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Inleiding
Het boek dat de laatste artikelen weergeeft die geschreven
zijn als ingezonden stukken, commentaren of als brieven naar de
diverse instanties.
We zijn ondertussen weer een jaartje verder en ondanks
dat ik in het midden van vorig jaar niet veel geschreven heb en me
meer op research heb toegelegd, zijn er toch later op dat jaar nog
mooie ontwikkelingen geweest in diverse zaken die lopende zijn.
Buiten de steeds belachelijke politieke zaken waren er
ook voorvallen die eindelijk na een lange weg het einde aan het
naderen zijn of in ieder geval opgepakt zijn door de corrupte en
chantabele justitie. Veel gebeurt er om ons heen maar duidelijk
zijn er maar weinig mensen die zich daar druk om maken.
Nu kan ik dat aan de ene kant begrijpen want in de vele
tientallen jaren dat ik wroet in de vuile wereld om ons heen, bleek
dat het steeds moeilijker werd om je nog levend te houden en niet
zelf in de vieze wereld opgeslokt te worden. De vele bedreigingen
maar ook de zaken waar je ongewild bij betrokken werd maakte
het leven niet gemakkelijk.
Een van de grootste dieptepunten was de meesterlijke
leugen van de advocaten rond en om de zaak waar het ging om de
corrupte maffia wat lokaal staat onder de zaak Babel. Daar werden
12
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in een rechtszaak 5 mensen aangewezen voor het lekken van vertrouwelijke informatie. En zo zagen we het volgende verschijnen:
Persons of Interest related to the activity of leaking unauthorized content include:
Ronald Orlando Croes
John Baselman
(helaas heeft deze advocaat een splaakgebrek en kan mijn
naam nog steeds niet goed schrijven)
Nardy Cramm
Omayra Leeflang (AKA Mary Doityourself)
Nicolaas Herders (AKA BlackLion)
Verder werd mijn naam nog enkele malen genoemd omdat
ik zaken heb gepubliceerd
Content Publishers include:
• Ronald Orlando Croes
• Redactie
• John Baselman
Bij het nagaan van deze links bleken het stukken die totaal
niets te maken hadden met de zaak waar ik, of op gereageerd had
of waar mijn naam aangehaald werd. Een mooie “bijzaak” was
wel dat ik zo achter kwam onder welke valse namen er gewerkt
werd om zo misleidende beweringen te doen.
Deze algehele leugen was een duidelijk voorbeeld hoe
advocaten en justitie werken en zo mensen erbij betrekken die
- Het systeem van haar slechtste kant -
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niets met zaken te maken hebben om zo af te wijken van hetgeen
ze terecht voor staan. Hetzelfde zagen we ook in de eerste zaak
tegen heer Schotte waar de maffia duidelijk aan het vissen was
wat er door het Openbaar Ministerie uitgezocht was. Dit alles
gaan we nog uitgebreid over hebben maar was wel het absolute
dieptepunt in het rechtssysteem wat compleet faalde en precies
deed wat de maffia van hun verlangde. Toen daar nog eens bij
kwam de leugenachtige uitspraken van een woordvoerder van
het Openbaar Ministerie heer Serphos, was het totale dieptepunt
bereikt. Ook daar gaan we er nog verder op in.
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Hoofdstuk 1
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De ingezonden stukken, publicaties en brieven
Nu wil ik meteen eerst door de vele stukken gaan die verschenen zijn of die geschreven zijn voor onder andere mijn blog
Watamula. Dat is een plaats waar de waarheden te vinden zijn
zonder dat wie dan ook zaken kan verdraaien, laat staan verzieken
door commentaren te leveren die afleiden van het onderwerp.
Toch ben ik even nog naar buiten gekomen via de lokale
kranten en nieuwsmedia over enkele gevallen waarbij ik meende
dat deze ook onder de hele bevolking moest komen. De gevangenis
was er een van maar ook de belachelijke rechtszaken rond politieke
mensen. Rechtszaken die totaal uit zijn verband zijn omdat simpel
de opzet ervan is om bepaalde politieke mensen voor het leven
op te ruimen. Wil men dan werkelijk zo recht zijn en wil men de
ware waarheid naar buiten brengen zou het de rechterlijke macht
en zijn Openbaar Ministerie sieren als men ook die politici aan
pakt die nu allemaal angstvallig beschermd worden. Dat veelal
door de Italiaanse maffia die het al voor heel lang voor het zeggen
heeft op dit eiland.
Deze Italiaanse maffia wordt niet werkelijk aangepakt
daar deze door de joodse gemeenschap en de daar aan gekoppelde
vrijmetselarij beschermd wordt. En dan is de cirkel weer rond
en via deze joodse gemeenschap en vrijmetselarij kom je weer
bij justitie die dat allemaal in goede banen moet leiden via rookgordijnen en vele verdwenen aangiftes. Want zou men werkelijk
- Het systeem van haar slechtste kant -
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alles aan gaan pakken dan zit men ook al heel snel in de pedofilie
en daar weer aangekoppelde Rooms Katholieke kerk. En het is
overduidelijk dat deze hoek en dat deel van de maatschappij zwaar
beschermd wordt zelfs in de diverse zaken zoals de moordzaak op
heer Wiels. Heer Wiels had veel door en wist dat de gehele cirkel
niet te doorbreken was, vandaar zijn schreeuwen, zijn onmacht.
Hij wist wat er werkelijk speelde. Hij zag het geheel, het geheel
van vieze personen die allemachtig zijn in zowel de politiek als de
maatschappij en het daaraan gekoppelde vuile juridisch systeem.
Het verband bedrijven, gokken, pedofilie en drugs!
Laten we beginnen met de diverse stukken en zal daar de
nodige kanttekeningen plaatsen zodat het voor ook de simpele
onder ons het begrijpelijk gaat worden. Dit laatste schrijf ik omdat
dit afgelopen jaar is gebleken dat zeker op de sociale media er
personen zijn opgedoken die, wat je ook schrijft en voor bewijzen
aan brengt, het zo nodig vinden om keer op keer dezelfde vragen
te stellen, niet weten hoe een naam te schrijven en zelfs zo ver
durven te gaan dat mijn naam een discussie punt is en gebruikt
wordt voor alles wat maar negatief is. Het is een simpel gegeven
waar we in leven maar helaas die mensen die blijven ontkennen of
tegen alles in zaken ontkennen of verdraaien, is het dan duidelijk
dat deze persoon werkelijk afhankelijk is van deze maffiawereld
en zijn groepen.
Laten we maar beginnen met de geschreven stukken, dan
zie je zelf wel waar ik op doel.
18
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1-1 De natuur en zelfgenezing
Er is veel ongeloof rond zelfgenezing en de krachten die
ieder mens bezit. In het boek “Zelfgenezing” heb ik enkele zaken
aangehaald;
- De vreemde omslag van een vliegtuig wat recht op ons
ouderlijk huis kwam.
- Het door de rug gaan, verlamd zijn en na wat contact
was alles weer normaal.
- Het bericht op 18 jarige leeftijd dat ik in een rolstoel
kom te zitten.
40 jaren later, gewoon wandelend en werkend in de tuin.
- Een ongeluk met een busje waar het complete voorfront total loss was en waar we beiden gewoon uitstapten.
- De gebroken neus van mijn vrouw die na het rechtzetten direct weer in orde was.
En zo zijn er vele voorvallen geweest waar zelfgenezing
en zelfbescherming van toepassing zijn geweest.
Maar wat zien we in de natuur?
- Dieren waar, na een ongeluk, toch weer lichaamsdelen
aangroeien.
- Dieren die door gaan ondanks een zwaar handicap.
- Planten die na het weghalen weer gewoon terug komen
op de plaats dat zij willen.

- Het systeem van haar slechtste kant -

19

Maar wat ik nu even aan wil halen is onze struik voor in
onze tuin, waar een tak van gebroken was nadat er een zware vogel
meende op die tak te kunnen zitten. De tak brak en lag voor 100
graden naar beneden. Ik speelde met de gedachte om deze af te
knippen en hem als stek te gaan “redden”. Doch iets weerhield mij
deze handeling. Maar er gebeurde na enkele weken wat wonderlijks. De gebroken tak kwam weer terug naar zijn oorspronkelijke
stand, en waar de breuk was kwam er complete nieuw weefsel
die de tak weer richting wolken bracht. Het was een natuurlijke
spalk. Nu, 2 maanden later, heeft de tak weer bloemen en staat het
er weer bij of er niets gebeurd is. De natuur en de bewijzen van
zelfgenezing. Iets waar de huidige mens niet veel van wil weten
maar onze natuur dagelijks gebruik van maakt.
Hetzelfde stuk is verschenen op diverse Engelse sites en
plaatsen
Nature and self-healing
There is a lot of disbelief about self-healing and the power/
energy that every person has. In the book “self-healing” I quoted
a few things;
- The strange change of a plane which came right to our
parental home.
- Pain in the back, paralyzed and after some contact
everything back to normal.
20
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- The message that I will end up in a wheelchair at
the age of 18.
40 years later, I’m walking and working in the garden.
- An accident with a van, the entire front was total loss
and we both just got out.
- The broken nose of my wife, after promptly straightening it was all right.
And so, there were many incidents where self-healing and
self-protection have been applicable.
But what do we see in nature?
- Animals whom body parts still grow after an accident.
- Animals that just go on despite a heavy handicap.
- Plants that after their removal come back on the place
they want to.
But what I want to achieve here is a bush in our garden,
where a branch was broken after a heavy bird believed he could
sit on that branch. The branch was broken and was 100 degrees
down. I intended to cut it off and “save” him as a slip. Yet something held me back. But after a few weeks something wonderful
happened. The broken branch came back to its original position,
and the fracture was covered completely with new tissue which
took that branch up towards the clouds again. It was a natural
splint. Now, two months later, that branch has flowers again and
it is as if nothing has happened. The nature and the evidences of
- Het systeem van haar slechtste kant -
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self-healing. Something that modern man does not want to know
much about, but what our nature uses daily.

1-2 Recht vanuit mijn hart
Op een foto die de heer Abraham plaatste reageerde ik
kennelijk iets te hard. Maar de ogen werden wel geopend want
deze dag stroomden de boze mails binnen en waren er woorden
tekort om me het allerslechtste toe te wensen.
Hier de woorden “ En de slaven dansen mee. En toen waren ze weg en iedereen beseft “we zijn anno 2015 nog slaaf”. We
zien die berichten wel weer gaan verschijnen de komende tijd als
Bonerianen weer hun buidel leeg is. Och, over en over hetzelfde
ritueel of moet ik zeggen rituaal.”
In ieder geval opende het vele mensen de ogen al was het
niet allemaal positief.
Dat er mensen zijn die zich aangesproken voelden, is
duidelijk maar al jaren schrijf ik over het eenzijdig belichten van
de slavernij. Wat we de laatste jaren zeker op deze eilanden zien
is dat er vele mensen van dit gegeven misbruiken en sinds kort
zijn er ook wetenschappers over bezig dat slavernij in alle rassen
en alle lagen van het menselijk ras voorkomt. Erger nog, heden
ten dagen zijn we nog steeds slaaf! Ook dat haal ik alsmaar aan
22
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en alsmaar bewijs ik dat in de vele boeken door mij geschreven
die hierover gaan. Wat ik nu aangetoond heb is dat het net zoals
bij de joden die alsmaar blijven terugvallen op de jodenvervolging in de tweede wereldoorlog. Dat terwijl de geschiedenis nu
totaal anders blijkt te zijn en zwaar vervalst (leugen), ja door de
joden zelf. ARD (zie posting in deze groep) een van de grootste
wereldomroepen gelegen in Duitsland. ARD heeft dit nu openlijk
in beeld gebracht. We zien het met de Afrikaanse bevolking ja die
ook slaven zijn geweest maar nu denken door er van alles bij te
halen zij de enige zijn in het slavendrama. Het gaat niet om wat
er geweest is want dan zou je alle slavernij aanhalen als je tegen
slavernij bent, maar het gaat om ego, geld zien te krijgen en de
show! En dat haalde ik hier aan want als zij lijden dan lijden wij
blanken, chinezen en welk ras dan ook, ook. Ik heb respect voor
elk levend wezen op deze aarde maar door het totaal uit het verband gehaalde geschiedenis en de vervalsingen denken groepen
er erger aan toe te zijn dan de andere groep. We zijn allen slaven
en zitten we allemaal in hetzelfde slavenschuitje. Het ergste is dat
de mensheid niet wil leren van de fouten van vroeger en nu nog
dezelfde zaken gebeuren (zie China en vele andere landen waar
mensen voor centen dagenlang werken). Nee, en daarom zette ik
dit neer in deze vorm en met deze gedachtegang. Hard, ja want ik
slijm niet, draai er niet om heen en heb niets met ego. Slavernij is
er nu nog voor blanke, gele, groene, zwarte en blauwe mensen.
Een fijne dag verder een dag met respect.
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Ik ben blij dat u verder denkt als menig andere hier op FB
en ik snap nu uw punt. Inderdaad is het niet mijn bedoeling dat
over en weer beschuldigen of pijnlijke zaken naar elkaar gegooid
gaan worden. Dat is juist waarom tot de dag van vandaag zaken
mis gaan en zaken niet aangepakt kunnen worden. Mensen zijn
verdeeld en vechten tegen elkaar in plaats van met elkaar. Zoals u
ook moet weten is dat ik waar ik het in de hand heb (mijn groepen
en pagina’s) ik persoonlijke aanvallen en frustraties niet toe laat.
Verder in het laatste stukje schrijft u precies waar ik ook
naar toe wil en u zet precies neer waar het allemaal om draait, je
eigen verantwoordelijkheid nemen. Fijn dat we over deze zaken
kunnen schrijven en zo kunnen we eens hopelijk tot een blok
komen om de alsmaar zelfde fouten een voor goed aan te pakken.
Slavernij gaat ons allen aan niet een enkele groep!
Gaan we als blanken eens ook zielig doen en onze pijnen
over het verleden voorleggen aan de gekleurde bevolking. En
vergeet niet wij willen ook schadevergoeding!
Na dat stuk heb ik dit geplaatst als reactie.

1-3 Teleurstelling
Bij een post van heer Abraham op zijn wall, met een zeer
goed doordachte tekst, plaatste ik een tekst waarvan ik dacht dat
24
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die het Boneriaanse volk wakker zou maken.
Reeds 33 jaren woon ik op Curaçao en voor zeer veel jaren
kwam ik met mijn vrouw en kinderen elk weekeinde op Bonaire
in een appartement richting zoutpannen aan zee (EEG Boulevard).
Heerlijke dagen en een geweldige sfeer. Totdat de coke makambas
en onderwereld zich vestigden op dit geweldig eiland en we helaas niet meer de hartelijkheid vonden die we altijd gehad hadden
gekregen van de lokale bevolking. Geld ging de vriendelijkheid
overwoekeren. Bonaire werd Nederland en Bonaire huilde dag
en nacht. Veel ellende veel armoede en de lachende decadente
Nederlanders die niet wisten wat ze moesten doen om op te vallen.
Ik schreef in die tijd het boekje “Makamba” wat veel gelezen werd op de eilanden.
Helaas nu in 2015 verkocht Bonaire haar ziel wederom aan
een illegale koning en zijn vrouw. Door feesten en door populair
te doen vergat praktisch elke Boneriaan zijn / haar ellende en verkochten hun ziel aan de maffia. Nu dat ik dat aanhaalde op heer
Abrahams wall is de vete niet naar de makambas maar persoonlijk
naar mij overgeslagen. Puur omdat ik met enkele woorden kennelijk vele lokale Bonerianen wakker heb gemaakt.
Ik hou van mijn volk en mijn volk zijn de lokale eilandbewoners op Aruba, Curaçao en Bonaire waar ik dagelijks voor vecht
en zelfs een curatele achter mijn naam er door heb gekregen! Ik
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mag helaas als politieke gevangene het eiland Curaçao nog maar 1
maal verlaten maar nooit meer terugkomen! Hetzelfde is geldend
in mijn geboorteland Nederland waar ik ook niet meer welkom
ben en geweerd word. Dat lieve mensen omdat ik reeds 25 jaren
vecht voor jullie kinderen en het kinderleed op de eilanden!
Ik ben teleurgesteld als juist ik aangepakt word en tirades
moet lezen van mensen die klaarblijkelijk totaal gehersenspoeld
zijn.
Ik ben teleurgesteld dat de klokkenluider alsmaar de
schoppen moet krijgen en alsmaar als vuile vis wordt uitgemaakt.
Ik ben teleurgesteld dat ik wel mag vechten voor jullie
kinderen maar jullie als volwassenen, zelf liever feesten met de
personen die jullie onderdrukken en vernederen.
Jammer en pijnlijk allemaal te lezen. Maar zoals ik al
schreef de tijd zal jullie in laten zien en tot dan blijf ik vechten
voor een niet slaafse toekomst voor jullie kinderen. Wil je meer
weten wat ik doe luister de 13 radio interviews maar eens met
Mamita Fox, de vrouw die ook uw eiland liefheeft.
Veel feestplezier en hopelijk eens eenmaal inzicht wie
werkelijk u omkopen.
john van de familie baselmans-Oracle (de ware naam die
ik als soevereine mens van vlees en bloed heb)
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1-4 “Deur meldpunt gesloten. Termijn voor slachtoffers
seksueel misbruik niet verlengd.”
Een iets wat vervormde stelling van onze lokale en Nederlandse pers wat we de laatste dagen konden lezen. Meldingen
kunnen altijd gedaan worden via het Vaticaan, de 2 pauzen en
diverse kardinalen zetelend in het Vaticaan. In de burgerlijke
wereld kan je een OM ook niet sluiten!
Net zoals ik gedaan heb eind vorige maand in een 160
tellend rapport wat heet “Het dictatoriaal gedrag van bisdom
Willemstad”. Dit rapport is verzonden naar RK paus Franciscus,
Jezuïeten paus Adolfo Nicolas, 4 kardinalen en meldpunt Vaticaan bisschoppen, maar ook naar minister Steur van Nederland
als verantwoordelijke persoon van dit koninkrijk als het gaat om
justitiële zaken waar onder andere kinderverkrachting valt.
In het Vaticaan bestaat er geen termijn van verlopen! Die
is alleen aangenomen door die kerkelijke instanties die erg veel te
verbergen hebben zowel in Nederland als de voormalige Antillen.
Uit briefings met het Vaticaan is gebleken dat te aller tijde zaken
die niet menselijk zijn of tegen het RK reglement zijn, gemeld
kunnen worden.
Het is het Vaticaan wat open staat om deze misdragingen
aan te pakken om eventueel via de lokale wet afgehandeld te
worden. Een zeer belangrijk punt lokaal is dat de lokale geeste- Het systeem van haar slechtste kant -
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lijken een overheidssalaris hebben en zij te aller tijden voor zowel
het ambtenaren recht als het burgerlijke recht aangepakt kunnen
worden.
Dus mensen laat u zich niet misleiden door deze wat uit het
verband gebrachte bericht want alles wat kinderleed, misdragingen
door geestelijken worden nog steeds aangenomen en aangepakt
door het Vaticaan. Daar staan er geen termijnen voor.
john; h. van de familie baselmans-Oracle

1-5 Nathaly Holloway
-Before Nathaly came to Aruba her parents put some
million dollar insurance on her name.
-Before it was official. An unidentified private plane came
with mrs. Holloway to Aruba.
No papers, No passenger list, No destination!
-Mrs Holloway circulated a poster with the name of
Nathaly on it as missing person.
- At that moment Nathaly was not missing and was in a
pub on the island drinking with some other friends.
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-A taxi driver brought Nathaly to that plane.
The taxi driver disappeared.
-That unidentified plane left with Nathaly to Peru
South America
That was the reason Joran went to that country as well.
-Father v/d Sloot disagree with a mafia case with the
FBI -CID
He protected these 2 mafia bosses.
They found a way to get from Aruba after that father
v/d Sloot died
- 5 people died and 7 disappeared, mostly people who
know what was going on.
-Scared Monkey the website of the FBI, blocked me
after I left messages there.
- Flores is a set-up of the FBI
There was only one camera on the front desk.

1-6 Goed nieuws vanuit het Vaticaan
Op 27 april dit jaar stuurde ik mijn 168 pagina’s tellend
rapport genaamd “Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad”
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naar Paus Franciscus, Paus Adolfo Nicolas, enkele kardinalen en
de commissie in het Vaticaan die aangiftes behandelt tegen bisschoppen. Dat met een begeleidende brief genaamd: Complaint
against the Diocese of Willemstad and its leader Bishop Secco.
Er kwamen al positieve geluiden uit het Vaticaan maar op
10 juni 2015 kwam het uiteindelijke bericht, onder andere via de
pers, binnen dat de Paus wegkijkende bisschoppen aanpakt met
misbruiktribunaal.
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/paus-paktwegkijkende-bisschoppen-aan-met-misbruiktribunaal
Een beter bericht voor onze kinderen en hun toekomst
kunnen we niet hebben. Het rapport heeft dus duidelijk zijn werk
gedaan. Het is nu afwachten wanneer de gehele klacht behandeld
gaat worden.
Het rapport is in zijn geheel te lezen in het boek:
“Geloof en het geloven”
ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Geloof-en-geloven-Download.pdf
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof%20en%20het%20geloven%20EPUB%20-%20John%20
Baselmans%20Oracle.epub
John H Baselmans-Oracle
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1-7 Mitch Henriquez
Een man die op vakantie was en met zijn vrienden en
familie naar het Haagse festival Night in het park te Den Haag
was gegaan.
We zien nu overal haatberichten verschijnen tegen zowel
Nederlanders als Nederland en in het bijzonder de Haagse politie.
Maar wat is er gaande?
De politie heeft al vele jaren lang opdracht om agressie uit
te lokken. Burgers worden te pas en te onpas uitgedaagd en zodra
deze dan zich agressief opstellen, worden ze met veel geweld
tegen de grond gewerkt en zo toegetakeld dat men de komende
jaren zich wel bedenkt om nog een woord te zeggen. Ook Mitch
trapte er in en ook hij was zo een gemakkelijke prooi om de zero
tolerantie even weer te doen laten gelden. Van een PG vernam ik
dat justitie merkte dat de georganiseerde burgers en bonden al
jarenlang te veel macht hadden. “Er moest wat gedaan worden.
We gingen onrust stoken en zo vielen bonden uiteen en kwamen
de mensen tegen elkaar in opstand”
Een zeer bedenkelijke uitspraak die we al jaren zien, uitgevoerd door het politiekorps en de justitie op onze eilanden maar
ook in Europa met onder ander Nederland. Met veel machtsvertoon
en agressief overkomen zijn er altijd wel burgers die hier intrappen
en dan breekt de hel los. We zagen het ook bij een vreedzame de- Het systeem van haar slechtste kant -
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monstratie waar nota bene een advocaat met stenen terug meende
te moeten gooien. Precies zoals de autoriteiten het willen!
De politie/justitie heeft als opdracht onrust uit te lokken en
dan met bruut geweld de zaak te onderdrukken. Zo moet de burger
weer slaafs worden aan een systeem en moeten georganiseerde
groepen onderling ruzie krijgen. Zie de vele zaken die nu gaande
zijn en zie wat de rol is van de politie. Een politieagent speelt
informatie door aan een groep criminelen en geloof me, het was
niet die enige politieman die hier in mee speelde.
We trappen er in en zien in iedereen een tegenstander in
plaats van een vriend en we maken van elke vriend een vijand
puur omdat de politie dit wil en dat in opdracht van bijvoorbeeld
een PG. En dan denk even aan die mensen hogerop, die niet willen hebben dat de burgers macht gaan krijgen. De beste actie is
onrust, haat en nijd zaaien en de rest lost vanzelf op. Laten wij
niet in deze spelletjes trappen en laat politie en justitie zichzelf
afmaken door hun eigen agressie. Pas op mensen het is een vies
spel en helaas is momenteel agressie de grote winnaar.
John H Baselmans-Oracle

1-8 Censuur door het Openbaar Ministerie Curaçao
De webpagina die het Openbaar Ministerie Curaçao in
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leven heeft geroepen past censuur naar burgers toe.
https://www.facebook.com/pages/Openbaar-MinisterieCura%C3%A7ao-Public-Prosecutors-Office-Cura%C3%A7ao/
260939817361983?fref=ts
Via de woordvoerder van het OM (heer Serphos) word ik
geblokt omdat deze beste man te pas en te onpas mensen aanvalt
en bedreigt. Als men daar dan aanmerkingen op maakt, blokt
deze woordvoerder je van deze publieke pagina! Het is wel een
gemeenschappelijke pagina, die naar zijn zeggen, ter informatie is
voor de burger en om de burger dichter bij het Openbaar Ministerie
Curaçao te brengen!
Door het blokken van personen laat deze woordvoerder
van het Openbaar Ministerie Curaçao zien dat hij de regel “Vrijheid van meningsuiting” niet respecteert. Erger nog hij neemt het
recht om burgers te bedreigen! Deze woordvoerder gaat dreigen
als je aangifte doet bij de Procureur Generaal over zijn handelen.
Kennelijk heeft deze Procureur Generaal (heer Schram) niets te
zeggen en danst het gehele Openbaar Ministerie Curaçao naar de
pijpen van hun woordvoerder.
Door deze acties is het dus duidelijk dat het Openbaar
Ministerie Curaçao niets meer is dan een verlengstuk van de
criminele hoek en dat zij een speelbal zijn van deze groep. Deze
groep volgt namelijk dezelfde tactiek! Ik kan me niet indenken
dat een instantie die recht pretendeert toe te passen, een burger die
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zaken aan draagt, blokt en het onmogelijk maakt om nog enige
zaken via dit medium of mail aan te voeren. Door onder andere
deze actie is het wel bewezen dat het Openbaar Ministerie Curaçao
geen kritische mensen duldt en hen het stilzwijgen oplegt door
deze mensen te blokken.
Zo leven we in een land wat geregeerd wordt door de maffia en deze maffia beschermd wordt door een openbaar lichaam
wat wij allen financieren. Een instantie wat eigenlijk haar burgers
zou moeten beschermen.
John H Baselmans-Oracle

1-9 WATAMULA BLOG
In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld
weer. Ik beroep me op het recht dat geldt vanuit het Universum,
namelijk:
Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum.
In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM
als zijnde:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
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In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat
het beschreven als zijnde:
Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan.
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm

1-10 Tatoeage en piercing, hoe ziek is de mens?
Zolang de mens op de wereld is, meent deze zich te moeten
opschilderen of versieringen aan te brengen voor de buitenwereld.
Is het niet om indruk te maken bij een ander geslacht dan is het
wel om beter te kunnen jagen of dat men gelooft in de kracht van
een of ander ritueel.
Momenteel zitten we met zeer veel ziektes onder de
mensheid en men wijdt dat meestal aan slecht eten, slechte lucht
of slechte leefomstandigheden. Is het geen stress dan is het wel
een of andere stof. Maar wat we steeds meer zien opkomen, zijn
de ziekelijke piercingen en tatoeages. Mensen takelen zichzelf
vreselijk toe omdat het mode is of omdat ze op die manier op
willen vallen in de massa. Men boort gaten overal in het lichaam
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en vindt dat ze allemaal een schilderij op hun lichaam moeten
hebben. Zowel piercings als tatoeages zijn taboe voor het lichaam
en breken de gehele energie van een lichaam af.
We weten dat de Chinese geneeskunde punten van een
lichaam activeert om zo weer een balans te creëren. En wat doet
de huidige massa met hun laatste restje verstand? Die bewerken
hun lichaam door overal maar gaten te boren en de opperhuid te
beschadigen met giftige inkt en vreselijke verminkingen.
En dan maar klagen na verloop van tijd dat ze zich zwak
voelen, vreemde ziektebeelden hebben of dat er vreemde zaken
om hen heen gebeuren. Zolang als deze ons lichaam verminken
zijn ze gedoemd voor ondergang, agressie en veel ziektes. Wat
zien we in de huidige wereld? Mensen die geen mensen meer
zijn. Het zijn niet alleen de grote gaten in het lijf die problemen
veroorzaken maar ook uw oorpiercing en uw tatoeage waar dan
ook op uw lichaam. Het is uw keuze, klopt. Het is uw keuze voor
ziek en oncontroleerbaar te zijn voor je zelf en dat ten koste van
de hele mensheid.

1-11 Lokale pedofilie
Al geruime tijd komen er geluiden binnen dat de pedofilie zwaar in opmars is op onze eilanden. We zijn kennelijk een
geweldige veilige haven voor die mensen met zo’n verleden.
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Inderdaad zijn er vele hier op de eilanden terug te tracen, want
hun namen en veroordelingen zijn openbaar. In het verleden heb
ik af en toe wel eens wat geluiden gehoord dat deze pedofilie ook
in de hoogste gelederen zitten van onze eilanden en dat er zelfs
offers plaatsvinden van baby’s en jonge kinderen. Deze geluiden
hoor je dan van mensen op straat die het alsmaar tussen neus en
lippen door je mede delen. Vreselijk bang zijn ze en zeker mag je
aan die meldingen verder geen aandacht besteden.
Maar de laatste tijd komen er ook meer en meer geluiden
dat de pedofilie ook voorkomt bij het openbaar ministerie en het
justitieel apparaat. Als het een keer aangehaald wordt zou ik zeggen van, iemand die een ander niet moet. Maar we praten over
diverse gesprekken met verschillende mensen die deze organisatie
hiervan beschuldigen. Nu is dat een harde bewering en zal het
zeer moeilijk te bewijzen zijn. Maar waar rook is, is vuur. Ik kan
me wel voorstellen dat mensen vreselijk bang zijn om aangifte te
doen tegen personen die werkzaam zijn juist bij die instantie die
de aangifte moet aannemen. Zeker als je weet dat het weer terug
komt via een CID die dit soort zaken tegen je gebruiken wat we
in het verleden al vele malen mochten zien.
We weten dat wereldwijd dit ook gaande is in de justitiële
sferen en dan denk ik even aan heer Demmink en enkele grote namen in de Nederlandse politiek en justitie. Zaken die nu langzaam
maar zeker naar boven komen. Voor mij zijn dan de “verhalen”
van lokale mensen over die hoek van de maatschappij dan ook
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niet verwonderlijk en is het een reden om dit eens openlijk aan
te kaarten.
Maar zou de lokale justitie ook zo sterk zijn als elders om
bij deze mensen op zeer belangrijke plaatsen, en die nog met hand
en tand beschermd worden, te onderzoeken voor hun voorkeur
om met kinderen te spelen? Laten we hopen dat ouders het lef
gaan krijgen en voor hun kinderen op gaan komen. Want vergeet
niet, morgen kan het uw kind zijn. Het is een kwestie van tijd en
geduld en te hopen dat er niet veel meer jonge slachtoffers vallen
en dat men eens werkelijk het lef heeft om zaken op te schonen.
Later verscheen dit artikel

1-12 Het is al lang aan het spelen
Heer Norman Serphos (woordvoerder Openbaar Ministerie Curacao) is al geruime tijd in opspraak en dat omdat hij in de
bekende club zit op dit eiland die graag met kinderen speelt en
dat overduidelijk onder de vleugels zit van de Nederlandse koning
Willem Alexander en zijn beschermengel het lokale Openbaar
Ministerie. Het was in de tijd dat deze koning nog een kind moest
offeren op dit eiland om koning te worden volgens de ritualen
van deze vrijmetselarij. Men zag heer Serphos alsmaar tussen de
Nederlandse afgevaardigden van deze vrijmetselarij rondhangen
(Zie protest Barber 2 november 2011) .
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En nu zien we dit bericht op internet verschijnen.
Wanneer zal pedofilie werkelijk aangepakt gaan worden op
onze eilanden of is Openbaar Ministerie bang dat er meer koppen
gaan rollen in hun gelederen? Want duidelijk is dat er alles aan
gedaan wordt om bepaalde mensen te beschermen, mensen vanuit
de vrijmetselarij die invloed hebben op het juridisch systeem.

1-13 Algehele boycot
Afgelopen donderdag verstuurde ik aan 264 Kranten, TV,
journalisten en Internet nieuwssites van de voormalige Antillen
(de 6 eilanden) een persbericht over het nieuwe boek “Utopia”
wat ik uitgebracht heb. Het gaat over een revolutionair idee om
een totaal nieuwe gemeenschap op te bouwen.
WAT BLIJKT!
NIET EEN van deze personen heeft mijn persbericht
cq ingezonden stuk geplaatst. Zelfs de kranten, journalisten en
internetsites/journalisten die hard lopen te schreeuwen dat ze
onafhankelijk zijn, lieten verstek gaan.
Wel werd er achter de schermen duidelijk aangegeven van
“we mochten het niet plaatsen”. Als je dan verder gaat vragen over
van wie het niet “mocht” dan kom je op een duidelijk eenzijdig
antwoord “van hogerhand”.
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En dan maar blijven beweren dat de voormalige Antillen
vrije eilanden zijn. Maar we moeten eens gaan kijken waar de
persvrijheid gebleven is en wie “hogerhand” is.

1-14 Nieuw uitgebracht boek van John H Baselmans-Oracle
“Utopia”
De wereld volgens het Energieniale leven
ISBN 978-1-329-51188-0
Ondertussen heeft John H Baselmans-Oracle zijn 61st
boek geschreven en is dit vandaag uitgekomen. Het boek is zowel
in gedrukte versie te koop maar ook wordt het, zoals vele van zijn
boeken, gratis aangeboden via download:
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Utopia_download.pdf
In dit boek wil hij met je doornemen over hoe een gemeenschap / de wereld zou kunnen zijn als we al onze krachten
en wijsheden zouden omzetten naar een ongekende energie om
zo een perfect leven en leefgemeenschap te creëren.
In het verleden zijn er al diverse mensen geweest die zo’n
“ultieme” gemeenschap beschreven. Ook zien we rond de wereld
nog wel eens stammen of kleinere groepen die door hebben dat
er vele andere manieren zijn om een leven te leven.
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Levenslang zijn wij geïndoctrineerd en zijn onze hersenen
gespoeld. We mochten alleen geloven in het zogenaamde goede
van het systeem, zijn wetten en regels. We vergeten verder te
vragen, verder te denken en erger nog, we vergeten zelf te handelen. Alles wordt ons voorgekauwd en we geloven alles wat ons
voorgezet wordt. We nemen het voor lief. We gaan ervan uit dat
het de enige weg is omdat we hun verhalen geloven. Kortom, al
die zaken zul je aan de kant moeten zetten en open staan voor de
nieuwe weg die komen gaat. We storten ons in de nieuwe Energieniale wereld.
John H Baselmans-Oracle

1-15 Terroristen
Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden
Hugo Rafael Chávez Frías
Leopold II
Kim Jong IL
Idi Amin Dada
Ismail Enver Pasha
Joseph Stalin or Iosif Vissarionovich Stalin
Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti
Pol Pot
Nicholas II
Leonid Ilyich Brezhnev
- Het systeem van haar slechtste kant -

41

Adolf Hitler
Ho Chi Min
Hideki - Tojo
Mao Zedong
Robert Gabriel Mugabe
Benito Amilcare Andrea Mussolini
Fidel Alejandro Castro Ruz
Chiang Kai-shek
Hirohito
Agha Muhammad Yahya Khan
Suharto
Genghis Khan
Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi
Juan Domingo Perón
Yakubu “Jack” Dan-Yumma Gowon
Ignatius of Loyola
Deze personen zijn op onze aarde afgeschilderd als zijnde
de meest vreselijke mensen op deze wereld. Deze mensen deinsden
nergens voor terug en zij zijn het voorbeeld van een zeer harde
lijn en ongekende onmenselijkheid.
Doch bij het tekenen van deze mensen blijkt er een ander
verhaal achter deze personen te zitten. De rollen die ze speelden
is de rol die ze van “hogerhand” moeten uitvoeren. Wereldpolitiek
is een spel en daarin hebben we de zogenaamde “goede” en de
“kwade” personen nodig.
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Veelal lezen we over, volgens de opinie van de wereldpers,
het slechte handelen van deze mensen. Maar in werkelijkheid zijn
het totaal hergeprogrammeerde personen die deze rollen moeten
spelen vanuit de hogere macht.
We zien dat er veel meer gaande is zeker als je deze mensen
onder de loep gaat nemen en hun energieën bloot legt. Deze personen werden veelal als ware beulen afgeschilderd en beschreven.
Doch later kwamen er totaal andere verhalen over vele van hen
naar boven via niet gemanipuleerde kanalen. We zagen bij vele
van hen dat ze allen een speelbal waren van de “opperraad”. Veel
komt er vanuit de kerk en dan vooral vanuit het Vaticaan. Dat
zien we duidelijk doordat vele oorlogen en veel handelen direct
of indirect met een of ander geloof te maken hebben. Wat steeds
duidelijker te zien is, is dat achter de kerk nog een ander kracht
verscholen zit die hen tot deze daden zet.
Door de ritualen en vele geschriften alsmaar te blijven
bestuderen en hun handelen te zien van een andere invalshoek,
zie je dat deze mensen allen gestuurd worden van bovenaf om via
bederf en experimenten angst onder de bevolking te creëren. Men
bouwt een geweldige gemeenschap op en dan breken ze die af en
laten de mensen veelal verdwijnen. Dood en bederf (angst) is een
weg die we al eeuwen, zij het niet 5000 jaren, volgen. Helaas leren
we nauwelijks van wat men alsmaar met de mensheid uithaalt.
Deze zogenaamde “vreselijke personen” zijn stuk voor
- Het systeem van haar slechtste kant -

43

stuk voor een blok gezet en gebruikt om het verderf te uit te voeren.
Maar er waren ook zogenaamde dictators die verre van die manier
van handelen waren en deden om hun wereld te beschermen niet
van wat er van buitenaf alsmaar opgedragen werd. De oppermachten hebben enkele zogenaamde dictators willen aanpakken en dat
heeft hen ook in de hoek van dictators geplaatst. Dat terwijl ze juist
een ander systeem hanteerden en deze probeerden te beschermen.
Vele infiltraties en veel het duwen in een weg hebben deze mensen
gemaakt wat ze zijn geworden en van de 28 dictators die hier staan
is er net een die zelf de orders van de hoogste macht ontving en
andere oplegde, en dat was Ignatius of Loyola. Hij was de man
die in zijn tijd de basis legde voor wat bijvoorbeeld een Hitler en
zijn tijdgenoten zijn geworden.
Volgens diverse oude geschriften en de ritualen is gebleken
dat we deze weg al 5000 jaren bewandelen en zijn ze altijd vrij
geheim gehouden. Doch nu is de tijd dat deze kracht zijn kracht
aan het verliezen is en dat zien we zoals de wereldbevolking zich
nu gedraagt. Of het deze keer doorbroken gaat worden ligt aan de
energie waarmee gewerkt moet worden en wie deze gaat gebruiken. De mens heeft grote krachten maar zolang deze ze afgeven
aan deze oppermacht is er nog een lange weg te gaan. Leven is
energie en als men weet met energie te werken is alles mogelijk
en dat heeft deze man, die zijn opvolgers en zijn weg veiligstelde,
bewezen tot de dag van vandaag.
Vraag je één ding af:
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“Wie zijn de ware krachten achter de bestuurders van deze
wereld maar ook achter de dictators in de gehele menselijke geschiedenis?” En met deze vraag is het antwoord gegeven op wat
we kunnen doen tegen deze werelddictatuur.

1-16 Andere dimensie
Vannacht werd ik plotsklaps wakker van iemand (iets) die
aan mijn voeten zat. Ik keek rond en er was geen kamer, geen bed,
niets om me heen. Vreemde bewegingen van soorten tentakels
waren het enige wat ik kon zien. Geen lichte vlekken, geen ramen,
geen deuren en buiten de tentakels die geheel om me heen waren
in de verte een plafondfan die verweven was in deze tentakels.
Voor een geruime tijd keek ik wat er om me heen gebeurde en in
die lange tijd kwam ik langzaam weer terug in deze wereld.
Langzaam maar zeker kwam naar boven wat de reden was
dat vanuit die wereld mijn voeten werden gepakt om me wakker te
maken. Geen boodschap was er op dat moment maar deze kwam
later toen ik mijn dagelijks leven weer oppakte. Ik besef dat ik
vele woorden heb gesproken, vele woorden heb geschreven en
dat de huidige wereld overspoeld wordt door beelden, woorden
en ellenlange verhalen hoe de wereld is en hoe deze gaat worden.
Ik deed er tot vandaag aan mee en publiceer dagelijks stukken.
Ook vele bewijzen zijn er gepasseerd in de tijd dat ik zaken open
brak. Maar wat blijkt, de huidige mens is in een dimensie en niet
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meer actief bezig met zijn eigen leven. Alles hangt aan techniek
en koude spinsels. Geen gevoel, geen ware liefde en geen besef
wat de ware menselijke dimensie nog is. Door de vele reizen die
ik heb mogen maken in dimensies besefte ik net dat ene niet en dat
was dat je de huidige mens niet meer kunt bereiken. Zelfs grote
sprekers, bekende mensen, groten van deze tijd, praten tegen robotten die verslaafd zijn aan ziekmakend voedsel, techniek en vele
vormen van drugs. Het praten en woorden overleggen tegenover
een muur is het verspelen van energie van het ware leven. Na 59
boeken geschreven te hebben, vele lezingen gedaan te hebben en
vele discussies gevoerd te hebben en gevochten tegen de groten
van deze tijd, de mensen die de wereld in handen hebben, is het
duidelijk dat de ware kracht zit in een andere dimensie die niet
in de huidige wereld aanwezig is. Een wereld die momenteel
verslaafd is aan techniek, drugs en een verziekt systeem.
Dat ik vannacht wakker werd gemaakt en ik kennis maakte
met een “vreemde” dimensie die ik nog niet eerder had mee mogen maken, die mij de “core” heeft laten zien van het bestaan.
En dat is niet deze mensheid, niet deze wereld, niet de pauzen en
hun ziekelijke geloven en ook niet dit systeem. De ware kracht is
nu duidelijk en ik ben blij deze meegemaakt, gevoeld en gezien
te hebben, om te beseffen dat de huidige mensheid niets meer is
dan een valse dimensie in een illusionaire wereld. Wat er nog gaat
komen laat ik over aan deze dimensie. Wel is het me duidelijk dat
ik niet langer energie moet steken in de huidige menselijke illusie.
Mensen, gaat wakker worden en ziet wat er gaande is en waar men
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mee bezig is. Woorden, internet, films en video’s worden door u
niet begrepen dus zal het u via een ander kanaal gebracht worden.
Het gaat u allen goed.

1-17 Besef
Geboren in 1954 in een bos, tussen de bomen en de dieren
om me heen besefte ik niet in wat voor wereld ik terecht was gekomen. Jarenlang heb ik als kind samengeleefd met dier en plant,
en was ik een met de natuur. Alles was sereen, was “één” en was
een genot om de dieren en beplanting om me heen te hebben. Na
de eerste 6 jaren kwamen we terecht in de “bewoonde” wereld.
Alles veranderde en als eenling opgegroeid in de natuur was de
mensenwereld niets meer dan grote bloeddorstige wezens. Bloeddorstige wezens omdat het me steeds verder door ging dringen
dat we dieren eten om zogenaamd zelf te kunnen overleven. Het
verhaal dat de mens vlees nodig heeft werd ook mij voorgehouden.
Op een gegeven moment kwamen we vlak bij een slachthuis
te wonen en hoorden we vrij regelmatig het hulpeloos geschreeuw
van de dieren die daar naar toe gebracht werden om geslacht te
worden. Met grote vrachtwagens kwamen de schreeuwende en
paniekerige dieren bij ons langs. Door merg en been hoorde je hun
laatste poging om niet als een staatsgevangene, veroordeeld tot de
dood, naar de dood te worden gebracht. Dagelijks vallen er buiten
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de menselijke lijken er zeer veel dierlijke lijken om zogenaamd
het ras mens te dienen. Door deze beelden werd mijn vlees eten
minder maar ik meende nog steeds vlees te moeten eten.
Wonend op een eiland waar de lokale mensen als beesten
vlees verscheuren en menen dat ze per dag een varken moeten
verorberen anders zijn ze geen man, nam ik steeds minder en
minder vlees. Een alternatief, vis, nam ik voor een tijd totdat ik
ging duiken en zag hoe een vis leefde en hoe zijn natuur was waar
hij verbleef. Op dat moment werd het vis eten ook steeds minder
want bij elke beet in die vis zag ik deze vis nog zwemmen in zijn
wereld.
Tot op dat moment dat er meer en meer informatie binnenkwam over het leven simpel met groenten en fruit. Toen we
over gingen naar groenten en fruit verdwenen alle klachten die
er in de loop van de voorgaande jaren langzaam maar zeker de
kop op staken. Alles veranderde en zelfs het gewicht liep drastisch terug en je voelde je herboren qua energie en vrijheden die
je plotsklaps kreeg. Dat omdat er geen verrot vlees en vergiftigd
voedsel meer binnen kwam in je lichaam. Ineens besefte je dat
je je leven compleet aan het verzieken was door kunstvoeding
alsmaar naar binnen te werken en vlees wat komt van opgefokte
dieren die alleen maar stress hebben gekend.
Het leven op groenten en fruit is een leven wat niet te
vergelijken is daar je geen pijnen meer kent en je geen hulpmid48
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delen nodig hebt om zogenaamd “een goed leven” te hebben. Geen
alcohol, geen kunstvoeding, geen vlees, vis of namaak vlees, geen
kunstdrankjes en zelfs weinig ziekmakend water.
Alles is te halen uit fruit, groenten en noten!
Een leven waarvan ik nu besef; waarom heb ik na de eerste
6 jaren dat niet doorgezet en ben ik bezweken voor die ziekelijke
reclames en moordende personen die menen vlees te moeten eten.
Ik was er een van, maar ben blij deze stap genomen te hebben. Respect voor de dieren, respect voor de natuur en respect voor
die mensen die ook in zien dat er een geheel andere wereld schuilt
achter deze agressieve, moordende en respectloze gemeenschap.

1-18 Het voorgeschotelde beeld van gezond zijn
Je kunt geen krant of blad openslaan of het gaat over
hoe je er uit moet zien en hoe gezond die persoon is die weer
een of ander middel heeft gevonden voor eeuwige gezondheid
of blijvende schoonheid. Zelfs bij de grootste bladen, websites
en video pagina’s, die alles op natuurlijke basis menen te promoten, kom je raadselachtige uitspraken tegen maar ook vele
twijfelachtige advertenties. Laatst zag ik in een van onze grootste
health freak bladen zeer opmerkelijke advertenties van cosmetica
en producten vanwaar je weet dat er veel dierenleed, veel geld
en een vieze wereld achter zit en waar deze producten op zeer
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discutabele manieren tot stand zijn gekomen. Ook zie je bij de
meest “spirituele” hoeken in de pers of internet het snakken naar
materialisme, peperdure auto’s en huizen. Dat allemaal naast
de woorden “loslaten”, “een zijn” en “spiritueel” zijn. De luxe
sauna’s, voor Jan met de pet onbetaalbaar, vliegen je om de oren.
Daarnaast zie je foto’s van zogenaamde gezonde zielen die als
je hun energiewereld doorziet, lege bronnen zijn vol ellende en
veelal verslaafd aan vele pepmiddelen die zogenaamd gezond
zijn. Praten we nog niet over het eten wat aangeboden wordt op
deze video’s, pagina’s en bladen. Je tenen trekken bij elkaar als
je alle supplementen ziet, alle kruiden en toeten en bellen die dan
weer aangeprezen worden door sterk gephotoshopte personen die
pretenderen het eeuwig gezond leven te hebben.
We leven al velen eeuwen in een dimensie die totaal niets
meer met leven en gezond leven te maken hebben. We bevinden
ons midden in “handel”, in alles wat maar geld op kan brengen.
Het ware leven en de ware voeding van de mens wordt maar
mondjesmaat vrijgegeven en de “geheimen” van gezond zijn
worden alsmaar verzwegen. Dat allemaal omdat het ware leven
en de ware eeuwige gezondheid niet zit in capsules, luxe, pillen of
extravagante locaties. Het ware leven en gezondheid brengen geen
geld op en is voor niets te verkrijgen. We zien dat bij die oudjes
die alles wat luxe en alles wat geldmakende middelen laten voor
wat ze zijn. Ze zijn sereen, één met moeder natuur en leven nog
vele jaren in een geweldige wereld. Het handje eten is genoeg om
hen het absolute te bieden en alle gezondheid die zij nodig heb50
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ben. Nee, hun hoofd staat niet naar “mooi” en “gezond” zijn. Deze
zielen zijn puur, ze zijn gezond, wat een ander er ook van denkt.
Het is het binnenste, het pure wat de mens maakt. Ziektes en pijnen zijn allemaal een gevolg van het gif wat dagelijks ingenomen
wordt, de “mindset” en de manier van leven. Als mensen klagen
over pijnen is het wat zij zelf innemen en hun eigen lichaam aan
doen. Al deze zogenaamde reguliere en alternatieven zijn niets
meer als hopen dat de persoon hun portemonnaie trekt om weer
geld te spenderen in een of ander wondermiddel of behandeling.
De pure gezondheid zit in elk mens maar het is de mens zelf die
oneindig bezig is in een cirkel van ziektes en pijnen wat gekoppeld
is in deze dimensie aan geld, macht en luxe.
Alle gezondheid heb je zelf in de hand. De stap daar naar
toe is je totale eetgedrag omgooien. Het eten van kunstvoedsel,
vlees en alle vormen van chemicaliën zal uit je eet- en leefpatroon gehaald moeten worden. De meest effectieve weg is je te
gaan begeven in de rauwe groenten- en fruitwereld samen met
noten die niet bewerkt zijn. In deze 3 hoofdgroepen zit alles wat
je lichaam nodig heeft zelfs het water waar men denkt liters per
dag van te moeten drinken. Alles zit in deze driemusketiers. Al
het kunstvoedsel, alcohol en drugs en ook spoortje dit spoortje
dat, kunnen vervallen omdat deze geheel overgenomen worden
door bovengenoemde eetgewoonte. Heel sporadisch worden deze
goedkope geheimen vrijgegeven. Een van de pioniers was dr M.
Gerson die nu diverse klinieken heeft die alle zieke mensen beter
maakt met zijn dieet (tot kanker toe) wat gebaseerd is op rauwe
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groenten, fruit en noten. Er zijn nog enkele andere personen onder
andere dr N.W. Walker die ook deze eetgewoonte heeft uitgewerkt.
We praten ook hier over rauwe groenten, fruit en noten dat in de
vorm van sappen maar ook via rauwkost. Een van de belangrijkste
zaken is dat je zout en kruiden laat vallen. Deze halen 80% van
de kracht van rauwe groenten en fruit weg. Ook is het belangrijk
dat groenten en fruit niet verwarmd worden. Ook dat haalt de
voedingswaarde drastisch naar beneden. Als je dat onder controle
hebt dan zul je merken dat je bij de leer van de oudjes gaat komen
die leven van een handjevol voedsel. Wat helemaal frappant is
dat alle klachten zullen verdwijnen van hoofdpijnen, spierpijnen,
ziektes welke dan ook, tot ontstekingen toe.
Er zijn geen dure therapieën nodig, geen supplementen
en zeker hoeven er geen grote bedragen uitgegeven te worden
om je weer beter te voelen en gezond te zijn. Het frappante is dat
je nog niet de helft meer aan eten uit geeft als met al de heden
ten dagen middeltjes en chemisch voedsel! Dus het is ook nog
geldbesparend ook. Dat voor die mensen die op de centen zitten.
Door simpel je eetgewoonte om te gooien naar verse groenten en
fruit samen met noten hoef je je kostbare leven niet te verspelen
aan vele therapieën, doktoren, supplementen en spiritueel zijn.
Want door je basis goed te maken zul je vanzelf merken dat je
leven totaal een andere wending krijgt en je tijd over hebt om te
leven. Leven vanuit je binnenste, met gevoel en met de energie
die je dan op vangt om te komen tot een mooi geheel.
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De keuze is simpel; blijf vechten tegen ziektes, pijnen
volgens de leer van de massa en hun websites, blaadjes en programma’s (commercie) of wees werkelijk gezond door simpel je
eetgewoonte aan te passen en heb een zee van tijd en geld over
om van je leven een leven te maken. De keuze is aan u!
Als informatie: diëten, recepten en adressen in mijn bezit
inclusief mijn eigen ervaring.

1-19 Ik ben ziek van deze wereld
Ik ben ziek van deze wereld en vele mensen die zo naïef
zijn en leven als robotten/slaven en daardoor medemensen in
problemen brengen.
Ik ben ziek van deze wereld die ziektes, die er niet hoeven
te zijn, in stand houden en de beschikbare kuren die iedereen kunnen genezen verbiedt.
Ik ben ziek van deze wereld en van die mensen die andere
mensen in angsten laten leven.
Ik ben ziek van deze wereld en zijn zogenaamde rechtssysteem dat niets anders is als een slaventribunaal.
Ik ben ziek van deze wereld en de ziekelijke geesten
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die menen te moeten vechten voor een vaderland en niet weten
waarom ze aan het moorden zijn.
Ik ben ziek van deze wereld omdat geld de wereld heeft
overgenomen en menselijkheid als virus en kwaad wordt gezien.
Ik ben ziek van deze wereld en het geklets en onzinnige
praat die dag in dag uit de wereld wordt rondgeslingerd.
Ik ben ziek van deze wereld en hun machthebbers die
menen voor anderen te kunnen bepalen en zelf te zwak zijn om
wat te betekenen voor de mensheid.
Ik ben ziek van deze wereld die vele medemensen die
honger hebben laten creperen, dat terwijl er overvloed is op deze
planeet.
Ik ben ziek van deze wereld en het bepalen door anderen
terwijl deze zelf niets uitvoeren en zich veelal schuilen achter
valse namen of dikke muren en hun wetten.
Ik ben ziek van deze wereld die oprechte mensen als criminelen wegzet en de criminelen via een ziek systeem steunt en
beschermt.
Ik ben ziek van deze wereld omdat de rollen omgekeerd
zijn; kwaad wordt beloond, goed doen wordt gestraft.
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Ik ben ziek van deze wereld omdat ik al 61 jaren probeer
goed boven kwaad te laten komen en nu in zie dat dat mijn grootste
fout was in mijn leven.
Ik ben ziek van deze wereld, een wereld wat niet mijn
wereld is.
Ik ben ziek van deze wereld.
John H. Baselmans-Oracle

1-20 Spiritueel
Het woord dat we aardig veel lezen op de sociale media
maar ook te pas en te onpas gebruiken. “Spiritueel” is een relatief
nieuw woord en men probeert het in vele graden te zetten en de
een is nog spiritueler dan de ander. Ook het bewuste licht en de
diverse “ogen” zien we alsmaar de revue passeren.
Wat me op valt en regelmatig tegen kom, is dat ik persoonlijk ook gerekend word onder spiritualiteit en het wordt mij
persoonlijk nogal voor mijn voeten gegooid dat ik met mijn werk,
om de waarheden naar boven te krijgen en mensen spiegels voor
te houden, totaal niet spiritueel bezig ben. Nu, ik heb nog nooit
in een boek noch postings gezet dat ik spiritueel ben! Ik heb zelfs
in enkele boeken aangehaald dat de hele spiritualiteit niets meer
is als een modegril die vele mensen grote sommen geld kost en
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in geestelijke problemen brengt. Erger nog, vele oplichters zitten
in de spirituele clubjes en groepen. De lezingen vliegen je om de
oren en het geld in je buidel wordt minder en minder.
Het energieniale leven wat ik leef heeft totaal niets met
spiritualiteit te maken. Het is gebaseerd op energie en de vele
krachten van deze energiewereld. Het is het werken in de totale
energiewereld en is niet de spirituele modegril van heden.
Als mensen kwaad op me worden of mijn weg niet begrijpen, doet u me een plezier maakt u zich niet belachelijk om mij
in de spirituele hoek te plakken. Ik geloof noch in een allah, noch
god, noch enig ander figuur of spiritualiteit en ben bij geen kerk
of clubje aangesloten. Het is wat u de stempel geeft; genaamd
atheïst. Daarnaast ben ik ook soeverein. Ik geloof in mijn energie
wat de totale energie is en die alle wegen opent, mits men deze
weg wil inslaan en mee wil werken.
Mijn dank,
John H. Baselmans-Oracle

1-21 De leugen van SMOC
WAT GEBEURT ER MET HET GELD ALS ISLA MOET
BETALEN?
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Als Isla moet betalen zal stichting SMOC ruim 2 miljoen
gulden ontvangen, De andere mede-eisers gezamenlijk ontvangen
dus ruim 72 miljoen gulden. Niét iemand van SMOC krijgt het
geld, nee, de stichting. Als dat geld bij SMOC zou komen, zal
SMOC dat geld vollédig gebruiken voor het enige doel waar het
SMOC omgaat: schonere lucht. Dat kan door bewoners onder de
rook te helpen, bv aan een airco, of ze te helpen verhuizen, het
schoonmaken van de groene aanslag, het ondersteunen bij medische hulp, het betalen van geneesmiddelen etc.
Een notaris zal er op toezien dat áls Isla moet boeten, de
ruim 2 miljoen gulden die SMOC als een van de 26 eisers zou
ontvangen, volledig ten goede komt aan de mensen nabij de Isla.
Het gaat SMOC dus niét om geld, niet om eigen belang, niet om
grond onder de rook, niet om Isla te sluiten. Elke beschuldiging
aan SMOC dat dat wel zo zou zijn is gelogen.
Namens het bestuur van SMOC
Drs Peter van Leeuwen
Herinnert u nog de glazen champagne dat SMOC 5 jaar geleden publiceerde op internet en kranten toen de rechter uitspraak
deed en SMOC toen vertelde dat het grote geld binnen zou komen?
Toen sprak heer van Leeuwen dat al het geld in hun pot
ALLEEN zou gaan en dat een deeltje gebruikt zou worden voor
de mensen in de directe rook van de ISLA (zie oude uitspraken
in de pers)?
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Herinnert u nog deze uitspraken over deze miljoenen van
heer van Leeuwen voor radio en TV?
Waarom ging juist in die tijd het gezin van Leeuwen verhuizen naar een huis in de rook van de ISLA genaamd st Michiel?
Mensen laat u zich niets wijs maken, het gehele ISLA gevecht is niets meer dan geld, geld en geld. En SMOC probeert over
de ruggen van de bevolking miljoenen te maken. Laten we deze
zaak eerlijk aanpakken en niet bezeten van geld en eigen gewin.
Het geld behoort toe aan de gehele gemeenschap die te
lijden hebben van het ISLA ongemak. Niet een select groepje dat
nu het grote geld ruikt!

