en de 2 verdere vellen zal het veelal voor deze rechter(s) 
allemaal bevestigen!”

En dan zie ik de vele veroordelingen, dwalingen en vele vreemde 
uitspraken van de rechterlijke macht. 

Ik zie de stapels papieren bewijzen, contra bewijzen en de vele 
verklaringen en onderzoeken en dan denk ik aan deze Procureur 
Generaal en krijg de bevestiging dat inderdaad de puntentel-
ling en de 3 A4tjes een grote rol spelen in dit kromme recht. De 
rechters pikken een voorgeschoven verdachte uit en zoeken naar 
bevestigingen dat het dan ook die persoon moet zijn. Alle andere 
mogelijkheden worden daardoor op een zijspoor gezet en zijn dan 



161- De maatschappelijke beerput-

in het oordeel van de rechters, niet meer van belang. We zien dat 
duidelijk in de vele huidige zaken tegen diverse personen.

Recht is krom en is gebaseerd op een oordeel van personen met 
beperkingen genaamd mens die menen rechter te kunnen spelen.

John H Baselmans-Oracle

- 1098 De tweede Nederlandse Coupe
 
November 26 2017

De tweede Nederlandse Coupe

“Nederland beveelt: ‘Zet premier Sint-Maarten uit ambt!’ Aan de 
rel rond de verstrekking van hulpgeld van Nederland aan Sint-
Maarten lijkt voorlopig geen einde te komen. De afgezette premier 
van het eiland, William Marlin, weigert stug om op te stappen.”

Nederland doet voor de tweede keer een coupe plegen op onze 
eilanden!

Was het de eerste keer dat ze de heer Schotte op een zeer vieze 
manier af lieten zetten nu is het st Maarten waar de Nederlandse 
cokelijn veilig gesteld moet worden! Bij de heer Schotte was er 
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het gevaar dat de Colombiaanse cokelijn samen met de Palestijnen 
de gouden handel over zouden nemen. Nu is het dat er wederom 
niet al te goede vrienden van de Nederlandse cokemaffia wel eens 
de zaken in handen konden krijgen ditmaal op st Maarten.

We zien daarom zeer bekende oude mensen van oude partijen in 
een keer op plaatsen gezet worden onder de bescherming van de 
kroon.

Het is ongelofelijk dat de wereldpolitiek niet in wil zien wat 
Nederland op deze eilanden aan het spelen is en dat zowel de 
coupe Schotte als nu de coupe Marlin uitgevoerd kunnen worden. 
Duidelijk is dat het zogenaamde statuut absoluut niet rechtsgel-
dig is en dat de wetten zo geschreven zijn dat dit allemaal maar 
doorgang kan vinden.

John H Baselmans-Oracle

- 1099 Liquidatie heer Wiels
 
November 28 2017

Liquidatie heer Wiels
De aangiftes zijn gedaan 2 weken na de moord en er is gesproken 
over dat men niet durfde deze man aan te pakken daar Nederland 
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al ingegrepen had. 
Ik heb namen en toenamen de laatste jaren al vrijgegeven;
En ja ik was bezig met heer Wiels met een zeer grote zaak waar 
UTS het middelpunt was. 
En ja heer Wiels heeft nog 2 dagen voor zijn dood vele antwoorden 
van mij schriftelijk gekregen. 
En ja heer Wiels en ik hadden regelmatig contact over vele zaken 
en de vele corruptiezaken die ik hem voorlegde. 
En ja ik heb heer wiels nog laten weten dat hij het bewuste bedrijf 
achter UTS moest laten varen daar deze een vreselijk gevaar was 
voor hem. 
En ja ik heb de namen van de moordenaars die betaald werden en 
na de moord heer Wiels nog 2 mensen hebben vermoord op dit 
eiland in opdracht van....
Ik blijf dit herhalen totdat de waarheid en de ware moordenaars en 
opdrachtgever achter de tralies zijn beland en meer dan aangiftes 
doen kan ik momenteel niet doen. Ik moet wachten tot het laatste 
proces geweest is en dan gaat de dwaling vrijgegeven worden. Een 
ernstige dwaling waar een OM en een justitie door Nederland en 
afgeperste recherche maar een spannend verhaal hebben gespeeld.
Heer Wiels gaf duidelijk aan wie hem bedreigde en hij noemde 
drie takken van de maatschappij want namen durfde/kon hij niet 
te geven daar het extra gevaar zou zijn voor hem. 
Maar vul maar in: 
Een accountantsbureau..... 



164 - De maatschappelijke beerput -

Een project...... 
En een bank
Je praat over een miljardenhandel met veel coke, veel gokken en 
witwassen.

John H Baselmans-Oracle

- 1100 Gevoel volgen
 
November 28 2017

Gevoel volgen

De groten der aarde hebben allemaal wat gemeen en dat is dat ze 
hun gevoel volgen en er voor gaan op dat wat zij binnen hebben 
gekregen te verwezenlijken of te zorgen dat het aangepakt wordt. 
Of deze toppersoon nu een succesvolle zakenman is of een politi-
cus of welk beroep dan ook, het volgen en uitvoeren wat het gevoel 
aangeeft maakt dat zij boven de doorsnee mens staan. Er zijn geen 
grootse geheimen en ook niet dat je een mega aan scholen moet 
volgen. Mooier nog, juist die mensen in de absolute top hebben 
nauwelijks of gericht scholing gehad. Het zijn niet de scholen die 
een persoon daar neer zetten. Het is de innerlijke kracht, gevoel, 
energie die deze personen op die plaats laten belanden wat zij 
voor ogen hebben.
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Nu komen we op die mensen die dan NIET via gevoel werken of 
beter gezegd die niet via gevoel mogen leven. Gevoel is namelijk 
een taboe in de maatschappij. De overgrote meerderheid op deze 
aardbol is het niet toegestaan om via gevoel te werken. Er zijn 
namelijk wetten, regels en richtlijnen hoe de mens moet leven. Het 
werk moet gedaan worden zoals opgedragen en er wordt absoluut 
niet geaccepteerd dat je zaken zelf in brengt! Je moet de orders, 
wetten en regels uitvoeren zoals het groepje aan de top (verkregen 
door gevoel) het je op legt!

Vanaf 1954, de dag van mijn geboorte, werk ik met gevoel. 
Scholen zijn niet de plaats voor mij om zaken te leren en heb een 
leven zover gehad waar alles wat ik wilde doen en wilde zijn, 
ben geworden en heb gedaan. Het inzetten voor de medemens, 
kinderen en dierenwereld is nog steeds mijn prioriteit nummer 
één. Vastgelopen zaken openbreken is een van mijn goals en dat 
niet via de reguliere weg maar door een alternatieve route waar 
de schuldigen zichzelf de das om doen.

