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Curaçao achter gesloten deuren inleiding
In diverse boeken die ik hiervoor geschreven heb, heb ik
al aangegeven dat het goed fout is op deze kleine aardbol. En dat
wij mensen marionetten, schapen zijn van een verziekt systeem
wat beheerd wordt door enkele groten. Ik las zojuist dat de rijkste
familie van deze aarde, de familie Rothschild, in het totaal 490
triljoen dollar bezit. Dat, gedeeld door de wereldbevolking 7
miljard mensen, zou betekenen dat ieder persoon 70 miljard dollar bezit! Deze familie blijkt de rijkste der aarde te zijn, maar er
zijn ook nog wat iets minder rijke mensen die samen met familie
Rotschild alles beheren.
We hebben in de voorafgaande boeken de maffia, de lokale
politiek en de vrijmetselarij de revue laten passeren en laten zien
hoe de vork in de steel zit. Maar het blijkt alsmaar dat er bepaalde
mensen zo drukdoende zijn om vreemde zaken te verdoezelen,
ontkennen en zelfs vreemde methodes te hanteren om diegenen
die te veel openbaar maken het zwijgen op te leggen. Maar het is
simpel een kwestie van doorgaan met de puzzel. Het is een systeem wat duidelijk te volgen is als men de puzzelstukjes stukje
voor stukje verschuift en in de gaten houdt wat er in de naaste
omgeving gaande is. Dan komt men tot een totaal plaatje en beeld,
wat er met jou en de mensen om je heen gebeurt.
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Ondertussen is het duidelijk geworden dat vele mensen
het niet willen zien. Dat zijn overduidelijk diegenen die, of er zelf
aan mee doen of die zo bang zijn en alsmaar schuilen achter hun
gezin, vrienden of hun werk maar het liefst achter valse namen.
Laffe uitspraken die vele mensen in gevaar brengen. Je kunt dat
dan vertalen als “Ik wil gewoon het bloedgeld. Het maakt me niet
uit waar vandaan als ik maar mijn gezin kan onderhouden”.
Bij de vele zaken die we meemaken, blijkt duidelijk dat de
blauwdruk van een politiek Curaçao over de gehele wereld past.
Als men de wereldpolitiek pakt, kan die in zijn geheel ingevuld
worden door lokale “spelers”, lokale gevallen en lokale situaties.
Ik ben daarom dan ook de lokale spelers erg dankbaar dat
zij zo’n open boek zijn en soms zelf niet doorhebben dat ze vele
zaken prijsgeven en zelfs openlijk toegeven wat wereldleiders voor
ons proberen achter te houden. Het is een genot te zien dat het
allemaal zo past en zo duidelijk wordt waar men wereldwijd mee
bezig is. Waar men mee bezig is, wil ik nu verder met je doornemen
en dat door middel van de diverse “lijntjes” die ik de laatste tijd
via de lokale pers, brieven en gesprekken heb uitgegooid. Zaken
waaruit duidelijk blijkt wie de spelers, de beschermers, afpersers
en de meelopers zijn.
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Het kleine eilandje Curaçao is een geweldige plaats voor
alle antwoorden. De gesloten deuren staan hier namelijk wagenwijd open.
Verder, voordat je dit boekje gaat lezen, wil ik even aangeven dat ik in het eerste deel van dit boek, zoals de reeds eerdere
delen, mijn publieke stukken en brieven publiceer met daarbij een
korte toelichting. In deel twee en drie ga ik dan verder op de zaken
in wat ik heb willen uitlokken of heb willen aankaarten. Het kan
zeker in het eerste deel verward overkomen omdat ik over vele
verschillende zaken schrijf. Zaken waar ik al jaren over bezig ben.
Bij het aandachtig lezen van deze stukken zal men een totaal beeld
krijgen van waar ik naar toe wil gaan en die ik aan wil tonen, door
de steken die men liet vallen.
Ik hoop dat je een van die personen bent die dit totaal
beeld wil en kan zien, want velen zijn bang om geconfronteerd
te worden met de ware dimensie, de ware wereld.

12
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Deel 1
Ingezonden stukken en brieven
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1. Onderwijs
Het onderwijs is tot de dag van vandaag een groep wat duidelijk laat zien wat er vanuit hogerhand gesteld is. Zeer duidelijk
is, dat de kinderen niets meer mogen leren dan geïndoctrineerde
en afgezaagde zaken waar ze later niets aan hebben. Veelal gemanipuleerde leerstof waarvan al lang bewezen is dat die achterhaald
zijn. De wetenschap dwaalt al vele jaren en baseert zijn wetenschap veelal op gemanipuleerde zwaar verouderde en uit verband
gehaalde gegevens.
Ik had al in een eerder boek geschreven over het vrije
onderwijs in Brazilië waar heer Ricardo Semler van elk kind, via
zijn nieuwe vorm van lesgeven, een genie creëert. Zijn scholen
zijn op die manier opgezet dat elk kind zelf bepaalt wat hij wil
leren. Deze methode heeft heel veel losgemaakt en de leerkrachten
kunnen de vraag naar informatie niet aan bij deze kinderen.
Wat gebeurt er op deze scholen? Elke week wordt er met
groepjes van ongeveer 10 kinderen bepaald wat ze die week willen
leren. Dan gaan de leerkrachten samen met de kinderen, materiaal daar omheen vergaren en dan wordt het kind alles uitgelegd
wat en hoe zaken in elkaar zitten. Zo zie je dat rekenen, lezen en
schrijven automatisch meegenomen worden in de lessen en dat
het kind ondernemend is en zeer zeker leergierig. Kinderen willen
weten en willen niet afgezaagd in een stoel zitten en afgestompte
niet relevante zaken voorgeschoteld krijgen.
14
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Deze heer, Ricardo Semler, is verder gegaan en in al zijn
fabrieken bepalen de werknemers zelf hoe en wanneer het werk
gedaan wordt! Wat gebeurde er? De daaropvolgende jaren verhoogde de omzet van al zijn fabrieken met 900%. Zijn werknemers
maakten langere werkuren en wilden jobs gedaan hebben. Ze zien
hun werk als een uitdaging en willen meer weten, meer doen. Plus
dat de mensen met plezier naar hun werk gaan en hun inkomen is,
omdat ze mede eigenaar zijn, veel hoger dan de jaren daarvoor.
Hetzelfde doet heer Semler met zijn andere projecten. Ja,
deze man is multi miljardair en heeft geen zin in kwaadkijkende en
ontevreden mensen. Een voorbeeld; Hij heeft een van de duurdere
hotels op de wereld in Brazilië gebouwd en zijn nieuwe personeel
is aangenomen door zijn eigen personeel. Het sollicitatiegesprek
vindt plaats bij enkele afgevaardigden van deze mensen en dan
wordt er met z’n allen gekeken of zij, het personeel, deze persoon
in hun groep willen hebben. Echter…. alle mensen die daar werken
moeten overal inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld; als er in de keuken
iemand die dag niet aanwezig kan zijn, wordt dat opgevangen
door bijvoorbeeld een baliemedewerker of een schoonmaker. De
mensen moeten overal inzetbaar zijn! Zo heb je dan niet dat er
mensen zijn die alles doen en andere niets.
Het concept van heer Semler gaat nu langzaam maar zeker
de wereld rond maar zoals we weten zal het nog zeker 40-50 jaren
duren eer dat eens Curaçao gaat bereiken. Wij hebben hier om de
haverklap een andere onderwijsminister en dan weer een ander
- Curaçao achter gesloten deuren -
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kabinet. Besluiten worden al tientallen jaren vooruitgeschoven of
weer veranderd. Dat is ook duidelijk te zien omdat er geen beleid
is en onze jeugd per jaar dommer aan het worden is. Onze scholen
zijn zwaar onder het wereldniveau en zelfs onze universiteit lijkt
meer een jeugdopvang waar men jongeren zoet houdt met wat bij
elkaar geraapte leerstof.
Onze laatste minister deed een heel opmerkelijke uitspraak. En die is; (met dank aan Amigoe)
Amigoe 29 augustus
Minister Bitorina
“Sta er eens bij stil wie er belang bij heeft druk uit te
oefenen om terug te gaan naar de oude situatie met de schoolboeken. Er is zoveel meer dat speelt.”
Wederom een minister die aangeeft dat er “meer” gaande
is, beschreven in mijn boeken. Daar is het “meer” te vinden. Want
wie heeft er belang bij?
Deze vraag gaan we hier beantwoorden en ik ga starten met
een brief naar mevrouw Garmers, zijnde directrice van onze grootste scholengemeenschap. In verband met het slechte onderwijs heb
ik die brief gestuurd in de hoop dat een schoolbestuur eens wat
gaat doen. Helaas was het de verkeerde keuze van schoolbestuur
daar dit bestuur door een bisschop wordt geleid en totaal onder
de plak is van Bisdom Willemstad en de Rooms Katholieke kerk.
16
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Dus ons grootste schoolbestuur wordt geleid door een bisschop
die in de toekomst kijkt en liever domme, afhankelijke gelovige
kindertjes en onderdanen wil kweken dan zelfstandig zelfdenkende
nieuwe frisse generatie. Het bisdom heeft een groot aandeel in
het slechte functioneren van het onderwijs omdat dat de kerk zeer
goed uitkomt.
Een brief aan de voorzitter van het RKSC mevrouw
Garmers
Geachte mevrouw Garmers
De reden waarom ik u deze brief schrijf, is omdat we
ongeveer 2 jaren geleden samen een goed gesprek hebben gehad
en dat ik dacht dat ik u heb kunnen laten zien dat door de politiek
de kinderen bewust dom gehouden moeten worden. Dat klonk u
toen raar in de oren als grootste schoolbestuur zijnde maar ik heb
u zaken laten zien waar ik mijn stelling bewees.
Wat ik nu zie, anno 2012. Het gaat slechter en slechter
in het onderwijs en we zien dat we nu uitgevochten zijn over de
taal, wat geworden is de taal waarmee de kinderen de minste kans
hebben in de wereld, maar we zien nu dat we ook nog eens gaan
vechten over het lesmateriaal (boeken). “Gratis onderwijs” noemen
ze het wat absoluut geen gratis onderwijs is. Nu heeft u wat geld
mogen ontvangen wat bij lange na niet alles dekt en ik vind het
geweldig dat u één streep trekt en zegt, of iedereen of niemand.
- Curaçao achter gesloten deuren -
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Gisteren was ik in gesprek met een zeer gemotiveerde
jongen die er alles aan doet om zijn middelbare school te halen.
Afgelopen dagen kreeg hij te horen dat hij 3000 gulden moet
dokken voor boeken die niet te verkrijgen zijn. U kunt begrijpen
dat mijn bloed kookte en had ik die jongen zo dat bedrag willen
geven. Maar daar zijn vele andere niet mee geholpen.
Dan snap ik niet de schoolbesturen, het Bisdom en de
bonden. Waarom? Omdat deze allemaal mee doen om kinderen
het leren onmogelijk te maken. Ja, u gezamenlijk doen mee aan
het dom houden van kinderen, het afstompen en afbreken van
onze toekomst en het ten onder laten gaan van een compleet volk.
O, het is de regering volgens u allen! Nu mevrouw Garmers, de
regering zou hoog en laag kunnen springen en kunnen besluiten
wat ze willen maar als u als schoolinstellingen een gezamenlijk
blok zouden maken en laten zien dat de politiek bewust domme
kinderen aan het creëren is, zouden zij niets anders kunnen doen
dan voor de kinderen opkomen.
Maar wat doen de instellingen, bisdom en bonden? Ze kijken toe, slikken alles en zijn lammetjes die zich als slaven van een
maffia gedragen! Want zoals u ondertussen weet en gezien heeft,
de politiek wordt beheerd door de maffia. Ik kan niet begrijpen
dat het onderwijs van kleuterschool tot universiteit dit allemaal
met zich laat doen. Wereldwijd komen de meeste opstanden vanuit
het onderwijs. Dat omdat elk kind recht heeft om te leren wat in
zijn kunnen ligt. Hier op ons eiland Curaçao wordt het onderwijs
18
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bepaald door een maffia die niet wil dat er kinderen opduiken die
zelf kunnen denken en slimmer zijn of worden dan die maffia. En
daar mevrouw Garmers doen uw instellingen aan mee!
U heeft de toekomst van een land in handen samen met uw
collega’s. U bent de motor achter onze toekomst! En deze toekomst
glipt weg doordat onze kinderen geen eerlijke kansen krijgen en
geen fatsoenlijk onderwijs. Juist u en uw collega’s hebben het
machtigste wapen in handen en dat heeft u kunnen zien door mijn
overleden vrouw P. Baselmans-Wauben. Een vrouw die met de
kinderen op straat ging wanneer ze ergens niet mee eens was. Of
opkwam voor de rechten (gelijktrekking) van de man/vrouw en
vele rechtszaken uitlokte om haar gelijk te halen. U kunt zaken
veranderen, u heeft kinderen op uw scholen die alle duizenden
kunnen schreeuwen WIJ WILLEN ONDERWIJS! U kunt met uw
collega’s een stempel zetten voor onze toekomst om zelfdenkende
goed opgeleide kinderen af te leveren aan de maatschappij. Dan
zullen alle maffialeden verdwijnen! Want waar intellect is, is er
geen maffia!
Mevrouw Garmers, het doet me pijn jongeren te zien die
wel willen maar geen financiële kansen krijgen. Het doet mij pijn
om te horen dat er vele afvallers zijn terwijl ik weet dat het komt
door het onderwijs en niet alleen door de ouders. Het doet mij
pijn te zien dat een geheel land bespeeld en dom gehouden wordt
door een domme maffiagroep. Het doet me pijn dat wij met alle
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kennis die er is en willende jeugd toekijken en denken “Er is niets
tegen te doen”!
Sta op mevrouw Garmers, praat met uw collega’s van alle
besturen en scholen en ga naar mgr Secco en vraag uw steun. Ga
naar de bonden en pak uw duizenden kinderen en zeg tegen de
politiek “Wij willen die kansen waar wij recht op hebben”. Dan
zult u zien, dan zijn die paar ministers in hun aircokamers, niets
meer dan een paar kleuters in een aircoklas.
Ik wens u verder veel succes in uw strijd en ik ben altijd
bereid enige zaken met u door te nemen.
Heel veel succes namens de kinderen die nu wachten op
boeken, lesmateriaal en eerlijk onderwijs.
Einde brief.
Het onderwijs is de pijler van onze toekomst, doch zoals
we zien en af kunnen leiden hoe het onderwijs nu is, is er geen
toekomst. Het lager onderwijs is een farce en scholen zijn veelal
krotten. Zelfs andere scholen worden gesloten en de kinderen
staan op straat! Dat met het verplicht onderwijs beschreven in
een niets voorstellende wet, een wet wel ingevoerd maar waar
geen basis voor aanwezig is. De kinderen die thuis willen blijven,
blijven thuis en de ouders, waar pak je ze op als ze al niet volgens
de wet handelen?
20
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Afgelopen jaren dacht men bij het ministerie van onderwijs
dat er veel geld te verdienen was met het zelf verstrekken van
boeken. Het is nu eindelijk gebleken dat het meer geld kost dan
zoals het voorheen gedaan werd. Erger nog, weken na het starten
van het schooljaar zijn er scholen ZONDER boeken! Ja, we zijn
terug naar het tijdperk Afrika en we gaan nog verder terug als het
blijft gaan zoals onze groep daarboven wil hebben. Op de knieën
in de kerk als een gelovige slaaf, afhankelijk van een sinterklaas
spelende bisschop. We hebben niets aan wijsneuzen. Wijsneuzen
zijn lastig en stellen lastige vragen die zij niet kunnen beantwoorden. Dus, we houden de kinderen dom.
Wat zien we op de lokale middelbare scholen? Ze sluiten
absoluut niet aan op het niveau van Amerika en Europa. Jongeren
kunnen niet meer switchen omdat ze jaren van hun leven dom
in lokalen met afgetrapte / kapotte meubilair hebben gezeten en
werkelijk nauwelijks iets geleerd hebben. UNA, onze universiteit,
is een lachertje waar elke pias terecht kan en waar zogenaamd een
“degree” gehaald kan worden. Dan staan onze afgestudeerden daar,
klaar voor de maatschappij maar kunnen veelal niet geplaatst worden of hooguit als een baliemedewerker en robotachtige functies.
Zeker niet als zelfdenkende personen en zeker niet met een eigen
initiatief. Triest! Vraag je die mensen in een of andere taal iets,
buiten Papiamento om, dan is het een stotterend hoopje ellende
wat je hoort. Nagelaten die personen die technisch onderwijs
hebben genoten die dan wat Engels kunnen. Dat klopt wel want
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welke taalexpert begrijpt dat Engels, om het dan om te zetten in
het Papiamento?
Hele levens zijn vergooid door slecht onderwijs. Niemand
in de wereld zit te wachten op de jongeren van onze UNA. Erger
nog, ze mogen weer enkele klassen terug doorlopen om wat op
niveau te komen, mochten ze gaan besluiten in het buitenland
verder te gaan! Triest dat vele jonge levens verpest worden door
een land dat niet wil hebben dat zijn kinderen het beter krijgen.
Ooit eens aan gedacht om communicatie te doen of journalist te worden? Nu, als je dat in Europa haalt, heb je bloed,
zweet en tranen moeten laten en zijn er velen die afvallen tijdens
deze opleiding. De UNA is voor die afvallers een oplossing. Je
komt en gaat na enkele jaren als journalist de wereld in! Iets wat
we nu al zien in de journalistiek op dit eiland; Journalistiek doen
vanuit een Facebook of wat op internet surfen. Veel nieuws is al
een dag van te voren te lezen op je scherm eer de lokale kranten
en TV ermee komen. Zover ik weet heeft er maar een journalist
op dit eiland gezweet in Nederland. De rest noemt zich te pas en
te onpas journalist.
Zo kunnen we eindeloos doorgaan wat we met onze kinderen in het onderwijs doen. Motiveren kan bijna niet omdat er
veelal ongemotiveerde docenten staan die zelf nauwelijks hun
papieren gehaald hebben. Ga naar Fefijk waar docenten, die zwaar

22
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overbetaald worden, niet komen opdagen en wel hun leerlingen
opdragen om op deze school te komen.
Hun lesrooster moet ongeveer zo klinken:
Hoe kom ik te laat op school.
Hoe verzin ik een smoes.
Hoe onthoud ik wanneer er geld uitgekeerd word.
Hoe houd ik iedereen voor dat ik me uit de naad werk.
Ik stelde eens voor dat kinderen NIET naar school, waarvan de docenten verstek lieten gaan, hoeven te gaan. Nou, ik dacht
dat ik de derde wereldoorlog had uitgelokt.
Als we gaan kijken in deze wereld zijn het veelal de minder
of niet gestudeerde personen die de grote veranderingen teweeg
brengen. Buiten die groep die zich alle informatie toe eigenen en
proberen zich zonder teveel moeite door scholen/universiteiten
te wringen, om zo hun droom werkelijkheid te maken. Hoeveel
ongeïnteresseerde kinderen hebben we niet op scholen rondlopen?
De groten der groten hebben allemaal dezelfde structuur in hun
leven en dat is van dag één op deze aardbol zaken binnenhalen die
alleen voor hun doel dienen. De “lastige” studenten, de buitenbeentjes, zijn veelal de “brains” achter grootse zaken. Onze ADHD
klanten die zich vervelen, wat niet gek is, is een mooi voorbeeld.
Geef zulke kinderen de vrijheid en het zijn stuk voor stuk genieën.
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Maar wat doen we bijvoorbeeld met deze ADHD personen? We geven hen een stempel en vele medicijnen en ze zijn
weer de schapen van onze maatschappij. De woorden WAAROM,
HOE zijn niet meer welkom. Iets wat we altijd hebben gezien op
dit eiland. Maar deze woorden zijn ook in de andere delen van de
wereld niet meer erg welkom.
Overigens over ADHD. De doktor die ADHD heeft uitgevonden, heeft nu openlijk beweerd in alle wereldpers dat ADHD
helemaal niet bestaat. Het was gewoon gecreëerd om zo “lastige”
en “moeilijke” kinderen via medicijnen te onderdrukken, in plaats
van hen de ruimte te geven in hun weg die ze willen bewandelen.
Eens een genie gevolgd? Nu, ik enkele en ook nu heb ik
met sommige regelmatig contact.
Een genie is iemand die een visie, een doel heeft van dag
één dat hij op deze wereld komt. Al weten sommige nog niet welk
doel het is maar toch zijn ze duidelijk bezig een pad te volgen. Erg
jammer is dat ik al vele genieën heb zien verdwijnen of zien overlijden. Niet op de natuurlijke manier, maar overleden aangedaan
door die mensen die overtroffen werden en/of de uitkomsten die
deze mensen tentoon stelden en niet pasten in Jantje maatschappij. Een lokale jongen, 18 jaar, mopperend op Microsoft en vóór
alle computerbouwers had hij al zijn eigen 3 core computer in
elkaar gefrutseld. Dat alles net nadat de eerste harde schijven
bestonden, helaas was dat te ver voor die tijd. Hij herschreef in
24
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die tijd Windows op vele punten en liet dat trots Microsoft weten.
Microsoft vroeg hem bij hen te komen werken. Hij weigerde en
enkele jaren later overleed hij.
Een jongen met een vader als professor bij de Technische
Hogeschool in Eindhoven. Deze jongen overtrof zijn vader en
ging nauwelijks naar school. Maar hij wist op alle zaken in de
maatschappij dingen aan te vechten en aan te tonen dat ze niet
klopten. Formules waren niets voor hem en hij ging in de clinch
over vastgeroeste theorieën. Hij vertikte om zijn papieren te halen.
Hij verschool zich, ging uiteindelijk aan de drugs en verdween
van deze aarde. Hij kon het onrecht en de domheid van de mensen
niet meer verkroppen.
Zo heb ik er meer meegemaakt en laatst nog heb ik enkele
kunnen laten inzien wat er gaande is. Die jongeren leven gelukkig
nog. Doch weer andere zijn vastgeroest en menen zaken te kunnen
veranderen! Nu ja, zie wie dit schrijft! Dingen veranderen. Een
woord wat ik veel naar mijn hoofd gegooid heb gekregen. Laten
we dat even rechtzetten. Ik ben nu aan mijn 54ste boek bezig en
het lijkt bij vele mensen erop dat ik zaken op wil dringen en zaken
alsmaar wil veranderen omdat ik meen dat wat ik schrijf beter
is. Ik heb nu al diverse malen geschreven dat het niet aan mij is
om zaken te veranderen. Op de manier zoals ik de wereld zie en
beleef, als een energie, hoeft er niets veranderd te worden omdat
alles gaat zoals het moet gaan. Wat ik wil doen, en ik zie dat als
mijn taak, is dat mensen hun ogen gaan openen. Dat mensen hun
- Curaçao achter gesloten deuren -

25

hersenen eens gaan gebruiken voor waar ze het gekregen hebben.
En dat mensen zich weer als mensen gaan gedragen. Ik zet alleen
zaken op papier die ik door krijg, meer een spiegel voorhouden van
de moderne tijd, om mensen te laten zien wat er met hun energie
gebeurt. Dat velen dat verloochenen, tegenhouden, afschermen
en zelfs hun hoofd in het zand steken, is niet aan mij verder om
in discussie te gaan of aan te vechten. Ik respecteer ieders manier
van leven en ieders manier van denken. Het is niet aan mij om aan
wie dan ook zijn energie te gaan sleutelen. Deze energie moet ik
volgens mij naar buiten brengen en wat een ander ermee doet, ligt
aan ieder zijn besluit.
Een kleine overdenking die ik plaatste op internet.
For years people believed in getting their degrees,
getting their certificates from schools.
But have you seen the people who are really on the top?
Those who really have made the differences?
Having your degree your certificate means you are part
of a system that needs only sheep.
The system does not want differences!

2. Olympische spelen
Een ingezonden stukje wat nergens geplaatst werd. Het
was duidelijk dat je klein 11 duizend atleten niet uit mag lichten
26
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tegenover een kleine 8 miljard mensen op deze wereld. Het is
typerend dat men lokaal vele zaken probeert tegen te houden of te
ontkennen. Later in een andere zaak zal het duidelijk worden wat
er gaande is bij de eigenaar van een internet krantje die geheel dol
draaide en zo liet weten wat er gaande is onder de pers.
Het ingezonden stuk
Eén van de 10.820 atleten!
De Olympische spelen, een wereldevenement waar 10.820
topatleten, bij een wereldbevolking van over 7.241.574.072 mensen, uitgekozen worden om hun land te vertegenwoordigen.
Curaçao had het in het verleden zo druk met zijn politiek
dat ze vergaten om het “land” Curaçao bij de Olympisch organisatie te registreren als zijnde een land. Gevolg, onze Curaçaose
vlag was nergens te vinden. Toch deden er verschillende atleten,
verdeeld over enkele landen, mee. Enkele onder de vlag van
een wel erkend land maar ook drie atleten onder de vlag van de
Olympische spelen. Door aandacht te vestigen met hun danspasjes
en prestaties kwamen ze uitgebreid in het nieuws. Later werden
er zelfs persoonlijke en nationale records verbroken door deze
helden.
Dan komt jouw terugtocht naar je “zogenaamde” geboorteland wat dus internationaal geen land is. En dan merk je, je
staat alleen op de luchthaven! Met alleen jouw familie die je wel
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steunt en bijstaat. Je zelf afvragend: Waar is mijn land? Waar is
de waardering? Want van de ruim 7.241.574.072 mensen stond
ik wel als topatleet, gehaald via kwalificaties, tussen de 10.820
uitverkorenen van de wereld.
Het is triest en erg onbeschoft dat wij onze wereldhelden
zo behandelen! Later zijn we kwaad als ze voor een ander land
gaan uitkomen doch daardoor wel als helden verder door het leven
kunnen gaan. En dan zien we in een keer onze hoogwaardigheidsbekleders vooraan in de rij staan! Zodat iedereen kan zien hoe
goed we het voorhebben met deze atleten.
Ik wil deze helden bedanken voor hun geweldige prestaties
en zeggen; “Blijf jullie droom volgen en blijf voor jullie idealen
gaan!”
Einde ingezonden stuk

3. Kinderleed
Wederom een stuk wat niet geplaatst werd en geen enkele
aandacht kreeg. Natuurlijk niet want ik had bij de vele personen,
die bij ons thuis kwamen, een link kunnen leggen naar de vrijmetselarij en op hun vraag om te stoppen met kinderleed het verkeerde
“nee” antwoord gegeven.
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“Nee, ik stop niet met kinderleed zolang er kinderleed is”.
Dat was het antwoord aan deze personen wat een complete
turn maakte in ons leven. We hebben in de vele jaren de ellende
gezien in en rond de kinderen en ook gezien waarom het niet
verholpen kan worden. Wat blijkt? Dat er namelijk geen weg
is maar zeker geen wil! Er wordt onwijs veel geld gemaakt met
kinderleed, kinderhandel en kindermisbruik. Alleen al op Curaçao
zien we wat er allemaal mis is onder de kinderen en dat allemaal
gedekt, schoongepraat en verzwegen door die personen die hiervan
een graantje meepikken. Laatst werd vanuit internationale organisaties wederom kenbaar gemaakt dat in de laatste jaren nadat
de rapporten en voorstellen die er gelanceerd zijn, Curaçao nog
niet één ervan heeft opgepakt of is ermee gaan werken! Waarom
is duidelijk; Kinderleed betekent veel geld.
Ik heb in een stuk, wat alleen op internet verscheen, de
zaken op een rijtje gezet.
Waar het om ging was dat UNICEF een onduidelijk gemanipuleerd rapport gepresenteerd had op Curaçao waar ze mild
deden over het kinderleed. Maar in Nederland sloeg UNICEF een
geheel andere toon aan en waren diverse uitspraken vernietigend.
Ze waren duidelijk bang om met een eerlijk statement te komen
op het eiland Curaçao. De dames van UNICEF stonden duidelijk
onder druk. Er waren politici en experts die zich afvroegen of er
misschien een “schaduwrapport” geschreven was! Eén voor de
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Antillen en één voor de wereld. Dat ze zwaar onder druk stonden
was duidelijk, ze vermeden vanaf het begin de kritische personen
en instanties. De ware mensen vanuit het veld werden niet erbij
betrokken en mochten hun bevindingen/cijfers niet naar buiten
brengen. Later werd ik daar nog op aangevallen door een zekere
Jeroen Jansen die blijkbaar mee bepaald had wie wel en wie niet
mocht praten op dit eiland.
Buiten het rapport hoorden we uit diverse hoeken, zoals
een VN en UNICEF zelf, wat dubieuze uitspraken. Zaken die je
niet direct terug kon vinden in het rapport maar wel aangehaald
werden. Dat er meer achter de schermen gebeurt, is duidelijk. Wat
met dit alles duidelijk is geworden, is dat vele grote instanties bang
zijn de waarheid naar buiten te brengen en zwaar onder druk staan.
Dat werd ons ook duidelijk toen wij benaderd werden door personen, onafhankelijk van elkaar, en die ons vroegen om te stoppen
met kinderleed omdat het anders gevaarlijk zou kunnen worden.
Het ingezonden stuk
Waarom kinderleed blijft bestaan.
Hiermee wil ik aangeven waarom het moeilijk is dat kinderleed zal verdwijnen.
Na het boekje “Geboren voor één cent” kwamen we erachter dat de problemen niet alleen gezocht moesten worden bij
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de lokale instanties. Deze bleken veelal onprofessioneel te werken
en sommige zelfs zonder enig kennis van zaken. Je zou kunnen
zeggen “waar een wil is, is een weg”. Maar kinderleed blijft maar
aanhouden omdat er alsmaar achter de feiten wordt aangehobbeld en dat het dweilen is met de kraan open. Incest, drugs, mishandelingen en ook het verhandelen van kinderen worden door
hogerhand niet erkend.
Toen we met een compleet verslag kwamen bij de minister
van gezondheid, mevr. Constantia, werd het niet gelezen en werden
we ook niet voor een gesprek ontvangen. Door de vorige minister,
mevrouw Leeflang, werden we zelfs bedreigd! Het was minister
president Schotte die als eerste een confrontatie aan ging betreffende dit probleem. Hij was de minister die ook Unicef goedkeuring gaf om een onderzoek te doen naar de stand van zaken over
kinderleed op het eiland. Hij kon niet veel anders want we hadden
al bij Unicef, VN, Nederlandse politiek en Europees Parlement
aangeklopt dat de toestand onhoudbaar was en nog is. VN vroeg
Nederland naar opheldering en Nederland moest zwijgen want er
waren geen cijfers die ze konden overleggen!
We weten vanuit het verleden bij andere zaken dat Unicef
alleen datgene mag onderzoeken wat de regering van het desbetreffende land toestemming voor verleent! Wat inhoudt, het
onderzoek mag gehouden worden onder die mensen van dat land,
dat dit toestaat!
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Kort voordat Unicef met zijn onderzoek begon, gebeurde
het volgende. Via iemand die zich zeer dichtbij het lokale onderzoeksteam bevond, hoorden we dat Unicef lokaal maar met
een beperkte groep mensen ging praten! Mensen van wie we al
wisten vanuit het verleden dat zij niet beschikken over de werkelijke cijfers! Dat omdat ze maar in een beperkt gebied in het veld
werken. We hebben contact gezocht met zowel de internationale
als de lokale Unicef organisatie maar er kwam geen response. Via
de pers vernamen we kort daarna dat het uitgemaakt was dat er
een selectief elite groepje gehoord zou worden. Niet de scholen,
hoofden der scholen, schoolgemeenschappen, wijkverpleging en
doktoren! Juist deze mensen die DAGELIJKS met onrecht onder
de kinderen te maken hebben. De lokale Unicef groep zweeg in
alle talen en was nergens te vinden. Althans, we hadden via ons
contactpersoon en uit de pers begrepen dat ze niet van hun plan
af zouden wijken!
Wat gebeurt er dus? Unicef krijgt gemanipuleerde cijfers
vanuit ons eiland. Cijfers die door enkele instanties vrijgegeven
worden maar die vaak zelf de oorzaak zijn van deze kinderellende.
Het rapport is nu gebaseerd op een politiek en enkele organisaties
die zeker niet naar behoren (kunnen) functioneren. En zo blijven
nu weer de ware cijfers achterwege!
Waarom? Omdat kinderleed een handel is waar heel veel
geld in omgaat. Via dit leed zijn er vele organisaties die er een
boterham aan verdienen en is er een politiek die kinderen ge/
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misbruiken voor hun doelen en hun handel als drugs bijvoorbeeld.
Want hoeveel kinderen op dit eiland worden gedwongen om zich
in de drugswereld te begeven? Maar buiten dat, is kinderhandel
en seks met kinderen een welkome inkomen voor velen. Onze
freezones blijken, naar horen zeggen, een waar paradijs te zijn van
waar kinderporno de wereld ingestuurd wordt. Maar vergis u zich
niet, ook de katholieke kerk maakt al vele jaren misbruik van onze
kinderen! Met een huidige bisschop die het zelfs ontkent en af doet
als verleden tijd, terwijl wij vanuit het Vaticaan een schriftelijk
excuus kregen voor wat er in het verleden gebeurd is. Het geloof
waar vele clubjes en vele stichtingen zich achterschuilen en in de
naam der God de kinderen gebruiken/misbruiken voor hun eigen
ego en verdiensten.
Het rapport Unicef zal internationaal worden aangevochten. De nodige acties zijn al ondernomen en zowel VN, Nederland,
en het Europees Parlement weten dat er “meer” aan de hand is.
Helaas zijn de kinderen wederom de dupe van gemanipuleerde cijfers, opgelegd door de lokale politiek.
Einde ingezonden stuk

- Curaçao achter gesloten deuren -

33

4. Opvoeding, wat doen we ermee en hoe
gaan we verder?
We hebben onze monden ervan vol “onze kinderen zullen
dat nooit doen”. Ik heb een belangrijke les geleerd in mijn leven
met al mijn kinderen in huis (over de 50); Zeg nooit, nooit!
“Nooit” is een woord waarvan alsmaar het tegendeel bewezen wordt. In alle voorvallen zijn we er achter gekomen dat we
bij het opvoeden het als ouders altijd juist goed fout doen. Hoe dat
veelal komt is omdat wij het altijd anders willen en beter willen
voor onze eigen kinderen. Maar hoeveel luisteren we eigenlijk
naar de kinderen? Hebben we wel door wat zij ons te vertellen
hebben en ons zelfs willen bijbrengen? Vergeet niet, elk kind komt
puur op deze aarde en ze weten alles wat ze nodig hebben voor
hun verder leven. Maar wij menen dat we hen regels bij moeten
brengen, dat ze moeten gaan passen in de huidige maatschappij.
Ook verwachten we dat we iedereen moeten laten kunnen zien
hoe goed ze zijn.
Is het je niet opgevallen dat ouders altijd willen opscheppen wat hun kinderen allemaal al weten en kunnen? Valt het niet
op dat je, je kinderen allemaal rijk wilt zien en dat ze veel bezit
gaan krijgen over materiële zaken? Wij ouders dringen onze
kinderen op, de node en regels van de op dat moment heersende
maatschappij. Ieder kind moet nu computerspecialist zijn en moet
mega bedrijven bezitten, veel geld en huisje, boompje, beestje. En
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dan pats boem je kind weigert daaraan mee te doen, gaat uit huis,
zwerft wat rond en doet in jouw ogen niets. Ze liggen dwars en
zijn veelal met een of ander ADHD stempel al besmet.
Het kind is in jouw ogen een mislukking en betekent niets
voor het geheel. Mislukkelingen die veelal in de drugs gaan en
zelfs de opleiding crimineel zijn, met glans hebben doorstaan.
Wat een desillusie, wat een pijn en men ziet dan vele ouders terugkruipen in hun schulp, afstand doen van hun kind en schamen
dat het hun achternaam nog draagt.
Maar ons gebeurt dat niet. We zijn er voor de kinderen, we
begeleiden hen, praten met hen en doen wat wij denken wat goed
is voor hen. Nee, met ons gebeurt dat niet want onze opvoeding is
de beste van het beste. Maar ook deze illusie ploft uit elkaar en je
ziet dan ook deze hardroepers na verloop van tijd deze kinderen
verstoten.
Wat gaat er mis? Veel! Want zoals ik al eerder schreef,
het kind weet namelijk al zijn weg maar wij leggen het kind onze
ego en onze droom op, en die staan lijnrecht op het doel wat dat
kind heeft. Heer Semler had dit door en zag de onvrede maar hij
had ook door wat er mis was. Hij als miljardairszoon deed wat
hij wilde doen; Muziek maken, dat zou zijn leven worden. Hij
formeerde zijn band, hij had een eigen studio en rommelde zo
wat aan. Zijn vader liet hem zijn dingen doen, “Later zal hij eens
volwassen worden”. Mooi niet en zijn vader gaf hem uit wanhoop
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de fabrieken die hij had opgericht met bloed, zweet en tranen.
Semler junior kwam in een van die fabrieken en zag ontevreden
mensen en mensen met veel pijn. Hij had een idee en vertelde
dat aan zijn vader. Pa was geheel van streek en junior vertelde
pa en zijn staf zich nooit meer te bemoeien met de fabrieken. Ze
werden aan de kant gezet. Semler junior begon met zijn plan wat
resulteerde in vrolijke mensen, veel omzet en bedrijven die niet
stuk te krijgen zijn! Hij droeg op en liet het zo uitvoeren zoals hij
zijn leven zag. En wat deed Semler junior verder? Hij speelt nu
nog gitaar, maakt muziek en denkt verder over zijn nieuwe projecten die hij wil verwezenlijken; Gezonde mensen met plezier
in het leven, plezier in het werk wat ze doen en een goed bestaan.
Dit is wat er met deze man gaande was en zulke verhalen
kun je toepassen bij elk kind. Je vader hoeft geen miljardair te
zijn maar we zouden de kinderen eens wat meer de ruimte moeten
geven om zich te kunnen ontplooien waar ze hier op aarde voor
gekomen zijn.
Nu hebben we veelal zieke mensen, vele zieke kinderen,
hongersnood, pijn en verdriet. Puur omdat we onze jeugd een
verziekt systeem opdringen wat al lang achterhaald is. Maar omdat
wij ouders vastgeroest zitten in dat zieke systeem, lijkt het erop dat
wij onze kinderen niets beters gunnen! Vreemde uitspraak maar
het is zo. Je weet heel goed dat je een slaaf bent van jouw baas,
jouw bankrekening en jouw schulden! En wat doe je? Je staat toe
dat jouw kinderen ook zo opgeleid worden!
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Het ingezonden stuk
Mijn kinderen doen dit NOOIT!
Vandaag kreeg ik een commentaar op het stuk van onze
strijd tegen onrecht. Kinderen verdwalen omdat het de slechte
ouders zijn die de kinderen verzieken! Er kwam een volgende
uitspraak en die wil dat met u delen.
Ik haal even aan; “John, mijn kinderen komen nooit in een
dergelijke situatie terecht omdat ze goed opgevoed zijn door mij
en hun vader die samen een gezin vormen.”
Dit is de grootste fout die vele ouders maken “mij over
komt het niet”! Nu, uit de 33 jaren ervaring met kinderen en het
opvangen van over de 50 kinderen moet ik je helaas teleurstellen
in je stelling. Over de 40% van de kinderen die in drugs zijn beland komen uit gezinnen waarvan de vader en moeder dachten dat
het met hun kinderen niet zouden gebeuren. Erger nog, ze bleven
het tot de laatste dag, voordat ze vast kwamen te zitten, beweren
dat het niet zo was. Wij hebben gezinnen, waar ook wij het niet
van konden geloven, totaal kapot zien gaan doordat een van de
kinderen het pad der drugs ging volgen.
Even een klein voorbeeld wat vorige maand op ons pad
kwam. Van een jonge studerende die al ver was in zijn technische
opleiding in het buitenland, kregen pa en ma de melding dat hij
zwaar aan de drugs was en vast zat voor dealen. Bij het contact
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wat we kregen met hem, was zijn verhaal dit; “John, je kent me
al 14 jaren en ik heb me rot gestudeerd. Maar wat ik ook studeer
en wat ik ook doe, ik kan nooit zo rijk worden als met wat ik nu
doe! Ik zal doorgaan en af en toe vastzitten is het risico.”
Nu, mijn mond viel open en die van pa en ma ook. Wat ga
je doen met zo’n verziekte gedachte waar je met geen mogelijkheid doorheen komt? Deze ouders hebben beiden een zeer hoge
functie op het eiland en waren trots op hun enige zoon. Een zoon
die op het punt stond zijn titels te behalen en toen besefte dat er
in een andere tak van de maatschappij heel veel geld te maken is.
Zeg nooit nooit want als ouders heb je niet alles in handen
en kun je praten als brugman maar als het kind anders meent te
moeten doen, doet hij dat. Ik heb vele jankende ouders meegemaakt vol onbegrip, veel pijn en diepe wanhoop en ook zij riepen;
“MIJN KINDEREN DOEN DIT NOOIT”!
Einde ingezonden stuk
In die zelfde tijd schreef ik een brief aan onze nieuwe
minister president die voor enkele maanden deze functie zou
bekleden. Het was gewoon om even duidelijk te stellen wat er,
ook onder zijn bewind, gaande is en misschien dat er wat meer
aandacht besteed kon worden aan dit grote probleem.
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Pas na een vervolgbrief waarin ik aan haalde dat deze
minister ook geen fatsoen had om simpel het schrijven te bevestigen voor ontvangst, kreeg ik een brief van deze man met een
bevestiging.
De brief geschreven aan heer Hodge
Geachte heer Hodge
Mijn naam is John H. Baselmans en ben de schrijver van
vele boeken over en rond Curaçao. Het wel meest bekende boek
wat uitgekomen is onder mijn naam is wel “Mi bida no bal niun
sèn” met de Nederlandse versie “Geboren voor één cent”. Ruim
2.1 miljoen downloads
Daar mijn overleden vrouw en ondergetekende in het verleden voor het leed van de kinderen zijn opgekomen (54 kinderen
in huis gehad) en ik het werk samen met mijn vrouw nu voort zet,
blijkt in de afgelopen 30 jaren dat er bitter weinig voor de kinderen
gedaan wordt en veranderd.
Het leed is nog net zo triest als 30 jaren geleden en de
vele stichtingen maken misbruik van dit leed. Ook zijn eerdere
meldingen van zelfs overleden verwaarloosde kinderen bij uw
oud collega’s nooit serieus genomen. Het rapportje “Kinderleed
verleden tijd” heb ik aan diverse voorgangers aangeboden zonder
enig resultaat.
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Nu weet ik dat er zwaardere landelijke zaken op te lossen
zijn en u kunt ook geen ijzer met handen breken. Maar het deed
me pijn dat ook uw regering nauwelijks aandacht besteed, laat
staan stappen gaat ondernemen, om het kinderleed aan te pakken. De stugge ouderwetse stichtingen met veelal niet voldoende
adequaat personeel rommelen maar wat raak en in uw beleid zien
we nauwelijks iets naar boven komen wat het leed van de kinderen
zou kunnen verzachten.
Ik denk, het zou eens tijd zijn om met onze kinderen te
starten en niet ergens midden in een doelgroep wat veelal Seru
Fortuna en Marchena is (wat we wederom zagen bij het bezoek
van heer Plasterk). Het zou uw regering sieren als u kinderhandel,
kinderporno, kinderdrugs en kindermisbruik maar ook het verdere
leed als inteelt aangepakt zou worden. Het rapport wat gaat komen
van UNICEF zal verpletterend zijn en van intern hoorde ik dat
het maar een tipje is van de ijsberg. Men durft het totale plaatje
niet te tonen.
Heer Hodge ik zal in uw korte tijd van zitten hoogstwaarschijnlijk geen kans krijgen om mijn verhaal te doen maar ik ben
niet belangrijk maar wel uw landskinderen die ook deze regering
dreigt te vergeten om die eens voor te gaan op komen. Hopelijk
dat ik even uw ogen geopend heb en u verder heel veel positieve
energie toewensend teken ik, met veel respect,
Einde brief
40

- Curaçao achter gesloten deuren -

5. Respect
Het blijft toch een eeuwig onderwerp en er zijn toch al vele
malen stukken en boeken door mij geschreven waar dit woord in
voor komt. Toch lijkt het erop dat men nauwelijks pakt wat er aan
de hand is en waarom respect een “leeg” woord aan het worden is.
-Wat is er gaande.
-Wat en waarom worden wij mensen niet meer als
gelijke behandeld en doen wij daar ook aan mee?
-Wat is er gaande dat het gehele menselijk ras aan
het verpauperen is?
-Waarom kunnen we niet meer met elkaar leven maar
lopen we zo ver mogelijk langs elkaar?
Vele van dit soort vragen kun je gaan stellen. Maar we zullen bij het beantwoorden van de ene vraag weer meerdere vragen
oproepen. Laat me een gooi doen in een kort antwoord;
Het systeem heeft ons nodig als eenlingen niet als een
machtig blok.
Verder zul je hier nog vele zaken lezen waarin zal blijken
waarom er geen respect is. Wij zijn gedaald onder het dierlijk
niveau, een kwalijke zaak voor de mensheid.
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Het ingezonden stuk
Respect
Vaak wordt het woord “respect” te pas en te onpas aangehaald. Doch in onze omgeving gebruikt men het woord veelal
te onpas. Dat omdat men niet de betekenis meer weet van dit
woord. “Respect” is iets wat je verdient maar “respect” is ook
wat je altijd zult moeten tonen naar je medemens. In de natuur
is respect het belangrijkste woord dat gehanteerd wordt. Dieren
en planten respecteren elkaar en zijn samen bezig om de natuur
één geheel te houden. Deze natuur weet dat samen werken de
oplossing is tegen het negatieve en dat samenwerking altijd zal
overwinnen. “Respect” en de daaraan gekoppelde eenheid maakt
dat men overleeft.
Wat zien we bij de mensen momenteel om ons heen? Men
scheldt, tiert en we maken elkaar het leven onmogelijk. Er is geen
respect meer voor het leven, erger nog we beroven andere mensen
van het leven. We haten elkaar en we gunnen elkaar niets. Sociaal
zijn is momenteel asociaal zijn. Het draait alleen nog maar om haat
en nijd via vele media maar ook op zogenaamde sociale websites.
Het onder andere elkaar anoniem het leven ziek maken, bedreigen of aanvallen is zoals mensen zich nog maar kunnen kenbaar
maken. Vrijheid van meningsuiting heeft wel een regel en dat is
“respect” tonen naar elkaar toe, ook al is het je tegenpartij of ben
je het er niet mee eens.
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Het doet pijn om te zien dat wij als mensen elkaar niet
meer respecteren. Erger nog we zijn afgezakt naar het laagste peil
van de mensheid want sinds een korte tijd is een mensenleven
niets meer waard en is respect een loos woord wat geen krachten
meer bezit. Willen we door welke impasse ook heen komen zal
er respect moeten zijn. Er zal alleen nog een oplossing gevonden
kunnen worden als we weer als mensen oog in oog tegenover elkaar gaan zitten en dat met een wederzijds respect. Samen is elk
probleem op te lossen hoe groot het ook mag lijken. Met respect
is geen probleem te groot.
RESPECT!
Einde ingezonden stuk

6. Talen
Hoeveel keer ik niet geconfronteerd word over de taal die
ik spreek en schrijf, is enorm. Veelal zeer positief en mag ik vaak
mails lezen uit vele hoeken van de wereld dat mijn boeken in
een adem worden gelezen en mensen die mij persoonlijk kennen
zeggen; “Als ik jouw boek lees, hoor ik jou tegenover me zitten
op jullie bank”! Geweldige complimenten in mijn ogen, want
buiten dat ik al de 4.5 miljoen downloads ben gepasseerd met
mijn boeken, worden ze ook nog volop gelezen op mijn websites.
- Curaçao achter gesloten deuren -