1-22 Very interesting day
Today I was invited for a ceremony about the 70 year of
the United Nations. When I arrived I couldn’t believe what I saw.
Most invited people were member of the freemasons locally and
some masons from the Netherlands stationed on our island. The
second speaker had a perfect speech, and guess what, he was
talking about the new world order and the new world passport.
People, I have heard with my own ears what they want to do in
the future. Of course the children were there because they are the
future! I couldn’t help laughing, the tension was high. In these 1
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1/2 hours of my life I got proved everything I wrote so far about
the new world.
Thank you for this moment.

1-23 United Nations the slave of the Freemasons
It took a while but for sure there is now definitively
proof that the United Nations are part of and are the slaves of the
Freemasons. It was the Freemasons who established the United
Nations! In their 70 years of operating on this earth they are the
organization that put the will of the Freemason on the citizens of
all countries.
Yesterday, in a small celebration of the 70 years existence
of this United Nations, over the 70% of the people who were invited were Freemasons and their speeches were about among other
things; children are the future and the new world passport! They
want to be one, one nation one world. And as we saw, the local
and Netherlands masons are completely agree with these words.
United Nations the slave of the Freemasons
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1-24 De beste wensen
Wat is de wereld toch mooi, wat is de wereld toch
geweldig.
Vanmorgen zat ik wat mails, berichten en verwensingen
te lezen die naar mij gericht waren.
“Je bent een pedofiel”
“Je bent een crimineel”
“Je bent een zak”
“Ik kan van je kosten”
“Je bent een schoft”
“Ze moesten jou aan de hoogste boom opknopen”
“Een kogel zou je moeten krijgen”
Om even maar een greep te doen wat er me allemaal toegewenst wordt.
Nu zullen er velen niet vrolijk van worden en ik moet
toegeven soms twijfel ik er aan of misschien mijn tweelingbroer
dit leven aan het leiden is. Maar blijkbaar, gezien dat het allemaal
op mijn scherm verschijnt, zijn het aardige zielen die mij alsmaar
het beste toewensen.
Nu kan het zijn dat je mensen op hun tenen trapt zeker als
ze zelf in die vuile wereld zitten en dan is het kennelijk zaak om
mensen te gaan bedreigen en alles toe te wensen als hij de waarheid spreekt. Wat mooier is hun negatieve uitstraling, hun energie
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die ze menen achter valse namen en valse mailadressen te kunnen
verspreiden. Maar beste mensen die me dit alles toewensen, het
is een gemakkelijke handeling om al deze negativiteit terug te
kaatsen naar deze simpele zielen. Dat terugkaatsen kan gekoppeld zijn met een beetje begrip en er aan vastgekoppeld de weet
hebbende dat ze niets anders kunnen dan dreigen. Dat maakt hun
leven niet gemakkelijk, eerder ondragelijk.
Voor al mijn bedreigers en beste wensen toe zenders, ik
heb het met jullie te doen want het is zeker voor jullie moeilijk
om clean te worden laat zijn clean te zijn.
Het allerbeste en we zijn er om elkaar te helpen, niet waar?
John H Baselmans-Oracle

1-25 Aqualectra gaat tegen de internationale regels van de
mensenrechten handelen
“Goede morgen meneer. We komen de meternummers
opnemen voor ons nieuw systeem! “ Toen ik deze persoon antwoordde: “Jullie hebben de nummers al, haal ze uit jullie computer” kwam de aap uit de mouw. Aqualectra gaat de “smartmeter”
zetten, de meter die een computer is en alles gaat registreren wat
je in je huis doet. Als je in Google “smartmeter” in typt en gaat
lezen zie je dat in vele landen de smartmeter al geweerd is door
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de burgers, en wat deze zogenaamde onschuldige meter doet.
Daarnaast blijkt dat deze meter je privacy aantast en dat is weer
verboden volgens de internationale regels van de rechten van de
mens. Om die reden worden op vele plaatsen op de wereld weer
de meters verwijderd. Ook is gebleken dat er vreselijk gesjoemeld
kan worden met deze gegevens en zijn er vele meldingen van huishoudens die plotsklaps zonder stroom komen te zitten omdat men
de meter kan bedienen op afstand. Nee, geen verzinsel maar vele
meldingen die je van het internet kunt halen. Hoe is het mogelijk
dat ons water- en elektrabedrijf deze meters nu gaat installeren
wetende dat ze tegen de regels zijn van de rechten van de mens.
Hoe is het mogelijk dat Aqualectra privé informatie van elk gezin
op ons eland wil gaan verzamelen via die zogenaamde onschuldige computer (smartmeter) en deze gegevens niet beschermd zijn
voor mensen die slecht willen. Dat maakt dat Aqualectra tegen de
lokale en internationale rechten handelt als ze deze meters gaan
plaatsen. Het zal een simpele gang naar de rechter zijn die dit
bedrijf voor alles verantwoordelijk kan stellen aangaande onze
privacy. Verschillende landen bannen deze meter uit en wij als
eiland worden nu opgezadeld met dit “controle apparaat” wat
nogmaals tegen de wet privacy handelt.
John H Baselmans-Oracle
http://gezondheidenvoeding.nl/gezondheid-gezond/denadelen-van-de-slimme-meter-en-je-kunt-deze-weigeren/
http://www.refusesmartmeters.com/page11.html
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http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-meterhealth-complaints/
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-shealth-care-system/office-of-the-provincial-healthofficer/current-health-topics/smart-meter-and-cancer-riskstatement
http://www.dcclothesline.com/2015/03/25/smart-meterinformation-consumers-should-know/
http://stopsmartmeters.com.au/health-researchsafety/
http://stopsmartmeters.org.uk/
http://www.thestar.com/news/queenspark/2015/01/22/
thousands-of-smart-meters-in-ontario-to-be-removedover-safety-worries.html
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcino
gens/athome/smart-meters
http://texansagainstsmartmeters.com/
http://www.globalresearch.ca/thousands-of-smart-meter-f
ires-new-whistleblower-and-court-evidence/5462760
http://smartmeterdangers.org/
http://stopsmartmeters.org/why-stop-smart-meters/
http://www.cs4fn.org/security/privacy/crackingsmartme
ters.php
http://www.computerworld.com/article/2506149/cybercri
me-hacking/researcher-releases-smart-meter-hackingtool.html
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1-26 Aqualectra brengt onze gezinnen in gevaar
Zoals we ondertussen weten, Aqualectra gaat onze huidige
meters vervangen met de nieuwste soort smartmeters. Nu heb ik
al even eerder aangehaald dat deze nieuwe gecomputeriseerde
meter met ingebouwde WIFI (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/
Slimme_meter) vreselijk gevaarlijk is. Maar het is niet doorgedrongen welke gevaren er al wereldwijd (sinds 2010) naar buiten
zijn gekomen rond deze meter.
De Smartmeter (de “Slimme meter” genoemd in Nederlandse vonnissen) geeft nogal gevaren.
Zoals ik al aanhaalde, het heeft een ingebouwde computer
met WIFI en dat is omdat men dan de stand gemakkelijk op kan
nemen vanaf de straat of u nu thuis bent of niet. Gemakkelijk toch?
Nu, deze smartmeter kan meer. Hij neemt op wat u doet en er kan
zeer gevoelige persoonlijke informatie doorgespeeld worden naar
die persoon die op de straat staat en toegang heeft tot uw meter. Dat
kan iedereen zijn want de WIFI connectie is vrij simpel te kraken
en de vele codes zijn te vinden op internet (zie bv deze pagina:
http://www.cs4fn.org/security/privacy/crackingsmartmeters.php).
Eenmaal in de meter kan die persoon doen wat hij wil en
zelfs af gaan lezen wat er in het huis aan elektriciteitsbronnen
zijn! Maar hij kan ook uw stroom uitzetten! De persoon kan de
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meter blokkeren! Geen stroom is geen alarm, geen licht en geen
veiligheid!
Buiten dat alles is het een WIFI device, wat wil zeggen het
heeft vreselijk veel gevaren gezondheidstechnisch gezien.
WIFI is momenteel een van de grootste kanker veroorzaker! (lees http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Radiation_frame.htm en https://www.intellihub.com/new-cell-towerssmart-meters-increase-radiation-exposure-across-los-angeles/)
Wereldwijd zijn organisaties bezig om deze meters uit te
bannen. In Amerika en Nederland kan men deze meter weigeren
op verschillende gronden. (zie: http://gezondheidenvoeding.nl/
gezondheid-gezond/de-nadelen-van-de-slimme-meter-en-je-kuntdeze-weigeren/ en de site http://www.refusesmartmeters.com/
page11.html)
Ook de kanker organisatie in Amerika heeft dit apparaat
al aangehaald als zijnde “mogelijk” gevaarlijk! Klopt “mogelijk”
omdat men niet mag schrijven dat dit kanker veroorzaakt. (http://
www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/
smart-meters).
Staten in Amerika zijn bezig om deze meter weer te
veranderen naar gewone analoge meters! (http://texansagainstsmartmeters.com/)
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Wereldwijd zijn acties tegen deze meters en men mag
hem weigeren.
- Engeland: http://stopsmartmeters.org.uk/
- Australië: http://stopsmartmeters.com.au/health-resear
chsafety/
- Canada: http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/
quebec-city-firefighters-ask-hydro-qu%C3%A9bec-toleave-smart-meters-alone-1.2983309
- Amerika: http://texansagainstsmartmeters.com/
- Diverse artikelen: http://www.globalresearch.ca/
thousands-of-smart-meter-fires-new-whistleblower-andcourt-evidence/5462760
http://smartmeterdangers.org/
http://stopsmartmeters.org/why-stop-smart-meters/
Wilt u meer weten, google deze woorden “protest smart
meter”.
Smartmeters zijn een gevaar voor de mens en dat moet
Aqualectra weten. Doch na al deze testen, rechterlijke uitspraken
vele jarenlang, plaatsen deze mensen deze gevaarlijke meters!
- Is onze gezondheid niet een prioriteit op ons eiland?
- Is onze veiligheid niet belangrijk voor Aqualectra?
Door uw nieuwe meters heren en dames Aqualectra maakt
u dat onze gezinnen (vrouwen, kinderen, mannen);

66

- DIEPTEPUNT -

1. In gevaar worden gebracht daar slecht willende
personen die deze meters kunnen hacken (net zoals
toentertijd de elektronische stemmachines)
2. In gevaar brengt dat men het systeem plat kan leggen.
3. Niet kan garanderen wat er met onze gegevens
gedaan wordt.
4. Bewust ons, burgers, bloot laat staan aan nog meer
straling in vorm van WIFI, wat duidelijk bewezen is
dat dit kanker oorzaak nummer 2 is momenteel!
5. Niet de optie geeft deze kankerverwekker te
weigeren terwijl dat wettelijk wel mogelijk is.
Smartmeter is een onveilige kankerverwekker die de burger
nog zieker maakt en bloot stelt aan ongekende gevaren.
Weiger de smartmeter als u uw gezin veiligheid wil garanderen en minder kans laat lopen op kanker.
De beslissing ligt bij u!
John H. Baselmans-Oracle
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1-27 Curaçao is verre weg van democratie
Omschrijving
Democratie is een bestuursvorm.
Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden
(dèmos), “volk” en (krateo), “heersen, regeren” en betekent dus
letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt
over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland.
In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is
alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming
van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke
gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten
geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér
recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen.
Wat zien we op Curaçao?
Landverraders nemen de macht in handen omdat ze bang
zijn dat een MFK, oftewel heer Schotte, weer op de bewuste stoel
gaat zitten.
De rechtbanken willen/kunnen deze persoon (nog) niet
veroordelen en daarom heeft hij, gezien de verkiezingsuitslagen,
het recht om te regeren. Of dit nu goed is of fout, het is zoals de
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democratie omschreven is en ons voorgehouden wordt. Dat, of je
de stemmen nu koopt of afperst. We weten allemaal dat, dat in het
kiessysteem van Curaçao mogelijk en toegelaten is. Heer Schotte
maakt daar gretig gebruik van.
- Wanneer gaat het volk van Curaçao opkomen voor
haar rechten?
- Wanneer komt er die opstand die de gehele politiek
achter slot en grendel zal zetten?
- Wanneer gaan de slaafse schapen (lees het volk)
wakker worden en hun soevereiniteit opeisen?
CURAÇAO WORDT WAKKER!

1-28 Het dagelijks toedienen van gif
We weten het al lang, in ons lokaal water wordt gif toegevoegd in de vorm van Chloor, Zoutzuur en Fluor. Welke rapporten en wat er ook rond de wereld er over gepubliceerd wordt
zijn leugens volgens onze lokale experts! Ik noem maar een paar
rapporten; Harvard University, Kent University, Toronto’s York
University, publicatie in The Journal of Epidemiology and Community Health--a British Medical Journal publication, Cochrane
Review, Publicatie in The Lancet en daarnaast de uitspraken van de
U.S. Department of Health & Human Services (HHS), Publicatie
in American Journal of Public Health. Zij bevestigen wat alleen al
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fluor voor schade aan kan richten voor ons en de natuur.
We merken hoe we systematisch vermoord worden via
ons drinkwater. Die mensen in de top die dit allemaal oogluikend
toestaan weten het beter en men doet er alles aan om mensen
langzaam maar zeker ziek te laten worden en in een ziekenhuis
te laten belanden.
Al ruim 2 jaar drinken wij geen drinkwater meer uit de
kraan en halen we gezuiverd water uit de grond. Sinds die tijd zijn
verschillende zaken als spierpijnen, hoofdpijnen verleden tijd.
Ook werd ik later bewust dat klachten bij onze honden van het
drinkwater konden zijn. Ze hadden namelijk uitslag, kale plekken,
alsmaar bijten, jeuk en soms knobbels waar de dierenartsen geen
kuur voor hadden. Ik veranderde ook het drinkwater van onze
honden en wat bleek, na een maand verdwenen alle klachten en
werd de vacht van al onze honden weer gezond en de klachten
verdwenen! Ook merkte ik dat de planten verbrandden als we ze
uit nood water vanuit de kraan moesten geven. Bij de varens en
orchideeën planten was dit duidelijk te zien. Regelmatig gebeurt
het nog wel eens dat we water hebben wat wit is uitgeslagen. Zo
zien we ook nog duidelijk dat in het water dus moordenaars rond
hangen voor de mens, dieren en planten.
Ik weet dat het allemaal niet belangrijk is en dat beetje gif
moeten we tegen kunnen en daarom zijn het juist die mensen die
daarvoor verantwoordelijk zijn, die GEEN waterleiding drinken
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en dat zelfs zoveel mogelijk weren. Want is het niet zo dat het
personeel onder onze leidingwaterleverancier een message service heeft wanneer de waarden absoluut de pan uit rijzen van het
water? Was het niet het personeel zelf wat ons verbood water uit
de kraan te nemen en met flessen water kwam?
Wat maken we ons druk, dood gaan we toch. Laten we
maar zorgen dat we een goede Kerst en Nieuwjaar hebben en
volgend jaar, och we zien wel! Wie dan leeft wie dan zorgt!
Fijne feestdagen
John H Baselmans-Oracle

1-29 Vooraan in de kerk
Deze dagen zitten vele mensen vooraan in de kerk omdat
het volgens het geloof bijzondere dagen zijn. De indoctrinatie
van het geloof is zo ver gekomen dat vele deze dagen zich als
heilige mensen gedragen en na morgen als beesten elkaars leven
onmogelijk maken. Maar wat gebeurt er in het geloof? We weten
ondertussen dat zeker in het rooms katholieke geloof ongeveer 6%
van de predikers niet met zijn handen van kinderen af kan blijven.
Dat wil zeggen dat alleen op Curaçao er NU vandaag 3 geestelijken
zich vergrijpen aan kinderen. Uit de Boston Globe files (https://
www.bostonglobe.com/news/special-reports/2015/10/13/bcomspotlight/H1GowF3c56Yq7n68ONhJcK/story.html), een krant die
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het lef had deze misstanden aan te pakken, wordt duidelijk dat de
6% hoger ligt in de Zuid-Amerikaanse landen daar deze landen
gebruikt worden om geestelijken met een strafblad te dumpen!
In een geweldig artikel van de Boston Globe is het Amerikaanse
pedofielen netwerk compleet opengelegd en dat gaat tot justitie
en tot de politiek door. Vele rapporten zijn er naar buiten gekomen
waar men in kan lezen dat de rooms katholieke kerk de touwtjes
in handen heeft in de middenlaag en top van de maatschappij.
Zowel justitie, rechters, politie en de vele advocaten inclusief pers
moeten deze pedofilie beschermen en verbloemen (lees rapporten
Boston Globe). Maar ook hier op onze eilanden hebben we mee te
maken. En dat zien we duidelijk bij bisdom Willemstad. Ondanks
dat er vele meldingen zijn over misstanden beschermen de lokale
justitie, politici inclusief enkele grote heren, deze zaken af daar
ze blijkbaar ook midden in deze smerige handel zitten zoals in
Boston. Als men dan als buitenstaander gaat wroeten wordt de
druk zo hevig dat men niet meer verder kan en levens onmogelijk gemaakt worden. Het is niets voor niets dat de huidige paus
uitgenodigd is op dit eiland! Er is veel te verzwijgen en dat lees
je ook in het over 100 pagina’s tellend rapport waar ik de aangifte
heb gedaan bij het Vaticaan over deze lokale misstanden. (http://
www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/Aangifte_Vaticaan_download.pdf)
Ondertussen zitten vele als heilige vooraan in de kerk en
vreten zich vol aan overdadig voedsel terwijl kinderen verkracht
worden en medebewoners op karton slapen zonder een goed dak
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boven hun hoofd. Dan kom ik op de vraag naar u toe; Als u met uw
handen over elkaar in de kerk zit denkt u dan ook aan dat u voor
een mogelijke kinderverkrachter geknield zit en een organisatie
aanbidt die deze beschermt?
John H Baselmans-Oracle

1-30 Nieuw boek John H. Baselmans-Oracle
Uitgebracht: 1 januari 2016
Vrijheid en Liefde
Veel is er gaande en veel maken we nu mee. Doch we
vergeten dat veel terug te brengen is naar ons zelf. We leven langs
elkaar heen en we zijn vergeten welke krachten we bezitten. We
zijn te ver afgedwaald van onze bron. We vergeten te leven en we
weten niet meer onze gevoelens maar ook onze krachten aan te
spreken. We zitten gevangen in een web dat alles voor ons regelt,
denkt en bepaalt. We vertrouwen op het goede maar merken steeds
meer dat het goede niet zo uitpakt zoals wij het goede zien.
We leven in een wereld waar voor ons alles al bepaald is.
Wij mogen niets anders doen dan wat lege plekken invullen. Wat
als wij de wereld gaan omzetten? Wat als wij de vrijheid gaan
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bepalen zoals wij die willen zien? En wat als we de kracht gaan
aanspreken die vanuit vrijheid en liefde komt?
Vrijheid en liefde, wat we helaas al eeuwen lang verkeerd
interpreteren. Laten we een wereld creëren die bepaald wordt door
ons gevoel, onze krachten en onze energie.
John H. Baselmans-Oracle
Gratis te downloaden via de link
Title: Vrijheid en Liefde (Uit de cyclus van het energieniale
leven) ISBN 978-1-329-79390-3
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Vrij
heid_download.pdf
File size 1.4 MB
Hardcopy is te bestellen via zijn uitgever Lulu.com

1-31 WANNEER O WANNEER
gaat men de waarheid publiceren?
Vanmorgen weer een kogelregen op ons eiland of het nu
vrouwen, kinderen of oudere mensen zijn, we knallen ze simpel
neer. Dat onder het mom dat het onze straatsoldaten zijn die een
oorlog verklaard hebben.
Maar waarom werkelijk deze golf van geweld?
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Ten eerste: We zitten duidelijk met een zwaar corrupt politiekorps en met een even zo corrupt Openbaar Ministerie en de
rechterlijke macht! De enige houwvast als burger zijn de regels
van de maffia en men moet toelaten wat er nu gaande is.
De Colombiaanse drugsmaffia pakt het anders aan dan
de Italiaanse drugsmaffia. Laatst genoemde had lange tijd het alleenrecht op onze eilanden maar dat is de laatste jaren veranderd.
Met het leegroven van de Veiligheidsdienst enkele jaren geleden is
alle informatie in handen gekomen van de Colombiaanse maffia
en zij weten nu precies wie de “spelers” zijn op onze eilanden.
Zo hebben ze voet op deze eilanden gekregen en zijn nu met grof
geschut hun plaats aan het verwerven.
Daarnaast is de Colombiaanse methode compleet anders
dan de Italiaanse methode van drugs distribueren. Heb je schulden bij de Italianen dan zal er nog gekeken worden hoe men die
schulden kan innen. Is er een schuld bij de Colombianen word je
koud gemaakt.
Wat kunnen we als burgers nog doen?
Weinig, want zolang we met een corrupt systeem zitten,
zullen deze eilanden een prooi blijven van de maffia zoals ik reeds
in 2010 beschreef in het boek “Curaçao maffia eiland”.
John H Baselmans-Oracle
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1-32 Waar naar toe?
We zijn in een tijd gekomen waar de criminelen beschermd
worden door de wet en je als eerlijke oprechte burger geen rechten
meer hebt en veroordeeld bent voor het leven.
Je krijgt een melding over wekelijkse drugstransporten
via containers naar Rotterdam en Antwerpen vanuit een van de
toeristische attracties.
Je krijgt te horen van een insider dat de miljoenen over
het scherm vliegen en deze worden door een lokale bank niet
geregistreerd bij de MOT.
Je krijgt te zien dat het project ook nog “gesponsord”
wordt door Duits verzekeringsgeld en blijkt een grote politieke
vrouw achter te zitten.
Ook verdwijnt er veel “subsidie geld” wat via claims binnen is gekomen.
Die personen die het wilden melden werden afgeperst
voor het leven en een tweede persoon heeft het eiland moeten
verlaten en leeft nu op een rots vele kilometers verder. Een derde
is miraculeus overleden.
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Je ziet dat er een grote man achter zit die zichzelf als de
don der don’s profileert en de goedheid zelve is.
Je ziet dat de politiek naar de pijpen danst van deze heer en
dat er gebeurt wat hij wil dat er gaat gebeuren. Politieke adviseurs
handelen zoals deze persoon het wil en zoals hij het hen oplegt.
Je ziet dat de data handeling ook in zijn bezit is en hij bezig is de elektriciteit voorziening in handen te krijgen. Vele zaken
op onze eilanden zijn namelijk al indirect onder zijn commando.
Je ziet dat zowel de Procureur Generaal als Openbaar Ministerie evenals het hele politiekorps naar de pijpen danst van de
top met daarnaast de politici die precies uitvoeren wat deze man
meent wat er moet gebeuren op deze eilanden.
Je ziet dat bij de minste tegenstand die voor zijn voeten
wordt gelegd, je het leven onmogelijk wordt gemaakt en dat je bedreigd wordt juridisch maar ook fysiek om zo je mond te snoeren.
Je ziet dat de gehele lokale pers in handen is van deze man
die alle kranteigenaren in de ban heeft en zo oplegt wie wel een
vrijheid van meningsuiting mag plaatsen en wie niet.
Je ziet dat deze man zich aan “regels” houdt van een hoger
iemand. En dan kom je voor het blok te staan dat je dit wil doorgeven met namen en toenamen, bewijzen en met onderzoeken.
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Omdat de gehele juridische top in het spel zit, denk je aan
een gouverneur die direct staat onder de koning. Maar dan besef
je, als je het gedeponeerd hebt, dat ook deze persoon handelt in
opdracht van hogerhand.
Dan blijft mijn vraag: Waar naar toe?
Want er is geen persoon aan de top die opgewassen is tegen
deze macht en er is geen organisatie die niet direct of indirect los
staat van deze criminelen. Het is een uitzichtloze weg waar je alleen maar algemeen kunt melden en hopen dat de kogels je blijven
voorbij gaan en dat de “vreemde ongelukken” goed zullen blijven
aflopen. Zodat je kunt blijven melden zolang je getolereerd wordt
door hogerhand. Het is zaak om als “dorpsgek” verder te gaan en
je belachelijk te laten maken om zo je verhaal te kunnen doen.
Het is een kwestie van tijd en die kan lang maar ook zeer kort
zijn. Dat hangt af van “hogerhand” die veilig achter dikke muren
en in zijn kastelen vertoeft en bepaalt wat er moet gebeuren en
dat weer in opdracht van hogerhand.
Waar naar toe?

1-33 Eindeloze beloftes van minister Romer
We zijn een geduldig volkje op Bandabou en we weten
dat we altijd moeten smeken dat er iets gedaan wordt op ons deel
van het eiland.
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Enkele jaren hebben we over ongangbare wegen moeten
gaan omdat de overheid bezig was om onze verbindingsweg op
te lappen (wat zij noemen “vernieuwen”). Onze minister van
vervoer en verkeer mevr Romer wist ons zelfs te vertellen dat het
laatste deel klaar zou zijn einde 2015. Ondertussen leven we in het
jaar 2016 en zien we nog steeds oranje tonnen staan die de gaten
moeten coveren! Ook zien we grote delen niet gelegde stoepen en
diepe geulen langs de weg waar nog bij diverse geulen waterleidingen en kabels open liggen. De nieuwe zogenaamde super de
luxe verlichting is zo super dat hij ‘s avonds pikzwart blijft! Ook
struikelen we op verschillende plaatsen over belachelijke drempels waar mensen nu via de berm maar een tussenweg zoeken om
deze te vermijden. Daarnaast is de middenberm een farce en men
slaat te pas en te onpas gewoon links of rechts af! De zandgeul is
niets meer dan een lokale woestijn die men ziet als 3de rijstrook!
De vraag aan onze minister is: Wanneer komt u uw beloftes
na en zorgt u dat de westpuntweg eens afgewerkt wordt volgens
al uw mooie woorden? Of moeten we op Bandabou dit maar weer
nemen dat een Curaçaosche wegenbouw hun werk niet afmaken
maar wel het geld blijkbaar binnenhalen?
John H Baselmans -Oracle
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1-34 De Dengue, Chikunguya en Zika mug gecreëerd door
de wetenschap!
Er is een document opgedoken in “de Wallstreet Journal”
wat er uit blijkt dat er alsmaar gerommeld is met de Dengue mug
om deze zogenaamd te bestrijden. Na deze experimenten zijn er
in een rap tempo de Chikunguya en Zika ontstaan die nu duidelijk
gecreëerd is door een ziekelijke wetenschap.
Zoals ik al in een eerder stukje heb aangehaald (Angst
campagne gestart) blijkt dat deze mug dus bewust ontwikkeld te
zijn om ziektes te “bevechten” (lees) verspreiden!
Ik stelde in mijn vorige stuk:
“Het is wel vreemd dat deze microcefalie al altijd heeft
bestaan en dat het altijd al voorgekomen is sinds we praten over
baby’s laten inenten! Is het niet dat er iets meer aan de hand is
met de inentingsvloeistof en dat men dat aan het onderbrengen
is onder een mug die misschien de vieze reactie van de inenting
versterkt! Bij een beschrijving vond ik dit “zoals een infectie of
te weinig zuurstof of alcohol gebruik door de moeder tijdens de
zwangerschap”.
Men wil nu deze mug alleen als de boosdoener aanwijzen
voor de vele problemen bij baby’s dat terwijl er al enkele tijd
vreselijk gerommeld wordt met inentingen. Wanneer gaan we de
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waarheid inzien en wanneer gaan we de elite daarvoor verantwoordelijk stellen?”
Wat nu duidelijk is dat juist de mug gecreëerd is om ziektes
te verspreiden (onder het mom te bevechten) en dat samen met
de vele zeer giftige inentingen die we toelaten door doktoren die
menen onze kinderen kost wat kost te moeten volspuiten met gif.
De combinatie die nu is ontstaan, mug en inenting, is kennelijk
een geweldige combinatie om kinderen een vreselijk leven te
garanderen.
Het stuk begint als volgt:
Scientists Tweak Bugs to Zap Disease
By Gautam Naik
October 31, 2011
In the first open-air trial of its type, an army of lab-made
mosquitoes carrying a “death gene” managed to wipe out most
of a test population of native mosquitoes on a Caribbean island, a
novel but potentially risky technique for fighting tropical diseases
such as dengue fever.
Link
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204505
304577003792892772710
Mensen, het wordt tijd dat we eens wakker gaan worden.
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1-35 Angst campagne gestart
Zika virus is geweldig gevaarlijk voor zwangere vrouwen
Zika-symptomen (koorts, rode uitslag, hoofdpijn) zijn
milder dan chikungunya of dengue. Maar de ziekte is risicovol
voor zwangere vrouwen. In Brazilië zijn al 3.500 gevallen bekend
van baby’s met microcefalie, waardoor ze worden geboren met
een kleinere schedel.
Definitie Microcefalie
Microcefalie (micro= klein, cefalie= hoofd) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en wordt gekenmerkt door
een te kleine omvang van de schedel, waarbij de hersenen zich
niet volledig ontwikkelen. Microcefalie is meestal aangeboren
(primaire microcefalie), maar kan ook later ontstaan (secundaire
microcefalie).
Oorzaak
Aangeboren microcefalie kan ontstaan door veranderingen
in het erfelijk materiaal. Dit kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen bij de foetus tijdens de zwangerschap. Andere mogelijke
oorzaken zijn stofwisselingsziekten, een te vroege verbening van
de schedel (craniosynostosis), schadelijke invloeden van buitenaf
en bepaalde infecties tijdens de zwangerschap. Sommige infecties en zuurstoftekort kunnen bij pasgeborenen ook microcefalie
veroorzaken.
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Klinisch genetisch onderzoek is noodzakelijk om mogelijk
herhalingsrisico bij een volgend kind te kunnen vaststellen.

1-36 Ongevraagd gebruik van mijn tekening
							
Betreft: Ongevraagd gebruik van mijn tekening		
Curaçao 26-01-2016
Beste Directie Elmar
Gisteren 25-01-2016 zag ik een advertentie (Zie bijlage
1) van u waarbij u mijn tekening (Zie bijlage 2) heeft gebruikt
zonder mijn toestemming!
U gebruikt mijn intellectueel eigendom voor uw reclame
en dat is niet zo netjes.
Wat denkt de directie van ELMAR hieraan te doen is mijn
vraag?
Groet
John H Baselmans
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1-37 Het verhaal wat achter het lokaal boycotten zit van
mijn kunst
De kunstwereld wordt blijkbaar bepaald door de MCB en
daar zit de heer L. Capriles sr. achter.
Vele jaren geleden was ik degene die weigerde om naar
zijn pijpen (geld) te dansen en ging geen dikke leningen aan voor
mijn galerie en ik tekende niet zoals deze man het wilde. Daarom
werd mijn werk bestempeld als “niet genoeg Antilliaans”. Het
was deze man persoonlijk die mij uit de internationale exposities
schrapte wat later mij medegedeeld werd door toentertijd het
reclamebureau Code Advertising. Ook verplichtte hij de lokale
galeries, die blijkbaar allemaal werken met MCB geld, mij niet
langer meer expositieruimte te bieden! Dat werd later bevestigd
door de oud-eigenaresse van Galerie 86, mevr. Blok die net voor
haar sterven mij nog haar excuus aan geboden heeft dat ze niets
anders kon doen dan mij te weigeren voor bepaalde buitenlandse
exposities. Het was volgens haar woorden “John Baselmans eruit
of geen geld meer van de bank voor de galerie”!
Lang ben ik nog gesteund door het bedrijfsleven en kreeg
ik nog mijn exposities via Sectie Cultuur, heer Pacheco Domacasse
maar die gingen afhaken toen ook daar druk op werd gezet. Het
ging zelfs zover dat de bank er alles aan gedaan heeft om mijn
lokale reclamebureau de grond in te werken en naar horen zeggen
lokale bedrijven verbood om mij te nemen als zijnde hun recla84

- DIEPTEPUNT -

mebureau. Er werd mij tot 3 maal toe mega bedragen, als zijnde
bedrijfskapitaal, aangeboden door deze bank met het doel om
mij zo later buitenspel te zetten. Ik weigerde tot drie maal toe dit
bedrijfskapitaal, deze injecties. Ik bleef werken voor grote lokale
bedrijven en de overheid waar de bank kennelijk minder vat op
had. Ik heb nooit gedanst naar de pijpen van welke bank dan ook!
Het zit bovengenoemde bank kennelijk nog steeds dwars gezien
het feit dat ik alsmaar geweigerd word door de lokale galeries.
Dat bewijst ook dat de lokale kunstwereld nog steeds in
handen van de bank is. Dat alles onder het mom van dat het alleen
maar lokaal werk (lees maskers en donkere mensen) moet zijn wat
werkelijk als lokale kunst betiteld mag worden. Daarom heb ik mij
teruggetrokken van deze vuile lokale “kunstmaffia” praktijken en
maak ik werk wat ik mooi vind en waarbij ik achter sta. Ik maak
geen werk zoals het een select groepje wil opdringen! Hierdoor
kan ik stellen dat ik een van de weinige vrije kunstenaars ben van
deze eilanden. Wat je duidelijk ziet in de lokale kunstwereld is dat
deze gebukt gaat onder veelal commerciële “rommel” ten koste
van die kunstenaars die hun hart en ziel vastleggen.
Ik kan met trots zeggen dat ik me niet heb om laten kopen
door de lokale kunstmaffia en de enkele personen die zich uitgeven
als “kunstkenners” die allen onder druk staan van bovengenoemde
bank en hun geld.
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1-38 Het internet staat er vol van
‘s Morgens, je zet je computer aan en je gaat het nieuws
lezen wat je in de uren dat je hebt liggen slapen gemist hebt. Je
ziet de ene naar de andere ellende verschijnen en de commentaren liegen er niet om. Er is geen voorval of er is al een schuldige
die aangewezen wordt en iedereen weet al wat er gaande is zelfs
voordat er iets gebeurd is. De angstberichten rijzen de pan uit en
zowel de vrije als de reguliere pers haken er heerlijk op in want
elke hit op hun website is weer een extra centje voor hen en hun
adverteerders.
Wat we zien is duidelijk, we wijzen allemaal naar de mensen boven ons en die ons besturen en via banken ons in hun bezit
hebben. Zij zijn het kwade oog en zij zijn waarom de wereldoorlogen ons om de oren vliegen en we dagelijks wel met lijken en
vreselijke verhalen te maken hebben. Soms lees je dat het om één
familie gaat en dan lees je weer dat het om een bepaalde groep
gaat. Laten we even voor het gemak zeggen dat het om 5 duizend
mensen gaat die de wereld sturen in deze ellende volgens de vele
media en vele experts. Inderdaad het is een fractie van de wereldbevolking die hun goden aanbidden aan de top en deze goden
hebben alles in handen en hebben het zo voor elkaar gekregen dat
de absolute top, wat op 2 handen te tellen is, de wereld bestuurt.
Dan is mijn vraag: We zijn vandaag met 7,400,014,129
inwoners en we hebben een plus/minus 5,000 mensen die de ware
86
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top beschermen en orders uitdelen. Hoe is het mogelijk dat zo’n
minuscuul kleine groep er voor kan zorgen dat wij als slaven alle
opdrachten uitvoeren die zij ons opleggen?
Is het niet zo dat wij, 7,400,014,129 inwoners, niet naar
die kleine groep moeten wijzen maar naar ons zelf die de “goden”
domweg volgen?
We schreeuwen en we tieren en wijzen om ons heen en
vele menen te weten waar het werkelijk fout gaat. Maar het zijn
wij die niets doen als alleen naar anderen wijzen. Het zijn wij, de
7,44,009,129 personen, die alles kunnen veranderen en aanpakken.
Wijs niet, begin bij jezelf met veranderen en stop te geloven
dat het die ander is.

1-39 Zeer gevoelige gelekte informatie
Het komt steeds meer voor dat gevoelige informatie naar
buiten lekt. Zelden of nooit vindt men de persoon die dat vrijgeeft
en veelal verdwijnt het in de doofpot. Sinds kort dook informatie bij me op over hoe de lokale overheidskantoren en de lokale
overheid werken met eigen servers en veelal met een zelfde programma en de IT mensen die alles in zogenaamde goede banen
moeten leiden.
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Uit een van de overheidsinstanties kwam de volgende
informatie.
Bij deze instantie gaat alle mailverkeer, rapportages en
documenten via hun interne server die werkt met het programma
Lotus software van IBM. Bij deze instantie is er 1 IT persoon die
alles beheert en de zaak draaiende moet houden. Wat bleek, als je
bijvoorbeeld je password van je mail kwijt bent op die server kun
je deze IT persoon bellen en die geeft dan je password die je hebt
ingevoerd en vergeten bent! Een vreemde zaak dat deze IT man
dus te pas en te onpas passwords vrij kan geven via een telefoontje!
Zo vertelde de directeur tegen diverse mensen, die zeer
vertrouwelijke informatie door moeten spelen, deze NIET via het
mailprogramma van deze overheidsinstantie te doen. Duidelijk is
waarom, en die persoon die deze informatie los liet, liet weten
dat deze ITer zelfs zover gaat dat er data nog wel eens werd aangepast maar dat deze ook zelfs verdwijnen (iets wat we ook veel
horen bij het Openbaar Ministerie)! Men heeft bij deze instantie
duidelijk een totaal andere digitale lijn buiten de interne server
om. Dit om gevoelige informatie door te spelen en in opdracht
van de directeur die weet dat een buitenstaander kan knoeien met
die informatie op hun interne server.
Het probleem, vertrouwelijke mails, wordt regelmatig
bevestigd. Ik merk nog wel eens als ik vertrouwelijke informatie
door wil sturen naar bijvoorbeeld een premier of een minister
88
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dat zij mij dan een persoonlijk mailadres geven wat niet gaat via
de server van de overheid en het bewuste programma. Uit deze
melding blijkt duidelijk dat er ITers zijn die menen dat ze zeer
gevoelige informatie door moeten spelen naar de buitenwereld.
Het is mij nu ook duidelijk dat zeer gevoelige informatie van
bijvoorbeeld politiek, politie, Openbaar Ministerie en andere
overheidsinstanties zo op straat komen te liggen.
Wil men nog veilig communiceren via mails naar overheidsinstanties dan is het aan te bevelen dat via persoonlijke
mailadressen te doen en NIET via overheid servers.

1-40 Is er verschil tussen het leger en carnaval?
We zijn weer bijna door de carnavals ellende heen en
jaarlijks blijf ik twee groepen vergelijken die opmerkelijk veel
gemeen hebben.
Het leger en carnavalsvierders.
Laten we ze eens langs elkaar leggen;
Leger:
Gehersenspoeld om te doden.
Carnaval:
Gehersenspoeld om zeker niet te denken wat hun kinderen
wordt aangedaan.
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Leger:
Geschminkt om gecamoufleerd te zijn.		
Carnaval:
Geschminkt om onherkenbaar te zijn.
Leger:
Aan het front gedragen zij zich als beesten en vele verkrachten en martelen de vijand.		
Carnaval:
Als eenmaal het feest is begonnen, gaat men te pas en te
onpas met elkaar naar bed zonder nog enig weet te hebben.
Leger:
Dood en brengt terreur in vele landen.
Carnaval:
Onder het mom van feest wordt er veel ellende aangedaan
en breekt men het lichaam af met drugs en alcohol.
Leger:
Deze hersengespoelde wezens hebben geen moraal noch
enig menselijkheid in hun ziekelijk lijf.
Carnaval:
Door de drugs en alcohol is alle moraal en menselijkheid
verdwenen en men gedraagt zich als beesten.
Leger:
Voeren als gehersenspoelde wezens blindelings hun op90
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dracht uit wat van hogerhand wordt opgedragen.
Carnaval:
Lopen als makke schapen achter elkaar niet meer kunnen
nadenken en niet wetend wat ze nog doen door drugs en alcohol.
Leger:
Doden onder het mom om een land te beschermen.
Carnaval:
Doden hun eigen lichaam onder het mom dat ze ook wel
een pleziertje moeten hebben.
Leger en carnaval zijn beide een farce waarbij beide
partijen niet meer op deze wereld actief bezig zijn maar zijn een
uiting van slaafs en gehersenspoeld gedrag.
John H Baselmans-Oracle

1-41 Ena Dankmeijer-Maduro een opmerkelijke vrouw
Ik heb het voorrecht gehad om deze vrouw te mogen kennen vanaf de eerste week dat ik op dit eiland kwam wonen. In
1982 werd ik door haar uitgenodigd en zat ik met haar en haar
echtgenoot in de woonkamer wat uitkeek op toen nog de plantage
Rooi Catootje. Ik heb in die tijd verschillende tekeningen voor
haar mogen maken. Later toen ik ging schrijven, kwamen ook
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al mijn boeken in haar Mongui Maduro Bibliotheek te liggen en
verschillende malen heb ik haar daar nog mogen ontmoeten.
Totdat er bij deze bibliotheek een ander bestuur kwam en
mevrouw Ena kennelijk niet meer de zeggenschap had over haar
kindje. Ik kreeg via Facebook te horen van een van de bestuursleden van die bibliotheek dat mijn boeken “rommel” waren en dat
ze geen waarde hadden! Op dat moment heeft mevrouw Ena dit
nog rechtgetrokken en liet me toen weten dat elk geschreven stuk
waarde heeft. Doch later bij het aanbieden van mijn laatste boeken
werd ik in de kou gezet. Ik kon de boeken bij de receptioniste
achter laten en daarna is er geen contact geweest van deze bibliotheek. Zelfs geen simpel telefoontje dat ze de boeken ontvangen
hadden. Mevrouw Ena was duidelijk niet van dit voorval op de
hoogte omdat zij wel altijd mensen correct benaderde en dat met
wederzijds respect, iets wat we de laatste tijd zeker missen.
Mevrouw Ena Dankmeijer-Maduro u was een vrouw die
respect afdwong, u was een bijzondere vrouw en het was voor mij
een grote eer dat u toeliet dat mijn werk (tekeningen en boeken)
in uw bibliotheek mochten staan. We zullen u missen.
Dank u voor de leerzame tijd met u.
John H Baselmans-Oracle
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1-42 Het is mode, het is de tijd
In de Baroktijd die van de 17e eeuw tot in de eerste helft
van de 18e eeuw gaande was, zagen we hetzelfde verschijnsel
van liederige mensen die van verveling niet meer wisten wat ze
moesten doen. De lage klasse werd bewust zeer arm gehouden en
de jetset lag met Jan en alleman in bed, verkwistte veel voedsel
en deden totaal niets voor het geheel. Men had het te druk met
seks en feesten. Deze manier van leven komen we in de aardse
geschiedenislijn meerdere malen tegen en wat je zag was dat er
een complete ineenstorting kwam van de dan geldende maatschappij. Alles zakte na die tijd geheel in elkaar omdat de lage klasse
van de bevolking de exorbitante manier van leven door de hogere
klasse niet meer kon dragen.
Wat zien we in deze 21ste eeuw?
Hetzelfde plaatje als toen van de 17-18de eeuw. Wel met
een klein verschil en dat is dat de lage klasse ook nu meent aan
deze “modegril” mee te moeten doen. We zien mensen naakt over
de straat lopen samen met hun kinderen. We zien op TV niets anders als wat men noemt muziek en films die allemaal gerelateerd
zijn aan kult en seks. Niplegate is tegenwoordig nog te netjes en
het liefst moet je in het kruis van elkaar kunnen kijken. Praten
we nog niet over het belachelijk alcohol- en drugsgebruik. Hoe
gekker de spelletjes des te meer ben je een held en krijg je miljoenen likes die je dan aan de top zet van een ziekelijke virtuele
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maatschappij. Dagelijks zien we van deze ziekelijke berichten en
horen we van misgelopen spelletjes of naakte personen die weer
een of ander standje hebben gevonden wat nog niet voor de camera
was geweest. De spelletjes zijn belangrijk want je moet bovenaan
staan in de wereld van spel, drugs en seks en punten verzamelen
en “god” weet waar die punten goed voor zijn!
Wat zien onze kinderen?
- De kinderen zien liederige ouders zonder enige waarde
naar het leven toe.
- De kinderen zien naakte ouders die met zijn allen in een
bed kruipen of naakt over de straat lopen en dat
onder invloed van drugs, pillen en alcohol.
- De kinderen zien walgelijke volwassenen die leven
van gokken, spelletjes en likes op hun computers en
of flatscreens.
- De kinderen zien personen die geen manieren meer
hebben, laat staan respect naar ander leven.
- De kinderen zien alleen nog pijn, haat en afbreken.
- De kinderen leren geen weg meer te volgen om hun
eigen leven te bepalen en zo zijn er nu vele die
denken aan zelfmoord plegen.
- Onze kinderen worden op een wereld geschopt zonder
enige liefde maar wel met veel haat en nijd wat hen
dagelijks voorgehouden wordt door de media op
allerlei apparaten.
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En dan zijn wij die zeggen “onze jeugd is bedorven en
verloren”! Wie zijn wij om dat te bepalen terwijl wij in een beerput
leven en alles verbrand hebben voor deze kinderen?

1-43 Antwoord liedrig
Beste mevrouw Fernandez
Als oud Nederlander en komend uit de provincie Brabant
is het woord “Liederig”, voor u het woord “Liederlijk”, een woord
wat onder andere staat voor:
Ik citeer hier de verklaring vanuit de woordenboeken.
1) Armoedig 2) Achteloos 3) Bestiaal 4) Canailleus 5)
Godslasterlijk 6) Gemeen 7) Lichtzinnig 8) Losbandig 9) Ongegeneerd 10) Onzedelijk 11) Ongebonden 12) Ploertachtig 13)
Pervers 14) Slordig 15) Schandelijk 16) Verdorven 17) Verzwijnd
18) Zwijnachtig 19) Zedeloos Zo losbandig als zo’n lelijk dier
kan zijn ! (crypt.)
Voorbeeld: een liederlijk leven vol drank en vrouwen
leiden.
Vind een (dialect)woord http://www.mijnwoordenboek.nl
1 vertalingen voor het dialectwoord `liederig`
liederig = liedelijk, lamlendig, vadsig (Genneps)
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1-44 The RFID (Veri)Chip is designed by IBM to rule the
world
The start of IBM
In the 1880s, technologies emerged that would ultimately form the core of what would become International Business
Machines (IBM). Julius E. Pitrat patented the computing scale in
1885; Alexander Dey invented the dial recorder (1888); Herman
Hollerith patented the Electric Tabulating Machine; and Willard
Bundy invented a time clock to record a worker’s arrival and departure time on a paper tape in 1889.
IBM is the second biggest company on earth.
VeriChip Corporation
The VeriChip Corporation headed by CEO Scott Silverman
manufactures the VeriChip, a “miniaturized, implantable Radio
Frequency Identification Device (RFID) that has the potential to
be used in a variety of security, financial, and other applications.
About the size of a grain of rice, each VeriChip product contains
a unique verification number and will be available in several
formats. The verification number is captured by briefly passing a
proprietary scanner over the VeriChip. A small amount of radio
frequency energy passes from the scanner energizing the dormant
VeriChip, which then emits a radio frequency signal transmitting
the verification number.”
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Mr. Silverman is a member of the freemasons even so mr.
Pitrat and his successors.
IBM was one of the first companies that was merged to
get control over the world. Read the story of IBM. You will see
the whole picture how our freedom is breaking down bit by bit!
It’s not about war, it’s about power. The power of human
life. It started with computers, now are the chips introduced and
the next step is our life.
Read the whole story about the VeriChip and the people
behind the IBM corporation and see the incredible connection
with the freemasons and their club at the Vatican.

1-45 The genius Martin Shkreli
Martin Shkreli (/skrli/;born in 1983) is an American entrepreneur and pharmaceutical executive. He is co-founder of the
hedge fund MSMB Capital Management, co-founder and former
chief executive officer (CEO) of the biotechnology firm Retrophin, and founder and former CEO of Turing Pharmaceuticals. In
September 2015, Shkreli received widespread criticism when Turing obtained the manufacturing license for the antiparasitic drug
Daraprim and raised its price by 5,556 percent (from US$13.50
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to US$750 per tablet) leading him to be referred to by media as
the “most hated man in America”.
On December 17, 2015, Shkreli was arrested by the FBI
on charges of securities fraud and released on bail. He resigned
as CEO of Turing Pharmaceuticals and was replaced by the company’s board chairman, Ron Tilles.
Early life and education
Martin Shkreli is the son of Albanian and Croatian immigrants who worked as janitors. He, his two sisters, and his
brother grew up in a working class community in Sheepshead
Bay, Brooklyn.
Shkreli attended Hunter College High School. He dropped
out before his senior year due to lack of interest, but received the
credits necessary for his diploma through a program that placed
him in an internship at the Wall Street hedge fund Cramer, Berkowitz and Companywhen he was Sources are conflicted on whether
Shkreli graduated from Hunteror whether he received sufficient
credits there but actually graduated from City‑As‑School High
School.
Shkreli went on to receive a bachelor’s degree in business
administration from New York’s Baruch College in 2005. Shkreli
told Vanity Fair that he developed an interest in chemistry when
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a family member suffered from treatment-resistant depression.
In March 2015, Hunter College High School announced that
Shkreli had donated $1,000,000 to them. According to The New
York Times, “Hunter officials [originally] hailed the gift, with
the alumni association’s website declaring ‘Martin Shkreli, from
the Class of 2001, donates $1,000,000 to HCHS!’ When asked
[later] whether Hunter was considering returning the money, a
press officer declined to comment. Two members of the alumni
association did not respond to emails. Several classmates say that
when they heard about Mr. Shkreli’s gift, they could not help but
wonder whether it was meant as a sly act of one-upmanship.” One
of the classmates told the Times: “I thought it was weird since
he hadn’t graduated. It seemed almost like a ‘take that’ move”.
Career
During Shkreli’s time at Cramer, Berkowitz and Company,
he recommended short-selling a biotech stock, believing that the
company’s share price would drop. When it did so, Cramer’s hedge
fund profited. In 2003, Regeneron Pharmaceuticals was testing
a weight‑loss drug, and Shkreli, then 19, predicted that the stock
price would fall. Shkreli’s prediction drew the attention of the Securities and Exchange Commission, which investigated Shkreli’s
knowledge about the stock but found no wrongdoing on his part.
Hedge funds founded
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After four years as an associate at Cramer Berkowitz,
Shkreli worked as an analyst for Intrepid Capital Management and
UBS Wealth Management. He then started his first hedge fund,
Elea Capital Management, in 2006. In October 2007, Lehman
Brothers won a $2.3 million default judgment against Shkreli and
Elea, but Lehman collapsed before it could collect on the ruling.
In September 2009, Shkreli launched MSMB Capital
Management, which took its name from the initials of the two
founding portfolio managers, Shkreli and his childhood friend
Marek Biestek. Shkreli and Biestek shorted biotech companies,
then described flaws in the companies on stock trading chat rooms.
MSMB traded Orexigen Therapeutics stock in February
2011, around the time that its price plunged when the Food and
Drug Administration (FDA) declined to approve the drug Contrave.
In 2011, Shkreli filed requests with the FDA to reject a
new cancer diagnostic device from Navidea Biopharmaceuticals
and an inhalable insulin therapy from MannKind Corporation
while publicly short-selling both companies’ stocks, the values of
which dropped after Shkreli’s interventions. The companies had
difficulty launching the products as a result, although the FDA
ultimately approved both.
Retrophin
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Shkreli founded Retrophin (NASDAQ: RTRX – the name
is a portmanteau of “recombinant dystrophin” – in 2011, and ran
it as a portfolio company with an emphasis on biotechnology, to
create treatments for rare diseases.
In 2011, MSMB made an unsolicited bid for AMAG Pharmaceuticals, US$378 million, and in 2014, it acquired the rights
to Thiola, a drug used to treat the rare disease cystinuria.
Retrophin’s board decided to replace Shkreli in September
2014, and he resigned from the company the following month.
He was replaced by Stephen Aselage. During Shkreli’s tenure
as CEO, the company’s employees used alias Twitter accounts
to make gangster rap jokes and encourage short selling of other
biotech stocks. Critics argued that Shkreli was intelligent but too
immature and unfocused for the job of CEO.
After Shkreli’s departure, Retrophin filed a US$65 million
lawsuit against him in August 2015, claiming that he had breached
his duty of loyalty to the biopharmaceutical company in a longrunning dispute over his use of company fundsand “committed
stock-trading irregularities and other violations of securities rules”.
The lawsuit alleged that Shkreli had threatened and harassed a
former MSMB employee and his family. Shkreli and some of his
business associates have been under criminal investigation by the
U.S. Attorney for the Eastern District of New York since January
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2015. Shkreli invoked his Fifth Amendment right against selfincrimination in order to avoid testifying during civil depositions.
Shkreli’s name is on two patents held by Retrophin for
drugs to treat PKAN.
Turing Pharmaceuticals
Shkreli founded Turing Pharmaceuticals in February 2015,
after his departure from Retrophin. He launched Turing with three
drugs in development acquired from Retrophin: an intranasal version of ketamine for depression, an intranasal version of oxytocin,
and Vecamyl for hypertension. Shkreli set a business strategy for
Turing: to obtain licenses on out-of-patent medicines and reevaluate the pricing of each in pursuit of windfall profits for the new
company, without the need to develop and bring its own drugs to
market. As markets for out-of-patent drugs are often small, and
obtaining regulatory approval to manufacture a generic version is
expensive, Turing calculated that with closed distribution for the
product and no competition, it could set high prices.
Price hike controversy
In accordance with Shkreli’s business plan, Turing acquired Daraprim (pyrimethamine) – an FDA-approved therapeutic
since 1953 – for US$55 million on August 10, 2015, from Impax
Laboratories. The drug’s most prominent use as of late 2015
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was as an anti-malarial and an antiparasitic, in conjunction with
leucovorin and a sulfonamide, to treat patients with toxoplasmosis,
including in AIDS populations. The patent for Daraprim expired
in 1953, and no generic version was available.The Turing–Impax
deal included the condition that Impax remove the drug from
regular wholesalers and pharmacies, and so in June 2015, two
months before the sale to Turing was announced, Impax switched
to tightly controlled distribution. In keeping with its strategy for
pricing in the face of limited competition (see above), Turing
maintained the closed distribution.
On September 17, 2015, Dave Muoio of Healio, an indepth clinical information website for health care specialists,
reported on a letter from the Infectious Diseases Society of America and the HIV Medicine Association to executives at Turing,
questioning a new pricing for Daraprim. The price of a dose of
the drug in the U.S. market increased from US$13.50 to US$750
per pill, overnight, a 5,556 percent increase.
The price increase was initially criticized, jointly, by the
Infectious Diseases Society of America and the HIV Medicine
Association, by the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, and soon thereafter by presidential candidates
Hillary Clinton,[54] Bernie Sanders, and Donald Trump.[56] A
subsequent organized effort called on Turing to return pricing to
pre-September levels and to address several matters relating to the
needs of patients, an effort that garnered endorsements from more
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than 160 medical‑specialty and patient‑related organizations (as
of December 2015, 164 organizations from 31 states, the District
of Columbia, and Puerto Rico).
In response to the controversy, the record label Collect
Records publicly ended its business relationship with Shkreli,
who had invested in the company.
In an interview with Bloomberg Markets, Shkreli claimed
that despite the price increase, patient co-pays would actually
be lower; that many patients would get the drug at no cost; that
Turing has expanded its free drug program; and that it sold half
of its drugs for one dollar. He defended the price hike by saying,
“If there was a company that was selling an Aston Martin at the
price of a bicycle, and we buy that company and we ask to charge
Toyota prices, I don’t think that that should be a crime”.A few
days later, Shkreli announced that he planned to lower the price
by an unspecified amount, “in response to the anger that was felt
by people”.But in late November, Turing reversed course and
said it would not lower the price after all. Following a request
by Senator Bernie Sanders and Representative Elijah Cummings
for details of Turing Pharmaceuticals’ finances and price-setting
practices in September 2015, the company hired four lobbyists
from Buchanan, Ingersoll & Rooney with backgrounds in health
care legislation and pharmaceutical pricing. In addition to the lobbyists, Shkreli hired a crisis public relations firm to help explain
the pricing decision.
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On October 22, 2015, Mark Baum, CEO of Imprimis
Pharmaceuticals, announced that his company would provide a
compounded (co-formulated) form of pyrimethamine, Daraprim’s
active agent, containing leucovorin, one of two drugs (alongside
a sulfonamide) in the standard protocol to treat toxoplasmosis in
AIDS and other populations.
Baum noted, “This is not the first time a sole supply generic drug – especially one that has been approved for use as long
as Daraprim – has had its price increased suddenly and to a level
that may make it unaffordable”. He announced the availability of
the compounded replacement for Daraprim as a part of a larger
corporate program, “Imprimis Cares”, to make “novel and customizable medicines available to physicians and patients ... at accessible prices”. Imprimis is now offering its compounded, orally
taken formulations of pyrimethamine and leucovorin beginning at
US$99 for a 100‑count bottle, essentially a dollar a dose.
On November 23, 2015, Turing announced that the company would not reduce the list price of Daraprim, but said it planned
instead to negotiate volume discounts of up to 50% for hospitals.
[70] Turing said it was not as important to cut the list price as to
reduce the cost to hospitals, where most patients get their initial
treatment. The company pledged that no patient needing Daraprim
would ever be denied access. Infectious disease specialists and
patient advocates, including Tim Horn of the Treatment Action
Group and Carlos del Rio of the HIV Medicine Association, said
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Turing’s actions were insufficient, given that patients initially
treated for days at a hospital typically have to continue the treatment for weeks or months after leaving.]
KaloBios Pharmaceuticals
In November 2015, an investor group led by Shkreli acquired a majority stake in KaloBios Pharmaceuticals (NASDAQ:
KBIO), a biopharmaceutical company based in South San Francisco, California. Shkreli was named CEO of the company and
also planned to continue in the role of CEO of Turing Pharmaceuticals. After his December 2015 arrest, KaloBios Pharmaceuticals
terminated him as CEO. On December 29, 2015, KaloBios filed
for Chapter 11 bankruptcy. This followed NASDAQ delisting its
shares, and the resignation of two director.
Criminal prosecution
On December 17, 2015, Shkreli was arrested by the FBI
after a federal indictment in the U.S. District Court for the Eastern District of New York was filed, charging him with securities
fraud. The charges were filed after an investigation into his tenure
at MSMB Capital Management and Retrophin. He was accused
of running a Ponzi-like scheme. A United States Department of
Justice press release said, “As alleged, Martin Shkreli engaged in
multiple schemes to ensnare investors through a web of lies and
deceit”. In an interview with The Wall Street Journal, Shkreli said
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that he was targeted by law enforcement for his price hikes of the
drug Daraprim and his flamboyant personality.
In his nationally syndicated column, political commentator
Robert Reich wrote that what Shkreli did wrong was to be more
audacious while “play[ing] the same game many others are playing
on Wall Street and in corporate suites”.
In early 2016, Shkreli retained criminal defense attorney
Benjamin Brafman to defend him.
Testimony before Congress
Shkreli was subpoenaed to appear before the Committee on
Oversight and Government Reform of the U.S. House of Representatives to answer questions about the Daraprim price increase.
Shkreli’s efforts to quash the subpoena were unsuccessful.
On February 4, 2016, Shkreli appeared before the House
committee,[85] along with Nancy Retzlaff, the Chief Commercial
Officer of Turing, and Howard B. Schiller, the interim CEO of
Valeant.
Shkreli followed his counsel’s advice and refused to
answer all questions[88][89] – including those related to his acquisition of the most expensive music album ever made[90] – by
exercising his Fifth Amendment right against self-incrimination.
On the same day, Shkreli wrote a public message on Twitter rea- Het systeem van haar slechtste kant -
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ding, “Hard to accept that these imbeciles represent the people
in our government”, and later he took to the internet saying he
was willing to take questions from the public that he’d refused to
answer before Congress, justifying his position by accusing the
Congressmen of being motivated purely by “self-interest.”
Other projects
Shkreli is a League of Legends player who goes by
the name “Imagine Cerebral” and began expressing interest in
purchasing an eSports team in 2014. In May, Enemy eSports announced that it had rejected a US$1.2 million offer from Shkreli.
Eventually, he founded his own team, Odyssey eSports, and aimed
to qualify for the 2015 North American League of Legends Challenger Series. The team lost to Cloud9 Tempest in the qualifying
tournament and failed to qualify. In August, Odyssey merged with
Imagine, with Shkreli becoming chairman of the team. During the
merger, the team acquired the Dota 2 team Leviathan.
In November 2015, Shkreli began livestreaming on YouTube showing him playing games such as League of Legends and
chess, as well as offering financial advice. Shkreli had previously
streamed on the website Twitch but switched to YouTube after his
account was banned from Twitch for unknown reasons. Shkreli
received a phone call from the FBI on the day of his arrest live
while streaming. When Shkreli was arraigned in December and
released on bail, he continued streaming from his apartment.
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Shkreli had a contract with Collect Records and has offered
to bail out Bobby Shmurda.
Personal life
As of 2014, Shkreli had served as chair of the board of the
National Albanian American Council since 2008.
Shkreli was revealed as the winner of an auction for the
Wu-Tang Clan album Once Upon a Time in Shaolin after the single
copy of the album was sold via Paddle8 on November 24, 2015,
for US$2 million to what was reported to be a “private American
collector”.On December 9, 2015, Bloomberg Businessweek identified Shkreli as the purchaser. In February 2016, he announced
in an offer letter $10 million to become the sole owner of Kanye
West’s album “The Life of Pablo”.On February 12, 2016, Shkreli
increased his offer for Kanye West’s “The Life of Pablo” from $10
million to $15 million. He later revealed on his Twitter account
that he had completed the transaction and had payed in bitcoin.
Later that day, it was revealed by Shkreli that he had not actually
received the album, and was actually scammed of the $15 million
by someone named Daquan who “said he was Kanye’s boy”
In October 2015, presidential candidate Bernie Sanders
acknowledged having received a $2,700 donation from Shkreli
whom he had previously called a “poster child of greed”. Sanders
however said he would forward the money to Whitman-Walker
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Health, a D.C. community clinic known for its expertise in HIV/
AIDS healthcare. Shkreli told medicine news portal STAT amongst
his reasons to donate to senator Sanders’ campaign is that he does
support some of his policies – just not the ones about drug prices.
Mainly he however hoped to raise Sanders’ attention in order to
explain to him in a private meeting the drug companies’ price
setting mechanisms.