Mijn gehele leven wordt er gewerkt met gevoel en zijn het niet 
mijn hersenen die, beïnvloed zijn door de vele negatieve zaken op 
deze aardbol, bepalen wat goed en fout is. Zo wordt alles op papier 
gezet wat mijn gevoel aan geeft, ook zo dit stuk, maar wordt er 
door mij ook naar gehandeld. Als er een moord is en het gevoel 
geeft aan dat het op een bepaalde manier is gebeurd dan wordt 
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dat gepubliceerd, gedocumenteerd en vastgelegd. Als zaken krom 
zijn dan wordt dat vermeld en wordt aangetoond en op gewezen 
dat de vele uitspraken tegenstrijdig zijn. Maar zo ook als iemand 
overlijdt en het een raar gevoel geeft en duidelijk aan geeft, er 
moet even dieper naar gekeken worden.

Zo het geval nu van de halve marathonloper waar in een keer via 
een persbericht een opvallende lijn stond van “werkend bij een 
lokale bank vertrekkend naar buitenland” en juist op dat punt 
aangekomen krijgt deze persoon een hartstilstand! Het gevoel 
klapte er meteen uit dat het niet pluis was en dat er een toxische 
onderzoek moet komen! Na het vermelden ervan was de wereld 
weer te klein en werd ik aangevallen dat ik geen respect heb en 
overal spoken zie. Mijn gevoel zegt, en alles wijst er op, deze 
man is vergiftigd.

Mijn gevoel heeft me inderdaad in vele problemen gebracht omdat 
hij keihard en simpel zegt wat er gaande is. NOOIT heeft mijn 
gevoel het mis gehad en dat zagen we al in zaken die opgelost zijn 
als bv de Spelonk zaak maar ook de zaken die volop gaande zijn 
en dan even de moord Wiels zaak die duidelijk een opzettelijke 
zware juridische dwaling is.

Mijn gevoel trek ik nooit in twijfel omdat deze puur en de waar-
heid is. Al wil men mij de mond snoeren, verboden opleggen en 
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zelfs opruimen, ik zal blijven vastleggen wat mijn gevoel aangeeft 
en wat er werkelijk achter de deuren gaande is. Na het vastleggen 
zijn de bewijzen ook in mijn bezit en vanaf 1954 is er nog niet een 
zaak, een voorval waarbij mijn gevoel het mis had.

Volg je gevoel al wordt het verboden in de wereld waarin wij leven.

John H Baselmans-Oracle

- 1101 Het is frappant
 
November 29 2017

Het is frappant

Personen en politici wonend 8700 km verder aan de andere kant 
van de oceaan, weten het allemaal precies hoe het op onze eilanden 
aan toe gaat. Als je hen dan vraagt of ze de informatie krijgen via 
hun veiligheidsdienst of kabinet van de koning dan wordt dit ont-
kend. Als je dan de Kamervragen in ziet en de “bronvermelding” 
leest dan praat je ook over broninformatie van personen die ook 
weer in Nederland wonen en is er verder een internet knipselkrant 
en een redactie waar deze Kamervragen en conclusies op worden 
gebaseerd! Informatie vanuit de eilanden door personen die intern 
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politiek op de hoogte zijn worden als leugenaars neergezet en 
verzwegen.

Hoe diep zit Nederland en hun politiek dan in de moordzaak Wiels, 
processen Schotte en aanhang en de cokehandel waar allemaal 
miljarden beschermd moeten worden van Nederlandse bank, 
projectontwikkelaar (CIA) en accountant!

Beter een vals bericht gebaseerd op leugens en bedrog en in 
elkaar gesmeed door personen allemaal wonend en werkend in 
Nederland dan een waarheid vanuit de bron / onze eilanden naar 
buiten brengen.

John H Baselmans-Oracle

- 1102 Cirkel

December 012017

Cirkel

Na het boek over dimensies werd ook voor mij veel meer duidelij-
ker en het totaal beeld werd ook begrijpelijk en overzichtelijk. Het 
bewegen tussen diverse dimensies was al lang geen belemmering 
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meer maar het totale plaatje was nog niet geheel te zien. Tot voor 
kort was ik opzoek naar het antwoord op het leven en ook wat het 
leven is. In een keer kwam er een duidelijke poort voor me en de 
ingang was, wat later bleek, ook weer het einde.

Ik werd geïntroduceerd in de kern van het leven en er werd me 
beelden voorgehouden die ook alsmaar in de vele oude beelden 
en afbeeldingen te zien waren. De cirkel van het leven werd me 
uitgelegd en er werd duidelijk een beeld gegeven wat het leven is.

Laat ik het zo uitleggen. 
Overal zien we de cirkel opduiken wel of niet met vele tekens 
en betekenissen. Maar de meest indrukwekkende cirkel wordt 
gebruikt in de Japanse vlag die werkelijk alle dimensies en het 
gehele leven laat zien.

We worden verwekt vanuit het niets en we gaan dood en we wor-
den weer teruggenomen naar dat niets. Tussen deze twee punten 
heeft elk leven een eindeloze cyclus van alsmaar terugkomende 
handelingen en lijkt het er op dat dag één niets anders is dan de 
laatste dag van je leven. Alle dagen lijken kopieën te zijn van 
elkaar en met af en toe een kleine aanpassing maar de kern van 
elk leven is een kopie van het andere.
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In de wereld van de cirkel is geen tijd, geen afstand en er is niets 
wat niet behoort in dat veld. De cirkel kan een kringetje zijn op 
papier maar ook een grote open ring op land, lucht of in zee. De 
cirkel zien we bij de gehele aarde maar ook de vele planetenstelsels 
en alles wat er in de ruimte om ons heen is. De cirkel bepaalt ons 
leven, is ons leven en is de herhaling die we zien 10, 100, 1000 
of miljoenen jaren lang! De dimensies spelen zich af in dezelfde 
cirkel als zijnde leven en we zien de energie die alsmaar zich 
opvolgt en alsmaar zichzelf opneemt en keer op keer dezelfde 
zaken laat herhalen.

Na diverse voorbeelden werd me duidelijk wat het leven is en 
wat het leven doet. En toen kwam het plaatje waar ik zag dat die 
ene wereld alle dimensies omvat en dat die ene cirkel het geheel 
is waar alles in draait en beweegt. De cirkel die we alsmaar op 
stenen, oude boeken en geschriften zien is het oneindig leven die 
zich herhaalt voor elk object in een eigen tijdsvorm. Want het zijn 
wij die tijd koppelen aan leven en daardoor zo afstand creëren. In 
werkelijkheid is het een cirkel die zich alsmaar herhaalt als je er 
niets aan doet om in een ander energieveld terecht te komen en 
andere frequenties op roept.