43

Maar elke medaille heeft een keerzijde en dat is dat ik
aangevallen word door enkele jaloerse schrijvers en taalkenners die
menen dat ik hen in diskrediet breng! Natuurlijk want ik verkoop
mijn boeken niet maar ik geef ze weg en ik schrijf bovendien vanuit
mijn hart en ziel! En dat kan en mag een commerciële schrijver
niet doen. Vele schrijvers van literair verantwoorde boeken zijn
zelfs beperkt om waarheden te publiceren. Ze staan onder een
zware censuur vanuit hun uitgever. Mooie gladde woorden literair verantwoord is zeker kassa. Nu, die kassa ken ik niet en ik
pretendeer ook geen schrijver te zijn die aan deze literaire show
mee doet. Ik zou daar niet mee vergeleken willen worden want
dat wil zeggen dat ik niet meer de waarheid op papier kan zetten
via mijn eigen woorden.
Vandaar dat ik het volgende stuk schreef waar geen twijfels
meer over kan ontstaan.
Het ingezonden stuk
Discriminatie?
Het kan je maar verkeren, je doet je best om de gemeenschap te helpen, bij te staan en je in te zetten voor de jeugd en dan
word je werkelijk in alle talen naar de verdommenis gescholden.
Wat is er gebeurd?
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Al enkele jaren geleden heb ik een geheim van mij vrijgegeven wat ik dacht voor me zelf te houden dit leven. Al schrijf
ik mijn vingers blauw, ik ben allerbelabberds in mijn talen. Het
Nederlands is waar ik me nog het beste in uit kan drukken maar
dan moet ik nog alles wat ik schrijf na laten lezen door een ander
persoon. Bij Duits was mijn hoogste punt een 3, Engels een 4 en
Frans een 1, Spaans 1. Voor het Papiaments heb ik vele cursussen
gedaan en bleef ik zweten en zwoegen en kreeg geen fatsoenlijke
zin op papier. De over 50 kinderen die we hadden spraken allemaal
Papiaments en ik maakte het spelletje allemaal met hen “leer mij
Papiaments en ik jullie Nederlands” Nu, ze spreken nu allemaal
Nederlands en ik zit nog steeds met mijn tong in de knoop! Mijn
overleden vrouw was hoofd der school en heeft mij tot in den
treuren het Papiaments doorgenomen. Nu nog steeds zit ik met
mijn tong aardig in de knoop bij het spreken van Papiaments.
U zult het niet geloven maar al mijn boeken worden gecorrigeerd door mensen die me kostenloos willen helpen en die vinden
dat ik wel alles op papier moet zetten. Zo heb ik dus Nederlandse,
Papiamentstalige en Engelse boeken op mijn naam staan.
Wat blijkt, ik ben a-taalgevoelig en aardig talenblind. Bij
het Nederlands is mijn hoogste punt een 6 en die werd gehaald
door eindeloze bijscholingen en flinke klappen tegen mijn kop!
Toen in mijn tijd waren er geen testen en was het gewoon dat je
het maar moest kennen.
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Nu woon ik op een eiland vanaf 1982 en sinds een korte
tijd hebben we regeerders en mensen die menen dat Papiaments
een wereldtaal is. Al mijn brieven zijn in het Nederlands, puur
omdat ik dat nog het beste beheers. Maar nu gaat het verder.
Nederlandse brieven worden niet beantwoord. Mijn naam wordt
op de radio door het slijk gehaald want ik heb geen respect voor
de Papiamentse taal. Erger is dat ik sinds kort mijn mening niet
meer mag geven omdat die in het Nederlands is!
Wettelijk heeft ons eiland Curaçao 3 talen; Nederlands,
Engels en Papiaments. Officiële zaken zijn nog steeds in het Nederlands zo ook het gerecht. En dan worden mijn officiële stukken
belachelijk gemaakt, weggegooid omdat iemand die talenblind is
op komt voor mensen op het eiland. Ik heb geen respect, is wat ik
steeds meer hoor. Nee, ik ben wel goed genoeg om op te komen
als kinderen verkracht worden, mensen onterecht in de gevangenis
zitten en als iemand zijn kop uit moet steken! Ook waren we goed
genoeg voor over de 50 kinderen in ons huis waar de overheid
geen raad mee wist! Respect heb ik voor die mensen die mij ook
respecteren en mij accepteren zoals ik ben. Nog meer respect heb
ik voor die mensen die me helpen en die dag en nacht voor me
klaar staan als ik weer een ellenlange brief in elkaar geflanst heb
in mijn Brabants Nederlands of Engels!
Mensen en zeker heren politici, respect is er als men voor
elkaar op komt elkaar accepteert zoals we zijn. Dat is respect. Ik
discrimineer u niet en zal ik ook nooit doen. Ik hoop dat u dat
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verder ook niet doet omdat ik uw taal niet beheers. We werken
toch immers voor het beste voor iedereen! Niet waar?
Einde verhaal
Einde ingezonden stuk

7. Politiek
Over de politiek heb ik al heel veel geschreven en er is
ook al wat aardig losgekomen via wat stukken. Politiek is een
verlengstuk van de machtige der machtigen die samen met het
bankwezen als opdracht hebben de mensen te bespelen, regeren en
te onderdrukken. We praten duidelijk over een moderne slavernij.
Nu zijn daar nog wel wat verschillende opvattingen over.
Na jaren verdiept te hebben in de politieke structuur blijkt dat de
stribbelingen en ontkenning juist van die mensen afkomen die het
diepst in deze politieke beerput zitten. Opvallend is het komen en
gaan van partijen en dan weer onder een andere naam maar met
een zelfde structuur. Lokaal zien we bijvoorbeeld dat de PAR gaat
of is aan het afbrokkelen en PAIS is komende. Natuurlijk weer
met loze beloftes en heilige uitgestreken gezichten. Het eeuwig
vaste beeld van de politiek.
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Politiek is een circus net zoals de sport, showwereld en de
kerk. Allemaal zaken om de burger bezig te houden en af te leiden
van wat er werkelijk gaande is op de wereld. Het is zoals het door
de grote der groten in elkaar is gezet en waar vele triljoenen weggesluisd worden uit het systeem. Iets wat nu openbaar gemaakt
werd vanuit Amerika, waar triljoenen missen in de boeken! Dat
geld wordt aangewend om enkele groepen te beschermen voor
wat er allemaal op stapel staat.
Wat er gaat komen is nu eenvoudig te zien. Chaos en
complete afbraak. Deze zijn nu al in volle gang gezet en er wordt
hard gewerkt voor het behoud van domme kinderen en mensen
die niet meer hoeven te denken. Denkende mensen zijn lastig en
daar komen lastige vragen van.
Maar laten we eerst even de eerder geschreven stukjes
doornemen.
Ingezonden stuk één
Wat en wie is politiek?
Men begrijpt niet wat er gaande is met en in de politiek.
Wereldwijd kun je één zelfde lijn trekken in de politiek waar de
machtige organisatie zijn tengels in heeft. Het zijn die landen die
een geheel andere kijk hebben over de politiek en waar men ziet
dat men lak heeft aan deze zeer machtige organisatie.
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Kijk naar Cuba, Venezuela en China om er maar enkele
te noemen, ook de Arabische landen, waar men neg geen grip op
heeft omdat ze politiek niet gebonden zijn aan deze organisatie.
Ze worden afgedaan als communistisch of dictatuur. Maar in
werkelijkheid is het zo dat men vanuit de machtige hoek hen niets
kan opleggen en onder druk zetten.
De machtigen zitten ook op onze eilanden en al wil je
komen met een partij die het goed voorheeft met de bevolking,
zal die partij het niet maken of ze worden zo onder druk gezet en
het wordt hen onmogelijk gemaakt om iets te ondernemen.
Zie heer Pourier die toentertijd zwaar onder druk gezet
werd door het IMF. En IMF kwam steeds met andere eisen, opgedragen door de machtige. Zo zijn de politiek en de politici niets
anders dan een buffer tussen de machtigen en de burger. Politiek
is niets anders dan als “pispaal” fungeren om het volk zoveel stof
te geven dat ze verdwalen in de ambtenarij, leugens en bedrog.
Ondertussen heeft men de ruimte om zaken werkelijk geregeld te krijgen die wij niet mogen weten, zoals bij ons olie en
gas bijvoorbeeld. Het was een geweldige tijd toen er de 10-10-10
onderhandelingen waren. Daar kon men zien wie wat werkelijk
besloten hebben en dat was noch Nederland noch de eilanden!
Politicus zijn, is alleen verwarring scheppen en de klappen
opvangen vanuit het volk, verdeeldheid scheppen en zorgen dat de
- Curaçao achter gesloten deuren -

49

zaken gedaan worden zoals het van hogerhand wordt gedirigeerd.
Dat zien we hier ook. Denk je nu werkelijk dat de huidige regering
zo de kleine regeltjes kent? Nee, zij worden punt voor punt geleid
door hogerhand om deze zaken door te voeren.
Heer Asjes is hier het bewijs van en de reactie van de gouverneur de sleutel! Al zou er nu een eerlijke groep opstaan met alle
goede bedoelingen voor het eiland en de bevolking, ik weet dat
ze nog geen 3 maanden vol houden, als ze die überhaupt krijgen!
Het gaat zeer ver en heel diep. En het is niet Nederland
dat oplegt of een maffia die deze spelletjes spelen. De maffia is er
alleen voor geld en om hun handel te kunnen doen maar kunnen
dan in een keer alle macht verliezen, wat we ook konden zien in
de laatste machtswisseling.
Ik ben benieuwd wanneer meerdere mensen dat gaan
zien. Zo lang blijf ik maar kijken, wachten en lachen om de vele
theorieën die gesmeed worden om zaken te verbergen.
Ingezonden stuk twee
De bezopen politiek
Veel is er geschreven over politiek. Acties worden gevoerd
en de ene na de andere belofte vliegt om je oren. Loze beloftes,
voor al tientallen jaren. Ik wil verder geen politiek noch loze
beloftes horen en ook mensen niet teleurstellen. Daarom denk ik
50

- Curaçao achter gesloten deuren -

aan een ludieke actie die misschien iedereen eens wakker gaat
schudden.
Onze bezopen manier van politiek voeren kun je maar
op een manier aanpakken. Als alles mee zit gaan we een sponsor
krijgen voor het volgende. 19 oktober gaan we stemmen als het
aan de politiek zal liggen maar we kunnen ook zo bezopen zijn,
zoals de politiek, dat we de 19de niet meer weten op wie we
moeten stemmen. Als we onze stemoproepkaart eens inwisselen
voor een fles heerlijke whisky op 18 oktober! Zijn wij als kiezer
de volgende dag zo bezopen en staan de politici nuchter te kijken
naar lege stemlokalen! Weten ze meteen hoe het voelt als wij dag
in dag uit naar hun bezopen onzin moeten luisteren!
Wie doet er mee?
Ingezonden stuk drie
Het kopen van stemmen
Vanmorgen was zelfs tot in Nederland te lezen: Heer
Schotte betaalt voor elke foto die gemaakt wordt van je stembiljet
en waar het kruisje Schotte rood is gemaakt 350 gulden! Kijk dat
is nu eens boter bij de vis doen van deze man.
Dus wat gaan we doen? We gaan massaal foto’s maken
van ons stembiljet.
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Zetten het in Photoshop en zetten ons rode dotje,
gemaakt in het stemhokje, digitaal op de plaats van
heer Schotte.
We printen dit uit en maken er zelfs nog een digitale
file van zonder kenmerken van Photoshop.
We gaan die inleveren bij heer Schotte en nemen de
350 gulden in ontvangst.
Na het innen van de 350 gulden doneren we die aan
een goed doel.
Bij de telling zal heer Schotte dan zien dat zijn kas leger
is en zijn stemmen niet overeenkomen met het uitbetaalde bedrag.
Ja, een boef vang je nu eenmaal met boevenstreken.
Einde ingezonden stukken
Naschrift
Na deze stukjes, die overigens niet allemaal geplaatst zijn,
blijkt dat de meeste burgers al zo gewend zijn aan deze manier van
oplichting dat de mensen het als normaal zien. Er zijn personen bij
die glashard beweren dat zwart, wit is en steunen de maffia met
alle mogelijkheden die ze maar kunnen bedenken. In verschillende
gevallen gaat het er zeer hard aan toe en schroomt men niet tegen
alles wat menselijkheid is te handelen. Politici stappen uit hun
partij en gaan in de politiek verder als zogenaamd onafhankelijk
lid, zonder dat ze werkelijk gekozen zijn.
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Weer andere zie je op plaatsen verschijnen terwijl een
simpele screening zegt dat ze vreselijk incapabel zijn maar ook
omkoopbaar en zelfs connecties hebben met de maffia. Nu, dat
laatste is eigenlijk geen vreemde zaak omdat als je niet deze connecties hebt, je niet erg ver kunt komen in de politiek. Politici
zitten er omdat ze manipuleerbaar zijn en omdat ze ergens goed
voor zijn, voor de maffia in de naaste toekomst. Zodra ze niet
meer nodig zijn, verdwijnen ze van het toneel. Daar is het gehele
politieke spel op gebaseerd.
Zo laat duidelijk heer Schotte de weg zien die we zullen
moeten inslaan met zijn nieuwe beweging “Reforma”, waar hij de
huidige politiek wil omzeilen om zo weer aan de macht te komen.
Een doorzichtig spel waar weer de gemeenschap via feesten en
loze beloftes in trapt. Men koopt gewoon de stoel met de miljoenen
die vanuit de maffia gepompt wordt. Men vergist zich in de kracht
van geld en het omkopen in de politiek, iets wat heer Schotte en
zijn “bazen” door hebben.
Niet alleen lokaal maar ook internationaal zijn het de
multinationals en zeer grote maffiabanken die de politiek bepalen.
Politiek is geen ideaal meer dat je vertegenwoordigt. Je vertegenwoordigt wat er wereldwijd door de machtige groep, genaamd
“Freemason” bepaald wordt. Datzelfde zien we met de lokale
vrijmetselarij (Nederlandse tak Freemason) waar pa Schotte,
volgens zeggen van bestuursleden, kennelijk de scepter zwaait
en zoonlief zijn opdrachten uitvoert.
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Politiek voeren is handelen zoals de groten het willen en
doen zoals het verwacht wordt van hun. En zo komen we tot een
paar stukken van iemand die meent de zaken te kunnen veranderen
op dit eiland.

8. Heer Goede met zijn Curaçao 3.0
Heer Goede is ex-rector van onze Universiteit en is op een
minder charmante manier van zijn plaats gewipt. Geen wonder
want het is regelmatig een politieke stoelendans op dat complex.
Hij heeft een blog Curaçao 3.0 waar hij een nieuwe bestuursstructuur probeert te laten zien en een nieuw Curaçao te lanceren. Heel
mooi en het leek even een serieuze gedachte waar ik me ergens
wel in kon vereenzelvigen.
MAAR… Na enkele reacties geplaatst te hebben op zijn
blog werd meneer Goede wat minder aardig want hij werd geconfronteerd op onzinnige en niet reële zaken die hij aan het uitkramen
was. Ook zijn weg was een puur politieke weg en zwaar politiek
gebonden. Ee zijn enkele politici die hij niet mocht en weer andere stonden kennelijk hoog op zijn wensenlijstje. Schreef je iets
wat niet paste in zijn “visie”, lees politieke vriendjes, dan was
een commentaar niet welkom. Dat resulteerde dat ik op een dag
niet meer op zijn blog mocht komen en hij ook nergens meer op
reageerde. Dus je kon stellen dat deze man niet open stond voor
kritiek laat staan voor zaken die hij lanceerde en die niet klopten.
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Zijn Curaçao 3.0 was een loze politieke stunt voor afgestompte
zogenaamde intellectuelen.
Hij was een langere tijd uit het gezichtsveld totdat we
deze man tegen kwamen in Avila bij de koffie hoek. Hij draaide
wat rond toen mijn vrouw en ik hem een plaats aan onze tafel aan
boden. Hij nam meteen plaats en we kwamen al snel op zijn zaken
die hij alsmaar loopt te promoten. Politiek moest anders, dat was
een duidelijke zaak voor hem maar wederom wees ik hem op de
onmogelijke zaken in zijn betoog daar politiek gebonden is aan
de grote der groten.
Hij had gerichte vragen en het leek er meer op of hij voorbereid was op onze ontmoeting. Ik had overal een antwoord op,
puur omdat ik één lijn heb hoe ik over zaken denk. “Hoe kunnen
we de huidige politiek veranderen” was een van zijn vragen. Ik
vertelde hem, een beetje extra hard want vele politici zaten op
het terras, dat we deze personen allemaal moesten ontslaan en
laten vervolgen voor hun daden. En dat we vervolgens met een
jonge groep moesten starten. Ik zag enkele rode hoofden en heer
Goede voelde zich ook niet erg op zijn gemak na die uitspraak.
Op het einde van ons gesprek van ongeveer een uur vroeg hij mij
“Waarom liet u mij aan uw tafeltje zitten en vertelde u mij in vertrouwen zoveel zaken?” Ik antwoordde hem dat alles wat ik hem
had verteld, iedereen mocht weten en geen geheimen waren. En
als hij er misbruik van wilde maken dat het weinig bij zal leveren
aan zijn missie met zijn Curaçao 3.0. Na dat antwoord was het
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gesprek snel afgelopen en zelfs een hand schudden was er niet
meer bij. Hij was duidelijk van zijn stuk gebracht.
Waarheid kan pijn doen, maar waarheid kan nooit misbruikt worden daar deze op waarheid gebaseerd is en geen negatieve impact kan hebben. Zo is mijn doel; Altijd zo de zaken
vertellen dat de waarheid heel blijft en er geen ruimte is voor
manipulaties door een politiek of door mensen die slecht willen.
Dat bleek duidelijk uit dit gesprek met heer Goede.
Enkele antwoorden op stellingen op de blog van heer
Goede.
Stelling 1
Heer Goede als antwoord op uw vraag
Wie doet mee?
Mooie woorden heer Goede en helemaal met u eens maar
hoe wilt u dit aan gaan pakken? We praten al eindeloos, zagen vele
groepen komen en gaan. Maar helaas is er te veel afgunst onder
elkaar en is praten meer loze lucht verplaatsen op het eiland. Als
er werkelijk iets gedaan gaat worden weet u me te vinden.
Een nieuw systeem zou kunnen als de oude wetten en
regels herzien werden.
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Een nieuw systeem is mogelijk als de organisaties waaruit
het oude systeem opgebouwd is, teruggeplaatst zouden worden
op hun oorspronkelijke plaats.
Waar starten we?
We zouden de jeugd weer “normen” en “waarden” moeten leren. “Respect” naar alles wat leeft en bloeit. Velen onder de
jeugd weten niet meer wat deze drie woorden betekenen. Ze zijn
het menszijn verloren en zien alleen geld en macht als zijnde hun
wereld. Maar wat als we eens als verstandige mensen weer eens
normale discussies zouden kunnen voeren. Hard, soms zwaar,
maar na afloop elkaar de hand schudden en bedanken voor de
leerzame tijd.
We leven met 7 miljard mensen op deze aarde. We hebben
7 miljard verschillende meningen maar moeten we dan tegen 7
miljard mensen vechten omdat ze onze mening niet delen? Ik mis
op het eiland de harde discussies met harde stellingen. Dat dan
samen en met respect elkaar aanhoren, elkaars mening inzien en als
“vrienden” verder gaan. Waar zijn die mensen die dat aandurven,
die niet persoonlijk worden en niet gaan dreigen met of zonder
rechtszaak? Laten we onze jeugd eens zien dat mensen die het
niet met elkaar eens zijn toch als mens samen kunnen leven op
een plaats.
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Stelling 2
Vernieuwingen
Heer Goede
Toen het elektronisch stemmen werd ingevoerd, bleek dat
het systeem wat gebruikt werd niet deugdelijk. Het was met wat
computerkennis en een portable te manipuleren. Ik neem aan dat
ook deze kinderziektes ondertussen aangepast zijn, al zal elektronisch stemmen altijd manipuleerbaar zijn. Wel is het zo, dat
het handmatig tellen en het bewuste rode potlood ook niet alles
is en zeker uit de tijd is. In het elektronisch tijdperk kun je toch
niet voorstellen dat je nog met zulke manieren te werk gaat als
politiek zijnde. Juist politiek zou vooruitstrevend moeten zijn, een
visie hebben en in de toekomst kijken. Wat gebeurt er hier? We
kijken achteruit, werken in het verleden en blijven het verleden
alsmaar aanhalen en gebruiken. Gevolg? Stilstand, en zeker geen
toekomst. Willen we vooruit zouden we eens vooruit moeten gaan
denken! Maar, willen we wel vooruit?
Dan vraag ik me af; Waarom worden alsmaar zaken die
vooruitgang bieden hier op ons eiland angstvallig geweerd of
weer afgebroken?
Zijn we bang voor het nieuwe?
Gunnen we niet onszelf het beste?
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Moet het een idee zijn van diegene die dan aan de macht is?
Dan is het niet vreemd dat we zo nooit een stap vooruitkomen. We zien het bij het belabberde onderwijs wat per jaar
achteruit holt maar ook in alle takken van onze maatschappelijke
ladder. We menen dat we met een datacenter te bouwen voor te
zijn op de regio maar ons denken en handelen is ver beneden vele
eilanden om ons heen.
Buiten dat er misschien “ongeschreven” regels zijn voor
politieke partijen, zie je dat ze nauwelijks met politiek bezig zijn.
Hun acties zijn meer het opleggen van hun mening en hun mening
is wet. Maar buiten dat, wie heeft ALLE politieke programma’s
bij elkaar kunnen vinden? Je moet moeite doen om te weten waar
elke partij voor staat. Van een werkelijk partijprogramma is er geen
sprake. Daarom zal al de start van de politiek aangepast moeten
worden en de partijen verplicht worden bv. één maand voor de
verkiezingen met een programma te komen. Ook zouden enkele
gedragsregels daarin niet overbodig zijn en zouden namelijk geweld, intimidatie, omkopen enzovoorts strafbaar moeten zijn. Wat
geeft de politiek het recht mensen te intimideren en te molesteren?
Stelling 3
Deze is als antwoord op een stelling waar belachelijke
voorstellen werden gedaan om landbouw te gaan promoten.
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Heer Goede
Zelf bezitten we 1 ha grond en we doen er alles aan om
wat groenten en fruit uit deze grond te krijgen. We hebben er alles
aan gedaan om ons te voorzien van deze groenten en fruit, maar.
het resultaat is belabberd. Curaçao is geen land waar we zouden
kunnen bestaan, of zelfs gedeeltelijk kunnen leven, van wat de
natuur ons geeft. Velen hebben het al geprobeerd en er zijn zelfs
kassen gebouwd met de nieuwste apparaturen die miljoenen gekost
hebben. En geen van allen halen het. Ook de mega kas op Barber
is een flop, al zullen ze dat nu nog niet toegeven. De grond is niet
vruchtbaar genoeg om er planten op te zetten die ons in leven
kunnen houden.
We hebben met vele ziektes te maken, slecht waterkwaliteit
of zelfs geen water! En daarnaast zeer weinig medewerking. Nu,
dat laatste hadden wij ook niet verwacht maar van een kale rots
kunt u niet verlangen dat het iets kan geven. We moeten de natuur
respecteren zoals zij is en dat is dat er maar weinig gegeven wordt
aan voedsel uit deze natuur op onze rots.
Zelf hebben we experts gehad van verschillende delen van
de wereld en ze stonden er versteld van dat er toch nog iets wil
groeien hier. We hebben samengewerkt met Europese tuinders en
ook zij gaven de pijp aan Maarten. We mogen niet stellen dat we
ons zouden kunnen voorzien van eten want zowel de historie als
het heden, zeggen ons dagelijks anders.
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Tot op heden niet mogelijk heer Goede.
We missen goede aarde, water en betaalbare bestrijdingsmiddelen. Ga maar eens kijken wat een zakje mest kost, wat
simpele verdelgingsmiddelen kosten. Maar het belangrijkste is
water, wat bv bij ons van 70 meter diepte moet komen en dan
maar voor 12 min per dag. Net genoeg om wat boontjes water te
geven. Tot op heden is niet een project geslaagd en dat is wat ik
u aan wil geven.
Mijn pleidooi is om op microschaal groente en fruit te
produceren aan huis. Ieder huis.
We hebben een groot probleem heer Goede, mensen kunnen niet praten laat staan discussiëren. Daar gaat al langere tijd
alles de mist mee in. Ik kan het met u niet eens zijn maar dat wil
niet zeggen dat ik niet verder meer met u kan praten. Als je hier op
dit heerlijk eiland een meningsverschil hebt met iemand, dan ben
je z’n vijand. En daar, juist daar verliezen we alles wat alsmaar
geprobeerd wordt om die op te bouwen. Praten, discussiëren en
meningen uitwisselen is de kracht van een volk. Daarom zijn we
nu zo zwak en komen we niet meer uit de simpele problemen. Ik
schreef toevallig vandaag dat ik met iedereen om tafel kan zitten
of het nu een heer Wiels is of een heer Schotte of wie dan ook.
Toen ik dat schreef was ik een verrader. Ik heb uitgelegd dat ik
geen vijanden ken, geen vijanden heb en dat ik in elk persoon wil
zien en horen wat er achter en in hem zit. Ja, al is het peil laag en
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soms onder welk niveau dan ook, toch zit er wat achter. En dat
intrigeert me in elk wezen hier op aarde.
Praten, luisteren, meedenken en samenwerken, daar kunnen we een nieuw land mee opbouwen. Helaas, daar zijn we nog
ver van verwijderd.
Stelling 4
Heer Goede
Vele jaren heb ik onderzoek gedaan waarom er nog kinderleed moet zijn. Dat resulteerde dat ik in de politiek terechtkwam
en het kamertje achter de politiek. Toen werd me duidelijk waarom
er kinderleed bestond en altijd zal blijven bestaan. Nog duidelijker
werd het, toen ik vanuit de politiek bedreigd werd en me aangeraden werd om mijn mond te houden. Toen had ik het totaal beeld.
En zo is het dat u geen kans zal krijgen om jongeren hun ogen te
openen en op te leiden. De jongeren mogen het totaal beeld niet
te zien krijgen, niet wijzer worden en zeker het niet anders gaan
doen. Hoeveel ideale beelden zijn er de laatste tientallen jaren niet
geweest? Waarom is niet één beeld uitgevoerd? Juist, het past niet
in wat er moet gebeuren en daar kan ik boeken over schrijven, wat
ik overigens al gedaan heb.
Heel goede stelling en zeker de laatste vraag waar u zelf
al een antwoord op geeft.
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“Maar wie moet bij een gesprek aanwezig zijn?”
Dan wil ik een cruciaal punt aansnijden.
- Hoe krijgen we de mensen zover dat ze gaan
luisteren, praten en respecteren?
Helaas, ik weet het antwoord niet en heb alleen ideeën
daarover. Maar ik vrees dat tegen de tijd dat die ideeën gaan werken, we allemaal in een roeibootje zitten!
Hoe kunnen we dit gaan opstarten? Is er al een groepje
aanwezig op dit eiland waar we mee kunnen starten om eens
samen gedachten, ideeën te wisselen en een weg uit te stippelen?
Zijn er mensen die hier aan mee willen werken en wat het
belangrijkste is, heeft dit alles nut als we het volk, zal ik het maar
even zo noemen, niet kunnen laten inzien dat er veranderingen
nodig zijn?
Ik weet dat het allemaal vele vragen en vele gedachten zijn
maar ik zet ze gewoon op papier hopende dat er iets uit kan komen.
Ik heb in mijn leerschool periode altijd geleerd “regeren
is vooruitzien”. Maar wat hebben we op Curaçao? Regeren is
frustraties uitleven op de bevolking en alsmaar teruggaan naar
wat geweest is. Frustraties over slavernij, verleden en zelfs vetes
onder families worden aangehaald. De politiek die we hier hebben heer Goede, is al geruime tijd gezakt op het peil 0,0! Want
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van vooruitzien is er geen sprake en heden zijn we al onze energie
aan het verspelen met vechten over een verleden.
Wanneer ik als Europeaan mijn wraak moest laten gaan
over het verleden dan kwam ik nooit aan leven toe. Ook wij Europeanen hebben zware vernederende tijden meegemaakt en was het
een handjevol edelen die het voor het zeggen hadden. We leefden
ook in lemen hutten en dan wel in de vrieskoude en onze edelen
hadden de kastelen verwarmd en de nodige kledij! Maar wat kan
ik daar nu mee? NIETS!
Het verleden is al lang geschreven en vandaag zijn ze al
aan het schrijven over vandaag! Dus rest me nu, op dit moment
mijn leven te leven en mijn toekomst te bepalen. Ik kan eindeloos
peinzen wat de Antillianen mij in de laatste 30 jaren hebben aangedaan maar ik creëer zo alleen een haat. Een haat waar ik niets
verder mee kan doen en mij tegenhoudt van het nu. Elke seconde
die ik zou spenderen aan mijn verleden is een seconde verspeeld
in mijn eigen leven.
Als we eens gaan beseffen dat we alleen in een heden zouden moeten leven en het verleden laten zoals het gelopen is, dan
zouden we nu de meest vooruitstrevende natie zijn. Want ondanks
dat wereldwijd regeren vooruitzien is, leven toch veel mensen in
het verleden en gooien daarmee hun hele leven weg.
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Het verleden kunnen we niet verloochenen, al gooien we
standbeelden om, verbranden vlaggen, gooien muren om of veranderen we naambordjes. Het verleden is al geweest. Het heden,
daar kunnen we veel in bereiken.
Maar dan blijft alsmaar mijn vraag opkomen. Willen we
wel vooruitgaan? Willen we wel verbeteringen? Want zoals de
kaarten nu liggen zijn we een volk wat niet weet dat het al gestorven is, een volk wat niet in het heden leeft.
Einde stellingen
Voor zover de heer Goede, met wie ik na het koffiegesprek
geen contact meer had al was dat wel toegezegd. Maar dat hebben
we in het verleden al zoveel keren mogen horen. Dan weten we
dat het einde gesprek is omdat dan de schrik is ingeslagen of te
veel rottigheid naar buiten kan komen.
Wel wist deze man op internet weer zijn oude spel op te
pakken om mij hier en daar weer belachelijk te maken. Jammer
dat een man die pretendeert zo wijs te zijn, zo laag kan dalen.
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9. Het was me even teveel
Ondertussen gebeurde er veel om me heen en zag verschillende dingen om me heen die alsmaar pasten in de puzzel.
Dat vanuit zowel de politiek als de mensen om ons heen. Wat me
pijn deed, was dat mensen met goede bedoelingen op die manier
het leven onmogelijk werd gemaakt, dat ze ziek werden en zelfs
verdwenen van deze aarde. Mensen die me vertelden over de vele
zaken die met hen gebeurden en mensen die op een vreemde manier ziek werden en je hen met de week zag aftakelen. Gezwicht
voor de pesterijen en martelingen, geestelijk maar ook hen het
lichamelijk onmogelijk maken om nog een leven te leven.
Het werd me teveel en ik zag te veel ellende en dacht
werkelijk toen alleen aan mezelf. Waarom zou ik deze ellende
nog allemaal op mijn schouders nemen als de mens toch niets wil
veranderen? Waarom moet ik diegene zijn die zijn nek uit moet
steken voor mensen die belust zijn op geld, macht en ego, en het
allemaal wel goed vinden zo?
Wat je ziet, is dat die mensen om je heen die het wel goed
voorhebben en al vele mensen uit het slijk hebben getrokken en
nu zelf in de beerput terecht zijn gekomen. Kan ook niet anders,
want die beerput is vuil en diep. Het gaat door in de hoogste regionen van de maatschappij en wordt gesteund door ons zogenaamd
eerlijk rechtssysteem.
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Dat bleek later toen John van den Heuvel schreef over
“maffia advocaten en maffia maatjes” in het rechtssysteem. Nu,
dat het bestaat is vele malen bewezen maar ik denk ook dat hier
een wat andere interpretatie aan gegeven moet worden. Ik wil daar
later zeker nog op terugkomen want dit onderwerp is cruciaal in
wat er nu gaande is en is ook al eens beschreven in mijn boekje
“Pech gehad”
Eerst het ingezonden stuk maar.
Curaçao 7-11-2012
Voor wie betreft
Omdat het kennelijk vele mensen nog niet duidelijk is,
nogmaals even heel duidelijk mijn statement omtrent me nog
inzetten voor burgers van het eiland Curaçao. Deze episode is
PER DIRECT afgesloten!
Nog dagelijks word ik verzocht me in te zetten voor het
eiland Curaçao en om mee te werken in diverse organisaties maar
ook het aanvechten van niet eerlijke zaken. Nu, dat is afgelopen
en trek me geheel terug van het eiland Curaçao.
Reden:
Juli 2011, toen ik onder curatele gezet werd, omdat ik bij
de gouverneur heer Goedgedrag melding maakte van de bron van
alle ellende. Sinds die dag ben ik op het eiland niet meer welkom,
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kan ik mijn vader van 84 niet gaan bezoeken en kan ik domweg niet
van het eiland Curaçao of beter gezegd ooit terugkeren. Een enkele
reis is me toen aangeboden die ik overigens niet aangenomen heb.
Waarom zal ik me nog inzetten voor een volk dat me van
het eiland wil schoppen? Waarom moet ik mijn nek nog uitsteken
voor mensen die mij liever dood als levend zien?
Mensen het is genoeg, ik ben het zat en ga mijn laatste
levensdagen/maanden/jaren niet vergallen door een ziek volk. Al
die mensen die mij de laatste tijd verzocht hebben om hen te helpen heb ik een boodschap meegegeven. Geef mij een getekende
verklaring van de gouverneur en minister president en Veiligheidsdienst dat ik niet langer onder curatele sta. Dan pas denk ik nog
eens na om weer voor Curaçao op te komen en haar mensen. Zo
lang dat niet in mijn bezit is, vecht ik wel buiten dit eiland voor de
kinderen, rechten van de mens en onze natuur. Nu is het verloren
tijd om energie te steken in een volk wat mij een trap verkoopt en
aan de andere kant mij wel wil mis-(ge)bruiken voor zaken die zij
niet durven en kennelijk niet kunnen aanvechten.
Ik stop mensen. Doe me een plezier, als u de bovengenoemde verklaring mij niet kunt overhandigen laat me svp met rust.
Ik dank u.
Einde ingezonden stuk
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10. Kersttijd, sentimentele tijd
Het gehele jaar door gunnen mensen elkaar het licht in
de ogen niet. Maar rond de kersttijd krijgt men het overdreven
sentimenteel gedoe weer in de aderen en gaat iedereen geven en
net doen of ze de Sinterklaas/Kerstman zelf zijn.
Stukken die hierover gaan, worden veelal niet geplaatst
en zo ook het stuk wat zo dadelijk gaat komen.
Wat zien we keer op keer? Mensen willen zich in de kijker zetten hoe goed ze zijn, dat terwijl ze de andere 360 dagen
geen tijd hebben voor anderen om zich heen. Het is meestal om
in de krant, tv of in de omgeving te laten zien hoe goed zij zijn!
Een walgelijke vertoning en een vertoning waar niemand iets
aan heeft. Zeker niet die arme kindertjes of arme gezinnen die de
andere 360 dagen vergeten worden en ze het maar moeten doen
met …. NIETS.
Zo wordt ook een radiostation jaarlijks volgestouwd met
speelgoed en service clubs trommelen al het overgebleven oude
blikwerk op. En af en toe wordt er nog een aai gegeven over de
kroeskopjes van de kleintjes. Walgelijk en pijnlijk als je dan weet
dat ze de rest van het jaar een schop krijgen als ze vragen “mag
ik.....”.
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Ook dit jaar kon ik het niet laten om toch een stuk hierover
te schrijven en dat kun je hier nu lezen.

Kerst

Het ingezonden stuk

Kerst, u weet wel veel eten, zogenaamd gezellig zijn en sociaal zijn door een cadeautje weg te geven aan een minderbedeelde.
Kerst een feest, een show ingevoerd door de rooms katholieke kerk waar men eeuwen aan vast zat.
Als goede katholiek zit je dagelijks in de kerk en liefst
vooraan.
Kerst een show door een kerk in stand gehouden.
-Een kerk waarvan de leider het normaal vindt zijn
medemens te kleineren, af te stoten en te verbannen.
-Een kerk waar homo’s niet welkom zijn.
-Een kerk waar abortus onmogelijk is.
-Een kerk waar het normaal is dat men kinderen
verkracht of verhandelt.
-Een kerk die normaal vindt om mensen te martelen
en als slaven te gebruiken.
-Een kerk die mensen hersenspoelt en daardoor veel
geld afneemt van de toch veelal minderbedeelden.
-Een kerk die oorlogen steunt.
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-Een kerk waar alleen geld telt en zelfs mensen
omkoopt om met hen mee te doen.
-Een kerk waar corruptie en corrupte politici welkom
zijn, al is het maar om hun geld.
Zaken die de lokale leider van de rooms katholieke kerk
normaal vindt en zelfs verdedigt!
Waar staat een kerk, die niet voor de mensen opkomt, dan
wel voor?
Wat heb je aan een kerk wat puur op macht en geld draait?
Beste mensen deze kerk heb ik al geruime tijd de rug toegekeerd en ik wil absoluut niet een geloof volgen/steunen wat tegen
de mensen en hun kinderen is. Ik ben er voor mijn medemens en
niet voor een geloof wat gewelddadig en corrupt is en zeker niet
vreselijke zaken probeert goed te praten. Zo “vier” ik geen kerst
en geloof niet in deze satan en zijn geloof.
Ik wil wel iedereen fijne dagen toewensen en een tijd van
bezinning waar u in terechtgekomen bent door de jaren heen. Door
het vieren van kerst en het steunen van deze kerk steunt u wel
een leider en zijn geloof die tegen alles is wat menselijkheid is.
Ik wens u veel gezondheid en laten we hopen op meer wijsheid.
Einde ingezonden stuk
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En we gingen verder in de kersttijd want ook onze waarnemend gouverneur mevrouw van der Pluijm-Vrede meende dat ze
ons even moest vertellen hoe het allemaal moest. Het herinnerde
mij aan de kleuterklas met de strenge juffrouw met een wijzend
vingertje. Die juffrouw die ons even ging vertellen hoe we ons
moesten gedragen.
Een trieste vertoning en wil daar dan ook niet te veel regels
aan vuilmaken. Ik denk dat de brief genoeg zegt en aangeeft hoe
onze “juffrouw” ons toesprak in één enkele taal. Want ze had niet
het fatsoen, zoals alle andere gouverneurs, om het gehele volk aan
te spreken in de 3 daarvoor staande talen.
Wat nog triester was dat de waarnemend gouverneur mevrouw van der Pluijm-Vrede absoluut niet het fatsoen heeft om
burgers die haar aanschrijven, te beantwoorden of op zijn minst
een kennisgeving van ontvangst te sturen. Dat maakt dat het vingertje van haar en de gehele toespraak een waardeloze show was
die dus totaal niets voorstelde.
Als men zelf niet het voorbeeld geeft maar wel loopt te
wijzen, wil zeggen dat het niets zal betekenen voor anderen. Zij
was de eerste gouverneur die zo onbeschoft werkte. De vraag is,
gaan we weer een gouverneur krijgen die respect uitstraalt en
voor de burger open staat zoals heer Römer, heer Saleh en heer
Goedgedrag? Of gaan we ook bij deze instantie afzakken? We
waren gouverneurs gewend die mensen wisten te behandelen en
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daar ook naar handelen. Helaas, kennelijk ook daar dalen we af
in een zwart gat met disrespect en hoogmoedswaanzin.
Die laatste vraag kunnen we ondertussen beantwoorden
dat de afdaling zich duidelijk heeft ingezet. Het buurmeisje van
heer Ivar Asjes is als Gouverneur beëdigd en het verleden van deze
mevrouw beantwoordt kennelijk precies de lijn die al langere tijd
gaande is. L.A. (Lucille) George-Wout is de nieuwe Gouverneur
wat tekenend is voor de huidige politieke status. Wat een oudProcureur Generaal mij eens vertelde, “Het wordt moeilijker en
moeilijker om nog een waar integer persoon voor de post Gouverneur te vinden. De ware personen bedanken allemaal voor de eer.”
Mijn brief aan de Gouverneur van der Pluijm-Vrede
Betreft: Als antwoord op uw nationale rede
							
Open brief aan Gouverneur van der Pluijm-Vrede
December 26, 2012 at 7:35am
Kersttoespraak van onze Gouverneur Mevrouw Mr. A.P.
van der Pluijm-Vrede, 25 december 2012
Na eerste kerstdag de uitgelekte kerstrede gezien te hebben op internet van Koningin Beatrix kregen we gisterenavond de
kerstrede van onze Gouverneur Mevrouw van der Pluijm-Vrede
te zien.
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We zagen onze Gouverneur zitten voor een kennelijk altijd
dezelfde opgetuigde boom. Ook na een bepaalde tijd hoorden we
alsmaar dezelfde woorden met af en toe het bewuste vingertje, net
zoals leerkrachten kinderen toespreken. Het was een lezing in het
Papiaments vrij kinderlijk opgedragen aan een kleuterklas waar u
opriep tot eenheid en begrip. Na de Papiamentstalige voordracht
was de uitzending afgelopen, geen Engelse, geen Nederlandse of
Spaanse versie. Het lijkt hierdoor dat U als Gouverneur hoogstwaarschijnlijk lak heeft aan een grote groep mensen die zich ook
inzetten voor ons eiland Curaçao.
Met weemoed denk ik terug aan onze oud-Gouverneurs;
heer Goedgedrag, heer Saleh en wijlen heer Römer. Mensen die
respect afdwongen en de mensen in hun waarde lieten. Geen
kleuterklas gedrag maar netjes de bevolking in alle talen aan- en
toesprekend. Het maakte niet uit welke talen er gebruikt moest
worden. We waren immers bezig om van Curaçao één eiland te
maken.
Nu zijn de kaarten anders geschut. Er wordt op een kinderachtig schoolse manier in het Papiaments een select groepje van
de bevolking toegesproken. Vraagt dan zelfs nog om “eenheid”
en laat vele andere groepen mensen in de kou staan die ook hun
aandeel hebben in dit land.
Met alle respect mevrouw van der Pluijm-Vrede, u liet
duidelijk zien in deze toespraak dat u onder druk staat van een
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huidige discriminerende politiek. Een politiek die wel geld en
know-how aan wil nemen vanuit het buitenland maar geen respect
naar de vele nationaliteiten toont. Als u eenheid oproept en één wil
zijn dan zult u ook zelf het voorbeeld moeten geven van eenheid.
Hopelijk dat de komende Gouverneur dit respect jegens
alle bewoners van ons eiland weer gaat tonen. Ondergetekende
wens u en uw opvolger hierin zeer veel sterkte, al is dan deze
boodschap in het Nederlands aan u geschreven.
Met een vriendelijke groet,
J.H. Baselmans
Burger van het eiland Curaçao
Einde brief.
Maar zoals het gaat in die tijd, iedereen komt met een
boodschap en onze leiders staan te popelen of ze ook iets van de
zendtijd mogen vullen op radio en TV. We hadden ook nog meneer Hodge die even als minister president gebombardeerd werd
zonder één stem gekregen te hebben en zonder dat het volk wist
wat de winnende partij werkelijk wilde doorvoeren. Er werden
ongekozen mensen als een “(t)zakenkabinet” gezet. Dat, op de
ministersplaatsen die ze maar even moesten invullen met ideeën
van een man die later daarvoor doodgeschoten werd.
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Wat wel frappant was dat heer Wiels, want dat was die
man, het concept dus over had genomen van mijn politieke partij
PBV. Juist die man, die het nog wel eens moeilijk had met me en
me dan ook openlijk aan ging vallen, had letterlijk en figuurlijk
mijn partijprogramma overgenomen met alle punten om de kiezers
over te halen om op hem te stemmen!
Zijn grootste fout was wel dat hij de bevolking niet had
ingelicht over zijn voornemen van een “zakenkabinet” wat hij
noemde “takenkabinet”. Daar heb ik hem over geschreven, want
het was duidelijk dat hij het volk verkeerd voorgelicht en opgelicht
had op de manier zoals hij het had gebracht.
Maar terug bij de heer Hodge die ook zijn zegje wilde
doen en dat ging niet helemaal zoals het kennelijk moest. Hij
beloofde ons burgers een paradijs maar ik heb hem enkele punten
voorgehouden wat meer op een hel leken.
Als kanttekening moet ik wel meegeven dat heer Hodge
netjes een brief terugschreef. Hij was een van de weinige die dat
fatsoen had in dat kabinet, namelijk om brieven te beantwoorden.
Men is in de politiek kennelijk niet gediend dat we hen wijzen op
zaken die ze ons voorliegen en deze tijd bleek een mooi voorbeeld
van te zijn. We merken dat zeer sterk bij de partij PAIS waar de
arrogantie hoogtij viert en geen fatsoen is naar de burger toe. Liegen en bedriegen en de burger links laten liggen net zoals onder
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andere onze ex-waarnemend gouverneur van der Pluijm-Vrede
de burgers behandelde.
Mijn brief aan de minister president heer Hodge
Geachte heer Hodge
In uw nationale rede afgelopen maandag, vroeg u de bevolking om vertrouwen te hebben.
Meneer Hodge, nu wil ik u even een spiegel voorhouden.
1. U zit met uw regering op stoelen zonder één stem van
het volk. U bent daar geplaatst via een vuil politiek spel waar de
bevolking geen weet noch inbreng in had. Het idee van een zakenkabinet is niet slecht maar alles werd langs het volk om gedaan
zonder hen in te lichten tijdens de verkiezingen. Het simpele feit
bestaat dat er nu geen democratisch gekozen regering in het Fort
zit.
2. Als men als burger uw Fort op belt, krijgt men een
medewerker(ster) aan de telefoon die vertikt een andere taal te
spreken dan Papiaments. Als burger hoeft ondergetekende u er
toch niet op te attenderen dat er een Landsverordening bestaat;
officiële talen, 28ste maart 2007, 14-6-2007 (P.B. 2007, no. 39)
en 10-10-2010 (A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87). Deze
zegt, ondergetekende citeert; Artikel 2. De officiële talen zijn het
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Engels, het Nederlands en het Papiamentu. Dat maakt dat uw
personeel sterk in gebreke blijft en zelfs volgens ondergetekende
strafbaar en discriminerend.
3. Als u en uw medewerkers, inclusief parlement niet eens
brieven, faxen of mails beantwoorden over onze jeugd en kinderen,
om welke redenen dan ook, is het voor ondergetekende als burger
moeilijk nog aan te nemen dat u geloofwaardig bent. Deze manier
van handelen bevestigt direct het sociaal beleid wat al 25 jaren
beloftes zijn maar absoluut geen acties.
Heer Hodge, hoe kan ondergetekende als burger van het
land Curaçao vertrouwen hebben in wat u doet met uw eigen volk
als uw mensen, inclusief u, brieven uit het hart en ziel geschreven
niet beantwoorden? Brieven die gaan over onze jeugd en kinderen,
namelijk onze toekomst. En als uw beleid alles omvat wat geld is
maar zeer weinig sociaal en alles wat jeugd is links laat liggen,
dan is er weinig redenen om u en uw mensen geloofwaardig te
vinden. U denkt simpel puur aan geld, niet aan de mens en de
jeugd. Kortom niet aan onze toekomst! En dat heer Hodge is een
zeer kwalijke zaak.
U beloofde de burgers een ‘paradijs’ in het einde van uw
rede. Een woord dat alleen een luchtverplaatsing was uit uw mond,
daar u niet weet wat een paradijs is. Een paradijs hangt en staat
niet met geld en bezit. Een paradijs bestaat uit begrip, menselijkheid en liefde. Een paradijs is ‘samen’ voor het goede opkomen
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en dat heer Hodge zijn duidelijk niet uw plannen noch die van de
vorige regeringen.
Toch hoopt ondergetekende, als burger van land Curaçao
eens wat menselijks te mogen zien vanuit de politiek. Laten we
hopen dat de democratie weer eens terug zal keren op dit eiland.
Met deze brief hoopt ondergetekende uw ogen te openen dat niet
alleen ondergetekende maar een groot deel van de bevolking
weinig of geen heil ziet in uw manier van werken en zeker niet in
die van de achterliggende politiek. We zijn mensen heer Hodge,
we zijn geen zaak en zeker geen beleggingspapieren!
Met de meest positieve energie wil ondergetekende u veel
wijsheid toewensen en een vriendelijke Bandabousche groet,
John-H: Baselmans
Burger van Curaçao
Einde brief