1-46 Schotte en familie ingeluisd door zijn don en een club
We hebben alle verwijten over en weer mogen horen en
de soap draaide op volle toeren. Maar we zien nu overduidelijk
dat de familie Schotte jr. er ingeluisd is door blijkbaar zijn eigen
vader die aan het hoofd stond van de freemasons op dit eiland.
Als slaaf van deze groep moest pa vele zaken bewerkstelligen en
dat via zijn twee vrienden vanuit die freemasons uit Nederland
die in dezelfde groep zaten als het koninklijkhuis. Deze dame en
heer masons ronselden al kinderen op dit eiland en benaderden
mij ook na het boekje “Geboren voor één cent”. Het ging onder
het mom dat deze kinderen heropgevoed zouden worden en ze
mochten vooral geen ouders/familie meer hebben! Verder bleek
dat pa Schotte deze twee personen beschermd inclusief nog een
derde man lokaal waarmee hij zeer veel contact had, als ik hun
woorden moet geloven in de gesprekken die ik met hen had. Op
een bijeenkomst zaten we allen aan tafel en werd me in het gesprek
opgedragen te stoppen met het uitzoeken naar kinderleed. Als “be110
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loning” zou er een ontmoeting zijn tussen mij en koningin Beatrix
en haar zoon Alexander. Deze belofte werd niet nagekomen daar
ik mijn onderzoek verder uitbreidde en ik er achter kwam dat een
baby geofferd werd door deze familie op dit eiland als een van
de ritualen die een staatshoofd moet ondergaan. De grote mason
top vanuit Nederland was speciaal overgevlogen voor dit rituaal.
Verder zien we nu duidelijk dat Schotte jr er ingeluisd is
door onze absolute Italiaanse don op dit eiland de heer R.P. De
complete “set-up” is precies de werkwijze van de Italiaanse maffia. Schotte jr werd van alle kanten in de tang genomen en werd
even als een koning behandeld en gouden bergen beloofd via de
maffia wereld. Langzaam werden zo de bewijzen en de lijntjes
tegen hem opgebouwd en zelfs pa, in toen nog machtige positie,
kon niets meer doen aan de ellende waar zijn zoon in verzeild
geraakte. Schotte jr moest hangen en dat blijkt nu wel duidelijk
dat alles geregisseerd werd vanuit de bewuste don. Later met als
extra medewerking van de club van zijn vader (vanuit Nederland).
Ook zij kwamen er achter dat er te veel onder Schotte jr naar
buiten kwam over de duistere club. Volgens de ritualen laat men
je vallen en veroordelen ze jou als je in hun ogen te veel los laat
en te doorzichtig bent.
Zoals ik al lang schreef Schotte jr was een open boek en
hij maakte dat er veel bekend werd over de duistere groep maar
ook over de Italiaanse maffia en de absolute don die zich te veel
in het daglicht zag komen en zo de Colombiaanse maffia een
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bedreiging ging worden. Op een linke wijze is deze Schotte jr
nu de klos van zowel de freemason als de Italiaanse maffia (lees
Curaçaose justitie). Hangen zal Schotte jr, want er lopen te veel
lijnen naar hem die vastgelegd zijn door bovengenoemde groepen.

1-47 Het grote plaatje
Het begon onschuldig;
Ik kon er niet tegen dat de mensen zo wreed waren tegen
de dieren- en plantenwereld.
Ik maakte vele tekeningen over de vervuiling en het leed
wat onze moeder aarde werd aangedaan. Later schreef ik hier
stukjes over en nam wat acties om projecten te vertragen of zelfs
stil te leggen.
Na op het eiland Curaçao aangekomen te zijn was het hondenleed wel wat het meeste aandacht nodig had in mijn ogen en
ging met volle overgave in deze strijd. Later breidden deze acties
zich uit naar de dolfijnen in hun stinkende bakken, wachtend op
hun dood of om verhandeld te worden in onze lokale dolfijnen
mortuarium. De strijd werd ernstiger en er werden zelf dreigementen en bedreigingen met de dood geuit naar mij toe. Dat als
ik niet zou stoppen. Daardoor wist ik dat ik daar een gevoelige
snaar had geraakt en ging juist verder wroeten in de vuile wereld
van dierenleed. Via een groot zakenman (die later vermoord werd)
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kwamen in mijn bezit de over 50 rechtszaken die aangespannen
waren alleen al tegen deze dolfijnenbeul. Het ging ver en diep en
de bewijzen waren soms ver boven mijn pet want er kwam een
ware beerput naar boven.
In die tijd was ik ook gestart met onderzoek naar de corruptie en dat zowel onder de criminelen, de banken, de financiële
markt en in het bijzonder de accountants en de projectontwikkelaars. Allemaal groepen die erg geheimzinnig waren en veel
hadden te verschuilen. In de tijd van mijn reclamebureaus en de
contacten die ik had met vele klanten, stapelden zich de bewijzen
op en bleek dat het goed mis was. Denkende aan het hotelwezen
met daar aangekoppeld de gokwereld en de vele zaken die binnenkwamen over cocaïne, drugs- en wapenhandel.
In alle jaren op dit eiland bekommerden we ons ook over
de vele kinderen die veelal in diepe ellende leven. Kinderen in
de meeste gevallen aan de drugs, misbruikt maar ook verhandeld
werden. Alles beschreef ik in het boekje “Geboren voor één cent”.
Een boekje wat een ware beerput was en de wereld op zijn kop
zette voor mij. Ik werd van zowel uit de politiek maar ook uit
de gemeenschap bedreigd. Maar ook werd ik gewaarschuwd tot
meerdere malen toe voor de CID die blijkt een organisatie te zijn
werkend voor toen nog voor mij een duistere macht. Zij zouden
mij laten veroordelen voor kindermisbruik en pedofilie zo werd
mij gewezen door ex-slachtoffers. Deze slachtoffers lieten mij
papieren lezen en ook de namen lezen van de corrupte rechters
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en een deel van het juridisch systeem wat hier de absolute top
beschermt. Hans Willems was een van hen en ook hij werd later
vermoord.
Ik wist toen nog niet wat de absolute top was en ik werd
alleen nog meer getriggerd om door te gaan tegen het onrecht.
Niet alleen naar de dieren- en plantenwereld toe maar ook de
mensenwereld die veel te lijden heeft van een macht die alles
meent te zeggen te hebben. Ik ging vechten voor gevangenen die
ten onrechte veroordeeld werden en die we vrij konden krijgen
door aan te tonen dat het juridisch systeem corrupt is. Maar ook
de misstanden in de gevangenis en bij stichtingen en kerkelijke
genootschappen die vreselijke zaken ten toon stelden.
Na de vele onderzoeken en de vele bewijzen uitgezocht
te hebben en kontakten te hebben met mensen die voor diverse
diensten hebben gewerkt, kwam ik er achter dat de maffia wel
een van de groepen was die veel te zeggen heeft samen met de
lokale kerk. De maffia groepen openbaarden zich en ik kwam
steeds bij een en dezelfde groep terecht. Of ik nu de financiële
Joodse maffia doorzocht (banken) of de wapens (Palestijnse maffia) drugs (Italiaanse - Colombiaanse - Nederlandse maffia) of ik
ging verder in de financiële maffia en dan meer de accountants
en projectontwikkelaars, alles klikte en kwam verdacht veel bij
een zeer kleine groepje.
Wie was de groep die daar achter zat?
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Dat bracht me bij de machtigste groep van dit eiland en
dat was de Vrijmetselarij/Freemasons!
In die tijd kreeg ik ook een melding van containers vol
drugs gepakt, dat netjes op een deel van een terrein wat hermetisch
afgesloten is en waar ladingen drugs vanuit de diepte van de zee
opgepakt worden en verscheept worden naar Rotterdam met als
eventuele uitvalshaven Antwerpen. De containers worden geleegd
in Rotterdam en de coke verdwijnt via de Biesbosch Europa in.
Ook een van die boten is eens onderschept geweest als zijnde
fluisterboten! Laat nu net na mijn melding bij zowel de Gouverneur
(waar ik de melding gedeponeerd heb) als de PG zij beiden hun
baan opzeggen. Beide personen volgens gezondheidsredenen. Wat
ook frappant was, was dat de volgende PG toevallig oud PG van
Rotterdam was! Ook bleek dat ik per direct onder curatele ben
gezet en men alles weet van mijn werk en onderzoeken (althans
dat denkt men).
Zo werd duidelijk dat boven de maffia dus de Freemasons
zitten en zaken in de hand moeten houden. Zij zijn in de hoogste
3 trede van hun kult, de mensen die de hoofdlijnen bepalen. Is het
drugs, wapens, veel geld of mensensmokkel alles moet gedaan
worden zoals gesteld zonder een tracé (denkt men) naar deze groep
toe. Maar het gaat verder, want toen ik in mijn matrix boeken dit
bloot legde gebeurde er wat opmerkelijke zaken. Zoon Schotte
werd afgezet en pa werd uit de groep gegooid en de 2 Nederlandse
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leden plus nog een lokaal lid werden op non actief gezet. Mijn
bewijzen en gestelde conclusie was dus helemaal waar.
Zoon Schotte kwam steeds meer in problemen omdat hij
van twee walletjes probeerde te eten en er was geen beschermde
Vrijmetselarij groep meer. De Italiaanse maffia was niet gecharmeerd dat de vele veiligheidsdienst informatie naar de Colombiaanse maffia was gegaan en de Colombiaanse wisten nu alle
spelers van de vele maffia groepen. Er werd onrust gezaaid want
er kwam uit dat nog een ander persoon dat ook doorhad en dat
was heer Wiels. Deze zou bij het opentrekken van het gokken via
UTS de eerste grote stap zijn naar de beerput van de maffia en
de bewuste club.
Het bedrijf wat achter UTS stond en de boekhouding deed,
werd zenuwachtig daar deze in Nederland en in enkele landen
al in de kijker stond door zeer ongure praktijken. Dus moest
heer Wiels opgeruimd worden en alle documentatie vernietigd
worden. Dat werd gedaan door partijleden die snel op bepaalde
plaatsen werden gezet als zijnde dat heer Wiels dit zou wensen!
Een pertinente leugen. Heer Wiels wist ook dat er mensen van zijn
groep zouden vallen omdat er een grote Nederlandse bank en de
partner van UTS in de kijker zouden komen. Daar zij met zowel
de Italiaanse als Colombiaanse maffia samenwerken!
De samenwerking met de Colombiaanse maffia is op basis
van afpersing (verkregen gegevens van de veiligheidsdienst). De
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Italiaanse maffia beheerst de Curaçaose-Nederlandse politiek en
heeft alle belangrijke politieke partijen onder zijn hoede. Justitie,
rechters en de gehele politiek worden afgeperst en bespeeld door
deze Italiaanse maffia. Door al deze zaken en de harddisks vol
verklaringen, getuigen en voorvallen die allemaal in elkaar vielen,
bleek dat de Nederlandse Vrijmetselarij in verlegenheid werd
gebracht en dat er te veel van hun club naar buiten is gekomen.
De motor van het geheel was blootgelegd.
Door deze links en dit totale plaatje werd het plaatje van
Europa - Amerika en de rest van de wereld ook duidelijk en zie
je dezelfde patronen. Dat alleen met andere spelers in de lokale
politiek en rechterlijke systemen. Alles is ook beschreven en bewezen in mijn matrix boek.
Nu is er meer gaande, want buiten dat de maffia veel
geld maakt is het ook zo dat in elk land miljarden, en wereldwijd
triljarden verdwijnen naar onbekende bestemmingen. Gehele
steden zijn er onder de grond en de superrijken hebben zichzelf
een plaats veilig gesteld. Ook is er meer gaande wat er via deze
Freemason groepen uitgezet wordt. De triljarden zijn werkelijk
op zeer linke wijze door veelal boekhoudkundige / financiële
hoogstandjes verkregen en mogen in principe niet voorkomen in
de boeken. Beleggingen, investeringen maar zeer veel bankzaken
zorgen ervoor dat geld zo weggeschoven wordt naar een totaal
andere wereld, een wereld waar wij de onkosten en alle ellende
voor dragen en de andere wereld hun voordeel uit haalt.
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Via de maffia gaat er zeer veel, wat wij noemen, zwart
geld in om. Maar dat geld wordt net zo gemakkelijk “gewassen”
door de accountants en hun financiële instellingen. Zo zien we
lokaal dat accountants die inzage hebben bij hun clientèle en hun
bedrijfsvoering, deze bewust zaken in een keer slecht laten lopen.
Plotseling is op papier een bedrijf niets meer waard en wordt als
een failliet geheel verkocht aan een mede cliënt die deze tip krijgt.
Daarna gaat dit accountant bureau papieren bewerken en op die
manier is het failliete verkochte bedrijf in een keer een vermogen
waard. Weer gaat het in de verkoop en valt het geheel na verkoop
in elkaar. Zo worden tot 2 maal toe enorme winsten gemaakt
door hetzelfde accountantsbureau. Dat geld moet verdwijnen naar
onbekende bestemming.
De maffia heeft veel in handen en de handel lijkt wat
scheef verdeeld te zijn. Toch leven ze allemaal stil naast elkaar
want iedereen is tevreden met hun deel. Het gaat om triljarden
veelal allemaal vallend onder dezelfde Freemasons. Als Mason
kom je zeer moeilijk bij de laatste 3 trede om zo deze “handel” te
beschermen. Van deze piramide zul je zelden iets van horen laat
staan zien. Al gaat het hier op het eiland (nog) niet over triljarden maar miljarden zijn er tot op heden wel gemaakt in de gok-,
financiële-, wapen- en mensenhandel wereld. Bestuurd door een
selecte groep vanuit Nederland.
Nu dat het gehele plaatje duidelijk is zie je ook waar de
zwakke punten zijn. Zo is de luchtbel, gebaseerd op demons en
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fantasieën, vrij gemakkelijk te doorbreken. Zo gaat de gewone
werkende mensen weer dat krijgen waar ze recht op hebben en
gaat er een toekomst komen met minder ziektes, gezonder eten
en een menselijk samenleving.
Pak de absolute top en de luchtbel zal uit elkaar ploffen.
In de tijd Schotte kwam ik in aanraking met voor mij, totaal
nieuwe mensen. Ik werd benaderd door 2 Nederlandse personen
die later bleken in de kinderhandel te zitten. Ik werd in die tijd
ook gevraagd door hen het onderzoek te stoppen naar kinderleed
en kinderhandel! Bij deze twee personen was er ook nog een pa
Schotte en een lokaal persoon. De vier mensen bleken bepaalde
machten te hebben die via de 2 Nederlandse personen terug te
tracen waren naar het koninklijk huis! Dat werd bewezen toen een
van die Nederlandse personen de andere waarschuwde dat hij niet
moest laten blijken dat hij zo maar, bij toen nog koningin Beatrix,
binnen kon lopen! Deze waarschuwing bracht deze man even in
verlegenheid. Doch hij schroomde zich niet om kort daarna toch te
vragen naar wat kinderen die we kenden maar dan zonder familie.
Deze zouden via de defensie gezeteld op dit eiland overgebracht
worden naar Indonesië. De lijn kinderhandel was dus bekend. Ook
was er een baby nodig wat later bleek nodig te zijn voor ritualen
om de nieuwe koning in te wijden in zijn taak! Bij het lezen van
alle ritualen kwam ik inderdaad deze manier van offeren tegen in
de 33/34 graad van de Freemasons!
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Mijn vraag werd: Waarom kan de maffia inclusief de kerk
hier op het eiland vrij gemoedelijk langs elkaar leven?
Deze vraag heeft mij teruggebracht naar een groep waar
ik als klein kind er langs woonde en zetelde in een kasteeltje nabij Eindhoven genaamd Smits van Ooyen. In dat kasteeltje was
het hoofdkwartier van de Phillips - Freemason groep en waar ik
regelmatig werd weggestuurd omdat ik het wel interessant vond
wat daar aan rare ritualen gebeurde. Totdat er daar naar mij de
eerste bedreiging werd geuit en ik nog te bang was als kleuter
daar nog te komen. De mannen met de 3 puntjes op hun handen
waren voor mij toen nog te machtig!
Later kwam er een heer Schotte in het spel (een man met 3
puntjes) en snel kwamen antwoorden op mijn vele vragen. Zoals
ik al lang schrijf heer Schotte is en was een open boek en deed
voor mij vele bewijzen openbaar maken zowel van de bewuste
club als van de maffia en hoe zaken juridisch gaan in deze wereld.
Ondanks ik niet een grote fan ben van deze heer Schotte
heeft hij mij, tot vandaag, veel diensten bewezen en zijn er zelfs
wereldzaken duidelijk geworden. Een snotaap die de politiek in
ging en zelfs via veel bloedgeld het maakte tot het premierschap.
Door zijn acties kwamen vele bewijzen naar boven. Door bijvoorbeeld, in opdracht van hem, de lokale veiligheidsdienst leeg
te roven en alle gegevens door te spelen naar de Colombiaanse
maffia. Toen werd er veel duidelijk en ging alles in een versneld
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tempo. Vele gegevens kwamen op straat en mensen gingen praten.
Niet wetende dat men puzzelstukjes vrij aan het geven waren. Ministers werden bij bosjes op hun plaats gezet en na een korte tijd
bedreigd door een onbekend groepje. Ministers en rechters deden
vreemde uitspraken en werden duidelijk met hun leven bedreigd.
Vele ministers waren bezig met een stoelendans en bekende namen
verdwenen of zwijgen voor eeuwig.
Maar wat is er in vele gevallen werkelijk aan de hand?
Na vele tips en vele zaken doorgenomen te hebben blijkt
dat de wereld zeer vuil in elkaar zit en dat er een selecte groep
is die via vuile misselijkmakende methodes andere mensen in de
tang nemen en voor hun leven lang afpersen. Dat zien we zeker
in de hoogste top van de maatschappij en dan denk ik even aan;
politici, hoge bankmedewerkers, accountants, juristen, notarissen,
advocaten tot rechters en zakenlieden toe. Erger nog is dat het ook
gaande is in de laagste trede van de bevolking bij de werkeloze
jongeren die hun heil zoeken in drugs verhandelen. Mensen die
dachten vrij te zijn en hun ideaal konden naleven.
Het is anders gesteld, de misselijkmakende club gaat altijd
te werk door de tegenpartij zoveel in de problemen te helpen zodat
deze geen kant meer uit kan. Personen aan de top maar ook aan de
onderste trede die komen op besloten feesten maar ook besloten
bijeenkomsten waar alcohol en drugs een gewone zaak is. Via die
middelen worden de remmen losgegooid en met gladde praatjes
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trapt elk persoon in de val die voor iedereen gezet wordt. Pas
maanden / jaren later worden er bij die persoon foto’s getoond of
opgenomen gesprekken ter gehore gebracht. Na deze confrontatie
zal deze persoon een bepaalde opdracht opgelegd krijgen waar
deze niet meer onderuit kan. Dienst, wederdienst noemen we dat.
Zo wordt de gehele top en onderste laag van onze maatschappij,
is het niet door de CID dan door een partner van de vrijmetselarij
afgeperst en vast gezet voor het leven.
Ga je niet in op hun afpersing dan zijn veelal eerst je kinderen het slachtoffer. Je vrouw of je meest naaste persoon is dan de
tweede optie en als laatste word je openlijk aan de schandpaal gezet
als zijnde kinderverkrachter of pedofiel. Veelal geïllustreerd met
zeer ingenieurs gemanipuleerde foto’s of opgenomen gesprekken.
Zo zijn bij mij al diverse gevallen onder ogen gekomen en
bekend. Het zijn; vermiste personen, personen die zogenaamde
zelfmoord pleegden en enkele personen die zich vergrepen zouden
hebben aan kinderen en die opgesloten zitten in klinieken.
Dat is onze huidige wereld waar de burger nog een schepje
boven op doet door al deze smerige praktijken en leugens te geloven en onschuldige personen voor het leven veroordelen. Denk
even voordat je gaat veroordelen en vraag je af:
Is hij een ware crimineel of wordt hij afgeperst?
John H Baselmans-Oracle
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1-48 Ik ben niet corrupt of crimineel maar word afgeperst
We worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd
met personen en instanties waar enkele personen aangewezen
worden als zijnde corrupt en connecties met een of meerdere
maffia groepen of bendes. Snel worden mensen als zijnde corrupt
aangewezen en snel is er een zwaard van Damocles die boven hun
hoofden hangt. We zien datzelfde patroon als het gaat om pedofielen, kinderverkrachters en alles wat niet pluis is. Men betrapt je
zogenaamd op heterdaad en je bent voor je leven lang veroordeeld.

1-49 Bij niet betalen de kogel
We worden nu met de regelmaat van de klok wakker geschud door berichten dat er weer een dode gevallen is in een of
andere wijk.
Beseffen de lokale drugsgebruikers en handelaren onder
de boom dan niet dat er een nieuwe heerser is in de lokale drugswereld?
Lang heeft de Italiaanse maffia de drugs alleen in handen
gehad in de lokale drugswereld en was er altijd nog wel te onderhandelen over betalingen van geleverde goederen. Sinds het
tijdperk Schotte en het leegroven van de veiligheidsdienst waarbij
alle gegevens doorgespeeld zijn aan de Colombiaanse drugsmaffia
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is deze groep sterk in opmars gekomen daar zij nu weten wie de
spelers zijn in de drugswereld. Straatbendes worden opgepakt door
een gefrustreerde Openbaar Ministerie en grotere in de Italiaanse
hoek zijn erg stil geworden.
De straat wordt nu beheerst door de Colombiaanse drugsmaffia en die hebben andere regels.
Een van de meest belangrijke regel is wel van contant betalen bij levering en er worden geen smoezen meer verwacht om
betalingen uit te stellen. Niet betalen is de kogel en daarna kan de
familie alsnog dokken voor de smoezen van hun neergeschoten
familielid.
Beste drugsdealers, handelaren en gebruikers er is een
nieuwe heerser op dit eiland en wilt u uw troep blijven gebruiken
houdt dan het contante geld vast gereed.
Geen betaling, dan de kogel.

1-50 Vandaag is een vreemde dag
De gedachte om de kogel te nemen wordt sterker en sterker.
Alsmaar beschrijf ik misstanden en zaken die totaal verrot zijn en steeds meer lijkt het er op dat de mens verzonken is in
deze misselijk makende maatschappij. Men accepteert dat men
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kinderen misbruikt en verhandeld en dat mensen worden gemarteld
en onschuldigen veroordeeld worden om zo de freemasons met
hun walgelijke mensen te beschermen voor het vele kwaad wat
hun via afpersingen opleggen.
Mensen om me heen die gevochten hebben voor het goede
zijn allemaal al verdwenen of vermoord. Wat doe ik dan nog in
deze wereld die verziekt is en het kwade boven het goede zet?
Ik zal de kogel nemen, maar mijn laatste boek zal elke
naam, elk geval, alle getuigen en alle bewijzen openbaar maken!
Dat is de prijs van die kogel die u af gaat vuren.

1-51 Pedofilie in de top van onze eilanden
Een beetje geïnformeerd persoon kent de zaken van Mark
Dutroux (België) en Joris Demminck (Nederland). Eindeloze
rechtszaken die al jaren slepen en waar namen naar boven gekomen zijn van de absoluut grote onder de groten. Personen aan de
top die met kinderen sekspelletjes hebben, kinderen verkrachten
en zelfs kinderen offeren! Dat allemaal omdat rein bloed hen
bepaalde krachten zou toebedelen. Dit is allemaal uitgekomen
bij het doornemen van de vele rapporten die in omloop zijn en
onderzoeken bij personen die direct of indirect bij betrokken waren (en nog zijn). Ondertussen zijn er tientallen verklaringen en
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video’s van slachtoffers die deze vuile wereld overleefd hebben.
Vreselijke getuigenverklaringen van offeren tot vele vreselijke
seksuele handelingen die bij deze personen zijn uitgevoerd.
Bij het wroeten in deze files en vele van deze zaken beschreven te hebben in mijn boek “de Matrix van het systeem”
kwam ik tot een vreselijke ontdekking. Deze hele pedofilielijn
loopt tot onze eilanden door en wordt hier op onze eilanden
ook zorgvuldig in stand gehouden. Het zijn mensen op cruciale
plaatsen zoals in justitie, politiek en zakenwereld. Het waren ook
mensen van die club die ons vroegen om kinderen te leveren zonder enige familiebanden! Nu blijkt dat deze link terug te voeren
is naar de pedofiliewereld van Europa die in dienst is van justitie
en groten aldaar.
Ook waren er al lokaal geluiden te horen van pedofilie in
justitie maar ook over het offeren van kinderen (waar wij benaderd
voor werden). Vanuit de oude politiehoek weten we dat er veel
gesjoemeld is rond en om pedofiele geestelijken maar ook om
hooggeplaatste personen te beschermen in deze maatschappij. Er
is blijkbaar nog niet veel veranderd, alles lijkt er sterk op dat dit
nog altijd gaande is. Ga maar eens als slachtoffer je melding maken
bij de nodige instanties en dan zie je dat als het te veel wijst naar
de top die aangiftes verdwijnen of in de doofpot worden gegooid.
Dat allemaal onder het mom dat er niet genoeg bewijs is (lees, te
dicht komt bij machtige personen). Natuurlijk krijg je dat te horen
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omdat er geen degelijk onderzoek wordt gedaan. Zeker niet als de
vinger wijst naar een van de personen in de top.
Wat de laatste tijd opvalt is dat we zelfs nu een meldpunt
hebben voor slachtoffers van kinderleed. Begrijpelijk, want dan
kan men de slachtoffers meteen onder druk zetten als ze met
een melding komen die eventueel te veel naar een van de hooggeplaatste personen zou wijzen. Iets wat we al meerdere malen
gezien hebben in Europa en dus ook op onze eilanden gaande is.
Ook blijkt er weinig animo voor slachtoffers om zaken te melden
wat verklaarbaar en niet vreemd is. Let maar eens op, als men
personen pakt en in het openbaar aan de schandpaal zet zijn het
personen uit de lagere klasse en/of personen die via de club CID
opgeruimd moeten worden van het maatschappelijk toneel (even
denkende aan Hans Willems). Er is tot op heden lokaal nooit een
hooggeplaatste ter verantwoording geroepen voor zijn pedofiele
acties, zoals we nu elders wel zien.
Pedofilie is hier op onze eilanden in de hoge lagen duidelijk aanwezig en wordt beschermd door eenzelfde rechtsgang
als waar wij burgers het aan zouden moeten melden. We hebben
een troost; Dutroux en Demminck zijn al gevallen, Teeven is
kennelijk de volgende en zo komen we dichter en dichter ook
naar onze eilanden waar die personen nog “spelletjes” spelen met
minderjarige kinderen.
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1-52 Kanker de financiële melkkoe
Kanker is de melkkoe om veel geld weg te sluizen naar
plaatsen die totaal niets met kanker te maken hebben.
Lokaal weten we dat de kankerbestrijding niet wil hebben
dat je in hun financiële boeken kijkt en het lijkt wel het geheim
van fort knox als je simpel om een financieel jaarverslag vraagt.
Nu hebben we net de “Ride for the roses” achter de rug
en wordt er geschreven dat er een half miljoen binnen is gehaald!
Heeft ooit iemand nagevraagd daar die 5 ton blijven?
Kanker weten we allemaal is zeer eenvoudig te genezen
maar men blijft het in stand houden om zo miljarden uit mensen
hun zakken te trekken om dan dit geld onverantwoord wordt
besteed aan walgelijke zaken die NIETS met kanker te maken
hebben.
Al deze kankerclubjes en hun evenementen zijn niets meer
als covers om veel geld te laten verdwijnen. Om te genezen van
kanker zijn maar enkele tientjes nodig en de wil van die persoon
met kanker om het zelf aan te pakken.

1-53 Donald Trump de nieuwe generatie wereldleiders?
Het verlengde van de Freemasons en uitvoerend wat de
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Illuminati agenda aangeeft beschreven in de ritualen van deze
vuile mason groep.
Bederf, haat en nijd zijn daaraan de grondslag gelegd en
dat wordt nu verspreid via de nieuwe generaties politici.
We zien het bij Wilders (die beschermd wordt door deze
groep) en we zien het op plaatsen waar we nu veel onvrede hebben.
Men probeert hem te vergelijken met Hitler maar Hitler
had door dat deze hele mason groep opereerde onder de joodse
gemeenschap dat terwijl Trump zijn geld en zijn KKK de hoofdaandeelhouders zijn juist via de joodse gemeenschap.
Trump is de man die nu de algehele chaos moet vastleggen
en zo Amerika de afgrond in gaat waar men in Europa Afrika al
mee bezig was.

1-54 Misstanden Curaçaosche gevangenis
TAV heer Rutte, Ministerie van Algemene Zaken 		
Curaçao: 15-02-2016
Binnenhof 19
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Nederland
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Betreft: Misstanden gevangenis Curaçao en afhandeling
van uw dienst
Geachte heer Rutte
Bij deze een brief die ik u geschreven had en de afwijzing
van een van uw medewerkers die niet beseft dat Curaçao volgens het statuut onder verantwoordelijk ligt van de Nederlandse
regering. Dus ook zo deze martelingen en verkrachtingen in de
gevangenis van Curaçao
Hopende dat u wel deze zaak serieus neemt daar we anders
genoodzaakt zijn dit internationaal aan te gaan kaarten.
Wij als MKK hebben alle bewijzen (aangiftes) in handen
van enkele medewerkers van deze gevangenis die geen leven
meer hebben.
Hopelijk dat u een wijs besluit zal nemen, met een zonnige groet,
John H. Baselmans
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
mail: j......@gmail.com
De eerdere correspondentie die uw medewerkster afwees.
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www.rijksoverheid.nl
--- Original Message --From: j ......@gmail.com
Received: 2/12/16 3:31:04 PM CET
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: Misstanden gevangenis Curacao
Aard van uw vraag: Beroepsmatig
Aanspreekvorm: De heer
Naam: J.H. Baselmans
Telefoonnummer: 5999 864 3595
E-mailadres: j......... @gmail.com
Organisatie: MKK
Onderwerp: Misstanden gevangenis Curacao
Brief aan heer Rutte
Onze gevangenis, een wereld in een wereld
In 2009 werden er door mij (MKK) vele misstanden naar
buiten gebracht in onze toen nog genaamde ‘Bon Futuro’ gevangenis op Curaçao, nu hetend Sentro di Detenshon i Korekshon
Korsou (afgekort SDKK). Ik publiceerde de 58 aangiftes (171
pagina’s) die vanaf 1992 zich opstapelden inclusief de prijslijsten
van goederen die van drugs tot wapens toe gekocht konden worden! Kort daarna (25 maart 2009, 8 uur) was er een goed gesprek
met de toenmalige minister van justitie heer D. Dick en toenma- Het systeem van haar slechtste kant -
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lige PG heer Piar. Het werd mij duidelijk gemaakt dat zij met
handen en voeten gebonden waren door, let wel, de vakbonden!
De vakbonden die de bewaarders vertegenwoordigen maken de
dienst uit in deze gevangenis! Dat werd bevestigd toen de heren
Dick en Piar met het plan kwamen om nieuwe bewaarders op te
gaan leiden en de rotte appels te gaan opruimen. Direct kwam er
weerstand vanuit de vakbondswereld. Onder Nederlandse druk
werden er enkele Nederlandse bewaarders geplaatst om zaken in
goede banen te leiden. Deze werden, naar zeggen vanuit intern,
weggepest en de weg van corruptie was weer helemaal open. Kort
na de plannen van deze twee heren trok heer Dick zich terug als
minister. Het bleek dat hij vreselijk onder druk gezet werd. Wat
later kondigde ook heer Piar zijn vertrek aan en bleek dat ook hij
werd zwaar onder druk gezet en zijn leven niet meer zo veilig
was. Zelf werd ik ook bedreigd door enkele vakbondsleden en ik
moest me nergens mee bemoeien!
Nu, 7 jaren later komen er weer vele meldingen binnen
vanuit de lokale gevangeniswereld en dan praten we wederom
over het binnenlaten van goederen, onder andere:
Wapens, Portable telefoons, Patronen, Zaag, Sleutels,
Contant geld, en Drugs
Ook zijn er meldingen van: heteroseksuele relaties in het
werkveld, prostitutie in het werkveld tot het seksueel intimideren
via bewaarders van de gevangenen tot zelfs misbruiken van ge132
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vangenen! Ook het intimideren/bedreigen van wel goedwillende
bewaarders blijkt heel normaal te zijn in deze gevangeniswereld.
Verder is er een levendige handel in voedselbonnen en is er
ook een grote handel in medicijnen die niet gebruikt worden voor
de gevangenen maar doorverkocht worden buiten de gevangenis.
Ook blijkt, zoals in vele overheidsinstanties, dat de IT
gedeelte door één persoon gedaan wordt en dat zelfs de directeur
van de gevangenis geen vertrouwelijke mails wil beantwoorden
via het mail account van de gevangenis. Alles moet, zoals ook bij
ministers, via privé mailadressen gebeuren en lijkt het erop dat
ook diverse informatie gemanipuleerd wordt. Al deze meldingen
zijn in mijn bezit.
Van al deze zaken zijn schriftelijke meldingen gemaakt bij
zowel de directeur van de gevangenis, OM en justitie en zijn tot op
heden stilgehouden. Bij navraag bleek dat zelfs enkele aangiftes
bij OM weer zijn verdwenen en werden er snel kopieën gemaakt
van eerdere aangiftes! Wat de werkelijke kracht is van de bonden
en gevangenen naar het OM toe is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat in de vele jaren dat er misstanden gemeld worden bij
de gevangenis, het OM, PG en de minister van justitie, alsmaar
alles in de doofpot wordt gegooid en dat men niets durft aan te
pakken. Alles wijst erop dat de bonden inclusief de gedetineerden
de touwtjes in handen hebben bij de gehele lokale justitie en zo
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hun eigen wereld hebben gecreëerd in onze ‘Sentro di Detenshon
i Korekshon Korsou’ gevangenis.
Antwoord van uw dienst
Uw kenmerk is E3288017
Geachte heer Baselmans,
Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u aandacht vraagt voor de misstanden in de gevangenis op Curaçao. U
geeft aan dat u in 2009 al veel zaken naar buiten heeft gebracht en
dat er destijds goed overleg is geweest met de toenmalige minister
van Justitie en de PG op Curaçao. De plannen die zij hadden hebben zij echter niet kunnen realiseren omdat zij beiden onder druk
werden gezet door de vakbonden. Sindsdien komen er opnieuw
veel meldingen binnen vanuit de lokale gevangeniswereld. U bent
van mening dat deze in de doofpot zijn gestopt en dat informatie
wordt gemanipuleerd.
Wij geven alleen algemene informatie over regels en richtlijnen van de Rijksoverheid. U kunt het beste contact opnemen
met het Curaçaohuis. Daar is men op de hoogte van de regels en
richtlijnen en kan men u verder informeren over de wijze waarop
uw meldingen in behandeling kunnen worden genomen. Hieronder
vindt u de contactgegevens van deze instantie.
Curaçaohuis (Kabinet van de Gevolmachtigde Minister
van Curaçao)
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Postbus 90706
2509 LS Den Haag
Telefoon: (070) 306 61 11, openingstijden: maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Faxnummer: (070) 306 61 10
E-mailadres: i......@kgmc.nl
Internet: http://www.kgmc.nl/
Daarnaast danken wij u voor de moeite die u heeft genomen om uw mening onder de aandacht te brengen. We hebben
uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Indien er naar
aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst is,
neemt de betreffende afdeling van het ministerie contact met u op.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, meneer Baselmans.
Met vriendelijke groet,
Lilian Hermans
Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid
Wij horen graag of u tevreden bent over onze reactie. U
kunt hier deelnemen aan ons tevredenheidsonderzoek.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag
hebben of heeft u een andere vraag over de algemene wet- en
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regelgeving, dan kunt u hiervoor het contactformulier op onze
website via onderstaande link gebruiken.
Mijn antwoord naar uw medewerkster en de desbetreffende personen
Uw kenmerk is E3288017
Beste mevrouw Lilian Hermans
Ik denk dat u het mis heeft. Al deze kanalen zijn al benaderd geweest tot uw minister van koninkrijkszaken toe.
Het was beter geweest als u even uw huiswerk had gedaan,
dan had u kunnen zien dat deze zaak al ruim 10 jaren loopt.
Het is volgens het statuut dat uw Nederlandse regering
verantwoordelijk voor deze ongeregeldheden zijn en dat weten
uw meerderen ook.
Daarom zijn we door zowel het Curacaohuis als de Curaçaose regering naar u gestuurd, daar zij verstek laten gaan in
deze zaak.
Misschien is het verstandig mijn schrijven onder de ministers te verspreiden. Laat hun dan beslissen of ze weigeren zich
aan het statuut te houden of te gaan onderzoeken dat onder Ne136
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derlandse vlag verkracht en gemarteld wordt! Wil de Nederlandse
regering hier geen zaken tegen ondernemen zullen wij als MKK
verdere stappen ondernemen tegen de regering van Nederland bij
zowel VN als bij Unicef.
Hopende dat u even uw huiswerk gaat doen, een zonnige
groet.
John H Baselmans-Oracle
MKK Curaçao
CC:
Curaçaose regering
Gouverneur Curaçao
Curacaohuis Nederland
Dit antwoord staat bij u onder de zaak E3288479

1-55 Onze gevangenis, een wereld in een wereld
In 2009 werden er door mij (MKK) vele misstanden naar
buiten gebracht in onze toen nog genaamde ‘Bon Futuro’ gevangenis op Curaçao, nu hetend Sentro di Detenshon i Korekshon
Korsou (afgekort SDKK). Ik publiceerde de 58 aangiftes (171
pagina’s) die vanaf 1992 zich opstapelden inclusief de prijslijsten
van goederen die van drugs tot wapens toe gekocht konden wor- Het systeem van haar slechtste kant -
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den! Kort daarna (25 maart 2009, 8 uur) was er een goed gesprek
met de toenmalige minister van justitie heer D. Dick en toenmalige PG heer Piar. Het werd mij duidelijk gemaakt dat zij met
handen en voeten gebonden waren door, let wel, de vakbonden!
De vakbonden die de bewaarders vertegenwoordigen maken de
dienst uit in deze gevangenis! Dat werd bevestigd toen de heren
Dick en Piar met het plan kwamen om nieuwe bewaarders op te
gaan leiden en de rotte appels te gaan opruimen. Direct kwam er
weerstand vanuit de vakbondswereld. Onder Nederlandse druk
werden er enkele Nederlandse bewaarders geplaatst om zaken in
goede banen te leiden. Deze werden, naar zeggen vanuit intern,
weggepest en de weg van corruptie was weer helemaal open. Kort
na de plannen van deze twee heren trok heer Dick zich terug als
minister. Het bleek dat hij vreselijk onder druk gezet werd. Wat
later kondigde ook heer Piar zijn vertrek aan en bleek dat ook hij
werd zwaar onder druk gezet en zijn leven niet meer zo veilig
was. Zelf werd ik ook bedreigd door enkele vakbondsleden en ik
moest me nergens mee bemoeien!
Nu, 7 jaren later komen er weer vele meldingen binnen
vanuit de lokale gevangeniswereld en dan praten we wederom
over het binnenlaten van goederen, onder andere:
Wapens, Portable telefoons, Patronen, Zaag, Sleutels,
Contant geld, en Drugs
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Ook zijn er meldingen van: heteroseksuele relaties in het
werkveld, prostitutie in het werkveld tot het seksueel intimideren
via bewaarders van de gevangenen tot zelfs misbruiken van gevangenen! Ook het intimideren/bedreigen van wel goedwillende
bewaarders blijkt heel normaal te zijn in deze gevangeniswereld.
Verder is er een levendige handel in voedselbonnen en is er
ook een grote handel in medicijnen die niet gebruikt worden voor
de gevangenen maar doorverkocht worden buiten de gevangenis.
Ook blijkt, zoals in vele overheidsinstanties, dat de IT
gedeelte door één persoon gedaan wordt en dat zelfs de directeur
van de gevangenis geen vertrouwelijke mails wil beantwoorden
via het mail account van de gevangenis. Alles moet, zoals ook bij
ministers, via privé mailadressen gebeuren en lijkt het erop dat
ook diverse informatie gemanipuleerd wordt. Al deze meldingen
zijn in mijn bezit.
Van al deze zaken zijn schriftelijke meldingen gemaakt bij
zowel de directeur van de gevangenis, OM en justitie en zijn tot op
heden stilgehouden. Bij navraag bleek dat zelfs enkele aangiftes
bij OM weer zijn verdwenen en werden er snel kopieën gemaakt
van eerdere aangiftes! Wat de werkelijke kracht is van de bonden
en gevangenen naar het OM toe is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat in de vele jaren dat er misstanden gemeld worden bij
de gevangenis, het OM, PG en de minister van justitie, alsmaar
alles in de doofpot wordt gegooid en dat men niets durft aan te
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pakken. Alles wijst erop dat de bonden inclusief de gedetineerden
de touwtjes in handen hebben bij de gehele lokale justitie en zo
hun eigen wereld hebben gecreëerd in onze ‘Sentro di Detenshon
i Korekshon Korsou’ gevangenis.
John H Baselmans

1-56 Minister Plasterk om reactie gevraagd op aantijgingen
over misstanden in SDKK
Van onze correspondent
Den Haag - De ministers Ronald Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ard van der Steur
(VVD) van Veiligheid en Justitie moeten per brief reageren op de
= ‘klokkenluidersmelding’ over de vermeende ernstige misstanden
in de SDKK-gevangenis op Curaçao.
Een verzoek daartoe zal Tweede Kamerlid André Bosman
(VVD) doen tijdens de procedurevergadering woensdag van de
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.
Hij noemt de gesignaleerde situatie ‘zorgelijk’, maar voegt
eraan toe dat sprake is van één individuele bron die zich baseert
op informatie van derden. ,,Niettemin is het een signaal dat we
serieus moeten nemen.
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Als het om de gevangenis op Curaçao gaat, ben ik heel
achterdochtig want het is daar al jaren mis. Waar rook is, is vuur,
maar het is zaak om nu eerst van de ministers te horen wat zij van
de situatie vinden. Kloppen de aantijgingen of niet?” Vorige week
liet minister Plasterk nog weten dat het met de uitvoering van het
verbeterplan voor de gevangenis en de gevangenis zo voortvarend
gaat dat het koninkrijkstoezicht in oktober kan worden beëindigd.
Hij kreeg daarvoor het groene licht van de Kamer. Bosman sluit
op voorhand niet uit dat hij op basis van nieuwe informatie zijn
standpunt herziet. ,,Als op papier alles in orde is, zoals het vaststellen van functieprofielen, maar daar vervolgens geen invulling aan
wordt gegeven en dat niet is getoetst, is er sprake van een papieren
werkelijkheid. Belangrijk is dat we van de ministers de feiten
horen. Ik verwacht uiteraard dat ook de Staten van Curaçao hun
eigen minister om een reactie vragen.” Dat de uitvoering van het
verbeterplan onder toezicht van het Koninkrijk (lees: Nederland)
niets zegt over de dagelijkse gang van zaken binnen de muren van
de gevangenis kan worden opgemaakt uit een recente brief van de
voortgangscommissie aan Plasterk. Daarin benadrukt voorzitter
Michel Marijnen dat het doel is de aan het toezicht onderworpen
diensten fysiek en organisatorisch zodanig her in te richten dat
effectief functioneren mogelijk wordt gemaakt. Waarschuwend
voegt hij eraan toe: ,,Voor alle duidelijkheid moet gezegd worden
dat hiermee niets wordt gezegd over de kwaliteit van het functioneren en de effectiviteit van de diensten.”
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‘Waterdicht systeem’ De ‘ene individuele bron’ die VVDKamerlid André Bosman noemt is vooralsnog niet meer dan een
ingezonden brief van John Baselmans, die ook naar deze krant is
gestuurd. Het Algemeen Dagblad schreef gisteren over de misstanden in de gevangenis en het kwijtraken van aangiftes daarvan
door het Openbaar Ministerie. In het artikel werd Baselmans opgevoerd als sprekend namens de Movementu Kontra Korupshon
(MKK). Zover is na te gaan bestaat die alleen uit Baselmans. OMwoordvoerder Norman Serphos zegt desgevraagd niet bekend te
zijn met klachten over verdwenen aangiftes. ,,Er is een waterdicht
systeem waarin stukken niet zomaar kunnen verdwijnen”, aldus
Serphos.
NA MELDING VAN HEER WILLEMSE BLEEK DAT
ER EEN TEXT VAN MIJN PC OP HET EINDE VAN DE MIDDAG WEDEROM OP MIJN WALL EN GROEPEN WAS VERSCHENEN
Vanmorgen is er een aanklacht verstuurd door mij naar
onze PG heer Schram tegen onze liegende OM woordvoerder
heer Serphos.
Als net opgevoed persoon heb ik alle instanties personen
die vernoemd zijn in deze aanklacht een copy conform gestuurd
met uitzondering van de gevoelige informatie over de klokkenluiders die het geval SDDK naar buiten hebben gebracht en hun
aangiftes.
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Wat gebeurde er!
Ik werd door het Antilliaans Dagblad gesommeerd voor
12 uur de vertrouwelijke files vrij te geven want ze willen mijn
woord niet geloven!
Ik heb geweigerd om maar iets vrij te geven daar het de PG
is die deze stukken nu in behandeling heeft en ik geen informatie
verder vrij mag geven.
Hoe is het mogelijk dat we in zo’n omgekeerde wereld
leven dat een dagblad meent alle vertrouwelijke stukken te moeten
hebben van personen die zaken naar buiten brengen?
Curaçao maffia eiland?

1-57 Een vissende Antilliaans Dagblad
Omdat wij als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) niet
de 12 namen doorgeven van onze organisatie die bewust om veiligheidsreden NIET geregistreerd staat en omdat wij niet de namen
door willen geven van de aangiftes tegen de SDDK gevangenis,
is het Antilliaans Dagblad aan het vissen.
Zo zien we dat de lokale journalistiek gebaseerd is op
persoonlijke vetes en men niet kan hebben dat ware kranten zo- Het systeem van haar slechtste kant -
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als een Algemeen Dagblad WEL alle gegevens bezitten om een
objectief stuk te schrijven.
Parket Procureur-Generaal van Curaçao 			
		Curaçao: 29-2-2016
Wilhelminaplein 14-16
Willemstad, Curaçao
Tav Heer G. Schram
Betreft: Leugens verkondigd door OM-woordvoerder
Norman Serphos
Geachte heer Schram
Langs deze weg wil ondergetekende John H. BaselmansOracle wonende op Dokterstuin 237, te Curaçao, officieel een
aanklacht indienen tegen uw OM-woordvoerder Norman Serphos.
Wat er is gebeurd:
Op 25 februari 2016 verscheen er in het Algemeen Dagblad
van Nederland een artikel over de brandbrief die ging over vele
ongeregeldheden in uw SDDK gevangenis. Een brief die ondergetekende verstuurd heeft vanuit MKK (Movimentu Kontra Korupshon) naar de Tweede Kamer en Minister President van Nederland
(zie pdf file ontvangstbewijzen Kamer en Rutte) maar ook lokaal
naar de Minister President van Curaçao als zijnde kennisgeving.
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Meldingen van 4 SDDK bewaarders die met MKK contact opgenomen hebben. Samengevat in een compleet dossier
waar alle meldingen staan wat er allemaal mis is in deze SDDK
gevangenis. Dit dossier bevat ook aangiftes over het tijdsbestek
juni 2014 begin 2016. Deze verschillende aangiftes zijn gedaan
bij uw parket, de gevangenis zelf en inspectie geneesmiddelen. Na
verloop van tijd deed de persoon die de aangiftes had afgeleverd
navraag hoe het stond met deze aangiftes. Het ging om aangiftes
die hij afgeleverd had en daar stempels voor heeft gekregen bij
uw loket. Het werd na 10 minuten zoeken duidelijk dat mevrouw
H.Matthes deze niet kon vinden. Ze vroeg aan deze persoon de
gestempelde aangiftes en maakte er snel kopieën van om zo die
alsnog weer te filen!
Het is de normaalste zaak dat aangiftes niet meer teruggevonden kunnen worden op uw dienst en we hebben dat probleem
regelmatig gezien. Ook de al eerdere 53 aangiftes vanaf 1998
over deze gevangenis “verdwenen” allemaal. Toen ik in 2009 daar
melding van maakte heeft ondergetekende een gesprek gehad met
de toenmalige minister van justitie heer David Dick en toenmalige
Procureur Generaal heer Piar. In dat 1 uur en 15 minuten durend
gesprek werd mij duidelijk verteld door beide heren dat alle over
de 50 aangiftes waren verdwenen in een “lade” daar zij NIETS
konden doen aan de situatie in de gevangenis met de reden dat
deze bestuurd werd (en blijkbaar nu nog) door de bonden en hun
corrupte bewaarders! Een opmerkelijke uitspraak waar ik later nog
de nodige gesprekken over gehad heb met diverse heren.
- Het systeem van haar slechtste kant -
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Nu zijn we beland in 2016 en de situatie is volgens de
huidige 4 klokkenluiders niet veel veranderd. Puur omdat er
veel tegenwerking is en er nog vele rotte appels zijn onder de
bewaarders. Ook blijkt dat het laatst verschenen rapport genaamd
“Raad van rechtshandhaving veiligheid van de gedetineerden”
wat verstuurd is naar Nederland, vol leugens bevat en vele zaken
nog steeds niet zijn opgelost. De aanpassingen zijn NIET gedaan
maar wel als afgehandeld gerapporteerd. Praten we nog niet over
het veel overheidsgeld dat dagelijks verdwijnt in de zakken van
bewaarders in vorm van goederen die uit de gevangenis worden
gesmokkeld maar ook goederen die nog steeds te koop zijn door
de gedetineerden. Dat tot wapens toe, geleverd door bewaarders!
Deze aangiftes zijn dus wederom “verdwenen” als we uw baliemedewerkster mevrouw H.Matthes mogen geloven. Over al deze
zaken werd melding gemaakt in onze brandbrief die lokaal door
onder andere de Amigoe maar ook in Nederland door vele grote
kranten inclusief ANP verscheen.
Het was Antilliaans Dagblad die zich kennelijk voor het
karretje liet spannen om onze brandbrief in twijfel te trekken
daar zij in eerste instantie geen melding over deze zaak maakte.
Pas toen iedereen deze brief gepubliceerd had kwam Antilliaans
Dagblad en stelde volgens MKK verdachte vragen (zie de mails
Willemse1 en 2). Heer Willemse wilde weten wie achter MKK
zat en “bewijzen en namen”. Toen ik dat niet vrijgaf ter bescherming van de 4 klokkenluiders was heer Willemse kennelijk voor
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de zoveelste keer kwaad en publiceerde een verhaal vol leugens
(zie file AD.pdf).
Zelfs heer Bosman werd erbij gehaald in dat verhaal. Deze
heb ik na het verschijnen van het zogenaamde commentaar, meteen
gecontacteerd en kreeg direct antwoord (zie file mail Bosman.pdf).
Verder werd er beweerd dat MKK zich beroept op zogenaamde
“ene individuele bron” en werd door het slijk gehaald (zie waterdicht systeem.pdf). U moet weten dat ik inderdaad altijd alleen
naar buiten kom als MKK en dat we niet geregistreerd staan daar
dat wettelijk NIET verplicht is. Dat allemaal ter bescherming
van onze groep mensen die dagelijks vele misstanden uitzoekt en
rapporteert. Dat is de reden dat we allemaal “nog” leven. Onze
groep bestaat momenteel uit 12 mensen waarvan twee juristen en
een advocaat die lokaal- en wereldrecht praktiseert. Verder zijn de
mensen allemaal personen op zeer kwetsbare plaatsen en als hun
namen naar buiten zouden komen is hun baan, zoals u ook moet
weten, maar ook hun leven niet veilig.
De rol van uw OM-woordvoerder Norman Serphos
Opmerkelijk was in het bewuste kranten artikel de uitspraak van uw medewerker OM-woordvoerder Norman Serphos
die publiekelijk verklaarde dat uw aangiftesysteem waterdicht
is! (zie waterdicht systeem.pdf). Heer Serphos gaat regelmatig
goed in de fout door burgers persoonlijk aan te vallen en zelfs te
bedreigen maar dat hij een geheel volk leugens voor gaat houden
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is zeer bedenkelijk en tekenend zoals kennelijk ons rechtssysteem
momenteel werkt.
Ik stuur u hierbij als bewijs 6 aangiftes, niet alleen over
SDDK, (file verloren aangiftes 1tm6.pdf) die zijn verdwenen
volgens uw eigen medewerkster mevrouw H.Matthes en kennelijk
terecht zijn gekomen in de bewuste lade waar uw voorganger heer
Piar en zijn toenmalige minister van justitie het met ondergetekende al uitvoerig over heeft gehad. Wilt u overigens de persoon
ontmoeten, die u zeker nog op uw veiligheidscamera’s terug kunt
vinden, heeft hij toegezegd indien nodig samen met mij bij u langs
te komen met de originele stukken.
Het vertrouwen in justitie is werkelijk gedaald tot het absolute nulpunt daar OM-woordvoerder Norman Serphos, samen met
een krant die op vergelding uit is, onwaarheden verkondigt naar
de burgers toe waarvan wij als MKK, zoals altijd, alle bewijzen
in ons bezit hebben.
Het is duidelijk dat het Openbaar Ministerie nog steeds
geen vat heeft op deze SDDK gevangenis en dat de meest corrupte
bewaarders beschermd worden door bonden maar ook kennelijk
door uw dienst.
Ik verwacht niet dat er een rectificatie komt vanuit de kant
van OM-woordvoerder Norman Serphos daar deze al vanaf dag
één werkzaam op uw dienst oorlog voert tegen mijns persoon
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over een kwestie die terug gaat toen uw huidige medewerker nog
woordvoerder was bij het Antillenhuis in Den Haag.
Wel zou het u en uw dienst sieren als u eens eerlijk naar
de burger naar buiten gaat komen en niet alles wil afdekken met
leugens en bedrog en in sommige gevallen bedreigingen door uw
medewerker.
Met een vriendelijke groet;
John H. Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Port 560-3914
cc:
Minister van justitie Heer Navarro
Minister president Heer Whiteman
Minister president Nederland Heer Rutte
Tweede Kamer Nederland
Antilliaans Dagblad Heer Willemse

1-58 UPDATE Gevangenis
U weet nog, heer Plasterk wil zich niet mengen in de
problemen in en rond onze gevangenis. Nu weten we dat heel
toevallig heer Navarro wel is gaan praten over deze kwestie in
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Nederland (zie bericht March 11at 05:08am).
Wat is er nu gaande?
Heer Navarro wil de klokkenluider ontslaan maar ondertussen is er een commissie die wel alle aangiftes gaat onderzoeken!
Alle corrupte bewaarders worden doorgelicht en alle zaken worden
aan hen voorgelegd.
Zo te zien is heer Navarro zenuwachtig en kan het zijn
dat zaken die niet naar boven mogen komen toch uit gaan komen.
Weer een succesje in het gevangenis drama waar mensen gefolterd
worden en bewaarders seks hebben met gedetineerden en waar
wapens en drugs vrij verhandeld worden.