De Japanners hebben het geweldig vastgelegd en zijn blijkbaar 
de enige die door hadden wat dimensies en het leven is. Het is nu 
zaak om dieper te gaan in die wereld, die dimensie die het leven 



171- De maatschappelijke beerput-

maakt zoals hij nu gaat. In de cirkel in het absolute geheel is alles 
mogelijk en alles verbonden en eenmaal in die wereld zijn er geen 
zaken meer die niet aangepakt kunnen worden. De angst van vele 
hooggeplaatsten en de angst voor de absolute freemason club. De 
angst voor de ongekende kracht van de cirkel.

John H Baselmans-Oracle

- 1103 Luis Benjamin Pinedo, Luigi Pinedo (1926-2007)

December 04 2017

Luis Benjamin Pinedo, Luigi Pinedo (1926-2007)

Luigi, jij was de man die altijd wijze woorden had als je weer bij 
een van mijn exposities kwam kijken. Niet een van mijn exposities 
sloeg je over en we hadden dan altijd volop te praten. Het was 
jij die achter mijn tekeningen kon zien en wat ik werkelijk wilde 
vertellen. Veelal zag ik dan soortgelijke afbeeldingen dan ook bij 
jou verschijnen en was je duidelijk bezig met het onderwerp wat 
er gelanceerd was.

Jij was de man die open stond voor vele richtingen. Zo weet ik 
nog de expositie in Gallery Sentro Bolivar y Bello waar ik alleen 
modern werk liet zien. Lang hebben we gepraat en later kwamen 
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we elkaar tegen en je vertelde trots dat je de stoute schoenen had 
aangetrokken en modern werk had gemaakt waar jij jouw gevoel 
in had gelegd. Niets werd er begrepen en door een simpele titel 
werd jouw modern afgedaan als zijnde “abstract”.

Ook legden we vele steegjes samen vast en in die tijd vertelde je 
me trots over de opdracht van het Ennia gebouw. Een werk vol 
details wat we later bespraken.

Op een dag hield je me staande en je vertelde me over je miniatuur-
tjes en het “gefriemel” op enkele vierkante centimeters passend in 
een luciferdoosje. Man je was apentrots. Je wist precies hoe je de 
aandacht moest vragen op die paar vierkante centimeters. Helaas 
niemand heeft er later nog over gehad laat staan laten zien! Ik ben 
nu blij dat ik dat geweldig moment met je mocht delen.

De dag dat je geëerd had moeten worden, werd een morgen van 
ego en zelf ophemelen. Je was duidelijk vergeten en je werk werd 
misbruikt door anderen die hun verhaal wilden doen. Het deed 
me dan ook pijn om te zien en te horen dat er via jouw werk ego’s 
drukdoende waren om de energie te nemen wat aan jou toebehoort.

Het ergste was het verhaal van de blauwe lucht en de boom zonder 
blaadjes. Ik herinner het gesprek nog op de muur van Alma Blou 
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waar wij lang zaten en je vertelde over de oplichterij van je laatste 
expositie waar de belasting je kaalplukte omdat ze meende dat je 
een goudmijn had verkocht. Je had een goede verkoop maar je 
werd “kaal geplukt” door de belastingen en “Ik zal geen exposities 
meer organiseren” waren je letterlijke woorden. Wel liet je toen je 
bedoeling van een van je laatste werken doorschemeren namelijk 
een kaalgeplukte boom staande in het niets en de blauwe lucht en 
tafereel van ons eiland wat we beiden liefhadden. Dit werk was 
toen geboren en al vastgelegd in je mind.

Luigi we hebben samen heel veel vastgelegd van ons geliefd 
eiland.

We hebben er veel over gehad dat er steeds meer rommel aange-
boden wordt waar alleen maar geld mee gemoeid is maar geen 
kunst meer is. Je letterlijke woorden waren dan ook “John, we 
moeten ook gaan kladden en stempeltjes zetten dan worden we 
gewaardeerd in deze huidige maatschappij”. En juist een van die 
personen die deze “rommel” levert, stond nu voorop om jou zo-
genaamd de hemel in te prijzen. Helaas dat werd ook niet gedaan 
want men had het allemaal te druk met zichzelf en ze vergaten 
allemaal jou als kunstenaar in bloed en nieren voor te dragen. 
Een kunstenaar die vanuit zijn hart alsmaar bezig was om zo zijn 
liefde voor het eiland voor eeuwig vast te leggen.
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Luigi, ik heb veel geleerd en jij was mijn vaste fan die zorgde dat 
ik doorging in de kunst ondanks de vele tegenwerking. Het was 
jij die mij altijd weer die moed gaf en het was jij die wist wat er 
achter mijn werk zat. Langs deze weg Luigi wil ik toch even jou 
in het zonnetje zetten want dat heb jij verdiend.

Luigi Pinedo, mijn vriend in de kunst, dank je voor de geweldige 
tijd en energie.

John H Baselmans-Oracle

- 1104 De grootste leugen van de maatschappij

December 07 2017

De grootste leugen van de maatschappij

We worden geboren en voor vele kinderen is het dan, in het begin 
van hun prille leven, al terecht komen in een crèche en wat later 
peuter/kleuteropvang om klaargestoomd te worden voor het lager 
en weer later hoger onderwijs.

Het onderwijs is de grootste leugen van de mensheid. Het onder-
wijs is er niet om kinderen een maatschappelijke kans te geven, 
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zoals men dat voorhoudt, maar simpel om kinderen in een bepaald 
hokje te duwen en ze daar hun leven lang in vast te pinnen.

Het onderwijs, zoals het al vele jaren gaat, is al vele malen 
achterhaald door zowel de leerkrachten zelf als die “studenten” 
die midden in het onderwijscirkel zitten. Men schreeuwt om 
vernieuwingen en men schreeuwt om een eerlijke kans. Helaas 
dat is tot de dag van vandaag nauwelijks mogelijk. Er zijn enkele 
uitzonderingen rond de wereld maar het schoolsysteem in het 
algemeen is verplicht net zoals je verplicht naar een gevang gaat 
als je niet in de rij mee loopt.

Het onderwijs is niets anders dan het afstompen van de kinderen. 
Er mag niet zelf gedacht worden. Lastige vragen zijn niet welkom 
want dan sta je op de black list van die leraar en gaan er bewust 
punten af van je eindeloze proefwerken, testen, examens.

We zijn in een nieuw tijdperk beland, een tijdperk waar het kind 
zelf kan ontdekken en zelf kan bepalen welke kant uit te gaan. 
Uiteindelijk heeft elk kind vanaf de geboorte deze gave en die 
moeten we aan gaan pakken en verder gaan uitbreiden.