11. Onze naam
In mijn vorig boek “Curatele” heb ik al uitvoerig geschreven over de naam in hoofdletter en de gevolgen daarvan. Maar
het draaide toen meer om de persoon die daar achter zat, namelijk
David Wayne Miller met de Freemason/vrijmetselarij en zijn 96
graads mason zoals hij beweert te zijn. Dat terwijl officieel er maar
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34 gradaties zijn zoals we ze mogen weten. Nadat ik hem deze
vraag stelde, werd het contact verbroken. Een verklaring over de
96 graad oplopend naar de 102 graad werd nooit gegeven.
Wonderwel kreeg ik daarna nog vereerd bezoek van de
lokale vrijmetselarij die als niets wetende personen voor goede
doelen werken en mij probeerden te overtuigen dat ik het niet
goed zag en dat het plaatje anders was. Ook vanuit de Canadese
mason werd mij duidelijk gemaakt dat ze er alleen zijn voor “goede
doelen”. Nu kun je, je eigen afvragen wat is dan het goede doel.
Dat zien we duidelijk op internet maar ook lokaal om ons heen.
Maar we kwamen verder in de zoektocht of de naam in
hoofdletters ook lokaal een betekenis heeft en of dat verbonden
is aan de internationale wetgeving/regel. Ik plaatste een stukje
in de kranten waaruit bleek dat het nooit iemand opgevallen was
wat er achter de hoofdletter naam schuilde. Wederom werd ik
aangevallen en belachelijk gemaakt door enkele zich noemende
intellectuelen. Ze meenden dat ik spoken zag. Het frappante was
dat de lokale griffier hier niets van wist en ze zou het overleggen
met enkele rechters en de PG. Je raadt het al, op dat antwoord zit
ik nog steeds te wachten. Maar het bevestigde wel mijn gestelde
theorie en de wijze hoe onze naam misbruikt wordt door het systeem en dat er per naam bijvoorbeeld in Nederland, 63 miljoen
euro schuld wordt gemaakt!
Het eerste stukje maar over dit onderwerp.
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Het ingezonden stuk
Curaçao; 22-01-2013
NAAM
Een zeer belangrijke vraag.
Een hele belangrijke vraag waar ik op de Antillen nog geen
antwoord op heb gekregen bij diverse personen en/of instanties:
Kan iemand me vertellen waarom bij vonnissen, officiële
stukken (Belastingsformulieren, Bankafschriften, Pensioenslips,
Bankpassen) de namen in HOOFDLETTERS geschreven worden?
Is dat bij de wet bepaald?
Welk artikel hanteert men dan?
Op welke basis hanteren het Hof, OM, Griffier en verdere
Juridische / Financiële instanties deze regel?
Men kan mij over deze zaak schrijven naar john@johnbaselmans.com
JOHN H BASELMANS
John-H: Baselmans.
Einde ingezonden stuk
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MAAR… er kwam uit een onverwachte hoek een uitspraak
van het hoogste rechterlijk orgaan in een zaak waar een kind een
naam op eist in verband met een naamswijziging/erfenis. Deze
opmerkelijke uitspraak liet weten dat we zelfs 3 namen op onze
naam hebben staan;
Wettelijke, geboorte en een voor aan te spreken. Allemaal
John H. Baselmans in mijn geval en bij de laatste veelal John. Maar
de eerste 2 zijn de belangrijkste want de rechters praten hier over
een wettelijke JOHANNES HENRICUS BASELMANS en in de
geboorteakte Johannes Henricus Baselmans.
Ik geef hier de gehele tekst van de rechterlijke motivatie.
Met dank aan het Antilliaans Dagblad 24 april 2013
Bij herhaalde afwijzingen spelen telkens drie ‘statussen’
een rol. Ten eerste de persoonlijke wettelijke staat. Daaruit blijkt
dat de man staande het huwelijk van zijn moeder, de wettige zoon
is van de man met wie zijn moeder getrouwd was.
“Zijn persoonlijke staat volgens de wet staat dan ook vast.
De staat die hij volgens de wet heeft, kan niet door de rechter
worden gewijzigd”, zo wordt eraan toegevoegd.
Dan is er de persoonlijke staat, zoals die volgt uit de
geboorteakte. Hieruit blijkt eveneens dat de man de zoon is van
de man met wie zijn moeder getrouwd was. Het gerecht legt uit:
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“De persoonlijke staat van de man stemt volgens zijn geboorteakte overeen met zijn persoonlijke staat volgens de wet. Dat de
geboorteakte overigens onjuist is, is gesteld noch gebleken.
De derde staat is de persoonlijke staat die alleen aangepast
kan worden als er een discrepantie is tussen de wettelijke staat
en de staat in de geboorteakte. Hier is echter geen sprake van, zo
oordeelt het gerecht.”
Einde artikel Antilliaans Dagblad
Op dit stuk schreef ik een tweede stuk over deze belangrijke uitspraak. Een uitspraak waar drie rechters toegeven in een
vonnis dat er 3 namen vastgelegd zijn op je naam.
Het ingezonden stuk
Curaçao 19-02-2013
Zeer belangrijke rechterlijke uitspraak
Op 13-02-2013 stelde ik aan politici van de Antillen evenals in Nederland maar via de lokale dagbladen ook de bevolking
de volgende vraag:
Een hele belangrijke vraag waar ik op de Antillen nog geen
antwoord op heb gekregen bij diverse personen en/of instanties:
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Kan iemand me vertellen waarom bij vonnissen,
officiële stukken (Belastingsformulieren, Bankafschriften, Pensioenslips, Bankpassen) de namen
in HOOFDLETTERS geschreven worden?
Is dat bij de wet bepaald?
Welk artikel hanteert men dan?
Op welke basis hanteren het Hof, OM, Griffier en
verdere Juridische / Financiële instanties deze regel?
Men kan mij over deze zaak schrijven naar john@
johnbaselmans.com
JOHN H BASELMANS
John-H: Baselmans.
Vandaag werd mijn vraag beantwoord door de hoge raad
via een vonnis betreft het erkennen van een kind. In een toelichting verklaarde het hof waarom zelfs bij de hoogste gerechtelijke
instantie de erkenning niet kon worden toegekend.
Ik citeer enkele regels wat ik gevonden heb in het Antilliaans Dagblad 24 april 2013 van de uitspraak en toelichting van
het hof. Ik neem hier twee definities uit die aangeven waar ik al
in februari op doelde.
De persoonlijke wettelijke staat.
De persoonlijke staat ‘geboorteakte’
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Wat is er gaande?
Ik ga u dat proberen uit te leggen. Sinds eind vorig jaar
heeft Verenigd Amerika (nieuwe naam voor Amerika), Engeland,
China, Ierland, Hawaï en de Nederlandse kroon (reden troonswisseling) een nieuwe constitutie. Ook zijn er reeds verschillende
internationale patenten en contracten herschreven. Deze in een
universele taal. Dat maakt dat vele oude wetten, huurcontracten,
leningen, hypotheken, patenten, kortom alle voorheen gesloten
akten en regels, wettelijk niet nagekomen hoeven te worden indien ze herschreven zijn volgens de nieuwe constitutie. Kortom,
justitieel zijn ze waardeloos.
Wij als mensen hebben allemaal op de wereld 2 namen;
Ten eerste onze naam in kleine letters namelijk ons geboorteakte
als zijnde mens van vlees en bloed. Ten tweede hebben we een
naam als bedrijf in hoofdletters, deze opgericht door de staat. Dat
is waarom u uw volledige naam op overheidspapieren/belastingen/verzekeringen enz. in hoofdletters ziet. Namelijk uw naam in
hoofdletters letters, uw zaak, kan verantwoordelijk worden gesteld
maar niet uw naam in kleine letters. Verder, als men contracten/
aanslagen/rekeningen enz. opstelt gedeeltelijk in hoofdletters /
kleine letters zijn deze wereldwijd, sinds vorig jaar, niet meer
rechtsgeldig! Zo zijn er al tienduizenden mensen in Amerika en
Europa die hun hypotheken / schulden / belastingen niet meer
betalen en kwijtgescholden hebben gekregen daar hun contracten
fout waren opgesteld, namelijk in kleine letters en verkeerd taalgebruik! Zo zijn ook alle oude patenten wereldwijd vervallen. Zelfs
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bijvoorbeeld het patent van de vlag van Amerika (oud Amerika)
is nu in het bezit van een burger in Hawaï! Vandaar dat er een
nieuwe Amerikaanse vlag is! Ik heb mensen proberen te wijzen
dat we ons vastklampen en laten (mis)leiden door een oud en niet
geldend rechtssysteem maar ook dat we werken met verouderde
hypotheekaktes, leningen en vele andere zaken.
Ooit uw keuringskaart, autobelastingskaart bekeken? Allemaal hoofdletters dus wettelijk/juridisch redelijk okay. U wordt
namelijk als bedrijf aangesproken en ook zo benaderd. Uw hypotheekakte/lening eens goed bekeken? Nu, deze zijn wettelijk niet
in orde! Want uw naam kan wel in hoofdletters daar staan maar
de verdere akte is noch in hoofdletters noch in de juiste nieuwe
juridische taal opgesteld. Ook is er nooit fysiek geld aan te pas
gekomen bij deze transacties! Dat is wat momenteel speelt in
Europa en Amerika waar nu dagelijks vele mensen vrijgesproken
worden van schulden, hypotheken, contracten maar zelfs ook van
veroordelingen. Ze zijn niet correct opgesteld in de taal van deze
“nieuwe” landen.
Ik raad u eens aan op zoek te gaan naar de nieuwe constituties van bovengenoemde landen. Ga bijvoorbeeld naar Hawaï
waar de gehele rechterlijke macht in 2012 ontbonden werd omdat
ze illegaal handelden volgens deze nieuwe regels.
Wereldwijd vindt er een grote machtsverschuiving plaats
en dat wil zeggen, de landen die niet mee doen of niet bezig zijn
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met deze aanpassingen wereldwijd buiten alles gaan vallen. Dit
gaat gebeuren zowel contractueel (bij onze offshore) als politiek
gezien (geen zeggenschap). Wat heb je aan een land wat zich niet
internationaal kan laten zien, erger nog internationaal geen stem
meer heeft? Een land waar geld geen optie meer is (geen waarde)
en waar waardeloze contracten niets meer zijn dan toiletpapier.
Kortom, vele contracten, wetten, regels en uitspraken
wankelen sinds 2012 en zogenaamd niemand weet iets. Of misschien wel?
GEEN Statuut, GEEN wetten is het land waar we momenteel in leven.
Einde ingezonden stuk
Over de kwestie naam en over je naam claimen, is er in
Nederland een groep die zeer actief in deze zaken bezig is en ze
noemen zichzelf “Ik Claim mijn naam”. Het is een groep die via
de bestaande wetten hun naam claimen en zo zichzelf soeverein
kunnen verklaren. Een mooie constructie die in Nederland vele
gevolgen gaat hebben en al heeft. Want je betaalt op die manier
geen belastingen, geen bekeuringen en zo ook geen hypotheken
en schulden die er in het verleden zijn geweest. Identificatieplicht
en vele wetten zijn dan niet meer geldend voor die personen.
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De gevolgen gaan verder, want zo mag niemand zonder
jouw toestemming op je soeverein land komen en je kunt zelfs land
claimen! Wat nu aan het spelen is, is dat er binnenkort wederom
een executieverkoop van belastingdienst gaat komen. Dit is de
derde maal en men weet niet wat te doen daarmee. De eerste keer
werd uitgesteld en bij de tweede keer kwam er geen deurwaarder
of official opdraven. Zo is er nu weer een brief voor verkoop van
dit instituut.
Met toestemming van de mensen achter deze groep plaats
ik hier een deeltje van hun website. Een website waar precies uitgelegd wordt wat te doen, inclusief welke brieven en handelingen
je moet doen om soeverein te worden en er naar te handelen.
Citaat website.
Deze website is gemaakt voor alle Vrije Mensen van vlees
en bloed. Hierop kan aan de wereld kenbaar gemaakt worden dat
je je soevereiniteit als vrije mens op deze wereld claimt en niet
langer een pion wilt zijn in het machtsspel van de elite der aarde.
We zijn je graag van dienst met een reeks van handleidingen hoe
je dit kunt bereiken. De oogst: ware soevereiniteit en vrijheid.
Wil je weten waarom je naam in HOOFDLETTERS staat
geschreven op post van onder andere Justitie (bekeuringen), Bank
(afschriften) en Belastingdienst? Kijk dan eerst dit filmpje waarin
stap voor stap duidelijk wordt uitgelegd waarom jouw naam op je
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geboorteakte anders geschreven staat dan op de meeste officiële
papieren van eerder genoemde instanties.
Heb je na het bekijken van deze presentatie ineens de
onbedwingbare behoefte om ook je naam te claimen en daarmee
een Soeverein Mens van Vlees en Bloed te worden in plaats van
een ‘staatsburger’ te blijven? Klik dan hier voor de richtlijnen
om je naam te claimen. Daarna is het mogelijk om via deze link
je gegevens in te voeren en daarmee automatisch de benodigde
brieven te genereren die nodig zijn om een Vrij Mens te worden.
Soevereine Mensen van Vlees en Bloed leven volgens:
Handvest van de Aarde
Handvest voor Compassie
De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger
(1789)
Tot zover de website
Voor die mensen die benieuwd zijn hoe ze door het systeem
bedonderd worden en onnodig zaken betalen, is deze website een
goede aanrader; http://www.ikclaimmijnnaam.nl . Je zult zien hoe
we altijd voor de gek gehouden worden en hoe we nu van deze
heerschappij los kunnen komen.
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Het mooie van dit alles is dat je geheel volgens de Nederlandse wet handelt en niets strafbaars doet. Het is alleen gebruikmaken van de (on)geschreven regels waar de absolute top in
het land ook gebruik van maakt en wij gewone burgers niets van
mogen weten. Waar “Ik claim mijn naam” ook achter zijn gekomen is; Doordat Koningin Wilhelmina in de tweede wereldoorlog
Nederland verliet, juridisch het Koninklijk huis geen rechthebbende meer is op het land Nederland en haar kolonies! Dit is via
het statuut al kenbaar gemaakt toen deze koningin het land verliet
en is te lezen in de volgende krantenartikelen.
Wat mij verder opvalt in de namenkwestie is dat er nu
rond de wereld meerdere organisaties zijn die de regels over de
diverse namen privé gebruiken en zo is er een grote verschuiving
gaande onder de bevolking. Want op die manier ben je geen slaaf
meer van het systeem die een slaafse maatschappij voor jou heeft
bedacht. Er is zelfs geen identificatieplicht puur omdat je gelijk
bent met de kroon. Deze kroon weet momenteel niet wat te doen
met de claimen en ziet zo langzaam aan zijn onderdanen verspelen
maar ook dat zijn land is aan het inkrimpen.
Kortom, de ommekeer is gaande al zal dat nog een zeer
lange weg worden want veel regeltjes blijken voor ons nog onbekend terrein te zijn. Wat er vroeger achter gesloten deuren als een
“gentleman agreement” werd aangenomen is nu nieuw open terrein
voor de burger. Iets wat ik al in vorige boeken heb aangehaald en
waar ik oud-politici op ons eiland dankbaar voor ben. Zij hebben
92

- Curaçao achter gesloten deuren -

door hun vuile zaakjes openlijk uit te voeren ons een kijkje laten
nemen, en nu nog, in de ongeschreven wereld.
Want wat gebeurt er?
Je ziet al geruime tijd politici die lak hebben aan de gevestigde orde maar ook lak hebben aan de regeltjes en wetten zoals wij
ze voor de rechtbank en van politiek alsmaar horen, zien en lezen.
Adviezen worden naast zich neergelegd, contracten worden niet
nageleefd en men kan op een vrij eenvoudige manier onder een
moord uitkomen. Dat omdat men gebruik maakt van de bestaande
regels maar met een interpretatie en motivatie die geheel anders
is. We hebben er op ons eilandje enkele meesters daarin. Toch is
het even vreemd te bedenken dat politici hun speelkaarten laten
zien aan het volk.
Dan kom je een stapje hoger; De groep die de politiek de
macht geeft, financieel steunt en hen zaken opdraagt. Dan zie je
dat deze mensen duidelijk hun roer aan het omgooien zijn. Wij
mogen nu de oude ongeschreven regels gaan inzien en we mogen
weten dat we vele jaren bedrogen zijn door een corrupte politiek.
Nu praat ik niet alleen over ons eiland maar over ook de complete
wereldpolitiek.
Tot voor kort werd er aangenomen dat er 34 gradaties
waren in de absolute top met daar bovenin de absolute heersers.
Maar we hebben nu 102 gradaties en we hebben nieuwe consti- Curaçao achter gesloten deuren -
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tuties/grondwetten die tot NU, vanaf 2012, verzwegen worden.
Er zijn nieuwe federaties gesticht en de contracten en patenten
van vroeger zijn al vanaf 2012 veelal waardeloos. Toch draaien
we nog steeds, nemen aan dat alle contracten geldend zijn en we
schermen nog met de oude grondwet/constituties.
Misschien nog allemaal ongeloofwaardig voor jou. Maar
het wordt weer bevestigd door verschuivingen in de top maar ook
de mogelijkheden die we krijgen als burger om van de wetten
gebruik te maken zoals we die nooit eerder hebben mogen/kunnen en willen interpreteren. Bewijzen zijn er ten overvloede als
men ziet dat onze absolute top dus nu naar nummertje 102 gaat.
We zien ook dat belastingen niet meer betaald hoeven te worden
en dat we “gelijk” staan met bijvoorbeeld Koning Alexander daar
het Koninklijk huis geen wettelijke rechten meer heeft. Geld is
niets meer dan papier en we gaan terug naar metalen en stenen
als betaalmiddel.
In het tweede deel van het boek zullen we hier zeker nog
op terugkomen.
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12. Isla
We hadden weer eens de eer dat een Nederlands TV
station een documentaire maakte over en rond de perikelen van
onze raffinaderij. Met een beperkte kennis van de zaak ging men
dan filmbeelden maken. Ze lieten enkele situaties zien en met wat
gepraat in de (vuile-)lucht, zonder enig samenhang en realiteit,
werden deze zaken vertoond aan miljoenen kijkers.
Met dit soort documentaires zie je meteen hoe de burger
gemanipuleerd wordt door een pers die het probleem absoluut
niet wil belichten. En dat het wederom gaat om het verdraaid
weergeven van de werkelijkheid en het manipuleren van de mens.
Valse voorlichting is via de pers nu dagelijks aan de orde.
De pers brengt het nieuws allemaal in die vorm zodat mensen
ernaar kijken, puur voor de kijkcijfers maar zeker niet om het
probleem te tonen. Men ziet duidelijk dat de pers “mediapoppen” zijn die dagelijks moeten springen naar de noden van wat de
mediawereld wil brengen. En dat weer opgelegd door hogerhand.
We kunnen in de Amerikaanse omroepwereld duidelijk de lijn
zien waar de vrijmetselarij deze gehele media bezitten. Ook hier
zien we dat Goldman Sachs met een grote vinger in deze pap zit
te roeren. Wat we ook weten is dat zowel de media als filmwereld onder diverse Joodse eigenaren opereren. Het ingrijpen in
Nederland konden we zien aan het interview met Brandpunt waar
“hogerhand” oplegde om mij totaal te schrappen uit dat interview.
- Curaçao achter gesloten deuren -
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Een mooi voorbeeld was ook een stuk in de Nieuwe Revu
over onze soldaten in de achterstandswijken. Namelijk de ontspoorde jongeren die in opspraak zijn gekomen door de moord
op heer Wiels. Nu, deze jongens hebben absoluut geen connectie
met deze moord! Doch een slimme journaliste maakte meteen een
reportage van deze jongens en het ene na het andere sterk verhaal
verkondigde en op die manier een sappig verslag voorschotelde.
Geïllustreerd met een foto van het logo van deze groep. En zo had
deze journaliste weer haar boterham verdiend.
De pers maakt alleen gebruik van wat er op dat moment
goed op de markt ligt en waar geld mee te maken is. Dat het verhaal een uit de duim gezogen straatroman was, is niet belangrijk.
Nee, wij lezers zijn zo dom dat we het verhaal wel slikken! En
de mediabazen hebben nog gelijk ook. Zo werkt de journalistiek.
Je vraagt je af wat op een school van de journalistiek nog
geleerd wordt. Kennelijk hetzelfde als op een grafisch lyceum;
“Hoe bedonder ik de lezers, hoe maak ik eenvoudig geld”. Journalistiek lijkt niets meer dan Facebook berichten bijschaven voor
het grote publiek om daar geld mee te maken. Net zoals we dat
zien bij veel kranten, Radio en TV.
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De brief naar de Nieuwe Revu redactie
Geachte redactie
Zag uw ISLA documentaire en u stelt dat Nederland moet
ingrijpen.
Nederland kan niet ingrijpen omdat het een diplomatieke
kwestie is waar Nederland afspraken heeft. Nederland neemt het
gas onder ons eiland en Venezuela de olie. Die contracten zijn
naar horen zeggen, getekend door toenmalig minister president
Ys. U interviewde de verkeerde minister-president! Maria Liberia
Peters was gewoon een marionet die nooit hierover mag praten
daar ze dan aangeeft wat er mis is gegaan. Ze was duidelijk in de
tang toen en nu. Het mond houden heeft haar naar verluidt veel
geld opgeleverd zoals ook nu de gewezen en zittende ministers.
Helaas heeft u geen contact met me opgenomen want dan
had ik u het gehele verhaal (bevestigd door een der gouverneurs)
verteld want ik ben al ruim 30 jaren bezig met deze zaak. Buiten
dat zijn er personen die deze ernstige zaak aanpakken om hun ego
te strelen maar ook zelfs geld ermee te verdienen. Zij weten ook
wat er werkelijk gaande is maar kunnen niets zeggen.
Toen ik enkele jaren benaderd werd door Brandpunt,
NCRV en TROS werd ik bij eerstgenoemde via hogerhand uit
de uitzending geknipt en de andere twee zagen af van opnames.
- Curaçao achter gesloten deuren -

97

Helaas heren de waarheid mag niet naar boven komen en daarom
hebben ze mij via de lokale veiligheidsdienst ook onder curatele
gezet. Dat na het uitbrengen van vele kritische boeken die gratis
te downloaden zijn via de links.
Ik wil afsluiten met dit stukje wat misschien een nieuw
scenario is voor uw volgende documentaire;
“Welkom in ons paradijs”
Curaçao dat heerlijk eiland liggend in de blauwe Caribische zee met vele witte stranden en een zon in overvloed.
Genietend van gezellige muziek en een heerlijk drankje en een
goede keuken. Heerlijk zo’n leven, niet één zorg is te groot want
die smelt weg onder de warme zon. Blijft er dan nog wat zorgen
hangen, weten we het altijd nog wel even te “regelen”.
De wekker gaat, ogen worden geopend en dan….
We pakken ons krantje en zetten de radio/TV aan en worden op een subtiele manier benaderd met berichten over; Kinderen
die verkracht worden door een ouder of familieleden. Overvallen, berovingen moorden/afrekeningen. Een ISLA die mensen
bewust dagelijks vermoordt. Verhalen over de corrupte financiële
wereld, justitie en politiek. Drugstransporten waarmee tientallen
miljoenen dagelijks verdiend worden. Drinkwater waar bewust
gif in vermengd wordt. Dwalende politici en instanties. Geld met
bloed besmeurd wat lokaal gezuiverd wordt. Het dumpen van
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veel huis- en chemisch afval op land en zee. Ons beetje natuur dat
weg geschraapt wordt voor beton. Wapen-/drugshandel via onze
containerhaven. En niet te vergeten kinder- en mensenhandel.
Mijn ogen zien een totaal ander paradijs als waar we
zojuist van droomden. Och, laten we onze ogen weer sluiten en
genieten van de heerlijke muziek, de lieve dames en het goddelijk
vocht. Dat alles onder de heerlijke zon en op een wit strand. O ja,
vanavond is er weer een feest, niet vergeten!
Welkom in ons paradijsje Curaçao.
Einde brief

12. Onze nieuwe Koning en de belofte naar
het volk toe.
Onze kersverse Koning met zijn Koningin begonnen hun
ambtsperiode met een rede waar je even van zou denken dat wij
als burgers toch eens als mensen behandeld zouden gaan worden.
Hij was zo één met ons en hij gaat het ook anders aanpakken, als we tenminste dit soort zaken zouden geloven.
Ik maakte van deze gelegenheid gebruik en schreef hem
in het kort wat er hier allemaal op ons eilandje gaande is en stelde
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hem meteen de volgende vraag:
- In de moderne tijd is eerlijk zijn een misdaad.
- Niet geloven in geld is een misdaad.
- Geloven in je eigen kracht is een misdaad.
- Mensen helpen vanuit je hart en ziel zonder dat er
geld mee gemoeid is, is een misdaad.
In wat voor een wereld leven we Majesteit als “puur mens
zijn” een misdaad is?
Mijn gedachtegang is en zo is ook mijn ervaring in alle
tijden, dat ik gevochten heb voor het recht. Dat recht zo krom als
maar mogelijk is en dat ons juridisch systeem er voor geschapen
is om criminelen en vele criminele handelingen te verdoezelen,
wisten we al lang. Dat werd en wordt nog gedaan door mondige
mensen de mond te snoeren maar als ze dan toch doorgaan ook
nog vastzetten op een rots in het paradijs genaamd Curaçao.
Laten we eerst de brief hier plaatsen, komen we daarna
hierop terug want ik werd al snel geconfronteerd met een zeer
duidelijke zaak van mensen in vals daglicht zetten en hen als
gevangenen te behandelen.
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De brief naar Koning Willem Alexander
Curaçao 01-05-2013
Koning Willem Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
Nederland
Betreft: Een persoonlijke vraag aan u
Koninklijke Hoogheid
Langs deze weg wil ondergetekende J.H. Baselmans u
allereerst feliciteren met uw Koningschap.
Daarnaast wil ondergetekende u het volgende onder ogen
brengen.
In uw toespraak bij het aanvaarden van uw ambt, sloot
u uw reden af met onder meer de volgende zin. Ondergetekende
citeert;
“Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het
Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en
het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal
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verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van
alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal
aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een
goed en getrouw Koning schuldig is te doen.”
De zin: “dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen” liet ondergetekende
huilen de gehele dag. De reden daarvoor is het volgende;
Ondergetekende is wonend en werkend als kunstenaar,
beeldhouwer en schrijver reeds 33 jaren op het eiland Curaçao
en is altijd zeer actief geweest samen met zijn overleden vrouw
in het opvangen van kansloze kinderen. Kinderen hebben een
zeer zwaar bestaan op onze eilanden en ondergetekende en zijn
vrouw hebben dan ook ruim 53 kinderen in huis gehad. Dat om
hen bij te staan in hun moeilijke tijden en hen zo een eerlijke
start te geven. Toen zijn vrouw overleed heeft ondergetekende
het boekje “Geboren voor één cent” uitgegeven, wat een verslag
was van zijn persoonlijke ervaringen met deze kinderen. Vanaf die
dag is zijn leven totaal veranderd. Ondergetekende werd lokaal
vele malen bedreigd maar ook benaderd door onder andere mevr.
Lekatompessy en heer Saija die kennelijk dicht bij het Koninklijk
huis staan/werken.
						
Het boekje werd via heer Saija aan toenmalig Koningin
Beatrix aangeboden en er werd aan ondergetekende verteld, door
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personen uit Nederland, dat hij bij het eerst volgende bezoek van
uw moeder aan Curaçao, met haar mocht praten over het kinderleed op dit eiland. Kort daarna kreeg ondergetekende te horen van
deze personen, dat hij per direct moest stoppen met kinderleed
naar buiten te brengen! Ondergetekende gaf als antwoord dat hij
pas zou stoppen als het laatste kind vrij van leed was. Een verkeerd antwoord dus want vanaf die dag werd zijn leven een hel.
Ondergetekende wordt tot de dag van vandaag afgesloten van alle
communicatiemiddelen zowel in Nederland als op de eilanden en
niets ging meer door. Vele brieven naar lokale en Nederlandse politici betreffende de vele zaken en kinderleed bleven onbeantwoord.
Uw laatste bezoek samen met uw moeder en toenmalig
prinses Maxima aan Curaçao was onze enige hoop. Het was de
dag dat ondergetekende en zijn vrouw in het dorpje Barber stonden
met twee borden over kinderleed. Zij kregen toestemming van uw
persoonlijke veiligheidsdienst om op een bepaalde plaats te staan.
De lokale veiligheidsdienst bedreigde hen de gehele tijd en ondergetekende mocht niet met uw moeder een gesprek hebben terwijl
uw mensen aan hem hadden gevraagd of hij daar toe bereid was.
De hel werd erger. Tijdens het verlengen van het paspoort van ondergetekende werd door een medewerkster door het
gemeentehuis geschreeuwd de vraag “Wat is curatele?” Ondergetekende snapte hier niets van en ging kort daarna op onderzoek
uit. Omdat hij de beweging MKK (Movimentu Kontra Korupshon) heeft die corruptie aanvecht op ons eiland, werd hem vanuit
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verschillende hoeken verteld dat ondergetekende sinds juli 2011
onder curatele staat bij de veiligheidsdienst Curaçao. Dat houdt
onder andere in, een enkele reis naar het buitenland. Ook werd hij
gewaarschuwd dat er “rare” dingen zouden kunnen gaan gebeuren.
Nu, die rare dingen bespaart ondergetekende u maar deze zijn er
nog vrij regelmatig. De curatele kreeg ondergetekende opgelegd
kennelijk kort na een gesprek met de Gouverneur Goedgedrag en
de directeur van Kabinet van de Gouverneur over een zeer zware
zaak, juli 2011.
MKK is ontstaan omdat gebleken is dat kinderleed zeer
nauw samen gaat met corruptie en er is gebleken dat, dat de reden is waarom kinderleed nooit zal verdwijnen. 70% van onze
kinderen hebben veel leed, honger en pijn. Door dit werk kwam
ondergetekende regelmatig bij de verschillende Gouverneurs.
Heer Saleh, heer Römer en heer Goedgedrag kregen regelmatig
rapporten van ondergetekende over zware zaken. Zaken die hij
niet door kon spelen naar de lokale justitie daar deze ook niet te
vertrouwen is en veelal zelfs deel is van het geheel.
Koninklijke Hoogheid, als burger van uw land heeft ondergetekende zich helemaal toegewijd om voor de rechten van de
kinderen en minderbedeelden op te komen. Zijn leven is daardoor
een hel geworden en hij staat ook regelmatig op het punt te stoppen met dat leven. Puur omdat hij geen vertrouwen meer heeft
in het recht ten opzichte van de kinderen c.q. mensheid. Toen u
de aangehaalde zin voorlas kreeg ondergetekende weer hoop. De
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curatele heeft ondergetekende kennelijk voor het leven. Ondergetekende wordt door de gehele gemeenschap geweerd en ziet
nauwelijks een uitweg.
Koninklijke Hoogheid de vraag aan u is;
- In de moderne tijd is eerlijk zijn een misdaad.
- Niet geloven in geld is een misdaad.
- Geloven in je eigen kracht is een misdaad.
- Mensen helpen vanuit je hart en ziel zonder dat er
geld mee gemoeid is, is een misdaad.
In wat voor een wereld leven we Majesteit als “puur mens
zijn” een misdaad is?
Ondergetekende hoopt eens over dit onderwerp persoonlijk met u te mogen praten. Misschien als u op bezoek bent op
ons eiland? Ondergetekende leeft van een klein pensioentje en
doet alles vanuit zijn eigen financiële middelen. Hij heeft geen
bedrijven, stichtingen, enzovoorts achter zich noch op zijn naam
staan, daar hij gelooft in een mensheid waar zaken vanuit een hart
en ziel komen.
Koninklijke Hoogheid, mag ondergetekende op u rekenen?
Met een welgemeende en zonnige groet vanuit ons warm
eilandje Curaçao;
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Tussen commentaar
Op deze brief kreeg ik snel een antwoord dat deze ter behandeling doorgestuurd was naar het Kabinet van de Gouverneur
op het eiland Curaçao.
Na enkele weken gewacht te hebben kwam er inderdaad
een kort briefje met de boodschap dat ik op de lijst geplaatst was
om met de Koning te praten maar dat er nog een selectie plaats
zou vinden. Ik zou wel tijdig te horen krijgen als er een gesprek
zou plaatsvinden tussen de Koning en mijns persoon. Maar wat
me even was ontschoten was de aanhef boven de brief die als
volgt luidde:
“Een persoonlijke vraag aan Z.M. de Koning inzake kinderleed /corruptie”.
Nu, toen ik dat zag ontpofte ik. Ik had duidelijk aangegeven
dat ik één vraag wilde stellen aan de Koning en die was:
Koninklijke Hoogheid de vraag aan u is;
- In de moderne tijd is eerlijk zijn een misdaad.
- Niet geloven in geld is een misdaad.
- Geloven in je eigen kracht is een misdaad.
- Mensen helpen vanuit je hart en ziel zonder dat er
geld mee gemoeid is, is een misdaad.
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In wat voor een wereld leven we Majesteit als “puur mens
zijn” een misdaad is?
Het kabinet van de Gouverneur hier op het eiland speelt
duidelijk een vuil spel om me zeker niet door die screening te
laten komen. Een Koning kun je niet spreken op kinderleed en
corruptie! Het was duidelijk een vuile streek van de directeur
van dat Kabinet die er alles aan deed om mij weg te houden van
de Koning. Ik heb Koning Willem Alexander direct deze “valse
brief”van het Kabinet met een begeleidend briefje gestuurd die
als volgt ging.
Tweede brief Koning Willem Alexander
Koning Willem Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
NEDERLAND
Betreft: Vreemde brief Kabinet van de Gouverneur van
Curaçao.
Koninklijke Hoogheid
Langs deze weg wil ondergetekende J.H. Baselmans u
aantonen hoe men op het eiland Curaçao, wat valt in uw koninkrijk, zaken verdraait om mensen te weren.
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Ondergetekende vroeg om een eventueel onderhoud met
u over de vraag:
- In de moderne tijd is eerlijk zijn een misdaad.
- Niet geloven in geld is een misdaad.
- Geloven in je eigen kracht is een misdaad.
- Mensen helpen vanuit je hart en ziel zonder dat er
geld mee gemoeid is, is een misdaad.
In wat voor een wereld leven we Majesteit als “puur mens
zijn” een misdaad is?
Ondergetekende kreeg een heel nette brief van uw kabinet
(24 mei 2013, REK 13.001173). Met als antwoord dat de brief,
met de vraag, ter behandeling in handen is gesteld van de Gouverneur van Curaçao.
Op 25 juni 2013 ontving ondergetekende een brief (gedateerd,12 juni 2013) van het kabinet van de Gouverneur van
Curaçao (BU-13/0059/LW/JW) wat als onderwerp heeft; “Een
persoonlijke vraag aan Z.M. de Koning inzake kinderleed /corruptie”.
Koninklijke Hoogheid, ondergetekende was met verbazing
geslagen toen hij dat las, want ondergetekende had een totaal
andere vraag aan u gesteld. Maar zijn verbazing werd nog groter
toen hij het volgende las:
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In het kader van dat bezoek hebben het kabinet van de
Koning en het kabinet van de Gouverneur van Curaçao reeds
meerdere verzoeken ontvangen voor een ontmoeting met Koning
Willem Alexander. Het voorbereidend comité zal deze verzoeken, in samenspraak met beide kabinetten, verder in behandeling
nemen. Enz. enz.
Koninklijke Hoogheid, in zijn brief van 1 mei 2013 heeft
ondergetekende u al duidelijk aangegeven dat hij zeer zeker geen
“vriendje” is van deze instanties. Dat werd in eerste instantie
duidelijk bij het gesprek wat hem werd toegezegd met Koningin
Beatrix door enkele Nederlandse vertegenwoordigers, wat afgeketst werd. Maar een bezoek later werd het nog duidelijker toen
Koningin Beatrix en u het dorpje Barber bezocht en waar deze
commissieleden hem wilden af laten voeren als zijnde “ongewenste gast”. Dat terwijl ondergetekende toestemming had van
uw persoonlijke veiligheidsdienst, om op een bepaalde plaats te
staan en zelfs dat de Koningin hem een vraag zou stellen.
Ondergetekende heeft dus duidelijk bewezen dat wederom
er alles aan gedaan wordt om hem te weren. En dat door een
totaal andere vraag te suggereren als onderwerp in de brief van
het kabinet van de Gouverneur (hier bijgevoegd). Ook werd hem
alvast mede gedeeld dat er al “meerdere” verzoeken zijn. De rest
mag ondergetekende er bij denken.
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Zeer triest en een duidelijk bewijs dat een burger opkomend voor de gemeenschap vanuit zijn hart en ziel op alle mogelijke manieren geweerd wordt om eens te praten over dat ene
onderwerp/vraag; Is puur mens zijn een misdaad?
Koninklijke Hoogheid, ondergetekende is triest dat dit alles
met hem gebeurt. Doch het maakt hem alleen sterker om het werk
voort te zetten ondanks alle tegenwerking van lokale mensen en
instanties die de waarheid niet durven in te zien.
Met een welgemeende en zonnige groet vanuit ons warm
eilandje Curaçao;
John H. Baselmans
Bijgesloten: Kopie brief kabinet van de Gouverneur
van Curaçao.
c.c.; mr. J.G. Bijl, Kabinet van de Gouverneur Curaçao.
Einde brief
Ook hierop kreeg ik vanuit Nederland een bericht dat het
uitgezocht zou worden maar dat leek op den duur een loos berichtje
wat niets meer was dan een beleefd “We zien wel”.
Het vuile spel van het Kabinet van de Gouverneur van
Curaçao is dus, na het aangeven van een zeer grote zaak bij heer
Goedgedrag, omgewenteld, niet naar het uitzoeken van die zaak
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maar naar een bescherming van het Kabinet naar deze zwaar criminelen toe! Niets mag werkelijk naar buiten komen over deze
zaak en er is alles in het werk gesteld om alles te verzwijgen en
om te keren naar mij toe.
Duidelijk is, en de bevestigingen komen nog steeds binnen,
dat na de curatele vele zaken een ommezwaai hebben gekregen.
Zowel justitie, ministers en zelfs de PG inclusief de Gouverneur
zijn ver van hun plaats als er een brief, verzoek van mij binnenkomt. Een duidelijk bewijs dat zij allemaal onder de duim zitten
van deze zeer machtige man en deze maffia organisatie die hij
vertegenwoordigt.
Dat zagen we aan de verzoeken om de nieuwe waarnemend Gouverneur wat aan te bieden die nooit ingewilligd zijn.
Deze Gouverneur heeft nog niet het fatsoen gehad om een brief
van ontvangst te versturen, zoals al haar voorgangers dat wel
netjes deden. Maar het is ook te zien aan de ministers Wilsoe en
Navarro die er alles aan deden om mij te ontwijken. Praten we
nog niet over de oud-PG heer Piar en de diverse instanties waar
aangiftes en gevallen van vele zaken, door mij ingeleverd, nog
ergens moeten liggen slingeren.
“Ontwijken” lijkt nu hun motto te zijn. Al geven ze keer
op keer toe dat ik wel belangrijke informatie heb, vandaar dat ik
onder curatele sta! “Je bent kennelijk een belangrijk persoon” was
een opmerking vanuit de afdeling van de Minister van Justitie.
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Deze opmerking kwam uit deze hoeken wat zeer opmerkelijk
is omdat een burger/medewerker officieel niet mag weten of hij
onder een curatele staat. In totaal zijn er 7 mensen/instanties die
mij de bevestiging van curatele hebben gegeven.
De tweede brief naar de Koning werd dus verder stilgezwegen en de afloop is op een simpel nagaan al bekend. De Gouverneur
en haar Kabinet staan zwaar onder druk van de maffia en heer R. P.
Hij is de man achter veel ellende, drugs, ontroerend goed en vele
bedrijven en weet via de “grote mensen” de zaken uit te voeren
die hem opgedragen worden via een organisatie die zich schuilt
achter de cijfers 3.5.7. Een organisatie die pretendeert veel goeds
te doen voor de bevolking. Juist dat soort organisaties die alsmaar
“goed” doen en dat ook rondbazuinen, zijn die organisaties waar
men de meeste ellende van kan verwachten.
Zover ik weet en mij verteld werd door een lid uit deze
organisatie, worden vele probleemkinderen letterlijk en figuurlijk
ontvoerd om ze te drillen voor deze maatschappij. Ze worden naar
kampen in andere landen overgebracht en ze worden van diepe
ellende, opgeleid naar volwassenen die later wat gaan betekenen in
deze maatschappij. Dit alles wordt zelfs gefinancierd met subsidiegelden vanuit onder andere Nederland! Het zijn kansloze kinderen
die gebruikt kunnen worden in de toekomst! Als voorbeeld hebben we al één minister president gehad die nog blijft roepen dat
hij het voor het zeggen heeft. Een man met een zwaar verleden, 3
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puntjes als verbondenheid aan die organisatie en zeker nog veel
van zich zal laten horen.
We gaan hier zeker nog veel dieper op in na dit deel.

13. Liquidatie WIELS
Regelmatig hadden Helmin Wiels en ik contact al was
het veelal via brieven/mails. Hij werd niet graag gezien in mijn
buurt wat begrijpelijk was. Wel kwam hij nog wel eens langs ons
huis rijden op dokterstuin en dan claxonneerde hij altijd. In het
verleden had hij al heel wat zaken van mij aangenomen en zelfs
onderzocht. Al kreeg ik geen antwoord, of af en toe via radio. Wel
werden zaken uitgediept die ik hem stuurde. Een van de laatste
brieven was deze. Ik ga niet de laatste brief plaatsen daar deze te
veel gevoelige informatie bevat en later nog wel hier tussendoor
besproken zal worden.
Laten we eerst deze brief plaatsen
Brief heer Wiels
Heer Wiels
Als leider van het land Curaçao weet u ondertussen zeker
al dat de wetten en het Statuut NIET meer geldend zijn in deze
- Curaçao achter gesloten deuren -

113

nieuwe wereld. Sinds vorig jaar heeft Amerika snel haar constitutie herschreven en is men naarstig bezig om ook de wetten in de
nieuwe vorm te zetten. Ook enkele andere landen als Nederland,
Engeland, Hawaï. Wales, China en onder andere. Duitsland zijn
snel bezig hun belangrijkste contracten/overeenkomsten/wetten in de nieuwe vorm te zetten. In een niet lange periode zullen
vele landen vele juridische problemen gaan krijgen. Daar met de
nieuwe standaard hun juridisch systeem niet meer geldend is en
elke crimineel of moordenaar maar ook belastingen vrijgesproken
kan worden en dat de vele rechters wereldwijd illegaal daar zitten. In Hawaï zijn ondertussen alle rechters verbannen en terug
naar Amerika gestuurd. Ook Australië ziet dit probleem nu en is
naarstig bezig alles in de nieuwe structuur te zetten.
Ik weet dat u in het verleden al veel van mij gebruikt hebt
en dat u me op alle fronten ontwijkt. Geen probleem, maar in het
belang van ons eiland in de wereld is het belangrijk dat we snel
gaan handelen. Zo niet, zijn we in de kortste keren een kolonie
van een wereldmacht. Ik kan u verwijzen naar die personen die
dat kunnen aanpakken maar kan dat niet via deze mail doen. Ik
vertrouw er dan ook op dat we elkaar privé kunnen ontmoeten
daar ik vanaf juli 2011 onder curatele sta bij uw veiligheidsdienst.
Zij zullen graag willen weten hoe ze een land van de ondergang
kunnen redden. Maar ik ben hun vriendje absoluut niet.
Ik weet de weg en ik schrijf u dit bericht maar één keer.
Daarna file ik het en laat ik het, het volk zien op het moment dat
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het te laat is. Ik hoop dat u wijzer bent dan uw minister president
die na mijn brief niets beantwoordde. Maar u zult wel begrijpen
dat vanaf nu elk willekeurig persoon op ons eiland alle politici
parlementsleden en justitie vast kan laten zetten op de huidige
nieuwe wetten en regels.
Ik wens u veel wijsheid toe in uw beslissing
Einde brief
Later heb ik nog de volgende mail naar mevrouw Wiels
gestuurd waarop ik als antwoord kreeg dat ze weinig of geen
contact had met haar broer. Vreemd voor een zus, dacht ik, maar
toen had Helmin Wiels me nog niet veel doorgegeven.
Mail mevrouw Wiels
September 26, 2012
Mevrouw Wiels Ik heb heer Wiels op zijn Hotmail mail
aangeboden om onder 4 ogen door te nemen wie achter dit alles
zit. Helaas kan ik de naam niet vrij geven daar deze zeer machtige
heer (en organisatie) me al meerdere malen het leven onmogelijk
heeft gemaakt en nu nog. Het is jammer dat Heer Wiels niet in wil
gaan op dit aanbod terwijl ik (al schrijf ik in het Nederlands) het
wel goed voor heb met dit eiland. Helaas komen we nu niet verder
als de kern niet aangepakt wordt. Wat niet Nederland is en ook
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niet de Gouverneur. Zij zijn ook maar marionetten van het geheel.
Een prettige dag.
Einde mail
Kort na die mails en rond die dagen deed heer Wiels bij
het NRC een zeer opmerkelijke uitspraak die hij maar eenmaal
vrijgaf. In de daarop volgende 2 eigen presentaties voor de radio
en tv kwam hij zeer zenuwachtig over en verscheen met alsmaar
de woorden “Dat hij niet bang was en dat hij door zou gaan in
zijn strijd”.
Eerst een fragment uit dat interview
* Interview NRC met Wiels 2 mei 2013, 3 dagen voor
zijn liquidatie:
Met dank aan NRC
Vreest Wiels voor zijn veiligheid?
„Nee, vrezen niet. Ik ben niet bang. Dan moet je niet de
politiek in gaan, als je bang bent. Maar veel mensen zijn niet blij
met wat ik zeg. Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg
te vagen.
En die zit hier op Curaçao diep.
Bankiers, registeraccountants, projectontwikkelaars:
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op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in.
En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen. Ik ben
het antwoord van het volk op deze dingen.”
Voor zover het interview en wat erg opviel was de uitspraak
waar heer Wiels vernoemde;
- Bankiers
- Registeraccountants
- Projectontwikkelaars
Dit stukje vertelde waar heer Wiels mee bezig was en wie
hem probeerde te dwarsbomen als hij niet volgens hun pijpen zou
gaan dansen.
Met deze groep haalde hij precies aan dat hij in een heel
gevaarlijke hoek aan het wroeten was waar ik hem al jaren geleden voor waarschuwde en op attendeerde. Als gepensioneerd
reclameman, mijn werk in het verleden in mijn reclamebureaus,
kwam ik zeker bij deze mensen terecht en heb ik wel eens vreemde
opmerkingen of uitlatingen gehoord die ik toen niet kon plaatsen.
Maar langzaam werden zaken duidelijker. Zeker in de loop van
tijd toen het grote plaatje ging vormen. Het plaatje waar dus ook
heer Wiels na jaren wroeten achter kwam.
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Mail naar NRC over hun geplaatste stuk
Geachte redactie
Denk even over dit na:
U publiceerde het volgende in uw krant 7 mei in een interview met heer Wiels
“Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen.
En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants,
projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over
hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen.”
Zelf heb ik veel contact gehad met heer Wiels als zijnde
de MKK beweging (Movimentu Kontra Korupshon). Vele malen
speelden we zaken toe aan heer Wiels en zo ook de U. loterij en
vele meerdere corrupte zaken.
Gisteren kwam u met een stuk dat de moord opgelost was
enz enz. Voor alle duidelijkheid inderdaad de politiek wist van de
moord maar u vernoemt de verkeerde spelers. De verraders zijn
volgens heer Wiels zeggen; heer I.A. (nu premier) en mevrouw
I.S. Radio/TV medewerkster van heer Wiels! Dat heeft heer Wiels
me duidelijk laten weten.
Okay, wie de moord hebben begaan is duidelijk voor ons
en dat heeft heer Wiels ook duidelijk aangegeven in het stukje
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- Curaçao achter gesloten deuren -