1-59 SNAP JIJ HET NOG?
Vanmorgen een brief van Plasterk, we moeten het zelf
maar uitzoeken met onze gevangenis.
Vanmiddag Amigoe Plasterk en Navarro praten over o.a.
de SDDK gevangenis!
Dus daarom was heer Plasterk zo tweeslachtig
Gistermorgen ontving ik de volgende brief; De Tweedekamer in Nederland gaat vragen stellen over mijn brief gaande
over de gevangenis SDDK.
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Geen wonder dat heer Plasterk mij terug schreef dat we het
intern op moesten lossen terwijl hij wel minister Navarro ontving
hierover en dat deze minister een onderzoek gelastte!
De volgende stap waar ik zowel de kamer als de regering
van Nederland aan herrinnerde, namelijk dat ze tegen de internationale regels en wetten handelen hebben dus succes gehad.
Nu afwachten wat we voor antwoorden krijgen.

1-60 Eerlijk zijn is negatief zijn
Toen ik in 1954 geboren werd kreeg ik al snel te horen van
mijn ouders dat als je eerlijk bent je het ver zou brengen in deze
wereld. Dat heb ik in mijn oren geknoopt en die regel hanteer ik
nog de dag van vandaag. Dat eerlijk zijn was niet altijd gemakkelijk en zou in mijn leven denk ik in sommige situaties beter
zijn geweest als ik er maar een leugen had verzonnen. Door mijn
eerlijkheid heb ik een voordeel, ik hoef nooit na te denken hoe ik
een bepaald verhaal moet vertellen of zaken aan moet halen. Ik
hoef niet op te letten dat ik me verpraat en ik kan simpel keer op
keer hetzelfde zeggen zonder dat ik in de fout ga door een leugen
die ik anders zou kunnen vertellen.
Maar meer en meer besef ik dat de wereld juist draait om
leugens. Na de honderdtallen aangiftes en de vele mensen waar ik
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mee samen gewerkt heb en enkele nog werk, blijkt dat men meer
en meer zaken verdraait en leugens aan zaken koppelt om zo er
zelf het beste van langs te komen. Door vele gladde leugens te
verkondigen om zo je naam zuiver te houden verschuilt men zich
altijd achter anderen.
Wat me de laatste jaren op valt is dat leugens gekoppeld
worden aan het woord positief. Ja, meer en meer hoor je dat je
negatief bent als je eerlijk je mening geeft. Je bent negatief omdat
je niet iemand de wereld in prijst die juist vele mensen belazert.
Je moet iets “mooi” en “geweldig” vinden terwijl je het oude
troep vindt! En je moet meekletsen en meepraten omdat anders
het gesprek te negatief bevonden wordt.
De omgekeerde wereld is gaande. Het is duidelijk dat zodra je de waarheid zegt ben je een negatieveling en moet je liefst
per direct dit eiland verlaten of op zijn minst je mond voorgoed
houden. Het is toch steeds gekker aan het worden dat er mensen
zijn die positieviteit koppelen aan leugens. Want o wee als je je
ware mening of visie geeft, eerlijk vanuit je hart en ziel. Duidelijk is dat deze 180 graden wending vanuit Amerika nu de andere
westerse landen aan het infecteren is. Duidelijk is dat men over
zaken moet liegen wilt men positief bestempeld worden. Duidelijk is dat men met leugens moet komen over zaken waarvan het
tegenbewijs in handen is.
Mensen die menen dat je negatief bent omdat je de waar152
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heid zegt of schrijft zijn veelal mensen die eens over hun eigen
leugens na moeten gaan denken en gaan inzien dat hun leugens
niets meer zijn dan het bekennen dat er iets heel goed mis is met
hen. Mensen gehuld in leugens zullen eens door de mand vallen en dan gaan we kijken hoe positief hun leven werkelijk was.
Eerlijkheid is inderdaad niet altijd gemakkelijk maar ik waardeer
die mensen die open en eerlijk naar mij toe komen. Dat noem ik
positief.
John H Baselmans-Oracle

1-61 Dat belachelijk hoofdbandje
Sinds vele jaren draag ik een zwarte hoofdband. Veelal als
er discussies zijn of mensen schieten woorden te kort gaat men
mij belachelijk maken rond deze hoofdband. Men haalt er alles
bij om het maar naar het belachelijke te trekken om zo van welk
onderwerp dan ook af te wijken.
In het verleden werd me wel eens bij interviews vriendelijk verzocht deze band af te doen. Daarentegen zijn er soms
“helden” die heel vriendelijk maar schuchter vragen waarom ik
die band draag.
Dan is mijn antwoord: Het is mijn geloof in het Energieniale leven.
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Dan vervolg ik veelal met het volgende, u draagt toch ook
een kruis op uw borst of draagt ook wel een of ander symbool om
uw geloof in wat dan ook kenbaar te maken.
De vraag om mijn band af te doen werd me eens gesteld
door een van de bewakers bij het gerecht. Door dat te weigeren
werd me de toegang tot het gerechtsgebouw ontzegd. Toen ik de
toenmalige PG daar direct van op de hoogte bracht, ik had namelijk
een afspraak met hem, stormde deze man naar buiten en plotsklaps
gingen alle deuren voor mij open er werd me nooit meer gevraagd
om deze band af te doen in dat gebouw.
Helaas weten weinig instanties hier op het eiland dat zij
mij niet kunnen weigeren om deze band. Deze mensen moeten
allemaal weten dat bij het internationaal - maar ook lokaal recht
het toegestaan is deze band te dragen volgens mijn geloofsovertuiging. Men kan mij niet verplichten deze band af te doen en mij
op mijn geloof te weigeren. Verder denk ik dan ook even aan een
identiteitsbewijs, rijbewijs maar ook paspoort waar ik met deze
band behoor te staan volgens hun eigen geschreven wetten.
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)
- Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden
in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
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Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
- Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,
artikel 9: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(UVRM)
Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en
vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig
onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht,
taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale
of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of
andere status.
Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid
om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede
de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het
openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst
of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan,
door de praktische toepassing, door eredienst en de
inachtneming van de geboden en voorschriften.
- Internationaal Jeugdrecht
Artikel 14: Vrijheid van gedachten, geweten en
godsdienst
Voortaan als u mij en mijn geloof belachelijk wil maken
denk even na voordat u daarmee begint. Ook dat recht is beschreven in vele artikelen die in de wetboeken staan: Zie, Dossier:
Wet- en regelgeving tegen discriminatie en verder de mensen- Het systeem van haar slechtste kant -
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rechtenregels in de vele getekende overeenkomsten. Elk mens op
deze aarde heeft het recht te geloven waar hij of zij in wil geloven.
John H Baselmans-Oracle

1-62 Bureau of International Narcotics and Law
Enforcement Affairs 2016
Sinds het boek “Curacao Maffia Eiland” heb ik vele lijnen
besproken over de drugslijnen en hoe de maffia de drugswereld
en deze eilanden bezit.
Met namen en toenamen zijn alle aangiftes gedeponeerd bij
de toenmalige Gouverneur en die is samen met Nederland op de
hoogte van deze drugstransporten en het witwassen van miljarden!
Nu, 6 jaren later komt Amerika met een vernietigend rapport en is het duidelijk dat alles beschreven bewezen is. De vraag
is alleen: Wie gaat dit aanpakken? Amerika kan alleen Nederland
onder druk zetten en verder kan men niets doen. En dan is nog de
vraag; is Amerika willend ook hun lijn aan te pakken (Miami) en
niet maar enkele personen pakken maar het geheel?
Alles lijkt een spel en Amerika is een van de spelers net
zoals Nederland de hoofdspeler is. Wat kan men doen tegen een
wereldorganisatie?
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Het zal niet verder komen dan dat enkele kleintjes gepakt
worden en de jonge generatie heeft nu al deze wereld in handen,
een wereld van drugs, gokken en IT.
Verenigde Staten: Curaçao groot witwasland
Willemstad - In het jongste verslag (2016) van het ‘Bureau
for International Narcotics and Law Enforcement Affairs’, van de
Amerikaanse State Department over de internationale drugshandel, wordt Curaçao genoemd in een opsomming van de 68 grootste
witwaslanden ter wereld.
Country
Report: Dutch Caribbean
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement
Affairs
2016 International Narcotics Control Strategy Report
(INCSR)
A. Introduction
The Dutch Caribbean consists of the six entities of the
former Netherlands Antilles: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius, and Saba. In 2010, the Netherlands Antilles
dissolved as a political unit. Curaçao and Sint Maarten acquired
the same “autonomous country” status within the Kingdom of
the Netherlands as Aruba, which became an autonomous entity in
1986. The three smallest islands, Bonaire, St. Eustatius and Saba
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(BES), became part of the country of the Netherlands in a status
similar to municipalities.
Aruba, Bonaire, and Curaçao (often referred to as the
ABC Islands) are located 30 to 40 miles north of Venezuela and
continue to serve as northbound transshipment points for cocaine
originating from the Guajira Peninsula in Colombia and from the
Maracaibo, Venezuela area. Cocaine is primarily transported via
fishing boats and inter-coastal freighters for transshipment to the
United States, other Caribbean islands, Africa, and Europe. Sint
Maarten, the Dutch half of the island of the same name (the French
side is called Saint Martin), is located in the Eastern Caribbean and
is a transshipment hub for cocaine, heroin, and marijuana destined
for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands as well as Europe.
B. Drug Control Accomplishments, Policies, and Trends
1. Institutional Development
Aruba, Curaçao, and Sint Maarten have a high degree of
autonomy over their internal affairs, with the right to exercise
independent decision-making in a number of counternarcotics
areas. The Kingdom of the Netherlands is responsible for the
islands’ defense and foreign affairs, and assists the Governments
of Aruba, Curaçao, Sint Maarten, and the BES islands in their
efforts to combat narcotics trafficking through its support for the
RST (Dutch acronym for “Special Police Task Force”). The RST
maintains its headquarters in Curaçao and has its largest presence
there.
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In 2012, both Curaçao and Sint Maarten adopted the BOP
(Dutch acronym for “law on special investigative techniques”),
which governs the use of techniques such as electronic surveillance and the infiltration of criminal organizations by the police
on those islands. The BOP was already in effect in Aruba. No new
counternarcotics programs were initiated in 2015. Although the
BOP law has been authorized, local authorities are reluctant to use
it to infiltrate criminal organizations because it is relatively new.
The Netherlands extended the 1988 UN Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs, the UN
Convention against Transnational Organized Crime, the 1971 UN
Convention on Psychotropic Substances and the 1981 NetherlandsU.S. Mutual Legal Assistance Treaty to the former Netherlands
Antilles and Aruba. Additionally, the former Netherlands Antilles
and Aruba adopted the Agreement Regarding Mutual Cooperation
in the Tracing, Freezing, Seizure and Forfeiture of the Proceeds
and Instrumentalities of Crime and the Sharing of Forfeited Assets,
which was signed by the Kingdom of the Netherlands in 1994.
Aruba
Aruba’s police force, the Korps Politie Aruba (KPA), continues to evolve into a regional leader in the fight against narcotics
trafficking and international criminal organizations. The KPA is at
the forefront in collecting and sharing intelligence with regional
law enforcement partners. Despite systemic problems of prison
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overcrowding and insufficient resources, the KPA continues to
investigate trafficking organizations effectively. The Organized
Crime Unit of the KPA conducted several successful investigations
in 2015, which led to over 92 kilograms (kg) in cocaine seizures
and the confiscation of over $120,000 in drug related proceeds,
along with the arrest of multiple subjects.
Curaçao
Curaçao has vastly improved its effectiveness and efficiency in addressing endemic drug-related crime, violence, and
corruption. In January 2015, the Korps Politie Curaçao (KPC)
appointed a new police chief who has greatly enhanced the leadership and stability of the KPC, which in turn has led to successful
counter narcotics operations. The KPC has made dramatic strides
in aggressively countering the narcotics trade in Curaçao. The
local price per kilogram of cocaine has increased due to increased
narcotics seizures in Curaçao.
Sint Maarten
Sint Maarten is co-located on a single island with French
St. Martin. This division provides unique challenges for law
enforcement investigations. Colombian and Dominican-based
drug-trafficking organizations have expanded their operations into
Sint Maarten believing that law enforcement is less prevalent than
in their respective countries. However, regional law enforcement
agencies have increased cooperation. In 2015, authorities successfully investigated several trafficking groups that were transporting
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hundreds of kilograms of cocaine from Sint Maarten to the United
States and Europe. These investigations included unprecedented
cooperation from the Korps Politie Sint Maarten (KPSM), RST,
French, Dutch, British and U.S. authorities. In addition, the KPSM,
in cooperation with U.S. authorities, seized approximately 200
kg of cocaine arriving on commercial air carriers, over 450 kg
of marijuana, significant cash and assets from Dominican and
Colombian based trafficking groups operating in Sint Maarten,
and arrested multiple subjects.
Kingdom Relations Minister Ronald Plasterk commissioned a private firm in 2014 to write report on public integrity
issues in Sint Maarten. The report found that “governance challenges facing Sint Maarten are real and substantial” and noted
significant gaps to prevent corruption. Based on the findings of
the report, the Kingdom government instituted a public integrity
screening process of all incoming Ministers beginning with the
2014 Parliamentary elections.
Bonaire, St. Eustatius, Saba
The National Office for the Caribbean in the Netherlands
assumes the responsibilities of law enforcement, security, and
other administrative functions on behalf of the Government of the
Netherlands for Bonaire, St. Eustatius, and Saba islands.
C. National Goals, Bilateral Cooperation, and U.S. Policy
Initiatives
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The objectives of U.S. counternacotics policy in the Dutch
Caribbean are to promote counternarcotics cooperation between
law enforcement and military partners, and to reduce illicit drug
trafficking. The U.S. Drug Enforcement Administration works
with their island counterparts to advance joint investigations, both
within the Dutch Caribbean and the United States.
The Kingdom of the Netherlands maintains support for
counternarcotics efforts through participation in the Caribbean
Region Agreement to suppress illicit maritime and air trafficking
and by continuing to support U.S. Air Force Forward Operating
Locations in Curacao and Aruba. U.S. military aircraft conduct
counternarcotics detection and monitoring flights over the southern
Caribbean Sea. In addition, the Royal Netherlands Navy regularly
conducts counternarcotics operations in the region and is a member
of Joint Interagency Task Force South (JIATF-S). In 2015, nine
JIATF-S cases were supported by the Royal Netherlands Navy,
including the seizure of 2.8 metric tons (MT) of cocaine and the
disruption of 1.45 MT in cocaine shipments. Nearly six MT of
marijuana were also seized during the year. The volume of seized
and disrupted shipments of all illicit drugs increased by nearly 300
percent in 2015 from the previous year.
The United States continues to support demand reduction
programs with local schools, community-based youth organizations, and the Curaçao National Baseball League.
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D. Conclusion
Five years into the dissolution of the Netherlands Antilles,
Curacao and Sint Maarten are still establishing counternarcotics
organizational structures among their various agencies. It is
imperative that both islands embrace regional cooperation and
intelligence sharing efforts. Both Curaçao and Sint Maarten can
look to Aruba as an example of how this is accomplished.

1-63 Verdachte speedbootdrama dacht dat hij een paal of
boei raakte
“Het had niet mogen gebeuren, maar ik kan het niet terugdraaien.” Dat zei verdachte Arnhoud H. vanochtend in een
zaal vol nabestaanden over een dodelijke speedbootongeluk op
de Vinkeveense Plassen. Dat meldt RTV Utrecht. Op 2 augustus
2014 vielen er twee doden: twee mannen van 51 en 42 uit Leusden.
Het Openbaar Ministerie verdenkt H. van te hard varen
onder invloed van alcohol en zonder verlichting. De man ramde
met zijn speedboot een sloep met daarin vier vrienden uit Leusden.
Twee van hen waren op slag dood. De anderen bleven ongedeerd.
De speedboot voer door, omdat H. dacht dat hij een paal of een
boei had geraakt.
Verlichting
De advocaat van de verdachte betwijfelde eerder of de
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sloep wel goed verlicht was. Het NFI heeft de sloep getest, maar
volgens H. was dat niet dezelfde.
Ook waren er vragen over de verlichting van H.’s boot.
De verdachte zei daarover dat hij zich niet kan voorstellen dat
zijn lichten uit waren. “Alle schakelaars stonden aan.” H. gaf wel
toe dat hij te snel voer: hij werd naar eigen zeggen opgejut door
iemand anders op de boot. Hij ging 17 kilometer per uur waar 7
was toegestaan.
Drank
Agenten roken bij z’n aanhouding dat H. drank op had.
Dat werd later bevestigd toen hij moest blazen. Getuigen zeggen
dat hij onder meer wodka had gedronken. “Dat lust ik niet eens”,
reageerde H. vandaag. “Ik had twee champagne en twee bier op
over de hele dag. Ik weet dat zo goed omdat ik een nierprobleem
had. Ik lette op.”
My point of view
Dit ongeluk is gemaakt door een zogenaamde “fluisterboot” die gebruikt wordt voor drugssmokkel op de Vinkeveense
plassen en de Biesbosch.
De drugs komt binnen via Rotterdam of Antwerpen en
zijn veelal afkomstig vanuit Curaçao of Aruba. Deze drugs is een
handel van het koninklijk huis en wordt geleid door een Italiaanse
don die alles te zeggen heeft hier op Curaçao en verdere eilanden.
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Deze samenwerking is allemaal onder de projectleider die een
goede vriend is van Alexander en deze zien elkaar regelmatig.
Aangiftes worden al vanaf 2010 systematisch opgeruimd en de
mensen die deze aangiftes gezien hebben zijn allemaal van hun
plaatsen gezet en op non actief gezet! Zo lang men de top niet aan
pakt zal dit doorgaan en het lijkt erop dat de zoon van deze don
nu de touwtjes aan het overnemen is en zaken via mensen in de
post-, douane- en casinowereld verder afhandelt. Deze Italiaanse
maffia heeft momenteel zeer nauwe banden met de Colombiaanse
maffia en doet er alles aan om zaken te coveren via totaal nieuwe
wegen. Het bewijs van de vele liquidaties zijn te zien en men schiet
nu eerst voordat men vragen stelt.
De nieuwe generatie is opgestaan terwijl de tonnen coke
en andere drugs dagelijks geladen en verscheept worden steeds
via dezelfde container-afhandelaar maar onder andere namen,
naar Nederland!
Dit ongeluk is een bewijs van het bestaan van deze lijn en
alles zal er aan gedaan worden deze lijn te beschermen. Let op de
gerechtelijke uitspraak.

1-64 Veroordeling heer Schotte
Heer Schotte is veroordeeld tot 3 jaar gevangenis en zijn
vrouw 18 maanden. Let wel, het vonnis is niet direct uitvoerbaar!
- Het systeem van haar slechtste kant -

165

Een proces wat een geweldige show was vol fouten en een
lachertje voor diegenen die weten wat er achter de deuren gebeurt.
Alles zal allemaal verworpen worden in een hoger beroep
of bij een Hoger gerecht. OM heeft te veel steken laten vallen en
die zal advocaat Peterson gaan gebruiken. Zie een soortgelijke
zaak van Elhage en Booi waar de maffia advocaat Knoops hen
vrij kreeg en zelfs hun naam zuiverde.
Heer Schotte kan lachen, OM heeft zijn fouten gemaakt,
nu afwerken en aanpakken.

1-65 Hoe werkt men in de maffiawereld?
95 ordners op een rij, de zaak Babel in een eerste rechtszaak.
Vol trots toonde het Openbaar Ministerie 5 maart de
ordners in de rechtszaak Babel. Een boekenkast vol gegevens,
bewijzen en getuigenverklaringen. Zowel bereikbaar voor het
Openbaar Ministerie maar ook voor de tegenpartij. Precies zoals
de tegenpartij het wilde.
Want wat doet men in deze wereld?
De maffia heeft vele mensen onder druk staan. Is het niet
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financieel dan wel via de gezinnen, vrouw of kinderen. Maar het
kan ook via het werk of via kanalen in het gerecht. De eerste zaak
is altijd de belangrijkste in de ogen van die personen die andere
mensen willen laten bloeden. Men gooit dan alles open en wil zoveel mogelijk bewijs naar buiten brengen en aanhalen want hangen
zullen ze. Dat zagen we ook vanuit een dom handelend Openbaar
Ministerie die deze kardinale fout maakte in bovengenoemde zaak.
Ze gooide alles open en legde alles vast in de 95 ordners. De maffia
weet dat en maakt zich niet druk om de eerste veroordeling. Het
is om zoveel mogelijk gegevens te vergaren. Ook ditmaal trapte
onze lokale Openbaar Ministerie er helemaal in. Zij denken nu de
veroordeelden voorgoed hun monden gesnoerd te hebben.
Helaas is Openbaar Ministerie niet zo snugger geweest om
de getuigen maar ook de onnodige informatie zo veel mogelijk
achter te houden voor de volgende zitting in een hoger beroep.
De tegenpartij heeft nu alles in handen en is het een kwestie van
tijd en lezen om de zwakke schakels zo te plaatsen dat men zijn
cliënten vrij kan krijgen. Lukt dat misschien nog niet in een hoger
beroep dan zal het in de daaropvolgende gerechtelijke stap zijn.
De werkwijze van een maffia en hun advocaten is alsmaar
duidelijk. Deze is de gegevens te krijgen van de diverse schakels
die tegen hen gebruikt worden. Wederom heeft het Openbaar
Ministerie gefaald en heeft nu onnodig mensen in gevaar gebracht maar ook vele onnodige gegevens bij een eerste zitting
vrijgegeven. Daarmee hebben ze de tegenpartij geweldig mee
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geholpen. En zo kun je zien dat er een zoethoudertje is geweest
naar, in hun ogen, de domme bevolking toe die in gerechtelijke
fabeltjes geloven.
Heer Schotte en zijn advocaten lachen, want wederom is
hun opzet gelukt. Nee, de definitieve klap en het laten hangen van
onschuldige personen is nu in gang gezet, precies zoals de maffia
wereldwijd werkt. Dat dankzij een Openbaar Ministerie die niet
verder denkt als aan politieke successen, opgelegd door een groep
die hieruit voordeel wil halen.
De maffia heeft wederom gezegevierd.
Hoe gehersenspoeld is het Openbaar Ministerie?
Of moet ik zeggen “hoe omgekocht/afgeperst”?

1-66 ‘Babel kroon op werk OM’
De uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak
Babel is de kroon op het werk van het Openbaar Ministerie.
Dat gaf woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar
Ministerie in een reactie...
Je moet toch werkelijk gehersenspoeld zijn en zelf in de
top van de maffia zitten wil je deze leugen zelfs namens OM naar
buiten brengen!
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OM heeft gefaald en zoals heer Schotte al aan haalde “In
dit land heeft iedere man en iedere vrouw het recht om zich tot
drie rechterlijke instanties te wenden.
In dit geval heeft vandaag het Gerecht in Eerste Aanleg
gesproken. We hebben nog het recht om in hoger beroep te treden
en zodra je dat doet begint alles opnieuw.”
Zoals ik gisteren al direct berichtte, heer Schotte is nog
lange niet definitief veroordeeld en de maffia heeft nu alles in
handen om mensen af te persen, bedreigen en zaken om te gooien
naar hun hand.
Hoe sterk zijn advocaten zijn is nu de vraag en het zou
mooi zijn als een mr. Knoops dit over zou gaan nemen. Want dan
zijn alle kaarten weer op tafel maar wel geschud naar de hand
van de maffia.

1-67 Schotte: It’s a new ball game
Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft vanochtend hoger beroep
ingesteld tegen het vonnis van zijn cliënt Gerrit Schotte en Cicely
van der Dijs.
De ex-premier kreeg vrijdag 3 jaar cel. Ook mag hij zich 5
jaar lang niet verkiesbaar stellen voor de Staten. De rechter achtte
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omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen van geld wettig en
overtuigend bewezen. Volgens de verdediging is het nu een ‘New
Ball Game’. De hoger beroepsrechter gaat kijken of het bestaande
vonnis gehanteerd blijft of vernietigd wordt. Ook kan de rechter
kijken naar een verzwaring of verlichting van de strafmaat.
Mijn point of view
Hier zien we dat heer Schotte er alles aan zal doen om als
maffialid en tussen de Italiaanse en Colombiaanse maffia verblijvend aan te tonen dat het gerecht corrupt is en in de handen is van
dezelfde maffia
Heer Sulvaran kwam met dit: Sulvaran liet eerder weten
dat er door het Openbaar Ministerie een aantal strafbare feiten
zijn gepleegd.
,,De hoogste staatsorganen hebben samengespannen om
een politiek persoon uit te schakelen.
De rechter heeft een niet-bestaande e-mail aangegrepen
en dat is verwonderlijk om dat als start van een onderzoek te gebruiken. De rechter zegt het OM op dit punt te geloven.
Geloof is goed maar controle is beter.
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Wij kunnen deze e-mail niet controleren en dus is dit
volstrekt onaanvaardbaar.”
Volgens Sulvaran zijn er ‘sterke indicaties’ dat gouverneur Frits Goedgedrag, voormalig hoofd Veiligheidsdienst Edsel
Gumbs, oud-procureur generaal Dick Piar en Yasser Dennaoui die
een echtgenoot is van een officier van justitie, betrokken waren
bij het schenden van de geheimhoudingsplicht.
,,Er zijn tegen sommigen rechtstreekse bewijzen dat ze
hierbij betrokken waren.”
Zoals ik van minuut een aangaf was dat Openbaar Ministerie bewust kennelijk onder druk steken heeft laten vallen en
die gaan nu aangewend worden om Schotte en echtgenoot vrij te
krijgen net zoals het in de maffia altijd aan toe gaat! Wederom is
mijn woord uitgekomen. Of Sulvaran de kwaliteiten heeft om dit
op de juiste manier aan te pakken is de vraag maar zeker is dat
Knoops deze personen vrij kan krijgen op punten die Openbaar
Ministerie heeft laten vallen. De tijd zal het leren.

1-68 Corrupte douanier liet jaren containers met drugs
door
Al jaren maak ik melding /aangiftes van drugscontainers
wekelijks vanuit Curaçao beschermd door justitie Nederland en
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Curaçao. De aangiftes zijn vanaf in 2010 gedaan bij zowel PG als
minister van justitie en Gouverneur. Zij waren niet blij en lieten
de aangiftes verdwijnen in de la.
Als we allemaal bang zijn zal er nooit iets veranderen
en ondertussen ben ik een stuk verder want er zijn ook aangiftes
gedaan over de top van deze lijn en die loopt tot de absolute top
in Nederland. Welk OM zal het lef hebben dit open te gooien?
Nederland, Amerika of Curaçao?
Zie hier het bewijs.
Bericht AD
Aangehouden man volgens bronnen bevriend met Gerrit G.
Opnieuw wordt een douanier in de Rotterdamse haven
verdacht van corruptie. De man is begin deze maand aangehouden,
meldt het Openbaar Ministerie. Hij zou zich jarenlang hebben
beziggehouden met het doorlaten van drugs.

1-69 Het is al lang aan het spelen
Heer Norman Serphos (woordvoerder Openbaar Ministerie Curaçao) is al geruime tijd in opspraak en dat omdat hij
naar vernomen in de bekende club zit op dit eiland die graag met
kinderen speelt en dat overduidelijk onder de vleugels zit van de
Nederlandse koning Willem Alexander en zijn beschermengel het
lokale Openbaar Ministerie. Het was de tijd dat deze koning nog
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een kind moest offeren op dit eiland om koning te worden volgens
de ritualen van deze vrijmetselarij. Men zag heer Serphos alsmaar
tussen de Nederlandse afgevaardigen van deze vrijmetselarij
rondhangen (Zie protest Barber 2 november 2011) .
En nu zien we dit bericht op internet verschijnen.
“Hypocretie
Kom op pers.
Hoe kunnen jullie verwachten dat ?#?OM en
Norman Sherpos zaken als Pedofilie zouden behandelen!!
Norman Sherpos is zelf een pedofiel!
Hij is homo die van kinderen houdt en op zoek naar
minderjarigen.
Is het jullie niet opgevallen en herinneren jullie niet
zijn verklaringen en zijn status?
Dus doe geen moeite
Hij zou niet eens willen dat de wet om hun levenslang
op te sluiten ook voor Curaçao geldt!
Dat in ieder geval niet.”
Einde bericht
Ook gaat er een verhaal ten ronde dat er een dood kind
gevonden is op de Noordkant bij een van onze baaien en volgens
dat bericht was het deze man die het laatst dit kind gezien had.
Wat er werkelijk waar van is zullen we nooit te horen krij- Het systeem van haar slechtste kant -
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gen maar een ding is duidelijk er is veel meer gaande dan dat wij
mogen weten. Want duidelijk is dat er alles aan gedaan wordt om
bepaalde mensen te beschermen, mensen vanuit de vrijmetselarij
die invloed hebben op het juridisch systeem.
Wanneer zal pedofilie werkelijk aangepakt gaan worden op
onze eilanden of is Openbaar Ministerie bang dat er meer koppen
gaan rollen in hun gelederen?

1-70 Hoe is het mogelijk!
Vandaag kwam er een bijzondere melding binnen. We
hebben op het eiland politie, douane en bewaarders die hun wapens mee naar huis mogen nemen. Dat allemaal om hun leven
zogenaamd te beschermen. Maar wat gebeurt er werkelijk? Deze
wapens worden gebruikt om bodyguard te spelen of uitsmijter bij
een of andere club. Maar het allermooiste is dat er politieagenten
zijn die op vaste tijden geld van Robbie’s Lottery betaald transporteren naar een centraal punt van heer Dos Santos, wel of niet
in een dienstwagen! Zo heeft de gokmaffia dus personen in dienst
van de overheid met een pistool van de overheid om hun illegaal
geld te beschermen! Hoe ver gaan we op dit eiland?
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1-71 Mijn Laatste post op sociale media
Afgelopen vrijdagmiddag ontmoette ik een bijzonder
persoon. Een jongeman met wie ik uren heb zitten praten en waar
het gesprek bij me nog dagenlang doorwerkte en woorden tot
me doordrongen die lieten zien dat het na de vele jaren genoeg
is geweest. Genoeg omdat ik in al mijn boeken duidelijk heb beschreven wat er mis is op deze aardbol en mijn energie gestoken
in mensen die klagen maar zelf niets doen om wat te veranderen.
We lezen nu dagelijks over de maffia, een woord dat in
2010 nog taboe was en ik publiekelijk veroordeeld werd omdat
ik leugens verkocht. Nu zien we het ene na het andere proces wat
bevestigt dat het eiland bestuurd wordt door de maffia. We lezen
nu over de vieze spelletjes die uitgespookt worden met kinderen.
Dat door smerige clubjes en een geloof wat druipt van hypocretie
en leugens. Ook toen werd ik aan de schandpaal gezet. We zien
hoe het rechterlijk systeem in handen is van de maffia. Maar ook
van de kerk en in het bijzonder van de club die alles bepaalt.
Maar afgelopen vrijdag kreeg ik antwoord op het geheel
en dat was wat mij laat beslissen om een omwenteling in mijn
leven te gaan maken. Ik las dat deze persoon ondanks dat hij gevangen zat vrij was en zijn vrijheid ook zo beleefde en dat doet
me denken wat de huidige maatschappij met me doet. Men zet
mij weliswaar gevangen in mijn huis maar ook alles werd me
ontnomen. Mijn kinderen zie ik niet meer, mijn “vrienden” zijn
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verdwenen en mijn eerste vrouw samen met mijn grootste steun
en toeverlaat zijn gestorven. Ik heb nog maar een persoon over
die van me houdt in de vreselijke jaren die zijn ontstaan door
mijn signaleren en rapporteren van zeer veel vieze gevallen. Mijn
eerlijkheid werd beloond met een curatele en mijn leven werd
systematisch afgebroken.
Afgelopen vrijdag veranderde dit en ik zie nu hoe vrij ik
ben en wat ik kan doen zonder dat ik moet leven zoals het systeem
dat wil. Ik stap uit het systeem, ik ga mijn weg volgen volgens
mijn levenswijsheid en het Energieniale leven en daar horen geen
facebook of kranten meer bij. Ik ga alleen nog maar tekenen,
praten en schrijven met mensen die mij accepteren zoals ik ben.
En met deze wil ik praten en filosoferen over die ervaringen die
ik opgedaan heb bij het leven zoals het systeem het mij oplegde.
Ik blijf mijn boeken schrijven vanuit mijn geloof en vanuit mijn
ervaringen in het leven.
Dit was de laatste post buiten nog algemene aankondigingen van boeken, tekeningen en eventueel lezingen. Verder zal
mijn blog “Watamula” dagelijks geüpdate worden. Het gaat u allen
goed en ik blijf hopen dat ook bij u eens de ogen gaan openen.
Veel liefs John H Baselmans-Oracle
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1-72 Pleitnota advocaat Wilders uitgelekt
De pleitnota die de advocaat van Geert Wilders vrijdag
wil voordragen tijdens de regiezitting in het proces tegen de PVVleider is uitgelekt. Geert-Jan Knoops, de advocaat in kwestie, eist
een onderzoek omdat hij denkt dat hij is gehackt.
Knoops stelt dat het AD vrijdag zal publiceren uit zijn
pleitnota, waarin Knoops vermoedelijk uiteenzet waarom zijn
cliënt Wilders moet worden vrijgesproken.
De versie die het AD in handen zegt te hebben is volgens
Knoops een conceptversie van anderhalve week geleden. Zijn
cliënt is volgens de advocaat “ontdaan en ernstig geschokt”, zo
liet hij aan het AD weten. “In mijn jaren als advocaat is me dit
nog nooit eerder overkomen.”
Knoops heeft de president van de Haagse rechtbank verzocht om een onderzoek in te stellen, uitgevoerd door een onafhankelijke IT-deskundige of de Rijksrecherche.
Mijn point of view
Als het werkelijk zo is dat de computer gehackt is van heer
Knoops dan moet deze man zeer slecht geïnformeerd zijn over
de mogelijkheden om in welke computer dan ook aangesloten op
het internet, te komen.
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Het is vrij eenvoudig om in welke computer binnen te
komen. Maar ik zet mijn vraagtekens omdat het over een nota
gaat die naar zijn cliënt is gestuurd en dat vermoedelijk via zijn @
knoops.info server is gegaan en dan is het helemaal verklaarbaar.
Het addertje kan ook zijn dat dit met opzet gedaan is want
zo is er een aanleiding om zaken voor het gerecht aan te vechten.
We zullen zien maar een gehackte computer heer Knoops, wie
gelooft dat zoals u dat gesteld heeft.
En zie hier wat de bedoeling is van het zogenaamde lek....
’Zaak Wilders schorsen’
SCHIPHOL - De advocaat van Geert Wilders wil dat de
strafzaak tegen de PVV-leider voorlopig wordt geschorst. Hij wil
eerst onderzoek naar het lekken van zijn concept-pleitnota naar
het AD.
Wilders noemde de strafzaak tegen hem daarom al een
,,enorme bende’’ en ,, een farce’’. ,,De vrijheid van de verdediging
is in het geding’’, benadrukte advocaat Geert-Jan Knoops vrijdag
tegen de rechtbank. ,,Het is een aanslag op dit proces en de vrijheid van Wilders om zich te kunnen verdedigen en onbelemmerd
te kunnen communiceren met zijn advocaat.’’
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,,Wij kunnen nu met een lek onze verdediging niet goed
voorbereiden. Wij kunnen die werkzaamheden niet meer onbelemmerd verrichten’’, concludeert Knoops. ,,De verdediging kan niet
anders dan een onderzoek vragen naar het lek en de voortzetting
en het onderzoek van de strafzaak te schorsen, totdat de kwestie
is opgehelderd.’’
Als de communicatie niet veilig is en de verdedigingsstrategie kan uitlekken, schaadt dat de verdediging van Wilders.
Dat is volgens Knoops onaanvaardbaar, want dan worden rechten van Wilders als verdachte geschonden. ,,Voor ons is het niet
mogelijk zonder de moderne communicatie te werken om onze
verdediging te doen’’, vindt Knoops. ,,Maar we weten nu niet of
dit verkeer veilig is.’’
Hier ziet men hoe vuil het er aan toe gaat in het rechtssysteem. Men gebruikt vele vuile zaken om zo van de ware zaak
af te dwalen. Een strategie die we kennen van heer Knoops. Wat
we ook duidelijk zagen in de zaak Booi Elhage waar belangrijke
elementen uitgesloten werden.
Ik haal nog even aan:
Volgens het Tweede Kamerlid worden er miljoenen dollars witgewassen door casinobasen en loterijkoningen Fransesco
Corallo, Robbie dos Santos, Rudy Pizziolo en Cocochi Prins.
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Adventure Guide to Aruba, Bonaire & Curacao
The Curacao Sea Aquarium
Opened in 1984 by Adriaan “Dutch” Schrier and Rudy
Pizziolo, the world-famous Curacao Sea Aquarium next door to
the resort offers you and your family the chance to see the reefs
of the Caribbean up close without getting wet. You’ll have endless
aquatic fun and learn about the area’s complex marine ecology.
Kamervragen mrt 2015
2
Welke (strafrechtelijke) onderzoeken lopen op dit moment
naar of zijn in het verleden gedaan naar Francesco Corallo, Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo, Jacobo ‘Cocochi’ Prins, Robbie dos Santos
en George Jamaloodin? 2)

1-73 HET VERBAND DAT TWEEDE KAMERLEDEN
VAN RAAK EN BOSMAN SUGGEREREN
BESTAAT NIET (reactie KPMG)
Onderstaand de reactie van KPMG Dutch Caribbean
(KPMG DC) op de publicatie ‘Twijfels van SP en VVD bij rol
KPMG in gokindustrie’ op Amigoe.com
“Willemstad- KPMG Dutch Caribbean (KPMG) betreurt
het dat de Tweede Kamerleden Van Raak en Bosman geen contact
180

- DIEPTEPUNT -

hebben opgenomen met onze firma voordat zij hun Kamervragen
hebben ingediend. Vanwege alle aandacht door deze Kamervragen
voelen wij ons gedwongen met een openbare verklaring te komen.
KPMG DC is de controlerend accountant van het telecommunicatie bedrijf UTS. Het gesuggereerde verband tussen UTS
en KPMG enerzijds en Robbies Lotteries en Francesco Corallo
anderzijds bestaat niet. KPMG DC heeft vandaag, naar aanleiding
van het interview van de heer Bosman op Radio Direct, voor het
eerst kennis genomen van de uitspraak van de heer Corallo in de
Volkskrant. De heer Corallo doet deze uitspraak op 15 september
2015 en deelt mee in dit interview dat hij zijn boeken laat controleren door KPMG. Deze informatie is onjuist. De controleopdracht
van KPMG DC waaraan de heer Corallo in dit interview refereert,
bij een aan hem gelieerde onderneming op Sint Maarten, is reeds
begin 2015 formeel beëindigd. In de voorgaande jaren heeft
KPMG DC geen controleverklaring afgegeven bij deze opdracht.
Over de achtergrond van de beëindiging zullen wij geen mededelingen doen, anders dan dat deze beëindiging op ons initiatief
tot stand is gekomen.”

1-74 KPMG onder vuur
Dat was onderhand wel te verwachten zeker als vanuit
de maffiawereld deze naam alsmaar opduikt en genoemd wordt.
Het ontkennen in dit persbericht is meer een bekennen en is nu
- Het systeem van haar slechtste kant -
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duidelijk dat deze accountants in meer zaken verwikkeld zijn.
KPMG wordt in meer zaken genoemd en dan denken we aan de
moord op heer Wiels maar ook in zaken die te maken hebben met
Curaçao Seaquarium. Zo was er een melding die beweerde dat
KPMG ook met drugs te maken heeft maar dat bij het wassen van
vele miljoenen alsmaar door de MOT werd aangehaald dat het allemaal vertrouwd was. Hoe ver dit waar is moet gaan blijken nu
dat men dit bedrijf zeker door zal gaan lichten op de gegevens die
er al zijn vanuit de Italiaanse maar ook de Colombiaanse maffia.
Zeker is dat KPMG een vinger heeft in UTS wat we konden zien
in het bezetten van strategische plaatsen in dat bedrijf maar ook
dat zij een zeer dikke vinger hadden en kennelijk nog hebben in
de bedrijfsvoering van dat bedrijf. Zo is het niet aannemelijk dat
zij niets wisten van de illegaliteit van de sms loterij. Onderzoek
zal het uit gaan wijzen want met deze bekentenis moet en zal
Openbaar Ministerie zeker zaken open moeten gaan leggen. De
vraag rijst dan nog in hoeverre werkt KPMG voor Rudy Pizziolo?
Want deze man is de man waar zeer veel onder schuilt.
De tijd zal het leren.

1-75 Het stinkt in De West - KPMG
Deze maand werd de voormalige premier van Curaçao
Gerrit Schotte veroordeeld tot drie jaar cel. Omkoping, valsheid
in geschrifte en witwassen waren hem ten laste gelegd. Hoofdrol182
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speler is gokbaas Francesco Corallo, gevestigd op Sint Maarten.
De Siciliaan heeft banden met de maffia en kocht invloed door
minimaal één miljoen dollar naar Schotte door te sluizen. Corallo
wordt bijgestaan door een Nederlandse strafpleiter. Zijn naam:
Gerard Spong. Twee Kamerleden hebben zich vastgebeten in dit
dossier: André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP). Beiden
dwongen vorig jaar een toezegging van minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) af om een
groot onderzoek te lanceren naar de banden tussen de boven- en
onderwereld op die eilanden in De West. Niet tot ieders genoegen.
Ondertussen was het niemand minder dan voornoemde
Gerard Spong die aangifte deed tegen van Raak omdat hij diens
cliënt Corallo een ‘maffiabaas’ noemde. Een reden om de optredens van Spong bij Pauw te heroverwegen. De strafpleiter heeft
de mond vol over het proces tegen Geert Wilders, tegelijkertijd
klaagt hij in opdracht van een maffiabaas een Kamerlid aan dat
corruptie wil bestrijden. De wereld op z’n kop.
De accountants van KPMG staan inmiddels ook in kwade
reuk. De afdeling Dutch Caribbean verstuurde dit weekeinde een
persbericht met de boodschap dat ze sinds begin 2015 geen zaken
meer doen met Corallo.
“Over de achtergrond van de beëindiging zullen wij geen
mededelingen doen, anders dan dat deze beëindiging op ons initiatief tot stand is gekomen.”
- Het systeem van haar slechtste kant -
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Aanleiding van het persbericht was een optreden van
Bosman op de lokale radio die verwees naar een uitspraak van
Corallo in de Volkskrant vorig jaar: “We houden ons aan de regels.
De accountantsorganisatie KPMG controleert ons.”
Mooi dat KPMG nu afstand neemt. Mooi dat KPMG sinds
begin 2015 geen zaken meer doet met Corallo. Maar Schotte was
premier tussen 2010 en 2012.
Voormalig Groenlinks-leider Jolanda Sap is lid van de
Raad van Commissarissen van KPMG. U begrijpt: deze zaak zal
tot de bodem worden uitgezocht.
Hoe dan ook: Het stinkt in De West.
Ronald Raak
KPMG is het accountantsbureau van UTS maar ook blijkbaar het bureau wat achter Seaquarium imperium van heer Pizziolo
(annex heer Schrier) zit.
KPMG - UTS kunnen we duidelijk stellen. UTS zit in
CITEX waar naar horen zeggen, heer Pizziolo meerderheidsbelangen in heeft via zijn beleggingsconstructies en bedrijven. Net
zoals hij hoofdaandeelhouder is van Hato Freezone waar alle
gokactiviteiten spelen.
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CTEX, UTS, Vrije zone, SMS gokken, Seaquarium, Gokwereld in al zijn facetten, allemaal onder één naam;
Heer Pizziolo en zijn beschermgroep KPMG die ook de
beschermer was en blijkbaar nog is van de verdere Italiaanse onderwereld gezien de brief van onze KPMG spokesman.
En zo komen we bij de laatste uitspraak van heer Wiels
“Pas op de ware mensen die dit eiland besturen zijn:
- Project Ontwikkelaars
- Accountants
- Banken”
En toen werd heer Wiels doodgeschoten en liet ons deze
puzzel achter.
De bank?
Dat is niet moeilijk in te vullen want uit diverse verklaringen kwam naar boven dat vele MOT meldingen niet gedaan
werden/worden door MCB die verklaarde dat de witwasgelden
van “betrouwde bronnen” kwamen en daar doelde men op heer
Pizziolo.
Maar wacht, was KPMG niet ook het bureau die de ABN/
AMRO bank in Nederland moest reorganiseren NET in die tijd
dat mevrouw Wiels daar naar haar zeggen opperhoofd was? Al
was ze dat duidelijk niet, ze weet wel wat daar speelde en dat
kon ze goed gebruiken zo te merken, daar ABN/AMRO haar nog
steeds beschermt!
- Het systeem van haar slechtste kant -
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En zo klikt het ene met het andere en krijgt heer Wiels
nog naar buiten waar hij jaren tegen gevochten heeft maar niet
begrepen werd daar er te veel belangen zijn in deze wereld van
onbeperkt geld.
De wereld van de maffia, de wereld van waar de criminelen
een land besturen beschermd door machtige bedrijven.
Zal zeker vervolgd worden.

1-76 Hoe diep zit KPMG in de Antilliaanse gokindustrie?
Over de duistere rol van Nederlandse accountants
Vorige week werd oud-premier Gerrit Schotte van Curaçao veroordeeld tot drie jaar celstraf, omdat hij zich heeft laten
omkopen door Francesco Corallo. Dat is een gokbaas op Sint
Maarten, die ervan wordt verdacht banden te hebben met de Italiaanse maffia. In een opmerkelijk interview met de Volkskrant
liet Corallo eerder weten alle ophef rond zijn persoon maar onzin
te vinden. Alles wat hij doet is goed. Want, zo zei de gokbaas:
‘KPMG controleert ons.’
KPMG en de (illegale) gokindustrie
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De rol van Nederlandse accountants op de Antillen houdt
mij al langer bezig. Zoals de rol van KPMG in het Curaçaose
telecombedrijf UTS, dat een belangrijke rol speelt in de smsloterijen en ‘sportsbetting’, waar waarschijnlijk veel fout geld
wordt witgewassen. Sportsbetting is een vorm van online gokken.
Een internationale industrie, met naar verluidt inzetten tot wel één
miljoen dollar per ‘bet’. Een industrie ook die zich goeddeels lijkt
af te spelen in de illegaliteit, zonder controle door de overheid.
KPMG is al jaren de huisaccountant, maar ook een belangrijke adviseur van UTS. De CEO van UTS is afkomstig van
KPMG, dat ook in Nederland betrokken is geweest bij allerlei
fraudes. Namelijk bij woningcorporatie Vestia, vleesverwerker
Weyl, bouwbedrijf Ballast Nedam en de multinationals Imtech en
SBM Offshore. Ook de bouw van het eigen KPMG-hoofdkantoor
in Amstelveen liep uit op fraude. Het bedrijf heeft al vaak beterschap beloofd, maar laat volgens mij weinig verbetering zien.
Onderzoek naar de onderwereld
Uit het onderzoek naar Schotte blijkt dat Corallo niet alleen diens partij financierde, maar overal invloed op uitoefende,
zelfs op de benoeming van ministers. De meeste ministers van de
regering-Schotte (2010-2012) staan of stonden voor de rechter,
wegens fraude en vriendjespolitiek. Zoals El Hakim (economie),
Scoop-Constancia (gezondheid), Rosalia (onderwijs) en WillemsMartina (bestuur). Jamaloodin (financiën) en Monk (onderwijs)
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– en mogelijk Wilsoe (justitie) – zijn daarnaast verdachten in het
onderzoek naar de moord op politicus Helmin Wiels.
We moeten meer inzicht krijgen in de verhoudingen tussen onder- en bovenwereld, tussen politiek en gokindustrie op de
Antillen. Dat is ook de opdracht van een grootschalig onderzoek
dat Nederland is gestart, op verzoek van VVD-Kamerlid André
Bosman en mijzelf. Een onderzoek waarvoor we hulp krijgen van
de VS (witwassen) en Italië (maffia). Bij onderzoek naar de (illegale) gokindustrie hoort ook onderzoek naar de controleurs. Ik
wil graag geloven dat alles wat Corallo doet ook goed is, omdat
KPMG het heeft gecontroleerd. Maar dan wil ik graag eerst wat
meer weten over de betrouwbaarheid van KPMG.
Ronald Raak

1-77 UTS heeft veel te verbergen en vele zaken zijn daar
niet pluis onder de mantel van KPMG
Vragen van heer Wiels enkele dagen voor zijn moord
Vraag; Welke vraag heeft wie dan ook boos gemaakt en
hem toe gezet heeft heer Wiels zijn mond te snoeren?
Zijn de ministers op de hoogte van;
1 Dat UTS toestemming heeft om lotjes en nummers te
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verkopen zoals aangegeven in de ‘loterijverordening
1909’?
2 UTS geeft de mogelijkheid om nummers te kopen via
SMS, gebruikmakend van zijn datasysteem?
3 UTS propageert publiekelijk het bedrijf van Robbie’s
Lottery, als degene die deze manier van verkoop mogelijk
maakt en activeert/bevordert?
4 UTS zet om saldo en krediet van telefoongesprekken
GSM in contant geld, om lokaal en internationaal num
mers te kopen?
5 UTS zet haar systeem ter beschikking om legaal loten te k
open op nationaal grondgebied, afkomstig uit St Maarten,
zoals gemeld Smartplay en Daily?
6 Alle verkopers en doorverkopers van loten zijn gebon
den aan de regels bepaald in de ‘loterij verordening 1909’
zoals het moet?
7 UTS int ook omzetbelasting op de nummerverkoop via
SMS?
8 Doet UTS omzetbelasting op de verkoop overdragen aan
de bevoegde autoriteiten?
9 Kan de Stichting Belasting Accountants Bureau een
overzicht geven hoeveel belasting UTS en Robbie’s
Lottery betalen over de verkoop van loten via SMS?
10 Mogen minderjarigen ook aan deze lotenverkoop via
SMS meedoen?
11 UTS en Robbie’s Lottery dragen over of betalen;
a) Vergunningsrechten FNWK
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b) Vergunningsrechten extra loterij
c) Winstbelasting
d) Waarborgfonds
12 De volgende personen overtreden juridisch rechten
en regels geldend op Curaçao, volgens de “loterij
verordening 1909” daar ze gebruikmaken of anderen laten
gebruiken de tarief van UTS en ook nog de tarief van SMS
van UTS om loten te verkopen zonder de nodige
vergunning?
13 Dat de volgende personen juridisch betrokken zijn in
de genoemde activiteiten en manoeuvres in punt 12, in
deze zaak?
- Smartplay N.V. -- UTS N.V. / Antelecom N.V. –
Radcom Corporation N.V. – Robertico A. Dos Santos
persoonlijk of werkend onder Robbie’s Lottery Curaçao.
14 Het verkregen geld circuleert lokaal of gaat het naar
het buitenland?
15 Dit verkregen geld en transacties worden goed gekeurd
en gecontroleerd door MOT?
16 Heeft de centrale bank van Curaçao en St. Maarten
toezicht op dit geldverkeer via dit systeem?
17 Kunnen de ministers een indicatie geven van de “Money
Trail” afkomstig van UTS?
18 Kan de minister een overzicht geven van de verkoop
grootte via SMS/UTS?
19 Welke zijn de gevolgen voor FWNK?
20 Kan een derde persoon in het systeem van SMS en
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UTS werken?
21 Wat zijn de winsten die UTS ontvangt van deze
operatie?
22 Waar kan men deze winst vinden in de administratie
van UTS?
23 Kunnen alle lootjesverkopers gebruik maken van dit
systeem?
24 Wat zijn de regels en procedures voor geldverkeer
buiten het land?
25 Vanaf welke datum is UTS met deze transacties
begonnen?
26 Hoeveel werkbezetting zal verloren gaan in de sector
lotenverkoop?
27 Heeft UTS consensus dat lotenverkoop toestaat?
28 Als punt 27 negatief is. Kan de minister ons doorgeven
onder welke vergunning/ consensus doet UTS actief deel
nemen aan de loterij?
29 Onder welke vergunning / consensus doet Tele Curaçao
lotenverkoop aanbieden en verkopen?
30 Hoe worden de winsten afkomstig uit de loterij geboekt
in de administratie van Tele Curaçao en kan de minister
ons hier een overzicht van geven?
31 Heeft de regering een mechanisme om het gokken via
SMS te controleren?
In acht nemend dat er verschillende middelen genomen
worden om regeringsinkomsten te verhogen is het aan te bevelen
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om alle naden te dichten van belasting wegsluizen, kapitaalvlucht
en algemene illegaliteit.
Wat lezen we maandag 21 maart 2016 in de Amigoe (met
een speciale dank aan Amigoe):
Rekenkamer mag UTS niet binnen
WILLEMSTAD — De Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC) is niet bevoegd om een onderzoek bij overheidsbedrijf
UTS uit te voeren. Dat heeft de rechter vanmorgen geoordeeld. De
rechter heeft de ARC verboden om het aangekondigde onderzoek
voort te zetten.
De Rekenkamer is bevoegd om onderzoeken uit te voeren
bij het Land en organen van het Land.
UTS en haar dochterondernemingen kunnen niet worden
gerekend tot het Land en diens organen.
Het verzoek van het parlement om een onderzoek in te
stellen naar de boeken van UTS heeft daarom geen wettelijke
grondslag zegt de rechter.
Dit betekent niet dat het Land en het parlement met lege
handen staan.
Het Land kan namelijk gebruikmaken van de aandeelhoudersbevoegdheden zoals in de wet en statuten staat.
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Gedacht kan worden aan het enquêterecht.
Daarnaast zou aan het Openbaar Ministerie kunnen worden gevraagd, nu sprake is van een verdenking van corruptie en
bevoordeling, om hiernaar onderzoek te doen.
Op 9 december 2014 namen de Staten een motie aan om
de ARC een diepgaand onderzoek in te laten stellen bij telecombedrijf UTS.
De beoogde onderzoeksvraag luidde: “Is het beleid van
het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van UTS NV inclusief de
daaronder vallende dochterondernemingen vanaf 2010 rechtmatig,
transparant nen doelmatig geweest?’
UTS heeft vanaf het begin geprotesteerd om de ARC toegang te geven tot haar boeken.
De minderheidsaandeelhouder van UTS maakte onder
meer kenbaar het onderzoek ongewenst te vinden.
Zo is het telecombedrijf bang dat concurrentiegevoelige
informatie openbaar wordt doordat het ARC-rapport naar de Staten
wordt gestuurd.