Dat men op een “basisschool” de basics leert van onder andere 
lezen en schrijven is in mijn ogen het enige vereiste van het geheel. 
Een taal is nodig om je zo verder te kunnen ontwikkelen maar vele 
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zaken die nu op scholen behoren tot een must zijn niets anders 
dan het hersendood maken van diegenen die het allemaal maar 
moeten slikken. Het gaat tijd worden dat de kinderen op gaan staan 
en massaal de huidige scholen weren en vertikken nog dit soort 
onderwijs te volgen. Men kan geen miljoenen kinderen tegelijk 
opsluiten en miljoenen ouders tegelijk beboeten want er is geen 
systeem wat bestand is tegen deze manier van tegenwerken. De 
mooiste optie is dat de leerlingen zelf vertikken nog iets te doen in 
hun klassen. Weiger die stof waar jij van vindt dat deze niets doet 
aan jouw groeien, jouw weg! Als ze aan blok het schoolsysteem 
laten voor wat ze zijn wat kan het systeem dan nog doen. Ben je 
volgens hen een afvaller, nietsnut en ongemotiveerd persoon laat 
ze gaar koken in hun eigen circus.

Wel is het zaak als je al die onzin weigert te leren dat je wel werkt 
aan je eigen kennis. In de huidige wereld van internet is alles te 
vinden waar je interesse is. Het vergooien van je leven aan spel-
letjes en een portable telefoon is in mijn ogen niet de juiste keuze. 
Al zijn ook in die werelden jongeren zeer ver gekomen. Het is zaak 
dat jij je droom gaat volgen. Laat dat achterlijk gedoe op school 
voor wat het is. Zit je tijd uit als je niet weg wilt blijven en die 
doffe ellende aan wilt gaan van het gerecht. Zit je tijd uit en laat 
die punten voor wat ze zijn. NIEMAND zal ooit nog eens vragen 
naar die cijfers! En vergeet niet de meest succesvolle mensen op 
deze aarde en zo ook de meest rijke mensen op deze planeet zijn 
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vrijwel allemaal eenlingen geweest die de school, de school heb-
ben gelaten en simpel hun dromen zijn gaan volgen.

LET WEL, zelf educatie is niet de gemakkelijkste weg maar het 
brengt je wel op die weg waar jij van droomt. 

Ik weet dat vele ouders nu boos op mij zijn en vele zullen dit 
bericht proberen te verdoezelen. Maar jongeren rond de wereld, 
stuur deze boodschap rond naar je vrienden/vriendinnen en ga het 
inzien waar je mee bezig bent. Maak van dit bericht een attach-
ment of een noodroep! Het moet afgelopen zijn om 20 jaren van 
jullie leven weg te gooien aan een achterhaald verziekt onderwijs-
systeem waar we geen nieuwe wereld mee kunnen draaien. Zie 
hoeveel domme wezens na het afstuderen om je heen zijn. Zie 
vele gehersenspoelde zombies en totaal niet meer zelfdenkend, 
afhankelijk van een ondergaand systeem.

Volg je dromen en pak op van wat je om je heen hebt om je doel te 
bereiken. Volg je eigen onderwijs en maak ervan een eigen leven!

Sta op, vergeet school en ga aan je dromen werken!

Succes.

John H Baselmans-Oracle
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- 1105 Politieke mafia

December 19 2017

Politieke maffia

voorbeeld 1

D66 over schenking appartement aan Pechtold: Dit is privékwestie

De schenking van een appartement aan D66-leider Alexander 
Pechtold door een voormalig Canadees diplomaat is een privé-
kwestie. Dat laat een woordvoerster van Pechtold weten op vragen 
van Elsevier Weekblad.

Pechtold heeft blijkens informatie uit het Kadaster in januari 2017 
een appartement in Scheveningen gekregen van Serge Marcoux, 
de voormalige ambassaderaad in Den Haag (1988-1993).
Een opmerkelijk cadeau voor Alexander Pechtold, schrijft Geerten 
Waling
Daarover is ophef op onder meer websites GeenStijl en 925.nl 
omdat hij het appartement met een waarde van 135.000 euro niet 
heeft gemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Pechholt
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Geen reactie op inhoud
D66 bevestigt de schenking, maar stelt dat de schenking is gedaan 
aan de privépersoon Pechtold, en niet aan Pechtold als Kamerlid. 
Verder wil de partij niet inhoudelijk op de ophef reageren. Ook 
vragen over de relatie tussen Pechtold en de Canadese diplomaat 
wil D66 niet beantwoorden.
De diplomaat Marcoux eindigde zijn loopbaan in Suriname in 
2004 waar hij ambassadeur was. Hij vertaalde onder meer het werk 
van Godfried Bomans en J.M.A. Biesheuvel van het Nederlands 
naar het Frans.

voorbeeld 2

Uber van Top VVD-er Neelie Kroes betrapt op ‘CIA-Hack-
spionagepraktijken’.
VOOR Taxi’s en TEGEN Forum van Democratie:Stem van de 
Straat zorgt dat Uber A’dam uitgaat!(Video).
Wanneer wordt de VVD-(misdaadgroep) eindelijk eens ver-
boden als bikkelharde, gewetenloze altijd liegende Criminele 
Organisatie(Video) ? Hoe lang kan de corrupte ‘VVD&CDA-
Justitie’ dat nog tegen houden zonder zijn totale geloofwaardig-
heid te verliezen?
‘EU-Ombudsvrouw’ ingeschakeld door Tang tegen Top VVD-er 
‘Uber-Kroes’



180 - De maatschappelijke beerput -

voorbeeld 3

Andre Bosman
De man die zijn kamervragen laat schrijven door een burger die 
volgens haar zeggen onderzoek verricht!
Een man die daarnaast elke burger aanvalt die maar enigszins 
lastige zaken aanhaalt.

Beste John,
Beetje laat maar hierbij zoals besproken hierbij een concept ka-
mervragen in Den Haag.
Voorkomen moet worden dat plasterk kan uitwijken naar ‘auto-
noom’ vandaag de angle KPMG en sportsbettings gericht op het 
buitenland.
We verdelen de gokector voor de overzichtelijkheid in 4 sectoren: 
loterijen, smsloterijen, casino’s en online casino’s/sportsbettings
Graag aanvullen, bekritiseren danwel verbeteren. De vragen kun-
nen veel meer worden indiennodig, dan verdelen we ze desnoods 
over diverse weken
Ik skype je morgen later op de dag even om te kijken waar we 
elkaar kunnen aanvullen
Groetjes N

Vragen van de leden Bosman (VVD) en Van Raak (SP) aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
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minister van Veiligheid en Justitie over mogelijke betrokkenheid 
van KPMG bij (illegale) gokpraktijken op Curaçao