in uw krant mei 2013 en naar ondergetekende. Zal ik ze met u
doornemen?
Bankiers = M.
Registeraccountants = K.
Projectontwikkelaars = D.S. in opdracht van de
absoluut grootste maffia baas heer R.P.
Deze 3 namen heeft in zijn hele leven heer Wiels
MAAR ÉÉN KEER VERNOEMD!
R.d. S. en zijn G.S. is een zeer kleine spil van hierboven.
Wat is er werkelijk gebeurd:
Al jaren was ik bezig dat heer Wiels onder andere eens
naar U. moest kijken en hij wist dat daar veel niet zuiver was.
Volgens berichten vanuit heer Wiels kant wordt de gehele
top van U. gestuurd door K.
U. is namelijk een bedrijf dat gerund wordt door K.(zie
telefoonboek). K. werkt met M. en M. is de bank die naar horen
zeggen, vele miljoenen wit wast per week voor heer R.P., afkomstig uit zeer vuile zaken in onder andere, S. wat kennelijk een
wassen is van drugs, verzekeringsgeld, smokkel en gokken. R.P.
bezit alle belangrijke punten/bedrijven/gebouwen op dit eiland.
Nu, U. start een illegale loterijverkoop. Toen kon heer
Wiels gemakkelijker ingrijpen, want dat is illegaal en er zouden
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“groten” gaan vallen. Dit heeft hij de laatste dagen van zijn leven
meerdere malen aangehaald.
Met de grote mond van heer Wiels werden grote bedrijven
zenuwachtig. Want hoe zou het wereldwijd overkomen als K. en
M. (wat een onderdeel is van de N. S. b.) samenwerkten met de
maffia?
Deze melding hebben we tot 2 maal toe bij OM gedeponeerd maar men durft deze miljarden bedrijven ABSOLUUT niet
aan te pakken, laat staan ons te verhoren hierover.
Verder, G.S werkt in opdracht van H.S. die kennelijk de
grote scepter zwaait in de vrijmetselarij en G.S. kan het niet alleen
aan omdat hij, naar horen zeggen, zwaar verslaafd is aan de coke.
(de link naar R.d.S. dus)
Doordat we tegen heer R.P. al meerdere malen aangifte
hebben gedaan, sta ik reeds 2 jaren onder curatele bij de veiligheidsdienst en word ik wekelijks bedreigd. Ik zit niet te wachten
de eer te hebben langs Wiels te gaan liggen en schrijf u dit als
een kennisgeving.
Ik geef GEEN toestemming om mijn naam te gebruiken
ook niet die van MKK. Hier op de Antillen is geen bescherming
van klokkenluiders. Maar ik hoop dat u wel wat zaken echt uit
gaat zoeken. Voorzichtigheid geboden want dit is een van de 3
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top maffiagroepen op ons eiland en hebben OOK de Nederlandse
politiek in hun zak. (o.a. heer Rutte)
Succes want deze moord is een ZEER GROTE vis.
Einde mail
Natuurlijk kreeg ik geen reactie op deze mail want dan
zou ook Nederland er slecht van afkomen. Heer Wiels kwam met
zeer veel informatie en liet regelmatig vele zaken los en daar gaan
we nu verder op in.
Het beheersen van economieën is nog altijd in handen van
de Joden en dat zien we ook terugkomen op ons eilandje. De machtigen der machtigen komen allemaal uit de Joodse gemeenschap
en de banken zijn, volgens diverse bronnen, allemaal in Joodse
handen. Geld is nog het middel om mensen als slaven te binden.
Geen geld, geen toekomst, geen werk of enig positief leven.
Wat opmerkelijk was dat de strijd van Adolf Hitler niet de
strijd was tegen de Joden als mens maar als heersers die complete
economieën plat gooiden en geld van de ene op de andere dag
waardeloos maakten! Het vieze spel met geld is er vanaf de tijd
dat de enkele grote families wereldwijd zo proberen de macht
te behouden. Hitler had het spel door van deze groep Joden en
dacht door de Joodse gemeenschap in te binden het probleem op
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te lossen. Het lukte hem grotendeels, maar het was geen inbinden
meer maar meer op uitroeien uitgedraaid.
Ook Wiels zag dat banken de dienst uitmaakten en dat
is grotendeels op ons eiland de M. De duidelijk Joodse bank die
zelfs in zijn logo een deel van de machtigste bankier Rotschild
heeft gebruikt. Iets wat overigens niet vreemd is in de wereld der
banken. Altijd is er wel een kenmerk te vinden met deze absolute
heerser, die direct of indirect alle banken bezit.
Registeraccountants zijn een normaal gevolg daarvan, want
die moeten kunnen manipuleren met de cijfers. Ik kreeg tijdens het
tekenen van heer Wiels meerdere malen door van hem dat het hier
ging om K. die buiten accountant activiteiten ook vele bedrijven
in de tang (onder beheer) heeft op ons eiland. Dat door hun wil op
te dragen en bedrijven achter de schermen te bezitten om hen zo
vast in hun klauwen te hebben. Ze weten namelijk hun financieel
plaatje en management over het bedrijf! Zo moeten die bedrijven
blijkbaar handelen naar hun eisen en regels. U. is volgens de heer
Wiels daar een duidelijk voorbeeld van. Vele werknemers zijn daar
direct en indirect geplaatst door K. Heer Wiels liet me weten; zie
als voorbeeld maar het lokale telefoonboek en let op de namen
van hoog geplaatsten, directieleden/chefs/personeel!
Projectontwikkelaars weten we, ging heer Wiels door,
dat er maar weinig zijn rond de wereld die zuiver werken als het
om projecten en gebouwen gaat. We weten dat de Italiaanse maf122
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fia hun miljarden nog moeilijk kunnen wassen in de gokwereld.
Er is namelijk te veel geld wat binnenkomt uit hun handelen.
Daarom worden astronomische huizen, projecten gezet om zo
het geld te wassen. Je ziet winkelcentra verrijzen die onmogelijk
een bestaansrecht hebben. Maar ook gebouwen of huizen die
alle proporties bijster zijn. Woonhuizen van 10-15 miljoen zijn
tegenwoordig normaal en het eiland wordt opgeslokt door zeer
vreemde projecten die ons eiland overal overgieten met beton en
plastic palmbomen!
Maar de projectontwikkelaar waar heer Wiels het specifiek
over had was de heer R.P. samen met een heer D.S. als uitvoerder.
De eerste man heeft kennelijk zeer veel in zijn klauwen en bezit
heel veel op het eiland. We praten, vervolgde heer Wiels, over
de vele grote gebouwen, Hato free zone, maar ook ons nieuwe
datacenter. We praten over hotels, gokken en resorts. Het geld
kan niet op.
Doch heer Wiels was bezig om daar de klad in te brengen en was dichtbij de hoofdslagader. De tijd was rijp om in te
grijpen want alle ogen volgens Wiels waren gericht op G.S. en
zijn geldschieter R.d.S. Wat weinig mensen weten is dat beiden
onderdeel zijn van de grote groep onder R.P. Want R.d.S. mag
een deel van zijn gokken doen om afleiding te kweken om zo,
vervolgde hij, de lijn R.P. te verdoezelen. Hij was alleen al vanaf
het begin onhandig bezig en internationaal viel die R.d.S. al te
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veel op. G.S. was maar een pion, opgeleid door de vrijmetselarij
via zijn vader, vervolgde heer Wiels
Er is altijd minimaal één persoon heel dicht bij of in de politiek vanuit die vrijmetselarij groep. Ditmaal was G.S. een beetje
te fanatiek en liet dat duidelijk merken met zijn veiligheidsdienst
en het lekken van veel vertrouwelijke informatie. Dat gaan we
nog helemaal doornemen.
Heer Wiels was op het spoor gekomen van een lijn die ik
al vele jaren met hem aan het doornemen was.
U. was zijn dood en waarom.
Eerst dit lijstje wat me weer eens door heer Wiels werd
voorgelegd.
Bankiers = M.
Registeraccountants = K.
Projectontwikkelaars = D.S. in opdracht van de
absoluut grootste lokale maffiabaas heer R.P.
U. gaat gokken invoeren
U. = K.
K. en gokken is niet goed voor de zaak
Gokken = R.d.S. = R.P.
K. werkt erg veel samen met M., beide hebben
dus duidelijk banden met de maffia!
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Helmin Wiels vertelde me van dit lijstje en het zou betekenen dat het wereldconcern K. banden zou hebben met de maffia
en dat er een M. is die geld witwast voor deze maffiagroep. Dat
laatste werd ook al eerder aangetoond en vrijgegeven door exmedewerkers vanuit de projectontwikkelaars hoek, onder andere
een boekhouder maar ook vanuit werknemers die verklaringen
aflegden van grote wekelijkse drugstransporten. Heer Wiels zijn
verhaal begon te klikken.
Zeer slecht voor de zakenwereld, bank, accountants en
projectontwikkelaars hoek. Heer Wiels had de bom in handen die
de machtigen der machtigen zou laten vallen wereldwijd. Want
vergeet niet M. is N.S.b. en dat is weer onder de Rotschild wereld!
Er werden duidelijk mensen nerveus na het interview van
heer Wiels met NRC die met deze 3 namen van groepen kwam.
Zo nerveus dat er heel snel actie ondernomen werd. Er werd over
één miljoen gespendeerd om heer Wiels stil te krijgen.
Nu weten we allemaal dat deze man maar op één manier
stil te krijgen was en dat is door hem koud te maken. Er werd opdracht gegeven, volgens heer Wiels, vanuit de accountantswereld
want de bank wilde hier niets van weten. Al werd het financieel
wel allemaal mooi geregeld vanuit die hoek. De opdrachtgever gaf
een tussenpersoon de opdracht om een buitenlander de opdracht te
geven twee huurmoordenaars (1 was voor een back up) te ronselen.
Lokaal werd door een andere tussenpersoon een wagen geregeld en
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weer een persoon hield de bewegingen van heer Wiels in de gaten.
In totaal praten we hier over 6 stappen vanwaar de een niet wist
wat de andere zijn opdracht was. Een normaal patroon, wat o.a. in
de onderwereld veel gebruikt wordt en nooit meer te tracen is. De
twee moordenaars zijn uiteindelijk als toeristen binnengekomen
op het eiland en zijn bijna één week hier geweest.
Ik plaatste dit stukje op FB wat ik doorkreeg van heer
Wiels toen ik hem tekende.
De 2 moordenaars waren buitenlanders waarvan no 1 pas 2
dagen later als toerist vertrok naar Amerika en no 2 als toerist naar
Aruba. De opdrachtgever was reeds vernoemd in een interview
van heer Wiels met NRC en de namen van de bedreigers lag in
een briefje in een la in zijn studio.
Het was 15 mei toen ik doorkreeg van Helmin Wiels, tijdens het tekenen van hem na de moord, dat ik heer Asjes moest
contacten om te kijken hoever hij te vertrouwen was. Ik nam ook
contact met mevrouw Marvelyne Wiels, de zus van Helmin Wiels,
die al aangegeven had weinig of geen contact te hebben met Helmin. Ze liet niets weten want ze vermoedde al nattigheid kennelijk.
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Mails naar mevrouw Marvelyne Wiels
May 15
John H Baselmans
Marvelyne Pabien
Ik wil u wat opsturen wat naar OM is gegaan en heer Asjes
ook weet maar vreselijk bang is.
Heeft u een mail adres?
John
Nog even dit Heeft u dit al gezien? Vandaag weer verder
aan werken
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261234300
687054&set=a.260833104060507.1073741830.1000040145922
96&type=1&theater
Ik stuurde 2 dagen later het volgende bericht naar mevrouw Wiels. Ondertussen had ik de boodschap al overgebracht
aan heer Asjes.
May 17
John H Baselmans
Marvelyne
Bij het tekenen van heer Wiels is er veel losgekomen en
heb ik vele bevestigingen van hem mogen ontvangen. De drang
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om hem te tekenen was vreselijk en ik heb hem zonder enig bijbedoeling gemaakt. De tekening is ongeveer 40 bij 50 cm en ik
heb de volgende vraag aan je:
Wie kan ik blij maken met deze tekening? Het zou zonde
zijn als hij op een plaats gaat komen zonder enig respect en dat
hij naar een tijdje zal vergaan. Vandaar dat ik u deze vraag stel.
Kosten zijn er geen. Het enige wat ik wel wil is dat diegene
die het gaat nemen hem in gaat lijsten.
Een hartelijke groet vanuit Bandabou
John
May 22
Marvelyne Wiels
Dank John
Einde mails
Het was duidelijk. Mevrouw Marvelyne Wiels was niet geïnteresseerd in deze tekening. Even zo ook de jaren lange vriendin
van heer Wiels die we gecontact hebben, ook zij bedankte voor
de tekening.
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Het mooie was dat heer Wiels al duidelijk gesteld had, vrij
in het begin van zijn waterval van woorden tijdens de tekensessie,
zijn familie te laten voor wat ze waren want hij vertrouwde hen
niet. “Ik heb niets met mijn familie en ook niet werkelijk met mijn
vriendin”. “Ik vertel je later wel waarom” was zijn boodschap. Hij
vervolgde; “Kijk maar als je deze tekening aan gaat bieden hoe
ze reageren, dan zie je dat ik niets voor hen beteken”! Wat zeer
duidelijk bleek en dat vertelde hij mij ook, “Iedereen zat te azen
op een heerlijke stoel en dat was niet te rijmen met wat ik alsmaar
naar buiten had gebracht”. Zo was er dus vreselijke spanning tussen zijn familie en hij. Het bewijs werd dus duidelijk geleverd toen
we dus die reacties binnen kregen uit de diverse hoeken.
Ook heer Ivar Asjes reageerde nooit. Noch op mijn mails,
noch op mijn berichten. Wat duidelijk een bevestiging was van
het briefje met de namen van de bedreigers naar heer Wiels toe.
Heer Wiels gaf mij door dat er een lijstje met namen in een la van
zijn studio lag. “Geef Asjes de opdracht dat papiertje te pakken
en het af te geven aan OM”. “Hij zal dit niet doen” vertelde heer
Wiels me.
“Ik ben verraden door mijn 2 naaste medewerkers”, vervolgde hij. “Er waren maar 2 mensen die de link wisten die ik je
gegeven heb”. “Een vrouw en een man en ik vertrouwde hen door
en door”. “Helaas als jij niet de zaak op je neemt zal alles voor
niets zijn geweest” vervolgde hij.
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Ik bedankte voor de eer en wees hem op de kleur van mijn
huid. “Denk je dat iemand naar mij zal luisteren?” vroeg ik heer
Wiels. Hij lachte hard en vertelde mij “Daar verzin je wel wat op”.
Heer Wiels was te dicht bij de ader der corruptie, drugs
en macht. De ader die ik al jaren beschreven had maar waar heer
Wiels in eerste instantie niet aan durfde te beginnen omdat het
te gevaarlijk was. De tip dat hij vermoord zou worden wist hij
ongeveer één week voor de moord en hij daagde het verder uit
en noemde zelfs de hoek van zijn strijd tegen wie hij voerde. Dat
was zijn dood en helaas niemand die deze strijd verder durft op
te pakken. Puur daar ze allemaal mee snoepen van de algemene
buit, vertelde heer Wiels me.
Ondertussen zat mevrouw Wiels op een comfortabele stoel
in Den Haag en ze was in een keer zo meegaand in haar broers
ingeslagen weg dat er zelfs een borstbeeld van heer Wiels werd
gehuldigd. Ik moest aan woorden denken van Helmin Wiels; “Ik
heb niets met mijn familie”.
Ik schreef dit omdat ik benieuwd was wat de belastingbetaler hier voor betaald heeft.
Tuesday
John H Baselmans
Mevrouw Wiels
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Als burger van Curaçao zou ik graag willen weten wie het
beeld van uw broer bekostigd heeft. En als dit uit de pot komt van
ons belastinggeld, hoeveel heeft dit beeld gekost?
John H. Baselmans
Mevrouw Wiels werd kwader en kwader want je mag haar
duidelijk als burger niets vragen. Weer dacht ik aan de woorden
van Helmin Wiels na het lezen van de volgende reactie;
Sunday
Marvelyne Wiels
Heer Baselmans, ik heb kennisgenomen van uw aantijgingen over mijn persoon kunt u mij vertellen wat ik u wanner zou
hebben verteld gezegd tegen mijn broer Helmin Magno Wiels?
Wanneer heeft u mij aangeboden een tekening te overhandigen?
Zie in uw berichtn wat de correspondentie tussen ons is geweest
vanaf september 2012 tot heden. Ik denk dat u echt goed overna
moet denken wat u schrijft en zegt. Dit wordt erg lastig en ik ben
er echt nu zat van uw negatieve berichtemn. M. F Wiels
Mevrouw Wiels kan duidelijk geen Nederlands lezen of
leest haar mails niet en ik stuurde de volgende herhaling mails
naar haar.
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Sunday
John H Baselmans
Mevrouw Wiels ik herhaal de mail die ik u schreef waarop
u mij beantwoordde met “Dank John”
John H Baselmans
Marvelyne
Copie eerder gestuurde mail
Bij het tekenen van heer Wiels is er veel losgekomen en
heb ik vele bevestigingen van hem mogen ontvangen. De drang
om hem te tekenen was vreselijk en ik heb hem zonder enig bijbedoeling gemaakt. De tekening is ongeveer 40 bij 50 cm en ik
heb de volgende vraag aan je:
Wie kan ik blij maken met deze tekening? Het zou zonde
zijn als hij op een plaats gaat komen zonder enig respect en dat
hij naar een tijdje zal vergaan. Vandaar dat ik u deze vraag stel.
Kosten zijn er geen. Het enige wat ik wel wil is dat diegene
die het gaat nemen hem in gaat lijsten.
Een hartelijke groet vanuit Bandabou
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Toen ik openlijk ging vragen waar de onvoorwaardelijke
overgave naar haar broer toe en waar het geld vandaan kwam,
kreeg ik dit ongelofelijke mail van de gevolmachtigde minister
in Den Haag!
September 23
Marvelyne Wiels
De trkrning vsn u aannemen is viir mij geen ptobleem.
Uw constante negstievr en niet correcte vrrhslen ben ik er wel
klaar mee. Dit doort gedrag past niet bij mensen die beeerrn van
Korsiu te houden. Mi n btoer is er miet meer eij hopen dst hij rust
krijgt en dat eij xijn tragische. Dood kunnrn verwerken. U nlijft
constant hameren op dat jij xij nketd met xijn famie te willen. Dit
is niet correct. U firt mensen veel pijn en verdriet.
September 23
Marvelyne Wiels
Sorry voor de typ fouten, dit ivm mijn nieuwe telefoon
Ja, ja, dan zou ik snel zoiets deleten en als minister eerst
eens leren typen op zo’n apparaat.
Wat ook opviel was dat Helmin Wiels daags na zijn dood
overal als Helmin “Magno” Wiels werd genoemd! Wat hier achter
zit is van minder belang maar zet wel vraagtekens.
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Ik probeerde nog een antwoord te geven zonder te lachen
maar wat moet je met zoiets?
September 23
John H Baselmans
Mevrouw Wiels
Ondanks dat uw Mail zeer slecht te lezen is, wil ik reageren. Tot de dag van vandaag probeer ik de waarheid naar buiten
te brengen die uw broer mij 7 dagen lang heeft verteld.
Ik ken de opdrachtgevers, de moordenaars en die mensen
die hem verraden hebben. Uw broer heeft mij zeer veel verteld en
ook wat er in de familie speelde wat ik NOOIT naar buiten heb
gebracht omdat daar niemand iets mee te maken heeft. Ik heb alles
aan OM en PG doorgegeven en die vertikken /durven niet de ware
daders aan te pakken. Alles wat OM nu naar buiten brengt is een
circus, een farce. Want mevrouw Wiels, het gaat om MILJARDEN!! Ik heb uw broer daar in een brief voor gewaarschuwd en
2 dagen voor zijn overlijden was hij nog voor mijn deur. Hij wist
dat hij iets te veel naar buiten had gebracht ook onder zijn mensen
en in het NRC en dat bleek wel uit zijn laatste media optreden.
Mevrouw Wiels ik zal nooit en te nimmer mensen persoonlijk aanvallen of families betrekken in zaken. Overigens, ik
zou niet weten waar ik dat gedaan heb. Het verbaast me dan ook
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uw manier om mij het zwijgen op te leggen terwijl ik alleen voor
de ware toedracht vecht.
Als heer Asjes een vent was vertelde hij u over de mail die
ik hem gestuurd heb over het briefje met de namen. Als mensen
eens eerlijk waren dan was uw broer nu in rust. Als zijn werk
voortgezet was geweest en zijn gegevens niet verdwenen waren
die hij met bloed zweet en tranen heeft verzameld, zaten NU de
juiste mensen achter tralies.
Mevrouw Wiels, uw broer heeft mij de opdracht gegeven
de strijd door te zetten. Ik heb daar voor bedankt. Wel heb ik uw
broer beloofd de ware daders eens achter slot en grendel te krijgen
al heeft me dat al een curatele opgeleverd. De ware daders zijn
groot, zeer groot en ik zal nog veel werk moeten doen om die
wereldwijd in de politiek aan te pakken.
Helmin was van binnen een geweldig mens maar had de
verkeerde mensen om zich heen.
Ik blijf vechten voor recht, niet alleen voor heer Wiels maar
vooral voor vele mensen die als slaven behandeld worden op dit
eiland door hun eigen mensen. Dan zullen ze me ook maar dood
moeten schieten. Het enige wat ik wel heb gedaan tot vandaag toe
is dat alles in boeken staat en dat alles is beschreven.

- Curaçao achter gesloten deuren -

135

Ik wens u heel veel sterkte en eerlijkheid toe naar de
mensen. Ze hebben er recht op. Ook hoop ik nog eens een antwoord op de vragen die ik eerder gesteld heb over het beeld van
uw broer waar u zo prominent op de foto mee staat. Ook die mail
heeft u nooit beantwoord wat een simpele vraag was al burger die
belasting betaalt op dit eiland wat ik lief heb.
Vriendelijke groet
John H. Baselmans
Einde mail
Op Facebook was heer Jacob Gelt Dekker ook actief en
wist alsmaar via krantenartikeltjes de juiste toedracht te omschrijven hoe heer Wiels omgebracht was. Ik stuurde hem deze
persoonlijke mails
Jacob Gelt Dekker op Facebook
Jacob ik ken Wiels iets beter en hij heeft ook mij regelmatig via de pers bedreigd en voor rot gescholden. Dat gebeurde
veelal als ik weer een brief naar hem had gestuurd en wees op zijn
corrupte partijgenoten. MAAR dan was het weekeinde en meneer
kwam regelmatig in onze straat op Bandabou en dan kwam hij
langs ons en wist niet hoe hard hij moest claxonneren en zwaaien!
Hij was daarnaast de enige man die openlijk verklaarde dat hij
mij en mijn gezin zou beschermen. Wiels was een gespleten
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persoonlijkheid en neigde naar borderline en het was maar waar
hij zijn aandacht door kon krijgen. Maar wat er werkelijk gaande
was in zijn kop was dat hij een manier aan het zoeken was de
witteboorden aan te pakken. “De groep van 3” die hij in het NRC
een keer in zijn leven vernoemde 3 dagen later was hij dood. De
namen die achter de moord zitten zijn in het bezit van OM alleen
dan vallen paar miljarden bedrijven in het slijk.
Na dit stuk was heer Dekker nog niet erg overtuigd dat er
wat meer speelde en stuurde hem in een privé mail de volgende
tekst
Mail Jacob Gelt Dekker
September 1
John H Baselmans-Oracle
Jacob
E.Y. zijn uitspraak 2007 was gewoon omdat hij aan zag
komen dat er een tijdperk werd afgesloten. Wiels haalde maar
eenmaal aan in zijn leven (het NRC ) dat mensen zich vergissen
waar de grootste problemen zitten. Hij noemde “banken” – “projectontwikkelaars” en “accountants”. Al jaren speelde ik zaken
toe aan Wiels omdat hij er tenminste wat mee deed en ook daar
kwam dit rijtje in voor.
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No 1 M.
no 2 R.P./ D.S.
no 3 K.
Wiels heeft dit maar eenmaal kenbaar gemaakt en een
week daarna was hij koud. Niet de namen maar de instituten. U.
met zijn gokken kwam in de problemen omdat U. volgens Wiels,
gerund wordt letterlijk door K.
Wat was er gebeurd als men er achter was gekomen de
connectie K. - R.P. /R.d.S. (twee handen op één buik), de connectie gokwereld / accountant? OM is hiervan op de hoogte maar
kan niets doen, waarom?
Veiligheidsdienst wordt zgn schoongeveegd door G.S.
28-29 oktober zijn tassen vol HD met informatie naar buiten gegaan. Het personeel was er aanwezig die de passwoorden wisten
en moesten die onder dwang afgeven (van een van deze mensen).
Die 2 dagen werd er alsmaar gebeld tussen G.S. en R. Wat moest
er verdwijnen? Waarom werd iedereen aan de kant gezet?
Komen we op E.Y. Deze is een verlengstuk samen met
S.R.van R.P. Die persoon had daar te veel informatie liggen en dat
moest weg. Er werd een tweede “maffia” groep in het actieve leven
gebracht: de R.d.S. hoek en die moest G.S. aan de macht helpen.
Er mocht geen verbinding zijn met R.P. en dat moest allemaal
gewist worden. E.Y was samen met E.d.J.E. de piassen van R.P.
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Hoe ik dat weet staat in de ruim 50 rechtszaken die ik samen met
P.v.d.B. heb gevoerd! Deze miljonair vanuit Nederland woonde
op S. totdat deze eensklaps op een vreemde manier doodging. We
hadden namelijk te veel bewijs tegen deze personen. Verder was
zeer veel via heer Wiels binnengekomen.
Het gaat verder want Tromp moest ook weg net zoals de
verdere oude garde. Heer Goedgedrag was een gevaar en werd
zwaar onder druk gezet wat bleek uit een van de gesprekken met
hem. Hij heeft zijn leven gered doordat zijn hart het zgn bezweek.
Toen stond nog heer Piar op de lijst en dat is een staaltje van minister Navarro die met vele leugens mensen bang maakt in opdracht
van R. veiligheidsdienst. Minister Navarro heb ik geconfronteerd
met zijn “patron” en de belangenverstrengelingen met zijn kantoor
en zijn functie. Nog geen 3 weken daarna zegt heer Piar dat hij
zijn ambt neerlegt en dat er vernieuwingen moeten komen. Verschoning was het juiste woord want die mensen die te veel weten
van R.P. worden systematisch aan de kant gezet.
Het gaat verder want Schotte jr. gaat weer in zicht komen
en dat is omdat pa Schotte als kennelijk de grote man van de Antillen duidelijke opdrachten heeft gekregen vanuit Nederland. Pa
Schotte als vrijmetselaar is, naar horen zeggen, de motor achter
vele zaken. Zeker, je zit nu te lachen maar dat interesseert me geen
bal. Waarom is Nederland alsmaar bezig via pa Schotte? Waarom
zijn diverse mensen die over mijn vloer zijn gekomen onder de
kroon van Nederland en zijn huis, en allemaal lid zijn van die
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vrijmetselarij? Waarom hebben 3 onafhankelijke vrijmetselarij
leden inclusief pa Schotte mij opgelegd te stoppen met kinderleed
en waarom heeft na het weigeren van mij deze organisatie via
Schotte jr. en R.P. (als verschoond burger) de veiligheidsdienst mij
onder curatele laten zetten (bevestiging vanuit kantoor minister
Navarro)?
De moord op heer Wiels was er eentje van meerdere en
de opdracht is gegeven door de witteboorden! OM weet het, heer
Piar weet het inclusief minister Navarro en toen werd het stil rond
Wiels. E.Ywas een “oude speler samen met E.d.J.E.
Jacob ik heb nog veel meer informatie en de puzzel is
hermetisch gesloten en alle stukjes zijn al gelegd maar er zijn
vele spelers en er komt een totaal nieuwe lichting die spelen voor
diegenen die altijd de baas zijn geweest. Zelfs de Chinese en de
Hindoestaanse gemeenschap hier doen wat hen opgedragen worden. Ieder mag hun handel drijven maar in dienst van het grote
plaatje.
Sterkte en denk aan je gezondheid
John
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Als antwoord gaf Geld Dekker deze mail
Jacob Gelt Dekker
Vreselijk, maar waar.
Conclusie
De moord op heer Wiels kan en mag niet opgelost worden.
Dat zien we aan het klungelig werk van de gehele justitie en hun
Openbaar Ministerie die alsmaar wat lastige straatjongens wat in
de schoenen willen schuiven. Alsmaar worden andere opgepakt
en als die weer “verdwijnen” of niet meer kunnen praten, komen
er weer andere om de hoek kijken. De straatbendes worden zo op
een legale manier wat klappen toebedeeld en de ware moordenaars
en opdrachtgevers zijn al lang bezig met andere “belangrijkere”
zaken.
Hetzelfde patroon wat Openbaar Ministerie al meerdere
malen tentoonstelde, zien we weer. We wijzen wat straatjong aan
en de zaak is gesloten. We zagen het bij de moord in Suyvesant,
op Chinees echtpaar en nog in andere kleinere zaken. Allemaal
“leads” te dicht bij de waarheid en wil je dat openleggen, zal er
wel eens wat misgepraat worden.
De zaak Wiels is een schoolvoorbeeld waar de absolute
top er alles aan doet om buiten schot te blijven. Wat interessant
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was het dagenlang gesprek met heer Wiels en hij wist wat er ging
komen. Al had hij te veel vertrouwen in zijn vertrouwensmensen
van wie hij toe gaf niets beters te hebben. “Ik moest roeien met
de riemen die ik had” was ook nog een uitspraak waarop ik hem
vertelde dat hij zich liet omgeven door juist de mensen die hem
niet moesten. Iets wat hij ook toegaf maar volgens hem de enige
weg was om in deze bende te kunnen wroeten. Daar moest ik hem
gelijk in geven, maar daar zaten wel zijn verraders tussen. Iets wat
hij dus ook kennelijk wist en toegaf.
De moord op Helmin “Magno” Wiels was een politieke
moord opgezet door die groep die een andere weg wilde zien en
te bloot zou komen te staan als dit ooit onderzocht zou worden.

14. Brief naar de heer Piar
Ook heer Piar meende weer eens in de belangstelling te
moeten staan en dat deed hij met iets wat vreemde uitspraken
zeker als je weet dat hij het is die daar wat aan kan doen en dat er
al 14 jaar weinig of niets veranderd is onder zijn bewind. Maar je
moet hoopvol blijven en ik heb hem de volgende brief geschreven
na zijn toespraak.
Curaçao; 17aug 2013
Betreft: Uw toespraak
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Heer Piar
Ik citeer:
Amigoe, 17 aug 2013
“Een dergelijke angstcultuur is voor de strafrechtspleging
echter zeer schadelijk, omdat niemand de rol van klokkenluider
op zich durft te nemen.”
Reeds jaren maak ik melding van ongeregeldheden en
corruptie zaken op dit eiland. U weet dat, OM weet dat en ook
de Gouverneur die al vele jaren meldingen krijgt van mij, die
dan deze gegevens uitzoekt, bijvoegt en dan naar een van uw
afdelingen stuurt. Het voorval doet zich voor dat ik door een zeer
zware melding van corruptie onder curatele ben gezet door de
veiligheidsdienst wat door vele personen/instanties nu eindelijk
erkend is.
Wat triest is, is dat ik de laatste 2 jaren als een crimineel
behandeld word door de veiligheidsdienst en ik geen stap kan doen
of ze nemen tegenmaatregelen, intimideren mij of gaan demonstratief voor mijn huis staan voor langere tijd! Door de grootste
der grootste aan te geven bij de Gouverneur ben ik in deze situatie
beland. Ik krijg geen kans hierover te praten met onze minister
van justitie daar, volgens een tip, diegene die ik aangegeven heb
een cliënt blijkt te zijn van zijn kantoor! Erger is dat er alles aan
gedaan wordt mij als leugenaar te bestempelen zowel door deze
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justitie als die mensen die indirect kennelijk connecties hebben
met deze zeer machtige persoon.
Klokkenluider is een populaire uitdrukking waar ik persoonlijk niets aan heb. Beschermd ben ik niet en ik ben voor zeer
velen een leugenaar/crimineel! En daar is de kous mee afgedaan
op dit eiland. Ik wil alle medewerking verlenen om de toekomstige
klokkenluiders deze hel niet mee te laten maken. Maar mijn vraag
aan u is; In hoeverre bent u bij machte om mensen te beschermen
die de grootste der maffia aan geven en/of tips geven? U kunt nauwelijks uw eigen mensen beschermen laat staan ons als burgertje
die niets te betekenen hebben in het geheel.
Nogmaals, ik hoop dat het eens gaat veranderen. Mijn
leven is al veranderd door onze veiligheidsdienst die me als gevangene op een eiland behandelt. Zonder eerlijk proces, zonder
enig verweer. Dat is de bitter waarheid heer Piar en daar zal ik
mee moeten leven. Hopelijk breken er andere tijden aan. Al vrees
ik het ergste en is wat u aan haalt absoluut onmogelijk.
Ik wil altijd hier eens met u over praten en wens u heel
veel sterkte toe in deze oneerlijke strijd.
John H Baselmans
Einde brief
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Een maand later kwam de aap uit de mouw en werd in een
andere toespraak zijn vertrek aangekondigd. Duidelijk werd toen
dat zijn eerste toespraak meer een opdracht was naar zijn opvolger
toe. Ook bevestigde heer Piar direct waarom hij zich niet meer
zo druk maakt en zeker niet nog moeilijke zaken aan gaat pakken
zoals belangenverstrengelingen van zijn minister van justitie. Het
was duidelijk en wederom is er weer een stuurman langs de kant
die het beter weet. Een stuurman die niet wist toen hij zelf het
stuur in handen had en nauwelijks handelde.
“Angstcultuur” sloeg duidelijk op zijns persoon.

15. Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie was weer eens via Facebook zieltjes aan het winnen via heer Serphos die kennelijk nog wel eens
meer schrijft dan wat onder andere een politie commissaris zou
willen. Hier ging het om geweld en het aangeven van verkrachtingen van kinderen maar ook volwassenen. Ik beantwoordde dat
stuk met het volgende stuk.
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Bericht op Facebook jun 2013
John H. Baselmans
Heren
Het is jammer dat onze OVJ dit zo naar buiten brengt terwijl er veel ellende achter deze problematiek schuilt. Al heel veel
jaren (30) zijn we gestuit op onkunde in het aannemen van deze
gevallen. Ook ben ik zelf “slachtoffer” geweest van mishandeling,
bedreiging enz. en wat deed recherche/ ovj enz? Ze deden niets!
Erger zijn de stichtingen o.a. die van C.K. die kinderen en mensen
zgn. helpen en met namen naar buiten gaat komen en dan deze
mensen in de kou laten staan. Ik heb gesprekken gehad met politie,
PG (heer. Piar) en div. ministers van justitie over de belabberde
begeleiding/opvang van slachtoffers. Het enige wat ik als resultaat
had was dat heer Huggins mij begin dit jaar bedreigde omdat ik
een strafbaar feit had begaan in zijn ogen door te schrijven dat ik
geen aangiftes meer doe.
Heren ik wil hierover altijd komen praten want er zal eens
een verbetering moeten gaan komen. Het lijden is ongelooflijk
groot en de schades zijn enorm puur omdat er geen adequate
mensen zitten op de juiste plaatsen.
Met een vriendelijke groet
Einde commentaar
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Heer Huggins had mij bedreigd doordat ik hem een mail
had geschreven met vele politie zaken die absoluut niet door de
beugel konden. Toen ik los liet dat ik een schoonzoon ben van
wijlen heer Wauben en dat hij veel dingen met me besprak toen
hij leefde, had heer Wauben kennelijk een strafbaar feit begaan.
Ik vertelde heer Huggins dat hij dan mijn schoonvader moest arresteren die al jaren geleden gestorven was. Die grap kon hij niet
waarderen en bedreigde tegen mij aangifte te doen.
Duidelijk kent deze man niet fatsoenlijk Nederlands. Dat
bleek na dit incident ook wel toen hij steeds minder nog naar buiten mocht komen bij zaken die politie aangaan. Hij werd ook al
vrij snel van de zaak Wiels gehaald omdat hij zich enkele malen
vreselijk verpraatte.
Ondertussen had ik Heer Serphos een mail gestuurd over
zijn show en waar Openbaar Ministerie al, in mijn geval, de mist
is ingegaan.
Mail naar heer Serphos, Openbaar Ministerie
Enkele gevallen
Beschuldiging van handtekening vervalsing door heer
Cribs bureau rijbewijzen.
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Klappen beveiligingsambtenaren op parkeerterrein te Hato.
Aangifte gedaan bij politie daarna ook bij Openbaar Ministerie.
Niets meer gehoord. Na een jaar heeft heer Wauben zelf actie
ondernomen met desbetreffende bewakingsbureau. Man ontslagen
maar wel vrijuit gegaan.
Hulp politie gevraagd voor weggelopen pleegdochter
die dagen zoek was en we toen een gouden tip kregen. Ze zat in
een chollhuis op Otrabanda. Politie Otrabanda durfde niet naar
binnen te gaan. Samen met heer Wauben naar binnengegaan en
pleegdochter uit dat huis gehaald.
Later bij het ophalen van wederom het weglopen van mijn
pleegdochter werd ik klemgereden door 3 wagens die hun “chick”
terug wilden hebben. Mijn pleegdochter riep dat ik haar vader was
en de wagens verdwenen. Politie deed niets!
Aangifte pleegdochter van 11 jaar die in verwachting was
van een jongen van 18. Jongen veroordeeld en wij werden bedreigd
omdat we aangifte hadden gedaan. Groot drama en het meisje
heeft daar een vreselijke trauma aan overgehouden.
Afpersing D.S. (2 maal 50 duizend $ plus winstderving)
Justitie durfde niets te doen en ik moest zelfs rectificeren.
Het is wel zo dat ik door rectificeren bewijs gekregen heb
wat heer D.S. wel is, maar niemand wilde het weten. Volgens
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juristen ben ik de enige die schriftelijk bewijs heeft waar heer
D.S. voor staat met zijn S. Nooit is hier verder iets meegedaan.
Aangifte van geweer op mij gericht (n.a.v. conflict S.)
Op aanraden mevr Elhage Openbaar Ministerie gebeld.
OvJ 2 maal gebeld. De 2de maal kreeg ik te horen van de officier
van justitie dat ik wel aangifte kon komen doen maar dat er niets
zou gebeuren. Men zou het niet in behandeling nemen.
Aangifte rook waarbij mijn vrouw in grote problemen
kwam. Ze is astmatisch en de reden waarom we uit de stad gingen.
Deze man heeft jaren doorgestookt en er zijn ruim 40 meldingen
geweest bij SKS, politie en milieudienst. Pas toen ik de min jus
(Heer Wilsoe) inschakelde werd er ingegrepen.
Aangifte dood van 2 kinderen bij S. door verwaarlozing
en ongeoorloofd spuiten. S. heeft zover ik nu nog weet en verklaringen van artsen, geen geoorloofde verplegers die mogen spuiten
laat staan medische handelingen mogen verrichten. Aangifte is bij
min van volksgezondheid (Constantia) gegaan en omdat het een
kerkelijke organisatie is kon dit niet waar zijn en is er nooit iets
ondernomen. De 2 moeders van de kinderen moesten vluchten
naar Nederland daar ze bedreigd werden met de dood als ze hun
mond open zouden doen.
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Aangifte rook bij Zegu retonde.
Men kan niets doen volgens de politie want het is zijn
beroep, houtskoolmaker.
Aangiftes van MKK mensen ivm gevangenis Bon Futuro
(over de 47 door onder andere heer W.). Bij OM werd niets/
nauwelijks ondernomen. Pas na een gesprek met Min jus ( heer
Dick) en PG ( heer Piar) kwam er uit dat men niets durfde te doen
omdat anders de bonden problemen zouden gaan maken. Kort
daarna verdween heer Dick van het politieke toneel. Probleem
nog steeds gaande, zie kranten.
Aangifte gestolen wagen. Monteur (K.B.) had 18.000
gulden ontvangen voor een jeep Cherokee van ons en wilde het
geld niet afdragen. Na vele malen op bureau gezeten te hebben
werd hij uiteindelijk opgeroepen, tekende een briefje en we hebben 1.500 gehad. Politie kon niets meer doen, vertelde ze ons.
Later was hij zgn vermoord op zee, al vertelde na onderzoek zijn
vrouw mij, dat dagen na het vergaan van bootje en moord zijn
portable nog werkte!
Aangifte stichting M. ( mevr K.T.) gedaan via de Gouverneur Hr Goedgedrag over 21 zaken (bedreigingen, afpersing,
verduistering, drugs). Nooit iets vernomen van Openbaar Ministerie ondanks dat ik via een proces enigszins gedwongen werd
door stichting M. om de namen te noemen. Deze niet gegeven en
ik werd veroordeeld.
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Kinderen schreeuwend enkele huizen verderop. Politie
Barber kon niets doen. Pas toen ik recherche belde, kennende
als zijnde “kinder en zede”, kwamen zij naar de situatie kijken.
Probleem niet opgelost daar het om drugs gaat.
Het aangeven van drugsbus in wijken Barber/Dokterstuin
en verkoop bij Chinees in dorp tegenover markt. Niets werd door
politie gedaan want “Het was al jaren zo”. Pas bij aangifte bij
Min. Jus. heer Wilsoe, verdween busje maar Chinees maakt nog
steeds veel geld. Het busje is ondertussen omgeruild voor een
personenwagen.
Aangifte dumpen wrakken (gestolen wagens). Politie
Barber wilde niet komen. Na verschillende malen blijven bellen
en toen ik zelf naar toeliep werd ik in een keer weggestuurd door
politie die eindelijk kwam. “Die personen die aan het dumpen
waren, waren de criminelen uit het dorp en zou het voor mij te
gevaarlijk zijn”. Pas na meerdere meldingen werden de wagens
weer weggehaald.
Stelen van ezels. Politie Barber wilde niet komen.
Jongens liepen langs met twee gestolen ezels.
Slachten van honden ’s nachts.
Post Barber vertelde ons “Kom morgen maar langs”. We
zijn verder gegaan met speciale agent Aniseto Dierenbescherming
die ook stuitte op een lakse politie.
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In het hofje waar we woonden kwamen in een leegstaand
huis 2 zwaar gevaarlijke Colombianen wonen die gezocht werden.
Er werd melding gemaakt. Na een maand werd er een Colombiaan vermoord. Pas na 18 maanden kwam de politie met groot
machtsvertoon het hofje inrijden en de andere al 12 maanden niet
meer in dat huis woonachtig was. Ik vertelde de commandant dat
ik nog een schriftje had waarin ik bij hield van de “afnemers”.
Bij het openen van het schriftje trok hij lijkwit weg, omdat er
autonummers bijstonden van politici, leden van zijn eigen korps
en politici. Nooit iets meer gehoord.
Bedreigingen van mevr. Leeflang.
“Er zal zeker kinderporno te vinden zijn op jouw computer” waren de woorden van mevr. Leeflang. Ik heb haar gewezen
op het vervalsen van documenten en bedreigingen via valse namen. PG gaf zelf aan dat politieke zaken niet werkelijk behandeld
zouden worden. Toen contact gehad met minister president mevr
Elhage. Mevr Leeflang is een jaar niet op de PAR lijst verschenen!
Bedreiging van verslaafde in onze omgeving waar ik als
antwoord kreeg van de politie Barber; “Blijf weg van deze jongen
want hij is gevaarlijk en aan de drugs”.
Aangifte van drugs en witwassen van grote sommen geld.
Laatste jaren werden vele aangiftes gedaan door mij, als MKK,
bij Gouverneur Goedgedrag daar ik bij Openbaar Ministerie
alsmaar nul op mijn rekwest kreeg. Gouverneur Goedgedrag liet
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zijn kabinet verder de vele zaken die ik doorspeelde uitzoeken
en dan werden de aangiftes verstuurd naar Openbaar Ministerie.
Weinig tot niets werd ondernomen daar de aangiftes te riskant
waren! Zo ook de laatste aangifte bij Gouverneur Goedgedrag 2
jaren geleden over drugs, witwassen van 10 tallen miljoenen per
week en oplichting. We werden die dag afgeluisterd en sinds juli
2011 sta ik onder curatele door toedoen van deze groep en heer
Goedgedrag verdween als Gouverneur.
Uitspraken van rechters waar ik contact mee had totdat ze
hoorden wat wij als MKK mee bezig zijn. Iedereen nam een stap
terug, “te link” was een van de opmerkingen.
Aangifte ruzie tussen man en vrouw wat niet goed ging
(hevige ruzies). Politie Barber kwam na uren later eens langsrijden toen de man was verdwenen. We zijn toen verder gegaan met
slachtofferhulp.
Bedreiging heer Huggins omdat ik op FB schreef dat ik
geen aangiftes meer doe bij politie en aanhaalde dat ze nog geen
fatsoenlijk proces-verbaal konden opstellen. Dat weet ik omdat
mijn schoonvader Wauben tot zijn dood nog processen verbalen
herschreef eer ze verder gingen. Zelf heb ik eens een parkeerbon
gehad met 16 taalfouten en men ziet regelmatig in de krant dat
processen niet doorgaan omdat de proces verbalen niet goed opgemaakt zijn (afgelopen week nog). Op mijn opmerking dat ik geen
aangiftes meer doe, schreef heer Huggins me dat, dat strafbaar is.
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Zogenaamde moorden
Holloway (onder andere naam ondergedoken Zuid Amerika), Bewijzen aanwezig- verzekeringskwestie/FBI-maffia
Hogan (onder andere naam ondergedoken) had te diep de
kinderhandel ontrafeld, kwam dicht bij de bron terecht.
J. Willems (vreemd einde). Was voor gek verklaard maar
volgens zijn schrijven(s) en bewijzen werd zijn leven onmogelijk
gemaakt door de rechterlijke macht en een rechter. Zijn dossier
is in mijn bezit.
Chinees echtpaar vermoord door 2 chinezen. Bron: Chinese gemeenschap en de reden was; grote gokschulden pa, en
ma was vreemdgegaan en had een buitenechtelijk (donker) kind.
Wiels (U.-K.-R.P.-M.). Bron van heer Wiels zelf en NRC
plus de contacten die we hadden. Heer Wiels wist al jaren dat
dit gaande was maar duurde lang voordat hij de nodige bewijzen
had. Pas bij de lotto viel men door de mand en kwam de zaak aan
het rollen.
Brand B. D.
Volgens horen zeggen via een taxateur, aangestoken door
eigenaar. Hij had net een taxatie laten doen door hem voor zijn
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gebouw. Die viel te laag uit bij de eerste makelaar/taxateur en deze
werd kwaad op hem. Daarna door een andere taxatie laten doen.
Brand Nieuwe Haven
Volgens taxateur/onderzoeker aangestoken en bij verzekering miljoenen meer geclaimd omdat het onderling geregeld moest
worden. Aanleiding was 2 drugs kartels en wapens in containers!
Ik kreeg de volgende reactie terug van het Openbaar Ministerie
Officier van Justitie mw. Dennaoui-Simon gaat maandag
uw onderwerp bespreken in het “Maandag Overleg” van het OM.
Ze gaat verder, indien nodig, persoonlijk het onderwerp op zich
nemen en het bespreekbaar maken bij alle politieposten. Ze gaat
de eerst de geschetste situatie inventariseren.
Ondertussen zijn we ruim 5 maanden verder en nooit meer
iets van gehoord, noch van Openbaar Ministerie, noch van Officier
van Justitie mw. Dennaoui-Simon
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16. Oorlogstaal tegen Antillen
Drone
door Niels Rigter en Edwin Timmer
(met dank aan Telegraaf)
WILLEMSTAD, vrijdag
Venezuela beschuldigt ons land ervan dat op Curaçao en
Aruba zwaarbewapende en bommendragende Amerikaanse drones
klaarstaan om de Zuid-Amerikaanse oliestaat aan te vallen.
De onbemande vliegtuigen, die de Verenigde Staten ook
gebruiken als aanvalswapens in oorlogsgebieden als Irak en Afghanistan, zouden al verschillende vluchten hebben uitgevoerd vanaf
ons Caribische koninkrijksdeel, zo heeft een naaste vertrouweling
van de overleden leider Hugo Chávez en ex-minister Defensie
gezegd op de Venezolaanse staatstelevisie.
„Vanaf Curaçao en Aruba zijn deze drones constant met
manoeuvres bezig”, dreigde José Vicente Rangel deze week. Deze
ex-minister van Buitenlandse Zaken en ex-vicepresident onder het
bewind van Chávez doet alsof er een enorm gevaar uitgaat voor
Venezuela. Hij noemde de situatie voor een miljoenenpubliek
‘zeer ernstig’.
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Volgens de opruiende taal van Rangel, over wie Chávez
ooit zei dat deze oude linkse journalist en politicus als een ’vader’
voor hem is geweest, zouden de VS en hun bondgenoten vanaf
augustus beginnen met geheime plannen om landen als Venezuela,
Bolivia en Ecuador te destabiliseren.
Het Amerikaanse consulaat op Curaçao ontkent de aantijgingen stellig. „Er zijn geen onbemande vliegtuigen gestationeerd
van de VS of van een andere mogendheid op Curaçao noch op
Aruba”, aldus een woordvoerder.
De koudeoorlogstaal dreigt de relatie tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela opnieuw te verstoren, zoals eerder
Chávez al eens deed in augustus 2007. Toen stelde de socialist
een onderzoek te doen naar de noordgrens van Venezuela: in zijn
optiek zouden Aruba, Bonaire en Curaçao – op veertig zeemijl
van de kust – gewoon bij Venezuela moeten horen.
Dat rumoer leek uit de lucht met het bezoek van minister
Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) begin juni aan het ZuidAmerikaanse land. Hij tekende met zijn ambtscollega zelfs enkele
akkoorden voor een betere samenwerking tussen Nederland en de
nieuwe regering onder leiding van president Nicolás Maduro. De
onheilspellende taal is mogelijk alleen voor binnenlands gebruik,
maar Rangel staat te dicht bij de linkse regering om het af te doen
als onbelangrijk.
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Als reactie op dit krantenartikel in de Telegraaf schreef ik
het volgende ingezonden stuk.
Drones ze zijn er!
Sinds geruime tijd maak ik melding bij de luchtvaartdienst,
meteorologische dienst en kustwacht over “voorwerpen” die ik
boven ons gedeelte van Westpunt zie vliegen.
Meerdere malen zag men duidelijk 2 grotere objecten
waarvan uit kleinere objecten verder vlogen.
Wat frappant was de lichtflitsen bij sommige, die op weerlicht leken, tussen deze objecten ontstonden. Anderen verdwenen
in de wolken hoger gelegen.
Doordat het op grotere hoogte gebeurde en het veelal
donker was, was er (nog) geen mogelijkheid om het vast te leggen op een foto.
Wat ook vreemd is, is het geval met een bekende fotografe
die problemen had toen ze het westelijke gedeelte van onze nationale airport wilde fotograferen. Wat heeft de FOL en de Marine
te verbergen sinds de FOL hier is?
Ook werd bekend dat er volgens enkele Amerikaanse
werknemers, dat ze over de 500 collega’s met gezinnen hier
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op ons eiland hebben. Over 500 man en dat voor enkele kleine
drugsvangsten per jaar! Het lijkt mij een personeelsbestand buiten
proporties.
Ook in de Wikileaks Cables werd al duidelijk dat Nederland te laks met Venezuela omging. Kort na die Cable werd de
FOL hier gestationeerd.
Drones ze zijn er, waarom het ontkennen?
Einde ingezonden stuk
Na dit stuk en over dit stuk werd nauwelijks nog gepraat
en alles werd heel snel in de diplomatieke ijskast gezet. Het is
gewoon algemeen bekend dat de Amerikaanse FOL hier niet
is voor die paar kilo’s cocaïne te onderscheppen. Dat bleek uit
diverse gesprekken met hen. Ook weten we dat veel niet gezien
mag worden en we zien dan ook regelmatig, als we sterren liggen te kijken op Bandabou, rare verschijnselen maar ook rare
dingen gebeuren. Zeker ter hoogte van de zogenaamde 3 radars op
Westpunt en richtin Wacawa is nog wel eens wat vreemds te zien
Ik kwam dit nog op een andere plaats tegen als aantekeningen die we veelal niet naar buiten brengen.
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Radars Westpunt?