- Het systeem van haar slechtste kant -

193

De ARC heeft al verschillende onderzoeken bij overheidsnv’s uitgevoerd, echter volgens UTS zonder dat door de ARC zelf
eerst goed had nagegaan of de bevoegdheid daartoe wel bestond.
In september 2015 stemde de Rekenkamer in om het onderzoek aan te houden in afwachting van de uitkomst van de rechter.
De partijen moeten elk hun eigen kosten dragen.
UTS werd in het geschil juridisch bijgestaan door Frank
Kunneman en Mayesi Hammoud.
Advocaat Bertie Braam vertegenwoordigde de ARC en
Wilfred Flocker en Imrat Narain het Land.
We weten er is veel mis met UTS onder de mantel van
KPMG
- Buiten dat op belangrijke posten altijd KPMG
familieleden werden gezet.
- Ondanks er veel geld niet verantwoord is en “verdwenen”
is in vele takken van UTS.
- Ondanks dat bijvoorbeeld geld van een telefoonboek
altijd buiten de boeken om werd gehouden.
- Ondanks dat bepaalde personen in het systeem konden
komen en zelfs rekeningen konden aan passen.
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- Ondanks dat er SMS loterij ging via deze provider maar
niet terug te vinden is in de boeken.
- Ondanks de vele bedrijven in het buitenland die gekocht
werden voor astronomische bedragen en later van de hand
gingen met grote verliezen (dat allemaal onder KPMG)
- Ondanks de vele vragen van heer Wiels bleef KPMG
doorgaan met dit bedrijf en zeer vreemde antwoorden
geven die alles moest dekken buiten een behoorlijke
boekhouding.
Nu anno 2016 is het zelfs zo dat via de bedenkelijke rechterlijke macht deze wanorde nog beschermd wordt en dat er koste
wat kost alles aangedaan wordt om de boeken dicht te houden. Via
een ex-medewerker van KPMG en nu een alleenstaande accountant
bleek dat er veel mis was onder het KPMG dak. Deze heer heeft
de manier van werken geleerd en ziet nu wat er gedaan kan worden in boekhoudingen om veel geld te maken voor zichzelf. De
werkwijze is nu opengelegd en zijn ongelofelijk. En dat zal eens
opengetrokken worden als UTS zijn boeken moet openleggen. Of
de aandeelhouders werkelijk dit aan gaan pakken is nihil daar er
enkele zijn die wij niet mogen weten en via vreemde constructies
werken en er ook enkele zijn die niets mogen zeggen. En zo blijft
vooralsnog de beerput gesloten maar KPMG heeft door hun laatste
openbare statement al genoeg toegegeven om verder te wroeten
in hun UTS en de neven activiteiten van deze groep
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1-78 Het verloop VDC
Uit de aangifte gehaald die 30 lokale mensen hebben
gedaan
Donderdag 14 oktober 2010
Yves Cooper is de eerste die durft. Hij heeft onze info
gekregen dat de screening van de huidige ministers nog niet rond
is. Schotte had eerder beweerd van wel. Dat had-ie gelogen.
Er gaat binnenkort een screeningsmemo lekken. Die heeft
alle kenmerken op een kopie van het papieren origineel. Schaduwen van nietjes, streepjes van de scan, evenals aantekeningen en
paragrafen van analist R.D. staan erop.
15 oktober 2010
Ook Asjes zit in het casinospel. Tot het weekeinde was hij
nog gedeputeerde van Financiën en sinds zondag voorzitter van de
Staten. Hij blijkt te hebben aangedrongen op het terugdraaien van
de pas enkele maanden geleden in werking getreden gewijzigde
Eilandsverordening Casinowezen. Hij lobby’t voor zijn schoonvader en andere machtige casino-eigenaren tegen een hogere heffing.
28 oktober 2010
Premier Schotte en Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’
Wilsoe stelden gisteren Lisa Dindial als interim hoofd VDC aan
om de ministersscreening af te ronden. Voor drie maanden. Zij
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moet de screening afronden. Raar, want er is al een interim hoofd:
Rudy Sint Jago. Vandaag begrijp ik waarom. Schotte en Wilsoe
hebben het hoofd van de VDC, Edsel Gumbs gisteren ook op
non-actief gezet.
22 november 2010
Dindial schrijft een brief aan Schotte dat de screening van
kandidaat ministers plaats vindt op basis van een questionnaire
door de ministers in te vullen en niet op basis van een staat van
inlichtingen. Maar ik hoor dat in werkelijkheid de screening plaatsvindt op basis van inlichtingen verzameld door de veiligheidsdienst
en niet alleen op basis van een door de betrokken kandidaten zelf
in te vullen questionnaire.
23 november 2010
Schotte en Wilsoe weigeren gehoor te geven aan het
rechtbankvonnis om Gumbs weer toe te laten tot de dienstlokalen.
Dindial geeft de netwerkbeheerder opdracht alle binnen de VDC
aanwezige inlichtingendata online beschikbaar te maken met een
inlogcode voor Schotte. Die legt Dindial uit dat deze opdracht alleen van het Hoofd kan komen na overleg met de Commissie van
Toezicht. Deze order gaat tegen alle regels en wetten in. Dindial
legt zich hierbij neer. Dezelfde dag wordt Dindials aanstelling
door de rechter als onrechtmatig beoordeeld.
21 december 2010
Adjunct-directeur Rudy St. Jago doet aangifte tegen VDC
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teamchef Lourens Pietersz. Hij is in het geniep en achter de rug
van Gumbs om afgereisd naar Sint Maarten om te vergaderen
met Gerrit Schotte, George Jamaloodin en Theo Heyliger. In het
partijgebouw van Heyliger.
23 december 2010
Schotte en Wilsoe weigeren opnieuw gehoor te geven aan
de uitvoering van een nieuw vonnis om het VDC hoofd Gumbs
weer toe te laten tot de dienstlokalen. Op radio MAS laat Schotte
weten Gumbs opnieuw te ontslaan, terwijl hij voor de rechter
maar niet duidelijk kan maken waarom er een vertrouwensbreuk
is met Gumbs.
30 december 2010
Laurens Pietesz in opspraak
Schotte schrijft een brief om de in opspraak geraakte
Pietersz gedurende het onderzoek terug te zetten binnen de VDC.
Ook de leden van de commissie van toezicht, Geomaly Martes
en Eduardo doen daarvoor hun best. Ze proberen CvT-voorzitter
Hans de Boer te bewegen de in opspraak geraakte Pietersz alsnog
terug te brengen binnen de VDC.
14 januari 2011
Donner laat zich beetnemen. Hij zegt tegen de Wereldomroep dat alle bewindslieden van de regering Schotte op Curaçao
ministeriabel zijn en door de zogeheten screening gekomen.
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Tijdens een persconferentie ter afsluiting van zijn bezoek werd
Donner gevraagd of hij wist dat drie ministers niet geschikt zouden
zijn gebleken tijdens de screening. De lafaard zei daarop dat hij
niet wilde ingaan op personen, maar voegde er wel aan toe dat
hij over het antecedentenonderzoek naar de ministers overleg had
gehad met gouverneur Frits Goedgedrag. Na de persconferentie
toonde Schotte zich in een interview met de Wereldomroep zeer
tevreden over de uitlatingen van Donner over de screening.
10 februari 2011
Adjunctdirecteur St. Jago doet een aanvullende aangifte
tegen Pietersz. Ditmaal voegt hij verdacht sms-verkeer toe uit
2010 die Pieters met George Jamaloodin onderhield. Die gaan
onder anderen over verzoeken en aanbieden van geldleningen. De
smsjes gaan tevens over verzoeken tot geldleningen in ruil voor
contraprestaties, die bestaan uit het leveren van vertrouwelijke
VDC informatie aan Jamaloodin.
13 februari 2011
St. Jago ziek. Hij wordt vervangen door Frank Calmero
als crisismanager. Aanstelling door Schotte en Wilsoe. Geen
screening. Nog diezelfde dag geeft Calmero, net als eerder Dindial,
de netwerkbeheerder de opdracht de veiligheidsdienst data online
en met inlogcode beschikbaar te maken voor Schotte. Die legt
opnieuw uit dat dit tegen alle regels en wetten ingaat en weigert
dat dan ook.
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24 mei 2011
Het AD publiceert voor het eerst dat Romer hoofd VDC
wordt. Maar bevestiging krijgt de krant niet.
Wiels heeft commentaar op de benoeming. Die ziet lever
dat Calmero de klus van VDC opruiming klaart: ,,Naar mijn
mening is hij te jong om de grote opruiming bij de VDC uit te
voeren. En opgeruimd moet er zeker worden want de VDC lijdt
net als Aqualectra aan lekverlies. Gebleken is dat belangrijke
en gevoelige informatie wordt gelekt. De dienst moet aan een
grondige inspectie worden onderworpen die zal leiden tot een
aardbeving, een seismologische beweging, want er zullen koppen
moeten rollen”, aldus Wiels.
Michael Römer wordt zonder screening aangesteld als
assistent van Calmero. De eerste geeft de netwerkbeheerder, net
als Dindial en Calmero opnieuw opdracht om de beschikbare
data online en met inlogcode beschikbaar te maken voor Schotte.
De netbeheerder vertrouwt mij toe dat de veiligheidsdienst van
Curaçao in 2010 zoveel belastende informatie over Schotte in
bezit had dat sommigen ernstig bezorgd waren dat de premier zelf
belastende informatie zou weghalen bij de dienst. De netwerkbeheerder weigert de opdracht uit te voeren.
26 mei 2011
Het gaat nu hard tegen hard tussen Gerrit Schotte en president–directeur Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao
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en Sint Maarten. Schotte wil de Italiaanse maffia binnensluizen,
maar Tromp houdt de deur dicht. Schotte is nu van plan om hem
helemaal kapot te maken.
1 augustus 2011
Schotte sluit in Colombia een akkoord met een Colombiaanse inlichtingen dienst. Het betreft een overeenkomst op het
gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie,
georganiseerde misdaad en drugsoverlast tussen de landen Curaçao
en Colombia. Er staat een foto in de krant gemaakt door Ramsay
Soemanta, Schotte’s personal fotograaf. Schotte zit aan tafel met
onder andere een man in een uniform van Dipol. Vreemd, Schotte
is niet gerechtigd om contracten buiten het Koninkrijk aan te gaan
zonder toestemming van de Rijksministerraad en zonder hierin
het ministerie van Buitenlandse Zaken te betrekken.
2 september 2011
Schotte, Wilsoe, Romer, Calmero, Vlieg en Martis weigeren opnieuw gehoor te geven aan een vonnis om Gumbs terug
toe te laten in zijn functie.
8 september 2011
Gumbs wordt opnieuw de toegang tot de dienstlokalen en
het dienstgebouw van de VDC ontzegd. Voor de vierde keer op
een rij worden de uitspraken van de rechtbank niet gerespecteerd.
Gumbs wordt tegen gerechtelijke uitspraken in systematisch ge-
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weigerd zijn functie uit te voeren en klaarblijkelijk moet er per
se iemand anders in zijn plaats komen.
20 september 2011
Er gebeuren zaken bij de VDC die de hele samenleving
en ook de inlichtingendiensten in het buitenland doet opschrikken. Twee conceptverslagen van de Ombudsman over de VDCnetwerkbeheerder lekken uit. Daarin staat dat Calmero en Romer
de IT netwerkbeheerder dwingen geheime gegevens te verstrekken
aan hem onbekende Colombianen. Calmero zegt tegen de beheerder dat dit opdracht is van Schotte. De netwerkbeheerder moet
hen technische toegang verschaffen over het informatienetwerk en
de inlichtingendatabase. Calmero en Romer laten de netwerkbeheerder vervolgens alleen met de hem onbekende Colombianen.
Het lukt nu wel. Calmero, Romer, Schotte en de Colombianen
hebben essentiële en zeer geheime netwerkinformatie van het
VDC systeem in handen.
11 oktober 2011
Schotte verklaarde vandaag tegenover de Staten dat oordeelsvorming van de Commissie van Toezicht van de VDC vrijwel
onmogelijk is. Er ontbreekt voortdurend overeenstemming tussen
voorzitter De Boer en de beide andere leden, SOAB-directeur
Geomaly Martis en voorzitter van de bezwaaradviescommissie
Eduardo ‘Dito’ Vlieg.
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Het rapport van Rosenmoller is vandaag besproken in
de Staten. Schotte nam ruim drie uur de tijd om uit te leggen dat
Nederland via artikel 43, lid 2 van het Statuut niet kan dwingen
tot het instellen van een commissie om corruptie te onderzoeken.
17 oktober 2011
De screeningsmemo wordt opnieuw gepubliceerd. Ditmaal
door de Telegraaf. De Curaçaose dagbladen nemen het over. Opvallend is dat het dit keer dezelfde versie betreft, maar waarop nu
de aantekeningen, streepjes en de initialen R.D. missen. Schotte,
Calmero en Romer grijpen dit ‘lek’ aan als aanleiding voor een
‘sporenonderzoek’. Even later geven ook CvT leden Martis en
Vlieg - zonder overeenstemming met voorzitter Hans De Boer
- VDC-crisismanager Michael Romer toestemming voor een
zogenaamd sporenonderzoek op de veiligheidsdienstsystemen.
Vanwege het lekken van de memo. Dat is nogal vergezocht. De
memo was een jaar geleden al gelekt. Bovendien is het een scan
van de originele papieren versie. Waarom een sporenonderzoek
uitvoeren op de computersystemen als het ‘lek’ evident een kopie
betreft van een papieren stuk….
29 oktober 2011
Opnieuw gebeuren er zaken die het daglicht niet lijken
te kunnen verdragen. In het conceptverslag van mijn collega
Winklaar tegenover de Ombudsman staat: “Ik zei aan Chris om
alles wat er gaande was te registreren. We zagen in de beveiligingscamera dat er mensen het kantoorgebouw naderden. Het
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waren Nederlands Europese mannen en ik herkende een van de
mannen als Benno die voor Forensics Services werkt. Chris had al
hun gegevens en ID overgenomen en genoteerd zoals zijn taak is
om een rapport te maken van iedereen die de dienst binnenkomt.
Echter in opdracht van Calmero moesten deze gegevens vernietigd worden. Dit in strijd met de veiligheidsvoorschriften van de
VDC. “De heer Romer vorderde van mij dat ik de password van
het systeem moest afgeven”.
Alle informatie van de server van de veiligheidsdienst werd
gekopieerd en de harddisk van de “access control” werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen (..) Ik zei aan Romer dat waar
ze mee bezig zijn niet correct is omdat nu een bedrijf van buitenaf
alle informatie van de dienst heeft. Er is nu een exacte kopie van
alle gegevens van de veiligheidsdienst sinds de oprichting van
de dienst en ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de
wereld zijn nu in handen van particulieren.”
De beide Nederlands Europese mannen waren Benno van
Leeuwen van Forensic Services Caribbean (FSC) en Robbert
Kouprie van Fox-IT (Nederland), volgens Winklaar. De situatie is
dus dat geheime informatie aan verschillende derden beschikbaar
gesteld is. Zowel aan een aantal Colombianen en aan FSC en FoxIT. Als gevolg van bovenstaande gedragingen kregen Calmero,
Romer, Schotte en de vreemden ongelimiteerde en vrije toegang
tot de acces control en de netwerkinformatie binnen VDC-systeem.
Toegang tot de acces control betekent niet alleen dat iedereen die
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je toestemming geeft bij de informatie kan, maar ook dat je het
beleid en de regels van het netwerk kan aanpassen. En daarmee
in de praktijk alle aan dat netwerk verbonden informatie ook kan
bewerken en/of deleten.
31 oktober 2011
De VDC-netwerkbeheerder stapt naar de politie om
melding van de misdrijven en wantoestanden binnen de VDC te
doen. Hij meldt bovengemelde feiten ook bij de voorzitter van de
Commissie van Toezicht, mr. Hans de Boer.
2 november 2011
Er komt een vertrouwelijk gesprek met De Boer alleen.
De netwerkbeheerder stelt de beide andere commissieleden Vlieg
en Martis niet te vertrouwen.
17 november 2011
Calmero komt met een persverklaring: “Degene die
schuldig heeft gemaakt aan het lekken van de memo zal strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. VDC heeft hiervoor
aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM).” Calmero
zegt dat het praten over zijn werk en over onze veiligheidsdienst
niet iets is, dat zomaar kan plaatsvinden. Wat er in dit geval heeft
plaatsgevonden, is zo ernstig, dat moet publiekelijk worden gecommuniceerd om zodoende het vertrouwen te herstellen in onze
Veiligheidsdienst.” Ook na deze verrassende wending, want nu
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mag de veiligheidsdienst ineens wel openlijk praten, wordt niets
van het OM vernomen.
16 januari 2012
De netwerkbeheerder stapt nogmaals naar de politie om na
zijn meldingen vanaf 29 oktober 2011 aanvullend aangifte te doen.
18 januari 2012
De VDC-netwerkbeheerder wordt door Schotte en Romer
(Calmero is inmiddels afgetreden) met behulp van het onderzoek
van FSC en Fox-it beschuldigd van diverse strafbare verdenkingen.
Hem wordt 3 maanden de toegang tot de VDC dienstlokalen ontzegd. Winklaar, gaat nu naar de Ombudsman. Romer heeft ook St
Jago bedreigd en meegenomen voor verhoor, diverse malen. Sint
Jago zegt dat ze hem hebben geïntimeerd door te zeggen dat ze
weten wie zijn familie is en dingen zouden weten van zijn familie.
Winklaar weet dat meer mensen binnen de dienst geïntimideerd
worden en erg bang zijn van Romer.
23 januari 2012
De VDC-netwerkbeheerder meldt zich bij de Ombudsman.
Uit de verslagen blijkt dat informatie van de VDC, maar ook van
haar internationale contacten, aan Colombianen is gegeven en
tevens aan twee personen verbonden aan privé-ondernemingen.
Het verslag maakt melding van ondervraging van de netwerkbeheerder door Colombiaanse functionarissen, in opdracht van het
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voormalige interim-hoofd van de VDC, Frank Calmero, en zijn
opvolger Michael Römer op 20 september 2011.
Breezes
De netwerkbeheerder kreeg opdracht om zich bij het
Breezes Hotel te melden, waar hij werd opgewacht door Calmero
en Römer en de opdracht kreeg om met enkele Colombianen
te praten. Hij werd naar een kamer gebracht waar hij verhoord
werd door drie mannen en een vrouw. Van Calmero kreeg hij te
horen dat het zou gaan om een vrouw die een hoge positie had bij
Colombiaanse veiligheidsdienst. Van de Colombianen kreeg de
netwerkbeheerder te horen dat hij hun namen niet hoefde te weten
en deze actie voortvloeide uit een opdracht van premier Schotte.
De netwerkbeheerder maakt verder ook melding van twee andere
incidenten waarbij hij door zijn superieuren werd gedwongen om
interne informatie van de VDC naar buiten te brengen.
De eerste keer was op zaterdag 29 oktober toen hij zich
bij Fort Amsterdam moest melden om door ‘Nederlands Europese mannen’, verhoord te worden. De netwerkbeheerder moest
het password van de VDC aan deze mannen geven en ook zijn
medewerking verlenen opdat ‘alle in het bestand van de VDC
opgeslagen vertrouwelijke informatie kon worden over gesluisd
en opgeslagen op de gegevensdragers van de twee aanwezige
heren’. Volgens de netwerkbeheerder werd alle informatie van de
server van de veiligheidsdienst gekopieerd en de harddisk van de
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‘access control’ werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen.
De medewerker verzette zich tegen en verklaarde tegen Römer dat
het niet correct was dat een bedrijf van buitenaf alle informatie
van de dienst heeft.
In het rapport van de Ombudsman staat ook vermeld: “Er
is nu een exacte kopie van alle gegevens van de veiligheidsdienst
sinds de oprichting van de dienst en ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de wereld zijn nu in handen van particulieren.”
7 maart 2012
Uit een mediaverklaring van Emily Elhage blijkt dat zij
het Ombudsmanconcept juridisch heeft laten evalueren. In de
verklaring komen verdenkingen van een aantal zeer ernstige
misdrijven naar voren.
4 mei 2012
Ministers Schotte, Wilsoe en Jamaloodin verklaren tijdens
een persconferentie over de ‘shut down’ van de VDC en de schorsing van 4 VDC medewerkers (inclusief de netwerkbeheerder die
meldingen en aangifte had gedaan). Zij zouden naar zijn zeggen
een ‘coup’ hebben willen plegen. Dat zou volgens de politici
blijken uit het sporenonderzoek van Romer, FSC en Fox-it, een
onderzoek dat het predicaat ‘zeer geheim’ had meegekregen. De
vier medewerkers zijn de adjunct-directeur St. Jago, de analist
van de memo, de netwerkbeheerder en een teamchef van Gumbs.
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De 4 VDC medewerkers kunnen zich niet verdedigen tegen
de openbare schorsing en beschuldigingen vanwege hun geheimhoudingsplicht. Schotte, Wilsoe en Jamaloodin uiten hun publieke
aantijgingen desondanks in weerwil van het niet ontheffen van de
geheimhoudingsplicht van de 4 VDC medewerkers zodat er geen
tegenspraak plaats kan vinden.
Schotte zegt dat er met behulp van FSC een kopie van de
bestanden en server is gemaakt, maar die is altijd veilig bewaard
geweest en gebleven op het kantoor van de VDC en heeft nooit de
burelen verlaten. Het feit dat Jamaloodin, de minister van Financiën onderdeel uitmaakt van de persconferentie, is opmerkelijk,
omdat de VDC niet tot zijn portefeuille behoort en omdat hij,
voordat hij minister werd, blijkens het sms-verkeer tussen hem
en VDC-medewerker Pietersz onrechtmatig een structurele vorm
zocht om beschikking te krijgen over VDC-informatie.
Volgens de Amigoe komt er een parlementaire enquête
over onze dienst. Dat is althans de strekking van een motie, die
vanochtend door de Staten werd aangenomen.
5 mei 2012
Schotte’s greep op de VDC wordt nu wel erg groot. Iedereen binnen de dienst, althans de goeien, worden zenwuachtig.
Schotte zei gisteren dat hij niet kon uitsluiten dat er nog meer
gevoelige informatie van de VDC naar buiten zou komen. Deze
situatie en het feit dat er zowel in binnen- als buitenland vraagte- Het systeem van haar slechtste kant -
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kens bestaan over de integriteit van onze dienst, was volgens de
premier aanleiding om drastische maatregelen te nemen bij de
VDC. Haha. Zo komt er in de komende maanden een rigoureuze
reorganisatie. Om dit mogelijk te maken worden wij allemaal tijdelijk op non-actief gesteld en zijn wij alleen maar op oproepbasis
beschikbaar. Schotte heeft de ministeriële beschikking hiertoe
gisterochtend ondertekend, nadat de Raad van Ministers al op 2
april akkoord was gegaan met de maatregel....
8 mei 2012
Volgens Bloem is het vreemd dat de premier in het parlement die vrijdag geen melding heeft gemaakt van de aangifte
van haar cliënt bij de landsrecherche. Ze zegt: ,,Mijn cliënt is in
opdracht van crisismanager Frank Calmero en het nieuwe hoofd
(nog nooit gecommuniceerd) van de dienst Michael Römer tot
twee maal toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden
te verstekken. Ook heeft hij gezien dat er gegevens gekopieerd
zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij mensen
de deur uitlopen. Het lijkt erop alsof premier Schotte bewust
informatie aan de Staten heeft achtergehouden. De aangifte van
deze strafbare feiten door is toch van groot belang in deze zaak”.
In hetzelfde interview pleit Bloem voor opheffing van de
geheimhoudingsplicht van de netwerkbeheerder: “In het kader
van fair play zou het de minister sieren als hij mijn cliënt zou
ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht zodat hij zich tegen de
openbare beschuldigingen kan verdedigen.”
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15 mei 2012
Enige reactie van Schotte en Wilsoe op het verzoek van
opheffing van geheimhoudingsplicht blijft uit. Mogelijk is dit om
hun eigen strafbare instructies en handelen te kunnen verdoezelen.
In dit geval achten Schotte, Wilsoe en de Commissie van Toezicht
wat er heeft plaatsgevonden (het afgeven van paswoorden en het
kopiëren en het in handen van derden geven van de ‘acces control’
en inlichtingen van de diverse veiligheidsdiensten) niet zo ernstig
als het vermeende ‘lek’, dat eerder publiekelijk moest worden
gecommuniceerd om zodoende het vertrouwen te herstellen in
de Veiligheidsdienst.
Ondertussen bluft Schotte dat er een parlementaire enquête
komt. Ivar Asjes gaat het regelen.
25 mei 2012
Statenvoorzitter Ivar Asjes verklaart in het Antilliaans
Dagblad dat uit het rapport van de Commissie van Toezicht, dat
er inderdaad gegevens van VNA/VDC zijn ontvreemd en dat er
inderdaad informatie van de VNA/VDC is verdwenen. Gevoelige
informatie is volgens Asjes in handen gekomen van derden.
6 juni 2012
Jaime Cordoba is voorzitter van de parlementaire enquête.
Hij gaat ervan uit dat die over twee weken van start gaat.
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12 juni 2012
De bespreking van de parlementaire enquête is uitgesteld.
Godett wil pas stemmen over het voorstel als het concept en de
begroting er is. Die is er nog niet.
1 augustus 2012
Naast een reeks onbegrijpelijke ‘geheime’ besluiten van de
CvT binnen de veiligheidsdienst VDC, Geomaly Martes een reeks
‘geen zwaarwegende bezwaar‘ adviezen ten aanzien van voorgedragen overheidscommissarissen van dubieus kaliber. Zo is de
dubieuze Amparo dos Santos, president-commissaris CPA geworden op referenties van casinobaas Cocochi Prins. Amparo’s broer,
Luigi dos Santos is bestuurslid van de Gaming Control Board. Zijn
ander broer, loterijenkoning Robbie dos Santos, en vriendadvocaat
Marius Romer worden zelfs bestuurslid bij loterijentoezichthouder
FWNK. Gino Campbell, de huisaccountant van casinobaas Rudy
Pizziolo wordt directeur van casinotoezichthouder GCB. Luigi dos
Santos, bestuurslid bij FWNK. Lovers directeur Oswald van der
Dijs is commissaris geworden bij Aqualectra. De op Sint Maarten
wonende Sicilliaanse casinokoning Francesco Corallo wil Voorzitter van Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten worden. Vreemde is dat CvT VDC lid
en SOAB-directeur Geomaly Martes bij deze bestuursleden ook
geen belangenconflicten van belang.
De goedgekeurde VDC-screenings werden vervolgens
onder de verantwoordelijkheid van die laatste van geen ‘geen
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zwaarwegende bezwaren‘ adviezen voorzien. Een ander vermoeden van verdenking dat dit onrechtmatig is gebeurd, is dat
uitgerekend deze genoemde ‘geen bezwaaradviezen’ adviezen van
genoemde opmerkelijke bestuursleden in overheidsnv’s uit 2011
niet terug zijn te vinden op www.soab.cw. Dat er daadwerkelijk
VDC-informatie is gedelete, wordt aldus vermoed uit de benoemingen van partijfinanciers en/of vrienden van partijfinanciers
in zowel de regering Schotte als de diverse commissariaten bij
overheidsnv’s.
3 augustus 2012
Schotte zegt dat-ie zo spoedig mogelijk het ontslag van
zijn kabinet gaat indienen, nu fractieleider Dean Rozier eerder
deze week het vertrouwen in de regering opzegde. Vorige week
had ook Eugene Cleopa van coalitiepartner MAN zijn steun aan
het kabinet al opgezegd.
30 september 2012
De waarnemend gouverneur heeft een nieuwe interimregering benoemd en het ontslag van Schotte en zijn ministers
bekendgemaakt. Maar die leggen zich er niet bij neer en spreken
van een staatsgreep. Schotte en zijn ministers hebben zich met een
deel van hun aanhang opgesloten in Forti en zeggen dat ze daar
blijven tot de verkiezingen van 19 oktober.
11 oktober 2012
Hoofdofficier Heiko de Jong laat de netwerkbeheerder
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weten dat een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten naar
intimidatie en bedreigingen tegen zijn persoon niets heeft opgeleverd. De Jong doet daarbij voorkomen dat de aangifte van de
netwerkbeheerder ging over gedragingen jegens zijn persoon,
terwijl de aangifte in essentie ging over een reeks van strafbare
feiten in 2012 om ongeoorloofde toegang tot het netwerk door
Romer, Calmero, Schotte, Van Leeuwen, Kouprie, hun bedrijven
en de Colombianen tot de veiligheidsdienst systemen en het kopiëren van informatie van derde inlichtingendiensteninformatie.
3 maart 2013
Er verscheen een artikel in de Amigoe over een rapport,
waaruit wordt gequote dat Romer naderhand alsnog negatief gescreend is voor zijn functie bij de VDC. “Het hoeft geen betoog
dat de besproken arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek
aan veerkracht, waar een algemene consensus over bestaat, ons
ernstige zorgen baart”, aldus de opstellers van het rapport over
Römer.
Naast de bevindingen van zijn eigen collega’s wordt in
het rapport ook gewezen op de ‘hele aparte wijze’ waarop Römer
zijn intrede heeft gedaan binnen de VDC. “Römer werd assistent
van Frank Calmero, die als crisismanager werd aangesteld nadat
Gumbs door kabinet-Schotte opzij werd geschoven. Na het vertrek
van Calmero werd Römer bij landsbesluit als crisismanager aangesteld. Maar iedereen die bij de VDC komt werken moet vooraf
worden gescreend. Bij Römer is dit achteraf gebeurd. Volgens de
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opstellers van het rapport is dit punt van belang, omdat het voor
een dienst als de VDC van eminent belang is dat haar neutraliteit,
desnoods schijn van neutraliteit, gewaarborgd blijft.” Römer werd
aldus ongescreend bij Landsbesluit benoemd tot crisismanager.
9 januari 2015
Asjes en Navarro benoemen op aandringen van CvTleden Vlieg en Martis, ondanks de negatieve screening, bewezen
mismanagement en ongeschiktheid Michael Romer in stilte als
Hoofd VDC. Daarmee wordt bevestigd wat al bekend is sinds 24
mei 2011.
11 maart 2016
Gerrit Schotte veroordeeld.
Het ware verhaal
Na het lezen van dit relaas kun je alleen stellen dat het
goed mis is gegaan.
Doch eerder heb ik al in mijn boeken geschreven over
deze VDC lek. Wat op valt is dat er elke keer een iets andere draai
aan gegeven wordt. Worden er dan toch mensen beschermd of
zijn de aangevers zelf niet zo zuiver? Wat duidelijk in het eerste
verhaal naar buiten kwam was dat er tassen vol harde schijven in
2 dagen gekopieerd zijn geweest met alle informatie van de VDC.
Wat ook inhoudt bijvoorbeeld mijn curatele maar ook de diverse
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gesprekken met de oud-gouverneur. Wat toen ook duidelijk was
dat de informatie terecht kwam bij zowel de Italiaanse maffia als
de Colombiaanse maffia. Beide kregen de beschikking over alles
wat er op de server van VDC te kopiëren viel en daar zaten ook
diverse files bij van het AIVD vanuit Nederland. Dat het waar was
werd duidelijk toen ik hierover Nederland aan schreef en ik als een
antwoord kreeg dat het niet werkelijke geheime informatie was
die men had gekopieerd! Juist een VDC heeft kennelijk maar wat
onzin op hun servers staan! Ook blijft Nederland moeilijk doen
om screeningen en bepaalde mensen van wie ik weet dat ze hun
naam uit het systeem willen hebben, met vele smoezen worden
afgewezen.
Maar het bewijs werd duidelijk kort na het kopiëren van
alle gegevens want wat bleek, het altijd vredig samenwerken tussen
de Italiaanse en Colombiaanse maffia werd plotsklaps een oorlog
waarbij de Colombianen met de botte bijl hakte in de drugs en
gokwereld vanuit de Italiaanse kant. Er kwamen zaken naar boven
die nog nooit naar boven waren gekomen. Dat allemaal zogenaamd
gelekt vanuit waar? Want de enige lek was de informatie van de
VDC! Zeer duidelijk was dat men de informatie bewust lekte en dat
maakte dat de Italiaanse maffia met een totaal nieuwe zeer jonge
generatie de zaken omgooide. De oude garde ging met pensioen en
opereerde via totaal andere kanalen! Nu is ondertussen duidelijk
dat de Colombianen weer druk samen werken met de Italianen.
De jonge garde is dagelijks bezig geld uit zowel het gokken, projecten en drugs weg te sluizen en wat een kennelijk geweldige lijn
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is, is Venezuela! Het land wat nu een chaos is, is schijnbaar een
speelplaats voor deze maffia. Ook zijn er grote verschuivingen in
het casinowezen en zijn vele eilandelijke belangen omgeschreven
naar nieuwe spelers in het veld.
De maffia werkt weer samen maar wel via totaal andere
kanalen waar het geld met tientallen miljoenen gezuiverd wordt
via dit eiland en dan de wereld in.

1-79 Wat is er allemaal rond KPMG gaande?
Franklin Chebo Sluis, toezichthouder bij Bureau Toezicht
Telecommunicatie en Post een vreemde benoeming!
Franklin Chebo Sluis is;
- Lid grupo Sopi (KMPG)
- Lid Pizziolo groep
- Gescreend door VDC (Michael Romer en Benno van
Leeuwen)
- Goedgekeurd door STBNO
- Benoemd door Suzy Romer (KPMG) toezicht op UTS
(KPMG)
Publieke vraag: Waarom is Franklin Chebo Sluis benoemd
als toezichthouder op UTS (lees KMPG)?
Even teruglezend een persbericht vanuit UTS
16 mei 2013 UTS in persbericht 1: “UTS Is Een Telecom- Het systeem van haar slechtste kant -
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municatie Provider, Loterijaanbieders Zijn Verantwoordelijk Voor
Kansspelen (..) Evenzo als UTS en haar dochtermaatschappijen
niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud
van communicatie die via haar netwerken verloopt of voor de verkoop van producten en diensten via websites die de eindgebruiker
kan bereiken via de door UTS geboden internettoegang, kan UTS
ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de content die
content providers via SMS diensten aan eindgebruikers leveren.
UTS is niet bekend met een wettelijke plicht voor haar om in de
onderhavige situatie anders te handelen dan zij nu doet. UTS behoort als telecommunicatiedienstverlener niet de rol van rechter
of toezichthoudende instantie aan te nemen. Er is aan UTS door
de bevoegde autoriteiten ook nooit opgelegd of bekend gemaakt
dat UTS moet ingrijpen in de thans door haar geleverde telecommunicatiediensten aan loterijdienstaanbieders
Dan is er een volgende vraag:
- Wat is de rol van Suzy Camelia-Romer op dit eiland?
- Suzy Romer is altijd op de meest cruciale plaatsen
adviseur al voor vele jaren.
- Ze heeft zeer duidelijke connecties met Seaquarium
KPMG en Pizziolo.
- Haar naam komt veel voor op rapporten en aanbevelingen
rond deze groepen en personen.
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1-80 Geen topsport zonder doping of manipulatie
Mensen zijn kompleet bezeten van sport. Beoefent men
geen sport of ben je geen fan van een of andere sport, doet men
je laten geloven dat je geen mens bent.
Je moet als een gehersenspoelde slaaf achter een persoon
of een club lopen en je moet je leven vergooien en verliezen, door
je tijd aanwezig op deze aarde, te spenderen aan het afgoden van
deze mensen. Doen we dat niet via een geloof of een artiest in de
muziekwereld dan maar een sportheld creëren.
Nu maakt geloof, muziekidool en sportheld niet veel uit
want allemaal zijn ze er om mensen ver weg van de werkelijkheid
te houden. Net zoals de filmindustrie en de vele novela’s (eindeloze
series) die dag in dag uit de hersenen van de mensen bereiken.
Allemaal zijn ze drugs gerelateerd en zeker sterk gemanipuleerd wat betreft het uiteindelijk resultaat. Maar ook nog
hebben al deze kanten van de maatschappij één ding gemeen en
dat is dat men mensen zo verslaafd krijgt aan een of ander idool,
sport of serie en zo vergeten zelf een leven te leven. Men mag
het ware leven niet zien of men moet hun tijd in ieder geval niet
verder besteden om zaken die totaal mis zijn aan te vechten. Men
moet sporten, achter de buis zitten of eindeloos praten over een
of ander idool of geloof.
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We moeten geloven in die ander en zo min mogelijk in
ons zelf.
Even terugkomend op de sport, want dit heeft nog een
extra tintje. In alle eeuwen zijn er vele sporten gekomen en gegaan. Mensen die zich 100% gaven in hun sport maar ook die
mensen die als fans en als slaven van afgoden langs de lijn zich
druk staan te maken of zijn / haar ploeg of persoon zal winnen.
Vanaf dag één is de sport een gemanipuleerde manier om mensen
bezig te houden en weg van de werkelijkheid. We zien dat zeer
veel tijd verspeeld wordt in de sport. Is het niet actief in een sport
bezig zijn dan wel actief rond sporters of club hangen om hen te
ondersteunen. Praten we nog niet over die personen die dag en
nacht zich bezig houden met sport.
Er bestaat geen sport waar niet gemanipuleerd wordt. Is
het niet door de personen die de sport regisseren dan wel door het
manipuleren via drugs en vele zaken die een wedstrijd of prestatie kunnen bijinvloeden buiten de sporter om. Er bestaat niet één
sport die niet gemanipuleerd wordt door buitenaf. Sport is een
perfect middel om de massa tegen elkaar op te zetten maar ook
de massa te doen geloven dat er prestaties geleverd moet worden.
Alles draait om manipulatie en zeker dan denkende aan drugs in
welke vorm dan ook zoals stimulerende middelen. Naast dan het
“beoordelen” heb je een perfect middel om de slaven rond de
sporters die gemanipuleerd worden, te vormen. Men gelooft tot
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vandaag nog dat sporten zuiver is en goed is voor je gezondheid.
Ook een goede fan of idool vereerder is een “gezonde” zaak als
men de berichten mag geloven. Niets is minder waar. Vereren van
wie dan ook is jezelf als een slaaf zetten tegenover een ander en
als sporter je laten manipuleren en laten misbruiken door stimulerende middelen of omkoperij of door afdwingen voor profeit,
is niets “gezonds” bij.
Sporten is simpel bewegen en je lichaam soepel houden.
Daar zijn geen prestaties voor nodig zeker geen drugs, stimulerende middelen of verafgoding door een of ander fan. Sporten
doe je puur voor jezelf en heb je geen publiek bij nodig laat staan
extra middelen. Denk je dat je niet kunt sporten zonder publiek en
zonder verafgoding dan is sport niets meer dan een vuile politiek
die past in het systeem van verafgoding, kerken en domweg zonder
denken, lopen achter een god, atleet, muzikant of sporter. Niets
sportiefs is daarbij en bewijst alleen hoe slaafs de mens kan zijn.
Sport alleen en zorg dat je lichaam in een topconditie is
zonder stimulerende middelen en publiek. Nee, de ware sporter
zien we niet omdat deze zijn lichaam lief heeft en geen slaaf is
van een verziekt systeem.
John H Baselmans-Oracle
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1-81 Wat is er met Yves Cooper gebeurd?
Al vele jaren volg ik Yves en hij is zelfs peetvader van
mijn boek “Geboren voor één cent”.
Hij was een rebel en kwam met zeer interessante zaken,
jaren lang dag in dag uit. Maar... sinds zijn laatste verandering
van baan en op zijn eigen werkend is het een totaal ander nieuws
geworden. Braaf als een slaafse journalist plaatst hij alles wat
van het gouvernement komt en we zien ook alle politici dag in
dag uit verschijnen op zijn walls. Zijn er kritieke stukken plaatst
hij ze onder “Den mi inbox” want zo is hij niet verantwoordelijk
voor deze stukken.
Jammer dat eens onze enige echte vrije journalist nu opgeslokt is door de politiek en bang is nog wat dan ook te publiceren
wat maar rebels kan zijn. Jammer, want je ziet dat er maar weinig
dus zijn die hun onafhankelijkheid kunnen handhaven zeker als
er een eigen toekomst op het spel staat.
Hem contacten heeft geen zin en heb ik ook regelmatig
geprobeerd waar hij noch zijn mail, zijn messenger, noch zijn
portable beantwoordt. Ik wens hem in ieder geval veel sterkte toe
in de verslaafde wereld waarin hij dus nu kennelijk is opgeslokt
en verloren is geraakt voor de vrij denkende personen die we nog
hebben op dit eiland.
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Yves onze nu slaafse politieke verslaggever in dienst van
de politieke maffia. Het is jammer.

1-82 Campo Alegre
Wie kent die plaats niet als men op Curaçao is geweest?
De plaats waar dames van lichte zeden de man bevredigen
in zijn behoeftes.
Doch is er een “vreemde” kanttekening aan deze plaats
want hij is wel gezet met gelden van de Katholieke Kerk!
En dan vraag je je af, geen wonder dat de overheiligen niet
van kinderen en vrouwen af kunnen blijven.
Verkrachting van vrouwen en kinderen door de historie
gezien.
We zijn weer op het punt dat we weer regelmatig mogen
lezen hoe slecht in dit geval de Islam is en de vluchtelingen die
vrouwen denken zo nodig te moeten verkrachten of niet met hun
tengels van kinderen kunnen blijven. Met een hoop poeha wordt
er alsmaar melding van gemaakt en er wordt op gereageerd net
of dit iets nieuws is.
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Ga ik even wat jaartjes terug, de tweede wereldoorlog waar
na de bevrijding de Engelsen en Amerikanen ook niet wisten hoe
ze van de vrouwen en kinderen af moesten blijven. Praten we nog
niet over de verkrachtingen door de Russen die Duitse vrouwen
en kinderen wel tot over de honderd keer verkrachtten om zo hun
ziekelijke mind te bevredigen.
Gaan we nog een stap terug en dan komen we bij de Rooms
Katholieke kerk en dan zien we in oude geschriften en op prenten
dat men er ook al aardig wat van kon en vrouwen en kinderen ook
niet met rust laten.
Zo kunnen we nog doorgaan tot het ontstaan van de mensheid en zelfs de oude tabletten van de Enki’s wisten er melding
van te maken op het moment dat de mens werd geschapen.
Kijk, ik wil niets goed praten maar in het totale bestaan van
de mens is het verkrachten van vrouwen en kinderen als een rode
draad door veel volkeren en geloven te zien. Nu we een sociale
media hebben en we menen zaken uit zijn verband te moeten trekken, maken mensen van bepaalde zaken werkelijk zoveel ophef
en zeker als het dan wijst wederom naar een bepaalde doelgroep.
Laten we eens naar onszelf kijken en laten we eens gaan
wroeten in onze rijkelijke gemanipuleerde historie en dan zien
we dat we net zulke beesten waren als die, die en die groep. We
zijn niets beter en we worden als mens ook niet beter omdat onze
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aard diep geworteld ligt in het beest zijn. Een beest zonder enige
ware zelfrespect laat staan naar de medemens toe. Erger nog we
zijn geschapen als zijnde laag geclassificeerde beesten en jawel
we doen daar nog dagelijks eer aan als we om ons heen kijken.
Laten we eens bij onszelf beginnen voordat we naar anderen wijzen en dan zit u zich per direct te schamen in een hoek
van waar deze vreselijke daden vandaan komen. Ook u heeft ze in
uw bloed dus wat is dan het verschil tussen hen of ons? Laten we
niet een bepaalde groep aanpakken maar het algehele probleem
en dat probleem van verkrachten van vrouw en kind is ook in uw
straat, uw gemeenten, uw land en over de gehele wereld.
John H Baselmans-Oracle

1-83 De angst en verderf
Al geruime tijd is het gaande, de angst en verderf terroriseren het wereldnieuws en straatbeeld.
Alles wordt genoemd onder één noemer en dat is terrorisme. Wat steeds blijkt is dat juist de groepen die zich verantwoordelijk daarvoor stellen en de groep waar een merendeel een
hetze tegen aan het ontknopen zijn, juist niets te maken hebben
met deze angst en verderf. Juist vanuit de zogenaamde justitie en
hun clubjes komen deze vreselijke daden, zoals we zagen bij 9/11
maar ook school shootings en de aanslagen zoals in Parijs en nu
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Brussel. Allemaal opgezette zogenaamde terroristische aanslagen
die gedaan worden door kleine groepen binnen de veiligheidsdiensten of speciale eenheden die deze aanslagen moeten doen
in opdracht van de elite.
Deze angst en verderf zijn nodig om zo de vrijheden van de
mensen nog verder te ontnemen onder het mom om zo terrorisme
tegen te gaan. De politiestaat is al heel normaal maar we gaan nu
naar een militaire staat waar men geen vrijheden meer kent. Mooi
is wel te zien hoe groepen als de ISIS en andere groeperingen hier
aan mee doen en zelfs zover gaan dat men aanneemt dat zij achter
dit alles staan. Duidelijk is zeker dat deze extremisten gesteund
en zelfs bewapend worden door de elite en de veiligheidsdiensten.
Oplettende mensen zullen zien dat vele aanslagen totaal
niets te maken hebben met de moslim gemeenschap of terroristische groepen. Wat alsmaar op valt zijn de aanslagen die precies
vallen op satanistische data en veelal gekoppeld zijn aan de
vrijmetselarij en hun nevengroepen. Al deze aanslagen worden
niet begaan door extreme moslims of de ISIS bewegingen maar
uitgevoerd door de CIA - FBI in samenwerking met de CID en
de vrijmetselarij!
Ondertussen wordt de bevolking banger en banger en is
het gehele planning angst en verderf strooien een succes aan het
worden. Puur omdat de bevolking hun ogen niet willen gebruiken
en zeker hun verstand niet. U wordt vermoord door uw eigen elite
en uw veiligheidsdienst en dat omdat U dat toelaat.
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1-84 De scheiding tussen kerk en staat is in gevaar
In België oefent de koning zijn ambt uit ‘bij de gratie van
de wil van het volk’, in Nederland regeert de koning ‘bij de gratie
Gods’. D66 wil deze verwijzing naar God als de bron van publiek
gezag uit de koninklijke afkondiging van wetten schrappen, omdat
Nederland geen christelijke natie meer is.
De grote, betekenisvolle vraag is of de democratie en
religie verenigbaar blijven.
Voor dit motief achter het initiatiefvoorstel van het D66Kamerlid Stientje van Veldhoven valt op zich wel iets te zeggen.
De woorden ‘bij de gratie Gods’ hebben geen staatkundige betekenis meer, zoals de ministers Van Agt en Geertsema begin jaren
zeventig al erkenden, maar zij kunnen de koning als verbeelder
van de nationale eenheid wel dwars zitten in zijn verbindende rol.
Zeker nu de samenleving niet langer christelijk is, maar levensbeschouwelijk verdeeld en overwegend seculier, moeten staatszaken, zoals de afkondiging van wetten, niet worden vermengd
met religieuze elementen.
Veertig jaar terug bestreden de christen-democraat Van Agt
en de liberaal Geertsema dat de woorden ‘bij de gratie Gods’ in
de seculariserende samenleving verwarring schiepen. Zij hadden
daarvan althans niets gemerkt. De vraag is of dat in 2016 onder de
burgers zoveel anders ligt. Ook bestaat hier niet een uitgesproken
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indruk dat België, dankzij een monarchie die berust op de volkssoevereiniteit, een democratischer land is dan Nederland of een
koningschap kent dat sterker verbindend is het onze.
Uit de publieke discussie over het D66-voorstel blijkt, kortom, niet dat er sprake is van een geprangd rechtsgevoel over deze
kwestie dat schreeuwt om codificatie. Voor zover het opwinding
veroorzaakt komt die voort uit beduchtheid onder christelijke bevolkingsgroepen dat zij, in de woorden van ChristenUnie-voorman
Segers, ‘naar de rand van de samenleving worden gedrongen’.
Een reëel gevaar is dat de seculiere partijen hun meerderheidspositie aanwenden om met behulp van de staatsmacht
andersdenkenden in een hoek te drukken
Democratie en religie
Uit het oogpunt van politiek als machtsstrijd is het verklaarbaar dat de seculiere partijen naar dominantie in de publieke
ruimte streven. Maar het wordt ernstig als minderheidsgroepen
zich in het nauw gedreven voelen en in hun geestelijke vrijheid
beperkt. Hierbij is de steen des aanstoots niet louter de ingreep in
de titulatuur van de koning, maar de reeks opeenvolgende pogingen
van seculiere partijen, de liberalen meestal voorop, het publieke
domein van christelijke invloed en sporen te zuiveren. Zelfs de
stilte rondom kerken op zondagochtend, in 1953 met een fijnzinnig gevoel voor verhoudingen vastgelegd in de Zondagswet van
de katholiek Beel, moet eraan geloven.
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Op dit punt is het zaak het beeld nog wat groter te maken
en de islamitische minderheden in de beschouwing te betrekken.
Net als orthodoxe christenen, dikwijls nog opgevoed onder het
eigenzinnige adagium ‘in de wereld, maar niet van de wereld’,
voelen zij zich door een verschralende verdraagzaamheid jegens
al wat afwijkt naar de marge gedrongen. De democratie komt dus
wel degelijk in het gedrang, zij het niet in de zin van de verstoorde
staatkundige vroomheid van D66.
Door deze grotere beweging is het niet meer dan een futiele
vraag hoe het reeds van alle politieke macht gestripte koningschap
tot achter het laatste stukje symbolische franje is te rijmen met de
democratie. De grote, betekenisvolle vraag is of de democratie en
religie verenigbaar blijven. Als gelovigen zich met hun levensstijl en heiligdommen niet meer beschermd en erkend weten in
de democratie, ziet het er niet alleen somber uit voor hen, maar
in een wereld met twee miljard christenen en anderhalf miljard
moslims ook voor de democratie.
Oude spoken
De seculiere partijen spelen, anders gezegd, een riskant
spel door religieuze bevolkingsgroepen naar de achterkant van het
publieke domein te dringen of in het gelid van de moderniteit te
pressen. In haar voorstel verwijzingen naar God uit het staatspapier
te bannen beroept Stientje van Veldhoven zich op de scheiding tussen kerk en staat. Het is de vraag of dit beginsel hier terecht wordt
ingezet, omdat het (van meet af aan) beoogt collaborerende macht
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van staat en kerk, zoals in het Ancien Régime in het Frankrijk van
voor de Revolutie, te voorkomen. Van een dergelijk gevaar is hier
in de verste verte geen sprake.
Voor zover er oude spoken zijn die de democratie bedreigen, zoekt D66 die in de verkeerde hoek. Een reëel gevaar is dat
de seculiere partijen hun meerderheidspositie aanwenden om met
behulp van de staatsmacht andersdenkenden in een hoek te drukken. Er is dus alle reden de scheiding scherp te bewaken, dat wil
zeggen de scheiding tussen staat en seculiere kerk.
Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/6869/Hans-Goslinga/
article/detail/4265823/2016/03/20/De-scheiding-tussen-kerk-enstaat-is-in-gevaar.dhtml
My point of view
“Een reëel gevaar is dat de seculiere partijen hun meerderheidspositie aanwenden om met behulp van de staatsmacht
andersdenkenden in een hoek te drukken”
Al jaren ben ik aan het schrijven over de kerk en de politiek. In diverse boeken staan dan ook stukken over deze niet altijd
zuivere samenwerking en zeker op onze eilanden de belangen van
een vies bisdom wat meent alles te mogen en kunnen bepalen.
Buiten de rapporten die zijn gestuurd naar het Vaticaan is er ook
het boek “Geloof en het geloven” wat diep ingaat in deze materie.
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Ook in dit artikel is dus weer duidelijk op te maken dat de
kerk nog steeds alle touwtjes in handen heeft inclusief de pedofielengroep de vrijmetselarij en de daaraan plakkende corruptie en
criminaliteit die beschermd wordt door de gehele justitiële bende.
Het loskoppelen is al lang aan de kaak gesteld maar het
loskoppelen van staat en kerk is blijkbaar een onmogelijke zaak.
Begrijpelijk als men dan nog even extra denkt aan het beschermen
van de cocaïne- en heroïnehandel vanuit Nederland en dat onder
het mom dat god hun beschermengel is.

1-85 Sambil Curaçao
Het begon duister en het is nooit helder geworden.
Dit winkelcentrum wat ver boven het vermogen ligt voor
een klein eiland werd er neergezet door zeer duister Venezolaans
geld. Investeerders zetten dit megagebouw neer en vulden deze met
zaken die wereldwijde merken vertegenwoordigen. Naast dat is
de gehele opzet ook vreemd en zeker als je naar de indeling kijkt.
Vreemde hoeken, smalle gangen en verscholen kamers links en
rechts moeten dit een van de modernste malls maken. Dat allemaal
in de stinkende rook van de ISLA. Wat ook sterk op viel was de
innige connectie met een heer Schotte die zich zeer regelmatig
liet zien bij de bouw.
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Niemand vroeg zich af waar het geld vandaan kwam en
hoe het mogelijk is om zo’n monster op zo’n klein eiland te zetten. Wat zit hier achter en waarom zijn er investeerders die hun
miljoenen op een klein eiland willen steken op een van de meest
vervuilde plaatsen? Wat is de voorkennis of zijn die miljoenen niet
belangrijk dat ze terugverdiend worden? Wat is het management
en waarom waren er zeer weinig lokalen bij de bouw? Ook nu bij
het runnen wordt er zeker niet gedacht aan lokaal personeel. Een
zee aan vragen kunnen er gesteld worden rond dit monster maar
antwoorden zullen we niet krijgen. De ware antwoorden achter
dit project worden niet vrijgegeven.
Wel komt er informatie binnen die vertelt dat de huidige
Italiaanse maffia “vreemde” contacten heeft met Venezuela en er
zaken gaande zijn met creditcards in Amerikaanse dollars. Witwassen en wegsluizen van Venezolaans geld misschien?
Ondertussen is het gebouw uitgegroeid en in beslag gelegd
door jongeren. Jongeren die kennelijk daar voor het zeggen hebben
en er vele illegale handel plaats vindt in dat gebouw. Het is ook
een perfecte plaats met alle hoeken en kanten zonder enige politie.
Naar horen zeggen worden de jongere dames er zeer regelmatig
lastig gevallen. Is dat een opzet? Is het om dit gebouw snel weer
van de hand te doen en zo het vele Venezolaans geld te wassen?
We horen de vreemdste verhalen maar ergens zal er een
kern van waarheid zijn. Dat gezien hoe dit project startte en hoe
het verder gerund wordt, bevestigt al veel. Want mensen zaten
232

- DIEPTEPUNT -

echt niet te wachten op deze overluxe winkeltjes zonder klanten
en een monster midden in de rook. Veel geld lijkt er te worden
gewassen, praten we nog niet over een land in een land met vele
buitenlanders. Zoals we het zien op het ISLA terrein. En zo wordt
ons eilandje langzaam maar zeker verpatst aan het buitenland en
hun maffia.
John H Baselmans-Oracle

1-86 What is realy behind the Rollong Stones concert?
‘Hola Habana!’ Rolling Stones rock Cuba as ban on their
music lifted
THE Rolling Stones have played a free concert in Cuba
after their music was banned in the country for many years.
Sir Mick Jagger and his band mates performed at the
Ciudad Deportiva stadium in Havana yesterday despite the Pope
apparently trying to put a stop to the gig - because it was taking
place on Good Friday.
The group opened the show with Jumpin’ Jack Flash and
Sir Mick addressed the crowd in Spanish saying: “Hola Habana,
buenas noches mi gente de Cuba”, which translates as “Hello
Havana, goodnight my people of Cuba”.
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The set included included Angie, Honky Tonk Women,
Midnight Rambler, Miss You, Gimme Shelter, Start Me Up, Sympathy For The Devil and Brown Sugar.
A tour insider the band’s team were flabbergasted when
the Vatican got in touch by letter saying the Pope disapproved of
the concert.
The source said: “Much as they didn’t want to upset the
Pope, they had a contract to play and were going to honour it.
“They have made a promise to the Cuban people and won’t
let them down.”
Another source told the newspaper the Stones replied to
the Vatican, saying other global music events were being held on
Good Friday.
The band’s music was banned in Cuba and blocked from
the radio because it was considered subversive.
Cubans listened to their music in secret and the band built
up a huge fan base on the island.
Virgin boss Sir Richard Branson also flew out to Cuba to
watch his pals play.