1 Kent u de berichten over mogelijk illegale gokpraktijken op 
Curaçao, gericht op digitale sports betting?
Zie ook: http://www.kkc-curacao.com/nyt-the-offshore-game-of-
online-sports-betting/ (Amerikaans artikel over Pinnacle sportset-
ting op Curacao gericht op de Amerikaanse markt) 
en http://antilliaansdagblad.com/index.php/nieuws-menu/12429 
(Redcorp en Bluemay zijn sportbettings op Curacao, o.a. gericht 
op de Nederlandse markt)
en http://www.emerce.nl/nieuws/hoogste-boete-ooit-illegaal-
gokbedrijf (Redcorp en Bluemay zijn sportbettings op Curacao, 
o.a. gericht op de Nederlandse markt)o)
en http://www.kkc-curacao.com/amigoe-recordboete-voor-
curacaose-goksite/ (Redcorp en Bluemay zijn sportbettings op 
Curacao, o.a. gericht op de Nederlandse markt)
2 Kunt u verklaren waarom het fenomeen van sportsettings al 
meer dan 15 jaar op Curacao bestaat en zich richten en bewegen 
op buitenlandse markten maar waarvoor lokaal geen wetgeving 
bestaat en ook geen controle op wordt uitgeoefend? Zie bijlage 
Antilliaans Dagblad van 15 januari 2016
3 Deelt u onze inschatting dat in deze (illegale) sports betting veel 
crimineel geld wordt witgewassen? Zo nee, waarom niet?
4 Bent u bereid te (laten) onderzoeken welke rol telecombedrijf 
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UTS speelt in het mogelijk maken van deze (illegale) ‘sports bet-
ting’? Zo nee, waarom niet?
Opmerking bij 3: zou ik niet sportsbettings maar de sms-loterijen 
van Robbie dos Santos en UTS noemen. Sportbettings gaan via 
datalijnen van CTEX, een datacenter waar UTS aandeelhouder van 
is maar nu grootaandeelhouder van wil worden. De opbrengsten 
van de sms loterijen ‘verdwijnen’ via Sint Maarten weg. Dat had 
Wiels verkondigd 1 dag voor hij werd vermoord. Fyi: Corallo en 
Dos Santos zijn zakenpartners.
5 Klopt het dat KPMG niet alleen accountant is van UTS, maar 
ook een belangrijke adviseur is voor het bestuur van dit Curaçaose 
telefoniebedrijf?
6 Klopt het dat KPMG de opbrengsten van de smsloterijen sinds 
2008 buiten de jaarrekeningen houdt? Zoja kunt u aangeven 
waarom deze opbrengsten niet ten goede komen van Curacao?
7 Bent u bereid opheldering te vragen bij KPMG over mogelijke 
betrokkenheid bij het faciliteren van illegale gokpraktijken zoals 
sms-loterijen door UTS? Zo nee, waarom niet?
Francesco Corallo (Sint Maarten) legitimeert zijn casinohandel 
(en witwassen) juist middels lieeering aan KPMG: op http://www.
kkc-curacao.com/vk-jullie-kijken-te-veel-naar-the-godfather/
en http://curacaochronicle.com/main/francesco-corallos-only-
interview-ever-you-watch-too-many-godfather-movies/

EN TOEN WERD HET STIL
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Heer Bosman samen met heer Raak werken zeer nauw samen met 
deze N en deze N haalde veelal de informatie van mij vandaan.
Zowel heer Raak als Bosman baseren dus hun kamervragen die 
komen van de persoon die ze openlijk aanvallen en als leugenaar 
uitmaken!

voorbeeld 4

Weet u nog de bewuste enveloppe die heer Raak oktober 2011 
ontvangen had met veel belastend materiaal en waar hij niets van 
wilde weten?
Nu, die man is dood die deze enveloppe heeft samengesteld en 
iemand anders liet deponeren bij heer Raak!
In deze stukken zaten vele bewijzen van de vieze zaken van Ne-
derland en naar de eilanden toe.
Heer Raak was als de dood dat dit naar buiten kwam en dit moest 
gestopt worden want een miljarden bedrijf en Nederland zou in-
ternationaal aan de schanpaal komen te staan.

Zie zijn stuk hierover
STAATSGEHEIM
Donderdagochtend 6 oktober was ik plotseling bezitter van een 
staatsgeheim. Ik wilde dat niet, maar ik was het toch. Het was een 
verslag van een discussie in de rijksministerraad van 4 oktober, 
waar een vernietigend rapport was besproken over het bestuur 
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van Curaçao. De rijksministerraad is de ministerraad van het 
Koninkrijk. Ze bestaat uit de ministers van de Nederlandse re-
gering, aangevuld met vertegenwoordigers van Curaçao, Aruba 
en Sint Maarten, voorgezeten door premier Rutte. Lekken uit de 
ministerraad is een criminele daad, daarvoor kun je de gevangenis 
in. Politici op Curaçao hebben deze informatie bewust verspreid.

Deze regering van Curaçao had er niet mogen zitten. Voordat 
ministers worden benoemd moet een onderzoek plaatsvinden. Op 
Curaçao heeft deze screening vooraf niet plaatsgevonden. Op aan-
dringen van de Tweede Kamer heeft de commissie-Rosenmöller 
de situatie op het eiland onderzocht. Uit dit onderzoek valt op 
te maken dat minister-president Schotte, maar ook de ministers 
van Financiën en van Economische Zaken, waarschijnlijk nooit 
benoemd hadden mogen worden. In de Curaçaose politiek heerst 
sindsdien een cultuur van angst en intimidatie. Kritische politici 
en journalisten worden onder grote druk gezet.

Donderdagochtend kreeg ik het verslag van minister Osepa, die 
namens Curaçao in de rijksministerraad zit, aan minister-president 
Schotte van Curaçao. Daarin wordt duidelijk welke Nederlandse 
minister wat heeft gezegd en welke conclusies werden getrokken. 
Deze discussies zijn geheim, omdat ministers in vertrouwen met 
elkaar moeten kunnen spreken. Duidelijk is dat Nederland flink in 
de maag zit met een aantal ministers van Curaçao. In de Tweede 
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Kamer lijkt een meerderheid te ontstaan die vindt dat Nederland 
moet ingrijpen. Curaçao is een land binnen het Koninkrijk, maar 
Nederland is verantwoordelijk voor goed bestuur op het eiland.
In de openbaarheid van de Kamer heb ik de informatie in een 
enveloppe gestopt en die enveloppe heb ik dichtgeplakt. Premier 
Rutte heb ik verzocht de informatie zo snel mogelijk op te halen. 
Als staatsgeheimen worden gelekt moet de premier een onderzoek 
instellen en de verantwoordelijken ter verantwoording roepen. 
Tot mijn verrassing was de premier niet bereid de informatie aan 
te nemen. Ook wil hij geen onderzoek doen naar het lekken van 
dit staatsgeheim. Rutte laat zich intimideren door de regering van 
Curaçao. Daarmee laat hij ook de angst en intimidatie op het eiland 
voortbestaan. Maar bovenal laat premier Rutte de bevolking van 
Curaçao aan haar lot over.