17. Vreemde verschijnselen
Vreemde verschijnselen op de nacht van Zondag naar
Maandag 28/29 oktober 2012
Reeds vanaf 8 uur die avond was er al veel weerlicht in
onze omgeving. Vanuit het zuidwesten/zuiden kwamen er wolken
met veel ontladingen. Ook waren er wolken die kwamen uit het
noordoosten maar die gaven geen weerlicht op dat moment. En
er waren wat kleine wolkjes die zeer langzaam vanuit het noordwesten kwamen. Na enkele uren was de licht intensiteit hoog en
volgden de ontladingen zich zeer snel op. Rond 3 uur in de nacht
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was er boven ons het een witte lichtkoepel met 5 lichthaarden.
Bij de ene haard zag je rollend licht, bij de andere haard was
er horizontale en verticale bliksem waar te nemen. Een hevige
onweersbui bleek het en ik was gaan kijken wat dit zou brengen.
Eensklaps begon het vreselijk hard te regenen en viel
er bij metingen 21m/m water in een korte tijd. Tijdens de regen
gebeurde er al vreemde dingen en zag je dat diverse ontladingen
exact hetzelfde bleken te zijn en werkelijk van punt A naar B alsmaar gingen. Ondertussen was de stroom geheel weggevallen en
alles natuurlijk donker. Na deze onweersbui bleef het weerlicht
aanhouden en was buiten gaan zitten kijken waarom de haarden
op dezelfde plaats bleven en waarom er flitsen waren die identiek
bleken te zijn!
Bij het kijken naar de lucht viel het me op dat ik zgn sterren zag! Sterren in een totaal bewolkte hemel is bij mijn weten
niet mogelijk. Toen ik ging kijken en me concentreerde, zag ik
dat deze lichtpunten bewogen, kriskras door elkaar over lange
banen. Ik ging ze stuk voor stuk volgen en zag een flinterdunne
streep achter hun aan (was bij elke weerlicht duidelijk te zien).
Ook werd het me duidelijk dat ontladingen van deze lichtpunten
kwamen en dan ook de punt daarna verdween. Na de flits zag je
alsmaar duidelijk de witte streep. De witte punten kwamen wel
alsmaar uit een “U-vormige kern” die lag in het noorden en zo’n
20 graden hoog. Daar zag je duidelijk een U vorm waarvan de U
na een weerlicht duidelijk te zien was. Iedere keer als een licht
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ver genoeg was, kwam er op dat punt een ontlading. Ik heb 913
gebeld en gevraagd of zij het verschijnsel ook zagen en of er op
het radar iets te zien was? Geen antwoord. Wat niet vreemd was
van een wachtmeester die niet verder komt dan zijn telefoon.
De bewegende sterren over lange afstanden kriskras over
de hemel hebben heel lang aangehouden en waren zeker tot 4:45
uur nog duidelijk te zien. De 5 lichthaarden werden er 3, maar
werden soms mooi via kilometerslange lichtflitsen verbonden. Ook
in die tijd was er een plaats in het noordoosten op zee waar vele
lichtflitsen, identiek aan elkaar, op exact dezelfde plaats insloegen.
Op de meter nauwkeurig leek het zo te zien met als referentie een
boom en paal die ik had. Ondertussen bleven de lichten op en neer
gaan, de witte lijnen volgend, met de ontlading zeer kort daarna.
Eenmaal heb ik een vrij helder licht waargenomen wat uit elkaar
spatte in 5 kleinere lichten die elk een kant uitgingen. Deze ontlading maakte werkelijk een spinnenweb boven ons.
Ook een vreemd verschijnsel was dat op het einde van de
vlieg/licht show, de weerlichten op zee oranje gekleurd waren!
Alles wat ik tot het laatst zo heb kunnen waarnemen was over helderwit. Deze flitsen midden op zee waren een donkere oranje kleur.
Wat het allemaal geweest is weet ik niet, wat ik wel weet
en zeker van ben is dat het een vreemd verschijnsel was met een
vaste moederplaats in de vorm van een U en de kleine lichten,
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die werkelijk op sterren leken, die alsmaar boven ons vlogen en
ontladingen uitlokten en bewerkstelligden. Het was fascinerend
en het was een vreemde gewaarwording dat er zoveel activiteiten
boven ons waren en men niets kon of wilde bevestigen.
Einde verslag
Als ik dit zo terug lees vind ik het jammer dat ik niet een
totale file heb aangelegd van de vele zaken die we al gehoord
(knallen vanuit het niets) en gezien hebben. De vele jaren ’s avonds
sterren kijken heeft ons een schat aan voorvallen opgeleverd en ik
zeg wel eens tegen mijn vrouw dat we meer actie zien boven ons
in de lucht dan op TV 11 en Tele Curaçao samen op een avond!
Maar wat doe je ermee als je geen antwoorden krijgt of
belachelijk gemaakt wordt door medewerkers van bijvoorbeeld de
lokale Meteorologische dienst of andere diensten. Maar ook als
mensen je met een onzinnige glimlach laten staan? Er zijn veel
ongelovige mensen op deze aarde maar dat mensen zelfs dingen
simpel boven hun hoofden niet zien, maakt me wel onrustig. De
mens was vroeger een perfecte jager en had geweldige ogen. Dat
we onze oren en neuzen niet zo optimaal gebruiken wist ik al,
maar ogen?
Maar we blijven kijken en we blijven het af en toe maar
signaleren maar kennelijk zien onze zuiderburen beter dan wij
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Europeanen of “afgestamde” Afrikanen. Met de tijd is er kennelijk
veel bij ons verdwenen en wat zal er nog overblijven van onze
kennis en onze gaven. Ik vrees het ergste.

18. Het was even genoeg
Op een gegeven moment hoopten de negatieve berichtgeving, mails en bedreigingen zich wederom op en ik dacht “Wat
doe ik nog voor andere mensen als ik alleen maar negativiteit over
mij heen krijg”. Ik schreef het volgende stuk:
Curaçao 6-11-2012
Voor wie betreft
Omdat het kennelijk vele mensen nog niet duidelijk is,
nogmaals even heel duidelijk mijn statement omtrent me nog
inzetten voor burgers van het eiland Curaçao. Deze episode is
PER DIRECT afgesloten!
Nog dagelijks word ik verzocht me in te zetten voor het
eiland Curaçao en om mee te werken in diverse organisaties maar
ook het aanvechten van niet eerlijke zaken. Nu, dat is afgelopen
en trek me geheel terug van het eiland Curaçao.
Reden:
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Juli 2011, toen ik onder curatele gezet werd omdat ik melding bij de Gouverneur Goedgedrag maakte van de bron van alle
ellende. Sinds die dag ben ik op het eiland niet meer welkom, kan
ik mijn vader van 84 niet gaan bezoeken en kan ik domweg niet
van het eiland Curaçao of beter gezegd ooit terugkeren. Een enkele
reis is me toen aangeboden die ik overigens niet aangenomen heb.
Waarom zal ik me nog inzetten voor een volk dat we van
het eiland wil schoppen? Waarom moet ik mijn nek nog uitsteken
voor mensen die mij liever dood dan levend zien?
Mensen het is genoeg, ik ben het zat en ga mijn laatste
levensdagen/maanden/jaren niet vergallen door een ziek volk.
Al die mensen die mij de laatste tijd verzocht hebben om hen
te helpen heb ik een boodschap meegegeven. Geef mij een getekende verklaring van de Gouverneur en Minister president en
Veiligheidsdienst dat ik niet langer onder curatele sta. Dan pas
denk ik nog eens na om ook weer voor Curaçao op te komen en
zijn mensen. Zo lang dat niet in mijn bezit is, vecht ik wel buiten
dit eiland voor de kinderen, rechten van de mens en onze natuur.
Nu is het verloren energie steken in een volk wat mij een trap
verkoopt en aan de andere kant mij wel wil mis-(ge)bruiken voor
zaken die zij niet durven en kennelijk kunnen aanvechten.
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Ik stop mensen. Doe me een plezier, als u de bovengenoemde verklaring mij niet kunt overhandigen laat me svp met rust.
Ik dank u.
Einde ingezonden stuk
Sindsdien ben ik drastisch gaan minderen in schrijven
maar ook ben ik gestopt nog zaken aan te nemen of mensen bij te
staan ten koste van mijzelf. Alles wat we in het verleden hebben
gedaan, was puur omdat we meenden het te moeten doen en dat
er recht zou moeten bestaan. Dat laatste is duidelijk niet het geval
en we weten ondertussen dat recht afhankelijk is van een krom
systeem met zijn geld en ziekelijke gedachten.
Er is dagelijks wel iets aan te voeren wat laat zien hoe
rechters scheve gedachten erop nahouden en dat justitie niet voor
het recht is maar voor die mensen die de dikste buidel hebben en
recht kunnen kopen. Wetten worden aangepast als men dat wil
en regels zijn er alleen voor de domme mensen die nog heilig
geloven in dat recht.
Het volgende hoofdstuk zal deze stelling bevestigen.
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19. Vervolg Curatele
Na het boekje “Curatele” kwamen de ware mensen naar
boven. Velen werden bang en een select groepje gooide het in de
“belachelijk” hoek en ontkende alles. Gelukkig waren er diverse
mensen en instanties die ook hadden gezien dat achter mijn naam
“curatele” stond en ze waarschuwden mij ook voor enkele acties
vanuit de veiligheidsdienst. Zwarte wagens, opvallend veel politie
voor je deur en soms vreemd aflopende zaken, waren duidelijk
zoals die zich afspeelden. Nu, alles went zeggen ze en zo ook
deze curatele.
Op een dag had ik mijn vader aan de telefoon. Er was
iets dat me vertelde, je moet hem opzoeken maar vergeet niet je
beperking met je curatele.
Even daarna kwam het volgende stuk in me op.
Zijn laatste wens
Hij is 85 jaren en enkele maanden geleden is er kanker
geconstateerd. We praten regelmatig met elkaar via de telefoon
en hij heeft het alsmaar over om me nog eens een keer te zien.
Hij is 5 jaren geleden nog bij ons op vakantie geweest en dat was
de laatste keer dat we elkaar zagen. De laatste vlucht was hem al
bijna fataal. Hij ging achteruit en verschillende operaties volgden.
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“Ik kom nog een keer naar je toe” was alsmaar zijn wens maar
we durfden hem niet de 10 uren durende vlucht te laten maken.
Hij is mijn vader en ik kan hem niet bezoeken. Er is namelijk een klein probleempje.
Met het schrijven van vele kritische boeken en het signaleren en rapporteren van corrupte zaken ben ik niet werkelijk een
geliefde burger van Curaçao. Het vechten tegen kinderleed en de
corruptie heeft er toe gebracht dat ik ongeveer 2 jaren geleden
onder curatele werd gezet door de landelijke veiligheidsdienst.
Dat, nadat ik een bezoek had gebracht aan de toenmalige Gouverneur en een zeer delicate zaak aan hem meldde. Gevolg was dat
we afgeluisterd werden en binnen de kortste keren werd ik onder
curatele gezet en na enkele maanden trok ook de Gouverneur zich
totaal terug.
Mijn vader kan ik niet bezoeken want er staat veel op het
spel zodra ik langs immigratie van dit eiland ga. Uit de hoek van
het gemeentehuis (kranchi), veiligheidsdienst, immigratie maar
ook vanuit de politiek blijkt dat ik als “ongewenst” te boek sta. Ik
mag wel het eiland verlaten maar niet terugkeren naar mijn eiland
waar ik al ruim 30 jaren woon. Ik mag niet terugkeren naar mijn
vrouw, mijn dieren en onze “knoek” (tuin) die ik allemaal lief heb.
Een leven kan raar lopen. Eerlijkheid en recht door zee
gaan wordt al geruime tijd bestraft in deze maatschappij. Maar
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ik kan u vertellen dat de huidige maatschappij zo verziekt is en
dat men er alles aan zal doen om een mensenleven onmogelijk te
maken, als die persoon volgens hen niet past in de huidige corrupte structuur.
Met de situatie die nu gaande is, is het duidelijk dat er geen
keuze is en zal ik mijn vader helaas nooit meer mogen omarmen.
Einde ingezonden stuk
Dit stuk werd snel overal geplaatst en er kwam een golf
van negatieve reacties over dit stuk. Nu heb ik gelukkig een brede
vette rug en glijden die zaken snel de beerput in. Maar een man,
mijn oude vriend heer Pasman moest er weer een show van maken.
Hij had heer Navarro (minister van Justitie) en ook heer Serphos
(spreekbuis Openbaar Ministerie) geschreven om uitsluitsel over
mijn zaak te verkrijgen. Natuurlijk moest dat alles via de media
en mensen reageerden zelfs dat ze hoopten, dat heer Pasman niet
voor Baselmans die moeite zou nemen. Hij reageerde dat hij niet
voor mij op zou komen maar nog geen 3 dagen later stuurde hij
zijn brieven, geschreven naar deze heren, naar me toe!
Ik vertelde heer Pasman dat het verloren energie was en dat
alles gaat via de veiligheidsdienst. Wederom moest ik belachelijk
gemaakt worden. Want wie was nu hier de expert? Ik kreeg snel
daarop deze mail toegestuurd van heer Pasman, die ik ook overal
zag verschijnen in de pers.
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De mail van mevrouw Rozendal naar de heer Pasman
Ik wil u tevens berichten dat dhr. J. Baselmans de vrijheid heeft om mij te benaderen hierover zonder inmenging van
een derde.
Hopende u voldoende te hebben ingelicht,
Regards,
Elsa Rozendal
Ik heb meteen contact gezocht met deze mevrouw Rozendal. Ik had ondertussen tussen die mail van heer Pasman en
mijn bevestigingsmail reeds 2 maal telefonisch contact gehad met
deze mevrouw Rozendal. Maar dat alles zonder enig resultaat en
ik kreeg minister Navarro niet te spreken over dit geval.
Ik heb toen maar een bevestigende mail gestuurd naar
mevrouw Rozendal.
Bevestigende mail
Geachte mevrouw Rozendal
Het is vreemd na 2 maal met u persoonlijk gesproken te
hebben dat ik via de pers en op internet een mail van u moet lezen
via de heer Pasman over mijn zaak in verband met mijn curatele.
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In alle jaren dat ik met een minister van justitie, Openbaar
Ministerie, Procureur Generaal, Gouverneur enzovoorts gewerkt
heb is dit wel de limit.
Het blijkt dat heer Pasman graag andere mensen hun namen gebruikt om zijn gelijk te halen.
Jammer is ook dat de minister dit allemaal toe laat en kennelijk niet werkelijk geïnteresseerd is in deze zaak.
Met een vriendelijke groet
Einde mail
Mevrouw Rozendal meent kennelijk boven de wet te staan
en zich uit te mogen geven als een minister dat bleek alsmaar weer
als ik haar aan de telefoon had.
Daarna was alles stil en wat bleek. Mevrouw Rozendal was
buiten haar boekje gegaan maar werd beschermd door een corrupte
regering en kennelijk een meewerkend Openbaar Ministerie waar
deze brief ook naar toe is gegaan.
Brief Ministerie van Justitie
Curacao, 20 july 2013
Tav: Mevr Rozendal						
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Betreft: Eis rectificatie van mevrouw Rozendal betreffende
haar opmerkelijke email d.d. 19 July 2013
Mevrouw Rozendal
Zoals ondergetekende, John H.Baselmans, al in een eerdere email heeft aangegeven, neemt ondergetekende het u zeer
kwalijk omtrent de email die u via uw persoonlijke emailadres
namens minister Navarro gestuurd heeft naar heer Pasman zonder
ondergetekende daarvan in kennis te stellen.
Ondergetekende zal dit puntsgewijs met u doornemen:
1.
U stuurde een antwoord (rond 16:00 uur) op een
officiële brief van heer Pasman gericht aan minister Navarro via
uw persoonlijk emailadres (Zie de kop van uw mail)
From: “Elsa Rozendal” <elsarozendal@,,,m>
To: henk@,,,,n.com
Cc:
Subject: Verzoek aan Minister Dhr. N. Navarro
Date: Fri, 19 Jul 2013 15:59:25 -0400
2.
U heeft deze email getekend als zijnde mevrouw
Rozendal ( zie uw gegevens, gekopieerd van uw mail)
Regards,
Elsa Rozendal
cell: 51.
E: elsarozendal@.m
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FB: Elsa Rozendal
Twitter: @el..
Skype: els.
3.
Dan haalt u aan “dat dhr. J. Baselmans de vrijheid
heeft om mij te benaderen hierover”. Hier slaat “Mij” op uw
persoon! Wat een permanente leugen is daar u op vrijdag 19 july
2013 omstreeks 14:15 uur een telefoontje heeft gehad van ondergetekende en u ondergetekende rond 14:45 uur terug belde. In deze
gesprekken heeft ondergetekende u tot 3 maal toe gevraagd om
een onderhoud met minister Navarro vast te leggen in zijn agenda.
Waar u alsmaar vertelde dat u dit zelf wel kon “afhandelen”!
4.
U schrijft namens een minister en u vernoemt de
naam van ondergetekende en u komt met een email;
- ZONDER kenmerk van justitie.
- NIET gestuurd via het officiële email adres van de
minister en zijn ministerie.
- GEEN “kopie conform” naar ondergetekende laat
staan naar de minister Navarro.
Ondergetekende kan dus niet anders stellen dat deze email,
afkomstig van u, ter kwader trouw is geschreven.
5.
Dat ondergetekende eerst via een email van heer
Pasman, met daarbij gevoegd uw email, doorgestuurd kreeg en zeer
kort daarna links en rechts uw email op internet zag verschijnen,
bevestigt het hierboven gestelde in punt 4.
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Eis tot rectificatie
Mevrouw Rozendal
Ondergetekende J.H. Baselmans eist een rectificatie:
Op alle plaatsen waar deze email is verschenen,
pers en internet. Hier zult u moeten kortsluiten met heer Pasman
waar hij uw email allemaal mis(ge)bruikt heeft.
In deze rectificatie laat u weten dat ondergetekende
reeds VOOR uw verstuurde email, contact had opgenomen met u
en dat u tot 3 maal toe geweigerd heeft voor ondergetekende een
afspraak te maken met minister Navarro.
Verder gaat ondergetekende er vanuit dat hij alsnog
een persoonlijk onderhoud met minister Navarro gaat krijgen en
dat dit ook vermeld wordt in deze rectificatie (datum / tijd).
Ondergetekende vertrouwt er op dit met u als verstandige
volwassen mensen te kunnen afhandelen.
Groet,
John H. Baselmans
Ter kennisgeving afgegeven bij het Openbaar Ministerie
Minister N. Navarro
PG de heer D. Piar
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Einde brief
Op dat moment verscheen nog een “aangepaste mail” via
heer Pasman in de pers die blijkbaar de vrijheid had genomen om
de zin “medewerkster van minister Navarro” erbij te voegen om
zo mevrouw Rozendal te beschermen voor haar “vreemde” daden.
Een zin die niet stond op zijn reeds eerder gestuurde zelfde mail
van mevrouw Rozendal.
Bij deze de aangepaste mail die ik toen overal weer zag
op duiken in de pers;
Aangepaste mail
Ik wil u tevens berichten dat dhr. J. Baselmans de vrijheid heeft om mij te benaderen hierover zonder inmenging van
een derde.
Hopende u voldoende te hebben ingelicht,
Regards,
Elsa Rozendal
medewerkster van minister Navarro.
U ziet onder de aanhaling: medewerkster…. Wat dus duidelijk even blijkbaar erbij gezet. Want in de originele mail die ik in
eerste instantie van heer Pasman ontving was deze regel duidelijk
niet aanwezig. Of was er een tweede mail?
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Maar we zijn verder gegaan met onze minister die zich
schuil hield in zijn bewaakt fort. Uiteindelijk had men mij een
gesprek beloofd wat ik dus niet gekregen had. Vandaar deze brief.
Brief heer Navarro minister Justitie
Curacao: 27-07-2013
Betreft: uw beloofde gesprek.
Geachte heer Navarro
Bij deze wil ondergetekende John H. Baselmans u laten
weten dat het kennelijk een onmogelijke zaak is om aan uw
verzoek te voldoen namelijk; een afspraak met u persoonlijk te
krijgen.
U liet via een “vreemd”schrijven via mevr. Rozendal,
ontvangen via derde weten, ik citeer “Ik wil u tevens berichten dat
dhr. J. Baselmans de vrijheid heeft om mij te benaderen”.
Ondergetekende heeft VOORDAT u dat schreef al 3 maal
aangehaald bij mevrouw Rozendal dat hij met u persoonlijk wilde
praten. Op maandag 22 juli nogmaals in een gesprek met mevr
Rozendal heeft hij duidelijk aangegeven dat hij persoonlijk met
u wil praten. Daarna is ondergetekende gebeld door heer Josefa
met vele beloftes maar tot op heden geen persoonlijk gesprek met
u, zelfs nog niet eens een fatsoenlijke reactie vanuit uw dienst.
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Heer Navarro, is het normaal dat een minister zich blijft
schuilen achter zijn personeel en loze beloftes doet in de pers?
Zo ja, zou het u sieren als u ook via die pers laat weten niet met
J.H. Baselmans te willen praten.
Groet,
Einde brief
Na deze brief bleek in een telefonisch gesprek met de heer
Josefa dat hij me liet weten dat ik wel een zeer belangrijk persoon
moest zijn als er curatele achter mijn naam staat! Hij versprak
zich verder en vertelde mij dat hij wel in het systeem mag van
de veiligheidsdienst! Verder wist deze man mij te vertellen dat
een minister van Justitie boven alles staat en dat hij, heer Josefa,
als medewerker alle rechten / toegangen heeft! Nu, toen zakte
ik werkelijk van het lachen door mijn stoel. Want enkele jaren
daarvoor had de toenmalige minister van Justitie en de Procureur Generaal me nog duidelijk uitgelegd dat zij ook niet alles te
zeggen hadden! Blijkbaar was deze medewerker ver buiten zijn
boekje aan het gaan.
De ene kennelijk leugen na de ander leugen werd dus
verteld door heer Josefa. Een heer Josefa die ook nooit meer het
gesprek heeft geregeld tussen heer minister Navarro en mij. Later
begrijpelijk, omdat minister Navarro al eerder met mij in de clinch
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gelegen had en zoals ik heer Piar duidelijk aan gaf “belangenverstrengelingen” zijn in zijnspersoon.
Minister Navarro was in het verleden ook meerdere malen
in opspraak en ik haalde dat aan in het boekje “Help, de Antillen verzuipen”. In 2003 was er praat over het samenwerken met
Nederland en werd ik aangevallen door deze heer omdat ik vroeg
wat er met die 5 miljard zou gebeuren? Later draaide deze man
totaal om en Nederland was niet meer nodig.
Verder was justitie een heet hangijzer, een justitie waar
minister Navarro nu vreselijk in faalt omdat hij net zoals zijn
voorgangers met handen en voeten gebonden is. Maar het blijkt
in de politieke voorgeschiedenis dat minister Navarro kennelijk
met alle politieke winden meedraait.
Na het teruglezen van de aanvaring met deze man in 2009
is het nu duidelijk dat hij zaken niet aan durft te pakken of laten
we het beter omschrijven niet KAN aanpakken. Het is nu ook
duidelijk dat minister Navarro en zijn team zo onbeschoft zijn om
aangiftes en brieven van ondergetekende naast zich neer te leggen
en leugens via de pers naar buiten brengen dat “heer Baselmans
kan anytime contact met hem opnemen”. Bij deze, die dit allemaal
lezen, ik heb minister Navarro nooit aan de lijn gehad en hij schuilt
overal om maar geen gesprek aan hoeven te gaan. Triest dat een
minister van justitie bang is voor een simpele burger. Hoe bang
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zal hij dan niet zijn van de maffia en de witteboorden die hem
hun zaken opleggen?
Het hoofdstuk Navarro en Rozendal was nog niet afgelopen of op een nieuw stukje, wat ik enkele dagen later liet plaatsen,
bracht alweer opspraak.
OPROEP
Voor diegene die als eerste mij een document getekend
door de Gouverneur en door het hoofd veiligheidsdienst kan
overleggen waarin staat dat “De curatele op J.H. Baselmans is
opgeheven cq nooit is geweest” ligt een beloning klaar van Nafl
5000,-. Dat na verificatie van het document door mij bij beide
instanties.
YAMAMENTU
Mi ta pone un rekompensa di 5 mil florin na disposishon
pa e promé persona ku entrega mi un dokumentu firmá dor di
gobernador i hefe di seguridat. E dokumentu mester inkluí lo siguiente; “E kuratela riba J.H.Baselmans ta eliminá òf no a eksistí
nunka”. E rekompensa bo ta haña despues ku mi persona verifiká
e dokumentu serka ambos instansha.
John H. Baselmans
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Er kwamen leuke reacties binnen en vele steunbetuigingen
maar er was één man die zijn kans waar nam. Het was die man
die één dag nadat heer Wiels was overleden, mij verzocht heer
Wiels te tekenen omdat zijn “vrienden” en hij de nabestaanden dat
wilden aanbieden. Ik voelde hier al meteen dat er wat in het spel
was en ik tekende heer Wiels op mijn eigen houtje! Dat vond heer
Roli Perret Gentil geen leuke zet vandaar dat hij met dit kwam
op mijn oproep.
Een reactie die ik ontving van Notisia 360, heer Roli Perret
Gentil
Hr. Baselmans,
Uw ingezonden stuk is offensief en beledigend naar het
volk van Curacao toe. Het kan nooit zo zijn dat men iets moet
bewijzen zonder nooit een tegen bewijs te hebben gezien. Waarom
een aanbod voor iets waar U zelf nooit een bewijs voor hebt aangeboden? U hebt tot de dag van vandaag geen ene bewijs aangeboden
van Uw zogenaamde curatele. Waarom dan Uw aanbod om het
tegengestelde te bewijzen? In een woord belachelijk. Bijgevolg
is Uw ingezonden stuk, waarin U een beloning aanbiedt voor het
tegengestelde, niets maar dan ook niets waard.
Dus een woord van advies. Cough up or shut up.
R. Perret Gentil
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Heer Roli Perret Gentil kwam met dit stukje naar buiten.
Yamamentu,
Ami, esta Roli Perret Gentil, ta pone un rekompensa di
5 mil florin na disposishon di Sr. Baselmans su persona si Sr.
Baselmans por entrega mi un dokumentu firmá dor di gobernador I hefe di seguridat. E dokumentu mester inkluí lo siguiente;
“E kuratela riba J.H.Baselmans ta vigente òf ta eksisti for di tal
dia”. E rekompensa bo ta haña despues ku mi persona verifiká e
dokumentu serka ambos instansha.
Right back at you.
Notisia360/Nieuws360/Deportivo360
R. Perret Gentil
Ik lach me wat af en gelukkig met mij vele anderen want
deze actie laat zien dat deze man veel te verbergen heeft en duidelijk bang is. Zeker omdat hij elke keer als ik te dicht bij het vuur
kom, hij als een van de eerste loopt te schreeuwen om bewijs en
alles belachelijk maken. Wat je ook aanvoert is volgens deze man
geen bewijs. Wat mooier is, verschillende mensen hebben zijn
krantje al aangevallen omdat er veel “roddels” of “horen zeggen”
gebaseerde verhalen gepubliceerd worden.
Waar ik dan de ware verhalen vandaan haal, zit hem kennelijk al jaren dwars. Maar we hadden al eerder van deze man te
maken gehad met zijn aanvallen op mijn Nederlandse taal, later
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mijn Engelstalig boek en nu praten we over het volk beledigen.
Dus ik maak vorderingen, dat is duidelijk.
Wat het mooiste is, is dat de hardste schreeuwers kennelijk
ergens heel erg bang voor zijn. Het zet mij wel alsmaar op het
juiste spoor om juist daar dan eens dieper te gaan wroeten. Kleine
vissen in een grote poel en daar houden we het maar op.

19. Gedragregels voor rechters
November 2013 het volgende artikel met de volgende kop
in de krant;
“Gedragregels voor rechters ingesteld”.
Mijn vraag die direct op kwam was; Zijn het dan een paar
schoffies van de straat?
Het antwoord is helaas kennelijk; Ja, want ze moeten
blijkbaar manipuleerbaar zijn en weten door alle wetten en regels
ook niet meer wat gedragregels zijn!
- Maar wat denkt u van de advocaten en juristen die
zo oprecht zijn en zo medelevend met de burger maar
ondertussen wel zaken aannemen die betaald worden
van bloedgeld?
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- Wat de vele zaken die nooit bij OM uit de lade
komen omdat ze gaan over hun opdrachtgever?
- Wat het beschermen van moordenaars (opdrachtgevers) omdat ze een wereldconcern bezitten?
- Wat de vele aanwijzingen van onschuldige (zoals ook
gaande is in Amerika) omdat de ware crimineel
verder moet kunnen gaan met zijn opdracht?
En zo heb ik duizenden voorbeelden dat hele justitie stinkt
en een verlengde vinger is van de maffia die op hun beurt gestuurd
worden door enkele machtige mensen.
Dit was een stukje wat ik plaatste op internet in verband
met deze rechterlijke gedragregels. Want de rechters mogen dan
wel het laatste station zijn van de justitiële lijn, maar het begint
al bij de aanhouding waar vele politieagenten veelal de fout in
gaan. Begrijpelijk, want wie kan de druk van de maffia werkelijk aan? Als je bedreigd wordt dat men je baan af gaat pakken,
je kinderen en je vrouw “onder handen” nemen, dan wil je nog
wel eens een foutje maken in een proces-verbaal. Maar ook de
inspecteur, Openbaar Ministerie en justitie met hun mensen staan
onder deze zware druk.
In het verleden heb ik oud-politie, juristen en rechters
gesproken die blij waren dat ze hun termijn het er levend hadden
afgebracht. In de tijd dat ze die functie bekleedden was het geen
lolletje. Er waren personen bij die met verhalen kwamen hoe ze
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hier op het eiland onder druk gezet werden dat je dacht dat je de
laatste film van El Capone aan het kijken was. Men vertelde nog
wel eens in details hoe ze benaderd werden en hoe men afgeperst
werd en zelfs door medewerkers om hen heen in de gaten werden
gehouden of bepaalde zaken wel werden uitgevoerd. Nu kun je
zeggen “Het is een corrupte bende” en dat is het ook. Maar het is
gewoon mogelijk om justitie zo onder druk te zetten dat er nog
wel eens zaken “verdwijnen” of geheel anders verlopen.
We zien dat regelmatig en ik heb in het verleden in het
boekje “Pech gehad” daar uitvoerig over gehad. Wat je dan ziet,
is dat er plotsklaps op minuscule regeltjes gelet wordt en die dan
met beide handen aangepakt worden door een verdediging om hun
maffiagast vrij te krijgen. We zien dan dat er per woordje gekeken
wordt naar een geval terwijl als het om Jantje van de straat gaat,
is er maar een half woord genoeg om hem 24 jaren achter slot en
grendel te zetten.
Gedragsregels voor rechters is een compleet belachelijke
situatie. Want als een rechter zich niet weet te gedragen moet hij
uit zijn functie worden gezet. Hij is dan niet waard rechter te zijn.
Helaas is er geen controlerende orgaan wat werkelijk de macht
heeft om de rechters in de gaten te houden en op zaken te wijzen.
Het net zoals in de medische wereld, de ene met fouten dekt de
andere met fouten en op die manier de vele louche zaken.
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20. Hackers
Op een gegeven moment kwam ik in contact met wat interessante mensen op internet. Mensen die geen probleem hebben
om in wat voor een systeem in te breken en aan te tonen dat een
computer on line een open boek is.
Er waren al wat discussies geweest en ik plaatste dit stukje
op internet en ik had beet!
TO ALL HACKERS AROUND THE WORLD.
I’m just wondering, with all the techniques in front of you,
can you shut down easily the American main frames so they can’t
start wars against innocent people?
What is it that hackers are so close with their governments
and let this all happen?
There is the technology, what holds you back?
De volgende conversatie kwam naar buiten;
David Dylan
It’s not like the movies, I’m afraid. While a simple bug
could cripple an aircraft carrier (this has happened, it was funny),
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it really isn’t a matter of throwing a high IQ and a lot of tech
gizmo’s at it.
What is thought of as a traditional ‘hack’ usually takes
months or years of preparation, inching your way through, fooling
people into divulging information, stealing manuals, and so on.
It’s not so much cool music & graphics as it is picking a
system apart to find the weaknesses from behind a keyboard and
a phone.
China is said to be trying to infiltrate US military systems,
and doesn’t seem to be getting anywhere. The US military kinda,
sorta, has some good IT folks working for them (including a fair
few ex hackers).
And then; a sustained attack, even if the systems were
actually connected to the outside world -which most aren’t- would
require tremendous resources, and of course, would kinda leave
a sustained trace back to the people doing it. Like a big ‘arrest/
dronekill us’ sign.
Oh, and those ‘mainframes’ they use most? It’s called ‘the
internet’. so, yeah. I’d rather keep that alive.
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John H. Baselmans
David so far I know from that hacker’s world, it’s possible
and it can be done. The programs are there but they need the cooperation of a large group. What if the hackers work more together
and ask people who are against war and violence, to participate in
this electronic war? For sure there can be serious threat coming
from us citizens around the world.
David Dylan
Well, I’d have to disagree. The sheer scale of it alone would
make it unfeasible. And certainly not start today, done tomorrow.
The tools are not out there. Any ‘hacking’ tool is pretty much
a script or program designed to target a known vulnerability in
consumer systems. There are more sophisticated tools, but the
military isn’t sitting on their hands; you can be sure that any opening found is closed asap. The reason viruses, root kits and etc.
‘work’ is because consumer systems are in much wider use, much
washier to get your hands on to pick apart, and much slower to be
patched. As it is most ‘tools’ exploit holes in unpatched systems
owned by clueless consumers or lazy sys admins.
But even if, say, you find an exploitable failing in one
system; the next system is going to be completely different.
Like I said; you could take out the entire infrastructure, in
theory, with enough effort. In fact; that’s the ‘easy’ part. So, no
internet, no power grid. ie; loads, and loads of cibillian deaths. And
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it won’t stop a single aircraft carrier. These things are designed to
operate in total isolation for months or years on end. They make
their own power, water, have fully functional hospitals on board.
The biggest nuisance you could be is to take out the GPS
system which guides some, not all, but some missiles. That won’t
stop a mega bomber with a few Daisy cutters.
FINDING holes in systems is A LOT of trial & error kind
of tedious work.
The number of ‘hackers’ and security experts I know numbers around the 50. A few thousand if you count all participants
in the security and etc. lists I follow. This question crops up every
once in a while, and the answer is always; forget it. The sheer
logistics of it just make it impractical, if doable at all.
Bear in mind that the military designed its systems to
survive a nuclear war.
John H. Baselmans
David I do not think so. We saw several times that smaller
systems completely shut down. There are many leaks and there
are many errors. One of our defense people who is in the security
of the defense told me: sometimes it takes me 2 years to make a
new security level and in 1 week we see there are people again in

188

- Curaçao achter gesloten deuren -

that system. It’s possible but what I wrote before, do our master
hackers really want to shut down a complete system?
David Dylan
John; those are consumer-grade systems, running offices,
maybe the air-conditioning. The systems you’d have to take out
are often completely ‘stand-alone’ and purpose-designed. So, no
door for a lock to be in for a hacker to pick.
Missiles don’t chat on Skype. They are not internet-connected. Nor are launch systems, guidance systems, etc.
Think of it as rings; an outer ring of regular Windows
computers, secured pretty much like any big company would.
That’s the outer ring. It’s the offices, the basic logistics, etc.
And most of THOSE run dedicated glass fibre connections
with secure VPN tunnels between buildings. So, yeah, an infected
USB stick might slip through, someone might get sloppy with
a password. But all you can really do is mess up the scheduled
delivery of the mess hall’s detergent.
Then there’s another ring, more secure. Individual messages/files are likely lightly encrypted, access to public networks
probably limited. Say you get in there; at best you shut down one
base for a few days, at most. Mind you; to quote a security professional: “Guns still shoot and planes still fly”. So ‘shut down’
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means no visitors and no TV. Their ability to wage war won’t be
seriously affected.
Then another even more secure ring. Now you are no
longer talking consumer products, but likely a version of Unix
designed specifically for the task on hardware that was scrutinized
before being put to use. Probably a combination of hardware and
software encryption.
And so on.
And then there are the actual weapons systems; all using
built for the task systems, probably no user interface at all (because
you don’t need one) and the only connection to the outside world
is through heavily secured launch and guidance systems.
Think of it like this; the electronics in modern cars are
essentially computers running the car. It HAS happened that cars
could be remotely tampered with by accessing these systems BUT;
it took some pretty smart folks to figure out how, it only affected
a very limited number of cars, it required some built for the task
transmitters, and you had to be within sight of the car.
Now, a modern airplane . built to MUCH higher standards.
NOT available to just anyone to test stuff on or pick apart, specs
a state secret. can it be done? Sure. Will you be a grease spot at
the bottom of a hole in the ground as soon as you try it? Also
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sure. Will it actually matter much? Not at all because the biggest
bombers were built in the fifties. The pilots trained to land home
in the US after taking FLAK in the middle east, on one running
engine if necessary.
AT BEST you’d be a nuisance. (A soon to be dead one.
Nations at war are notoriously unkind to people they consider
the enemy.)
Now; a distributed (‘mass’) attack would require a few
more people than just the top 0.001% smartest people in the
world. It requires a delivery system (so; internet, airwaves, telephone network), all fairly easy to (relatively, but lets assume the
largest military machine in the world has some resources) trace
back. In essence you’d either have to cripple the entire world’s
infrastructure in a HUGE mass attack, or you’d have A LOT of
people with nice zip-tie bracelets before the week was over. And
if you did manage to cripple the entire infrastructuree (say, you
cause overloads on the power grid so the cascade effect takes
down most power stations) then the military has back-up systems
in place. Even the most advanced airplane can take off with a bog
standard set of diesel generators running the base.
You know why you hear about all these ‘brilliant’ hackers
in the news? Because they get CAUGHT.
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John H. Baselmans
David Dylan Simple question; how does your friend know
there are people on his system? Because he detected them. If you
can detect them, you can trace them. The only question is how
much you are willing to spend. I’m fairly confident the US military
can spare the resources. And, as I noted, this is the ‘outer ring’.
David Dylan
A mass attack (Say a massive DDoS, or some such) has to
run through relay points at some point. The reason DDoS attacks
are hard to stop is because they usually run through servers in
countries like Russia where the law enforcers can’t be bothered.
But IF you have the mandate (as a NATO or US military tends to
have) knocking those servers off the grid is really only a matter of
flipping a switch. Airwaves can be jammed. Phone networks are
even less decentralized. Really; there is NO way you’d be more
than a pain in the ass for days at best, a few hours most likely.
No matter how big your ‘hacker’ group. And then there’s still the
Aircraft carriers; in essence floating and completely independent
war-platforms. I’d wager it would take one, two at most, to reduce
Syria to rubble if the US really wanted to. The US alone has ten.
John H. Baselmans
Thank you for this story David. But everything what has to
come out has a come in. And as we see now world wide, we need
no thousands high tech hackers. And you think that the biggest
hackers are caught? That’s the story that they tell in the states. They
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have to, because they can’t tell the people that the U.S. spending
billions of their money “we have an open system, where even a
child can come in”. But it is okay, it’s not a defense person from
where I got some information. What I still thinking about is, that
there is a little bit more why hackers are only playing with some
banks and other businesses.
Na deze discussie kwamen deze artikelen op mijn pad.
Telegraaf; za 31 aug 2013
(met dank aan de Telegraaf)
VS voerden 231 cyberaanvallen uit in 2011
WASHINGTON De geheime diensten van de Verenigde Staten hebben in
2011 231 cyberaanvallen uitgevoerd op computers in het buitenland. Dat blijkt uit geheime documenten, in het bezit van het
Amerikaanse dagblad Washington Post, meldde de krant zaterdag
op haar website.
Driekwart van de aanvallen is uitgevoerd op belangrijke
doelwitten. Voormalig ambtenaren zeggen dat het gaat om cyberaanvallen op Iran, Rusland, China en Noord-Korea om informatie te ontfutselen over hun nucleaire activiteiten.
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Ook breken computerspecialisten van de diensten in bij
tienduizenden computernetwerken in het buitenland om geavanceerde software te installeren die de Verenigde Staten controle
geven over het netwerk. Volgens de documenten is voor die operatie 652 miljoen dollar (490 miljoen euro) van het staatsbudget
gereserveerd.
En het volgende stuk verscheen bijna op hetzelfde moment
(Thanks to Gizmodo)
The NSA Can Beat Almost Any Type of Encryption
Bad news, America. All that effort you and your favorite
companies have put into encrypting data was for nothing. After
spending billions on research and supercomputers, the NSA can
now get around almost any type of encryption according to documents leaked by Edward Snowden. Nothing is safe.
Against the government’s wishes, The New York Times,
The Guardian and ProPublica just published complementary corroborating, unsettling exposées into the NSA’s top secret encryption
techniques. The investigation also found that the agency spends
hundreds of millions of dollars every year building backdoors into
all kinds of software. Meanwhile, the bulk of the NSA’s efforts
go towards breaking through the most widely used encryption
methods like Secure Sockets Layer (SSL), virtual private networks
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(VPNs) and smartphone encryption services. In effect, the agency
can do whatever it wants.
The encryption cracking happens in a couple of different
ways. According to the leaked memos, the NSA ideally finds away
around the encryption by grabbing text before it’s encrypted or
after it’s decrypted. Meanwhile, the agency is trying constantly
trying to covertly influence international encryption standards
and is pouring resources into new code-breaking techniques and
will more or less do anything to gain access to the information it’s
seeking. “The intelligence community has worried about ‘going
dark’ forever, but today they are conducting instant, total invasion
of privacy with limited effort,” Paul Kocher, a cryptographer that
helped create the SSL system, told The Times. “This is the golden
age of spying.”
Most of the encryption-thwarting techniques fall under
the umbrella of a highly classified and well funded program codenamed Bullrun. Since 2000, when the agency’s fight against
encryption on line started, the NSA has spent billions of dollars to
make sure it has access to whatever information it wants, regardless
of how it’s encrypted. Each year, it spends $250 million alone on
collaborating with U.S. companies and building backdoors. Prism,
by contrast, operates on $20 million a year.
While especially unnerving in the context of the recent
leaks, the NSA’s desire to foil encryption techniques is hardly
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new. Since the 1970s the agency has been pushing back against
the increasingly complex methods of encryption that bubbled
up from the academy. But as the internet grew and encryption
improved, the NSA has done everything from trying to institute
an industry standard of encryption to blocking academic papers
about encryption. As cybersecurity expert Bruce Schneier told The
Guardian, all of this seriously undermines the basic principles of
information exchange. “Cryptography forms the basis for trust online,” said Schneier. “By deliberately undermining online security
in a short-sighted effort to eavesdrop, the NSA is undermining the
very fabric of the internet.
In a way, we should’ve seen this bombshell coming. About
a month ago, we learned that the NSA was bugging major internet
companies to make master encryption keys so that they could avoid
the hassle of decryption. But even then it was hard to believe that
the program would go this far. Now, there’s unfortunately not
much you can do if you want to secure your data online. That is,
not unless you have access to the increasingly accessible quantum
encryption methods. Writing things on paper also works. [NYT,
Guardian, ProPublica]
Einde berichten
De laatste berichten waren de laatste tijd verschenen vanuit
verschillende hoeken en we hebben verschillende personen zoals
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“Snowden” en “Assange” die alsmaar deze zaken naar buiten
brengen. Spionage is gewoon mogelijk omdat alles wat on line is,
is te kraken. Maar zoals we hebben gelezen van onze man, in de
bovengeplaatste conversatie, bleek dat het een meerjaren project
zou zijn. Helaas blijkt dat deze man meer zaken wil beschermen
dan de waarheid tevoorschijn brengen en later bleek ook dat hij
zelf iets met deze zaken te maken had. Het uitgegooid lijntje had
dus beet en weer bewees het dat ik heerlijk in de gaten word gehouden. We zagen dat al vele keren daarvoor en is het niet lokaal
dan wel in het buitenland waar wat mensen kennelijk toch wat
“kriebels” krijgen.
Het inbreken in systemen wordt dagelijks gedaan. Of ze nu
van het gouvernement zijn, veiligheidsdiensten of van bedrijven.
De huidige spion staat al lang niet meer op de hoek van de straat
en achtervolgt je, of slaapt in een auto voor je deur. Dat was “the
good old times”. Nu volgt men de mensen via de telefoons die
exact aangeven waar je bent. Via de diverse systemen kunnen ze
zien wat je doet en waar je mee bezig bent. De huidige “Sherlock
Holmes” is een lui figuur hangend achter zijn scherm en laat wat
hightech figuren het vuile werk doen. Vele jonge knaapjes doen
het werk wat rond de techniek hangt. Als je, je in die wereld begeeft, merk je dat de dikste kluis van welke bank dan ook, maar
ook die loden deur van een bedrijf, oplossen in de wereld van
deze mensen. De ware hackers hoor je niet, je ziet ze niet en ze
komen niet naar buiten.
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We hebben ook bijvoorbeeld nu een “Anonymous” wat een
paar zielige bange personen zijn. De ware hackers zijn beschermd
door vele grote instanties, justitie en het systeem. Ze zijn zeer
waardevol want voor hen is er geen limit en dat is wat onze man
hierboven denkt ons te laten geloven.
De contacten met de ware hackers gaat net zoals het drinken van een kop koffie, alleen deze jongens zijn totaal gevangen
door de fascinerende wereld van de 0 en 1. Een wereld van getallen
gekoppeld aan de wereld van de energie waar geen beperkingen
en grenzen zijn.
Heerlijk het mee te maken.

21. What they all have in common?
J.F. Kennedy, A. Hitler, Michael Jackson, Lady Diana,
Pim Fortuijn, Martin Luther King, Hugo Chávez and much more.
What they all have in common?
They died for one organization so to keep secret what
they’re doing.
All killed by the FREEMASON and their Illuminati.
So wars are created by people who want the complete domination of this planet. Child abuse, killing and not enough food
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are the tools they have. Money, one of the biggest slavery of this
world, done by these Freemasons and their Illuminati. Sad, because
also smaller people in the system are victim of these groups.
Einde ingezonden stuk
Ja, even een vreemde vergelijking en ik kreeg daarover
ook diverse vreemde reacties.
Hoe kan ik Hitler plaatsen in het rijtje van Martin Luther
King. Maar wederom blijkt dat mensen niet lezen. Want waar het
om ging is wat ze “gemeen” hebben!
Ze zijn allemaal vermoord door een vrijmetselarij (Freemason). Allen hebben in een of ander speech kenbaar gemaakt dat
wij, het gewone volk, moeten oppassen voor deze groep vanuit
de Joden die zich Freemason noemt en onder veel subgroepen de
wereld menen te bezitten. Al deze mensen en vele meer, hebben
hier over gehad en ze hebben het met de dood moeten bekopen.
De vrijmetselarij (Freemason) is een groep die zich voordoet als een sociale groep en opkomt voor het goede. Ze helpen
kinderen en mensen. Maar na enige studie bleek dat deze groep
juist die mensen helpt die te manipuleren zijn. Ze pakken kinderen
die al verpest zijn voor de maatschappij en hersenspoelen hen zo
in kampen dat ze later inzetbaar zijn voor het “vuile” werk. En
bij de volwassenen proberen ze door macht over deze mensen
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te creëren, hen zo in hun macht te krijgen dat zij hun leven lang
afhankelijk zijn van die mensen en hun ritualen.
De kracht zit bij hen in het manipuleren van mensen die
ze menen te kunnen gebruiken en het onderdrukken van diegenen die een gevaar kunnen zijn. Met geld zijn veel mensen om
te kopen en gedachten te laten veranderen. Alsmaar zie je dat
opduiken en dat bleek ook toen ik een kennis van me sprak die
enkele bloeiende zaken had. Zijn broer was toegetreden tot de
vrijmetselarij en mijn kennis noemde het een “kinderspeelpaleis
voor kleuters”. Zijn broer werd daar zo kwaad om, dat hij binnen
2 jaren klaarkreeg dat alle zaken hem afgepakt werden en dat zijn
broer (mijn kennis) failliet werd verklaard en totaal aan de grond
werd genageld met zijn gezin. In ruil daarvoor, groeide de broer
in de vrijmetselarij naar een hogere rang. In ruil voor macht en
wraak. Doe je niet mee, dan zal er alles aan gedaan worden om
deze persoon klein te krijgen.
De Freemasons zijn mensen met een gespleten persoonlijkheid. Zelfs hun naasten mogen niet weten wat er werkelijk in
hun “ark” gaande is en hun echtgenotes geloven in het goede dat
wel naar buiten komt. Mensen- en kinderhandel om zo te kunnen
onderdrukken, is wat ze doen en een van deze personen heeft zoals
ik al eerder hier schreef, duidelijk gemaakt dat hij deze kampen
bevoorraadt. De “soldaten met 3 puntjes” van de toekomst.
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22. Volksgezondheid
Zit je een gehaktbal te eten, snij je het wat open en wat
vind je? Een metalen vlijmscherpe splinter van ruim 7 millimeter! Eerst foto’s gemaakt en die via Facebook opgestuurd via een
persoonlijke mail naar Mangusa Hype RMarket toe. Geen reactie
ook niet de volgende morgen. Ik belde die morgen Mangusa Hype
RMarket op en kreeg de manager. Die zou gaan kijken naar de mail
en het probleem. Plotsklaps kreeg ik ook reactie via Facebook.
Reactie via Facebook mail
Mangusa Hype RMarket
Goedemorgen Sorry meneer voor die stuk scherp , de baas
is nu de mashine aan het kijken, zodat dit soort ongevaal nooit
meer gebeurd. en we zal wel maatregelen houden. Bedank!
Mangusa Facebook
John H. Baselmans
Dank u. Mijn vraag is wat gaat u doen aan het gehakt wat
al verkocht is? Want dit zal echt niet het enige stukje ijzer zijn.
Ik zal volgende week heer Gilberto het stukje ijzer laten zien als
we weer in de stad zijn.
succes John
Mangusa Hype RMarket
hij is nu bezig aan het kijken als er meer tanden van de
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mashine is gevallen en de balchi weg van de bak te halen een
nieuwe balchi te maken We are so sorry sir and thank you so much !
Mangusa Facebook
Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag en probeerde de
GGD te contacten maar dat verliep als volgt, beschreven in mijn
ingezonden stuk nadat ik zo afgescheept werd.
Mijn ingezonden stuk wat op verschillende plaatsen geplaatst werd.
Geen minister van gezondheid, geen GGD
Gisterenmorgen 18 sept 11 uur heeft ondergetekende John
H. Baselmans gehaktballen gekocht bij Mangusa Hype RMarket.
Thuis aangekomen heb ik deze klaargemaakt. Nu bleek
in een van die gehaktballen een ijzersplinter te zitten van ruim 7
m/m! Ik heb direct zowel Mangusa als GGD verwittigd. Vanmorgen hoorde ik vanuit Mangusa dat er een vleugel van de machine
was afgebroken en dat ze het vlees aan het controleren waren. Ik
kreeg diverse excuses.
Maar ik had nog een vraag en die was: “Wat gebeurt er
met het vlees dat al verkocht is”
Helaas ontving ik geen antwoord hierop.
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Nadat ik de mails verstuurde 18 sept rond 2 uur naar Hypermarkt en GGD heb ik geprobeerd GGD 3 maal te bellen. Er
werd NIET opgenomen.
Vanmorgen kreeg ik (na wederom 2 maal al gebeld te
hebben) een bewaker die vertelde “Bel maar weer terug om 2 uur
iedereen is in vergadering”
Na dat voorval belde ik onze minister van gezondheid
Minister Whiteman (rond 11 uur) en kreeg daar mevrouw Jansen
aan de telefoon. Ik moest gelijk een mail sturen met de foto’s en
dan zou de minister direct ingelicht worden. Om 2 uur belde ik
nogmaals. Mevrouw Jansen ging toen pas kijken of de mail ontvangen was! Ze zou deze mail met foto’s direct bij de minister
afgeven met deze vraag in de mail aan de minister; Hoe is het
mogelijk dat de gezondheid van ons volk zo op het spel gezet
wordt en dat er geen GGD is die ons beschermt en al ruim 24
uren onbereikbaar is?
Buiten dat Mangusa Hype RMarket naar behoren heeft
gehandeld zou het ook op zijn plaats zijn geweest dat er een oproep
zou komen om het gekochte gehakt terug te brengen of zeker niet
te eten! Als een onderdeel dit soort splinters in het vlees achter
laat is er toch wel te spreken over een gevaar voor de volksgezondheid. Helaas noch de GGD noch onze minister Whiteman
hebben kennelijk interesse wat er met onze gezondheid gebeurt.
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Want tot vanmiddag laat was er geen reactie van onze minister
noch van de GGD.
Waar gaan we naar toe met deze politici en hun vriendjes
in de heerlijke airco kamers?
Einde ingezonden stuk
Daags daarna werd ik door de GGD gebeld met een excuus
en waarbij alle details gevraagd werden over het voorval. Zelf heb
ik niets meer gehoord of het gehakt uit de schappen is gehaald en
of de machine buitenwerking is gesteld. Triest is het wel dat je
als burger dus compleet niet beschermd bent.
Wat een opmerkelijke opmerking van de GGD man was;
“Meneer Baselmans, u wil niet weten hoe er gesjoemeld wordt
met het vlees op Curaçao. Er is geen controle en als u wist wat er
gaande is, at u nooit geen vlees meer!” Nu, deze opmerking zegt
vreselijk veel en zet je wel aan het denken. Je kunt wel onderbezet
zijn en een hoofd hebben die al tientallen jaren slapend in zijn
kantoor zit, maar je kunt af en toe toch wel iets doen als er wat
doorgegeven wordt. Maar helaas het is niet de enige afdeling van
het gouvernement wat niet werkt.
Als antwoord om de bereikbaarheid van een GGD was deze
man kort en vertelde me dat het al een oud probleem is waar een
bewaker ook de telefoon voor alle afdelingen moet afhandelen!
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Dat, dat dan misgaat is dan ook wel duidelijk want bellen
en bewaken lijken mij wel even twee verschillende zaken.
Ondertussen weten we dus nu wel dat vlees geen optie is
meer op het eiland.