234

- DIEPTEPUNT -

Their concert is the second landmark event in the country
this week after the visit by American president Barack Obama the first US leader to visit the country since the 1959 revolution.
My point of view
This event created by Mr. Elias was more than making
publicity. Some people told me that this is about money! Yes, for
the people it was free but as for Cuba and Mr Elias it is all about
money.
That is what we heard about the “good intention” of
this concert and the financial done by Stichting Bon Intenshon.
Much money was made with North Sea Festival and Curacao
Jazz Festival and allegedly the money coming from these events
is now washed and cleaned. Maybe the intention is good but the
execution is poor.
I hope it’s not true, but so far all actions look like.
Let us see it positively, the Cuban people enjoyed the
concert and de money thing is the problem for the tax office and
accountants to handle.
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1-87 Geen vrij meer voor speciale dagen in welk geloof dan
ook
Het is toch om de zotte dat een compleet land, zelfs hele
continenten lamgelegd worden door de vele geloven die er bestaan
op deze wereld. We zien dan dat er dagen niets gedaan wordt en
dat men ook niets doet aan het geloof.
Kijk ik even op ons eilandje Curaçao waar nu met Pasen
er mensen zijn die 5 dagen niets anders doen als zuipen en hangen
aan een baai omdat het Pasen is! Wil je gebruik maken van de
goede vrijdag en wil je gebruik maken van 1ste en 2de paasdag
doe het dan zoals het katholieke geloof het je voorschrijft! Dan
komt er bij dat we vele andere geloven hebben op dit eiland en
die pikken deze dagen dan ook in als zijnde vrije dagen.
Er moeten wat zaken gaan veranderen en die moeten
drastisch veranderen. Welk geloof je in gelooft, vrije dagen zijn
niet gebonden aan welk geloof dan ook. Wil je een vrije dag dan
draag je niet bij aan het geheel en zal dat op eigen kosten moeten.
Vrij is niet doorbetaald krijgen.
Nu, weet ik, heb ik de poppen aan het dansen. Natuurlijk
want iedereen heeft nu van hun tijd dat ze behoren te werken in
het totaal ruim 4 weken extra vrije dagen door alle geloven en
speciale dagen die er ingevoerd zijn. Geloof je in je land en wil je
zo nodig bij een vlag staan geen probleem, dat doe je dan op eigen
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kosten. Als we deze regel in gaan voeren kunnen we alle mensen
gemakkelijk 3 weken betaald geven en dan zal een economie nog
naar behoren draaien en we allemaal een goed leven hebben.
Het is voor de zotte dat er alsmaar veel tijd verloren gaat
aan onzinnige dagen die of door een land of door een geloof
ingevoerd zijn. Dat ten koste van onze toekomst onze kinderen.
Want wat we zien is dat alleen dit eiland verder en verder aan het
verpauperen is omdat er geen geloof meer is in eigenwaarde en
geloof in onze naasten. De huidige geloven die we allemaal om
ons heen zien dragen totaal niets meer bij aan deze Universele
regel. Deze geloven zijn niets meer als clubjes vormen die tegenover elkaar staan. En dat bewijst wel als je nu de eerste paasdag
naar een kerk zou gaan en ziet hoe leeg die is en velen bezopen
op een strand hangen met liefst een radio en TV hard aan want
we hebben schijt aan onze naasten.
Willen we werkelijk één zijn, laten we al deze gelovige
vrije dagen afschaffen inclusief al die walgelijke dagen die vrij
zijn omdat de politiek zo bepaald heeft. Willen we werkelijk vrij
zijn, laten we eens daarmee beginnen en maken dat er dagen
komen, weken, maanden en jaren van absolute eenheid, begrip
en eigenwaarde. Daar hebben we geen vrije dagen voor nodig.
John H Baselmans-Oracle
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1-88 Wie zijn de ware terroristen?
Ben even snel wat gaan Googleën en kwam al op wat
namen terecht
Abu Sayyaf
Al-Shabaab
Ansar al-Islam (AAI)
Ansar Dine
Asbat al-Ansar
Ansaru
Al Aqsa International Foundation
Al Aqsa Martyrs’ Brigades
Al Aqsa Nederland
Al Gama’a al Islamiyya (GI)
Al Qa’ida
Al Qa’ida in Irak (AQ-I)
Al Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM)
Al Qa’ida op het Arabisch Schiereiland (AQAS)
Ansar Al Islam
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Boko Haram
Devrimci Halk Kurtulus Partisi/Cephe (DHKP/C)
Egyptische Islamitische Jihad (EIJ)
Ejército de Liberacion Nacional (ELN)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Gerakan Mujahideeën Islam Pattani (GIMP)
Gama’a al-Islamiyya
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Great Eastern Islamic Raiders’ Front (IBDA-C)
Groupe Islamique Armée (GIA)
Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM)
Groupe Islamique Combattant Tunesien (GICT)
Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat
Hamas
Harakat ul-Mujahidin (HUM)
Hezb-ul-Mujahedeen (HM)
Hezbollah
Islami Büyük Doĝu Akincilar – Cephesi (IBDA-C)
Islamitische Jihad (PIJ)
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
Islamitische Staat (ISIS/ISIL)
Jabhat Al-Nusra
Jaish-e-Mohammed (JeM)
Jemaah Islamiyah (JI)
Lashkar-e-Tayyiba (LeT)
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
Libische Islamitische Gevechtsgroep of Al-Jama’a
al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya
Moro Islamic Liberation Front
Revolutionair Nationaal Front of Barisan Revelusi
Nasional (BRN)
Palestinian Islamic Jihad (PIJ)
Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
Popular Front for the Liberation of Palestine –
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General Command (PFLP-GC)
Sendero Luminoso
Takfir wal Hijra
Teyrebazen Azadiya Kurdistan (TAK)
Namen die de wereld rond gaan als zijnde veelal zware
terroristische groepen. Mensen die niet leven volgens de regels
die een verziekte cultuur heeft geschreven. Deze mensen worden
beschreven als zijnde beesten en als ziekelijke geesten, de keerzijde zijn van een menselijk ras.
Maar als ik dit zo hier neer zet, schiet me te binnen dat
er een tweede zijde is aan alles. Even verder kijkend zien we dat
het veelal om groepen gaat die veranderingen willen. Groepen
die een andere zienswijze hebben en groepen die er tussen zitten
die juist de rotte appels van het verziekt systeem willen aanpakken. Helaas denken deze groepen dat je met geweld zaken kan
oplossen. En zelfs extreme groepen koppelen daaraan vast dat er
mensen gemarteld, verkracht en vernederd of uitgemoord moeten
worden. Bij de laatst genoemde komen we op die groepen die
zwaar gehersenspoeld zijn door of een geloof of door juist het
systeem. Personen die geen uitweg meer zien als alleen verderf
omdat hun geloof in een of ander persoon of groep zo geschaad is
dat ze geen ander weg meer weten. Men denkt dan door uitroeiing
zaken op te kunnen lossen. Bevalt een volksgroep jou niet dan
roeien we hem uit! Dat zien we door onze hele geschiedenis als
een rode lijn alsmaar terugkomen. Zijn het niet de Joden die het
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moeten ontgelden dan zijn het wel groepen van een ander geloof,
politieke partij of zelfs een ras.
Wat zien we bij deze groepen nog meer?
Wat op valt is hun angst, de angst voor de andere zijde, het
onbekende of de angst voor hun tegenstander. Dat maakt dat zij aan
het moorden slaan en zo proberen hun angsten te bedwingen en af
te reageren. Het zijn stuk voor stuk een zielig hoopje ellende die
hun eigen verstandelijk onvermogen en angsten proberen te verbergen door andere te overbluffen of uit te moorden. Doch er is nog
een andere groep die momenteel veel groter is dan dat ik tot nu toe
beschreven heb. En dat zijn de terroristen in een pak en een stropdas die in de huidige wereld hun leven leiden als zijnde een “wel
opgevoede burger” maar aan de keerzijde de ware terrorist is van
ons huidig systeem! Men ziet wel eens stukken over welgestelde
personen in onze gemeenschap die een gespleten persoonlijkheid
hebben. Aan de ene kant zijn ze de goedheid zelve en bezitten ze
een fortuin en aan de andere kant worden deze mensen neergezet
als zijnde satan met vele duivelse activiteiten. In werkelijkheid
is het zo dat het gaat over inderdaad gespleten persoonlijkheden
die veelal ook in een zelfde club zich voortbewegen. Vele kennen
die als zijnde de freemasons. Maar in werkelijkheid zijn ze via
die club zo gehersenspoeld dat ze geloven in hun goedheid. Iets
wat we zien bij bijvoorbeeld koning Alexander maar ook Queen
Elisabeth en hun club om hen heen, die zich allemaal voordoen
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als welbegrijpende personen en mee leven in de ellende die er nu
heerst op de wereld.
Maar hun keerzijde is dat zij de zwaarste terroristische
groep zijn van de gehele wereld! Zij sturen veel van bovengenoemde terroristische groepen de nodige informatie, materiaal en
geld toe om deze groepen zich als beesten te laten gedragen. Zelf
blijven ze ver buiten schot in hun over beschermde wereld. Door
deze angst die gekweekt wordt, is de burger afgeleid van wat er
werkelijk gaande is. De wereld staat alsmaar op zijn kop als er
in Amerika of Europa er 15 tot 20 onschuldige mensen worden
afgemaakt! De kranten puilen uit en de TV, totale media, laat
niets anders zien. Dat terwijl er op diverse andere continenten er
wekelijks honderden let wel soms duizenden onschuldige mensen worden vermoord, verkracht en afgemaakt als beesten. Daar
horen we niets van en mogen we ook niets van horen! Door alle
aandacht te vestigen op 15 “eigen” mensen kan men heel subtiel
doorgaan met moorden rond de rest van de wereld.
Deze adelen oftewel elite en hun clubje, wat de lijn heeft
tot het Vaticaan, zorgen dat er vele onschuldige mensen alsmaar
vermoord worden. Precies zoals deze groep het beschreven heeft
en wekelijks alsmaar in hun hoofden drammen via hun ritualen.
Slaafs volgend en geloven dat dat de ware weg is. De afleidingen
die we krijgen te horen en te zien vanuit wereldleiders en het Vaticaan maken dat we het plaatje niet meer zien en ons vastklampen
aan een ziekelijke berichtgeving die niets anders doet dan terro242
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ristische groepen, die gesteund worden door de elite, te moeten
geloven. Het plan lukt geweldig want de wereldbevolking zeker
in Europa en Amerika is bang en gelooft dat ook zij vermoord
worden door een van de bovengenoemde terroristische groepen.
En zo is het mogelijk om zeker 2 continenten totaal in de ban te
krijgen onder het mom dat een persoon gekoppeld aan de Islam
bij voorbaat een terrorist is. Dit hebben we in de geschiedenis al
meerdere malen kunnen lezen al werd toen de Islam ingevuld als
zijnde RK of Jood enzovoorts.
Wanneer gaat de mens weer denken en alle zaken eens
simpel op een rijtje zetten? Wanneer gaat de mensheid inzien dat
de ware terroristen in het gehele menselijk bestaan de elite zijn,
gekoppeld aan de freemasons-Illuminati?
Zolang als we dat niet willen zien, en dus toe laten, is de
burger een speelbal van de elite en zal er blijven gemoord worden
via hun terroristen. Zolang wij als burgers niet in gaan zien dat
onze ware terroristen die mensen zijn in een pak en stropdas of
weelderige gewade, zijn we gedoemd te bloeden en te sterven
voor deze elite.

1-89 Oplichting in de lokale olie- en benzinehandel op
Curaçao
Ja, olie is maar een glad goedje wat overal tussendoor
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kruipt en moeilijk te pakken is. Nu hebben we een plaatselijke
compagnie die Curoil heet en alles wat rond olie en benzine regelt
op deze eilanden.
We weten ook dat er vreselijk gesjoemeld wordt met benzine in zowel de kwaliteit als de prijs. Het is al heel wat jaren geleden
dat er een heer Wedervoort onderzoek liet doen over de kwaliteit
van deze benzine. Uit deze resultaten bleek dat het werkelijk troep
is wat Curoil levert. Dat verklaarde voor hem toen ook waarom er
zoveel problemen waren met de nieuwere wagenmodellen en het
goed afstellen van deze wagens. Als autocoureur heeft hij toen vele
lokale publicaties gedaan over de slechte kwaliteit van de toen nog
twee benzineproducten die we hadden. Op een gegeven moment
liep het zo hoog op dat heer Wedervoort nog meer bewijzen vrij
liet over deze producten. Omdat deze man nog actief was in de
autosport was hij blijkbaar een gemakkelijke prooi. Want wat gebeurde er? Hij kreeg een ongeluk op de dragstrip en overleed aan
zijn verwondingen. Alles was perfect want een lastig iemand die
de vuile was van de olie industrie naar buiten bracht, was op die
manier opgeruimd. Het was geen ongeluk maar regelrechte moord
op deze man omdat hij te veel bewijzen had hoe deze wereld in
elkaar zat. Wat ook later bleek, want niemand, noch familie noch
buitenstaander pakte deze zaak weer op en zijn strijd bleek voor
niets geweest te zijn.
Later was er op dit eiland een man genaamd Brekelmans
die heel zijn leven handelde in chemische producten en waaronder
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ook olie en benzine. Wonend op dit eiland als gepensioneerde
merkte hij dat er een zeer slechte kwaliteit benzine was. Hij contacteerde zijn oude leveranciers en hij vond er een die benzine- en
olieproducten kon leveren tegen zeer goede prijzen voor zowel
de groothandel als de detailhandel. Deze heer Brekelmans nam
contact op met de lokale leverancier en kreeg nee op zijn aanbod.
Wat deze man ook probeerde het lukte hem niet om de goede
benzine op de markt te brengen. Ondertussen was hij bezig om via
andere wegen de betere en goedkopere benzine hier op het eiland
te krijgen maar de tegenwerking was enorm. Plotsklaps hoorde zijn
zonen, wonend in het buitenland, niets meer van vader en kwamen
snel naar Curaçao om te kijken wat er met pa aan de hand was. Pa
lag dood in zijn huis. Er was, wat later bleek, enkele zeer gevoelige
informatie verdwenen zo ook zijn laptop waar alles opgeslagen
stond over de benzine van Curaçao en de eventuele nieuwe handel.
Het was een ware chaos wat er toen verder gebeurde.
De zonen deden aangifte maar wat bleek, het huis wat pa
huurde was van een politieagent en deze had zich al zelf wat zaken
toegeëigend. Aangiftes werden niet uitgezocht en op een nacht
toen deze zonen sliepen in het huis werd er wederom ingebroken
en werden deze jongens “onder handen genomen”. Ook ditmaal
was het niet de politie die de burger beschermde. Nee, erger nog
de politie vertelde hun beter het eiland te verlaten omdat ze niet
veilig waren op dit eiland. Om de laptop en de papieren terug te
vorderen, die blijkbaar bij de politie waren, werd ook niet ingewil-
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ligd en enkele dagen daarna was de situatie zo erg dat de zonen
moesten vluchten.
Twee gevallen van moord en dat omdat er naar buiten is
gekomen dat er een ware oplichting bezig is in de lokale olie- en
benzinehandel. En dat beschermd door de overheid en hun justitieel apparaat. Twee mensen die de dood gevonden hebben omdat
zij de bewijzen hadden van deze oplichting en al deze bewijzen
zijn verdwenen en de slechte kwaliteit benzine is blijven bestaan.
Wie gaat dit verder aanpakken? Zal deze de derde, vierde
of meerdere zijn die vermoord gaan worden? Het is duidelijk
bewezen dat er iets vreselijk mis is in deze handel en dan praten
we nog niet over de miljoenen die verkregen worden om rotzooi
lokaal op de markt te brengen onder astronomische lokale prijzen.
Wie gaat nummer 3 worden die dat aan gaat pakken?
John H Baselmans-Oracle

1-90 Laat even je hersens werken
We zien dat er vele zogenaamde “terroristische” aanslagen
zijn. Veelal op plaatsen waar hooguit enkele tientallen dodelijke
slachtoffers zijn. Ook weet men al zeer snel wie de bomdragers
zijn wat ook een opmerkelijk gegeven is.
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Dan kom je op het punt zoals een ware terrorist zou denken
en dat is: Als je werkelijk schade wil toebrengen dan doe je dat
waar een grote mensenmassa is (zoals nu bv Syrië). Je neemt een
plaats waar vele mensen zijn en je zet explosieven die op afstand
te ontsteken zijn, of wat in sommige gevallen ook werkt een persoon totaal gehersenspoeld met zoveel explosieven dat deze een
groot bereik heeft in de menigte.
Wat zien we bijvoorbeeld in Parijs, Brussel en vele westerse plaatsen? We zien daar dat voor de staat bekende mensen
die als robotten naar een plaats gaan waar enkele mensen zijn en
dan wordt de persoon met springstof de lucht in geblazen. Wat
je ook telkens hoort is dat er enkele bommen niet af zijn gegaan
en die personen worden dan of opgepakt voordat ze een woord
kunnen zeggen of ze worden doodgeschoten. Men is duidelijk
bang dat deze persoon gaat praten wie er werkelijk achter die
bomaanslagen zitten! Deze zogenaamde terroristen zijn personen
die simpel voor een blok gezet worden om deze actie uit te voeren.
Sowieso worden ze toch vermoord of gemarteld tot hun lichaam
het opgeeft. Keuze is er niet en dat ziet men alsmaar in de vele
aanslagen die er nu zijn.
Wil men werkelijk een succesvolle terrorist zijn dan zoek
je de grote evenementen op en dan blaas je een stadion op en daar
heb je geen zogenaamde, volgens veel mensen, “Islam geloofsgekken” voor nodig. Dat alles is om de Islam in discredit te brengen
en zo haat te verspreiden. Het heeft niets te maken met het in
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naam van Allah vergeldingsacties uit te voeren. Dat is de meest
domme reden die er momenteel door Amerika en hun bondgenoten
naar buiten komt. En dat bewijst dat de ware terroristen niet in
Amerika en Europa rondhangen maar elders op de wereld. Zij zijn
elders bezig en dat met veel succes gezien de vele doden onder
de burgers in de diverse landen. De zogenaamde terroristen die
wij hier zien zijn simpele figuren die onder druk van Amerika en
hun bondgenoten angst en haat zaaien dat om de bekende reden
die zij voor hebben met ons burgers;
De controle over elke individu dag in dag uit.
John H Baselmans-Oracle

1-91 Geheime stukken van het Kabinet der Koningin
Op de pagina “leugens OM” (klik hier) staat een volgend
stukje “De klokkenluider die Nova heeft getipt over de geheime
stukken van het Kabinet der Koningin, blijkt Robert Coleman,
sinds 2001 werkzaam als beveiligingsambtenaar op het ministerie
van Algemene Zaken.”
Nu gaat het even over de woorden “geheime stukken van
het Kabinet der Koningin”, want dat bevestigt nogmaals een ingezonden stuk en wat ik later in mijn boeken over heb dat lokaal bij
het kabinet van de gouverneur een kamer is waar dagelijks alles
wat hier gaande is op de eilanden in code doorgebriefd wordt naar
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het kabinet van de koning! Met eigen ogen heb ik deze mappen
gezien toen ik op bezoek was bij de toenmalige directeur van het
kabinet van de gouverneur hier op het eiland Curaçao. Je gaat de
trap op recht voor je en na de 2de trap is er een kamer links waar
alles gecodeerd binnen komt en verstuurd wordt. Deze kamer
stond open toen ik die bewuste morgen daar was en zag ik mensen
drukdoende de berichten van die morgen te ontcijferen. Zo werd
het me uitgelegd door de toenmalige directeur, waar net op dat
moment enkele van deze documenten op zijn bureau gelegd werd.
“Dit krijgen we elke dag en elke dag sturen wij de informatie die
wij krijgen over de politieke en gangbare zaken op dit eiland”.
Hij vervolgde, “het mooie van deze job is dat lokaal alles gemeld
moet worden bij de gouverneur en zo weten we precies wat er
gaande is. Dan praten we nog niet over de meldingen die binnen
komen vanuit achter de schermen”. Op de vraag wat Nederland
er mee deed kreeg ik een vaag antwoord want het bleek pas later
dat niet Nederland deze informatie kreeg zoals heer Donner liet
vallen maar het kabinet van de Koning. Hij liet toen weten; “Nee,
de veiligheidsdienst Nederland en politiek Nederland mogen deze
informatie niet inzien. Pas als het van het kabinet van de koning
komt dan pas mogen wij er mee werken”.
We weten allemaal dat Nederland dagelijks zaken bespioneert en gebruikt met voorkennis. Frappant was, dat het toen ging
over de vele miljoenen die de toenmalige premier Maria Liberia
Peters had gesluisd naar Amerika en dat de directeur me vertelde;
“John, gaan we dat aanpakken, kunnen we de gehele politiek naar
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huis sturen en Nederland kan hier niet zijn eigen mensen voor in
de plaats zetten”. “Zo waren er ook de meldingen van vele politici en duistere geldstromen zoals bij Hueck, Komproe, Wathey,
Wilsoe en onder andere Godeth” vervolge hij.
Het is duidelijk dat Nederland van alles op de hoogte is en
Nederland zo het gas af kon dwingen in de 10-10 besprekingen.
Venezuela heeft namelijk als deal via Ansary (Parman Group) samen met Tromp en Ys dat de olie voor hen is. En zo komen meer
en meer de waarheden naar buiten, en door deze klokkenluider die
naar buiten bracht dat inderdaad geheime stukken bij het kabinet
van de koning binnen komen dat samen met de uitspraken van
de directeur van de gouverneur, valt alles in elkaar en komen zo
meer en meer zaken naar buiten.
De bittere waarheid gaan we pas zien als de eerste drup
olie of gas naar boven komt en dan is weer een melding van 7
jaren oud, bevestigd geworden.
John H Baselmans-Oracle

1-92 Het Openbaar Ministerie is deel van de Curaçaose
maffia
Er is veel gaande op ons klein eilandje en er is sinds het
boek “Curaçao maffia eiland” menig ogen geopend. Toen was
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het PAR die er alles aan deed om zaken in de doofpot te stoppen,
wat overigens begrijpelijk is want zij worden gesteund door de
Italiaanse maffia, en er alles aan deed om het boek uit de roulatie
te halen. Maar ook hebben we een Openbaar Ministerie die eindeloos zogenaamd blijft slapen en zich druk maken over politieke
zaken in plaats van zwaar criminele zaken! Op een gegeven moment was het mevrouw El Hage, die minister-president was van
de toen nog hetende Antillen, die rond ging zeggen, na het lezen
van het boek Curaçao maffia eiland, dat het eiland verzadigd was
van maffiagroepen. Ze was dat in volle overtuiging aan het vertellen niet wetende dat ik dit gesprek via een van mijn kennissen
heb vernomen. Zoveel als ik belachelijk gemaakt werd met het
vrijgeven van deze informatie, zoveel werd het wel gelezen door
miljoenen mensen die het boek downloaden en er vele vragen op
kwamen en wat er precies gaande was.
Op dat moment werd wel mijn mond gesnoerd via de
diverse wegen, door onder andere enkele maffiagasten die zich
aangesproken voelden. Men dreigde met rechtszaken maar dreigde
ook met mijn leven en dat ze het boek zouden laten verbieden voor
verdere verspreiden van deze informatie. Het waren enkele zware
jaren want men bleef exploten sturen en men probeerde alles om
het te verbieden.
In die tijd kwam er ook naar boven de connectie van het
Openbaar Ministerie met de Vrijmetselarij en in die dezelfde tijd
kwamen alle gegevens vrij van een zekere heer Hans Willems die
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onder de naam “Lagunasol” vele stukken via advertenties plaatste
in de lokale kranten. In die stukken was een zeer opmerkelijke
lijn te vinden en die was hoe de rechterlijke macht een persoon
zijn leven compleet vernietigde omdat die persoon er achter gekomen was hoe enkele rechters werkelijk waren en recht spraken.
We wisten al vanuit oude gegevens dat niet de beste rechters op
dit eiland gestationeerd worden. Het waren veelal rechters met
opmerkelijke verledens achter hun naam. Daar was heer Willems
achter gekomen en publiceerde dat. En dat werd door het Openbaar Ministerie en hun rechterlijke macht niet in dank afgenomen.
Doch door simpel rechtszaken op een rijtje te zetten en
door zaken te documenteren hoe een rechter tot welke uitspraken
kwam, was opmerkelijk te zien dat rechters in zeer veel gevallen (veelal als het om zaken gaat tegen de maffia) zich in allerlei
bochten wringen en zo tot opmerkelijke uitspraken kwamen. Dat
was heer Willems ook al opgevallen in die jaren dat hij leefde.
Door zaken vast te leggen confronteerde ik de toenmalige Procureur Generaal heer Piar nog wel eens met deze zaken en ik kreeg
zonder dat hij het doorhad, de bevestiging dat er intern nog wel
eens “gekeken” werd om tot een bepaalde uitspraak te komen. De
meest opvallende uitspraak was eens over dat de overheid op een
bepaald moment praktisch alle rechtszaken won door een bepaald
artikelnummer uit de wet aan te halen bij hun rechtszaken. Toen
werd er intern onder de rechterlijke macht besproken welk artikelnummer in de wet die desbetreffende regel zou overtreffen en
teniet zou kunnen maken. Vanaf die dag, vertelde de Procureur
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Generaal, heeft de overheid op die basis van een overtreffende
regel in het wetboek, geen zaak meer kunnen winnen.”
Met deze uitspraak gaf de Procureur Generaal aan dat er
onderling op het stadhuis gekeken wordt hoe zaken aan te pakken
om zo tot bepaalde uitspraken te komen. Ook merk je dat in de
huidige persberichten die door de Openbaar Ministerie PR man
naar buiten worden gebracht, duidelijk weer geven welke lijn de
justitiële maffia volgt. Nog duidelijker is dat er een Rotterdamse
oud Procureur Generaal op de plaats is gekomen van de lokale
Procureur Generaal en dat bepaalde zaken, zeker als ze over drugs
gaan en de Italiaanse maffia kennelijk “verdwijnen” in niet meer
terug te vinden lade in datzelfde stadhuis! Niets nieuws, want
heer Piar als oud Procureur Generaal moest dat ook doen om zijn
eigen leven veilig te stellen. En zo verdween onder andere ook
Gouverneur Goedgedrag die te veel wist en geen kant meer uit
kon als alleen maar zich ziek melden met hartklachten.
De gehele justitie, en dan praten we over de Procureur
Generaal, Minister van Justitie, Rechters Politie, en Rechercheurs,
worden op vele verschillende manieren afgeperst, tegengewerkt en
zaken opgelegd vanuit de maffia. We horen dat uit de ex-personen
die ooit deze justitiële posten bekleedden. Maar dat bewijzen ook
bijna dagelijks al deze personen, huidig daar werkend, en is duidelijk te zien aan hun manier van werken, denken en handelen.
Mocht er toch een maffiapersoon moeten verschijnen zie je veelal
dat er opzettelijk gaten in vonnissen zijn wat de maffia weer voer
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geeft om deze aan te vechten om alsnog hun cliënten vrij te krijgen.
Als alternatief zie je ook dat men jongeren zoekt en mensen die
te veel weten en die worden dan aangewezen als zijnde de “zware
jongens”. Maar de zaken over miljoenen aan cocaïne (drugs),
wapenhandel en het sluizen van de ware grote partijen gok- en
verzekeringsgelden worden nog steeds niet aangepakt. Men is in
justitie duidelijk politiek gekleurd en dat kan niet anders want
de politiek is zeer duidelijk een speelbal van de maffia. En elke
kleur heeft zo wel zijn financiële maffiagroep achter zich staan.
Justitie in alle facetten is niets meer als een “uitvoeringsorgaan” van de maffia die de vele ongure zaken moet coveren en
liefst in de doofpot laat belanden. En zo hebben wij als simpele
burgers geen orgaan wat ons beschermt tegen deze onderwereld en
hun vuile praktijken. De justitie is de rotte appel in het geheel, en
zolang die niet aangepakt gaat worden, is het alleen beschermen
van het criminele maffiacircuit en het afrekenen met die groepen
die dan net niet passen in de huidige situatie.
John H Baselmans-Oracle

1-93 De sportwereld in rep en roer
Eindelijk via een officiële Engelse doctor die openbaar
maakt dat alleen hij al 150 topsporters opgepept heeft met diverse
middelen. (zie artikel hieronder). We hebben het al in Duitsland
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mogen horen maar toen werd het al snel in de doofpot gestopt.
Vele jaren geleden had ik het al over doping in de topsport en in
2012 beschreef ik dit in het stukje “Doping in het Nederlands voetbal” en publiceerde het ook in het boek “Curaçao achter gesloten
deuren”. Ook heb ik vorige maand het stukje gepubliceerd “Geen
topsport zonder doping of manipulatie, maart 21at 05:12am”. De
wereld was te klein, dat terwijl ik het zelf met eigen ogen gezien
heb en zelfs heb mogen meemaken. Dit alles heb ik jaren geleden
gerapporteerd aan de Nederlandse sportfederatie en ik heb het
ook naar alle kranten gestuurd in Nederland. Niemand reageerde,
op één na en dat was een reporter van het Eindhovens Dagblad
die mij belde voor nadere informatie. Helaas deze jonge reporter
zwichtte voor de druk die op hem kwam om zo iets groots aan
te pakken. En dat klopt want het is iets groots, zeker als je over
deze vieze praktijken praat in alleen al het Nederlands voetbal,
laat staan alle andere topsporten waar ook alles aan gedaan wordt
om zogenaamd hun pupillen “gezond” te houden! Ondanks dat ik
het zelf heb gezien en meegemaakt en naast de 2 Nederlandse en
2 lokale sporters met hun verklaring is het niet gelukt dit open te
gooien tot vandaag. Nu is de hel losgebroken omdat een Engelse
arts het even heeft over hem alleen al 150 topsporters!
Het gaat ver en diep en vergeet niet; topsport is een miljarden business en daar maakt het niet uit wie de slachtoffers zijn.
Die sporters vanuit de top die hun mond open deden, werden snel
op non actief gezet of werden na een blessure nooit meer goed
bevonden. Zelf maakte ik mee omdat ik nee zei tegen de spuiten
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en ik uit het eerste team teruggeplaatst werd naar een lagere divisie en uiteindelijk de handbalsport voorgoed de rug toe keerde.
Wat ik zag bij de topvoetballers bij wie wij in huis kwamen en
goede vrienden waren, bleek dat hun “aftrainen” na hun carrière
niets meer was dan de regelmatige spuiten om af te kikken om zo
langzaam maar zeker weer terug te komen in deze wereld.
Topsport is geld en gaat over lijken! Niets is belangrijker,
jij moet gewoon presteren. Zo niet lig je er uit en zal je je mond
voor eeuwig moeten houden. De wielersport heeft zo al enkele
bewijzen laten zien. Zo ook Duitsland en Rusland, allemaal zogenaamd “sporadisch”. Nu hebben we Engeland met een arts met
150 gevallen en als we werkelijk deze wereld gaan opentrekken,
zien we dat topsport in de huidige vorm niets anders is als drugs,
oppeppen en een lichaam slopen voor resultaat.
Wanneer is er een Nederlandse arts of trainer die het lef
heeft zijn mensen te gaan beschermen en met deze troep naar
buiten gaat komen?

1-94 Spiritueel zijn
We hebben er onze monden van vol en we zien over en
over zogenaamde “wijze” uitspraken en video’s die dan in de
meest vreemde sets gemaakt worden.
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Maar ik kreeg enige tijd geleden onderstaande video te
zien en het moet een van de meest spirituele persoon zijn die men
kende. Toen ik de beelden zag zakte ik werkelijk in de grond,
zeker toen ik ook nog eens de “wijze” uitspraken moest aanhoren
van deze persoon.
Ze heeft het alsmaar over het “spiritueel” zijn. Dan vraag
ik me af, wat is dat dan wat ik fout doe om mijzelf te zijn? En
wat maakt deze persoon spiritueel en waarom zijn de eenvoudige
mensen als bijvoorbeeld de monniken niet spiritueel volgens de
nieuwe spirituele denkwijze? Toen we 50 jaar geleden ons zo
gedroegen werden we uitgescholden als zijnde “hippie”! Nu ben
je spiritueel als je je handen vol ringen hebt, een winkel aan armbanden, rond je lijf kettingen, verder een lap om je middel en een
blote kont om wat kijkcijfers te bewerkstelligen. Praten we nog
niet over het verminkte lichaam vol met tatoeages!
Dan vraag je toch af; Als je je zo verminkt en zoveel versierselen nodig hebt om één te zijn met het Universum dan ben je
werkelijk je lichaam voorbij gelopen en heb je niet begrepen wat
het Universum is. Wat is er toch gaande met deze wereld? Kunnen
we ons lichaam niet zonder versierselen accepteren? Kunnen we
ons zelf niet zien als één geheel van het Universum zonder alles
wat niet thuishoort om ons heen?
We leven werkelijk in een wereld van gezien willen worden
terwijl de ware wereld en de wereld van het Universum een wereld
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is van één zijn en gelijk zijn met alles om je heen. Helaas mis ik
dat in de huidige video’s en de vele spreuken die alleen gaan over
ik en ik, en niet over wij en het Universum. Ben je werkelijk één
dan val je niet op en heb je geen versieringen en verminkingen
nodig. Dat wat we nu alsmaar zien en horen wil alleen zeggen dat
deze personen ver van moeder natuur staan. Een moeder natuur
zal zichzelf niet verminken (tatoeages) en versieren (kettingen,
ringen en opvallend kleden). Moeder natuur is één en is samen
en is vol respect! Dat missen we bij het hele spirituele gedoe wat
blijkbaar een verlengde is van “hippie” zijn.
Wees één zoals de oude meesters het ons willen doorgeven
en daar zijn geen versierselen en “wijze” woorden voor nodig.
Alleen dat versieren en de show geven aan hoever je verdwaald
bent in de wereld wat men noemt het Universum.
https://vimeo.com/157374240

1-95 Het houdt niet op in de gevangenis
In 1998 werden de eerste aangiftes gedaan en in 2003
werd door onze MKK deze mishandelingen, verkrachtingen en
martelen al aangekaart. Tot vandaag de dag worden alle mensenrechten in onze gevangenis met voeten getreden en worden
mensen als beesten behandeld. Inderdaad, het zijn niet altijd de
lieverdjes die daar zitten maar hier in dit geval en het geval van
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enkele dagen geleden praten we over jongens die hier illegaal zijn
of wachten op uitzetting en ook in deze beestenboel terecht komen.
Het is onbegrijpelijk dat Nederland blijft zwijgen en we zien dat
Nederland de internationale rechten van de mens niet hoog in het
vaandel heeft. Erger nog, op hun grondgebied gebeuren zaken die
we niet durven te dromen. Het is zelfs erger, we weten vanuit de
gevangenis door drie klokkenluiders dat de directie nauwelijks iets
mag doen tegen deze wantoestanden. Zelfs de commissie die de
gevangenen moet beschermen staat machteloos toe te kijken. Ook
zij mogen niets van de bewaarders die beschermd worden door
kennelijk een corrupt justitieel systeem, bonden en hun blijkbaar
corrupte minister van justitie. De laatst genoemde die momenteel
wil dat de klokkenluiders gepakt worden in plaats van dat juist de
corrupte bewaarders ontslagen worden! Dat bewijst dus dat justitie
valt onder de groep topcriminelen die wel een goed leven hebben
in deze SDDK gevangenis.
John H Baselmans-Oracle

1-96 Openbaar Ministerie moet weg
Dat zijn de geluiden vanuit st. Maarten. Nu weten we
dat een groot deel van de maffia via st. Maarten werkt en dat ze
geen pottenkijkers willen. Maar er zit een kern van waarheid in
vanuit die hoek die veranderingen willen. Want het Openbaar
Ministerie is een grote corrupte boel! Wat men ook ziet, is dat
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maar een “selecte” groep aangepakt wordt en niet de totale corruptie / maffia. Nee, Openbaar Ministerie is duidelijk partijdig.
We zien duidelijk dat de Italiaanse / Joodse / Nederlandse maffia
het Openbaar Ministerie in handen heeft en dat er alsmaar alleen
gewroet wordt in Colombiaanse maffia. En dan zijn de geluiden
over. Wil men werkelijk corruptie aanpakken dan moet men gaan
werken met nieuwe mensen en mensen die niet af te persen zijn
of sterke banden hebben met bepaalde groepen. Zelfs een simpele
burger kan zien dat er met twee maten gemeten wordt bij zowel
Justitie, Openbaar Ministerie en hun rechters. En dit is al veel
jaren gaande als we de files van heer Willems moeten geloven.
Ja, het Openbaar Ministerie moet gezuiverd worden maar
wie kan dat doen als zij zichzelf in stand moeten houden?

1-97 Gevangenis heeft eigen knokploeg
April 2016, met grote letters zien we dit op verschillende
plaatsen verschijnen.
Vreemd, want in 1998 waren er al de eerste meldingen en
2003 werd het naar buiten gebracht. Toen maakte de pers er geen
werk van en werd het veelal afgedaan als “conspiracy” en “laster”
verhalen. Dat, terwijl er aangiftes toen al lagen bij het Openbaar
Ministerie Curaçao. Wat later werden er meldingen gemaakt bij
de Nederlandse regering en Kamerleden. Toen waren er vanuit
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mensen uit de gevangenis, en dan praten we over bewaarders en
gevangenen, die lieten weten dat er gemarteld en veel mis is in
dat gebouw. Pas toen de Nederlandse pers op dat moment in dook
en meer lef toonde dan de lokale pers, kwamen er wat vragen en
werd er snel weer een pleister geplakt op deze praktijken door
regeerders en justitie.
Al 10 tallen jaren weet men zowel bij de Nederlandse als
lokale justitie als bij de politiek dat het goed mis is in onze SDKK
gevangenis. Buiten het mensonwaardig manier van gedetineerden
stapelen in kleine ruimtes zijn er inderdaad martelpraktijken die
natuurlijk uitgevoerd worden door een speciale eenheid! Natuurlijk
schrijf ik, want deze eenheid is er in elke gevangenis om zogenaamd “orde” te houden. Maar onze orde eenheid gaat verder en
denkt boven het menselijke te staan net als een “god”. Zij bepalen
welke gedetineerden in een hel terecht komen en welke gedetineerden het luxe criminele leven mogen blijven voeren tussen de
hoge muren. Natuurlijk is er aan deze privileges een prijs gebonden
en die prijslijst hebben we al in 2009 gepubliceerd. Deze eenheid
wordt beschermd door zowel medebewaarders als de leiding. De
leiding kan weinig doen want aangiftes van ongeregeldheden
komen niet verder en worden zeker niet behandeld daar de justitie, in de vorm van OM en minister van Justitie, niets doen met
aangiftes of klachten. Zelfs de commissie ter bescherming van
de gevangenen komt niet verder dan het probleem signaleren en
het dan snel de rug toekeren. Onze lokale gevangenen worden als
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beesten behandeld en hebben geen bestaansrecht en dat is wat de
regel is in deze gevangenis.
De vele aangiftes, die vanaf 1998 lopen en nu al boven
de 60 aangiftes reiken, worden systematisch “weggewerkt”. Dat
bleek toen we gingen informeren waar de vele aangiftes waren en
door een OM medewerkster werd verteld dat ze “niet te vinden”
waren. Ook zo worden de martelingen in de gevangenis systematisch naar het “niets” verwezen. Want waarom maken we ons
druk om een zooitje criminelen! We zijn nu 18 jaar verder en er is
totaal niets veranderd in deze SDKK gevangenis en dan wel ook
nog eens een met een goede toekomst (Bon Futuro). Zelfs steun
uit het buitenland werd door de jaren heen gesaboteerd en die
mensen werden allemaal bedreigd en teruggestuurd naar land van
herkomst. De SDKK gevangenis is een wereld met eigen regels
wat gesteund wordt door de lokale justitie, rechterlijke macht en
zijn minister. Allen staan onder zware druk en dan kunnen we
raden wie dat zijn.
We kennen de uitspraak: Eens een crimineel altijd een
crimineel. Maar in het SDKK gebouw geldt een andere wet “Eens
een mens, na dit station ben je een wezen compleet mentaal en
fysiek gebroken”. Mocht je het alsnog overleven, heb je volgens
dit instituut geen recht meer op een menselijk voortbestaan. Dat
werd bevestigd door personen die ooit met deze instantie te maken hebben gehad. Allen verklaren dat, na het verplicht zitten in
deze “martelkamer”, zij nog steeds de hel van wat daar dagelijks
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gebeurde voor zich zien. Wanneer gaat daar eens schoonschip
gemaakt worden en wordt de knokploeg, de voltallige directie en
bewaarders bende opgepakt en verantwoordelijk gesteld voor deze
onmenselijke daden in het koninkrijk der Nederlanden? Of zijn
de belangen in de justitie zo hoog dat ze dit niet willen / durven
aan te pakken?

1-98 Wie kan mij helpen
OPROEP
Ik ben op zoek naar de gegevens die 29 oktober 2011
gekopieerd zijn door enkele heren bij onze eilandelijke VDC.
Deze gegevens zijn zowel naar de Colombiaanse als aangenomen
wordt de FSC en Fox-IT maar wat ook blijkt, naar de Italiaanse
maffia verhuisd!
De harddisks vol met gegevens en met zaken over wat men
aan nam “landelijk belang” van zowel de voormalige Antillen
als Nederland zijn zo op straat gekomen voor vele mensen. Wie
heeft toevallig deze gegevens? Mocht iemand ze toevallig ergens
hebben slingeren in hun digitale opberghoek is het mogelijk die
door te sturen naar mij? Het gaat erom om een totale file aan te
leggen wat er gelekt is en over welke informatie het gaat. Sommige
informatie is mij al bekend maar daar het gaat over terabites aan
gegevens. Het is goed dat er een overzicht komt wat de omvang is
wat in verkeerde handen is gekomen. Elk stukje van deze harddisks
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zijn welkom en het mooiste zou zijn als alle gegevens in een blok
zoals zowel de Colombiaanse als onder andere Italiaanse maffia
ze heeft verkregen.
Geheim is het niet daar men blijft ontkennen zowel lokaal
als Nederland dat het gevoelige informatie is. Mijn dank vast voor
uw medewerking en laten we samen gaan zorgen te achterhalen
wat deze 2 maffiagroepen zochten in deze informatie.

1-99 Awareness / Bewustzijn
Het woord wat een groot wereldleider of zakenman weet
te gebruiken en zo neer te zetten dat hij/zij bereikt wat zij als visie
zag. Kijk naar Muammar Gaddafi, Adolf Hitler, maar ook Koningin Elisabeth, Werner von Braun en onze mensen die in vliegen
geloofden. Kijk naar Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates en
vele voorgangers en ook nakomelingen. Allen hadden een visie
een droom waar ze in geloofden en nog in geloven.
Wat is het dat deze mensen van hun droom een werkelijkheid kunnen maken?
Ze zijn bewust in wat ze doen en bewust wat het geheel,
de matrix, is. Ze weten daarmee te werken en weten datgene op
te pakken wat nodig is om het doel te bereiken. Zij beheersen de
matrix en overzien het geheel.
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Ooit eens afgevraagd waarom de groten der aarde wel
verder kwamen dan de doorsnee mens? Wel eens aan gedacht dat
deze mensen het geheel kunnen overzien en door hebben wat het
geheel is. We zien het dagelijks om ons heen, mensen die beperkt
zijn in het zien van andere zaken dan waar zij mee bezig zijn.
Mensen afgestompt tot een deeltje van wat er werkelijk gaande
is. Een heel mooi voorbeeld is wat we zien in onderzoeken waar
een bepaalde persoon voor een delict wordt beschuldigd en waar
men hem snel voor wil berechten. De huidige onderzoekers lopen een bepaald traject af en dan is er de veroordeling. Veel later
komt er dan uit dat, of de tot schuldig gebombardeerde persoon
onschuldig is of dat er een totaal andere motivatie/ groep achter
het voorval zit met andere spelers. De onderzoekers waren blind
en zagen in zo’n geval het “grote plaatje” niet. Dat krijg je als je
afgestompt bent door een cultuur die niet wil hebben dat je bewust
gaat worden van het geheel.
In het Universum en diverse wetenschappen spreekt men
steeds meer over “het geheel” en over dat alles één is en dat alles
geconnecteerd is. De groten der aarde hebben de gave om deze
connectie te zien. Zij zien de matrix van het geheel. Zo zien ze
ook de weg naar hun doel, de toekomst of de grote verandering.
Ze gaan er niet vanuit dat het één pad is en zeker niet iets dat door
één persoon gedragen wordt. De massa is nodig. Maar de massa
is een kudde schapen die dan naar een kant gezet moet worden.
Momenteel gelooft bijna iedereen in dat ze met een Iphone of Ipad
moeten lopen. Zonder deze apparaten ben je geen mens. Zo wist
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Elisabeth dat geld, wat hoofdzakelijk in de Joodse kringen zit, het
middel is om de mensheid te sturen. Mark Zuckerberg heeft de
visie iedereen te connecteren met een programma wat zich voordoet als zijnde sociaal. Uiteindelijk is zijn doel het manipuleren
van de mens en dat via die mensen die zo verslaafd zijn dat ze
zich asociaal en geheel geïsoleerd gedragen. Kijk naar de spelletjes en de video’s die werkelijk alles afbreken wat de mens aan
eigen wil nog over heeft. Het asociale is ingetreden en verbreidt
zich sneller dan een werkelijk virus waar dan ook.
Nu we weten waar de top hun krachten vandaan halen,
waarom wenden wij die krachten niet aan die voor iedereen
bereikbaar zijn? Laten we die krachten gaan gebruiken om de
wereld totaal om te gooien. Omgooien naar een wereld waar we
als mensen het gehele plaatje weer zien en waar we met elkaar
ons weer als mens gaan gedragen. Het is een simpel gegeven want
we kunnen alles wat negatief is ombuigen naar het positieve. Het
is een kwestie van Awareness / Bewustzijn en zodra we die weer
opnemen kunnen we deze weg een voor een inslaan. Het lijkt nu
nog een Utopia maar zo zijn alle groten der groten aan hun droom,
hun Utopia begonnen. Het is aan jou wanneer je gaat starten. Voor
andere personen is deze matrix zich al aan het aanpassen om hun
bewustzijn te delen met anderen die open staan voor het goede.
Het totale bewustzijn. Het totale plaatje, ons bewustzijn.
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1-100 Eindelijk praat de politiek
We konden lezen in het AD dat heer Whiteman openlijk
toegaf dat er onder de ambtenaren veel mis is. Heer Whiteman had
het ditmaal over de leraren en het boycotten van vooruitgangen in
het onderwijs. Enkele jaren geleden had ik een gesprek met mevr.
van Lamoen-Garmers en ook zij vertelde dat het personeel niet
altijd meewerkte. Ook kwam er toen naar boven dat Bisdom Willemstad ook nog steeds meent de baas te zijn in het onderwijs! Zo
blijft het onderwijs, tot de dag van vandaag, een zwakke schakel
in het lokale systeem. Er zijn mensen, voornamelijk in de bonden
en geloof, die er alles aan doen om onze huidige kinderen geen
kansen te geven. Dom houden is hun motto. Dat zien we met
de verplichting van het Papiaments in het huidige leersysteem.
Een taal wat maar door ongeveer 200.000 mensen op de wereld
gesproken wordt en daarmee veel onzinnige tijd verloren gaat en
zelfs kinderen daardoor hun diploma niet halen!
Heer Whiteman weet ook dat het juist die intellectuelen
zijn die alles tegen werken en er voor zorgen dat er een zeer
domme generatie gecreëerd wordt. Zeker als je afhankelijk bent
van het lokale onderwijs en niet het geld hebt om je kind buiten
deze eilanden onderwijs te laten volgen. Deze “domme” generatie is een doel wat ook beschreven staat in de richtlijnen van de
vrijmetselarij! Toevallig? Nee, want de vrijmetselarij (de intellectuelen) zijn het hier die alles bepalen samen met de belachelijke
rooms-katholieke kerk. Die kerk die blijft spelen met kinderen
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is nog steeds beschermd op onze eilanden. Het is overduidelijk
wie de “spelers” zijn in deze boycot. Overigens een boycot waar
vorige minister presidenten/ politici het ook al met me over hadden. Neem bijvoorbeeld mevrouw de Jong Elhage en heer David
Dick en heer Asjes die allemaal in gesprekken, die ik met hen had,
doorgaven dat ze geboycot werden en dat de hoofden van diensten
niet deden wat er besloten was. Dat omdat de hoofden van dienst
en ambtenaren niet van en voor hun partij waren!
Met andere woorden, zaken die besloten en bekrachtigd
zijn, worden geboycot door ambtenaren die niet van de club zijn.
Waar is het landelijk belang? Waar is het recht van onze kinderen
voor goed onderwijs en waarom worden ambtenaren in functie,
als ze weigeren te doen wat besloten en van algemeen belang is,
niet ontslagen?
We hollen achteruit op ons eiland en dat komt omdat een
elite groep aan het doorzetten is wat al besloten is vele jaren terug
en toen al door me aan de kaak is gesteld. Iedereen lachte en iedereen maakte het belachelijk. Nu zitten we met domme afgestompte
kinderen die veelal niet verder komen dan een VSBO en veelal
alleen maar Papiaments spreken. Wat zijn wij voor ouders die dit
allemaal laten gebeuren?
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1-101 De ergernis van onze wegen
We lezen in het artikeltje hierboven dat ook in Nederland
de fietscultuur uit de hand aan het lopen is. Fietsers denken werkelijk de wegen te bezitten. Dat terwijl zij wel gebruik maken van
de openbare wegen maar geen belastingen betalen!
Ook op ons eiland is de fietscultuur een ergernis aan het
worden. Regelmatig maak je mee dat je in een file rijdt en dat
er een groepje fietsers breed uit over de Westpuntweg of andere
wegen meent te moeten rijden. Nee, niet netjes achter elkaar. Nee,
breed over de gehele rijbaan! Wat geeft hen het recht dat ze het
verkeer zomaar tegen mogen houden? Waarom mag een andere
wagen niet met 20km per uur het verkeer tegenhouden maar een
groepje asociale fietsers mogen overal op dit eiland het verkeer
ophouden. Is dat omdat deze groep denkt het wegennet te bezitten
voor hun plezier?
Het zou eens goed zijn dat ook de lokale politie deze
personen eens op de bon gaat gooien en gaat zorgen dat deze
asociale fietsende groep zich ook eens aan de regels gaat houden!
Onze wegen zijn al een gatenkaas en daar horen dwarsliggers op
tweewielers echt niet bij.
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1-102 200 politieagenten
Op een eiland van pakweg 130.000 mensen is er een tekort
aan 200 politieagenten!
Dit is een teken van onmacht en dat men het eiland wil
veranderen in een politiestaat. Maar wat betekent het meer? Het wil
zeggen dat er maar weinig animo is om bij de justitie te werken.
Vreemd? Totaal niet want wie wil voor een baas werken die diep
in de corruptie zit en werkt onder de vleugels van de maffia. Veel
oud-politieagenten zijn al vele jaren eerder afgehaakt omdat men
als goed bedoelend persoon merkte dat je mee moet doen met de
vuile kliek en je het recht niet mag laten spreken als het om je
collega’s gaat! Erger nog, veel rotzooi is gezien door deze goedwillende mensen. En laten we even nogmaals een oude uitspraak
gebruiken van een oud-politieman; “met boeven vang je boeven”.
Nu is de vraag, wie van het korps momenteel ziet werkelijk welke
de boeven zijn en wie zijn die mensen die hen afpersen en onder
druk zetten?
Het is goed mis in en rond niet alleen politie en SDKK
bewaarders maar we praten over een totaal corrupt justitiële top
en hun medewerkers. Dan is het een goed punt dat er eerst eens
schoonschip gemaakt wordt in deze meest corrupte hoek van de
maatschappij; justitie en hun pionnen.
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1-103 Nederland en drugs
Het is niet de eerste keer dat we het hier over hebben. En
het is zelfs heel uitvoerig in de boeken “Matrix van het systeem”
beschreven. Nederland heeft al ver terug in de geschiedenis meegespeeld in de drugswereld. Veel geld en rijkdom van Nederland
komen uit deze drugswereld en Nederland is een van de sleutels
in de drugshandel. Het koninklijkhuis is het slot waar deze sleutel
op past en dat is ook al lang een publiek geheim. De Nederlandse
adelen en de koningen en koninginnen hebben hun kapitaal gemaakt met drugs.
En dan komen we tot de link de voormalige Antillen.
Deze eilanden zijn altijd een link geweest tussen de drugskartels in Zuid Amerika en Europa. De koninklijke hoogheden
hadden en hebben nu nog in deze handel, de touwtjes in handen.
Dat zien we bij de “vriendschap” die er is met het grootste project
hier op Curaçao en de huidige koning. Vanuit deze bron komen nu
steeds meer geluiden dat er containers vol drugs naar Rotterdam
gaan en dat de lading via Biesbosch verdeeld wordt. Curaçao is
naar horen zeggen het middelpunt van deze koninklijke handel. Het
wijst er ook allemaal op dat er massa aan geld gestoken wordt in
het project en dat het volgens ex-boekhouders niet kan draaien op
simpel toerisme. Veel geld wordt er dagelijks gewassen en de MOT
meldingen worden alsmaar afgeschoven als zijnde “bekend geld”.
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Wat we hebben is dat zeker de eilanden St. Maarten en
Curaçao in de greep zijn van de koninklijke drugshandel. En daar
mag Aruba via een tussenweg ook een graantje van mee pikken.
Het verschil met Aruba is dat je ziet dat veel vreemd geld wel
gestoken wordt in het eiland en Aruba is ook een eiland wat ver
boven de andere eilanden staat gezien de infrastructuur en het
manier van een eiland draaien. Daarentegen wordt op Curaçao en
St. Maarten het geld onder de maffia verdeeld en komt niets van
dat drugsgeld ten goede van de eilanden. Kortom alles gaat naar
privé rekeningen ten koste van de lokale bevolking.
Zover we weten en ons verteld wordt, worden er alleen al
via het project op Curaçao met als vriend de koning der Nederlanden, wekelijks 10 tallen miljoenen gewassen en verdwijnen
naar het niets. Dat kun je alleen maar doen als je een koning als
“vriend” hebt. Verder bewijst het dat er veel mis is in de wereld
en onze eilanden. Doch langzaam maar zeker komt er meer naar
buiten wat ik al heel lang beschreven heb. En zo was het Parool
nog wel voorzichtig maar het tipje van de vuile wereld is opgelicht.
Het is een begin en ondertussen gaan deze coke/drugs lijnen nog
wel 10 tallen jaren door voordat er officiële publicaties komen van
de rol van het koninklijkhuis en de Nederlandse drugsbelangen
wereldwijd.
Het gaat niet om een betere wereld, het gaat om macht
en om veel geld. En daar vergrijpen zelfs de adelen en de, wat ze
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zeggen, blauwbloed (wat een oplichting is) zich aan en dat ten
koste van onze kinderen en onze toekomst.

1-104 Onze minister van justitie interesseert het geen zier
wat er in de gevangenis aan de gang is
We hebben er al veel melding over gemaakt, justitie en in
het bijzonder onze ministers van justitie interesseren het niet wat
er in het huis van de toekomst gebeurt. Mensonwaardige zaken
worden bijna dagelijks gerapporteerd. Dan praten we nog niet over
martelingen en het aanpakken van die bewaarders die corrupt zijn
of zelfs ver tegen de rechten van de mens handelen.
Uit gesprekken met de oud Procureur Generaal en ministers van justitie weten we dat de bonden een groot struikelblok
zijn. Het zijn de bonden die alles beschermen wat illegaal en tegen
alle rechten in van de mens wordt uitgevoerd in deze gevangenis
(uitspraak van bovengenoemde personen). We weten ook dat de
ministers van justitie en Procureur Generaal met handen en voeten
gebonden zijn aan wat de maffia van hen eist. Maar wat we nu
mee maken door onze huidige minister van justitie heer Navarro
breekt elk record. Buiten dat hij nooit zal reageren op aangiftes
en zaken die hem voorgelegd worden, weten we ondertussen ook
dat deze minister zwaar onder druk staat van de huidige maffia.
Waarom deze uitspraak? Nu, het is deze minister die de klokkenluiders van de SDKK gevangenis wil ontslaan en het is deze
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minister die niets doet met de gegevens die staan beschreven in
alle aangiftes rond de SDKK gevangenis. Zelfs het verdwijnen
van deze officiële documenten schijnt niet van belang te zijn voor
deze minister! Erger nog, het is deze minister die nu ook een vrij
nieuw traject (Het verbetertraject voor gedetineerden) op “hold”
zet. Dat omdat hij niet de moeite heeft genomen en kennelijk geen
inzicht heeft om te zorgen dat er meerdere politiefunctionarissen
(volgens eerdere berichten 200 man) opgeleid moeten worden.
De gehele justitiële groep, of moeten we misschien troep zeggen,
moet aangepakt worden en er zal duidelijk in de top al schoonschip
gemaakt moeten worden. Als men vanuit het hoogste justitieel
orgaan al vanaf onze eerste meldingen in 1998 niets wordt gedaan,
dan alleen negeren en afbreken, moet het duidelijk zijn dat de ware
fout niet zit bij de directie/ bewaarders van een gevangenis maar
bij de verantwoordelijke minister en zijn Procureur Generaal. In
ieder geval is nu absoluut duidelijk, na de laatste actie van de heer
Navarro, dat justitie niets meer is dan een orgaan dat valt onder
de lokale maffia.