John H Baselmans-Oracle

- 1106 Geen Kerst en Nieuwjaarswensen

December 20 2017

Geen Kerst en Nieuwjaarswensen

2017 en we hebben het nog steeds niet geleerd. Mensen die nog 
geloven in tijd en mensen die dan een kerst en nieuwjaar aanpak-
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ken om “goed” te doen.

Men is 3 dagen in een jaar erg sociaal, medelevend en oooo zo 
menselijk. Soms bij het walgelijke af en vol commerciële onzin 
en gewin.

Als u nu mensen het beste wenst en oversociaal denkt te moeten 
spelen, laat die dan los op uw eigen leven en dat niet op iemand 
anders! Het wil namelijk zeggen dat de overige 362 dagen het u 
geen zier scheelt wat er met de mensen om u heen gebeurt.

Misschien eens goed dat u deze dagen daarover eens na gaat den-
ken, mits dat nog binnen uw vermogen is. Mocht dat lukken zien 
we u zeker in de energieniale wereld zonder tijd en een wereld 
met eeuwig durende menselijkheid.

John H. Baselmans-Oracale

- 1107 Democratie en censuur

December 21 2017

Democratie en censuur

Dagelijks lezen we de tirades van mensen die menen niet de-
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mocratisch behandeld te worden en dat hun vrijheden afgepakt 
worden via censuur.

Lang heb ik me ook geërgerd aan de sociale media en die mensen 
die je blokken of bijvoorbeeld een twitter, Instagram of Facebook 
die je als een klein kind een straf geeft omdat er iets gepost is wat 
volgens hun regels niet mag.

Pas later begon ik het te beseffen en zie sindsdien zaken anders;
Er is nooit een democratie geweest laat staan vrijheden en vanaf 
je geboorte word je gezegd wat je wel en niet mag doen. Of het 
nu thuis bij je ouders is of op een school of op je werk, je wordt 
alsmaar geremd en er wordt gezorgd dat je zeker niet te ver en 
te hoog op de maatschappelijke ladder terecht kunt komen daar 
er dan andere privileges gelden. Een moordenaar met veel geld 
blijft rondlopen en een hele justitie doet er alles aan om zaken te 
verzwijgen (zoals de moord Wiels). Maar ook een persoon met 
veel geld koopt recht en koopt ook vrijheden!

De bittere waarheid die er al bestaat van de dag dat de mensheid 
is ontstaan.

Na vele klappen te hebben geïncasseerd en door zelfs vrijheden 
die ontnomen zijn van vrij reizen en vrij te bewegen en het vele 
blokken en tijdstraffen, werd me in een keer duidelijk dat het een 
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eer is dat men er alles aan doet om mij het zwijgen op te leggen. 
Sinds ik in ben gaan zien dat mensen zo bang zijn dat men over 
gaat naar blokken of dat men vanuit de sociale media zo bang 
is dat de waarheid op hun website komt te staan, wil zeggen dat 
men geen verweer meer heeft op de waarheden die angstvallig 
tegengehouden worden. Sinds het inzien van deze achterliggende 
gedachte en juist het positieve te gaan inzien ben ik alle blokkades 
en de mensen die mij blokken gaan natrekken en categoriseren en 
dan zie ik dat het nog niet zo gek is dat men bang is. Bang voor 
de waarheid en bang voor een directe confrontatie. Iets wat ik ook 
wekelijks zie en mee maak als ik door de stad loop en mensen 
mij herkennen.

Ik kan niets anders zeggen dat deze zwakke wezens duidelijk zich 
laten kennen en ook duidelijk hun zwakheden dus naar buiten en 
tot uiting brengen.

Daarom voor al die websites, personen die mij blokken en die 
bedrijven die niet weten te draaien als ze mijn naam zien of ho-
ren, ben ik hen nu dankbaar dat ze zo duidelijk hun tekortkoming 
naar buiten laten komen. Zo weet ik precies waar u in zit, waar u 
bang voor bent en vanuit welke hoek uw angst komt. Angst is de 
grootste vijand van de mensheid en zal die personen juist neerhalen 
via hun eigen angst.
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Dank u allemaal voor de openlijke gebaren van negeren, blokken 
of straf geven.

John H Baselmans-Oracle

- 1108 Vrijgeven van informanten

December 21 2017

Vrijgeven van informanten

Vanaf 1982 heb ik via, in eerste instantie mijn schoonfamilie en 
later door men kennissenkring een waardig en goed geïnformeerde 
informanten om me heen gekregen. De laatste jaren zijn er enkele 
bij gekomen die ik via internet kreeg maar die langzaam maar 
zeker stuk voor stuk door de mand vielen met hun valse bedoe-
lingen maar ook valse en gemanipuleerde informatie veelal vanaf 
en via de pers.

De zaak Wiels, de zaak Schotte en de zaak Tromp zijn enkele 
voorbeelden waar bepaalde personen die zich voordoen als on-
derzoekers en dan met informatie komen die zeer belastend zijn 
voor deze mensen. Het is informatie zo uit hun context getrokken 
dat het niet de waarheid vertegenwoordigt en er geen rechterlijke 
uitspraak op gedaan zou moeten worden.
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Met deze informatie dient zich de Nederlandse politiek en zijn er 
vieze Nederlandse politici die burgers aanvallen en betichten van 
leugens en alles wat mogelijk is. Ze proberen zo hun eigen valse 
weg af te bakenen. Een weg vol leugens, bedrog en afhankelijk 
en gebaseerd op die informatie die niet klopt.

Zelf heb ik vanaf 1982 een goed netwerk opgebouwd wat te 
vertrouwen is en veelal in de bron aanwezig is en zich daar ook 
in vertoeven. Mensen die ik niet vrij geef en ook niet in gevaar 
zal brengen omdat ze eerlijk en oprecht bezig zijn. Wel is er al 
geruime tijd een groep bezig die werkt met vieze en valse bedoe-
lingen. Met die groep had ik dus ook contact maar liet alleen die 
informatie los die zij aankonden. Nu blijkt dat er een kink in de 
kabel komt met die groep en de Nederlandse politici die langzaam 
moeten merken dat ze totaal misleidend voorgelicht zijn en vele 
artikelen en zogenaamde bewijzen “redu” (verzinsels) zijn vanuit 
de volksmond.

Zelf zit ik zeer sterk er aan te denken deze “internet onderzoekers/
informanten” met hun bronnen eens vrij te gaan geven zodat ieder-
een weet waar de vele valse informatie vandaan komt en waarom 
de zaken Wiels, Schotte en onder andere Tromp vol leugens aan 
elkaar hangen en vele zaken niet in de goede context naar buiten 
zijn gebracht voor het profijt van wat politieke vriendjes en wat 
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betalingen. Het gaat zover komen dat ik deze namen met mails en 
gespreksfragmenten ga vrijgeven want ik blijf erbij dat eerlijkheid 
het langst duurt en de leugens die de laatste jaren zeer verwrongen 
naar buiten zijn gekomen te veel impact op de samenleving heeft 
gebracht.