Diverse artikelen over uiteenlopende zaken
23. Vrienden bestaan niet
Steeds meer lees je dat er echte vrienden zijn, vrienden
voor het leven, vrienden die je kunt vertrouwen en vrienden waar
je op kunt bouwen en een leven mee kunt delen. In een mensenleven is alles bepaald in je energie. Je energie is één met alles
en iedereen om je heen. Dat alles in de wereld die jezelf creëert.
Daar behoren ook vrienden bij volgens de mens. Maar vrienden
zijn niet voor eeuwig en kunnen voor enkele dagen zijn tot een
tiental jaren. Een vriend blijft vriend zolang de weegschaal aardig
in evenwicht is. Jij doet iets voor mij en ik weer wat voor jou. Ik
ben er als jij me nodig hebt en jij zult luisteren als ik het nodig
acht. Vrienden heb je niet omdat het niet past in de energiewereld
waar wij uit bestaan en waar wij mee werken. Natuurlijk, je kunt
anderen helpen, bijstaan maar daar hoeft niets tegenover te staan.
Dat is namelijk je eigen energie die je aan het aanvullen bent!
- Curaçao achter gesloten deuren -

205

“Vrienden” ben je met jezelf om je eigen energie te spekken en
er dan later mee te werken.
Een voorbeeld vanuit mijn eigen omgeving;
Ik heb lang geleefd in de bossen midden tussen moeder
natuur. Mijn vrienden waren de bomen, de dieren en alles wat ik
meende nodig te hebben om mijn energie op te werken. Ik had
geen menselijke vrienden, zelfs niet toen ik op school zat en me
daarvan terugtrok, alsmaar moeder natuur opzoekend. Op een gegeven moment bezaten we een enorm huis hier op Curaçao en een
groot zwembad met de nodige wagens en een boot als omlijsting.
We waren rijk volgens de standaard der mensheid en we hadden
naast de vele kinderen dagelijks, ook een leger aan vrienden.
Mensen die elke avond wel even langs kwamen en een drankje
namen uit de ijskast die rijkelijk gevuld was en op de porch stond.
In de weekeinden was er altijd een enorme barbecue met vlees
dat die avond niet op kon. Bijgevuld met vele gerechten, salades
en nagerechten en natuurlijk drank. De vrienden liepen bij ons
de deur plat en we hoefden maar te kikken of er was wel iemand
die ons met het een of ander hielp.
Na vele jaren en zeer veel vrienden over de vloer gehad te
hebben werd mijn vrouw ziek. We konden niet meer elke avond
bezoek ontvangen en de barbecues werden minder. De vriendenkring werd minder na het terugbrengen van het alsmaar feesten.
Het ging slechter met mijn vrouw en we besloten kleiner te gaan
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wonen. Het huis was een van normale omvang en de ijskast buiten
was niet meer zo rijkelijk gevuld. De vrienden bleven weg en zelfs
verjaardagspartijen werden niet meer zo gretig bezocht. Zelfs haar
familie bleef weg want mijn vrouw was immers ziek!
De laatste jaren dat mijn vrouw nog leefde, hebben we in
eenzaamheid doorgebracht. De kinderen verdwenen uit huis en
geen mens was meer te bekennen in ons huis. Vrienden waren
verdwenen en vrienden bleven weg. Mijn vrouw stierf eenzaam. Er
waren enkele mensen die zich verplicht voelden om rond haar kist
te staan. Vrienden waren nergens meer te vinden want de ijskast
was leeg, geen drank, geen barbecues en geen feesten.
Vrienden, ze bestaan niet. Vrienden zijn parasieten die
nemen wat ze nodig hebben en zodra je niet meer in hun wereld
past, ben je geen vriend meer. “Vrienden” is een menselijk begrip
wat gecreëerd is door de mens om zogenaamd hun populariteit te
kunnen meten in een maatschappij. “Kijk eens hoeveel vrienden
we hebben!” is een bekende uitspraak. Vrienden heb je niet nodig
want je leven leef je volgens energie en niet volgens wat vrienden
menen te moeten bijdragen of van je af te nemen.
Vrienden, ze bestaan niet en zo houd ik het nu bij kennissen, groet hen, maak een praatje en ga weer verder met mijn
“vrienden” vanuit de natuur.
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24. MCB Barber ons rattenhol
De brief die ik geschreven heb naar de MCB en heer
Capriles
Geachte Heer Capriles, Heren directie MCB
Ik wil u allereerst bedanken voor het weer laten werken van
onze Bankomatiko op Barber. Na afgelopen dinsdag eerst van het
kastje naar de muur gestuurd te zijn geweest door verschillende
medewerkers van uw bank was er een mevrouw st Jago die me
netjes te woord stond en binnen 12 uren geregeld had dat we weer
een werkende machine kregen. Deze zeer verouderde machine
blijkt volgens een andere medewerker al lang aan vervanging toe
te zijn en ik ben dan ook benieuwd wanneer wij eens een blijvende
werkende machine mogen begroeten in ons dorp.
Verder heb ik aangegeven het hokje (zeker ‘s avonds) daar
het niet veilig is. Maar ook bv overdag is er een bar slechte ventilatie. De ventilator van voor de oorlog lijkt meer een papierscradder!
Wat ik ook aangegeven heb is dat het filiaal zelf een hondenhok is. Ik wil u persoonlijk uitnodigen om dat filiaal eens te
komen bezoeken.
Komt u rond betaaldagen dan moet u niet vreemd opkijken
dat u buiten moet wachten op het stoeprandje zittend. Er staat dan
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een lange rij met veelal oude mensen (ja we hebben werkelijk
mensen die ruim 90/100 jaar worden) die dan in de hitte buiten
moeten wachten!
Is het u gelukt binnen te komen, kijk even rechts boven
u. Blijkbaar bij regen lekt het daar en hangt er een vuile bruine
massa boven uw hoofd!
Eindelijk bij de balie aangekomen is het wenselijk niet
met uw wit hemd te leunen op de balie. Deze is zover versleten
dat het houtwerk van 25 jaren geleden als een zwarte plakkerige
massa te zien is en totaal versleten u aangaapt.
Mocht u gaan vragen om even wat privacy in het kamertje
links, want u wilt wat zakelijke dingen doornemen, krijg je op een
briefje te lezen “het kamertje is niet veilig”!!
Okay, u heeft de test doorstaan in uw eigen filiaal te Barber.
Schaamt u zich niet heren MCB? Dat u op die manier
mensen ontvangt en dat u oudere mensen als vee buiten laat staan
terwijl er een kantoortje is wat NIET gebruikt wordt en meegetrokken kan worden in de ontvangstruimte?
Schaamt u zich niet als u ziet hoe uw miljoenen bank op
Rooi Catootje eruit ziet en dan in een hondenhok terecht komt
op Barber?
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Schaamt u zich niet dat ook daar boven dat hondenhok
MCB logo staat?
Heer Capriles, heren directie, Bandabou heeft de afgelopen jaren veel meer bewoners bij gekregen maar MCB heeft niets
gedaan aan deze groei. De extra “derde” medewerkster komt er
niet als het te druk is en uw ruimte is domweg te krap voor de
klanten die komen.
Nu kan ik wel weer die zeur zijn, maar ik vertel het u wel
netjes via een brief en ga niet achter uw rug om lopen klagen of
negatieve berichten de wereld in helpen. Nee, ik vertel het u zo dat
u als directie en als directeur weet wat er met uw bank gaande is.
Ik nodig bij deze u uit om eens persoonlijk een kijkje te
komen nemen in dit filiaal.
Verder wil ik meteen van de gelegenheid gebruik maken
dat ik heel veel respect heb voor die dames die in deze omstandigheden toch ons zo goed mogelijk willen helpen. Ook respect voor
de bewaker die met stoelen loopt te zeulen om oudjes het toch wat
gemakkelijker te maken. Mijn complimenten voor deze mensen.
Ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat MCB ons als
Bandabousche klanten hetzelfde gaat behandelen als die mensen
in bv Rooi Catootje. Want onze 100 gulden is wel dezelfde 100
gulden als van welke bankfiliaal dan ook op dit eiland!
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In de hoop van u een positief antwoord te mogen ontvangen en verbeteringen te mogen zien, teken ik met een vriendelijke
Bandabousche groet;
John H. Baselmans
Medenkende klant MCB
Afloop
Binnen één dag was de Bankomatico gemaakt. Ook werd
er per direct aanvang gemaakt met het opknappen van ons dorps
varkenshol. Vreemd is wel dat je als klant eerst zulke brieven
naar directie moet sturen voordat er iets gedaan gaat worden.
Meldingen van personeel en van bewaking worden gewoon naast
zich neergelegd wat dan tekenend is voor de manier hoe MCB
zijn personeel behandelt. Als je ziet dat hun eigen hok op Rooi
Catootje overdadig luxe is, snap ik niet dat men personeel en klant
behandelt als vuil op dit deel van het eiland.

25. Waar gebeurd
Een stuk van internet wat mooi past na het vorige incident
hiervoor beschreven.
A 50- something year old white woman arrived at her
seat on a crowded flight and immediately didn’t want the seat.
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The seat was next to a black man. Disgusted, the woman immediately summoned the flight attendant and demanded a new seat.
The woman said “I cannot sit here next to this black man.” The
fight attendant said “Let me see if I can find another seat.” After
checking, the flight attendant returned and stated “Ma’am, there
are no more seats in economy, but I will check with the captain
and see if there is something in first class.” About 10 minutes went
by and the flight attendant returned and stated “The captain has
confirmed that there are no more seats in economy, but there is
one in first class. It is our company policy to never move a person
from economy to first class, but being that it would be some sort of
scandal to force a person to sit next to an UNPLEASANT person,
the captain agreed to make the switch to first class.” Before the
woman could say anything, the attendant gestured to the black
man and said, “Therefore sir, if you would so kindly retrieve your
personal items, we would like to move you to the comfort of first
class as the captain doesn’t want you to sit next to an unpleasant
person.” Passengers in the seats nearby began to applause while
some gave a standing ovation.
Een zeer mooi voorbeeld zoals mensen zich nogal de laatste tijd misdragen maar gelukkig door andere op een zeer subtiele
manier recht wordt gezet.
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26. Een nieuwe expositie
Op een gegeven moment kreeg ik een aanbod om een mega
expositie op het eiland Curaçao te gaan organiseren waarbij de
tekeningen alleen maar getoond worden maar niet verkocht. De
persoon wilde gewoon dat aanbieden omdat hij weg is van mijn
werk. Deze persoon gaf ons de tip om onze bekendste en grootste galerie te contacten en vragen of we die 1 of 2 weken mogen
huren. Hij zou alle kosten op zich nemen.
Dus ik Gallery Alma Blou contacten met de volgende
vraag;
Mail Gallerie Alma Blou
Hallo Lusette
Al een tijdje loop ik met het plan om mijn werk op het
eiland weer eens te laten zien. Al geruime tijd maak ik totaal
ander werk als dat de mensen van me verwachten. http://www.
johnbaselmans.com/New_Drawings/New_Draw.htm
Omdat ik de tekeningen niet meer verkoop is het niet zo
aantrekkelijk voor een galerie om mijn werk te exposeren. Nu is
mijn vraag; Kan ik de galerie huren voor 1 of 2 weken zodat ik mijn
werk kan hangen en eventueel ook 1 of 2 lezingen houden over het
energieniale leven. Is dit mogelijk en wat zullen de kosten zijn?
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Lijkt het je wat Lusette? Laat me weten wanneer we over
dit idee kunnen praten. Ik dacht gewoon in eerste instantie aan
jou en ook, nee heb ik ja kan ik krijgen.
Wachtend op je antwoord een fijne dag verder.
Groetjes
John
Geen direct antwoord pas toen ik in een tweede mail vroeg
of de eerste mail was aangekomen, kreeg ik als antwoord dat het
niet kon omdat de kosten dan zeer hoog waren. De omzet was
volgens mevrouw Verboom ruim 25 duizend gulden! En die zou
dan misgelopen worden.
Nu heb ik in vele galeries gewerkt en mijn werk daar ook
gehangen maar dat bedrag was wel een droom voor elke galerie.
Het was gewoon een duidelijke afwijzing met een zeer goedkope
smoes die nergens opsloeg. Namens de geldschieter, die wel moest
lachen, moest ik als antwoord geven dat 25 duizend gulden geen
probleem zou zijn. Je begrijpt het al, geen verder antwoord meer
en ook geen contact meer.
We gingen verder en de geldschieter kwam met een ander
idee. Deze vertelde me, als we zoveel geld uit moeten geven, gaan
we je tekeningen verkopen voor vanaf 10.000 gulden in een soort
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gala feest/bal maar waar iedereen kan bieden op je werk. Dat geld
ga je stoppen in een stichting om je mensen te helpen op Bandabou.
Ik ging wat zalen af en ik kwam op het idee een professional in te huren.
Als kunstenaar ga ik niets meer ondernemen. Ik heb een
zeer bekend bureau aangeschreven waar ik pas na één maand
een vaag antwoord kreeg. Ondertussen was ik ook bij de notaris
geweest om al het geld in een stichting te gooien wat dan voor
de mensen op Bandabou zou zijn. “De parel van Bandabou” zou
het gaan heten. Maar onze notaris deed moeilijk zoals ik later
zal beschrijven. Nadat zowel het evenementen bureau als ook de
notaris moeilijk deden, hebben we alles afgeblazen. Onze geldschieter mag mijn expositie niet doen op dit eiland en het was een
duidelijk teken van ; “John doe niets meer hier”.
Het was duidelijk en we hebben het maar hierbij gelaten.
Onze geldschieter had veel lol in de bekrompen manier, van hoe
men te werk gaat op dit eiland.
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27. Onze Notaris
Gesprek notaris K.
Daar we een stichting op wilden richten, maakten we een
afspraak met heer K.
De stichting voor ons tekenproject is gekoppeld aan een
plaats waar minderbedeelden en jeugd op Bandabou geholpen
zouden kunnen worden.
We hadden in het verleden al eens moeilijkheden gehad
om een politieke partij op te richten door deze notaris maar ik heb
geleerd zaken/personen als deze een tweede kans te geven. Maar
de bevestiging kwam vrij snel in dit gesprek.
Eerst werden mijn vrouw en ik in een kamer gezet waar
we zaten te kijken naar het “niets”. Want het was meer een
opslagplaats van oude dossiers en oude computers dan een ontvangstruimte. Na een langere tijd gewacht te hebben, ver na onze
tijd die we kregen als afspraak, kwam er een zeer zenuwachtige
man de kamer in en vroeg wat hij voor ons kon doen. We legden
de zaak voor en wat de bedoelingen waren en gaven het zelfs al
een naam “De parel van Bandabou”. Ondertussen hobbelde hij
op zijn stoel van zijn ene bil naar zijn andere bil en maakte een
zeer zenuwachtige indruk.
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Toen hij het woord nam, kwam er weinig zinvols uit zijn
mond. Het was verward en het leek net alsof hij niets mocht
zeggen! Vreemd, want je komt toch bij een notaris om zaken te
bespreken en zaken notarieel in orde te maken. Mijn vrouw en
ik vroegen nog wat zaken, maar ook daar wist hij geen duidelijk
antwoord op, laat staan constructies bij te vinden.
Uiteindelijk verlieten we de kamer en keken elkaar aan. In
de wagen vertelden we tegelijk hetzelfde. “Hij wordt in de gaten
gehouden en het gesprek werd of opgenomen of afgeluisterd”!
Het was duidelijk dat hij een show opvoerde waarbij niets gezegd
moest worden en zijn zaakjes veilig gesteld moesten worden. Maar
ondertussen wel vissend wat wij van plan waren. Dat bleek uit
zijn zenuwachtig voorkomen maar ook omdat hij dezelfde zaken
alsmaar vroeg. De naam van de stichting viel meerdere malen maar
dan zei hij weer “we moeten eerst een naam bedenken”. Hij was
duidelijk niet bij de les en klaarblijkelijk bang.
Het was duidelijk voor ons dat dit geen normaal gesprek
was. Wel hopen we dat diegene, die meende te moeten te weten
komen van ons, zijn/haar informatie heeft gevonden.
Curatele, je weet wel. Dat wat zogenaamd niet bestaat.
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Ingezonden

28. Doping in het Nederlandse voetbal
Met verbazing werd er wereldwijd gereageerd op de dopingaffaire in Duitsland onder het Nationaal voetbal team.
Maar hoe was in die tijd het Nederlands elftal?
Persoonlijk kennen we enkele van deze voetballers omdat
we als vrienden/ oppas dagelijks in hun huis waren.
Wereldkampioenschappen met de o.a. de heren Krol,
v.d.Kuylen, Cruyff, Neeskens, Kerkhof’s enz. Het gouden team
onderleiding van heer Michels.
Doordat we enkele voetballers persoonlijk kenden, wisten
we ook hoe hun levenspatroon was. In die tijd was het normaal
dat al deze voetballers 2 maal daags naar hun sportarts gingen
voor hun “toverspuit”. We lachten en dolden er veel over en zagen
het niet als een kwaad. Het hoorde namelijk (en nu nog) bij de
topsport. Persoonlijk kende ik het vanuit het handbalteam waar
we mee in de eerste divisie speelden. De spuiten horen bij het
“programma”! Wat het “programma” dan ook was. Want het was
zeer zeker niet alleen trainen!
Nu vele jaren later doet men “niets wetend” over doping
in de hoogste sportgelederen terwijl dat het nu nog gaande is. Doe
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je niet mee aan het “programma” sta je niet in het hoogste team.
De sportarts is de baas en veel kan gedaan worden als zijnde een
blessure behandelen of als zijnde voorzorgsmaatregelen.
Gisteren sprak ik nog een ex-topvoetballer van ons eigen
eiland Curaçao die gespeeld heeft in een van de topteams van
Nederlandse eredivisie. Hij is nu afgekeurd voor voetbal door
zijn vele blessures. Hij vertelde hetzelfde verhaal over doping. En
dat is iets wat nog maar enkele jaren geleden met hem gebeurde.
“Ik moest meedoen aan al die spuiten anders lag ik uit het team”!
Doping, strafbaar of niet, oneerlijk of niet, duidelijk is dat
als je als topsporter NIET mee doet aan de spuitenregen van de
sportarts, je nooit een topplaats zult krijgen in je club! Het gebeurt
nu nog en dat ook net zo goed in Nederland!
(Ex-oppas van enkele wereld topvoetballers te Eindhoven)
Einde ingezonden stuk
Uit Nederland werd er gereageerd op dit stuk maar men
durfde het niet aan hierop door te gaan. Men weet dat doping de
drijfveer is van het topvoetbal en dat men sport nummer één van
dat land niet in discredit mag laten komen door een persoon die
een boekje open deed over die sport.
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Het is stil gebleven maar we publiceren het gewoon in dit
boekje voor later, als ook deze beerput eens opengetrokken gaat
worden. Het is een kwestie van tijd en die is aan mijn zijde.

29. Het verhaal goud
Goud is een eeuwenoud en gewild metaal en heeft langere
tijd ons geld vertegenwoordigd. Maar sinds de vorige eeuw was
er vele malen meer gedrukt papier en aandelen dan wat het edelmetaal kan dekken.
Door slimme constructies kon men er achterkomen dat
men kon lenen op leningen en dat ieder maal er maar een zeer klein
percentage gedekt hoefde te zijn. Gevolg, door deze constructies
bezitten er mensen triljarden en zijn er superrijken.
Rond de wereldoorlogen viel de gehele geldmarkt als
een kaartenhuisje in elkaar. Niet dat er wat was gebeurd in het
systeem maar dat kwam door toedoen van de superrijken die met
vieze trucjes zorgden dat banken geen geld meer hadden en dat
geld nog niet de waarde had van het stukje papier. Zo waren alle
mensen arm in een zeer korte tijd. Ze kwamen in diepe ellende en
moesten weer zich gedragen als slaven voor de superrijken. Het
spelletje is tweemaal gespeeld in de 20ste eeuw en men zorgde
zo dat de burger afhankelijk bleef.
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Nu we in de 21ste eeuw zitten, is het weer tijd dat de
mensen weer teruggaan naar deze slaventijd, honger lijden en
geen bezit. Alleen het doorzichtige spelletje van banken failliet
laten gaan en geld zijn waarde laten vallen, werd al snel doorzien.
Er moest een andere methode gevonden worden om de mensen
afhankelijk te maken. Men had een perfecte oplossing. Geld heeft
geen waarde meer en dat bewees David Wynn Miller alsmaar
weer door hypotheken en leningen niet meer terug te betalen.
Ook in Nederland is er een groep die “de soevereine mens” heet
en laat zien dat ook het systeem vreselijk wankelt. De koning van
Nederland is niet meer de enige soevereine persoon.
Terug naar het geld.
Het geld heeft al geruime tijd geen waarde meer. Men
pompt wereldwijd triljoenen in de diverse economieën om deze
nog even in stand te houden. Maar ondertussen wordt achter de
schermen zeer hard gewerkt om het papieren geld, wat waardeloos
is, op de markt te gooien en daar stenen of metalen voor terug te
krijgen.
Er zijn tijden dat mega voorraden goud ‘s nachts op de
beurs gegooid worden om zo de goudprijs te laten kelderen naar
extreem lage waardes. Op dat moment koopt een onbekend persoon alles op wat er los komt, inclusief de partij die gedumpt is.
Gevolg is dat goud voor een dumpprijs te verkrijgen is en vele
goudhandelaren in paniek hun metaal dumpen. Die ene persoon is
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een van de Amerikaanse grote heren die zelf alles aan het omzetten
is in metalen en in stenen.
Later bleek er een bevestiging te komen vanuit de financiële beleggingswereld die doorhebben wat er nu gaande is. De
nieuwe beleggingen zijn niet in papieren contracten, aandelen of
gedrukt geld. Nee, het beleggen is nu in goud en stenen. Deze zaken zullen in de toekomst onze nieuwe betalingsmiddelen worden.
Als men de beurzen volgt, ziet men nu dat edelmetalen
en stenen zeer laag op de markt staan. Er is duidelijk een structuur en zo probeert men elke gram of steen los te peuteren van
de “gewone” man. Als het grootste deel binnen is, zullen deze
goederen astronomische prijzen vertegenwoordigen en laten ze
alles wat banken en papierhandelaren zijn, vallen en verstikken
in het waardeloze papier.
Zo zijn er nieuwe contracten al gemaakt voor die mensen
die deze voorkennis hebben, anders is zo dadelijk niet meer aan
deze goederen te komen.
Door het zogenaamd dumpen van grote partijen goud
komt er nog meer binnen en wordt de markt zeer opmerkelijk
laag gehouden. De smokkel in goud is ook opmerkelijk want wat
zien we, ons eilandje zit aardig met zijn tengels in de goudhandel
tussen Suriname en Colombia.
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Zelfs bootjes met grote ladingen goud verdwijnen en
duiken weer op in andere landen. Niet vreemd omdat goud de
toekomst heeft en belangrijk is als betaalmiddel van het zogenaamde “witte goud” wat cocaïne is. Onze groten van het eiland
weten ook dat geld nu nog een betaalmiddel is maar ze weten ook
dat het veiligste manier is om hun grote kapitaal te beleggen in
edelmetaal of stenen. In St. Maarten is al vele jaren een levendige
handel in stenen onder de maffia en vele betalingen worden in
stenen gedaan.
De maffia is duidelijk zijn vleugels in een andere richting
aan het slaan. Want men kan wel een eiland vol bouwen met mega
gebouwen, promenades en winkelcentra maar als er geen mensen
zijn, valt de waarde ook. Zo is het belangrijk, zaken te creëren en
mensen aan te trekken om deze gebouwen te bemannen.
IT, een welkome zaak in het geheel. De wereld draait om
IT en wat is het toch mooi als je, als absolute heerser, je eigen IT
opslag hebt waar je ten aller tijden door slinkse wijze vertrouwelijke informatie kan oppikken. Sherlock Holmes is nu een slimme
IT-er die weet door systemen te laveren en in te werken. Men ziet
hier op het eiland deze verschuiving en het gevaar wat gaande is
waar vertrouwelijke informatie beschikbaar is voor niet de juiste
mensen.
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Aanvullend commentaar
Na dat stuk kwam het stuk over het hacken en ondertussen
is ons datacenter al een feit geworden. De werelddata kan nu vrij
eenvoudig opengesteld worden aan de maffia die alles nu dichter
onder zijn vleugels heeft. Wat er zal gebeuren is duidelijk. Er zullen
net zoals we nu al hebben in de lokale politiek en veiligheidsdienst,
vele zaken openlijk de wereld ingaan en het daglicht gaan zien.
Aan de andere kant zal veel data “verdwijnen” die gaan over de
zaken van die maffia die het daglicht niet mogen zien.
Dat lazen we in november 2013 waar men achter kwam
dat in Antwerpen drugschepen waren “gewist” uit het dataverkeer
van de haven. Dat verklaart waarom vele lokale containers volgepakt met het “witte goud” door alles heen komen in Rotterdam en
Antwerpen. Vreemde bestemmingen naar landen in het MiddenOosten verdwijnen al geruime tijd van de lijsten en zijn zelfs niet
te “tracken” via de normale kanalen en via internet.
Maar we hebben niet voor niets zoveel gelukkige mensen
(onder andere in vervoer) die de lotto winnen en eensklaps miljonair zijn en als een gek zaken oprichten zonder enig bestaansrecht!
Wat ook duidelijk werd, was de grote goud en edelmetalen
transacties via dit eiland maar ook rond de wereld. Goud is weinig
waard maar iedereen koopt zoveel mogelijk op omdat men weet
dat het een kwestie van tijd is dat er geen papierengeld meer be224
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staat! Edelmetalen en stenen zijn de nieuwe beleggingsgoederen
en daar zijn de groten der groten al lang mee bezig als men ziet
wie de mijnen nu veelal bezitten en in de rij staan om die enkele
privé mijnen nog op te kopen.

30. Toevallig?
		

Rothschild – MCB

Op een gegeven moment verklaarde Hitler de oorlog naar
de Joden toe.
De Joden waren een plaag volgens hem en waren die mensen die via banken en geld de mensen in hun macht wilden krijgen
en hadden. De Joden waren volgens hem het probleem van die tijd
en er moest wat gedaan worden. Wat bleek? Rothschild was een
van de grootste vijand van die tijd maar wat ook bleek, hij is nog
steeds de grote der groten. Ik ging alle banken af en ik kon niet
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tot een andere conclusie komen dan, dat er nauwelijks banken op
de wereld zijn die niet onder deze magnaat vallen.
Ik ging hier onze banken af en ik stuitte meteen al op een
duidelijke connectie met ja, ook onze banken. We weten dat ook
op ons eiland de Joden veel bezitten en menen ook nog de macht
te hebben over ons en toen kwam overduidelijk de volgende gelijkenis naar boven.
MCB is in handen van de lokale Joodse families die onder
de Nova Scotia Bank vallen en die ook geheel in handen is van
de Joodse gemeenschap. Deze Canadese bank is kennelijk weer
verbonden aan, u raadt het al, indirect aan de familie Rotschild!
Het grote geld zit duidelijk onder deze bevolkingsgroep
en wat erger is, die bevolkingsgroep meent via geld de wereld
te moeten bezitten en te beheren. Wat ook duidelijk werd, is dat
de sleutelpersonen in een Bilderberg, Freemason en Bohemian
Grove grotendeels uit de bankwereld annex Joodse gemeenschap,
komen. Stil opererend op de achtergrond, opererend maar vooral
hun wil opleggend.
Hoe dieper men wroet, hoe kleiner de wereld der machtigen.

226

- Curaçao achter gesloten deuren -

Detroit free press (thanks for the article)
There was a mixture of retirees, Detroit residents and community activists objecting to the city’s bankruptcy filing Thursday.
Then there was Robert Marques.
In the most unusual argument presented during the U.S.
Bankruptcy Court hearing, Marques testified that he was there as
a representative of “the Chair of St. Peter” — as in the Vatican.
Met dit stukje kwam iets zeer opmerkelijks vast te staan.
Want dat de Joodse gemeenschap zo’n sterke band had met het
Vaticaan was wel erg duidelijk in de verklaring van Robert Marques. Zo blijkt de gehele geldmarkt ook in samenwerking met het
Vaticaan in stand gehouden wordt. Opmerkelijk en zeker een stuk
uit de grote puzzel weer op zijn plaats.

31. Brandje hier brandje daar
Het is een algemeen gegeven “door de brand, uit de brand”
We hebben op ons eiland al heel wat keren gezien dat bedrijven “spontaan” in de brand vliegen. Ze komen dubbel zo groot
terug en dan zelfs nog weer eens de pech hebben dat het misgaat.
Zo stond laatst een van onze grootste hardware zaken in
lichterlaaie en het was een triest aanblijk dat dit gebeurde. Bin- Curaçao achter gesloten deuren -
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nen 24 uren kregen we een melding binnen uit de hoek van de
makelaardij met de mededeling dat het een “twijfelachtige” brand
was want ze hadden net 2 weken voor deze brand een taxatie gedaan van het gehele gebouw. De eigenaar meende dat het meer
waard was volgens deze persoon. Na het taxeren bleek dat er
geen verschillen waren met het bestaande rapport en de nieuwe
taxatie viel dus niet hoger uit waarop, volgens deze persoon, de
eigenaar weer een taxatie liet doen door een andere taxateur. Een
beetje triest verhaal.
Wat ook nog frappant was. Na het vragen wat er met het
personeel zou gebeuren, bleek dat ook hen een zware tijd stond
te wachten. In eerste instantie stond al het personeel achter de
eigenaar want het was een vreselijk sociale man. Toen later bleek
dat er veel personeel naar huis werd gestuurd en ontslagen en dat
er maar een select groepje mocht blijven werken, werd de stemming anders. Volgens geluiden van zijn ex-personeel was hij niet
zo sociaal.
Ook hoorden we dat bij het bekijken van de beschikbare
beelden door experts, duidelijk was te zien dat in de ruimte waar de
keuken was, de haard bleek te zijn. Wat altijd vreemd is geweest in
dat gebouw, is dat de keuken/cafe gelegenheid dicht bij de elektraen verfafdeling lag. Je kon duidelijk zien dat er totaal geen kans
was om maar ergens te blussen. Later gaf de brandweer dat ook
aan via de pers! Wat ook niet klopt, want het is toch de brandweer
die zo’n gebouw had af kunnen keuren op brandveiligheid!
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Na een tijd stilte kwam eind september het Openbaar Ministerie, die overigens de meldingen had doorgekregen over deze
zaak, met een verklaring dat er geen bewijs was van brandstichting.
Er werd al snel nagevraagd naar de oorzaak van de brand. Die kon
men natuurlijk niet geven.
Ik dacht meteen aan de diverse branden op het terrein van
de free zone waar we bekentenissen onder ogen kregen dat het
een oorlog was tussen 2 partijen. Er werden toen ook per ongeluk
containers vol wapens geopend. Na de taxatie kwam diegene die
moest taxeren op een veel lagere waarde dan dat men had opgegeven! Er werd zelfs uitgerekend dat de waarde die opgegeven werd
door de handelaren nooit in de loodsen had kunnen passen! Het
volume van de opgegeven goederen was vele malen groter dan de
inhoud van de loodsen. Zo viel dus de taxatie veel lager uit dan
was opgegeven. Er was kennelijk ook aangifte gedaan over deze
zaken en ook zo doorgegeven aan de verzekering. De verzekering
betaalde niet de taxatiewaarde uit maar wat er gevraagd werd
door de handelaren! Volgens verklaringen van diverse personen,
wilde de verzekering geen problemen en de hoofdverzekering in
het buitenland dekte toch alles!
Het huidige geval blijkt wel het volgende puzzelstukje
dat een kopie lijkt van wat er al lag. Nu ligt het niet aan mij om
schadeclaims te behandelen maar als experts zeggen dat de schade
veel lager was en de verzekering toch maar de geëiste waarde
uitbetaalt zet ik wel vraagtekens.
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Vraagtekens zijn er ook dus bij de nieuwste brand en mijn
gevoelens zeggen dat ook hier het niet zuiver is en dat het Openbaar
Ministerie, ondanks de meldingen, er zich gemakkelijk van af wil
maken. Waarom moeilijk doen als de verzekering toch alles dekt,
lijkt het algemene motto.
Maar dan komt de vraag bij mij op; Waarom moeten er
dan nog mensen zijn die eerlijk naar buiten komen? Denkende aan
onze taxateurs / schade opnemers die er werkelijk, volgens hen,
niets meer van konden maken en dan die taxateur die de prijs van
de aanvrager zo verwerkt in zijn rapport. Het is triest dat als je dat
netjes meldt, dat er niets aan gedaan werd. Ook werd er nog gemeld
door enkele personen via de pers dat de taxatie aangevraagd zou
zijn omdat er financiële problemen waren en volgens hen de zaak
op “klappen” stond. Allemaal zaken die bij Openbaar Ministerie
liggen en kennelijk niet uitgezocht zijn of te moeilijk waren.
Maar we houden het maar bij het spreekwoord; “Door
de brand, uit de brand” en we wachten maar af wat de volgende
brand zal zijn en wat die op gaat brengen.
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32. Curaçao op zijn smalst
Goede morgen, mijn generator is kapot kunt u
langskomen?
Ik kan rond 5 uur daar zijn.
Goede middag, u zou om 5 uur komen maar u bent er
om 7 uur nog niet.
Klopt, ik kan ‘s avonds niet rijden want ik heb geen
lichten op mijn wagen.
Wanneer komt u dan?
Morgen rond 7 uur ‘s avonds!
Diezelfde dag
Goede middag, ik bel namens de man van de watertruck.
We kunnen niet komen want er is momenteel geen
water op het eiland.
Wanneer kunt u dan komen, u kunt toch water kopen
van de zuivering?
Nu, voorlopig niet want de wagen staat bij de garage
met kapotte beringen.
Of het niet genoeg was die dag.
Goede middag, u zou langs komen om mijn installatie
na te kijken en een batterij te vernieuwen?
Dat klopt maar de wagen start niet.
En wanneer komt u dan?
Misschien zo dadelijk, anders later.
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Einde van de middag.
Goede middag, wanneer komt u voor de installatie?
Nu, de wagen is weggesleept en we bellen wel als we h
em weer hebben, misschien morgen!
Is er niet één wagen meer die op dit eiland werkt?

33. Vervolg zaak Holloway
De zaken Holloway (Aruba) en Hogan (Curaçao)
Er blijft geschreven worden over onze vriend Joran, de
ware crimineel uit onze maatschappij.
Maar is hij zoals hij afgeschilderd wordt? Is hij die moordenaar? Is hij die bruut?
Joran was bewust uitgekozen door een select groepje uit
Amerika. Hij was een losbol, rijke ouders, drugs- en alcohol- en
ook nog een gokverslaafde. Een geweldig doelwit om een grote
set-up te doen waar vele miljoenen verzekeringsgelden mee gemoeid zijn. Aruba is het speelpleintje en kwam goed uit want
Amerika had zeker nog een appeltje te schillen met de maffia die
op Aruba zijn werk doet.
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Natalee verdween, was vermoord en Joran had het gedaan.
Amerikaans recht, je wijst maar een schuldige aan. Hij moet
maar het tegendeel bewijzen. Maar wat bleek? We hebben andere
wetten, andere regels en dus een klein foutje in de inschatting
van het geheel. Joran bleef vrij en Joran werd letterlijk in zijn al
turbulente leven alles onmogelijk gemaakt door de verliezende
partij, meneertje FBI.
Iets moest er gedaan worden en zo werd hij alsmaar uit
zijn tent gelokt. Als tiener/jonge volwassene met een turbulent
verleden is dat een kwestie van tijd. Joran heeft een tweede moord
gepleegd! De zaak rammelt aan alle kanten maar hij is diegene
die het heeft gedaan. Zelfs de eerste camerabeelden gaven het
tegendeel aan. Ook zo verklaringen van de getuigen wezen er op
dat het niet door hem gedaan werd. Camerabeelden en getuigen
verdwenen ook in die zaak.
Nu speelt het zich af in een land waar politieke druk
gezet kan worden en waar het rechtssysteem gemanipuleerd kan
worden. Aruba was sterk tegen dit Amerikaans geweld maar Peru
blijkbaar niet.
Hogan, die man met kinderporno en alsmaar hoeren bezocht volgens berichten. Die man die werkte op het consulaat van
Curaçao. Zijn kleren lagen netjes opgevouwen en hij is zogenaamd
gaan zwemmen op de meest veilige uithoek van ons eiland! De
man die o zo veel heeft uitgespookt, een man die hier met een
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missie was en die missie voltooide. Gedeeltelijk voor de Amerikaanse overheid, maar meer voor een select groepje.
Nu schrijf ik dit niet omdat ik in deze aardse zaken geïnteresseerd ben of me er verder mee wil bemoeien maar door
ons werk in het kinderleed kwam een organisatie die CID heet,
om de hoek kijken. Vreemde documenten van verdwijningen en
manipulaties van kinderporno, seks. Zelfs bekende Antillianen
verschenen op die papieren. Antillianen die ook op een vreemde
manier hun einde hebben gevonden. Wathey, Komproe en enkele
burgers kwamen daarin voor. Mensen die niet met de CID samen
wilden werken toen ze verzocht werden. Vele verdwijningen en
seksuele aantijgingen komen via deze organisaties naar buiten.
Ze zijn er over de gehele wereld. Ze werken veelal tegen
grote machtige mensen die op den duur hun eigen weg zijn gegaan.
Ook hier is deze organisatie actief en let wel, zowel bij Natalee
als Hogan zit deze organisatie in verweven. Beide personen leven
nog en de een woonde in en rond Mexico (nu Argentinië) en de
andere zit nu in Canada, beiden onder een nieuwe identiteit!
- Het is een spel van het systeem. Daar werden mijn vrouw
en ik ook voor gewaarschuwd door 3 slachtoffers. Met de nodige
documentatie maar ook met de nodige bewijzen. Wij hebben alles
zeker gesteld met wat we bezig zijn en we weten ook dat het met
iedereen kan gebeuren. Als we zien op een forum ‘Scared Monkey’
(FBI) dat de overheid er alles aan doet om mensen te misleiden
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dan weten we dat ze over lijken gaan en dat gaan ze.
- Het vliegtuigje zonder papieren, geen passagierslijst
en geen vluchtschema waar het geland is.
- De mensen die Natalee nog levend hebben gezien
nadat moeder al posters had verspreid.
- Het vreemde heengaan later van vader van der Sloot
en het verdwijnen van directe getuigen.
- Het op non actief stellen van Nederlandse
undercover agent waarmee ik vele gesprekken heb
gehad en toen onder moest duiken in Bulgarije en
ook daar moest verdwijnen en nu in de binnenlanden van Portugal woont!
- Het afpersen en laten verdwijnen door FBI van mensen
die meer hadden gezien.
Joran is geen killer en zijn energie verraadt dat (energie
waar ik al 59 jaren mee werk en 100% zeker van ben). Hogan is
niet overleden. Zo zijn vele zaken opgeblazen door deze mysterieuze organisatie en er wordt eindeloos en zeer veel publiciteit
aan dit soort zaken besteed. Allemaal gevoed uit deze hoek en
zorgvuldig worden de bewijzen tegengehouden en mensen onder
druk gezet of ze zijn verdwenen.
Ik schrijf dit omdat ik hiermee, als eerste keer, iets op papier zet wat lijkt op helderziend zijn of mysterieus, zeker vanuit
een huidige maatschappij. Maar als ik mensen genees, vreemde
zaken aan kan pakken en vele zaken vooruit weet, moet er toch iets
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zijn. Vele zaken zijn al aangekaart door mij en zijn vreemd genoeg
voor de buitenwereld, uitgekomen. Ik zet dit nu op papier zodat als
dit document eens geopend gaat worden men nog weet wat deze
organisatie uitspookte. Ook zullen er vele personen ondertussen
opgedoken zijn onder een totaal andere nationaliteit en identiteit.
Weer anderen zijn totaal verdwenen, vermoord of als criminelen
bestempeld, zoals die mensen die ons waarschuwden. Het is de
tijd die dit zal bewijzen en ik heb jaren de tijd! Tijd bestaat niet
en alleen een pure energie waar geen geheimen zijn en alles te
doorzien is, mits men die gave heeft en die connectie.
Laat mij maar een fantast zijn en zogenaamd geen bewijzen
hebben. Bewijzen zijn in mijn bezit, bewijzen die zeggen wat er
werkelijk gaande is op deze wereld. Nee mensen, de energiewereld
is veel verder en daar is alles mogelijk. Al zou ik nu verdwijnen,
zal dit doorgaan. Eens zullen deze aardse zaken als hierboven
opgelost worden, een oplossing die er nu al is maar bewust wordt
tegengehouden.
John H. Baselmans
Geschreven febr 2008
Update dec 2011
Einde stukje
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Telegraaf 17 okt 2013
(met dank aan de Telegraaf)
‘Politie liet Holloway-verdachte lopen’
AMSTERDAM
Uit een onderzoeksdossier inzake de moord op de Amerikaanse Natalee Holloway blijken ineens nieuwe feiten op te
duiken. Wie is bijvoorbeeld de man die ruim een week voor haar
verdwijning een Amerikaanse toeriste heeft aangerand?
De toeriste verbleef in hetzelfde hotel als Holloway. De
aanrander vergreep zich aan de toeriste op hetzelfde strand waar
Joran van der Sloot zegt Holloway slapend te hebben achtergelaten.
De aanrander kwam op de dag dat Holloway verdween op vrije
voeten en verdween vervolgens naar Colombia.
Ook blijkt onder meer dat de sleutel van Holloway’s hotelkamer drie keer was gebruikt nadat de jonge vrouw al weg was.
Volgens een voormalige FBI-agent hebben politie en
justitie op Aruba forse blunders gemaakt en is dat de oorzaak dat
de zaak nooit werd opgelost. Dat komt naar voren in de uitzending van Brandpunt vanavond. Het politie-onderzoek zou teveel
gericht zijn op alleen Joran van der Sloot, zo is de stelling van
het tv-programma.
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Ik lanceerde nogmaals het volgende stukje.
PLEASE MAKE THIS VIRAL ON FB
We know that this girl is living in South America under
a new name.
Who can tell me where she is exactly?
Please contact me.
This is a photograph 7 years ago and maybe she looks
completely different.
She was picked up by a private plain from the United States
landed in Aruba without any flight schedule, no destination. And
was brought there by a taxi. After that the taxi driver disappeared.
Dutch investigator has to shut his mouth and several people died
and are been threatened by the FBI.
This was not only an insurance benefit issue. The biggest
Issue was to get Aruba on their knees because some mafia people
took Aruba under their wings. But when the FBI people came they
went to St Martin and later to an unknown destination.
I worked together for over a year with one of the Dutch
Criminal Investigation Department and we know for sure she is
alive. The whole set-up was to find some mafia people on Aruba
but they left as soon as FBI came on that island. Joran knows that
she is alive and that was the reason he went to South America. I
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know some people were murdered because of this case and more
were be threatened by the FBI (Even my Criminal Investigation
Department person) who has lived for a short time on Curacao,
Bulgar and Portugal. It’s all about A LOT OF MONEY
My Dutch man knows what was happening and that was
the reason nobody can’t find Natalee! At that time 2 big fishes
from the mafia world lived on Aruba. They are in the top of the
list of the FBI. The first day FBI came on the island, FBI told us
they came for Natalee, the 2 man went far away, are still free and
do their jobs on our islands! The complete Holloway case was a
set-up by the FBI.
What about that mystery plain?
What about that Natalee was seen by many people
ALIVE after mom told us she can’t find her.
Where all the testimonies?
What about the death of Joran’s father and some
dead witnesses?
Reacties
Buiten wat reacties bleef het wederom stil. Buiten een
bedreiging van een persoon die kennelijk niet wilde dat deze zaak
opgelost zou worden.
Wat wel bleek was dat waar we allemaal achter gekomen
waren in de loop der tijden nog steeds als een rots vast staat en dat
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we na het zien van het interview van onze nieuwe boekschrijvers
er heel wat onzin aangehaald werd.
- Een vrouw die alles kennelijk al lang wist.
- Getuigen die wisten dat er niets was gebeurd bij de
hut die Joran aan haalde
- En een FBI persoon die wist te vertellen dat een
vorige aanranding wel eens de voorbode kon zijn van
de verdwijning van Natalee.
- Geen woord werd er gesproken over het vliegtuig.
- Over de getuigen die Natalee levend nog hebben
gezien na de bekendmaking.
- Het opduiken van Natalee in Mexico en de vele
verklaringen die bevestigen dat ze levend Aruba
heeft verlaten.
- Ook werd er geen woord gerept over de 2 zeer
hoge maffiabazen die snel hun biezen pakten en
wisten dat de FBI voor hen kwamen enz. enz.
Het was weer eens in de belangstelling willen staan van 2
heren die even 1500 pagina’s doorgelezen hadden van een rapport
wat ruim het dubbele was! Waar zijn die papieren dan gebleven
en waarom zijn die niet belicht? Maar ik werd wel afgevallen
door een van de schrijvers toen ik ons onderzoek plaatste wat niet
paste in hun plaatje.
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In 2008 heb ik het al helemaal beschreven en daar komt
nog bij dat moeder Holloway met posters kwam van verdwijning
op de dag dat ze nog ruim 2 dagen lang LEVEND werd gezien
door diverse mensen. Deze getuigen zijn het zwijgen opgelegd
later door de FBI. Ook zo de Nederlandse recherche man die dit
onderzoek leidde en van wie ik de ware toedracht hoorde en nu
nog ondergedoken zit in Portugal!
Bij het nagaan op de website en na het Brandpunt verhaal
gelezen en gezien te hebben, praten ze over een “verhaal”. Nu,
als Wim van de Pol en Vincent Verweij zo over zaken denken,
denken ze aan de centen en niet aan een triest geval waar vele
onschuldige mensen overleden zijn door een “oorlog” van de FBI
tegen de maffia. Deze afspelend op een klein dom eilandje in de
ogen van de Amerikanen genaamd Aruba.