1-105 Antwoorden heer Plasterk op MKK brief
23 februari verstuurde MKK een brief naar diverse Nederlandse ministers en de Tweede Kamer. 25 februari maakte
AD Nederland er melding van en kort daarna werden er vragen
gesteld aan minister Plasterk door diverse Tweede Kamerleden.
Ondertussen had AD Curaçao het te druk met persoonlijk aan274
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vallen en door het slijk halen van MKK! MKK was volgens hen
geen rechtsgeldige organisatie (niet ingeschreven KvKC). Met die
publicatie was duidelijk te zien hoe bekrompen sommige lokale
kranten zijn puur omdat deze veel te verbergen hebben en een
duidelijke politieke pet op hebben.
Ondertussen ging MKK door met het vergaren van nog
meer materiaal van deze gevangenis om zo een zo compleet mogelijk rapport samen te kunnen stellen voor de volgende stap. Nu,
drie weken verder beantwoordde heer Plasterk de vragen. En het
werd in de Amigoe voorpagina nieuws en er werd uitvoerig op
de vragen ingegaan.
Er was een heel belangrijke zaak; er werd bij vervolgvragen ook gesproken over de weg die leidt naar de VN. Daar is waar
veel materiaal al geruime tijd geleden naar toe ging. Materiaal
en aangiftes over deze gevangenis. Alles verstuurd door MKK!
Zoals ik net schreef een vervolgrapport zal volgen want Nederland kan niet blijven schuilen achter een zogenaamde “interne
aangelegenheid”.
Laat ons lokaal belachelijk gemaakt worden, MKK brengt
steeds meer zaken onder de ogen van de Kamerleden en Ministers
en daar gaat het om. Eens moeten misstanden opengetrokken
worden.
We blijven u op de hoogte houden.
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1-106 Conspiracy
Afgelopen zaterdag werd er in de Nederlandse pers aandacht besteed aan het fenomeen “Conspiracy”. Er werden “experts” bijgehaald en er werd gesproken dat de jeugd te goed of
te veel geïnformeerd was en dat ze achter alles een theorie zagen
en dezelfde spelers. Op scholen worden er al lessen besteed aan
Conspiracy en er wordt alles aan gedaan om zaken “relatief” in
te zien.
Het woord “Conspiracy” volgt mij al vanaf de dag dat ik
mijn duidelijke mening naar buiten bracht. Ik kwam met diverse
stukken waar ik lokaal zaken aan haalde die weldegelijk met elkaar
te maken hadden. “Moderne slavernij van het systeem”, was het
boekje wat aangaf dat er op ons eiland slavernij is. Ik werd aan een
schandpaal genageld en ik deed het eiland schande. Enkele jaren
later kwam onder andere het proces van de DOK medewerkers en
moeten er miljoenen betaald worden aan deze ex-slaven.
Er kwam daarna het boekje “Pech gehad” waar het complete juridisch systeem als een corrupte bende werd beschreven.
Ook hier werd ik door justitie op het matje geroepen en later bleek
wel dat het zeer goed mis was met de vonnissen die ik beschreven
had. Zogenaamde moordenaars werden in een keer vrijgesproken!
Ik vervolgde met het boekje “Geboren voor één cent”. Het
eiland was te klein voor wat daar beschreven werd; het misbrui276
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ken van kinderen en zelfs kinderen verhandelen werd hier aan
de kaak gesteld. Ook hier, enkele jaren later kwamen de eerste
meldingen naar boven van zowel de kerk en de kinderen die ook
in hun dagelijks leven misbruikt zijn geweest in de maatschappij
door pedofielen.
Ondertussen schreef ik verder en we kregen het boek
“Curaçao maffia eiland”. Het boek wat verboden werd en me vele
boze mensen op de hals gaf. Ondanks dat alles werden enkele jaren
later de eerste maffialeden verhoord en de zaken daarna zijn nu
nog gaande! Wel 10 jaar later.
Nu ging ik meer internationaal te werk want wat bleek; de
lokale politiek draaide toch, zelfs al waren er geen politieke leiders
zoals in de tijden, Godeth, Schotte en later Wiels. Het boek “De
missende link” legde bloot wie de ware leiders waren. Ik werd in
die tijd werkelijk compleet de grond in gewerkt wat samen ging
met de curatele na een tip aan de Gouverneur over mega drugstransporten waar later bleek het koninklijkhuis achter zat. Ook dat
is nu naar buiten aan het komen en het was kennelijk mijn beste
zet want vanuit de Nederlandse vrijmetselarij orde werd er direct
ingegrepen en bepaalde sleutelpersonen op non actief gezet en
verbannen van de vrijmetselarij club. Dat werd ook pas na jaren
van het publiceren daarover bevestigd en kon ik zelf nog eens de
bevestiging zien bij een ceremonie van UNICEF.
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Als vervolg op “De missende link” schreef ik “Curaçao
achter gesloten deuren” waar ik naar buiten bracht wie de bewuste
groep was maar ook wat er was gebeurd in de 10-10-10 besprekingen en wie werkelijk de touwtjes in handen heeft. Ook hier
werd weinig aandacht aan besteed omdat mijn naam besmet was
met “conspiracy onzin” en dat ik rijp was voor het gesticht. Wonderwel zag ik ook hier enkele mensen van de bewuste club weer
verschijnen en gingen mij zelfs bedreigen. Dat met de bevestiging
dat ik wel goed zat maar dat ik me er niet mee moest bemoeien!
Na dit alles was het de tijd om het gehele plaatje te publiceren en dat werden de boeken “De matrix van het systeem” met als
vertaling “The Hidden World”. Deze boeken werden internationaal
bijna net zoveel gedownload als de beste downloader “Curaçao
maffia eiland” die naar 12 miljoen gaat! In deze boeken staat het
gehele plaatje en was lokaal niet meer te begrijpen.
Om lokaal zaken beter uit te leggen heb ik toen nog het
boek “Geloof en het geloven” geschreven wat geboycot wordt
door zowel de kerk als lokale pers. Dat omdat er daarin compleet
uitgelegd staat wie en wat er werkelijk gaande is op deze eilanden.
Nadien werd ik als een “conspiracy gek” gezien en lokaal
zetten vele lokale mensen, let wel die mensen die wat te vrezen
hebben, een vraagteken bij mijn boeken. Het gaat zo ver dat bibliotheken zelfs mijn boeken verwijderen of weigeren te plaatsen!
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Internationaal ligt alles anders en zijn vele zaken in mijn
boeken beschreven al aardig uit aan het komen. Dan praten we
onder andere over:
INTERNATIONAAL
- 9/11 was zogenaamd een terroristische aanslag nu
verklaren 2.351 experts dat 9/11 een complot is en
men zelfs weet wie de ware daders zijn.
- Chemtrails, eerst ontkennen nu worden er openlijk
aankondigingen gemaakt in de pers.
- Dat NOS (pers) beelden worden gemanipuleerd is er
nu uitgekomen.
- Het ontkennen van de planeet Niburu. Nu later
werden er wel meldingen gemaakt door NASA en
andere bureaus.
- Na genoeg meldingen werd officieel naar buiten
gebracht dat de bekende families 90% van al het geld
bezit.
- Wat ik meldde over de vuile medicijnenwereld en
nu film Vaxxed!
- Wat we kunnen lezen over de vieze financiële markt
en nu het vrijgeven van vele documenten die dat
bevestigen.
- Uitspraken van astronauten dat men nooit op de
maan is geweest en het vrijkomen van documenten dat
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er werkelijk UFO’s zijn. Dat was iets waar in het
verleden mensen zelfs gek op verklaard zijn!
- Door het lezen van de ritualen en daarin
aangegeven werd; kindermisbruik en kinderen offeren!
LOKAAL
- Drugstransporten Curaçao - Nederland. Zie momenteel
acties Nederland.
- Corruptie onder de top. Een verhaal wat nu dagelijks aan
de orde is gezien de vele processen.
- De rol van de kerk, het bedreigen vanuit de kerk naar mij
toe maar ook naar slachtoffers.
- De absolute macht van de vrijmetselarij. Na het melden
werden er wel leden op non actief gezet.
- Na publiceren over Holloway kwamen ex-onderzoekers
met de gegevens dat het inderdaad zo is gebeurd als door
mij beschreven en zelfs vanuit Amerika werd er alles aan
gedaan mijn mond te snoeren.
- Het verhandelen van volwassenen en kinderen, zie DOK
processen en het bezoek bij mij thuis van vrijmetselarij
leden.
- Het offeren van baby’s, zie bezoek koning.
Dit zijn enkele zaken die door mij in het verleden beschreven waren en waar men alsmaar naar mijn hoofd heeft gesmeten
dat ik ze verzon. Nu jaren later komen vele andere bewijzen via
andere kanalen naar boven. Inderdaad, er zijn ook zaken waar je
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vraagtekens bij moet zetten als je ze leest en als je gaat uitzoeken
zul je zelf wel eens tot andere conclusies komen en dat is waar
kennelijk het systeem niet werkelijk wil. Zelfdenkende kinderen
(personen) is niet gewenst en dat maakt dat er nu dit soort stellingen verschijnen in de reguliere pers. Het is nu overduidelijk
dat er dus werkelijk meer is dan dat we mogen weten. Maar met
dit soort documentaires ben ik altijd blij te zien in welke bochten
men wringt om zaken anders te zetten dan wat het is.
Wilt u de kronkels zien en horen bezoek deze link.
http://www.npo.nl/eenvandaag/16-04-2016/AT_2047518
1-107 De harde waarheid
Zelfs die mensen die zich totaal niet druk maken over de
politiek merken het; vanuit de politiek horen we boeken vol met
beloftes en zodra ze in die heerlijke stoel zitten zijn deze personen
nergens meer te vinden. Zolang ze bezig om zo’n stoel te vergaren,
begeven deze figuren zich tussen het volk en beweren voor het volk
te zijn. Maar zodra het volk deze mensen gekozen heeft, al dan
niet op een democratische manier, verdwijnen al deze hoogzangers achter gesloten deuren. Het is daarna een onmogelijke zaak
hen nog ooit te ontmoeten, laat staan de hand te schudden of een
conversatie met hen aan te gaan. Een duidelijk vaststaand gegeven
wat we zien in de lokale maar ook in de internationale politiek.
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Het is alsmaar hetzelfde patroon wat je ziet en erger nog,
we kunnen het als volk wel schudden met alle beloftes en zaken
die opgelost gaan worden tijdens verkiezingstijd en waar je dan
niets meer van hoort als de kaarten zijn geschud. Veelal zie je dat
de eens zo toffe gast na verloop van tijd volgevreten zit in een
aircokamer en afgesloten van de werkelijkheid. Dan komen de onpopulaire maatregelen die opgelegd worden door diezelfde gasten
die het volk hebben overspoeld met loze beloftes. Onpopulaire
zaken worden er zonder democratie doorgedrukt en dat allemaal
onder het mom dat het volk flexibel en begripvol moet zijn. Ellende
stapelt zich op en mensen worden letterlijk en figuurlijk vermoord
door hun eigen politiek gekozen personen. Doch de mensen blijven
relatief rustig want men beseft niet wat er werkelijk gaande is.
Men wil niet weten en men wil nog niet meer ellende aanhoren.
Men wil “vrij” zijn en men wil met rust gelaten worden.
Maar welke vrijheid welke rust?
De belastingen rijzen de pan uit en de criminaliteit is in
de wereldgeschiedenis nog nooit zo hoog geweest. We hebben
nog nooit zo veel meer arme mensen gehad dan nog mensen die
het kunnen redden met wat ze binnenhalen. De kloof tussen arm
en rijk is nog nooit zo groot geweest. Het eten wordt schaars en
we worden dagelijks vergiftigd. Is het niet via het drinkwater dan
wel via de lucht of via frequenties. Fatsoenlijk onbespoten voedsel
is een wonder als je het kunt bemachtigen en de mensen worden
voorgehouden dat al dat kant en klaar of fastfood troep gezond
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is. Een dak boven je hoofd is iets wat een gunst aan het worden
is en geen must. Via de liegende media doet men de bevolking
laten geloven dat de top iets om je geeft maar ondertussen wordt
deze top betaald door de farmaceutische wereld die zich alleen
druk maakt om nog meer bestralingen uit te voeren en meer chemicaliën in de mensen hun lichaam te pompen. Kinderen worden
systematisch vergiftigd via injecties en zo heeft de farmaceutische
maffia veel in handen. We zagen dat bij het verbieden van de rapporten van die wetenschappers die deze kankersoap open gooiden.
Rapporten en wetenschappers verdwenen van deze wereld. Ooit
gehoord van de documentaire Vaxxed? De film die aan toont dat
via inentingen kinderen systematisch ziek worden gespoten. Film
werd verboden en zelfs grote mensen als Robert de Niro droop af
als een klein kind. Praten we nog niet over de simpele kuren die
er zijn om welke kanker dan ook te genezen.
Mensen zijn gehersenspoeld, geloven wat de god uit de
TV of op internet hen voorhoudt. Het volk is moe gevochten en
dat zien we ook wereldwijd waar weinig tegengas is tegen de vele
oorlogen die geregistreerd worden en dat, 90% via Amerika. Zie
het referendum in Nederland, mensen kiezen voor nee en wat
doet de politiek? Men gaat door met wat ze willen. Het volk toekijkend als lamme schaapjes en als slaven van een systeem alles
pikkend. We kunnen het ook terugzien op onze eilanden. Het volk
van Bonaire laat haar stem horen en toen..... iedereen ging weer
slapen en alles gaat door. Curaçao, de meest corrupte politici zitten
wel hier. Gesteund door een corrupt juridisch systeem en enkele
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ziekelijke maffiabazen die alle 6 de eilanden besturen. Gisteren
was er een inval, jaren geleden zijn er al meldingen gemaakt over
de vieze handel in de olie en benzine. Mensen die het naar buiten
brachten zijn vermoord denkende aan heer Wedervoort en heer
Brekelmans. Mensen die de bewijzen hadden! Maar de lokale
politie beschermde alles. In het laatste geval, deze man werd
simpel door de politie opgeruimd en zijn gehuurde appartement
werd netjes gecleaned!
We zien het bij de loze beloftes rond een ISLA waar zelfs
politieke partijen nu zeggen een oplossing te hebben! Een regelrechte leugen want men kan het niet oplossen omdat het in handen
is van Venezuela en Nederland. Die hebben alles geregeld voor
zolang zij denken het uit te kunnen buiten. Het gaat om miljarden
en wat maken die paar schreeuwlelijkerds nu uit! Die snoeren we
gewoon de mond en laten hen processen voeren die geen zin hebben want de twee genoemde staan boven de wet. Mooier nog, de
wet is niet geldend op dat stuk land, dat is ook vastgelegd!
Praten we nog niet over het vele gesjoemel in de casino’s,
de vrijstellingen die deze maffiabazen hebben. Ze staan geen
controles toe, doen hun eigen toezicht en belastingen worden
ontdoken. Dan nog maar niet denkende aan het illegaal gokken
via internet waar de grootste lijnen ter wereld wel gaan via onze
Hato freezone, gesteund door onze data centers! Denkende aan
de mega projecten die allemaal opgezet zijn met zwart geld en
dat gewassen via de lokale banken, afgeschermd en goedgekeurd
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door de lokale accountants die hier allemaal megabedrijven hebben op dit eiland Curaçao. Praten we nog niet over de offshore
waarbij men praat over contracten van honderden miljoenen en er
even naar de andere kant van de wereld wordt gevlogen in privé
jets om een akte te tekenen! En als snoepje hebben we de mega
drugshandel via onze zeeën en haven, dat samen met de wapens
die vanuit onze haven doorgevoerd worden naar oorlogsgebieden
(veelal Arabische landen)!
Ondertussen geloven we de beloftes, simpele loze beloftes,
beloftes van gebakken lucht! We blijven blind en goedgelovig, we
pikken het en we doen niets. We kijken liever naar een novela en
we pakken liever een pilsje achter de hoge muren van de peperdure
resorts. We zijn hersendood. Zolang men maar niet teveel aan hun
eigen ikke komt, is het wel goed. Nog nooit is het menselijk ras zo
lamgeslagen en apathisch. De indoctrinaties en het hersenspoelen
van een massa zijn nog nooit zo succesvol geweest.
Wanneer worden we wakker en gaat de massa deze rommel
aanpakken. Nee is het woord! Geef de momenteel heersers geen
kansen meer, laat de politiek doodbloeden door, dat wij niet meer
uitvoeren wat zij ons opleggen. Ga wakker worden en laten we
zeker niet meer hun loze beloftes geloven. Leugens zijn het en dat
wordt dagelijks bewezen alleen we zien deze leugens niet meer.
We moeten wakker worden, willen wij als mens nog de
laatste rechten die we bezitten, beschermen. Het gaat niet meer
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om ikke en mijn maatjes, het gaat om het voortbestaan van ons,
mensen, en de wil om samen een toekomst te bouwen voor onze
kinderen. U weet wel die kinderen die u nu laat bakken in een
economische chaos en een hel die geen toekomst meer bieden.
Als we nu niet snel nee gaan zeggen is dat wat wij achter laten.
Nee, we geloven jullie beloftes niet meer, het is tijd dat
wij, het volk, het gaan overnemen.
John H Baselmans-oracle

1-108 De grootste leugens vanuit SDKK gevangenis
In de rapportage die de Nederlandse Ministers/Kamerleden
mochten ontvangen 18 januari 2016 blijken nog wat leugens in te
staan omtrent de vorderingen over het aanpassen van de SDKK
gevangenis. De Kamerleden en Ministers trapten met grote voeten
in dit rapport en minister Navarro kreeg zelfs een pluimpje omdat
alles zo goed verliep in deze strafgevangenis.
Niets is minder waar en ik wil een zeer belangrijk punt
even uitlichten uit deze niet naar waarheid opgesteld rapport. We
gaan naar een aangifte en dan praten we over bijlage A van het
rapport pagina 9 en dan wordt er gezegd; ik citeer; “Brandslanghaspels en nooddeuren de brandslanghaspels zijn geleverd en
geplaatst. De brandleidingen ontbreken nog op sommige plaat286
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sen. De uitbreiding van brandleidingen zal worden opgenomen
in het waterproject. De nooddeuren zijn geplaatst. Een passend
slot ontbreekt nog. Dit zal worden opgenomen in het sluitplan”.
Wat is er werkelijk gebeurd:
De brandslang haspels zijn niet geplaatst en dat zien we in
de aangifte onder bijlage B kenmerk bhv/sdkk2016 - 02 15 maart
2016 waar het bedrijf die dit allemaal moet verrichten de gevangenis uitdrukkelijk laat weten in het rubriek “Geconstateerd werd”.
Daar zijn 10 punten vernoemd onder andere; slangen doorgesneden, niet te openen kranen en slecht onderhouden brandkasten en
zelfs brandkasten die op slot zijn en waar geen sleutel meer van
is! Maar ook andere kasten die onbruikbaar waren daar ze voor
andere doeleinden worden gebruikt en bij de mannenafdeling
hadden de weinige brandslangen totaal geen waterdruk!
Maar nu komt het ergste en dat zijn de nooddeuren. De
nooddeuren zijn onmogelijk te openen omdat ze dichtgelast zijn!
Dat wil zeggen dat we een “Schiphol situatie” hebben waar, als
er brand uit breekt, men niet kan vluchten uit het gebouw. Dat
omdat zowel de brandinstallatie (zoals gemeld door het bedrijf)
als de branddeuren, zoals gelogen in de rapportage niet aan de
eisen voldoen!
Het is te hopen dat er geen grote brand uit gaat breken op
de heren en dames afdelingen daar we dan vele mensenlevens
zullen verliezen door schuld en door leugens verkopen in rap- Het systeem van haar slechtste kant -
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portages en slecht controleren en ingrijpen door de top van de
SDKK gevangenis.
Hoeveel moet er nog naar buiten komen eer dat een minister van justitie wakker gaat worden en juist die verantwoordelijke
mensen die deze leugens verkondigen en vele mensenlevens in
gevaar brengen, ontslaat van deze job? Waar is Nederland die
simpele leugens accepteert en zelf niet op informatie uit gaat en
veelal alles zet onder “interne aangelegenheid” dat terwijl de VN
al eens ongeveer 7 jaren geleden al aangegeven heeft dat dit allemaal wel onder de Nederlandse vlag gebeurt.
Wie gaat deze leugens stoppen en waar is de brandweer?

1-109 De maffia heeft weer een belangrijke stap gewonnen
Laten we beginnen met een brief die verzonden is naar
vele politici op Bonaire.
Hierbij een artikel over een ontmoeting tussen de politieke
kandidaat heer Elvis Tjin-A-Sjioe met de vermoedelijke crimineel
van La Guajira Kiko Gomez.
Kiko Gomez is opgepakt voor moord op 3 mensen van
de politieke tegenpartij, ook beschouwd als hoofd van een grote
net drugstransport in La Guajira. In november 2013 werd hij bij
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terugkeer uit Aruba aangehouden. Ik kreeg te horen dat Elvis
Tjin-A-Sjioe een goede kandidaat is en grote kans maakt om de
komende verkiezing te winnen op Bonaire. Blijkbaar is Elvis TjinA-Sjioe op Aruba gekomen om van Mike Eman de strategieën te
leren hoe de verkiezing te winnen.
Mike Eman op zijn beurt heeft gebruik gemaakt van de
diensten van JJ Rendon, een Venezolaan wonend in Amerika die
duistere strategieën gebruikt om verkiezingen te winnen.
JJ Rendon heeft de verkiezingen geleid voor President
Santos in Colombia, maar hij moest ontslag nemen nadat de drugshandelaar Calle Serna zich gemeld heeft bij DEA Aruba en hen
inlichtte dat de groep Calle Serna 12 miljoen dollar heeft gegeven
aan JJ Rendon zodat hij kan regelen met president Santos dat Calle
Serna niet aan Amerika wordt overgeleverd. JJ Rendon heeft het
geld aangenomen maar zich niet aan de afspraak gehouden. Dit
bedrag zal wel gebruikt zijn voor de verkiezingen van Mike Eman
op Aruba zodat het gewassen kan worden of JJ Rendon heeft dat
geld ergens anders gestationeerd. Dat is Amerika nog aan het
onderzoeken.
Ik heb een uitgebreid onderzoek gedaan naar JJ Rendon
want terwijl het nieuws van 12 miljoen naar buiten kwam, liep JJ
Rendon samen met Mike Eman en Elvis Tjin-A-Sjioe openlijk
door de straten van Aruba , Mike Eman ontkende JJ Rendon te
kennen. Ik heb een onderzoek gedaan en ben erachter gekomen
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dat de regering van Aruba inderdaad gebruik heeft gemaakt van
de diensten van JJ Rendon tijdens de verkiezing.
JJ Rendon gebruikt tactieken van heel erg liegen over zijn
politieke rivalen, stijl van Goebbels in Duitsland tijdens WWII.
Vertel leugens over je rivaal en blijf liegen totdat het volk dat
gelooft. Hij maakt gebruik van duistere psychologie om zo het
volk te overtuigen om te stemmen op zijn kandidaat, zonder dat
het volk doorheeft dat het misbruikt wordt.
Het is heel belangrijk om het volk van Bonaire te behoeden voor een persoon als Elvis Tjin-A-Sjioe die net deed of hij
op Aruba kwam werken als coördinator van ex-minister Richard
Visser, en veel geld van het volk van Aruba heeft verdiend en
ondertussen op Bonaire met zijn eigen campagne bezig is.
Ik zou ook niet willen dat Bonaire meemaakt wat wij op
Aruba meemaken, dat we een Minister-president hebben mr. Mike
Eman die contacten houdt met grote drugshandelaren en met zijn
beleid Aruba op de klippen laat lopen.
Hoogachtend,
Mevr. Edwina Henriquez Advocaat internationaal voor
mensenrechten en democratisering
Een aangrijpende brief van iemand die het goed voorheeft.
Maar wat speelt er werkelijk achter de politiek, een politiek waar
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wederom een greep naar de macht wordt gedaan?
We weten ondertussen dat de maffia de politieke wereld
in handen heeft. We zien dat op onze eilanden heel duidelijk. St.
Maarten lijkt de top te zijn maar daar zit meer de gevestigde Italiaanse maffia die het wegsluizen moet regelen van de eilanden
Curaçao en Aruba. Uit onderzoek blijkt dat de ware maffiatop zit
op Curaçao.
Ondertussen is er op deze eilanden een hevige oorlog
gaande tussen de Italiaanse en de Colombiaanse maffia. Het leek er
op dat er enkele jaren, na het uitschakelen van MFK de Italiaanse
maffia weer de touwtjes in handen kreeg. Alleen via Aruba waren
er nog sterke banden met Colombia. Op Bonaire werd de overwinning van Elvis Tjin-A-Sjioe voor alsnog in bedwang gehouden.
Ondanks de vele Colombiaanse tegenvallers en de processen tegen lokale personen die samenwerken met deze Colombiaanse maffia wist de Italiaanse maffia via Venezolaanse kanalen het
witte goud op de markt te houden. De tussenstap Venezuela was
een gouden stap en dekte meteen het vele geldsluizen wat er op
de eilanden gaande is via belachelijke projecten en investeerders.
Ook de ISLA blijft in deze een grote rol spelen.
Maar we hebben ook nog een Bonaire die dacht door het
vormen van de laatste coalitie de maffia dans te ontspringen. Men
wilde hebben dat Elvis Tjin-A-Sjioe niet aan de macht kwam. Maar
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de werkelijkheid werd anders. Huidige regeerders werden, naar
horen zeggen, omgekocht en onder druk gezet om zo de huidige
Boneriaanse politiek te laten klappen. Hetzelfde is ook meerdere
malen uitgevoerd op de eilanden elders in ons koninkrijk. De
groep die daar achter zit heeft per direct heer Elvis Tjin-A-Sjioe
er neergezet. Uit vele berichten kun je opmaken dat de heer Elvis
Tjin-A-Sjioe omgaat met ware criminelen en nauwe banden heeft
met de Colombiaanse maffia en de AVP Aruba. En zo komen we
ook bij de lijn vanuit Colombia met de partij MFK waarvan een
rechtstreekse lijn naar Nederland loopt. Door deze connectie is de
handel van het witte goud vanuit Colombia veilig gesteld.
Door deze zeer uitgedachte strategische zet op Bonaire
weet Colombia weer terug in het drugsland Nederland te komen
en dat gesteund via Aruba en Curaçao. Voor St. Maarten zal het
moeilijk tijden worden daar zowel Colombia, Venezuela en de
Italiaanse maffia aanspraak gaan maken op hun deel. Aruba zal
nog meer gaan opleven en Curaçao zal de volgende stap zijn om
ook daar de Colombiaanse maffia via heer Schotte weer op zijn
plaats terug te krijgen, iets wat nu al kennelijk beslist is.
Het is jammer dat onze eilanden een speelgebied zijn van
zowel de Amerikaanse als de Nederlandse politieke maffia dit om
alles zoveel mogelijk een “ver van hun bed show” te laten lijken!
Vanaf die twee landen is de totale regie over deze vieze praktijken.
Nu rijst de vraag: Hoe zal de joodse gemeenschap dit oplossen?
Want de Italianen zaten in hun zak maar de Colombiaanse maffia
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hebben niets met deze joodse groep. Kogels zullen er gaan vliegen
en we zullen eilanden zijn die nog sterker onder een ander regiem
gaan vallen. De vraag is hoeverre kan Nederland / Amerika dat
nog wereldwijd verantwoorden?
We gaan er van uit dat geld wonderen doet en in deze
drugsmaffia wereldhandel is geld absoluut geen probleem en
blijven er regeerders omgekocht worden ten behoeve van het witte
goud en de handel die hierom heen uitgevoerd wordt.
Wel is duidelijk dat de strijd Italië - Colombia nog niet
gestreden is en we hebben nu een derde Venezolaanse speler die
we als buurman hebben. Ondertussen zal Bonaire moeten gaan
wennen aan kogels en vele bedreigingen en criminele activiteiten.
Maar laten we zeggen, het is de tijd waar alles verandert en alles
in de lade “verleden” gaat verdwijnen.

1-110 Vrijheid
We zijn weer in die dagen beland dat we eerst oude koeien
uit de sloot halen en een totaal verwrongen geschiedenis oprakelen
en die personen eren die net zo hard meegedaan hebben aan die
ellende als de zogenaamde slechte mensen. Een compleet geïndoctrineerde verkeerd beeld wordt nu nog, 65 jaren later, ingeprent
in onze hersenen. Een beeld zoals juist de gevaarlijkste groep ons
wil blijven laten geloven.
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Dan komen we op het woordje vrijheid. De vrijheid die we
via enkele vlaggen moeten waarderen en in ere moeten houden.
Dan zie je pas werkelijk hoe mensen geïndoctrineerd en gehersenspoeld zijn. - Want leven we werkelijk in een vrijheid? Vergeet het
maar, het is een woord wat zo vervormd is en de betekenis totaal
niet meer nageleefd wordt.
- Welke vrijheden hebben we? De vrijheid om te werken
voor geld? Geld het middel wat van elk mens op aarde een
slaaf maakt. Geld wat ons leven moet geven en geld als je
het niet hebt, je dood betekent!
- Vrijheid van meningsuiting? In welk land bestaat dat nog?
- Vrijheid van educatie? Dat kun je ook wel vergeten
want de scholen moet je zelf betalen om je kinderen
hersendood te maken.
- Vrijheid van wat? Er is geen vrijheid! O ja, we hebben
geen dictator boven ons die ons martelt en dagelijks het
leven moeilijk maakt! Is dat zo? Wat is dan het belasting
systeem wat geld neemt zonder er iets voor terug te doen.
Een systeem wat mensen het leven onmogelijk maakt. Als
men niet genoeg op kan hoesten dan beland je in de bak
of wordt alles wat je met je eigen handen verdiend afgenomen onder het mom dat je schulden hebt!
Mensen, wordt wakker. U leeft in een dictatuur met meerdere dictators! U bent een slaaf van een familie die er zit onder
valse voorwendsels en leugens, gesteund door drugs en macht.
U en uw kinderen worden dagelijks via de vele mediakanalen
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gehersenspoeld en uw kinderen worden meer zaken afgeleerd op
school dan dat er geleerd wordt om mens te zijn. U bent een slaaf
en een gehersenspoeld wezen en u gelooft alsmaar de leugen van
vrijheid.
Sta op, en zeg nee tegen het systeem en maak je los van
deze heersers. Heersers die dag en nacht op je inpraten hoe goed
ze zijn en hoe een perfect leven je hebt met de zogenaamde “American dream” of de Europese “Grundligheit”. Ga wakker worden
en doe de moeite om je kinderen ware vrijheid te geven. Sta niet
bij vlaggen doordrenkt met bloed, en geloof niet de leugens in de
gemanipuleerde geschiedenis.
We zijn niet vrij, we zijn hersendood en daardoor zien we
niet meer in dat we slaven zijn van een select groepje tirannen.
Zie om je heen en kijk hoe daar zaken lopen; mensen in pijn, veel
ellende en veel onvrede veelal verhuld in haat. Is dat vrijheid?

1-111 Eindverantwoordelijkheid overzeese gebiedsdelen
Open brief aan heer Rutte, Minister President en heer
Pasterk, Minister Koninkrijkszaken Nederland
Heren
Ondergetekende John H Baselmans-Oracle wil u als
wereldburger in het bezit van een Nederlands paspoort en We- Het systeem van haar slechtste kant -
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reldpaspoort een vraag stellen waar men nog nooit een duidelijk
antwoord op heeft gegeven.
Sinds vele jaren signaleert en rapporteert ondergetekende
vele misstanden samen met de groep Movimentu Kontra Korupshon Curaçao (MKK) naar zowel de lokale politici, Openbaar
Ministerie, Gouverneur Curaçao als naar de Nederlandse politiek. Vele zaken rond corruptie, drugs en financiële misstanden
worden doorgegeven die in het verleden nog wel eens aangepakt
werden en in andere gevallen pas na 5-7 jaren worden uitgezocht.
Maar we houden het er maar op dat je beter laat dan nooit mensen
wakker krijgt.
Nu hebben we als MKK, afgelopen jaar weer enkele
brieven van uw ministeries mogen ontvangen en dan valt op dat
er alsmaar aangehaald wordt dat we een “autonoom land” zijn in
het Koninkrijk der Nederlanden. Uw vorige collega’s omschreven
het als zijnde “interne aangelegenheid”. Als men weer zo’n brief
ontvangt is het duidelijk dat u als Nederlandse politiek er maar
een eigen interpretatie aan geeft wat het statuut inhoudt en wat
uw oud-collega’s getekend hebben.
Zoals u weet vallen onze 6 eilanden, tot de dag van vandaag, onder de Staat der Nederlanden en alle geboren personen
op deze eilanden en Nederland hebben hetzelfde paspoort. Nu wil
dat nog niet alles zeggen want we hebben ons statuut wat ons per
10-10-2010 zogenaamd autonoom maakt en ons volgens enkele
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personen meer vrijheden heeft gegeven.
Maar heer Rutte en heer Plasterk als alles in handen is van
onze lokale bestuurders vragen wij ons de volgende punten af:
- Waarom wordt er elke dag gecodeerde berichten verstuurd via het Kabinet van de Gouverneur naar het Kabinet van
de Koning? Deze berichten gaan over wat er dagelijks hier bestuurlijk gebeurt.
- Waarom blijft Nederland ontkennen dat er geen gevoelige
informatie gegaan is naar de Colombiaanse en Italiaanse maffia?
Terwijl duidelijk is gebleken dat de gehele database van de lokale
VDC inclusief informatie van de Nederlandse AIVD gekopieerd is
en in handen is gekomen van de twee genoemde maffia groepen.
- Waarom was er tijdens de bespreking ongeveer 4 weken
voor het tekenen van de verklaring 10-10-2010 achter gesloten
deuren de deal beklonken dat de lokale gasopbrengsten grotendeels
naar Nederland gaan en dat u als Nederland overeengekomen bent
dat de lokale olie opbrengst grotendeels naar Venezuela gaat?
- Dan rijst de vraag: Is het de olie afspraak met Venezuela
die maakt dat Nederland NIET in kan ingrijpen in het conflict met
de ISLA raffinaderij die onze lokale mensen bewust uitmoordt?
Overigens, nog nooit is er zoveel uitstoot geweest van chemicaliën
in onze lucht, bodem en zee.
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- Als wij autonoom zijn waarom grijpt Nederlandse politiek wel in bij zaken die gemakkelijk te controleren zijn maar
laten alles op hun beloop wat negatieve publiciteit zou kunnen
opleveren voor Nederland?
- Als wij als eilanden autonoom zijn waarom heeft, in de
tijd van minister Bijleveld, de Verenigde Naties Nederland aangesproken over de verantwoordelijkheid die u als regeerders hebben
omtrent bijvoorbeeld de gevangenis en de daar aan gekoppelde
misstanden? Overigens, het is duidelijk dat de Verenigde Naties
nu nog Nederland aan kan spreken over dit soort misstanden. U
heeft als Nederlandse regering zelf dat laten weten door te verklaren dat alle 6 de eilanden onder de vleugels staan van Nederland
betreffende de regels en richtlijnen van de Verenigde Naties. U liet
zelfs heer Eman van Aruba als afgevaardigde een VN document
tekenen namens het Koninkrijk!
- Het blijkt ook dat u als Nederlandse regering momenteel
een offensief aan het ontpoppen is tegen de lokale maffia. Maar
waarom wordt dan niet de harde kern, wonend in Nederland,
aangepakt? Praten we hier misschien over selectief, politiek getint
inmengen in bepaalde zaken?
- Waarom grijpt de Nederlandse regering niet in bij de
lokale corrupte justitie die veelal door een bepaalde Nederlandse
groep hier op cruciale plaatsen gezet zijn?
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- Als wij als Curaçao, Aruba en St. Maarten autonoom
zijn waarom bemoeit Nederland zich dan met bepaalde zaken op
onze eilanden? U als afgevaardigden van Nederland zorgen wel
dat bepaalde zaken veilig gesteld zijn (olie, gas en eigen financiën)
maar de Nederlandse regering gaat erg licht om met de rechten
van de burgers op deze eilanden. Burgers die WEL beschermd zijn
via de verdragen van de Verenigde Naties onder de Nederlandse
vlag geregistreerd!
Heren, het zou u en uw regering sieren als u simpel de
consequenties en de verantwoordelijkheid gaan nemen waar we
allemaal voor getekend hebben. Wij zijn een Koninkrijk en vele
zaken zoals boven genoemde punten zijn duidelijk in het statuut
beschreven. Hoe u de zaken ook wil draaien of keren, u bent als
Nederland WEL verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de martelingen en verkrachtingen in de gevangenis en het uitmoorden op
onze eilanden via ISLA.
We hopen als MKK eens een keer een duidelijk antwoord
van u te mogen ontvangen over wat wel en niet onder Nederlandse
verantwoordelijkheid valt zodat wij als MKK dit kunnen laten
toetsen door de Verenigde Naties. Dat om voorgoed alle twijfels
uit de wereld te helpen.
Vanuit gaande op een duidelijk antwoord uwerzijds, teken
ik namens MKK Curaçao met een vriendelijke zonnige groet;
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Movimentu Kontra Korupshon
John H Baselmans-Oracle

1-112 SDKK onder de Nederlandse vlag
Eerst wil ik mijn dank uitspreken aan de heer Floran voor
de uitgebreide aanvullende informatie die gaat over de veiligheid
van onze gevangenis.
Wat wij als MKK in het stuk van 23 april naar buiten
brachten, kwam vanuit uw eigen mensen heer Floran. Het was uw
personeel dat bang is slachtoffer te worden zoals de mensen in
de Nederlandse Schipholbrand. U geeft zelf toe in uw stuk dat de
deuren dichtgelast zijn en dat het een stappenplan is wat al jaren
lopende is. Dat stappenplan hebben wij als MKK in bezit. Alleen
de rapportage naar Nederland is volgens uw eigen werknemers
niet juist. Dat gaven deze mensen duidelijk aan met een brief aan
zowel u als de minister van justitie, overigens laatstgenoemde
vindt dat ik uit mijn nek praat zie stuk in telegraaf 28 maart 2016,
in uw bezit heeft als referentie bhv/sddkk2016-02. Dan praten
we inderdaad nog niet over de melding van de dichtgelaste deuren waar sleutels van “gevonden” moeten worden in een ander
project. U kunt dat dan twee verschillende rapportages noemen
maar de gevangenis met als capaciteit, volgens uw gegevens, 585
gevangenen voldoet NIET aan de eisen betreffende de veiligheid
voor uw medewerkers en uw gevangenen. U kunt wel 100 plan300

- DIEPTEPUNT -

nen opstellen en de minister kan alles beweren wat hij wil maar u
heeft afgelopen weken wel 2 verschillende branden gehad in uw
gevangenis. Dan praten we nog niet over de mogelijke uitbraak
die gepland staat en waar het wapen (misschien bewust, want de
bewaarders weten waar het is) niet gevonden is bij de laatste razzia!
Er kunnen vele commissies zijn maar als uw medewerkers niet
allemaal te vertrouwen zijn en als plannen maar plannen blijven
en schoorvoetend afgewerkt worden, dat terwijl er onrust is, dan
praten we weldegelijk over een groot gevaar.
Maar er is licht in het duister en volgens het vonnis van
afgelopen week (CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS
Application no. 10511/10) STRASBOURG, 26 April 2016) vanuit
het Europees hof unaniem uitgesproken door 17 rechters, is bekrachtigd dat Nederland verantwoordelijk is voor zaken omtrent
onder andere mensenrechten op onze eilanden. Daarom gaan wij
als MKK niet verder touwtrekken met een lokale minister van
justitie en commissies daar het kennelijk, gezien de tegenwerking en ontkenningen, geen zin heeft. We hebben ondertussen de
Nederlandse regering aansprakelijk gesteld voor de zaken die nu
spelen in uw gevangenis. Zie open brief 26 april 2016 aan minister
president Rutte en heer Plasterk te Nederland.
Laten we hopen dat zowel uw personeel als uw gevangenen op een humane manier worden behandeld en dat de onveilige
situatie in de gebouwen verleden tijd gaat worden. En verder
hopen we dat de corruptie, martelingen, verkrachtingen en vele
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misstanden in uw gevangenis niet behoren tot een of andere stappenplan, waar het overigens wel op lijkt. Ik wens u veel sterkte
met deze zware taak.
John H Baselmans-Oracle

1-113 Ons waardeloos vodje papier wat men statuut noemt
Op de pagina http://wetten.overheid.nl/
BWBR0002154/2010-10-10 kunnen we de aangepaste versie
lezen van een statuut wat in 1954 getekend is door Koningin
Juliana. Vooropgesteld dat Koningin Juliana geen natuurlijk kind
was van de oranjes (Bron: natuurlijke moeder Soest) en zo nooit
dit document had mogen tekenen, is na 62 jaren gebleken dat het
hele statuut, zoals het al meerdere malen door mij naar buiten is
gebracht, niets meer is dan een vodje papier wat eenzijdig alsmaar
gebruikt werd door Nederland wat meende zich van alle verantwoordelijkheden te mogen onttrekken.
Het statuut der Koninkrijk der Nederlanden heeft altijd
vreselijk gerammeld en dat blijkt wel in de Case of Murray v.
The Netherlands, Application no. 10511/10) Strasbourg, 26 April
2016. Met hun uitspraak gaan de 17 rechters totaal voorbij dit vodje
papier, wat men statuut noemt, en zeggen in harde bewoordingen
dat Nederland verantwoordelijk is voor de 6 eilanden die allemaal
het Nederlands paspoort bezitten en zo de Nederlandse status.
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Men noemt het alsmaar “Koninkrijk der Nederlanden”
maar er is weinig Nederland bij als het hen uitkomt (zie dit bij de
3 BES eilanden). We zien dat er onder de Nederlandse vlag onder
andere gemarteld wordt, mensenhandel bestaat, het uitmoorden
via de ISLA en vele rechten van de mens en in het bijzonder van
het kind worden geschonden. In de tientallen jaren dat Den Haag
gewezen werd op hun verantwoordelijkheid heb ik een map vol
brieven mogen ontvangen die als eindconclusie hadden dat het
“een interne aangelegenheid” zou zijn of zoals heer Plasterk het
aangepast heeft en alles af doet als zijnde “autonome status van
het eiland”. Onwaarheden die we dus alle jaren hebben moeten
slikken van een Nederlandse regering die alleen de voordelen van
zaken wil hebben (gas, olie, wegsluizen geld en centrale ligging)
maar niet de verantwoordelijkheid wil dragen voor haar burgers.
Nu blijkt via de uitspraak van Straatsburg dat Nederland
weldegelijk de eindverantwoordelijkheid heeft voor onze eilanden!
En na vele jaren vechten over dit punt is dit nu officieel vastgelegd.
Nederland is verantwoordelijk voor het vergiftigen via ISLA en
Aqualectra, maar ook voor de vele schendingen van kinder- en
mensenrechten op deze eilanden. Met andere woorden en zeer
simpel gezet; de lokale politici zijn enkel piassen van Nederland.
Het schuilen achter een waardeloos vodje papier is niets meer dan
een slimme zet geweest van Nederland waarvan hun juristen zeker
wisten dat het absoluut geen rechtsgeldigheid heeft daar het vodje
druist tegen de elementaire zaken van de rechten van de mens.
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Of is het zo dat de handtekening niet rechtsgeldig is op dat vodje
papier stammend uit 1954?
Deze uitspraak maakt dat er binnen een afzienbare tijd
vele zaken aangepakt moeten gaan worden hoe onpopulair die
ook zijn voor Nederland. Het is voor ons eilanden zaak Nederland
alsmaar op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Laat Nederlandse
politici niet uit gaan voeren wat zij in hun hoofd hebben en wat
momenteel al geventileerd wordt door hen, namelijk om in een
snel tempo alle 6 de eilanden af te stoten. Al druist dat weer tegen
de afspraken in die Nederland heeft met Amerika. We kunnen nu
veel veranderen het is aan ons om dat nu te gaan eisen. Nederland
kom je plichten na, het zijn onze rechten die we hebben volgens
internationale verdragen die u getekend heeft.
John H Baselmans-Oracle

1-114 Kinderen zonder toekomst
Het is op enkele dagen na 34 jaar geleden dat ik voorgoed
me vestigde op het eiland Curaçao.
Ik was verkocht toen ik dit eiland zag en de manier men
hier leefde, werkte en met elkaar om ging. Ook was al voor het
vestigen duidelijk dat mijn werk als kunstenaar gewaardeerd
werd. Zo de stap naar dat eiland was niet moeilijk. De eerste 2
304

- DIEPTEPUNT -

jaren waren geweldig totdat ik de kans kreeg als kunstenaar een
huis kon kopen in de wijk Emmastad. Het was de eerste keer dat
ik merkte wat de ware mentaliteit was van de mensen. Het was
pijnlijk te horen dat ik het huis met drugsgeld had gekocht! Het
was mijn zuur verdiende geld en met hulp van mijn schoonvader.
Ondanks dat ben ik doorgegaan met mijn kunst en mijn vrouw
en ik begonnen kinderen op te vangen die alleen stonden op dit
eiland. Diepe ellende, veel huilen en vele kinderen, hoe jong ze
ook waren, al verslaafd waren aan de drugs. Veelal dankzij het
gebruik door hun ouders tijdens het verwekken en baren van het
kind. Buiten drugs was er het misbruiken van vele ouders en de
meest gruwelijke verhalen moesten we aanhoren van deze kinderen. Na ongeveer 8 jaren werd via een toenmalige bankdirecteur
alles wat kunst was door hem bepaald en over genomen. Ik werd
per direct uit alles wat kunst was door hem er uitgegooid. Ik was
geen Antilliaan en ik kon niet van dit eiland houden en het zo ook
niet vertegenwoordigen.
Uit het veld laten slaan was geen optie zeker niet als je
met minimaal per keer 5 kinderen zit in je huis die op je rekenen.
Ik ging werken in een kliniek in de natuurgeneeskunde en startte
tegelijkertijd mijn reclamebureau. Zo was ik financieel gedekt
om de kinderen te helpen. Langzaam maar zeker kreeg ik grote
klanten en de reclame ging goed en kon al het werk met de kinderen financieren. Ondanks de vele tegenslagen en kinderen die
werkelijk niet meer uit de ellende konden komen gingen we door.
Vele bedreigingen vanuit de drugswereld. Het dag en nacht ons
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wakker houden van enkele ziekelijke personen die soms 500 keer
per dag belde en de politie niet in greep om deze jongens te pakken. Het afpersen om geld van jongens waarvan we hun “chick” in
huis hadden (praat je over kinderen van 10-11 jaar) en gedrogeerde
ouders die alsmaar aangifte deden van ontvoering en andere zaken. We gingen door, dat met behulp van toen een geweldig team
kinder- en zedenpolitie. Meer en meer kreeg ik te maken met de
duistere zijde van Curaçao. De onderwereld de drugswereld die
er alles aan deed zodat we de kinderen niet weghaalden van hun
“prostitutie handel”. In die tijd was de oorlog in de kunst kennelijk
nog niet over want op een duistere manier en linke zet van de overheid werd ons het huis in Emmastad afgenomen door torenhoge
belastingen er op te leggen. Langzaam maar zeker werd het ware
eiland Curaçao duidelijk en door te gaan wroeten in deze zaken,
met alle kinderen en mensen om ons heen, werden mijn ogen wijd
open en begon mijn lichaam voor altijd vreselijk pijn te doen.
Het laatste kind wat we nog in huis hadden, dat voor de dood van
mijn vrouw, had zelfs nog geprobeerd haar met een schaar dood
te steken en ons huis in brand te steken. Net in die dagen dat ik
op zakenreis was. In die tijd was het ook een tweede keer dat de
belastingen probeerde mij voor tonnen op te lichten en alles af te
nemen wat we nog bezaten! Later beweerde deze instantie dat ze
alles van me kwijt waren maar die bekentenis hoorde ik pas 1 ½
jaar later na dagelijks zoeken naar bewijzen en papieren om mijn
gelijk te halen. De opzet was ondertussen gelukt, ik sloot mijn
reclame bureau en ben gestopt met werken. Het eiland Curaçao is
gezonken en er werd van alle kanten alles aan gedaan om wat in
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onze ogen goed was, het af te schilderen als slecht. Mijn vrouw
verbitterde, trok zich terug van de kinderen en haar suiker maakte
een einde aan haar leven. Na het overlijden waren er nog twee
kinderen die geld claimden omdat ze mee wilden delen in de erfenis. En toen was mijn geloof in het goede voorgoed verdwenen.
Ik sloot me af en een jaar was ik alleen in het huis wat een oude
schuur was die ik verbouwd had als woonhuis. Na het overlijden
van mijn vrouw werd ook deze schuur van me afgenomen. Dat als
afgunst omdat we opkwamen voor de minderbedeelde en omdat
een bankdirecteur en de belastingen niet wilden hebben dat er
kinderen een kans kregen. Mijn overleden vrouw en ik hebben
veel gehuild en diepe ellende mee moeten maken omdat Curaçao
haar kinderen niet een toekomst gunt. De haat de nijd en de afgunst
is waar Curaçao om draait. Men geeft niets om de kinderen laat
staan voor hun toekomst. Nu 14 jaar na het heengaan van mijn
vrouw blijft de pijn en teleurstelling in een eiland wat we beide
zo lief hadden. 34 jaren met hart en ziel ons leven gegeven voor
de lokale kinderen. Wat er van over is gebleven is een verbitterde
overleden vrouw en een man die nu ziet dat men niet goeds mag
doen op dit eiland. Alle financiële kanalen werden door bepaalde
mensen afgesneden en alles wordt er tot de dag van vandaag er
aan gedaan om ook mij het graf in te krijgen. Tot vandaag is dat
nog niet gelukt al ging men zo ver om enkele malen te proberen
mij koud te maken en me uiteindelijk maar onder een curatele
zette. Gezworen heb ik dat ik door blijf gaan tot mijn dood om de
onderste steen van dit ziekelijk eiland boven te krijgen. De ware
duivels zijn ondertussen opengelegd en al veel is al beschreven,
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de afwerking ervan zijn nog die puntjes op het geheel en dan kan
het zijn weg gaan.
Curaçao is een tropische verpakking wat moet verhullen;
drug, geld en veel leed. Dat onder een zon die nu al 34 jaren op
me schijnt en mij de kracht geeft om door te gaan. Alles is afgepakt maar deze zon zal mijn energie blijven voeden. Ik huil voor
de kinderen van dit eiland een eiland wat haar eigen kinderen
verkracht en geen toekomst gunt.
Ik heb jullie lief. Al heeft het eiland nog steeds de energie
van de slaventijd.

1-115 Een tweede politieke moord!
Vandaag kwam er bij MKK een opmerkelijke aangifte
binnen van een persoon X. Deze vertelde mij dat er een persoon
XX op het eiland verblijft met als woonplaats Colombia. Deze
rond 20 jarige persoon wist te vertellen dat er vreselijke maffia
praktijken gebeuren op ons eiland. Zijn woorden “Je weet nauwelijks wat hier werkelijk gebeurt op dit eiland”, waren een van zijn
uitlatingen. Hij haalde meteen een geval aan van een zeer mooi
jong Nederlands meisje dat levend verbrand was omdat er wat mis
ging met de bolitas die ze bij zich had. “Ze was zo onder de drugs
dat ze voor eeuwig handicap zou blijven en ze kon ons verraden.
We konden haar niet naar het ziekenhuis brengen want dat zou te
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riskant zijn, we hebben haar toen levend verbrand”. Het is duister
of er een lichaam gevonden is wat niet geïdentificeerd is omdat het
onherkenbaar is maar duidelijk, volgens deze persoon, is het dat
Nederlands meisje waar het om gaat. Buiten dat had deze persoon
het alsmaar over “vader” die de opdrachten gaf en die een grote
invloed heeft bij de lokale politici. “Deze politici doen wat mijn
vader zegt”. Wij voeren de opdracht alleen uit.
Verder wist deze persoon te vertellen dat een van vaders
slachtoffers de heer Giovanni van Ierland was die met veel geweld
om het leven kwam op Curaçao. “Ik ben nu op het eiland want er
gaat nog heel veel gebeuren, er zal wederom een politicus vermoord worden en er gaan nog meer mensen vallen”. Dat waren
letterlijk de woorden die deze persoon sprak. Wat tussen de woorden door naar buiten kwam was dat er ook een duidelijk verband
was met vader, deze persoon en de moord op Helmin Wiels! Iets
wat wij als MKK al meerdere malen hebben vrijgegeven. De
moord op heer Wiels was niet uitgevoerd door lokalen maar door
2 buitenlanders! Blijkbaar is deze persoon wel een bekende bij
de RST maar deze kan of mag niets doen. Ook was het duidelijk
dat er al enkele vreemde namen op het eiland aanwezig zijn en
daar refereerde deze persoon ook naar; “Jullie weten nog niet wat
er momenteel werkelijk spelende is op dit eiland”. Dit herhaalde
deze persoon meerdere malen.
Met deze aangifte bleef persoon X alsmaar hameren dat
er de komende weken vreselijke zaken gaan gebeuren en dat
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er hoog in de politieke top een of meerdere moorden gepleegd
zullen worden. Ook was er een gesprek met XX en een andere
lokale “vriend” Colombiaan samen met een oud politicus en later
directeur van een van onze eilandelijke aders in een koffieshop.
De persoon waar dit allemaal tegen verteld is, wist geen
kant meer te gaan daar dus RST en justitie kennelijk deze zaken
niet serieus nemen. We hebben dat gezien bij de moord op heer van
Ierland, heer Wiels en het verkoolde ongeïdentificeerde lichaam.
Het is triest dat onze politiek en justitie in handen is van de Colombiaanse maffia en dat beschermd door een Italiaanse maffia die
baat heeft dat bepaalde personen verdwijnen of voorgoed zwijgen.
De moordenaars zijn er, maar wanneer ze zaken gaan uitvoeren is
nog even een vraag. Want zoals men in die kringen alsmaar naar
buiten brengt; “Op Curaçao en de andere eilanden is het een free
for all, we are the boss”.
We zullen als MKK dit ook deponeren bij de PG van Curaçao. Laten we hopen dat eens een keer justitie het lef heeft om in te
grijpen en dat het volk in gaat zien dat er veel meer gaande is dan
wat rebellen en zogenaamde soldaten die in de publiciteit willen
komen. Verder hopen we dat RST eens wat nauwkeuriger te werk
gaat en zorg draagt dat deze huurmoordenaars niet onbeperkt op
onze eilanden kunnen logeren in de beschermde Italiaanse hotels.
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1-116 24 uren verder
Nadat gisteren de melding binnenkwam bij MKK over
mogelijke moorden van bekende personen en politici op dit eiland
is er meer informatie losgekomen wat er werkelijk gaande is in
deze wereld.
Ondertussen zijn er 6 namen in ons bezit waarvan er 3
van Arabische komaf en 1 van Colombiaanse komaf. Ook is in
ons bezit de naam van een oud-politicus die regelmatig contacten
heeft met de Colombiaanse persoon, degene die losliet dat er veel
op komst is. Van 4 zijn de verblijfplaatsen bekend. Het is nu ook
duidelijk dat de Colombiaan die aanwezig was bij de moord op
een Nederlander afgelopen zaterdag in Campo, in verband staat
met wat er gaat komen. Campo was waar deze Colombiaan in
opdracht van “vader” moest kijken of er geïnvesteerd kon worden.
Iets ging er kennelijk mis en Colombiaanse “vader” heeft nu de
zoon verboden om zich nog te laten zien in Campo. Ook is bekend
wie de minister is die als eerste om het leven gebracht zal worden.
Het heeft veel te maken met de verkoopzaak Campo.
Ondertussen blijken de spanningen hoger opgelopen te
zijn en is onze moordenaar vreselijk nerveus. “Het is groot, erg
groot” waren nog zijn woorden. Dat blijkt wel als je mensen levend
verbrandt en een ander vergiftigt, dan weet je dat deze mensen
nergens voor terugdeinzen.
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Opmerkelijk is dat zowel de Procureur Generaal als Openbaar Ministerie als de Minister van Justitie niet geïnteresseerd zijn
in de namen en de plannen van deze personen. Dat verklaart dan
ook waarom RST zich ook alsmaar op de achtergrond houdt. Dat
de maffia diep geïnfiltreerd is op onze eilanden is duidelijk want
waar je ter wereld ook melding maakt van dit soort zaken, neemt
men dit serieus. Op deze eilanden wordt het verzwegen, zoals
de moord op Campo, het verbranden van het meisje, moord heer
Wiels en heer v. Ierland, puur omdat het nu overduidelijk is dat
veel vanuit de justitiële hoek komt! Of kunnen we zeggen, is het
de justitie die dit alles bewust door laat gaan zodat de ene groep
de andere elimineert.
24 uren verder en vrijwel alle pers als justitie zwijgen,
bang voor represailles vanuit de maffia. Nu weten we het zeker;
“Curaçao is een maffia eiland”.
Movimentu Kontra Korupshon
John H. Baselmans-Oracle

1-117 De regering van Curaçao staat boven de wet en haar
rechterlijke uitspraken
Raúl Henriquez en Edsel Gumbs, twee namen die we
regelmatig horen en waar we van weten dat het twee mensen
zijn die teveel weten van en over de politiek. Beiden hebben hun
processen gewonnen om weer terug te mogen keren naar hun
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werk. Beiden wordt het hen onmogelijk gemaakt om het werk
te hervatten, maar waarom is dat? Als secretaris van de ministerraad weet je precies wat er achter de hele dikke muren van het
fort besproken wordt. Vele deals, gesprekken en stukken komen
langs deze persoon en hij weet hoe de politiek op dat moment in
elkaar zit en wie de grote personen zijn achter deze politiek. We
zagen dat in het verleden waar bijvoorbeeld mevrouw Emily de
Jong Elhage bepaalde zaken gestuurd en opgelegd kreeg door
een zeer machtige Italiaan die de koning van de gokwereld is en
overigens nog van veel meer andere zaken. Maar zo worden alle
politici in de heerlijke stoel, in bedwang gehouden en aangestuurd
om bepaalde wetten en zaken zo te sturen in voordeel van bepaalde
machtige lieden op dit eiland.
Dat alles zag en hoorde heer Henriquez. Na een bepaald
moment hoorde hij teveel en dat op het moment dat hij duidelijk
geen favoriet meer was van de toen zittende regering. Wat er dan
altijd in dit soort gevallen gebeurt, is dat men zo’n persoon eruit
werkt en men gaat zorgen dat hij zijn leven lang de mond gesnoerd
wordt. Hetzelfde maakte ook heer Gumbs mee die weet wat er
achter de schermen gebeurt en zelfs precies op de hoogte is van
vele acties die gaan komen. Dus ook hij was het slachtoffer van
een corrupt politieke groep die ervoor zorgde dat ook hij langs
de kant kwam te staan.
Nu denken we dat recht recht is en door naar een rechter
te gaan je gelijk kunt halen als je meent dat je niets fout hebt
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gedaan. Klopt in zoverre maar als het gaat om op papier je recht
te halen is er altijd een kleine mogelijkheid mits je bij justitie
gewild bent. Doch in de praktijk is het anders want de rechters
weten ook drommels goed dat je zo’n verstoorde werkrelatie
en zo’n vuile vieze politieke spelletjes, die gedirigeerd worden
vanuit de absolute zakelijke cq maffia top, geen kans van slagen
heeft. Dus als je dan als rechter gaat zeggen dat men weer terug
naar het werk kan gaan, is het niets meer dan zo’n persoon diep
de ellende inwerken. Ook de rechterlijke macht moet weten dat
het een onmogelijke zaak is. Dat zien we weer duidelijk bij beide
heren die terug op hun plaats kunnen gaan zitten. Doch wederom
wordt dan per direct hun werkplaats ontzegd en is het voor hen
onmogelijk om weer aan de slag te gaan. Dan praten we nog niet
wat dit alles de gemeenschap kost! Er is duidelijk geen uitweg in
deze politieke smerige manier van handelen.
Het is overduidelijk, de heren weten teveel, zijn niet meer
welkom want er moeten vele criminele zaken worden afgeschermd.
Ondertussen betalen wij als burgers maar door aan deze spelletjes
van deze criminele politici. Duidelijk is dat de heren Henriquez en
Gumbs te veel weten en dat men bang is dat bepaalde informatie
naar buiten komt. Een oplossing zou misschien zijn als deze heren
eens zouden gaan praten en op gaan komen voor de bevolking die
tientallen jaren belazerd is door de politiek. Men is bang, heel erg
bang en niets zal er veranderen zolang er niets doorbroken wordt.
Het wachten is op die ene klokkenluider die veel kan veranderen.
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Dan komen we op het allerergste en wat men duidelijk
kan zien; de rechterlijke macht heeft totaal niets te zeggen! Deze
mensen hebben kennelijk geen tools om deze maffiapraktijken
aan te pakken. Men doet een uitspraak maar de politici in de
machtige stoel geleid door hun “raadgevers” (lees maffia) geven
geen gehoor aan welke rechterlijke uitspraken dan ook. Hoeveel
bewijs moet men nog hebben om aan te tonen dat dit eiland niet
geleid wordt door een democratisch systeem met een rechterlijke
macht? Het eiland wordt gestuurd door de maffia en zijn criminelen die elke bestuurder en rechter in de tang hebben. Maffia
die vele bestuurders zet op die plaatsen waar ze chantabel zijn!
Curaçao maffia eiland, zolang we geen doorbraak krijgen in deze
criminele activiteiten.
John H Baselmans-Oracle

1-118 De nacht van 18 naar 19 mei
Curaçao slaapt, althans de mensen die geen slecht geweten hebben. Het is rond half 2 en een man en een vrouw worden
vermoord. Beiden hadden teveel gehoord over de deals die er
gesloten gaan worden in de overdracht Campo. Beide personen
zijn kort na de moord gedumpt in zee en zijn niet meer terug te
vinden daar ze nooit meer naar boven kunnen komen.
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Kwart voor 4 ‘s nachts wederom een moord op een man
te Souax die ook teveel wist en men zeker moest zijn dat hij zijn
mond hield. Deze is in een shredder in stukken gehakt en men zal
nooit te weten komen wat er werkelijk gebeurd is. Samen in die
shredder zijn ook dierlijke resten gegooid en zo is zijn leven naar
de eeuwige jachtvelden veilig gesteld.
3 mensen die meer wisten in de zaak Campo maar bij
de verkeerde partij zaten. Net zoals de vermoorde Nederlander
waarvan de politie lang over zweeg dat er een man overleden was
die nacht in Campo. Later kwam men met het bericht dat het een
natuurlijke dood was, dat terwijl de persoon die het allemaal in
geuren en kleuren vertelde, duidelijk maakte dat het ging om een
afrekening.
Ondertussen komen nog steeds meldingen binnen en is
duidelijk dat het personeel in dat “hotel” ongelofelijke salarissen
krijgt! Als bartender verdien je per maand 6.000 gulden schoon
(salaris 1 jaar geleden)! Het enige wat ze van jou verlangen is dat
je niets ziet en precies doet wat door hen opgedragen wordt. Er
mag niet gepraat worden wat er binnen de 4 meter hoge muren
gebeurt en dat zowel over de klandizie als het verhandelen van
drugs aan de bar. Ook na hun werk en na eventueel ontslag moeten
ze voor eeuwig hun monden houden. Dat volgens de melding die
er laatst binnenkwam.
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15 mei 2016 zijn wederom zowel de Procureur Generaal
als Openbaar Ministerie als de Minister van Justitie op de hoogte
gesteld. Ook nog eens omdat er een afrekening gaat komen van
minimaal een politicus en waarbij een oud-politicus gezien is
met de moordenaar. Alle instanties zwijgen want alles lijkt erop
dat justitie het voordeel ziet van alle moorden. Tot de dag van
vandaag heeft niet een van de instanties de namen opgevraagd
van de 4 moordenaars, politicus en oud-politicus. De 4 moordenaars (1 Colombiaan 3 van Arabische komaf) die momenteel op
het eiland zijn en waar we ondertussen van een, een foto hebben.
Het lijkt justitie uit te komen dat er zo opgeruimd wordt, want
elke persoon in de verkeerde hoek is voor hen alleen extra werk
en veel gladstrijken wat krom is.
Het wachten is op de moord op de mensen om hen heen,
hun eigen ministers of politici. Dan kan men rond de zaak weer
een rookgordijn opwerpen en het gaan gooien op lokale acteurs die
nu rijkelijk gefilmd worden want het zijn “soldaten”. We worden
als burgers werkelijk voor de gek gehouden met loze berichten en
betekenisloze brieven. Dat bewijst wel de voorgaande moorden.
Nu is het wachten op de moorden op hun eigen mensen dan kan
justitie niet meer zeggen “we waren niet geïnformeerd”.
John H Baselmans
Als extra commentaar
Ondertussen is het complete plaatje zichtbaar en kom ik
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weer uit bij de Italiaanse maffia. Maar zolang als Openbaar Ministerie en Justitie vallen en opereren onder deze maffia kan ik
het alleen maar publiekelijk maken zodat iedereen weet wie deze
justitie in handen heeft! De oude Colombiaanse garde werkt dus
nog steeds samen met de oude Italiaanse kliek/maffia. En dat via
hun hotels en gokken.