- Wat er achter de zaak Schotte zit is duidelijk. 
- Wie de heer Wiels heeft vermoord? De namen zijn in mijn bezit 
en zo ook de opdrachtgever, dat alles is gedeponeerd bij OM 
vanaf week 2.
- Wat heer Tromp aan gaat is een ander verhaal en een zwak ar-
gument om hem op belastingafdracht te gaan aanpakken. 
Men kan deze zaken niet opengooien want dan komen vele andere 
zaken open te liggen en dat wordt door de internet informanten en 
hun onderzoekers allemaal bewust en in opdracht in de vergetel-
heid gedrongen.

Ik wacht nog even af maar mijn vingers kriebelen om alle namen 
van de valse informanten en onderzoekers vrij te geven. Het moet 
eens afgelopen zijn zeker na de vele dreigementen.

John H Baselmans-Oracle
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- 1109 Van je “vrienden” moet je het hebben

December 23 2017

Van je “vrienden” moet je het hebben

Een man in nood verdwaald op dit eiland en zittend in de grootste 
shit. Je komt hem tegen, je praat en je gaat kijken hoe je zo’n man 
kan helpen.

Blijkt dat hij zijn familie totaal verloren is en dat er geen contac-
ten waren en zelfs zijn familie niet wist waar hij uithing en hoe 
het met hem was. Als tehuiskind van ouders, broers en zusters 
gescheiden en misbruikt in vele internaten en door pleegouders.

Door het gehele verhaal vast te leggen in een boekje en zo zijn 
gevoelens en zijn leven te beschrijven, hebben we het boekje 
uitgegeven op eigen kosten. Wonderwel bereikte het een zus van 
deze man en die zocht contact met deze man en zo langzaam maar 
zeker werd de familie weer een familie waar iedereen bij elkaar 
kwam. Ondertussen was deze persoon zo sterk achteruitgegaan 
dat hij terug moest gaan naar Nederland. We hebben bijgespron-
gen waar we konden en gezorgd dat hij veilig van het eiland kon 
vertrekken. Want door zijn internet activiteiten was hij hier niet 
langer meer veilig op dit eiland.
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Er kwam een vrouw naar buiten die deze internet activiteiten naar 
haar toe trok en ook daar hebben wij veel tijd ingestoken zodat de 
juiste informatie naar buiten zou komen. Helaas dat was duidelijk 
niet haar bedoeling en de vele berichten waren veelal zeer sterk 
uit hun verband getrokken en soms erg smeuïg gemaakt om het 
maar te verkopen aan de pers en de politiek.

In die tijd kwam het probleem met een derde persoon op een ander 
eiland wat in zeer zware problemen was en hoe dan ook van het 
eiland moest vluchten. Geld was het probleem en we hielpen met 
de financiën en zo kon deze vrouw vluchten naar Nederland waar 
ze opgevangen zou worden.

Veel energie, veel leed en veel pijn en ook soms grote bedragen 
die gestoken waren in personen die wij zagen als mensen die we 
moesten helpen.

Door het woordje “Heil” kwam er de klad in, de stok was gevon-
den. De man snapte niet wat dit woordje betekende en begon uit 
te vallen en hij was vergeten wat we allemaal voor hem gedaan 
hadden (en nog deden). Ondertussen de dame die was gevlucht van 
het andere eiland liet me weten dat ze haar ontvoerd hadden tegen 
haar wil in en begon te dreigen en te schoppen dat ze terug wilde 
naar haar eiland. De media dame was druk doende met de pers en 
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begon mijn meldingen te verdraaien en naar haar toe te trekken 
als zijnde haar werk, haar informatie alles kwam van “het team”.

Na jaren veel lief en leed met deze 3 personen gedeeld te hebben, 
en zeer veel tijd gestoken te hebben en financieel grote offers te 
hebben gedaan om maar te helpen, is het nu eind 2017 als kerst-
cadeau dat je de schoppen en klappen moet krijgen van deze drie 
personen. Alle drie zijn vergeten dat ze nu veilig weg zijn van hun 
bedreigers veilig bij hun familie en veilig zijn van enig gevaar. Dat 
terwijl wij nog steeds op dit eiland zijn gevangen via een curatele 
die mij is opgelegd.

Nu, einde 2017 kregen we een allerlaatste trap van deze groep 
die vergeten is wat wij hebben gedaan en welke offers wij heb-
ben gedaan om hen veilig te stellen. De klap is duidelijk en het 
geheugenverlies heeft bij alle drie toegeslagen en haat en nijd is 
tegen ons gekeerd, juist die mensen die wij uit de goot hebben 
getrokken.

Ik hoop dat deze 3 personen, waarvan twee in Nederland en de 
derde zeggend wonend in Spanje, een fijne kerst hebben en een 
gelukkig nieuwjaar. Want al laat je ons hier vallen, wij hebben 
gewerkt en gehandeld vanuit onze harten, harten die lamgeslagen 
zijn bij deze drie personen.
John H Baselmans-Oracle
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- 1110 De laatste post

December 23 2017

DE LAATSTE POST

(Niet het laatste ingezonden stuk)

Het gebeurde gisteren avond bij het mediteren. In contact met 
een oude meester kreeg ik te horen dat je alles wat storend is in 
de vooruitgang van je leven, af moet stoten!

Nu, de laatste tijden zijn er vele zaken die me storen en zeker niet 
goed doen aan de vooruitgang van mijn leven. Bij het contact 
hebben met andere mensen werd ik regelmatig ziek, ook bleken 
er personen te zijn in mijn omgeving die van vriend naar vijand 
zijn omgeslagen. Ook was ik veel van mijn tijd kwijt puur om 
mensen zaken te laten zien en de daarvoor geldende bewijzen voor 
hun ogen te houden. Door mij is de laatste jaren veel geschreven, 
lezingen gegeven en video’s uitgebracht dat allemaal om de ogen 
te openen.

Door het contact met deze oude meester werd mij duidelijk wat 
mijn werkelijke weg is en hoe ik dat alles kan bereiken wat ik voor 
ogen heb. Duidelijk werd dat ik het moet doen zoals ik het zie, in 
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mijn energie en niet zoals de maatschappij het wil en verwacht. 
Het is duidelijk het was de lange weg die ik in was geslagen net 
zoals het systeem het wilde!

En zo kwam het dat ik gisterenavond alles wat (A)Sociale media 
is op hold heb gezet, groepen zijn afgestoten en de persoonlijke 
pagina’s alleen nog maar daar zijn voor informatie en niet meer 
voor discussies. Zo is ook de Watamula blog vandaag de laatste 
pagina verschenen en zal de blog blijven staan voor informatie 
maar deze wordt niet meer bijgewerkt.