34. Reforma, een slinkse zwaai van heer
Schotte
Enkele maanden geleden waren die politici, die volgens de
nieuwe screening niet meer kunnen zitten, bij elkaar en ze vonden
dat de screening aangepast of beter gezegd opgeheven moest worden! Onder andere heer Cooper, heer Godeth en heer Schotte waren
het helemaal met elkaar eens, de kieswet en screening moesten
“aangepast” worden. Toen werd het vreselijk stil en kwam uit een
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zogenaamde onbekende hoek een beweging die onder “Reforma”
de gehele politiek zou aan gaan pakken.
Maar zoals altijd, heer Schotte kon niet langer op de achtergrond blijven en liet zich steeds meer zien. De laatste weken
was hij weer elke dag overal duidelijk aanwezig. De miljoenen
moeten weer rollen en de geldschieters achter dit “project” zijn
langzaam maar zeker ook in deze groep aan het insluipen. Ze
kunnen het niet laten op de achtergrond te blijven.
Op een gegeven moment stond in de Amigoe dat Reforma
nog geen werkelijk plan heeft. Ook liet heer Schotte weten dat
de persoonlijke gegevens van de personen, die reeds getekend
hebben, wel door een notaris gecontroleerd worden op naam,
adres, cedula en jawel handtekening! Zaken die nodig zijn om een
blanco volmacht te geven voor zaken die in het hoofd van heren
Schotte, Cooper en Godeth geheel duidelijk zijn en voor ons een
raadsel! Weer een extra controle op betwistbare mensen en een
veiligheidsdienst, die werkt voor de maffia! Waarom ik dat laatste
erbij haal, zal in het vervolgend stukje duidelijk gaan worden. Een
voorval waar heer Schotte probeerde, onder toeziend oog van de
maffia, een open systeem te creëren voor hem en altijd toegang
te verkrijgen in de files van de veiligheidsdienst!
Maar even eerst het ingezonden stuk.
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Persoonsgegevens en Reforma
Al enkele dagen lang worden we dag in dag uit geconfronteerd met heer Schotte en zijn Reforma. Zelfs zeer hoog
aangeschreven mensen uit onze gemeenschap scharen zich achter deze man die in het verleden al heel wat zaken op zijn naam
heeft gebracht. Maar wat las ik nu? Men moet de naam, adres en
cedulanummer inclusief handtekening invullen op een lijst die
gecontroleerd wordt door een notaris.
Erg officieel, maar wat lees je dan verder. Heer Schotte
heeft nog niet zijn Reforma ingevuld, er is nog geen plan en zelf
weet hij nog niet precies waar het voor staat!
Dat wil zeggen!
Dat mensen een blanco volmacht geven, inclusief hun
handtekening en persoonsgegevens voor iets wat heer Schotte zelf
nog moet invullen. Hij kan met deze gegevens van alles gaan doen.
Is dat niet een beetje vreemd als men weet dat banken en
officiële instanties dag en nacht ploeteren om uw persoonsgegevens veilig te stellen. U tekent hiermee wel een blanco volmacht
bij een dubieuze man met een dubieus verhaal!
Ik kan me niet voorstellen dat mensen met een beetje
hersenen en met een beetje scholing blanco volmachten tekenen.
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Het is hetzelfde als dat je tegen een klant zegt die een lening
aan wil vragen, teken hier wij vullen later wel het bedrag en de
voorwaarden in!
Persoonsgegevens inclusief handtekening kunnen nu door
deze man te pas en te onpas (ge)misbruikt worden. Hopelijk bent
u niet al een van deze slachtoffers die later de verrassing van zijn
leven gaat horen/krijgen.
Einde ingezonden stuk

35. Veiligheidsdienst Curaçao (De bittere
waarheid)
G.S. kwam aan de macht en was onder druk van de maffia. Met R.d.S. naast hem en R.P. als blijkbaar de opdrachtgever,
werd de veiligheidsdienst aangepakt.
Wat doen we eerst? We ontslaan het hoofd van die dienst
en gaan rommelen.
Laten we even het lijstje chronologisch plaatsen.
27 Oktober 2010: G. wordt toegang ontzegd als Hoofd
Veiligheidsdienst na een negatieve screeningsmemo over de heren
Schotte, Hakim, Rosalia, Constantia en Cooper.
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Medio 2011: stelt G.S., M.R. aan als crisismanager. G.S.
gaf de opdracht om toegang dan wel een kopie te krijgen van alle
VDC-informatie.
Op 20 september 2011: moet een IT-er van de VDC onder
druk van VDC paswoorden en netwerkgegevens afgeven aan een
aantal Colombianen die zeggen voor de omstreden bekend staande
Colombiaanse Dipol te werken en handelen in opdracht van G.S.
29 en 30 oktober 2011: In opdracht van G.S. worden alle
gegevens, zowel internationale als nationale gegevens, gekopieerd
op diverse harddisks. Dat gebeurt in opdracht van de G.S. en R.,
in bijzijn van de personen; F. C., C., Y. D. en W. met behulp van
ingehuurde IT-ers B. v. L. van CFS en een assistent.
R.en C. waren tijdens deze operatie doorlopend met heer
Schotte in contact, dat om druk te houden op deze zaak.
R. en G.S.gaven als laatst opdracht om verschillende gegevens te wissen uit de diverse beveiligingssystemen, zodat hun
aanwezigheid dat weekend niet kon worden bewezen. Missie
geslaagd.
De IT-er doet hiervan aangifte bij de politie en later bij de
Ombudsman vanwaar het uitlekte en de aangever in problemen
kwam. Er was namelijk een geheimhoudingsplicht waarvan G.S.
gretig gebruik maakte om de aangever te breken.
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De F. C. en het nieuwe hoofd van de dienst M. R. werden tot tweemaal toe gedwongen om informatie van de dienst
aan derden te verstrekken. Ook heeft W. gezien dat er gegevens
gekopieerd zijn.
De koffers zaten vol met internationale en lokale gevoelige
gegevens die zeer belangrijk waren voor de maffia.
Voor zover in het kort wat ik doorkreeg, wat er gebeurde
in die paar dagen bij de veiligheidsdienst op ons eiland. Het bleek
een komen en gaan te zijn en alle persoonsgegevens maar ook zeer
gevoelige informatie van vele maffiapraktijken zijn nu openbaar.
De vele harddisks zijn naar onder andere Dipol Colombia gegaan
maar uit verdere informatie bleek dat de Italiaanse maffia nog meer
geïnteresseerd te zijn! Veel werk tussen de Nederlandse en Antilliaanse veiligheidsdiensten zijn een open boek en is nu bekend
bij diegenen die juist in de gaten worden gehouden.
Aangiftes lokaal maar ook Nederlandse politiek en zelfs
verder, hebben niet geholpen daar men deze handelswijze niet
wereldwijd als een blamage wilde laten ontpoppen. Alles werd
zeer subtiel achter gesloten deuren opgeborgen.
Dat de lokale veiligheidsdienst nog steeds zo lek is als
een zeef is duidelijk toen heer Josefa, medewerker van minister
Navarro, zo eenvoudig en openlijk praatte over deze dienst en de
gegevens die hij, naar eigen zeggen, kon zien! Landsgeheimen
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zijn er niet meer en dat maakt ook dat het Openbaar Ministerie
een wankel, open geheel is zonder enig ruggengraat. De maffia
heeft de kaarten in handen en kennen nu elke opzet, handeling of
move van welke instantie/persoon dan ook. Maar wat belangrijker
is, ze hebben van vele mensen nu hun zwakke plekken/verleden
en handel en wandel.
Maar we gaan even nog naar een laat bericht wat tijdens
het schrijven van dit boekje gebeurde en het bovenstaande allemaal bevestigt.

36. Asjes, SMS gokken legaliseren
Algemeen Dagblad 25 oktober 2013-10-25
“SMS-lot wankelt.
Regering werkt aan beleid om sms-loterij in toekomst toch
te hanteren.”
Zoals van dag één gesteld werd door heer Wiels, er waren
2 verraders rond hem! Nummer 1 heeft zich kenbaar gemaakt.
Heer Asjes heeft duidelijk laten zien dat hij niet samen werkte met
heer Wiels (zoals Wiels ook aan gaf) maar waarschijnlijk bij de PS
was/is om zaken door te spelen aan clubje Schotte en zijn maffia.
Al het werk wat heer Wiels had gedaan de voorgaande
jaren voor zijn overlijden, zijn blijkbaar voor niets geweest. Door
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2 verraders, zoals heer Wiels hen aanduidde, is zijn werk totaal
waardeloos geworden. Ook aardig wat gevoelige informatie is
ondertussen weer achter gesloten deuren terechtgekomen.
Heer Wiels had na vele jaren zijn complete lijn van gokken, banken, projectontwikkelaars en accountants getrokken en
alle namen ingevuld. Hij zou het openbaar maken samen met het
UTS schandaal wat over illegaal sms gokken ging.
Dat was zijn dood. Heer Asjes was duidelijk, na aangeven
van heer Wiels, een van zijn zwakkere schakels en dat liet deze
man duidelijk zien door het sms gebeuren stilletjes weer te willen
gaan legaliseren. Zo worden weer vele deuren, die op een kier
stonden om opengetrokken te worden, weer hermetisch gesloten.
De maffia heeft alle troeven in handen en zo ook alle
gegevens van die mensen die de goedkeuring moeten geven. Het
is simpel, even de gegevens na te gaan opgenomen 2011 bij de
veiligheidsdienst en bingo je hebt de zwakke punten van elk persoon die wel eens door die mallemolen is gegaan van onze veiligheidsmensen. Heer Asjes was van dag één bang en hij wilde niets
van heer Wiels ontdekkingen in zijn bezit hebben. Het zwijgen
werd hem naar verluidt, per direct opgelegd en dat samen met zijn
compagnons die verspreid zijn lokaal en in Nederland.
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37. Arubaanse verkiezingen en een
ontknoping
Nadat er wat foto’s verschenen waren van de Arubaanse
verkiezingen bleek dat Emely de Jongh- Elhage samen met Gerrit Schotte op Aruba dezelfde partij steunden, namelijk de MEP.
Ze waren met de verkiezingsdag samen bij de MEP aanwezig om steun te betuigen aan wat, aan wie?
Ik plaatste het volgende stukje;
“Wat vreemd was, was dat Heer Schotte bij de verkiezingen in Aruba samen met mevrouw Elhage de MEP openlijk
steunden. Wat is dan de connectie tussen MFK en PAR? Is het
dan zo dat ze beide de zelfde “don” hebben?”
Toen ik dat naar buiten bracht, wist heer Schotte niet hoe
snel hij deze opmerking overal moest verwijderen.
Na wat over en weer geschreven te hebben met Aruba
kwam het volgende lijstje naar boven.
MFK (R.d.S.) - PAR (direct onder “opper don R.P.”).
MFK - PAR (Elhage en Schotte) naar MEP
verkiezingsdag.
MEP wordt gesponsord door E.d.V.
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E.d.V. en R.d.S. dulden (werken met) elkaar onder
de vleugels van R.P.
AVP is volgens Arubaanse berichten H.A.
H.A. die hier, naar horen zeggen, de Venezolaanse
maffia vertegenwoordigt maar ook de olie in enkele
grote bedrijven op Curaçao in handen heeft!
H.A. zit ook in de PAR op Curaçao als geldschieter en
zo dus ook blijkbaar onder R.P.
Dit opmerkelijk lijstje, wat naar boven kwam, vertelt ons
dat een grote tak onder de maffia, wat beschreven staat in het boek
“Bloedsproren” van de journalisten Danny Ilgems en Raf Sauviller
(ISBN nr 90 254 1193), de gehele Antilliaanse/Arubaanse politiek
in handen heeft. Het verklaart ook de plotselinge aanwezigheid
van E.d.V. op het eiland Curaçao. Naar verluidt, was het tijdens de
PAR perioden een goede manier om via dit eiland grote sommen
geld te wassen. Het was al eens eerder gemeld in vele kranten
dat het gehele casino illegaal vanuit Amerika in het hotel gezet
werd. Uit verklaringen en uitdraaien van deze machines bleek
dat de diverse kasten helemaal niet hier op het eiland mochten
zijn. Na deze bekendmaking werd het verdacht stil en alles bleef
zoals het was.
Maar soms snap je niet dat politici zulke stomme fouten
kunnen maken om een missende link op zo’n eenvoudige wijze
openlijk te laten zien overal in de pers. Als je namelijk als twee
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zogenaamde kemphanen op buureiland samen een partij steunen,
wil zeggen dat je dus onder één hoedje werkt. Als je werkelijk de
eilandelijke politiek gaat ontrafelen, zien we dat alles een potje
is. Ik neem even Aruba waar AVP als geldschieter onder andere
H.A. heeft en MEP onder andere E.d.V, wat blijkt dat beiden dus
onder één hoedje spelen op een buureiland genaamd Curaçao.
Dan wil ik nog even niet ingaan over de geldschieter van de
vele politieke partijen op het eiland Curaçao. Dan komt duidelijk
weer de wereldpolitiek naar boven en zien we dat de groten der
groten machtige bedrijven, maffia en personen gebruiken om de
politiek en hun doel te sponsoren. Zo wordt zeer veel bloedgeld
omgezet in een zogenaamd goed doel, politiek genaamd. Men
koopt deze partijen om, om een wederdienst te krijgen en dat
zagen we zeer duidelijk in het verleden in onze politiek waar
diverse zakenmensen toch wel erg veel macht en vreemde zaken
mochten uitvoeren.

38. Aardbeving Curaçao
In de morgen op 5 juni om 08:55 uur werden we opgeschrokken door een grote knal. We dachten dat er iets was gebeurd
bij Hato / raffinaderij want uit die richting leek het geluid te komen.
Kort daarna kwam er de berichtgeving dat we een aardbeving
hadden gehad van 3.5 op de schaal van Richter! Nu, wij voelden
niets beven. Volgens de eerste berichten was de beving op open
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zee tussen Venezuela en Curaçao. Enkele uren later was de beving
net voor de kust (stad) van Curaçao geweest en uiteindelijk was
de beving net waar de dragracebaan is op Brievengat.
Ik schreef de Meteorologische dienst dat het geen “beving”
was maar een “knal”. Ze ontkenden dat want ze hadden, volgens
hen, een beving gevoeld. Nu ken ik enkele mensen rond Brievengat
en die verklaarden dat het om een explosie ging. Mooier nog, er
was nauwelijks een beving en alleen de ruiten hadden het in die
omgeving erg moeilijk. Na dat weer doorgegeven te hebben aan
de Meteo bleven zij, ondanks dat, toch volhouden dat het om een
beving ging.
Maar ik kreeg een andere melding binnen. In een van de
grotspleten langs de dragracebaan worden de oude nitro cilinders
naar beneden gegooid. Zo worden ze opgeruimd en de kleine weg
naar dat gat toe wordt dichtgehouden voor publiek. Dat verhaal
werd later ook nog eens door een dragracer bevestigd.
Wat was er die morgen gebeurd? Ze hadden weer wat
cilinders in dat gat gegooid en een was kennelijk tot ontploffing
gekomen en had een flinke knal in die grot veroorzaakt! De tip
kwam vanuit de brandweer die ook wist wat er gaande is op dat
terrein. De cilinders moeten opgeruimd worden en wat is niets
mooier dan een spleet in de grond wat uitkomt in een grot?
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Na de melding weer gemaakt te hebben, ontkende de
brandweer, politie en Meteo deze explosie door nitro cillinders.
Het werd ondertussen zelfs internationaal aangegeven als zijnde
een aardbeving! Door de Meteo te attenderen dat Brievengat ver
van de breuklijn zit en er geen reden is voor een beving werd me
geschreven dat de Meteo zich eigenlijk ook niet bezig hield met
geografie en aardbevingen!
Het ontkennen was alleen omdat men bang was dat men
erachter zou komen dat het explosieve zooitje, nitro geheten, zo
gedumpt wordt vlak waar een gevaarlijke sport en veel mensen
jaarlijks bij elkaar komen! Bang voor vragen maar ook bang voor
schadeclaims werd het afgedaan als zijnde een aardbeving en als
natuurramp!
Zo verbergen we vele gevaarlijke zaken maar ook zo wordt
er geen gehoor gegeven aan aangiftes vanuit de burger of zelfs
vanuit de brandweer.
Tot zover de ingezonden stukken, brieven en mails. We
gaan nu verder in een deel 2 waar ik aan ga geven wat, waar, en
het waarom van al dat schrijven en wroeten in het leven op deze
aardbol.
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Deel 2
Hoe kom ik aan de informatie
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We zijn ondertussen beland bij het volgende deel van het
boek. Je hebt reeds een wirwar aan informatie gelezen over vele
onderwerpen, diverse zaken en personen. Er wordt me nog wel
eens voor de voeten gegooid dat ik van de hak op de tak spring.
Maar zoals ik het boek ook begonnen ben, is dat in deel één van
deze boeken altijd eerst alle publieke stukken en de brieven/mails
die er uitgegaan zijn te plaatsen, met een korte omschrijving of
commentaar en dat daarna in verdere delen van het boek, de hele
opzet besproken wordt. Ik heb voor deze manier gekozen omdat
ik wil laten zien hoe zaken uit te lokken zijn, of hoe mensen reageren of het totaal verzwijgen en zo toe geven dat het niet pluis is.
Maar ook wordt er nog wel eens aangehaald dat ik meen
van alles verstand te hebben. Nu, ik zal dat even uitleggen en
zelfs illustreren.
Zoals ik al eerder eens beschreven heb, ben ik geboren
in een huis in een bos en heb vele jaren samen met mijn ouders
bij mijn grootouders gewoond. Die eerste 6 jaren heb ik vreselijk
veel geleerd en wel van mijn opa. Deze man die een allrounder
was, deed aan muziek (had zijn eigen orkest), fotografeerde (heeft
vele malen fotoprijzen behaald en in het blad “focus” gestaan).
Hij was een fijn metaalbewerker/instrumentenmaker, deed aan
elektronica en zat in research van Phillips en had daarnaast nog
vele hobby’s. Deze man was bovendien nog superbegaafd en liet
vele testen met hem doen om bepaalde onverklaarbare zaken die
hij deed, te verklaren.
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Deze man heeft me in de eerste jaren veel geleerd van
muziek, fotografie, metaalbewerker, constructie, techniek en de
begaafdheden die elk mens bezit. Zo jong als ik was, deed ik met
hem mee en hij legde me alles uit wat hij deed en wat ik vroeg.
Ook was hij de vraagbaak van allerlei zaken die ik hem vroeg die
hij dan rustig uit ging leggen. Maar bij alles had hij een regel en
die was; “Praat niet over zaken waar je niets van af weet want dat
is dom”. Deze regel hanteer ik nu nog tot de dag van vandaag. Als
ik iets wilde doen dan kocht ik eerst boeken over dat onderwerp en
nam contact op met die mensen die meer wisten. Zo informeerde
ik me over vele zaken in natuur, wetenschap, mensen, elektronica,
architectuur, techniek en maatschappij. Ik heb tot vandaag de dag
alsmaar informatie in me opgenomen.
Maar een belangrijke zin na de eerste stelling van mijn
opa was; “Leer te “zien”, zie het grote plaatje en verspeel geen
tijd met details”. Die laatste stelling is wat ik veel hanteer en
waar ik vele puzzels mee opgelost krijg. Het zien van het geheel
schijnt men niet veel te hanteren. Vele mensen blijven steken bij
evenementen en zeker de gehele journalistenbende is gebaseerd
op een enkel detail wat dan uit proporties wordt gehaald. Door te
werken met het gehele plaatje, zie je heel duidelijk verbanden en
kun je vrij eenvoudig de bron vinden. Hoe men ook zijn best doet
en probeert zaken te verdoezelen, men verraadt zich keer op keer.
Dat zien we heel duidelijk bij een groep dat zich “de intellectuelen” noemt en momenteel actief is op een sociaal medium
256

- Curaçao achter gesloten deuren -

wat ze Facebook noemen. Deze veelal “lokale intellectuelen” menen op een hoog niveau te schrijven en zaken te analyseren. Dan
zie je duidelijk dat ze, ten eerste verstrengeld zitten in wat details
en ten tweede merken ze dat ook zij daarin voorkomen. Wat mooi
is en waar ik ook onderzoek naar heb gedaan, zijn die mensen die
zaken belachelijk willen maken. Zogenaamde intellectuelen die
anderen door afkraken en door het slijk halen, proberen zichzelf
boven zaken te plaatsen. Enkele namen hebben we onderzocht
en zijn we tot wonderlijke zaken gekomen. Deze mensen blijken
allemaal zo te reageren omdat ze in het nauw zitten en omdat de
ware aard te dichtbij wordt benaderd. Het was ongelofelijk waar
deze, zich noemende intellectuelen, zich in bevinden en wat voor
moeite ze doen om dat wereldje te beschermen.
Dan moet ik denken aan stelling één van mijn opa; “Praat
niet over zaken waar je niets van af weet want dat is dom” en dan
zie je dat zakenlui of meer vermogende (veelal in zware schulden),
deze regel naast zich neer leggen.
Door de veelzijdigheid en mijn interesse in alles wat leven
is, is er veel informatie in me opgeslagen. Van tijd tot tijd ga ik
weer een vislijntje uitgooien en kijken hoe de huidige mens erop
gaat reageren. Dan is bijvoorbeeld facebook een mooi medium
want daar hebben we onze intellectuelen en de burger, Jan met
de pet, bij elkaar. Met dan af en toe een stukje in de krant kun je
aan de reacties merken hoe zaken in elkaar zitten.
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De zaak van de doodgeschoten Chinezen maar ook de
zaak Wiels en de zaak van onze zogenaamde pedofiele leraar
maar niet te spreken over Holloway. Triest te zien hoe “blind”
mensen berichtgeving op nemen en dan zonder werkelijk na te
denken, gaan veroordelen. Het niet geïnformeerd zijn, is een
grote ziekte die er momenteel gaande is. Als een persoon tegen
me zegt; “In je boeken staat gezwam en zijn niet te lezen” weet
je dat deze persoon even in de spiegel heeft gekeken door wat ze
gelezen hebben in dat boek. Als men dan nog eens gaat aanhalen
dat het lariekoek is, dan weet ik, bingo dus jij zit onder andere
hier achter. Ik heb enkele malen bij dit soort berichten dan als
antwoord gegeven; “Doe me een plezier, noem uit de reeds ruim
500 zaken die ik beschreven heb één zaak op die niet uitgekomen
is of gerectificeerd moest worden”. Nooit heb ik daar reactie op
gehad omdat wat in de boeken staat allemaal op waarheid berust.
Ook zoals alles in dit boek.
Hoe ik weet dat het geschreven de waarheid is? Dat er
bewijzen zijn? Heel gemakkelijk is dat te verklaren omdat alle
gegevens op mijn pad komen en dat de huidige techniek goed te
gebruiken is om alle informatie / bewijzen te vinden. Naast de
vele informaties die binnen komen is er ook informatie die binnen
komt via een geheel ander kanaal waar ook mijn opa gebruik van
maakte. Hij voelde zaken aan, maar hij kon ook “zien” op grote
afstand en was één met de energiewereld. In diverse boeken heb
ik mijn deel in de energiewereld al beschreven; Het vliegtuig- en
auto-ongeluk en de vele vreemde zaken.
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Ik wil hier even wat verder op ingaan en dat omdat ik sinds
kort het woordje “Oracle” achter mijn naam heb staan.
Oracle = Orakel (met dank aan wikipedia)
Een orakel (Grieks: .) verwijst in de eerste plaats naar
een persoon of bemiddelaar die beweert over profetische gaven
te beschikken en in staat is een door een godheid ingefluisterde
boodschap te brengen, of het verwijst naar die uitspraak zelf. De
term orakel wordt dus zowel gebruikt voor de wijze raadgevingen
van (één of meerdere) vermeende godheden, als voor de plaats of
persoon waar die raad werd gehaald.
Dit is de aardse omschrijving van dat woord en dat gebruik
ik omdat ik in het verleden dat heb geprobeerd te omschrijven,
namelijk wat er werkelijk gaande is in de energiewereld. Doordat
de energiewereld geen geheimen heeft noch blokkades of verborgen hoekjes, is alles te achterhalen waar de aardse mens mee
bezig is of mee bezig is geweest. En zo wil ik komen op een deel
vanwaar ik mijn informatie verkrijg en waar en hoe ik de bewijzen
doorgespeeld krijg.
Alle informatie waar ik het over heb komt via gevoel binnen en zo ook de opgedragen handelingen.
- Zo word ik verteld wat te schrijven en wat aan te halen.
- Zo krijg ik namen door die ook voor mij veelal een
raadsel zijn.
- Zo krijg ik voorvallen te verwerken waar in een
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keer een richting aangegeven wordt waarnaar ik
moet gaan werken of vragen.
- Ik krijg het simpel gezegd door en vertrouw wat ik
door krijg als Oracle.

Hoe ik daar aan kom?
Iedereen weet ondertussen wel dat ik teken en dat ik al
vele onderwerpen op het papier heb gezet. Ook heb ik eens wat
tekeningen geplaatst, waarbij ik aangegeven heb mensen mee
geholpen te hebben of dat mensen daardoor een andere kijk op het
leven hebben gekregen. Maar ik wil nu wat verder op ingaan en
laten zien wat er allemaal gebeurt als ik achter de tekentafel zit.
Ja, dit behoort bij dit boek omdat ik verschillende zaken van de
lokale mensen hier openlijk ga bespreken en wat ik meegemaakt
heb tijdens het tekenen van hun.
Door het tekenen van personen beland ik zeker in de energiewereld en is alles een open boek voor me. Als ik start, bepaal
ik zelf of ik in het leven (energie) ga van die persoon of dat ik me
afsluit van die energie. Dat alles gaat wel met goedkeuring van
die persoon. Het maakt niet uit of deze reeds gestorven is want de
energie van elk mens, object, dier of natuur blijft bestaan. Ook kan
ik beperkte informatie binnen laten komen maar ook gedetailleerde
informatie. Bij enkele van de tekeningen die ik hier ga bespreken
zijn soms schokkende zaken naar boven gekomen. Zaken die nog
nooit naar buiten zijn gekomen.
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Nogmaals, het maakt niet uit of een persoon overleden
is, puur omdat dood een aards begrip is en ook nog een grote
beperking van het menselijk denken. Dood bestaat niet omdat de
energie niet verdwijnt maar verder gaat in zijn doel. Zo kan ik
mensen die lang geleden zijn overleden, nog steeds vragen stellen
en contact mee hebben. Een gouden regel is, dat het de energie is
die bepaalt wat die vrijgeeft en het is de energie die je de punten
aandraagt. En regel nummer één; dat het niet misbruikt wordt.
Nu had je dat zeker niet verwacht in dit boek en zeker
is dit weer een punt, wat later voor mijn voeten gegooid wordt.
Maar het mooie is, dat niemand ooit een tegenbewijs of, dat de
informatie niet juist was kon overleggen. De informatie is juist
en dat komt omdat deze van de pure energie komt en daar is geen
menselijk intellect, maffia of politiek aan te pas gekomen. Pure
energie met sec informatie over zaken en personen. Dan hebben
we onze schreeuwers in de intellectuele hoek die op die manier
voor mij een open boek zijn. Enkele krabbels op papier zijn voor
mij genoeg om zelfs bij fake namen, de ware energie te zien en
te weten wat er achter zit.
Ik ben blij dat ik na 53 boeken dit naar buiten mocht brengen en ik wil starten met enkele, door mij gemaakte, tekeningen
die vele mensen al gezien hebben op mijn websites of sociale
pagina’s. Tekeningen waar niemand zich af vroeg waarom ik nu in
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een keer deze mensen ben gaan tekenen, zonder enig achtergrond
noch verdere tekenen.
Bekende mensen en hun geheimen of boodschappen die
ze vrij wilden geven.
In de laatste maanden van 2013 heb ik 13 portretten getekend en ik ga ze een voor een, met je de energie doornemen:
Aboriginals
Children in pain
Miguel Pourier
Moeder Teresa
Dalai Lama
Toon Hermans
Churandy Martina
Charlie Chaplin
Helmin Wiels
Nelson Mandela
Martin Luther King
John F Kennedy
Adolf Hitler
Buiten de 13 portretten is er ook nog een serie (7 werken)
getekend van en over de slavernij. Deze wil ik even buiten de
bespreking laten van deze energieën maar wel even aanhalen.
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Slavenserie
De 7 portretten gemaakt met slaven wil ik hier niet afzonderlijk bespreken omdat blijkt dat het hele slavernij gebeuren in
deze huidige tijd gebaseerd is op geld en op business. Dat bleek
duidelijk toen er eensklaps een film “Tula” gemaakt moest worden
met een zeer zwak verhaal en waarvan de ene keer beweerd werd
dat het een vertaling was van de geschiedenis. En weer later als
een “verhaaltje”, slecht geschreven, ons voorgeschoteld werd. Wat
wel duidelijk was dat er vele personen/bedrijven aardig wat geld
ingepompt hebben en dat het niet alleen was om de geschiedenis
een handje te helpen.
Bij het tekenen van deze slaven bleek dat de geschiedenis
aardig vervalst was en ook bleek dat Tula samen met Karpata gewoon enkele opstandige boeven waren die zelfs hun eigen vrouwen
verkrachtten en verraadden. Maar de mode is momenteel dat er
films moeten komen van zogenaamde helden die meer criminelen
waren dan helden. De persoonsverheerlijking viert gouden tijden
momenteel op dit eiland. Dat, omdat er verwacht wordt dat ook
ons eiland een geschiedenis heeft die goed bij de toeristen in het
geheugen/gevoel ligt. De ware geschiedenis zou een lang verhaal
kunnen zijn maar zal door de vele (financiële) experts en onze
geschiedschrijvers geen welkome zaak zijn. Veel handel zou dan
verdwijnen en wie gaat de vervalsingen aanpakken voor wat verstoten indianen die de ware geschiedenis hebben geschreven in
de grotten en op nog steeds (gelukkig) verborgen plaatsen op ons
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eiland. We zullen maar denken dat de huidige tijd, zoals het nu
zeker aan toe gaat, een verrader, verkrachter als held moet hebben.
Zo gaat het zeker de geschiedenis in en wat tekenend is
zoals de huidige bevolking leeft en werkt op dit eiland. En dan is
Tula een goede vertegenwoordiger van hun.
Terug naar onze bekende en minder bekende personen van
wie ik van elk een korte energiebeschrijving, inclusief hun boodschappen, zal plaatsen. We gaan nu naar de 13 tekeningen die ik
gemaakt heb en die ik ieder afzonderlijk met jou wil bespreken.
Ik wil zeer duidelijk stellen dat de informatie, die mij
doorgegeven werd vanuit de energiewereld, er veel informatie bij
is waar ook ik nog geen verklaring voor heb. De namen vernoemd
door die persoon bij zijn tekening, heb ik veranderd in initialen.
Dat, omdat men op het eiland Curaçao zeer lange tenen heeft. Al
beroep ik me op wat ik door krijg van deze personen. Maar wat
voor enkele mensen niet begrepen zal worden. Doch de goede
lezers heeft maar een half woord nodig.
Verder zijn wel de volledige namen doorgegeven aan die
instanties waar men bepaalde zaken moet melden. Ook daar is
de nodige bewijsvoering bijgesloten en zijn er nog following ups
gedeponeerd. Want de gesprekken met de energie van deze mensen kan soms nog lang doorgaan, lang nadat de tekening klaar is.
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Wat jij met de informatie gaat doen, is in hoeverre jij open
staat voor deze zaken.
Laten we ze door gaan nemen.

Aboriginals

Pentekening 60 X 50 centimeter (zwart/wit)
Bij deze zeer grote tekening was ik lang bezig met drie
onbekende mannen. Wat bleek, ondanks dat er twee acteurs bij
waren er een duidelijke samenhang was met de Aboriginals en het
leven van deze mensen. Het was vreemd te ervaren dat we op het
ogenblik zo ver van de werkelijkheid zitten en leven in een matrix
met diverse dimensies. Ik merkte duidelijk dat we verdwaald zijn
in ons leven.
De Aboriginals zijn nog één van de weinige volkeren op
deze wereld die de connectie met het ware leven nog niet verloren
zijn geraakt. Doordat ze dicht bij de natuur leven met hun eigen
voor ons simpele manier van denken, zijn zij wel nog een van de
dichtsbijstaande mensen met de energie waar we mee bezig zijn.
Door met gevoel te werken en door met de mensen samen een leven
te creëren, zijn deze mensen nu nog een zeer sterk energieveld.
Wat er gaat komen, was minder mooi want ook zij zullen
het zeer moeilijk gaan krijgen in de toekomst. Hoe lang kun je dat
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pure nog vasthouden en hoe lang zal het duren dat de kinderen
van die kinderen zich gaan vermengen en laten opslokken door de
verleiding van geld, macht en vooral ego? Al deze mooie beloftes
maakt het voor de komende jeugd moeilijk om daar “nee” tegen
te zeggen. Doch, het is aan de generatie van nu om zich sterk te
blijven maken om de energie en de connectie veilig te stellen
voor later.
Bij het tekenen van deze mensen werd ik meegezogen in
de geweldige ervaringen die deze mensen nu nog mee maken en
meegemaakt hebben. Het was duidelijk dat zij alle drie “connected” zijn door een en dezelfde energie en die energie wilde ik in
deze tekening kwijt.
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Children in pain

Pentekening 60 X 50 centimeter (kleur)
Twee kinderen, moederziel alleen in een grote wereld
waarvan niemand zich bekommerde wat voor pijn ze op dat moment hadden.
Twee kinderen, steunend aan elkaar en eigenlijk nog lang
niet rijp om veel ellende te kunnen dragen.
Het was een zeer pijnlijke tekening omdat al meteen bleek
dat de kinderen het niet gehaald hebben. Ze waren zeer beschermend opgevoed die enkele jaren dat ze er waren op dat eiland.
Ze werden door zwaar geweld gescheiden van de familie die allemaal voor hun ogen vermoord werden. Ze vluchtten maar door
de oorlog en geweld was er een duidelijk paniek bij de jongste,
waar de oudste het in bescherming nam. Ook zij kregen de kogel
en ik heb dat moment intens beleefd.
Het is bijna niet te doen om met een open ziel zoveel
ellende te tekenen. Je ziet hun leven, hun betrokkenheid bij een
gezin en dan het abrupt afsluiten van deze energie door geweld.
Op het moment dat deze kinderen vastgelegd werden, waren ze
nog bevangen van de ouderlijke energie die de oudste ook meteen
aan de jongste het ouderlijke beschermende gedrag gaf. Maar de
pijn en de onmacht was te groot en wat doen ze in een wereld die
niet gemaakt is voor hen. Ze hebben in ieder geval een signaal
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uitgegeven doordat ze op de foto werden vastgelegd om zo door
mij weer als tekening gezet te worden.
Wat het signaal brengt, weet niemand maar mijn pijn was
intens en nu nog als ik deze tekening zie.
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Miguel Pourier

(29 September 1938 - 23 Maart 2013)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Een man die bij mij nogal indruk heeft achtergelaten na
diverse malen met hem contact gehad te hebben. Het was een man
met wie ik nog wel eens menig moeilijk woordje heb gevoerd.
Op een gegeven moment was de politiek zeer onstabiel en
er werd besloten om zakenmensen naar voren te schuiven om een
zakelijk impuls af te geven naar de politiek toe. Heer Pourier werd
Minister President. Omdat de partij niet de volle meerderheid had,
moest hij in die tijd wel samenwerken met onder andere een PNP
coalitie die vreselijk corrupt was. Ik heb heer Pourier daar ook
meerdere malen over geschreven en aan de telefoon gehad. Het
enige wat hij regelmatig herhaalde, was dat hij wel zijn mensen kon
sturen en voor hen kon bepalen maar dat hij machteloos was naar
de coalitiegenoten toe waarvan hij wist dat die niet pluis waren.
R.C. was een van hen. Een man die voor veel geld een
toenmalig zeer groot project door liet gaan. En ook voor veel geld
maakte dat de dolfijnen op Curaçao mochten komen. Hij bevestigde dit openlijk via Tele Curaçao en op de radio! “Alles heeft
een prijs”, was een uitspraak van hem in de pers. Het interview
was een doorn in het oog voor heer Pourier die juist bezig was
om het IMF zover te krijgen dat de Antillen uit het slop gehaald
zouden worden. Door deze belachelijke corrupte uitspraken en
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handelingen, die later nog eens herhaald werden door andere
partijgenoten van deze R.C., maakte dat het IMF steeds hoger de
balk legde voor hulp.
Bij het tekenen, kwam duidelijk de integriteit van heer
Pourier naar boven. Ook werd duidelijk dat hij zeer veel geleden
had van de vuile corrupte politiek om zich heen. Er was ook toen
al wrijvingen in zijn eigen PAR partij over zaken die te eerlijk
gingen. Hij werd letterlijk op de feiten gedrukt dat niet de politiek
het voor het zeggen had maar dat de maffia de orders uitdeelde
en die alleen zaken uitvoerde die door een vrijmetselarij werden
opgedragen. Geld waren en zijn de bepalers in de politiek.
Verder liet heer Pourier los dat hij pijn had van dit verraad
maar ook van het mislukken van de IMF gesprekken en toezeggingen. Later had IMF wel toegegeven dat ze te ver waren gegaan,
onder druk van de Nederlandse politiek (lees vrijmetselarij). Maar
wat heb je aan een excuus als je, je energie al aangetast is door
deze vuile politiek.
Hij werd een ziek verbitterde man die door de politiek de
hel achter de gesloten deuren gezien heeft. Zaken doen is een,
maar er is ook zaken doen op de maffiamanier! Als je dan als
groot zakenman ook nog eens opgedragen wordt door klungels
vanuit een vrijmetselarij, die totaal niets met recht en eerlijkheid
te maken hebben, ga je als oprecht persoon wel snel onder, door
dat soort zaken.
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Moeder Teresa

(26 Augustus 1910 - 5 September 1997)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Moeder Teresa wilde ik tekenen om twee redenen.
Een omdat ze een zeer karakteristieke gezicht heeft en ten
tweede omdat ik wilde weten wie ze werkelijk was.
Nu, het gezicht van haar tekenen was een leuke bezigheid maar de energie en boodschappen die bij haar vrij kwamen
waren wat moeilijker te pakken. Wat bleek, ze was zeker niet die
goedaardige vrouw die de kerk naar buiten bracht en waarmee ze
overal vooraan in de pers stond.
Moeder Teresa was een zakenvrouw die wist hoe men geld
kon genereren voor de Rooms Katholieke kerk. Ze was een vrouw
die precies wist wat te doen om de wereld aan haar voeten te krijgen. Daar tegenover eiste ze van de kerk wel wat zaken. Er moest
wel de juiste toon aangegeven worden en zaken moesten gespeeld
worden zoals zij dat wilde. Zo speelde de kerk het “goeds” wat ze
deed maar ook zorgde de kerk ervoor dat ze nooit meer vergeten
zou worden. Dat was haar hoogste eis in de deal. Wil je dat doen
in een RK kerk moet je zalig verklaard worden en dat stond dus al
lang vast. Maar, voor wat hoort wat en zo zorgde onze moeder dat
er de nodige beelden naar buiten kwamen van haar harde werken
met minderbedeelden, zwervers en liefst arme kinderen.
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Het geld stroomde binnen en mevrouw vond ook wel dat
zij haar deel moest hebben van de pot. Het Vaticaan wist van deze
acties van haar. Wat maakten enkele miljoenen uit in de grote
hoop die jaarlijks binnen kwam via haar optredens? Wel werd er
regelmatig over dat onderwerp gepraat. Ze zou het eigengemaakte
geld ook na haar dood over laten maken zodra de zaligverklaring
rond was. De gehele actie was niets anders dan het veiligstellen
van haar zaligverklaring.
Al bij al was het geen fijne ervaring haar te tekenen omdat ze duidelijk een ordinaire business vrouw was die de kerk
gebruikte om via arme mensen en kinderen groot geld te maken
en om haar eigen ego vast te leggen voor eeuwig.
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Dalai Lama

(6 Juli 1935 -)
Pentekening 40 X 50 centimeter (kleur)
Een man die me intrigeert omdat ik ergens zie dat er een
kleine jongensziel in hem huist.
Bij het tekenen kwamen wat dingen naar boven. Zoals ze
in Tibet werken of in ieder geval te werk gaan in hun geloof, wordt
de nieuwe leider aangewezen via tekenen. De huidige Dalai Lama,
die officieel Tenzin Gyatso heet, is zeer jong bij de ouders weggehaald en in de tempel opgevoed. Als reïncarnatie van Chenrezig
was het vroeger ook zo dat deze de politieke leiding had over het
land. Dat is sinds de ballingschap van deze Dalai Lama geheel
nu in handen van China.
Maar deze man, die reeds lang in ballingschap leeft, weet
de wereld te boeien met soms opmerkelijke uitspraken. Helaas,
de meeste uitspraken komen niet van hem zelf maar worden voorgekauwd door zijn mede monniken die zich alsmaar naast hem
begeven. Alleen zul je hem weinig in het openbaar zien. De reden
daarvan is me duidelijk geworden bij het tekenen.
Dalai Lama ziet zijn leven als een show en een manier om
in de publiciteit te komen (ego). Hij is in de Tibetaanse boeddhisme
de leider maar hij heeft zijn kindsheid nooit verloren. Hij is een
man die graag vreemde zaken wil doen en buiten zijn boekje wil
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gaan. Heel duidelijk komt het kind zijn bij hem naar boven en dat
moeten zijn naaste volgelingen alsmaar corrigeren. Hij steelt de
show door dan toch nog wel eens wat anders te doen dan normaal
toegelaten. Maar zijn volgelingen zijn niet zo blij met al deze acties. Zij willen hem alsmaar afschilderen als een wijs man met zeer
veel levenservaring. Iets waar het Boeddhisme alsmaar mee naar
buiten wil komen. Helaas lukt dat niet erg via hun huidige leider.
Vele zaken die hij moet vertellen of moet beantwoorden, komen
niet altijd zo wijs uit zijn mond. Puur omdat hij de strekking van
vele vragen niet kan volgen, laat staan overtuigend beantwoorden.
Het was duidelijk dat de wijze man met zijn duizenden
spreuken en gezegdes niet diegene was die ik tekende. We hebben
wel plezier gehad onderling en als mens is hij zeker gemaakt van
goede energie. Maar ik ontmoette niet de wijsheid maar een klein
kind in wat donkerrode lappen gewaad.
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Toon Hermans

(17 December 1916 - 22 April 2000)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Een groot Nederlandse komediant die ik van dag één bewonderde. Zijn uitstraling maar zeker zijn eenvoud maakte hem
groot. Daarom wilde ik wel wat meer van deze man weten.
Ik ging hem opzetten en er kwam al een zwaar gevoel
over mij heen. Bij het tekenen werd het duidelijk dat deze man,
die zoveel mensen kon laten lachen, zelf erg zwaarmoedig was,
onzeker en zelfs in sommige gevallen zwaar depressief.
Zijn act op het toneel was niet zijn ware aard en was duidelijk een tegenspeler van zijn rol die hij in het ware leven had.
Door het onzeker zijn, steunde hij heel erg op zijn vrouw, Rita
genaamd. Zij was werkelijk zijn grootste houvast. Niets voor
niets haalde hij haar nog wel eens aan in zijn optredens. Dat was
meestal als de schrik hem beving en hij merkte dat het niet liep
zoals hij het gepland had.
Toon Hermans deed veel in toneel, muziek, schilderen en
schrijven. Hij wilde het altijd perfect doen wat hem soms tegen
torenhoge barrières plaatste. Door dat perfectionisme nam hij een
zeer zware last op zijn schouders. Het moest “af” zijn en het was
altijd een last om het ook op die manier “af” te brengen.
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Hij heeft veel betekend voor mij en was de mentor in
mijn start om te gaan schrijven. Niet dat ik aan zijn eenvoud kan
tippen en zeker niet aan zijn schrijven maar het lef om zaken op
papier te zetten en zo aan het grote publiek te brengen, heeft hij
me wel gegeven.
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Churandy Martina

(3 Juli 1984 -)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Een van de topatleten in de korte afstanden, afkomstig van
Curaçao. Ik wilde eens weten wat er gaande was in een topatleet
en op dat moment dat de wereldkampioenschappen er waren. Zo
begon ik met deze tekening juist in die tijd.
Ik was nog maar net bezig en merkte dat het met hem op
dat moment niet goed ging. Kort daarna hoorde ik, toen ik de pen
neer legde die dag, dat hij last had van een oude liesblessure. Er
werd vreselijk veel gesleuteld aan die blessure al deed hij in zijn
interviews er laconiek over.
Ik schreef hem meteen een persoonlijk mail:
Churandy “you did your best” maar je was niet geconcentreerd op je lopen!
Ik ben je aan het tekenen en in die tijd dat jij liep, was jij
te veel bezig met je blessure. Blijf focussen op je lopen en vraag
je lichaam jou naar je doel te brengen. Als je lichaam aan geeft dat
het niet kan, ga dan niet door. Is het lichaam “een” met je, ga dan
die medaille halen die je zo graag in je bezit wil hebben. Vergeet
dan je blessure, die door je zelf vrij eenvoudig te genezen is. Je
laat je daardoor beïnvloeden wat niet nodig is.
- Curaçao achter gesloten deuren -
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BEN EEN MET JE LICHAAM Churandy.
Dat je kampioen bent, weet je al, nu nog de ontplooiing
van dat alles.
Ik hoop eens daarover hier op Curaçao te kunnen praten
met je.
GO FOR IT!!! John
Hij beantwoordde me zo goed als direct en hij vertelde me
dat hij niet zo’n pijn had en dat hij vol geconcentreerd was. Maar
dat de start zijn probleem is.
Nu, dat was juist wat ik hem schreef. Zijn start is zijn pijn
en hij is te over gefocust op zijn start! Daardoor komt zijn pijn in
zijn lies ook alsmaar op.
Maar ik wilde hem niet verder daarmee belasten tijdens
het toernooi en hoopte dat hij daar eens met me over wilde praten op Curaçao. Dat als hij hier was en de tekening in ontvangst
zou nemen zoals hij beloofde. Helaas heeft hij zijn belofte niet
gehouden en wilde kennelijk niets weten van wat er werkelijk
schort aan zijn laatste stap om nummer 1 te worden.
Zijn eerste grootste loop was perfect, buiten dat hij op de
lijn stond, maar daar was zijn energie optimaal. Nu zie je geforceerde energie en veel pijn.
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Jammer dat hij net die laatste stap niet wil maken, dat door
zijn eigen blokkade.