1-119 Een dubbele wereld
Het is nu zondag en alles lijkt rustig.
Buiten de diverse bedreigingen en de mensen die me niet
het allerbeste toewensen, zijn er toch zaken die momenteel door
mijn hoofd gaan.
Een korte evaluatie laat me duidelijk zien dat waar ik allemaal mee bezig ben weldegelijk baat heeft. - Ook laat het me
zien dat instanties die onmogelijk te bewegen waren toch gaan
inzien dat het goed mis is.
- Ook werd afgelopen weken duidelijk, na lang vechten,
dat Nederland weldegelijk alle touwtjes in handen heeft
en dat het statuut niets meer is dan een vodje papier.
- Verder zien we, en de bewijzen komen nu dagelijks naar
boven, dat de gehele maffia in stand gehouden wordt door
justitie! Zij zijn het die handelen naar de wetten van
de maffia.
- Ook is duidelijk dat wetten en regels er niet zijn voor de
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doorsnee mens maar voor een selecte groep.
EN DAN
Dan besef ik dat de mens niet wil veranderen en dat 99%
van de mensheid al in bezit is en leeft naar de wetten en regels
van de maffia. Dat werd me nog eens duidelijker toen ik een Colombiaanse documentaire zag waar Boneriaanse en Arubaanse
connecties te zien waren maar waar we ook van weten dat deze
lijn er duidelijk is op de andere eilanden en Nederland.
Het draait om macht, drugs en om geld, heel veel geld. En
dat is weer terug te vinden in de Panama papers. Wetende dat hier
dan ook de Koninklijke huizen achter zitten en beschermd worden
vanuit het Vaticaan dan heb je het gehele plaatje weer onder ogen.
Nu ik weer alles schrijf en keer op keer herhaal, omdat
mensen het niet willen lezen, krijg ik het gevoel van “waar ben ik
mee bezig”. Ondanks de vele successen die we boeken en de vele
zaken die al lokaal maar ook internationaal opengebroken worden
zoals Justitie - KPMG - UTS - drugs en de diverse moorden, blijft
de vraag van wanneer zal de meerderheid het gaan zien. Lokaal
ben ik zo ver dat ik als een dorpsgek gezien word, alles rond mij
wordt verzwegen en de pers perst me af en verzwijgt me. Mijn
leven is al weken in gevaar, zeker na de laatste melding over de
diverse moorden die verzwegen zijn door de pers en justitie en zo
ook het vergiftigen van mensen zoals in Campo. Zaken die gisteren
weer bevestigd werden vanuit de maffiawereld.
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We kunnen stellen dat onze eilanden de enige ter wereld
zijn waar terroristische meldingen en meldingen van en over de
maffia niet aangepakt worden door justitie en dat zelfs gesteund
door de Nederlandse politiek! Begrijpelijk, want welk land wil
toegeven dat de maffia zich daar vrij kan vestigen en dat terroristen
vanuit deze eilanden kunnen opereren en groeperen. Wapen- en
mensenhandel is er al van voor die jaren dat we als MKK bezig
zijn. Maar drugs, witwassen van miljarden en het nieuwe stokpaardje elektronische data beheer zijn al volop gaande op onze
eilanden!
De data centers op ons eiland zijn een deel van de Italiaanse maffia en dat blijkt als men de ware geldschieters na gaat
trekken. Airport Hato evenzo de haven zijn in handen van dezelfde
groep. Gesteund door de Colombiaanse maffia die samen werken
om het witte goud in goede banen te leiden. Tientallen jaren is dit
gaande, jaren zijn er meldingen over gemaakt en lijnen lopen tot
Nederland vanwaar alles alsmaar beschermd wordt.
We maken ons druk over de toevlucht van Venezolanen,
iets wat een farce is want onze eilanden zijn al vergeven van de
Venezolanen en de Colombianen. Vergeet niet, het is Venezuela die
de economie in handen heeft van de eilanden (zie grote projecten
en de ISLA) en het is Colombia die maakt dat de maffiaregels
nageleefd worden. Na het bekijken van de documentaire over de
Colombiaanse maffia werd dit wederom onderstreept. Dat deze
twee maffiagroepen in het bezit zijn van alle gegevens die gekopi320
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eerd zijn bij VDC maakt dat we bestuurd worden door deze twee
maffiagroepen. Als een minister van justitie hulp gaat zoeken bij
Amerika dan weet je dat het te laat is. Want dan weten we ook dat
Amerika Nederland blijft dekken in deze maffiazaken.
Wat rest me dan nog om door te gaan? Waar kan ik alle
getuigenverklaringen en meldingen nog deponeren als zowel
justitie als de gouverneur en het land achter deze persoon zelf
corrupt zijn! Waar is de bescherming van de mens maar ook die
van mijn gezin en mijzelf? Wat is er nog te doen voor mij en mijn
groep om te blijven melden met het gevaar dat de kogel mij eens
zal raken. De hoop dat dan iemand het over gaat nemen is klein
want welke gek zal zich nog inzetten voor een dove, blinde en tot
het bot verdorven gemeenschap?
Omdat het in de vele jaren is bewezen dat justitie en recht
niet er zijn om recht te handhaven en uit te spreken, laat staan
mensen die voor recht vechten te beschermen, is de vraag waarom
dan nog voor recht vechten als je duidelijk weet dat recht een fata
morgana is.
Is het dan toch tijd om gas terug te nemen, terug naar de
natuur zelfs ver weg van deze eilanden?
Er zit kennelijk niets anders op want de huidige gemeenschap is de maffia al weten vele het niet, Ook u eet van bloedgeld!
Ook u doet indirect mee aan het uitmoorden van uw eigen ras uw
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eigen kinderen! Wat en wie ben ik om daar nog tegen te vechten?
Het gaat een andere weg worden dat is duidelijk want waar
onbegrip is en waar verdorvenheid heerst, is niet een plaats waar
je met recht en eerlijkheid moet wezen.
John H Baselmans-Oracle

1-120 De fabeltjes die de wereld ingestuurd worden door
heer Floran
Via de pers op 24 mei, mochten we lezen dat Movimentu
Kontra Korupshon fabeltjes verspreidt. Dat wordt namelijk beweerd door de directeur heer Floran. We weten dat deze beste
man zwaar onder politieke druk staat vanuit de minister van
Justitie heer Navarro maar ook vanuit politiek Nederland en dat
er een ontkenning moest komen om zo politiek den Haag rustig
te houden. Erg is dat bepaalde pers hier aan mee doet door deze
leugens te publiceren zonder na te trekken. Laten we hopen dat
ze zo mans zijn dat ze ook de bewijzen gaan publiceren.
Daar de aangiftes naar het rijk der fabelen worden gestuurd
door enkele personen willen wij als MKK hierbij de brandbrief /
rapportage / aangifte publiceren van het bedrijf en mensen die verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid van deze gevangenis.
Deze rapportage is door 3 klokkenluiders namens vele bezorgde
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bewaarders binnengekomen. Om niet het bedrijf en diverse mensen
publiekelijk in discredit te brengen zijn de namen verwijderd in
deze brandbrief / rapportage / aangifte.
Ook u heer Floran heeft deze briefings ontvangen van
onder andere uw eigen hoofd Facilitaire dienst en u weet weldegelijk wat er mis is in uw gevangenis waar wel u verantwoordelijk
voor bent.
Heel erg is dat er gelogen moet worden voor eigen bestwil en politieke beweegredenen. Dat terwijl de veiligheid van
medeburgers wat gevangenen ook zijn, onnodig in gevaar wordt
gebracht. Zeker nadat, naar verluidt, ondertussen 3 branden in
deze gevangenis zijn geweest. Dat alles puur voor politiek gewin
en het beschermen van wat werkelijk fout is in onze maatschappij.
Movimentu Kontra Korupshon
John H Baselmans-Oracle

1-121 Open brief aan heer Floran, directeur SDKK
gevangenis Curaçao		
Curaçao; 29-05-2016
Kaya Shers 182
Curaçao
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Betreft: Leugens die u kennelijk moet verspreiden
Heer Floran
Op 24 mei heeft ondergetekende John H BaselmansOracle, woordvoerder van MKK Curaçao, de leugens mogen
lezen in het Antilliaans Dagblad die volgens deze krant van u af
komen. Het is diep triest dat een directeur van een gevangenis zo
onder druk gezet kan worden door de politiek. Men laat daardoor
de gevangenen aan hun lot over als ratten in een val.
Ondertussen is het wel duidelijk dat u niet zo zeker bent
van uw zaak anders had u onze telefoontjes en berichten wel beantwoord of contact met ons opgenomen in al die tijd dat wij als
MKK vechten voor de simpele rechten van elk mens en zo ook de
gevangenen! Dan hadden we met u de papieren, die u overigens
al bezit, doorgenomen en kunnen zien dat alle punten die wij
publiceren op waarheid berusten.
Wat erger is, is dat u en uw meerdere zelfs zo ver gaan om
3 van uw personeelsleden (zogenaamde klokkenluiders, die ook
alleen volgens de wet en regels handelen) te willen verwijderen
van uw gevangenis daar ze volgens uw meerdere verraders zijn!
Gelukkig is er nog een gouverneur die wel de regels kent van het
internationale verdrag en kunt u deze mensen niet zomaar ontslaan
of het leven onmogelijk maken. Het is wel vreemd dat het juist
die mensen zijn aan wie uzelf heeft opgedragen om eerlijk rap324
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portages te doen! Reportages waar u dan later kennelijk niets mee
doet of misschien beter geschreven mag doen! Dat de zaak niet
pluis is, is duidelijk en dat bewijst u door onze telefoontjes niet te
beantwoorden. U staat dus kennelijk onder zo’n zware druk dat u
zelf met leugens gaat komen om maar wat te redden.
Voor uw informatie, alle bewijsstukken zijn in het bezit van
zowel de lokale Procureur Generaal, Openbaar Ministerie als de
lokale regering. Ook zijn deze stukken gegaan naar de regering van
Nederland en diverse Nederlandse Kamerleden. Uiteindelijk zijn
zij, volgens de rechters van het Europees Hof, verantwoordelijk
voor uw handelen in deze SDKK gevangenis. Als u dan via een
stemmingmakende krant zo’n artikel laat plaatsen, laat u duidelijk
zien dat u dus niet de leiding heeft in deze gevangenis of dat u zo
onder druk staat van wat wij noemen “politieke maffia”.
Deze brief zal via de post en per fax naar u verstuurd
worden zodat u weet dat wij als MKK er alles aan blijven doen
om voor de rechten van de mensen op te komen en daar vallen
ook alle gevangenen onder. Zolang u en uw meerdere zaken niet
naar behoren kunnen afhandelen en via leugens proberen uw
tekortkomingen te verbergen, moet het een buitenstaande groep
zijn die dit blijft constateren en rapporteren.
Hopende dat u als directeur het lef gaat tonen en zo ook
u voor uw medemens op gaat komen en niet laat leiden volgens
een “maffia politiek” die bestuurd wordt via leugens.
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Met een vriendelijke groet,
John H. Baselmans-Oracle
Movimentu Kontra Korupshon
cc
Minister van justitie heer Navarro, Curaçao
Minister Koninkrijkszaken heer Plasterk, Nederland
Tweede Kamer, Nederland
Alle pers Nederland, voormalige Antillen

1-122 Lorenze Florentina en Elvis Kuwas
Twee namen die direct gelinkt worden met de moord op
heer Wiels. Tot de dag van vandaag de grootste dwaling aller tijden door justitie Curaçao. Niets verwonderlijk omdat het van dag
één al duidelijk was wat er achter zit. Een machtige groep die zijn
miljardenhandel ineen zou zien storten! Heer Wiels was te dicht
gekomen bij de kern van dit megaschandaal.
O, u denkt aan de groep Schotte, Dos Santos, politieke
mensen inclusief andere mensen die zich laten verleiden door
gokgeld en macht? Helaas, wederom een dwaling en de gemakkelijkste weg om aan te nemen dat heer Wiels in hun vaarwater
zat. Het zou dom zijn dat deze mensen zo openlijk de moord op
Wiels zouden gaan uitvoeren. Inderdaad, heer Wiels zat te wroe-
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ten in deze “handel” maar het ging er om, om de groten die het
“beschermden” aan te pakken.
Heer Wiels, met wie ik regelmatig contact had, wist dat
de grootste bedreiging van de kanten accountants, projectontwikkelaar en bank was! Deze 3 werden ook regelmatig genoemd door
hem. Een van deze 3 werd vreselijk zenuwachtig omdat het om
miljarden gaat die zij vertegenwoordigen inclusief de vele zaken
waar zij achter zitten. Heer Wiels wist wie zijn tegenstanders waren
en die moesten niet werkelijk gezocht worden in de politiek maar
bij de vele overheidszaakjes die een cover waren voor gokken,
drugs en diverse illegale handel in bedrijven!
Meerdere keren hebben Heer Wiels en ik het er over deze
zaken gehad, hij werd ook gewaarschuwd. Te laat, want hij had
de juiste man getriggerd die bang werd en zorgde dat heer Wiels
niets meer kon doen. De personen die de namen en files ontvingen
van heer Wiels werden direct afgeperst en ook aan herinnerd dat
er nog kogels over waren. De rest was voor justitie om een mooi
verhaal op te zetten.
Justitie wist vrijwel meteen wie het waren, dat kon omdat er al een scenario geschreven was. Het was gemakkelijk om
enkele lokale jongeren aan te wijzen en het motief te zoeken in
de gokwereld. Natuurlijk, want dan was er politiek ook meteen
wat lastposten weg.
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Als een oplettende lezer zaken op een rijtje zou zetten zal
men zien dat de gehele moordzaak Wiels rammelt en gebaseerd
is op aanwijzen en vermoedens.
- Elvis Kuwas haalde het aan voor zijn dood: “Als ik ga
praten gaat er een grote man van deze maatschappij
hangen”. Hij doelde niet op een politieke man maar
de man die de opdracht gaf!
- Lorenzo Florentina, die een probleem was voor
justitie, was de ideale jongen om aangewezen te
worden als zijnde de schutter! Uit verklaringen van
deze jongen blijkt dat hij de schutter niet is!
Dat laatste klopt omdat de schutter en zijn partner
Colombianen waren! Overigens één Colombiaan is
weer op het eiland voor een volgende job! Wat
Florentina leverde was het wapen(s) maar hij was
absoluut niet de schutter!
Kortom het plaatje is als volgt:
- Een zeer grote man gaf opdracht want heer Wiels
zou zijn bedrijf wereldwijd een miljardenstrop kunnen
toebrengen.
- Zijn mede partners regelden verder lokaal de zaken.
- Zij maakten contact met huurmoordenaar(s) in Colombia.
- Auto en wapen(s) werden lokaal geregeld.
- Na afrekening vluchtte één per boot andere via
Hato (deze is weer hier).
- Lokaal worden wat lastige jongens aangewezen.
328

- DIEPTEPUNT -

- Lokaal wordt er een politiek motief opgezet om zo
ook enkele niet zuivere politici aan de kant te zetten.
Case closed en iedereen tevreden!
Totdat we gaan luisteren naar de woorden van Elvis Kuwas
en zien dat hij niet het “monster” is zoals men hem die stempel
heeft gegeven. De tijd gaat het leren en de waarheid zal naar boven
komen, even denkende aan de zaak Spelonk waar men ook alles
aan deed om deze dwaling te verzwijgen inclusief het bedreigen
vanuit justitie, bewijslast vernietigen en het opleggen van beperkingen in rechtszaken.
DAT is justitie; een orgaan wat niet voor recht gaat maar
voor het beschermen van vieze zaken die uitgehaald worden door
zeer machtige mensen.
John H Baselmans-Oracle

1-123 De Ansary beerput gaat open?
De reserves van de verzekeraar zijn wat belegd en verschoven en herbelegd en bestaan nu voor bijna 80% uit twee dingen:
een lening van ongeveer €292 miljoen aan een bedrijf dat een braakliggend strandje op Sint Maarten beheert. En weer €279 miljoen
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bestaat uit preferente aandelen in een olie- en gastoeleverancier.
U raadt het reeds en inderdaad zijn beide bedrijven van Ansary.
Is nog een volgende vraag:
Wie was de accountant die bij KPMG werkte en toen naar
ENNIA ging?

1-124 Heer Tromp in de bocht
Is het je ook opgevallen, de eindeloze verhalen van heer
Tromp als men wat zaken aan gaat halen die niet pluis zijn.
Deze man maakt er een gewoonte van om dan met een
enorme speech te komen en er van alles bij te halen wat niet ter
zake doet. Een teken dat er dus weldegelijk zaken rond hem mis
zijn. We zien dat duidelijk bij andere mensen als ze ook in het
nauw komen en een sluier van zinloze informatie rond de kern
produceren.
Nergens krijg je een werkelijk antwoord op en op het laatst
weet je niet meer waar het eigenlijk om ging. Dat deze man niet
pluis is, samen met zijn “vrienden” cq “zakenpartners”, is duidelijk want een eerlijk mens weet zich te verdedigen met enkele
zinnen. Heer Tromp heeft altijd in deze gevallen hele pagina’s in
een krant nodig om of betaald of via openlegging zijn vuile was
te beschermen.
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Met deze gehele show is duidelijk dat er in deze club
duidelijk iets goed fout is en zeker als je het ook nog eens gaat
gooien op een lastercampagne! Een zeer zwak argument wat je
niet zou verwachten van een zogenaamd welgestudeerde man.
Heer Tromp, uw beerput zal open gaan en daar helpen zelfs niet
omgekochte pers bij.

1-125 Loopse teven
Ik weet u denkt meteen aan honden die door uw straat
zwerven. Nee, ditmaal niet over honden maar we gaan praten over
de afgang van de hedendaagse jeugd.
We hebben het weer enkele dagen mogen lezen in alle
kranten en op diverse nieuwszenders mogen aan horen “Laura zit
vast in Qatar”. Na eerst veel ophef werd er in een keer gesmeekt
voor mediastilte. Snel kwam daarna het bericht door dat Laura
een vaste relatie had en dat ze met een vreemde man naar bed was
gegaan en er zelfs geld voor vroeg. Okay, de pers weet vele zaken
lekker smeuïg te brengen want er moet immers geld verdiend
worden. En geld verdien je om mensen als hoer uit te maken en
ze door het slijk te halen. Dat is kennelijk voortaan het werk van
de hedendaagse pers.
Doch, enkele zaken vielen op want zou het gerecht dan
zo dwalen dat deze heilige Laura al enkele maanden onschuldig
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vast zit? Wat was de rol van haar vriendin Lisa die daar in Qatar
al enkele malen vast had gezeten als prostituee? Volgens vele
berichten blijkt dat Laura zelfs van geloof zou zijn veranderd!
Dan denk ik in een keer aan de toeloop van stagiaires op
onze eilanden. Jonge meiden die allemaal graag weg willen van
pa en ma. Geen restricties meer en leve de vrijheid. Loop maar
eens door de bekende steegjes waar deze jongedames leven, wonen
en werken. Je wordt er werkelijk niet goed van hoe liederig deze
meiden je aankijken en onderhand met hun ogen de kleren van je
lijf kijken! Praten we nog niet over hun taalgebruik. Veelal onder
wat pillen of wat ze zelf zeggen pure coke! Want ja dat hebben
we in Nederland niet!
Als ik weer van deze loopse meiden zie, denk ik iedere keer
“Ben ik nu zo oud en waar is de waarde en normen nog gebleven?”
Het is heel erg de jeugd zo liederig te zien maar ook heel erg te
weten dat dat onze toekomst moet worden.
Ik weet dat er ook serieuze jongeren zijn maar helaas zijn
die steeds moeilijker te vinden. En als ik de vele verhalen moet
geloven van die personen die de appartementen verhuren aan deze
wulpse jeugd, dan heb ik het kennelijk nog netjes omschreven.
Erg dat dit de toekomst is en dat men denkt dat alles feesten, drugs en seks is.
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Waar zijn de normen en waarden? Waar is het mens zijn?
Dan denk ik even aan de honden die ook elk moment wel
een nummertje willen maken, net zoals onze huidige jeugd die
kennelijk nergens anders meer aan denken.
Normen en waarden.

1-126 Waarom Amigoe mijn stukken niet plaatst
Amigoe kwam met twee redenen waarom mijn stukken
niet meer geplaatst worden”
1. Mijn stukken zijn te lang (meer als 600 woorden)
2. Ik schrijf leugens! Ik lever geen bewijs.
Over 1. Mijn stukken zijn altijd een klein A4tje iets wat
al 25 jaar zo is!
Over 2. Amigoe heeft sinds de nieuwe hoofdredacteur
NOOIT meer contact gezocht over bepaalde zaken en gevraagd
naar bewijzen!
Wat opmerkelijk is, is dat AMIGOE nu beweert dat ze
verantwoordelijk zijn voor wat er geschreven wordt in ingezonden
stukken! Vreemd want hun colofon zegt anders!
Wat de ware reden is, en dat hoorde ik van enkele andere
redactieleden, is dat de lokale pers van hogerhand is opgedragen
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NIETS meer te plaatsen! Dat kwam niet van een redactielid van
dit eiland maar van meerdere. Iets wat we ook duidelijk zien bij
het zogenaamde onafhankelijk lid heer Yves Guillaume Cooper
die alles weigert wat van mij komt.
Kortom de lokale leugen is groot maar de waarheid komt
er toch uit.
We blijven vechten voor eerlijkheid en transparantie.
John H Baselmans-Oracle
UPDATE
Nog geen dag na deze mail publiceerde Amigoe wederom
een stuk van iemand met over 709 woorden! Verder werd ook duidelijk dat de bewijsstukken over de gevangenis op een “vreemde
manier” verloren zijn geraakt op de redactie!
Nu vraag je je toch af hoever gaat deze krant om mensen
monddood te maken?
Wel is nu absoluut bewezen dat er dus een compleet mediaverbod is rond mijn persoon.
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1-127 Publicatieverbod
Amigoe geeft toe dat men een publicatieverbod heeft op
mijn ingezonden stukken.
Mijn antwoord op haar mail;
Mevrouw Karin Wooning
Om even aan te tonen (bewijzen) dat uw antwoord nergens
op slaat ben ik even mijn stukken van de laatste 3 weken nagegaan
en niet een van de stukken komt boven de 600 woorden zoals de
regel is van Amigoe!
Maar als we vandaag het stuk van bijvoorbeeld heer
Pinedo zien dan heeft deze 709 woorden nodig en wordt WEL
gepubliceerd!
In het geval van leugens, waar ik volgens u over schrijf,
vraag ik me af waar bijvoorbeeld over de gevangenis de diverse
bewijzen, die mee gestuurd waren en u heeft ontvangen van de
klokkenluiders uit de gevangenis, zijn gebleven. Heeft u deze wel
geopend of heeft u alles achtergehouden?
Ook die smoes was dus niet zo goed gekozen door u.
Duidelijk is nu dat uw krant werkelijk een publicatieverbod
van mijn stukken heeft opgelegd gekregen (overigens net zoals
meerdere bladen en pers).
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Nu vraag ik me af wie verspreidt hier nu leugens en wie
is slaaf van een ziekelijk systeem?
Volgende keer mevrouw Wooning, beter smoezen verzinnen en niet schuilen achter leugens! U ziet die komen na 1 dag
al uit!
Maar via deze weg wil ik u toch hartelijk danken om via
een omweg toch aan te geven dat er een publicatieverbod is naar
mijns persoon.
Een warme bandabousche groet
John H Baselmans-Oracle
Antwoord mevrouw Wooning;
Quod erat demonstrandum, zal ik maar zeggen. Ik laat het
hier verder bij meneer Baselmans.
Vriendelijke groet,
Karin Wooning
Uitgeverij Amigoe NV
“Quod erat demonstrandum” betekent “Hetgeen bewezen
moest worden. Om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
daadwerkelijk bewezen is”.
En dat is dus nu bewezen, volgens mevrouw Wooning.
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Dat wil zeggen dat Amigoe, ook zoals de andere pers en kranten,
vanhogerhand opdracht heeft gekregen om mij dood te zwijgen
en dat er een publicatieverbod is.
Erg en dat in een vrij land wat Nederland heet.
Maar bedankt mevrouw Wooning, het woord is er ook bij
uw krant Amigoe uit.
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Hoofdstuk 2
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2-1 Wat er gebeurde
We hebben de stukken en brieven zoveel mogelijk gelezen
al leert mijn ervaring met de vorige boeken dat mensen er maar
wat overheen lezen puur omdat ze niet werkelijk geïnteresseerd
zijn wat er gaande is, laat staan hoe bepaalde zaken tot stand zijn
gekomen en gelopen zijn. Dat merk ik omdat er ook zeker nu weer
mails of brieven gaan komen met vragen waarvan de antwoorden
in dit boek te vinden zijn.
Voor mij is het meer dat ik het nu in boekvorm publiceer
om zeker voor later een naslag werk te hebben over hoe traag mensen reageren op zaken die in het nu spelen. We zien dat momenteel
waar men nu pas in het jaar 2010 leeft toen ik de zaken beschreef
over de maffia in het boek “Curaçao maffia eland”. Nu in 2016
zijn er mensen over aan het praten en nu in 2016 is eindelijk ook
het Openbaar Ministerie wakker geworden of beter geschreven
zenuwachtig. Niet dat laatstgenoemde veel zal doen want vergeet
niet justitie is die hoek die de maffia in stand houdt en beschermt.
Ze kunnen niet anders want ze worden stuk voor stuk afgeperst
simpel omdat alle leden af te persen zijn door hun handelen.
Ik haalde in het stuk Conspiracy hoofdstuk 1-108 al aan
wat er allemaal na jaren is losgekomen. Toen ik dat stuk begon te
schrijven wist ik niet dat er zoveel uiteindelijk gaande was. Buiten
dat de vele boeken erg goed gelezen worden en er zelfs boeken
bij zijn die nu al over de 10 miljoen keer zijn gedownload, had ik
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niet verwacht dat juist vanuit de hoek die mij alsmaar aanvalt en
belachelijk maakt, zaken van mij overneemt en kopieert en doet
of zij het aan gaan pakken. Ik vergeet nooit meer dat een onderzoeksteam mij net na de dood van heer Wiels vroeg wat ik er van
dacht en wat ik wist. Toen ik die dag met de gegevens kwam van
de ware mensen en instanties die achter deze moord zitten, werd
meerdere malen geprobeerd mijn de mond te snoeren omdat ik niet
de namen mocht noemen. Nu galmen er namen als KPMG en Pizziolo over alle dagbladen en nieuwsgroepen. Zelfs de Nederlandse
Kamer en politiek durven deze namen in de mond te nemen. Door
de zogenaamde experts werd ik alsmaar belachelijk gemaakt en
dat ik met Conspiracy bezig was. Nu jaren later schrijft er vrijwel
iedereen over de maffia en hun leden. Het gaat dan nog wel via de
omweg van gokken en de illegale handel in deze gokwereld maar
de opzet is duidelijk en de vragen worden steeds gedetailleerder.
Precies zoals heer Wiels het aangaf 2 dagen voor zijn dood, herinnert u het nog; “Projectontwikkelaars, Banken en Accountants”!
Hij gaf het aan en bevestigde waar ik al jaren eerder over begon te
schrijven. Nu zijn ondertussen vele initialen, die ik gebruikt heb,
ingevuld en zijn er al zelfs veroordelingen geweest.
Wat zeker opvallend is, blijft de rol van het Antilliaans
Dagblad wat er alles aan doet om bepaalde beerputten, die te dicht
bij hun politieke groepjes komen, dicht te houden en absoluut
niet over mogen publiceren. Dat zagen we ook duidelijk in de
tijd toen de PAR-medewerker mij dacht te kunnen “gebruiken”
om politieke stukken te schrijven. Zoals ik uitvoerig schreef in
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het boek “Help, de Antillen verzuipen”. Het was de PAR die mij
benaderde om stukken te zetten in kranten die in hun voordeel
waren. Het waren deze mensen die toen ook bevestigden dat het
Antilliaans Dagblad hun medewerking gaven om zo de politiek
verder te beïnvloeden. Toen ik mijn stukken bleef schrijven op mijn
manier was de “samenwerking”, die zij dachten te hebben, snel
afgelopen en zo ook het plaatsen van stukken in het Antilliaans
Dagblad. Ik schreef niet in voordeel van deze politieke hoek lees
vrijmetselarij masons. Nog steeds is het overduidelijk dat deze
krant politieke belangen heeft en dat er ook een vinger van de
vrijmetselarij in zit. Dat wordt praktisch iedere dag bewezen als
je ziet de vete die er tegen de groep Schotte en Wiels is. Dagelijks lees je vieze zaken die via de PAR cq oppositie aangeleverd
worden naar enkele “schrijvers” van hen en deze stukken worden
gretig geplaatst. Men noemt dat in een modern woord “onderzoeksjournalisten”. Het was toentertijd de PAR-medewerker die
inderdaad mij “zogenaamde bewijzen” leverde! Het is diezelfde
manier van “bewijzen van gelekte stukken” die er nu nog jaren
later gehanteerd wordt! De lokale politiek is zeer vies bezig en
dat zagen we bij de machtsgreep die uitgevoerd is naar de heer
Schotte en zijn mensen. Nu nog bij het huidig zittende politieke
zooitje zijn dezelfde kenmerken als in de PAR tijd. Ze zijn allemaal neergezet door bepaalde mensen die zeer grote belangen
bij hebben en veelal gekoppeld aan een maffiagroep. Puur om
de huidige belangen af te schermen van de ware toedracht op de
moord op heer Wiels. Want hoe graag men heer Schotte en zijn
maffiabende wil hangen, helaas voor de oppositie, het zijn niet
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deze heren die achter de moord zitten. Dan krijg ik de vraag of
het heer Wilsoe is die de regie had, en dan moet ik keer op keer
lachen want ja, heer Wilsoe weet wie de moordenaar is maar kan
het niet zeggen anders is hij ook koud. Heer Wiels heeft inderdaad
praktisch alles aan heer Wilsoe doorgespeeld maar zo weet ook
heer Asjes heel veel. En zo is er een zusje lief, mevrouw Wiels,
die er mooi misbruik van maakt. Maar de ware groep achter deze
Wiels moord wordt via de huidige minister van justitie en zijn
PG en Openbaar Ministerie beschermd en zo gemanipuleerd dat
er een doelgroep aangewezen is als zijnde de daders. Zelfs de
intussen veroordeelde als een “monster” Elvis Kuwas heeft totaal
niets te maken met deze moord. Zij zijn het slachtoffer van een
vies politiek spel wat ondersteund wordt door een selecte pers
die los laat wat ze los mogen laten van een selecte groep en hun
politieke groep.
Tot slot is het een spel wat zeker bepaalde pers aan het
spelen is. Natuurlijk, zij moeten de mensen zo laten denken zoals
de politiek (lees vrijmetselarij) het wil hebben. En dan denk ik even
aan de hier eerder beschreven krant. Mooi is dan te weten dat er
dan geen zaken, direct van mij komend, aangekaart worden maar
zoals ik de eigenaar van die krant ook liet weten, vele zaken komen
van mij al is het dan via een omweg, andere persoon of berichten
via via en worden dan alsnog gepubliceerd. En dan merk je hoe
manipuleerbaar deze tak is. Iets wat we duidelijk gezien hebben bij
onze zogenaamde enige onafhankelijke journalist (volgens hem)
Yves Cooper die nu een werkelijke slaaf is van justitie en politiek.
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Men valt stuk voor stuk door de mand als je even geduld hebt en
de grote monden en het bla bla gedoe is een kwestie van tijd en
een vorm van aandacht totdat ze ook betaald worden door het
gemanipuleerde systeem en haar heersers. Laatstgenoemde heeft
zich helemaal laten kennen omdat hij nu absoluut weigert nog iets
te melden wat via mij komt. Natuurlijk, zijn betalende baas wil
niet hebben dat mijn naam nog ergens genoemd wordt! En zoals
we ondertussen weten is deze baas de top van het criminele circus.

2-2 Lang wachten maar alles wordt opengetrokken
Zoals ik al eerder schreef, alles heeft op deze eilanden een
langere tijd nodig. Met het op een rijtje zetten van diverse zaken
blijkt dat zaken van 5 jaar en ouder momenteel aan gewerkt wordt.
Het mooie waren wel de woorden “Maffia” en “Slavernij” die ik
gebruikte vele jaren terug. Als toen mensen me hadden kunnen
vermoorden was dat ook gebeurd. Later kwamen er woorden bij
als “Vrijmetselarij” en niet te vergeten de kerk en zijn “geloof”.
Allemaal zaken die taboe waren en veel los maakten toen ik er over
begon. Zie bijvoorbeeld de aandacht die kinderleed nu krijgt en er
zijn zelfs al processen en mensen die zaken willen aangeven. Zaken
die 5-6 jaren geleden niet doorkwamen, worden nu aangekaart.
Een mooi recent voorbeeld is wel het artikel 1-91 “Oplichting in de lokale olie- en benzinehandel op Curaçao”. Een artikel
wat ik schreef op 30 maart 2016 over de olie, hetzelfde artikel
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werd enkele jaren geleden niet geplaatst door de pers en deze keer
heeft het wel de krant en pers gehaald. Wat schetste mijn verbazing; 20 april 2016 werd er zowel bij de ISLA als het teermeer
en privé plaatsen invallen gedaan door RST omdat er gesjoemeld
wordt met olie/brandstof! Al had enkele jaren geleden dit artikel
nog geen kans, nu in een keer werd het serieus genomen en werd
er gehandeld. Kort daarna werd duidelijk dat de grote man achter
dit schandaal gevlucht was en er is nu duidelijk bewijs dat veel
goed mis is daar.
Zo zagen we ook dat in mei 2016 het Antilliaans Dagblad
mij voorgoed blokte op hun pagina’s en mail. Het was al maanden
gaande dat alles verdween wat ik stuurde naar deze krant. Er was
een duidelijke opdracht dat er niets gepubliceerd mocht worden
wat van mijn hand kwam. Daarentegen publiceerden ze dwaze
ontkenningen die geschreven werden tegen zaken die elders wel
gepubliceerd werden van mij! Je praat over vrijheid van meningsuiting die met alle voeten getreden wordt door deze krant. Goed
is het te zien dat er nu openlijk zaken geblokkeerd worden en dat
maakt duidelijk wie achter deze tak van de media zitten.

2-3 Maffia en justitie
Een van mijn laatste stukken in dit boek gaat wederom
over de maffia, een maffia die gesteund wordt door de politiek en
het gerecht. Het ware dieptepunt is dat er nu duidelijk bewijs is
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dat de justitie van onze eilanden valt onder de maffia. We zagen
en hoorden dat al geruime tijd via hun uitspraken en handelen, en
jaren wordt er al melding over gemaakt maar nooit was het zo duidelijk als nu na enkele grote zaken. Zoals ik al aanhaalde, justitie
blundert keer op keer in grote zaken en de advocaten die slecht
willen, weten dat ook. Alsmaar valt justitie in de fout en meer en
meer worden onschuldige personen als schuldigen aangewezen!
Het juridisch systeem is niets meer dan het beschermen van de
vuile wereld, dat ten koste van de gewone burger.
Over het juridisch systeem heb ik al eerder een boek geschreven maar tussen die tijd en nu is dat alleen maar verslechterd
en de ware maffia heeft compleet de macht over het juridisch
systeem. Zolang we corrupte en, gemanipuleerde rechters en
mensen op die plaatsen hebben zitten, kan er weinig veranderen.
Erger nog, we zien inderdaad dat van hoog tot laag de juridische
hoek afgezakt is naar bange figuren die elkaar alsmaar beschermen
maar er niet meer zijn voor de gemeenschap.
We zien dat ook in de laatste brief van de heer Schram
onze Procureur Generaal die nog nooit de moeite heeft genomen
om namen te vragen van de zaken die wij als Movimentu Kontra
Korupshon in bezit hebben van en over vele zaken. Zolang als
deze man aan de macht is, heeft hij nog nooit een gesprek met
mij gehad en evenzo de 2 laatste ministers van justitie. Zij allen
weten dat de namen die we hebben hen niet zullen bevallen net
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digde aan hoofd van politie en waar hij de namen van zijn eigen
collega’s in zag staan! Zo is de totale file van heer Hans Willems
ook in mijn bezit en als dat eens vrijgegeven gaat worden, zullen
vele hoge juristen en rechters vallen van hun troon. Het was niets
voor niets dat men er alles aan heeft gedaan om deze man op te
ruimen. Iets wat hen uiteindelijk is gelukt.

2-4 De bewijzen komen naar me toe
Afgelopen week was het weer groot onderhoud aan mijn
computer en dat wil zeggen dat de log files en ook verder alles
op de harde schijven nagegaan wordt. Met deze routinecontrole
bleek iets heel opmerkelijks en dat was dat onze vaste bezoeker
VDC weer eens bezig geweest was in mijn systeem.
Nu kun je zeggen “man beveilig je computer” maar vanuit die wereld van meester hackers weet ik dat in elke computer,
verbonden aan het net, simpel binnen te komen is ondanks de
meest dure beveiligingsprogramma’s. Dus ik heb me het geld en
ellende bespaard en dat maakt dat onze vaste bezoeker netjes mee
kan lezen op mijn systeem.
Dat ze zichzelf verraden hebben is niet alleen door binnen
te komen via de alsmaar dezelfde poort, maar ook in het compleet
stilzwijgen bij de diverse aangiftes van moordaanslagen, moorden
en namen die we als MKK bezitten. Normaal gesproken is dat
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wanneer je als simpele burger een melding maakt van een komende
moord of bepaalde mensen met niet juiste plannen, je veelal direct
een leger aan politie en rechercheurs aan je deur kunt verwachten.
Men wil dan namen en waar je die informatie vandaan hebt om
zodoende in te grijpen (lees verdoezelen).
Nu, bij Baselmans (als woordvoerder MKK) is het anders.
Men reageert totaal niet bij aangiftes en wat je als MKK ook
door geeft, de totale justitie zwijgt! Ze doen geen moeite om aan
namen te komen, laat staan dat je een gesprek krijgt met een van
de boevenvangers! Opmerkelijk en verdacht en even dacht ik dat
ze alles al wisten. Totdat dus bleek dat men denkt via mijn computer aan gevoelige informatie te kunnen komen! Een beetje een
domme gedachte van zowel Openbaar Ministerie met zijn vertrekkende Procureur Generaal en een nog dommere gedachte van een
Veiligheidsdienst! Want denken deze “lichten” nu werkelijk dat
namen, officiële documenten, klokkenluiders enzovoorts op een
computer online staan?
Heren boevenvangers regel één in het opslaan van gegevens;
Doe dat nooit op een computer die online staat, noch via
mails of externe opslag.
Het is in ieder geval goed te weten dat als we als MKK iets
door willen spelen naar de VDC, het simpel als een document op
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mijn huiscomputer moeten zetten en even wachten tot we bezoek
krijgen van deze mensen.
Hoe dom zit deze wereld in elkaar? Geen wonder dat alle
topcriminelen een huis hebben op deze eilanden en in het bijzonder
op Curaçao! Want het is toch van de zotte dat men zoveel tijd en
zoveel gemeenschapsgeld verkwist om simpel mijn computer in de
gaten te houden en niet aan de informatie kunnen komen die men
o zo graag zou willen weten in het paleis en in het fort. Overigens
de plaatsen waar de ware criminelen rondhangen.
Ondertussen gaan de moorden door en gooit justitie vele
van die moorden onder “zelfmoord” of “natuurlijke” dood! De
huidige methode van mensen opruimen is dus een geslaagde manier, want zowel justitie als de bevolking gelooft al deze fabeltjes
van een slapende justitie.

2-5 De groep achter vele zaken
In het laatste ingezonden stuk schreef ik er al over, we
praten over de bewuste groep die achter veel ellende zit. Het zijn
de o zo goed voordoende mensen in hun gladde pakken en die
veelal op zeer belangrijke plaatsen zitten in deze gemeenschap.
We vinden hen op juist die plaatsen waar alles gemanipuleerd en
afgeperst wordt. We vinden hen op banken maar ook als accountant
zelfs reclame bureaus en als eigenaren van belangrijke kranten.
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We vinden hen bij politie, justitie en zeer zeker in de rechterlijke
macht. We zien hen praktisch nooit op de voorgrond en ik kwam
eens een hele club tegen op een receptie van de lokale United
Nations. Meestal heren, want zo werkt de club nu eenmaal, die
overal hun tengels in hebben en de opdrachten volgen die hen
centraal opgelegd worden (in dit geval Nederland).
In de vele jaren dat ik vecht voor gerechtigheid zijn het
alsmaar leden van die vrijmetselarij groep die mijn weg kruisen.
En alsmaar wijst er alles op dat het deze vrijmetselarij is die de
motor is achter zowel de corruptie, maffia, wapen- en drugshandel als kinderen verhandelen en kindermisbruik. In de vele jaren
lopen zeer veel lijnen naar deze vrijmetselarij en het is werkelijk
beangstigend wat er allemaal achter deze relatief kleine groep
zit en hun ritualen. Dat ze zo machtig zijn is omdat ze de gehele
rechterlijke macht in hun greep hebben, de wetten zijn naar hun
hand geschreven. Verder blijkt dat kinderleed en kinderhandel
een product is van hen. Zelf werden we door leden van deze club
daarvoor benaderd.
Het is de vrijmetselarij die de bestuurders zijn van de
landen op de wereld. Maar dankzij grote stommiteiten op onze
eilanden is dat vrij eenvoudig terug te vinden hoe men werkt en
wat men doet. Kijk naar het tijdperk Schotte wat later over ging
naar een ander groepje wat weer de touwtjes van de vrijmetselarij sterker aantrok. Politieke marionetten die we dagelijks horen
en zien. We zien het bij de lokale rechtspraak die zeer duidelijk
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wijst ook wederom naar deze vrijmetselarij. Rechters met dubbele
agenda’s en verborgen zaken gesteund door een omgekochte en
zwaar afgeperste Openbaar Ministerie. Praten we nog niet over de
minister van justitie en de gouverneur die beiden alsmaar bewijzen
dat ze niets meer zijn dan poppen uit een poppenkast die gestuurd
worden door deze vrijmetselarij club.
Jaar in jaar uit werden er meer en meer bewijzen opgebouwd en het is overduidelijk dat ook de politieke moorden en
de vele misstanden op de eilanden van deze vrijmetselarij club
afkomen. Deze bewijzen werden overigens duidelijk toen we
de groep PAR gingen doorlichten en zagen wie en wat er achter
deze politieke beweging zaten. PAR heeft veel van de media en
de zakenwereld in handen en nu nog zit er een kern van deze
vrijmetselarij in deze politieke groep. De opdrachtgever van de
moord op Wiels is een mason en dat wist heer Wiels, althans hij
was er voor gewaarschuwd. Zie wat er gebeurt in de bankwereld,
de accountants om die banken en de ongelofelijke stilte rond
enkele projectontwikkelaars! Ondertussen heeft men geprobeerd
de minister van justitie heer Navarro te vermoorden. De praatjes
zijn omdat hij grote belangen heeft in de verkoop van Campo en
zijn grote gokschulden die hij niet betaalt. Maar de werkelijke
reden is omdat heer Navarro de club van vrijmetselarij en de reeds
bekende opdrachtgever niet genoeg beschermt!
Kortom hij is afgewerkt bij deze groep. En dan is volgens
ritualen maar een oplossing; een heel rookgordijn creëren en op350

- DIEPTEPUNT -

ruimen. Waarom zaken als Monte, Wathey en Wiels niet worden
opgelost is eenvoudig; Bij al deze moorden zit de opdrachtgever
zelf diep in de top van justitie. De vrijmetselarij groep heeft nu
eenmaal justitie in handen omdat ze van elk belangrijke medewerker wel gegevens hebben waar ze hem of haar mee kunnen
afpersen. De gehele top wordt dagelijks zwaar onder druk gezet
via de stromannen van de vrijmetselarij. Bij onderzoek is duidelijk
gebleken dat de ware maffia niet de onder andere bekende Italiaanse, Joodse, Colombiaanse, Hindostaanse en Palestijnse groepen
zijn maar dat boven dat alles de groep die regeert de masons zijn!
Zij bepalen de weg die bewandeld moet worden.
In de nu vele jaren dat ik in deze materie ben gedoken, is
het overduidelijk dat deze groep regeert en bepaalt. Dat zien we
aan de pogingen die er alsmaar gedaan worden om mij de mond
te snoeren en zelfs zover gaan om mijn leven te nemen. Maar zij
weten ook dat dan leden van hun groep naar buiten gaan komen als
zijnde mijn bedreigers en mensen die mij benaderd hebben voor
diverse vuile zaken van hun club. Alles staat beschreven alles is op
papier en dat maakt dat deze groep al geruime tijd gekozen heeft
voor ontkenning en isolatie van mij. Zo heb ik weer het bewijs in
handen welke pers en wie de zogenaamde vrije journalisten zijn
die zo hard roepen dat ze eerlijk nieuws bieden. Maar hoe “vrij”
zijn bijvoorbeeld de heren Drayer, Cooper en de verdere pers van
Curaçao? Want volgens getuigen zijn ze allemaal gedwongen om
mij te verzwijgen en te negeren! Dit werd duidelijk toen enkele wel
vrije persmensen mij er op attendeerden dat ook zij gedwongen
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werden om te stoppen zaken van mij te publiceren. En met dit alles
was er weer een bewijs dat er leden zijn in de vrijmetselarij groep
die er alles aan doen om mijn leven te beëindigen of op zijn minst
onmogelijk te maken. Ik wil dan even die journalisten veelal in
het buitenland bedanken voor het lef wat zij tonen en wel zorgen
dat het ware verhaal de wereld inkomt.
Het is nu na vele bewijzen en vele jaren duidelijk dat de
absolute motor achter alle ellende grotendeels de vrijmetselarij
club is. Zij zijn de personen in gladde pakken die zowel justitie,
politie en maffia sturen en afpersen naar een weg die zij willen. Zij
laten oogluikend de maffia toe zolang het ten goede komt van hun
eigen groep en eigen kas. Als je een maffiagroep bent die buiten
deze regels wil werken, zoals we nu zien met de rechtszaken tegen
heer Schotte en zijn beperkte groep Colombiaanse vrienden, dan
zal er juridisch en politiek alles aan gedaan worden om ook die
levens onmogelijk te maken.
De huidige andere maffiagroepen; Italiaanse, Joodse,
Hindoestaanse, Colombiaanse en Palestijnse, werken mee met de
vrijmetselarij en de grootste Italiaanse maffiagroep zit wel met
goedkeuring in de regering - politiek om zo alles in goede banen
te leiden voor de vrijmetselarij club. Want de coke moet veilig
staan voor het koninklijk huis in Nederland en Engeland, en het
vele gokgeld moet gewassen worden. Dat doen ze simpel via één
specifiek accountantsbureau die vele bedrijven in handen heeft
inclusief diverse overheidsbedrijven.
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Dat de wereld zo bedorven was, was nog voor mij een
verrassing maar dat het zo opengetrokken en doorzichtig is had ik
nooit durven dromen. Nu komt de vraag; Waar ga je naar toe als
je alle bewijzen hebt en dat het gehele justitieel apparaat inclusief
de minister en de gouverneur in deze vuile wereld zitten? Waar
deponeer je dit materiaal?

2-6 Slot
Ik wil sluiten met mijn woorden mijn gevoel en die zijn, dat
het in en in triest is dat mensen die goed willen als moordenaars
en beesten worden behandeld. Erger nog, ze worden als dwazen
neergezet en men probeert met eindeloos geweld en dreigen hen
de mond te snoeren. Helaas, heb geen illusie dat er rechten van
een mens zijn, vergeet de artikelen die ons moeten beschermen.
Denk maar aan wat ik geschreven heb in de over 60 boeken en
wat er van gekomen is. Nu dat de justitie zich openlijk teruggetrokken heeft van alle zaken van en over de maffia en justitie niet
wil weten welke moorden er gepleegd zijn in een korte tijd, is het
duidelijk dat justitie er niet is voor de bevolking maar alleen om
de hele maffiabende in goede banen te leiden zodat geld, macht en
drugs verdeeld blijven bij de mensen die dit verhandelen en in de
top gebruiken. Vergeet niet, in de absolute top van zowel justitie
als politiek en zakenwereld (lees vrijmetselarij) wordt het witte
goud rijkelijk gebruikt en dat naast het misbruiken van kinderen
en het beschermen van alle vuile handel in wapens, mensen- en
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kinderhandel. De nieuwe handel “Data” heeft nu zijn intrede
gedaan want wie de datacenters bezit, bezit de absolute macht
in deze digitale wereld en geloof me, op deze eilanden zijn deze
centra’s in handen van de Italiaanse don die werkelijk vooruit kijkt
en weet waar de macht zit. Want in data zitten is vooruitzien op
die mensen die mogelijk je tegenstanders zijn.
Wanneer gaat men dat inzien? 2022?
Ik sluit dit boek af met jullie allemaal sterkte te wensen en
hoop dat jullie alsnog aandachtig alle stukken door gaan nemen
zodat ook jullie weten waar jullie en jullie kinderen in leven. En
dan kunnen jullie samen met jullie naasten gaan veranderen en
zaken veranderen.
Wat mij betreft, ik denk dat ik het boek Curaçao definitief
afsluit. Helaas, de mensen zijn te diep in de maffia zonder dat
ze het zelf weten. Maar na een klein onderzoek is gebleken dat
meer dan 95% van de gehele bevolking op onze eilanden direct
of indirect werken en verbonden zijn met de vele maffiagroepen.
Schrikken of onzin?
Ik laat het aan jullie over, wij als Movimentu Kontra Korupshon hebben de bewijzen in handen, bewijzen die kranten en de
pers niet willen weten, laat staan publiceren. Dus het is voor ons
en mij in het bijzonder, vanaf nu een gesloten lokaal boek. Ik blijf
schrijven en blijf de zaken vergaren maar zolang als men lokaal zo
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diep zit en praktisch iedereen van deze maffia leeft, heeft het geen
zin om het lokaal verder aan te kaarten. Een werkelijk dieptepunt
in een wereld die pretendeert vrij van woord en pers te zijn maar
in werkelijkheid een luchtbel is die al lang niet meer bestaat.
Hopelijk dat er mensen wakker gaan worden en gaan kijken
en zien met hun eigen ogen wat ook weer in dit boek beschreven
is. Geduld en wijsheid zijn mooie woorden maar hoelang kunnen
we onze kinderen deze woorden nog voorhouden als we er zelf
niet naar handelen. Het zijn de kinderen die het steeds moeilijker
krijgen en die we achterlaten zonder een toekomst. En dat zien
we duidelijk in onze jeugd die nog alleen maar leeft achter een
schermpje met loze woorden naar “vrienden” die ze nog nooit
in de ogen hebben aangekeken. Deze kinderen, verloren, geen
gevoel en geen begrip is wat wijzelf hebben gecreëerd omdat we
te druk waren met elkaar af te straffen en afgunst te verspreiden
zoals het door de diverse media is ingeprent. Gehersenspoelde
wezens is wat we nu mee zitten en het zal een grote opdracht zijn
om de hersenen weer vrij te krijgen van alle manipulaties en valse
frequenties. Het is mogelijk en ook dat staat beschreven maar alleen als jij er voor open staat, heeft het nut dat je je daarover laat
informeren. Zo lang als men denkt in een nu geweldige wereld
te leven dan weet je, de hersenen zien en voelen niet de waarheid
en is het zinloos.

- Het systeem van haar slechtste kant -

355

Toch blijf ik hopen, toch blijf ik iedereen het goede toewensen en daarmee wil ik mijn huidige dieptepunt van mijn leven mee
eindigen en verder gaan werken met de jeugd die nog niet totaal
verpest is en openstaat voor hun eigen overleving en toekomst.
Open je hart, ziel en ogen en laat het goede deze maffia
en hun vrijmetselarijclub overgieten met het ware leven. Dat is
de weg, dat is waar we naar toe moeten.
Tot ziens in deze nieuwe wereld.
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