Ik trek me terug van dit leven en ga het leven volgen wat al lang 
in mijn bedoeling was maar door vele aardse zaken werd tegen-
gehouden.

Nu pas begrijp ik de “nee” van mijn vader dat ik me niet terug 
moest trekken, nu pas snap ik dat ik altijd bij een nee, ja deed al-
leen bij deze ene vraag volgde ik hem altijd op! Zijn nee was een 
ja en ja ik had me al lang terug moeten trekken van deze aardse 
fratsen en mij moeten concentreren op het grote geheel.

- Ik heb de gave om te tekenen en ik kan elk gevoel vastleggen, 
beleven en kneden van elk mens en alles in de natuur.
- Ik kan schrijven en tot vandaag zijn er 67 boeken uitgebracht 
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en het worden deze door miljoenen mensen gelezen en gratis 
gedownload!

Nu pas dringt mijn 840 pagina’s tellend boek “De matrix van het 
systeem” door. Nu pas zie ik het nut in van de boeken van het 
Energieniale leven, waar die staan in het leven en wat ze zeggen! 
Ondanks dat heb ik me laten meeslepen door een ziek systeem. 
Er is veel tijd gestoken in een weg die doodliep maar deze is nu 
voorgoed afgesloten.

De nieuwe wereld is geopend en de oude wereld zal langs mij heen 
gaan. Ik trek me terug in de nieuwe wereld die veranderingen kan 
brengen. Ik zal nog nauwelijks bereikbaar zijn voor deze wereld 
mijn nieuwe leven is gestart.

Ik ben te volgen op mijn websites waar message boards zijn ge-
opend en mijn stukken worden gepubliceerd en mijn schrijf- en 
tekenwerk wordt vrijgegeven.

Tekenen/Boeken (plus message board)
http://www.johnbaselmans.com

Nieuwe wereld (message board energienialeleven)
http://www.world-of-positive-energy.com
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Schrijven/Boeken/Stukken (verdere informatie)
http://www.place4free.com

John H Baselmans-Oracle

Hoofdstuk 2

Laatste zinnen

De maatschappelijke beerput zal hoogstwaarschijnlijk de laatste 
uitgave zijn in deze reeks met ingezonden stukken. Zoals je weet 
plaatsen de kranten en sinds kort ook de sociale media geen stuk-
ken meer van mij omdat ze te direct zijn en te veel van de waar-
heid naar buiten brengen. Zeker de Nederlandse politici hebben 
er grote moeite mee en kunnen maar niet accepteren dat in de 
vele jaren veel van de informatie die zij gebruikten in de Kamer 
van mij kwam!

Dat was de reden dat ik regelmatig bij de sociale media geblokt 
werd en ook omdat diverse zogenaamde vrije personen en medi-
agasten zeer slecht zijn in het begrijpen en interpreteren van de 
Nederlandse taal. Was het niet het woordje “heil” dan de zin over 
cultuur en trouwen met kinderen van 11 jaar. Een stuk wat in het 
nieuwe boek uitvoerig beschreven gaat worden.
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Ja een nieuw boek is in de maak en dat zijn allemaal stukken 
waar ik mijn dagboek aanhaal en ik schrijf vanuit mijn hart en 
ziel. De reis in de nieuwe wereld is tijdens het afwerken van dit 
boek al volop in gang gezet en is een reis waar ik geen moeilijke 
juridische kronkels hoef te gaan om me zelf te verantwoorden. 
Een dagboek is namelijk een gevoel, een hart en ziel die op pa-
pier opengelegd worden en waar situaties, namen en toenamen 
genoemd kunnen worden. 

Het dagboek van de nieuwe wereld, deel een, wordt momenteel 
geschreven en bewijst weer eens dat mensen geheel verstoord zijn 
en totaal gehersenspoeld.

Maar om dit boekje af te sluiten en de reis te stoppen door de 
oude verziekte wereld wil ik iedereen danken voor het lezen en 
blijven geloven in het goede. Door het goede te blijven uitdragen 
zal ik ook jullie zeker gaan zien in de nieuwe wereld, een wereld 
die veel zal veranderen en van de mens weer een mens maakt.

Tot dan wens ik je heel veel sterkte in het afsluiten van jullie eigen 
weg en zie ik je snel weer in mijn eerste deel van mijn “The diary 
of The new world”part 1. 

John H Baselmans-Oracle
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Hoofdstuk 3

Extra informatie

Alle ruim 1100 stukken zijn terug te lezen op de pagina:
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Opinion/Wata-
mula_OpinionIndex.htm

Mijn dagboek is te lezen op de pagina:
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/New-
World_Home.htm  
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John Baselmans wrote several books. 
These books can be ordered on the website;

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:

Eiland-je bewoner Deel 1    ISBN 978-1-4092-1856-2 
Eiland-je bewoner Deel 2     ISBN 978-0-557-00613-7
Eilandje bewoner - Luxe edition    ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel     ISBN 978-0-557-01281-7
 
John Baselmans Drawing Course    ISBN 978-0-557-01154-4
The secrets behind my drawings     ISBN 978-0-557-01156-8
The world of human drawings     ISBN 978-0-557-02754-5
Drawing humans in black and white    ISBN 978-1-4092-5186-6
Leren tekenen met gevoel     ISBN 978-1-4092-7859-7
 
Ingezonden       ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem    ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen    ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent    ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad     ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek      ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn    ISBN 978-1-4467-2954-0
Curacao Maffia Eiland    ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link      ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele      ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren    ISBN 978-1-304-58901-9
De MATRIX van het systeem deel 1   ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2   ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1    ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2    ISBN 978-1-326-03645-4 
Geloof en het geloven     ISBN 978-1-326-28453-4
Dieptepunt      ISBN 978-1-326-71278-5
Namen / Names     ISBN 978-1-326-81898-2
Drugs      ISBN 978-1-326-84325-0
De protocollen van Sion 21ste eeuw   ISBN 978-0-244-61655-7
Verboden publicaties     ISBN 978-0-244-91960-3
De maatschappelijke beerput    ISBN 978-0-244-36559-2



John Baselmans’ Lifework part 1    ISBN 978-1-4092-8941-8
John Baselmans’ Lifework part 2    ISBN 978-1-4092-8959-3
John Baselmans’ Lifework part 3    ISBN 978-1-4092-8974-6
John Baselmans’ Lifework part 4    ISBN 978-1-4092-8937-1 

John Baselmans’ Lifework de luxe part 1
John Baselmans’ Lifework de luxe part 2
John Baselmans’ Lifework de luxe Curriculum 
 
Mañan      ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?     ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes    ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba      ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur     ISBN 978-1-4475-2701-5  
         
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