- Curaçao achter gesloten deuren -

283

Charlie Chaplin

(16 april 1889 – 25 December 1977)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Een internationale ster met dezelfde uitstraling als Toon
Hermans.
Deze twee mensen hebben veel gemeen met elkaar. Ze
hebben dezelfde eenvoud en achter de schermen dezelfde perfectie
en moeilijkheden die ze daardoor tegenkomen.
Charlie Chaplin was een meester op het witte doek en hij
was in zijn mimiek een perfectionist. Vele films heb ik mogen zien
en ik ben nog altijd gefascineerd door zijn werk wat hij verzet
heeft. Zijn “stomme” films (films zonder geluid) waren geweldig.
Je voelde werkelijk de energie er vanaf stralen. Een meester van
de energiewereld kun je hem zeker noemen.
Tijdens het tekenen kwam dezelfde zwaarmoedigheid naar
boven als bij Toon Hermans en het was ook een zeer zwaar leven
voor hem. Het onbegrip over zijn werk maar ook het niet begrijpen van zijn boodschappen waren wat hem het moeilijk maakte.
Hij was ver vooruit in zijn tijd. Helaas begreep men veelal zijn
boodschappen absoluut niet. Zijn liefdes opnames waren gewoon
uit het hart maar zijn speech als een parodie op Adolf Hitler was
wel zijn absolute top. http://www.johnbaselmans.com/Films/
Charles_Chaplin_Speech.html
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Wat opvalt is het volgende; Chaplin 16 apr 1889 en Hitler
20 apr 1889 waren geboren kort na elkaar. Ze hebben, hoe vreemd
het ook klinkt, vele zaken gemeen. Het was beangstigend hoe je
hun leven als twee dezelfde blauwdrukken op elkaar kunt leggen.
Het leek dat de heerser zich losgemaakt had van de liefdevolle man.
Bij het tekenen van Chaplin kwam de connectie naar
Hitler toe ook regelmatig naar buiten en het was net of één ziel 2
lichamen voedde!
Hitler is later getekend en daar kun je lezen over de connectie tussen hem en Chaplin.
Het goede van Chaplin had af en toe de ommezwaai van
het onmogelijke eisen van zichzelf tijdens zijn werk. Het was een
interessante tocht in het leven van deze man.
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Helmin Wiels

(9 December 1958 – 5 May 2013)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Op 5 mei 2013 werd heer Wiels doodgeschoten in opdracht, volgens Wiels, van een zeer elitaire groep op dit eiland.
Ik werd kort na deze gebeurtenis aangeschreven door heer
Roli Perret Gentil om een tekening te maken van heer Wiels.
5/8, 12:27pm Roli Perret Gentil
Meneer Baselmans een goeie dag toegewenst. Ik heb
een vraag voor U. Zou U een schilderij van Dhr. Wiels kunnen
opmaken. Zo ja, hoeveel zou het kosten? Een groep mensen willen iets speciaals cadeau geven aan de familie en hebben aan iets
dergelijks gedacht. Graag Uw commentaar.
Einde mail
Toen ik terug schreef dat ik niet schilderde maar tekende,
was het ook goed. Maar ook dat ik het voor niets zou doen omdat
ik geen geld vraag voor mijn werk. Ik zou een scherpe foto krijgen die ik niet gehad heb, buiten een faceboek foto! Dat het een
vreemde opdracht was uit een vreemde hoek, bleek later. Ik ben
uit eigen beweging kort daarna heer Wiels gaan tekenen. Later
bleek dat, dat de bedoeling/signaal was van de heer Wiels.
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De weken van tekenen werd er een stormvloed van woorden over mij heen gegooid. Het begon al direct met een opdracht
dat ik de strijd van heer Wiels over moest nemen! Ik bedankte
voor de eer en wees me op de kleur van mijn huid. “Denkt u dat
iemand naar mij zal luisteren” vroeg ik heer Wiels. Hij lachte hard
en vertelde mij “Daar verzin je wel wat op”. Heer Wiels vervolgde
zijn pleidooi en zei;
“Helaas, als jij niet de zaak op je neemt zal alles voor niets
zijn geweest en lig ik nu in een kist voor wat lafaards”.
Kort na dit kwam heer Wiels met een opdracht voor heer
Asjes. “Geef Asjes de opdracht dat papiertje te pakken wat in de
la ligt van de studio waar ik altijd zat en laat het hem afgeven
aan OM”. Hij vervolgde meteen met de volgende zin; “Hij zal
dit niet doen”
De mail aan heer Asjes
May 9, 2013
Heer Asjes
Via deze weg wil ik u allereerst u en de partij sterkte wensen in deze moeilijke tijden.
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn
laatste bericht aan heer Wiels ook aan u door te geven. Heer Wiels
en ik waren misschien niet de beste vrienden vanuit de buitenwe288
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reld gezien maar hij was de enige man die openlijk bij Mamita
Foxs programma mij bescherming aanbood voor mij en mijn gezin.
Hij kwam ook zeer regelmatig langs ons huis, claxonnerend en
de vuist omhoog! Ook speelde ik vele zaken door aan hem die hij
allemaal in de loop der tijd aankaartte.
Verschillende waren al jaren bezig over U. Ik heb de volgende link gegeven ook aan het OM (maar die durft niets te doen)
“R.d.S. – U. hebben nu een loterij. U. is K. /M.
K. mag geen zaken doen maar doen dat al 10 talle jaren
onder andere via U. Bij het onderzoek zou dat naar boven gaan
komen en dat gaf heer Wiels aan in het NRC.
Dit zou K. internationaal laten klappen en zo ook de link
K. – R.d.S. (annex maffia) nog niet te praten over de M. maffia
wat al heel lang bekend is.
OM durft dit niet te onderzoeken omdat er dan internationaal beurzen gaan vallen en ook banken in problemen komen.”
Dit wist heer Wiels ook en hij haalde dit in het NRC interview aan. Hij verzweeg dat hij al bedreigd was in zijn laatste
TV optreden! Dat bevestigt dat de moord uit de financiële hoek
komt NIET die van de maffia hoek R.d.S. al zou die ook 70 mil-
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joen gaan verliezen! Maar de maffia is momenteel niet gebaat bij
onrust van moorden e.d.
Heer Asjes, heer Wiels had een van de lijnen door die dit
eiland besturen/onderdrukken. De banken/accountants is zo’n
lijn. Ik weet dat dat naar buiten was gekomen en alles heeft laten
schudden maar ik ben bang heer Asjes dat nu NIEMAND het werk
van heer Wiels verder zal afmaken. Niemand omdat men allemaal
bang blijkt te zijn. Heer Asjes dat wil dan zeggen dat heer Wiels
zijn leven voor niets heeft gegeven en dat zou triest zijn.
Ik hoop voor het volk dat er mensen verder op gaan staan
ik kan het niet alleen en ik zal ook niet de juiste persoon zijn om
in deze woelige tijden naar buiten te komen. Maar aub laat heer
Wiels niet voor niets zijn leven gegeven hebben.
In het vertrouwen dat u dit schrijven met voorzichtigheid
zal behandelen. Heel veel sterkte en heel veel eenheid in onze
bevolking.
Als laatste heer Asjes
De namen van de mensen die heer Wiels bedreigden liggen,
naar zijn zeggen, in een la in de studio waar hij altijd zat. Kunt u
dat papiertje doorgeven aan het Openbaar Ministerie?
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Jammer dat men het werk niet door wil en durft te zetten
van heer Wiels.
Zijn dood is dus geheel voor niets geweest.
Vriendelijke groet John H Baselmans
Einde mail
Heer Wiels wist dat er niets zou gebeuren en vertelde
me; “Iedereen zat te azen op een heerlijke stoel en dat was niet
te rijmen met wat ik alsmaar naar buiten had gebracht”. Wat zeer
duidelijk bleek en dat vertelde hij mij ook, was dat hij vreselijk
teleurgesteld was in zijn mensen. Hoeveel keren hij dat herhaalde
was niet op twee handen te tellen. “Laat niet alles voor niets zijn
geweest” waren alsmaar zijn woorden.
Maar hij liet ook even wat los over zijn familie. Er was
een vreselijke spanning tussen zijn familie en hij. Wiels vertelde
me; “Ik heb niets met mijn familie en ook niet werkelijk met mijn
vriendin”. “Ik vertel je later wel waarom” was zijn boodschap. Hij
vervolgde “Kijk maar als je deze tekening aan gaat bieden hoe ze
reageren, dan zie je dat ik niets voor hun beteken”!
Hij ging meteen verder over wie wat gedaan had en wat
hij meerdermalen herhaalde was dat; “Ik ben verraden door mijn
2 naaste medewerkers” vervolgde hij. “Er waren maar 2 mensen
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die de link wisten die ik je gegeven heb”. “Een vrouw en een man
en ik vertrouwde hun door en door”.
Heer Wiels vervolgde: “De man heeft zich als zijnde persoon Asjes al aangemeld. Namelijk door het sms gokken, waar
ik juist tegen vocht en waar een duistere organisatie achter zit,
te gaan legaliseren. Dat laat zien voor welke partij hij werkelijk
staat.” Wiels liet me al eerder weten, door de opdracht van het
briefje te geven, dat deze Asjes niet juist was. “Ik had niets beters”
waren zijn woorden.
Daarnaast vertelde Wiels me ook dat de enige die ook
heel veel weet, diegene was die veelal in de studio aanwezig was;
I.S. “Dat waren de personen die meer wisten van mijn zaken dan
wie dan ook”. Ik vroeg ook over zijn vriendin en wat zijn familie
wisten van zijn projecten. Hij lachte en vertelde me “Die weten
nog niet eens dat ik in de politiek zit”! Het was een niet te stoppen
waterval en ook ’s nachts hield heer Wiels me wakker met zijn
aanwijzingen en met zaken die speelden. Tot de dag van vandaag
zijn, vele van zijn woorden reeds uitgekomen.
Zo vertelde hij mij; “John, het Openbaar Ministerie en de
gehele rechterlijke macht zitten vastgeroest aan de maffia”. “Het
gaat heel ver, heel diep. Mijn moord zal nooit opgelost worden
omdat deze vanuit onze accountanthoek komt! Niemand kan en
durft die aan te pakken omdat deze diep in de maffia geworteld
zit en vele zaken op dit eiland beschermt”.
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Weer vroeg hij mij om de zaak over te nemen. “De gegevens zal ik je toespelen”. “Die computer van mij? Nee, maak
je niet druk. De ware papieren liggen veilig ergens anders”. Ik
vertelde hem weer dat ik niet de man ben en dat ik al te veel in de
kijker sta. Hij lachte en schreeuwde “en so what?”
In het verleden had ik wel eens mensen die veel los lieten
maar bij heer Wiels was het een zee aan informatie waarbij ik
niet weet waar aan te beginnen. Vele jaren werk van hem werd
me overgoten in enkele weken tekentijd. Nu nog vraag ik hem
wat zaken en hij laat me dan duidelijk weten wat hij weet. Maar
wat kan ik ermee? Want, is het aan mij een maffia compleet aan
te pakken als ik geen steun heb van welke justitiële hoek dan
ook? Allemaal mensen die zelf in deze zaken zitten. Niet dat ik
het zal verzwijgen en veel lees je al in dit boek. Doch, wie gaat
het juridisch aanpakken? Wie gaat de politiek aanpakken? En wie
gaat het eiland zuiveren van de maffia? Tot vandaag is er niet één
betrouwbaar persoon met dat lef en die macht. Het wachten is wanneer deze persoon op gaat duiken. Ik laat dat aan heer Wiels over.
Zelf had ik een brandende vraag aan heer Wiels en daar
kreeg ik mooi de gelegenheid voor om die te stellen. De vraag
was; Waarom viel u mij regelmatig in het openbaar af heer Wiels
terwijl u mijn zaken die ik toespeelde en het gehele scenario van
mijn PBV politieke partij hanteerde en mee werkte?
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Zijn antwoord was: “John. Jij en ik konden niet samen
gezien worden, wij waren niet voor elkaar bestemd. Wel heb ik je
na laten trekken en ben tot de verschrikkelijke waarheid gekomen
waar jij in zit en wat je alsmaar probeerde naar buiten te brengen.
Alles wat ik nagetrokken heb over jou berustte op waarheid. Je
weet, ik kwam veel langs je huis als ik naar je benedenbuurman
ging. Ik meende het toen ik bij Mamita Fox op de radio jou vertelde
dat ik met mijn mensen een cordon om je huis zou zetten om jou
te beschermen. Je was mijn aangever en mijn vertrouwensman al
wist niemand dat.”
Heer Wiels, het was en is me een waar genoegen geweest
en we houden contact.
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Nelson Mandela

(18 July 1918 - )
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Nelson Mandela, een bijzonder mens en iemand die me
van dag één vertelde “ik ben dood”. Volgens de pers is hij nog
springlevend maar zijn energie zegt totaal iets anders. We hebben
ook lang niets meer van hem gezien en ook niets van hem gehoord.
Artsen meenden dat hij moest inslapen en zijn familie zag hem
nog hobbelen in het ziekenhuis.
“Ik ben dood John” hoorde ik keer op keer.
Toen ik dat schreef in de media, kwam er een stormvloed
van niet al te gezellige woorden over mij heen. Toch hoorde ik
alsmaar “Ik ben dood”. Nu zal de tijd wel eens uitsluitsel gaan
geven want eens zal de macht der familie gaan vallen en dan zullen de ware verhalen opduiken maar er kwamen niet al te goede
berichten van zijn familie. “Ze hebben een show gemaakt van mijn
gevangenisschap”. “Ik moest een voorbeeld zijn en zij maakten
de verhalen om mij heen”. Het zitten in de diverse gevangenissen
en als politiek gevangene een stempel gekregen te hebben, was
de show die hem eens het presidentschap moest gaan opleveren.
Afrika had een held nodig en dat was heer Mandela.
De reden dat hij niet dood verklaard wordt, is omdat de
familie in een nog huidige show, uitmaakt hoe het leven van heer
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Mandela moet verlopen. Dat zal aanhouden totdat deze familie
zal vervagen en weg zal vallen en daar zijn deze mensen vreselijk
bang voor. Het is niet het einde van Mandela zelf wat hun probleem is, het is hun ego die een man onnodig in veel pijn laat en
niet de dood gunt.
Hetzelfde zien we ook op Aruba met een familie Croes die
allemaal nog steunen op de overleden broer Betico die vermoord
is door onze bekende dienst.
Wat me ook duidelijk werd in de weinige woorden die ik
kreeg, was dat veel verzonnen is en dat veel niet van heer Mandela
zelf komt. Heer Mandela attendeerde me daar menig keer op.
“Ik ben dood” vertelde hij me “ik ben dood”
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Martin Luther King

(15 Januari 1929 – 4 April 1968)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Een persoon die voor de zwarte gemeenschap aardig wat
heeft betekend en voor die tijd een man was die veel durfde te
zeggen. Hij wist zelfs grote groepen mensen om zich heen te
krijgen die naar hem luisteren. Het eerste schokkende statement
van Martin Luther King was meteen raak.
Wat blijkt. Martin Luther King deed zijn redevoeringen
onder toezicht en samen met de Amerikaanse staat! Zijn redevoeringen werden bepaald en toegelaten door het Amerikaans systeem
en hun spelers! Wat blijkt was dat hij de opdracht had gekregen
om de zwarte bevolking onder hem te krijgen en zo te manipuleren dat zij het nieuwe Amerikaans systeem zouden dienen. De
“Amerikaanse droom” moest ook voor hen, in beperkte mate, doen
gelden. Niet dat ze de gelijke rechten en inkomens kregen als de
blanken. De opdracht was duidelijk om deze mensen toch “een
droom” te geven! Niet waar?
“I have a dream” was niets meer dan de zwarte gemeenschap wat op te vijzelen dat er veranderingen op weg waren.
Ondertussen anno 2013, is er nog steeds de Klu Klux Klan en
worden zwarte mensen nog steeds niet gelijk behandeld als de
blanken. Om dat nu, heden ten dage, weer wat op te vijzelen hebben ze Obama vanuit het niets gehaald en nu is hij aan de beurt om
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deze bevolkingsgroep hoop te geven. Valse hoop, want de zwarte
bevolking zal wederom de eerste zijn (en is al zo gaande) die aan
diverse experimenten onderhevig wordt gesteld. Marionet Obama
kan alleen maar toezien wat er hem van hogerhand wordt opgelegd.
Martin Luther King voelde een macht en hij werd onzorgvuldig. Hij week te veel af van zijn opgelegde speeches en
daar werd hij regelmatig op aangesproken door de “hoge heren”.
Martin Luther King dacht op een gegeven moment werkelijk dat
hij macht had en dacht ook werkelijk dat zijn droom uit aan het
komen was. De Amerikaanse staat maakte snel een einde aan die
droom door hem een kogel te geven. Zo vervloog de droom en
ook het zwarte experiment.
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John F Kennedy

(29 Mei 1917 – 22 November 1963)
Pentekening 40 X 50 centimeter (zwart/wit)
Ik heb vele mensen getekend in mijn leven maar bij John
F Kennedy maakte ik mee dat ik de zachtste man ooit op papier
zette. Hij was zich niet werkelijk van bewust wat er allemaal
speelde om hem heen. Hij was een persoonlijkheid waar zelfs de
hogen der hogen voor vielen en waar hij mee zijn plaats veroverde
in de politiek en zijn presidentschap.
John F Kennedy had werkelijk veel in zijn mars en meende
werkelijk dat “the American dream” bestond. Hij deed er alles
aan om de mensen een beter leven te gunnen. Zelf had hij geen
financiële problemen door zijn familie en zijn vrouw Jacqueline
Kennedy Onassis maar hij wist dat niet voor iedereen dit plaatje
was weggelegd. Hij was veel bezig om zaken anders op te zetten
en hij dacht werkelijk dat het hem ging lukken.
Hij was van de tijd van Martin Luther King maar snapte
niet wat er werkelijk speelde. Totdat hij gedwongen werd, door
de grote der groten, zaken weer terug te draaien of anders aan te
pakken. Zijn “paradijs” werd een “hel” en hij zag de verstrengeling van goed en kwaad, die opgelegd werd door een Freemason.
Deze organisatie werd hem zijn dood. In een van zijn laatste
redevoeringen haalde Kennedy zeer hard uit naar de Freemason.
Dat kostte hem een kogel.
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De ware moordenaar is nooit gepakt want dat was een
persoon van de bovengenoemde organisatie. Het was een van
zijn eigen beschermers/spionnen die het dodelijke schot loste en
hem het leven ontnam. John F. Kennedy werd vermoord door zijn
eigen bewaking.
Buiten deze harde feiten kwam alsmaar het onbegrip van
hem naar boven. Het zachte en het geloof in het goede was alsmaar
in zijn energie.
Het was voor mij de eerste keer dat ik zo’n zuivere energie
trof in een man met zo’n verleden en op zo’n post. Nu nog, is hij
in mij en het gevoel wat hij me gaf, geeft ook mij nog altijd hoop
op het goede.
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Adolf Hitler

(20 April 1889 – 30 April 1945 / 1982)
Pentekening 40 X 40 centimeter (zwart/wit)
De tekening die ik als laatst heb opgezet omdat ik een
vermoeden had dat deze de meest turbulente tekening zou worden.
Voordat ik eindelijk begon met de tekening heeft het me 2
weken gekost om me er toe te zetten contact te zoeken met deze
man. Ergens was ik bang voor wat ik te horen en te zien zou krijgen. Maar aan de andere kant kreeg ik al door, via Charlie Chaplin,
dat er wat anders gaande was dan wat er door de pers alsmaar naar
buiten was gebracht en zo ook de vreselijke geschiedenis die om
deze man geschreven is.
Bij de eerste contacten was het een geheel andere energie
dan alsmaar ons voorgehouden werd. Adolf Hitler was een van de
zachtste mensen die ik tot dusver getekend had. Hij was een zeer
positieve en energieke energie die ik zag en om me heen kreeg.
Laten we beginnen bij het begin zoals ik zijn verhaal door
kreeg;
In de jaren 1915/45 was het in de wereld een doffe ellende
en deze werd veelal door de machtige der machtigen veroorzaakt.
Banken werden bewust om zeep geholpen en geld had nog niet de
waarde van zand! De mensen werden toen al, bewust in de ellende
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getrokken doordat er geen werk, eten en geen leven meer was. In
Duitsland was er op een bepaald moment 7 miljoen werkelozen en
alles was compleet vastgelopen. Geld was waardeloos en mensen
hadden nauwelijks te eten. Daar Adolf Hitler even aangesloten
was bij de vrijmetselarij en de handelswijze van deze groep snel
doorhad, vertrok hij uit deze loge. Iets wat compleet tegen de regels
is en dit hem later problemen zou geven. Adolf Hitler analyseerde
het probleem precies zoals het was doordat hij al te veel gezien
en gehoord had.
Het gehele probleem werd veroorzaakt door een groep
machtige Joden die toen al de wereld bezaten door het geld wat
zij zelf de wereld in hebben gebracht. Ze waren bezig om de
wereldbevolking via geld en de daaraan gekoppelde banken op
de knieën te krijgen. Adolf Hitler was sterk tegen de manier hoe
zijn volk werd bedrogen door enkele Engelse en Amerikaanse
machtigen en ging de strijd aan tegen deze heersers.
Hij lanceerde het plan om de financiële heersers/zakenlui,
allemaal Joden, te verbannen. De machtige Joden werden aan
de kant gezet en de economie groeide en groeide. Er kwam een
probleem opzetten waar hij niet wist waar dat vandaan kwam; De
Jodenhaat was geboren en de haat ging zover dat in vele mensen
hun ogen geen enkele Jood meer goede bedoelingen kon hebben! Dat was ook moeilijk in te zien omdat de Joden elkaar sterk
steunden en zeker vele cruciale zaken in handen hadden. Banken,
voedsel en alles wat maar geld op kon brengen, zaten de Joden
306

- Curaçao achter gesloten deuren -

achter. En dat bracht de Jodenhaat tot een ongekende hoogte en
tot afslachting van deze tak van de mensheid.
De Jodenhaat was niet de opzet die Adolf Hitler voor ogen
had. Immers zijn natuurlijke moeder was zelf een verbasterde
Joodse wat alsmaar verzwegen werd en zij geboekt stond als
Katholieke. Adolf Hitler maakte meerdere malen kenbaar dat hij
het niet was die deze haat aangewakkerd had. Om zich heen had
hij zeer sterke mensen vergaard, die ook eigen wetten en regels
gingen invoeren en erger nog, uitvoerden. Dat was waar Adolf
Hitler zijn controle verloor en waar de infiltratie van de vrijmetselarij duidelijk naar buiten kwam. Door deze haat te creëren, dit
door leden die nog wel verbonden waren aan de vrijmetselarij,
kreeg Adolf Hitler de wereld tegen zich, net wat nodig was. De
wereldpropaganda was alleen verderf en dood en niet dat hij iedereen werk verschafte, te eten gaf en de waardigheid in de mensen
teruggaf. Nee, de propaganda was de Jodenhaat die totaal uit zijn
verband werd getrokken door leden van zijn ex-vrijmetselarijgroep. Leden die bewust kampen creëerden waar vreselijke zaken
uitgevoerd werden. Laat het nu net zijn dat deze leden veelal tot
dezelfde club hoorden en precies pasten in de anti-propaganda
van Engeland en Amerika!
Het verhaal werd zo nog verder uit zijn verband getrokken
en Adolf Hitler verloor zijn greep op zijn groep om hem heen.
De groep had zijn doel bereikt want alles was platgebombardeerd
en de mensen wisten niet meer wat goed en kwaad was (chaos).
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De Gestapo praktijken kwamen van de Freemason af en werden
aan Adolf Hitler zo voorgeschoteld, als zijnde om een groep opstandelingen in toom te houden. Doch de Joden kwamen terug en
bezetten net zo snel weer alle belangrijke posten. Adolf Hitler en
Rotschield familie waren duidelijk geen vrienden en Adolf Hitler
had de werkwijze van deze machtige familie door.
Toch had Adolf Hitler veel steun bij die mensen die zijn
energie wel aanvoelden. Onder andere Charlie Chaplin was iemand
die de goede zaken van Adolf Hitler, dan wel als zijnde een grap,
naar buiten bracht. Dat verklaart ook de wereldberoemde speech
van Charlie Chaplin waar hij als een personage van Adolf Hitler
zijn excuus maakte naar de wereld toe. Deze speech kwam grotendeels van Adolf Hitler zelf en Charlie Chaplin voelde precies
aan wat er speelde om deze man. De onmacht, onbegrip en de
haat en nijd samen met chaos! Ook Charlie Chaplin bleek niet
een ware vriend te zijn van de Freemason en dat heeft hem op
vele plaatsen veel tegenstand bezorgd.
Anders dan dat de geschiedenisboeken aangaven is Adolf
Hitler niet gestorven in 1945 door zelfmoord maar had een natuurlijke dood in 1982 in Chili. Adolf Hitler is met een selecte groep
kunnen vluchten. Wat frappanter was, was dat Adolf Hitler nog
contacten heeft gehad met onder andere Charlie Chaplin en met
John F Kennedy die hij waarschuwde voor de vieze organisatie.
Voor John F Kennedy was deze waarschuwing te laat.
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Adolf Hitler wist na verloop van tijd dat hij een doelwit
was, niet direct vanuit de wereld maar vanuit zijn ex-clubje. Hij
had een dubbelganger die op die plaatsen kwam waar Hitler het
niet vertrouwde. Deze man was zo levensecht dat deze zeker niet,
alleen door een DNA test, te onderscheiden was. “De show moest
doorgaan” zo herhaalde hij vele malen. Want Adolf Hitler zag zijn
gehele optreden als een show tegen zijn vijanden de Joden die
de wereld bezaten via de Freemason en de daaraan gekoppelde
neventakken.
Zelf was hij alleen bij zeer grote en belangrijke manifestaties te vinden. Hij was alleen daar waar hij meende nodig te zijn.
Diverse shows werden door zijn speler gedaan. Dat klinkt zeker
raar in de oren, van een man die je dag in dag uit hoorde of zag.
Hij wist helaas te laat dat zijn ex-clubje al vrij snel om hem heen
een blok had gevormd tegen hem en om hem in een zeer kwaad
daglicht te zetten. De lastercampagnes betaald door de Joden in
Amerika en Engeland waren enorm en daardoor gingen mensen
twijfelen in de goede voornemens die deze man had en aan het
uitvoeren was.
Het goede van Adolf Hitler en zijn zachte innerlijke, werd
totaal omgezet naar een bezeten zieke man. Nu, ziek was hij niet en
zeker niet in zijn hoofd. Voor mij heeft Adolf Hitler duidelijk laten
zien dat hij een van die mensen was die de mensen een vrijheid
wilde geven, werk, huis, eten en een wagen. De droom van elk
mens op aarde, zeker voor die tijd. Zijn goedheid werd verkracht
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naar een satanisch figuur zoals ze in de Freemason te werk gaan
tot de dag van vandaag.
De tekening van Adolf Hitler was een totale verrassing en
heeft mij een compleet ander beeld gegeven op de geschiedenis
en diegenen die geschiedenis schrijven. Want wat is nu geschiedenis? Is het een opdringen van een oordeel gezien vanuit het
gezichtspunt van de Freemason?

Slotbespreking tekeningen
Ik heb hierbij wat zaken besproken over bekende mensen
uit de wereld maar ook uit onze lokale gemeenschap. Bij het tekenen van deze mensen is er een zee aan informatie binnengekomen
die wel eens zeer persoonlijk of intiem waren. Er waren mensen
bij die veel los lieten, andere bleven meer op het algemeen van
hun leven. Omdat veel informatie niet naar buiten mag komen,
heb ik die dan ook niet beschreven of aangehaald. De informatie
die je gelezen hebt, is allemaal met toestemming van deze mensen
vrijgegeven.
Het werken in andermans energie is werken in een ander
mans leven. Het mag niet misbruikt worden. De persoon moet
altijd duidelijk aangeven datgene wat beschreven mag worden.
De energiewereld is daar zeer streng in en zal zeker kenbaar
maken als je te ver bent gegaan. Het was een heel moeilijk half
- Curaçao achter gesloten deuren -

311

jaar om deze mensen op papier te zetten, zeker omdat er vreselijk veel los kwam. Er waren personen bij die totaal mijn energie
gebruikten om zaken te laten zien en mee te maken. Zo werd er
door mij brieven, mails en stukken geschreven, gedicteerd door
deze mensen. Dat om zaken te laten inzien en dat ze nu nog in
deze tijd spelen. Mensen als Mandela, Martina, Wiels en Teresa
hielden me ooit nachten wakker maar ook de andere eisten mijn
aandacht op en wisten me ooit midden in de nacht zaken door te
geven. Hermans was er zo eentje en Dalai Lama had daar ook nog
wel eens een handje van.
De meeste indruk wat op mij maakte was de boodschap
van Martin Luther King en zijn verplichte optredens. Dat heeft
me compleet in de war gebracht. Daarna was Kennedy er met zijn
duidelijke boodschappen en waar ik maar niet van kan pakken dat
het zo’n zachte ziel (energie) is.
Het tekenen van deze mensen heeft een zware tol geëist.
Het was niet gemakkelijk zoveel verschillende zielen (energie) kort
achter elkaar te verwerken. Zeker niet als je zoveel onverklaarbare
informatie los krijgt van deze personen. Toch is het een ervaring
die ik niet wilde missen. Na deze personen getekend te hebben,
ben ik teruggegaan in de natuur en haar zuivere energie. Zuivere
energie voor de volgende reeks die zeker gaat komen.
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Door deze tekeningen met je doorgenomen te hebben,
hoop ik dat het een beetje duidelijker is geworden hoe ik te werk
ga als schrijver, kunstenaar maar zeker als mens.
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Deel 3
Achter de gesloten deuren
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Ondertussen hebben we vele zaken de revue laten passeren. De ingezonden stukken met de reacties, en de brieven/mails
van diverse mensen zijn vastgelegd. Ook heb ik wat informatie
vrijgegeven van mensen die ik getekend heb. Mensen van wie ik
denk dat het belangrijk is daarvan informatie vrij te geven om
zo een gehele beeld te vormen waar we ons in bevinden op deze
wereld. Zoals gewoonlijk zullen menige wenkbrauwen gefronst
zijn geweest en zijn er zeker weer kerkgangers in de wereld der
ongeloof en ontkenning, die al hun eeuwig verhaal van het belachelijk maken klaar hebben. Als Oracle krijg je zaken door en laat
je die dan de revue passeren in de wereld die aangenomen wordt
als zijnde de ware dimensie.
Toch is het alsmaar interessant uit welke hoek deze belachelijkmakerij komt. Al enkele malen heb ik laten vallen dat
de meeste weerstand komt van die personen die het diepst in de
beerput mee zwemmen en veelal een zeer goede boterham hebben
door mee te doen aan de maffiawereld.
Nu we toch al direct belanden in die maffiawereld laten
we daar maar ook meteen mee beginnen. In het boek “Curaçao
maffia eiland” was ik begonnen de mensen te introduceren in de
ware wereld waarin we leven. Politiek maar ook alles in de hogere
regionen moeten meedoen aan het maffiaverhaal, anders hebben
ze werkelijk geen lang zakenleven te gaan. Veelal dachten we
in het begin dat, dat gewoon de hardheid is in de zakenwereld.
Natuurlijk is in de zakenwereld een zware onderlinge concur- Curaçao achter gesloten deuren -
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rentie maar die is gewoon gezond en maakt dat je als zakenman
scherp blijft en blijft inhaken op wat de klant wil. Doch, toen we
de zakenwereld dieper hadden uitgediept, zagen we duidelijk dat
er veel meer achter zat.
Door de politiek erbij te betrekken, bleek al snel dat
bepaalde groepen met het grote geld voorkwamen in de diverse
partijen. Je zag duidelijk de groepen die de partijen steunden. In
het begin plaatste je dat onder “dienst - wederdienst” maar door
wat dieper te gaan kijken, was het niet alleen die wederdienst die
er verwacht werd. Er was meer en dat was macht. Macht wilden
de zakenlui die meenden dat ze door hun geldelijke gaven ook
zeggenschap zouden krijgen.
In het verdere wroeten, bleek dat die groepen allemaal
uitmondden in het verkopen/handelen van drugs, wapens of het
verhandelen van real estate. Maar mondden ook uit in het verhandelen van bloedgeld en het werken en handelen in de gokwereld.
Dat alles naast een wapenhandel en zelfs mensen/kinderhandel.
Diverse zwaar criminelen leefden gezellig naast elkaar in
miljoenen kostende huizen met metershoge muren op dit eiland!
Het is duidelijk maffia en het was ook geen geheim dat de ene de
andere beschermde. De financiële sector is en blijft “booming” en
blijft zijn procenten halen uit deze handel. De Joodse gemeenschap
is dan ook niet meer weg te denken in het geheel. Samen met de
Nederlandse, Italiaanse, Pakistaanse, Chinese en Hindustaanse
316

- Curaçao achter gesloten deuren -

gemeenschap is het eiland een waar maffia paradijs. Allen met hun
eigen “handel” maar ook allemaal met hun eigen maffia. Gokken,
real estate en daaromheen de financiële markt met zijn accountants
maakt het geheel compleet. Geld, dat is het waar het om draait!
Heer Wiels was op het goede spoor en het kostte hem heel
wat jaren om alle sporen, toegespeeld aan hem, te verifiëren en
vast te leggen. Toen kwam de opening waarin hij het kon lanceren; UTS met zijn sms gokken was de ingang! Maar heer Wiels
vertrouwde de verkeerde mensen en hij werd verraden. Daardoor
kon de financiële sector met zijn accountants nog op tijd ingrijpen
om op die manier een ware beerput weer snel toe te dekken.
Heer Wiels werd naar het rijk der engelen gestuurd en
Openbaar Ministerie kreeg een duidelijke opdracht. Ze moesten
wat straatbendes zo onder druk zetten, lijkende dat het een gewone
ordinaire moord was als een vergelding van wat drugs en beloftes.
Ze moesten indekken dat achter deze moord politieke motieven
zaten met daarachter hun maffiabazen. Vreemde verdwijningen,
moorden en zelfs afpersingen werden niet geschuwd om onschuldige mensen schuldig te doen lijken en/of hen een valse verklaring
onder druk te laten tekenen.
Justitie is onze grootste zorg, want zowel de rechterlijke
macht als Openbaar Ministerie met zijn minister maken duidelijk
zware tijden mee. Ik schreef het al eerder in het boekje “Pech
gehad”.
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“Maffia advocaten en maffia maatjes”, weet je wel. Die
maatjes zijn duidelijk zeker op onze eilanden. Justitie is in zijn
geheel in de ban van de maffia en onderneemt niets tegen de
groten van onze eilanden. We zagen dat duidelijk in de aangiftes
van het kopiëren van internationale en nationale geheimen bij
onze veiligheidsdienst. Ook zien we dat duidelijk in de diverse
rechterlijke uitspraken die meer op willekeur wijzen dan via een
vaste norm en regel bepaald worden.
We zagen dat heel duidelijk in de zaak Pretu. Een jonge
verdachte die van een zwaar bewaakte kazerne voor de leeuwen
werd gegooid in een politiecel in het dorpje Barber. De moord op
Pretu is gedaan door de politie/justitie zelf! En dat omdat hij niet
mee wilde werken in de verhoren. Om hem te laten praten werd
hij overgeplaatst, met medeweten van de rechter, want hij moest
onderhand maar eens wat ondertekenen. Dat kon Openbaar Ministerie niet klaarkrijgen in een cel op Nederlands grondgebied!
Het onder dwang en afpersing laten tekenen, is de normaalste zaak op de eilanden. We hebben zeer veel verklaringen
waaruit blijkt dat verklaringen van zelfs zogenaamde verdachten
van valse handtekeningen werden voorzien maar ook dat verklaringen zeer sterk verschillen daar er martelingen, eenzame opsluitingen enzovoorts gehanteerd worden om deze uit de monden
van de verdachten te krijgen. Dat alles is nu ook weer gaande in
de zaak Wiels.
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Begrijp me goed, de rechterlijke/justitiële macht kan niets
anders en mag ook niets anders doen dan handelen wat er van
hogerhand wordt opgelegd. Daarnaast heb ik al enkele malen
aangegeven dat vele sleutelfiguren in justitie niets anders kunnen
doen dan uitvoeren waar zij toe gedwongen worden. Het bedreigen van hun familie of met hun leven, is normaal. Het is dan ook
niet kwalijk te nemen dat ze er maar een goed lijkende oplossing
omheen brouwen. Recht is geen recht meer en is alleen nog geldend voor diegenen die met de maffia mee doen. Personen die
daar buiten vallen, zullen voor langere tijd moeten verdwijnen of
monddood gemaakt worden. Recht; Is niets meer dan een wet die
voor de machtige der machtigen geldt. Recht is verder; Een regel
voor de onderlaag om deze dat op te leggen wat er van bovenaf
gedirigeerd wordt.
De moord Wiels was een duidelijke zaak, evenzo de verdwijning Holloway. Zo ook de moord op een Chinees gezin waar
de Chinese gemeenschap zelf aan gaf dat het uitgevoerd werd door
hun eigen mensen. Maar we zien het ook waar bepaalde mensen
alsmaar niet vervolgd worden. Heer Schotte is daar een duidelijk
voorbeeld van maar met hem nog een leger andere mensen en
oud-politici die zich schuldig hebben gemaakt aan vele buiten de
wet staande handelingen.
Als men in de politiek zit en men is aangesloten bij de juiste
maffia bende, zal men onschendbaar zijn. Wordt men te eigenzin-
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nig of meent men het alleen aan te kunnen, gaan er vreemde zaken
gebeuren met die mensen.
Dat gebeurt ook in de zakenwereld. Dat zagen we in het
stuk waar een kennis van me, wiens broer zich aansloot bij de
vrijmetselarij en binnen 2 jaren die zakenman compleet kapot
maakte! En zo komen we op de kern van die mensen die werkelijk
de groten van het eiland zijn.
De maffia is een uitvoerend orgaan wat bij elkaar gehouden wordt door enkele zeer machtige vrijmetselarijleden. Deze
krijgen de opdrachten van de wereldorganisatie waarvan ik hier
de namen publiceer en daar een artikel bij stond, die aangaf hoe
werkelijk zaken spelen op deze aarde.
Bij deze 300 namen is een select groepje wat de officiële
touwtjes in handen heeft en ook de commando’s uit deelt. Vanuit
deze 300 mensen worden opdrachten gegeven aan een “bijkamer/
zijtak” van de CID die dan zaken doorspeelt aan, per land, hun
eigen CID. Van daaruit zijn de leden van de wereldwijde Freemason die de zaken bijsturen en in de gaten houden.
De lijst van de 300 meest machtige personen die zetelen
in de Freemason
Abdullah II, King of Jordan
Abramovich, Roman
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Ackermann, Josef
Adeane, Edward
Agius, Marcus
Ahtisaari, Martti
Akerson, Daniel
Albert II, King of Belgium
Alexander, Crown Prince of Yugoslavia
Amato, Giuliano
Anderson, Carl A.
Andreotti, Giulio
Andrew, Duke of York
Anne, Princess Royal
Anstee, Nick
Ash, Timothy Garton
Astor, William Waldorf
Aven, Pyotr
Balkenende, Jan Peter
Ballmer, Steve
Balls, Ed
Barroso, José Manuel
Beatrix, Queen of the Netherlands
Belka, Marek
Bergsten, C. Fred
Berlusconi, Silvio
Bernake, Ben
Bernstein, Nils
Berwick, Donald
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Bildt, Carl
Bischoff, Sir Winfried
Blair, Tony
Blankfein, Lloyd
Blavatnik, Leonard
Bloomberg, Michael
Bolkestein, Frits
Bolkiah, Hassanal
Bonello, Michael C
Bonino, Emma
Boren, David L.
Borwin, Duke of Mecklenburg
Bronfman, Charles
Bronfman, Edgar Jr.
Bruton, John
Brzezinski, Zbigniew
Budenberg, Robin
Buffet, Warren
Bush, George HW
Cameron, David
Camilla, Duchess of Cornwall
Cardoso, Fernando Henrique
Carington, Peter
Carl XVI Gustaf, King of Sweden
Carlos, Duke of Parma
Carney, Mark
Carroll, Cynthia
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Caruana, Jaime
Castell, Sir William
Chan, Anson
Chan, Margaret
Chan, Norman
Charles, Prince of Wales
Chartres, Richard
Chiaie, Stefano Delle
Chipman, Dr John
Chodiev, Patokh
Christoph, Prince of Schleswig-Holstein
Cicchitto, Fabrizio
Clark, Wesley
Clarke, Kenneth
Clegg, Nick
Clinton, Bill
Cohen, Abby Joseph
Cohen, Ronald
Cohn, Gary
Colonna di Paliano, Marcantonio, Duke of Paliano
Constantijn, Prince of the Netherlands
Constantine II, King of Greece
Cooksey, David
Cowen, Brian
Craven, Sir John
Crockett, Andrew
Dadush, Uri
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D’Aloisio, Tony
Darling, Alistair
Davies, Sir Howard
Davignon, Étienne
Davis, David
de Rothschild, Benjamin
de Rothschild, David René
de Rothschild, Evelyn
de Rothschild, Leopold
Deiss, Joseph
Deripaska, Oleg
Dobson, Michael
Draghi, Mario
Du Plessis, Jan
Dudley, William C.
Duisenberg, Wim
Edward, Duke of Kent
Edward, Earl of Wessex
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
Elkann, John
Emanuele, Vittorio, Prince of Naples
Ernst August, Prince of Hanover
Feldstein, Martin
Festing, Matthew
Fillon, François
Fischer, Heinz
Fischer, Joschka
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Fischer, Stanley
FitzGerald, Niall
Franz, Duke of Bavaria
Fridman, Mikhail
Friso, Prince of Orange-Nassau
Gates, Bill
Geidt, Christopher
Geithner, Timothy
Georg Friedrich, Prince of Prussia
Gibson-Smith, Dr Chris
Gorbachev, Mikhail
Gore, Al
Gotlieb, Allan
Green, Stephen
Greenspan, Alan
Grosvenor, Gerald, 6th Duke of Westminster
Gurría, José Ángel
Hague, William
Hampton, Sir Philip
Hans-Adam II, Prince of Liechtenstein
Harald V, King of Norway
Harper, Stephen
Heisbourg, François
Henri, Grand Duke of Luxembourg
Hildebrand, Philipp
Hills, Carla Anderson
Holbrooke, Richard
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Honohan, Patrick
Howard, Alan
Ibragimov, Alijan
Ingves, Stefan
Isaacson, Walter
Juan Carlos, King of Spain
Jacobs, Kenneth M.
Julius, DeAnne
Juncker, Jean-Claude
Kenen, Peter
Kerry, John
King, Mervyn
Kinnock, Glenys
Kissinger, Henry
Knight, Malcolm
Koon, William H. II
Krugman, Paul
Kufuor, John
Lajolo, Giovanni
Lake, Anthony
Lambert, Richard
Lamy, Pascal
Landau, Jean-Pierre
Laurence, Timothy
Leigh-Pemberton, James
Leka, Crown Prince of Albania
Leonard, Mark
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Levene, Peter
Leviev, Lev
Levitt, Arthur
Levy, Michael
Lieberman, Joe
Livingston, Ian
Loong, Lee Hsien
Lorenz of Belgium, Archduke of Austria-Este
Louis Alphonse, Duke of Anjou
Louis-Dreyfus, Gérard
Mabel, Princess of Orange-Nassau
Mandelson, Peter
Manning, Sir David
Margherita, Archduchess of Austria-Este
Margrethe II, Queen of Denmark
Martínez, Guillermo Ortiz
Mashkevitch, Alexander
Massimo, Stefano, Prince of Roccasecca dei Volsci
Massimo-Brancaccio, Fabrizio Prince of Arsoli and
Triggiano
McDonough, William Joseph
McLarty, Mack
Mersch, Yves
Michael, Prince of Kent
Michael, King of Romania
Miliband, David
Miliband, Ed
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Mittal, Lakshmi
Moreno, Glen
Moritz, Prince and Landgrave of Hesse-Kassel
Murdoch, Rupert
Napoléon, Charles
Nasser, Jacques
Niblett, Robin
Nichols, Vincent
Nicolás, Adolfo
Noyer, Christian
Ofer, Sammy
Ogilvy, Alexandra, Lady Ogilvy
Ogilvy, David, 13th Earl of Airlie
Ollila, Jorma
Oppenheimer, Nicky
Osborne, George
Oudea, Frederic
Parker, Sir John
Patten, Chris
Pébereau, Michel
Penny, Gareth
Peres, Shimon
Philip, Duke of Edinburgh
Pio, Dom Duarte, Duke of Braganza
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Thompson, Mark
Thomson, Dr. James
Tietmeyer, Hans
Trichet, Jean-Claude
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Volcker, Paul
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Worcester, Sir Robert
Wu, Sarah
Zoellick, Robert
“Three hundred men, all of whom know one another, direct the economic destiny of Europe and choose their successors
from among themselves.” --Walter Rathenau, 1909, founder of
the mammoth German General Electric Corporation
The Committee of 300 is a product of the British East
India Company’s Council of 300. The East India Company was
chartered by the British royal family in 1600. It made vast fortunes in the opium drug trade with China and became the largest
company on earth in its time. Today, through many powerful alliances, the Committee of 300 rules the world and is the driving
force behind the criminal agenda to create a “New World Order”,
under a “Totalitarian Global Government”. There is no need to use
“they” or “the enemy” except as shorthand. We know who “they”,
the enemy, is. The Committee of 300 with its “aristocracy”, its
ownership of the U.S. Federal Reserve banking system, insurance
companies, giant corporations, foundations, communications
networks, presided over by a hierarchy of conspirators-this is the
enemy. Secret societies exist by deception. Each is a hierarchy
with an inner circle at the top, who deceives those below with lies,
such as claiming a noble agenda; thus, duping them into following
a web of compartmentalized complicity. The inner circle of the
Committee of 300 is the Order of the Garter, headed by Queen
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Elizabeth Windsor II. It is interesting to note that the Windsor’s
changed their name from the Germanic Saxe-Coburg-Gotha during
WWI, because of anti-German sentiment.
The enemy is clearly identifiable as the Committee of 300
and its front organizations, such as the Royal Institute for International Affairs (Chatham House), the Club of Rome, NATO, U.N.,
the Black Nobility, the Tavistock Institute, CFR and all its affiliated
organizations, the think tanks and research institutions controlled
by Stanford and the Tavistock Institute of Human Relations and
last, but certainly not least, the military establishment.
The Committee of 300 is the ultimate secret society made
up of an untouchable ruling class, which includes the Queen of
the United Kingdom (Elizabeth II), the Queen of the Netherlands,
the Queen of Denmark and the royal families of Europe. These
aristocrats decided at the death of Queen Victoria, the matriarch
of the Venetian Black Guelphs that, in order to gain world-wide
control, it would be necessary for its aristocratic members to “go
into business” with the non-aristocratic but extremely powerful
leaders of corporate business on a global scale, and so the doors to
ultimate power were opened to what the Queen of England likes to
refer to as “the commoners”. Through their illicit banking cartel,
they own the stock of the Federal Reserve, which is a private for
profit corporation that violates U.S. Constitution and is a root of
the problem.
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The decadent American families of the unholy partnership,
thoroughly corrupted and wallowing in tainted opium money,
went on to become what we know today as the Eastern Liberal
Establishment. Its members, under the careful guidance and direction of the British Crown, and subsequently, its foreign policy
executive arm, the Royal Institute for International Affairs (RIIA),
now known as Chatham House, located in England (across St.
James’s Square from the Astors), ran the United States from top
to bottom through their secret upper-level, parallel government,
which is tightly meshed with the Committee of 300, the ultimate
secret society. That secret, all-powerful government is now more
in control of the United States than ever before.
Einde internet stuk
Na het lezen van de namen en het begeleidend stuk zal men
denken dat het meer een verzinsel is en dat het meer lijkt op een
dwaas idee. Maar ik ben dit alles al jaren lang aan het volgen en
heb puur onze regio genomen en de bijbehorende masons gevolgd.
Door het uitlokken van deze mensen, door simpel ingezonden stukken of wat brieven te schrijven, werd alsmaar de kracht bevestigd
van de lokale vrijmetselarij.
Door die organisatie te volgen, kwam ik in contact met
aardig wat van deze masons. Door deze personen werd me ook
opgedragen om te stoppen met kinderleed en het wroeten in wat
zij zeggen “hun zaken”! Door hier geen gehoor aan te geven, trig334
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ger je de pionnen in het lokale spel. Dat zijn veelal die mensen
die je dan als achterlijke, waanzinnige of als conspiracy freak uit
maken. Deze mensen, die veelal zichzelf kenbaar maken via valse
namen, laten zeker door de druk die op hen gezet wordt aardig
wat steken vallen. Zeer belangrijke steken want zonder dat ze het
doorhebben, geven ze zaken vrij die passen in het totaalbeeld. Een
totaal beeld dat zij niet weten noch zien daar ze maar “pionnen”
zijn van de Freemason.
Van die “soldaten/pionnen” kreeg ik, zoals ik eerder in
dit boekje al aangaf, de bevestiging van een man die na enkele
gesprekken plotsklaps te veel informatie los liet wat eigenlijk
zijn “bedrijf” deed. Hij reist de gehele wereld af en is een van
de hogere leden van de Nederlandse vrijmetselarij en heeft zelfs
direct contact met het Koninklijk huis. Wat bleek, deze man ronselt
kansarme jongeren/criminelen op de Antillen en in Nederland, die
niet te hanteren zijn. Deze jongeren worden geplaatst in kampen
aan de andere kant van de wereld. Indonesië is een van zijn opties maar later bleek ook Colombia een geweldige plaats te zijn.
Deze jongeren worden totaal afgesneden van de buitenwereld en
krijgen een hersenspoeling om zo later ingezet te kunnen worden
als “agenten” van de Freemason club! Zij zijn onder andere de
gerritschottes van onze buurt. Piassen die stomweg uitvoeren wat
hogerhand zegt. Die mensen zijn gemakkelijk te manipuleren
want ze hebben stuk voor stuk een turbulent verleden en daardoor genoeg afpersingspunten, mocht het geheel mislopen. We
zien duidelijk dat heer Schotte vreselijk bang is en hij zichzelf
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omringt met bodyguards en met kogelvrije vesten. Niet omdat hij
premier was maar puur omdat zijn leven geen knip waard is voor
de organisatie waarvoor hij werkt.
Te veel steken laten vallen, is onherroepelijk de kogel.
En door wat navraag bleek dat enkele andere “spionnen” van de
Freemason hem dagelijks begeleidden als zijnde zijn beschermers.
Hetzelfde wat er met Kennedy gebeurde, al was Kennedy zelf
geen “product” van de Freemason opleiding. Ook Martin Luther
king, Michael Jackson, John Lennon, Lady Diana hadden deze
“soldaten van de Freemason” om zich heen. Mensen die deze
Personen allemaal aan een einde hebben geholpen, de minuut dat
ze of te machtig werden of te veel loslieten over de organisatie
achter de gesloten deuren.
Het “leger” van de Freemason is enorm groot en is belangrijk om zaken af te dwingen. Onze man die dat los liet heeft er
kennelijk een gouden boterham aan en is een zwijgzaam figuur die
alsmaar moet slikken wat hij weet en ziet. De handel in kinderen
en van jongeren vanuit de criminele sfeer is enorm en daarom is
een land gebaad bij veel criminelen. Daar worden via officiële
instanties de onhandelbare criminele jongeren via een soort rehabilitatie project afgevoerd, bewerkt en opgewerkt naar verraders
en uitvoerders van een Freemason. Het schiet me te binnen dat
de kerk hetzelfde doet met hun zondagsscholen en kerkelijke
opvanggroepjes. Dagelijks worden kinderen gehersenspoeld over
een Jezus, God en een Maria. Nergens anders aan denkend en
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later slenterend langs de weg om het woord te verkondigen voor
hun kerk.
Het gesprek met deze man is in mijn bezit en als ik het
weer zo terug hoor kan ik nog niet geloven dat hij dit liet schieten.
Een man werkend onder de Koning, in dienst van de vrijmetselarij
Nederland en handelend in criminele jongeren om daarvan de
toekomstige uitvoerders te maken van de organisatie Freemason
/ vrijmetselarij.
Het lijkt misschien allemaal onwerkelijk maar wat wederom blijkt, is dat kinderhandel dus vanuit de grote der groten
geregeld wordt. En, dat daarmee vele kinderen opgeleid worden
als zijnde “uitvoerders” van een totaal plaatje wat al menig honderden jaren vastgesteld is.
Door het verder wroeten in deze organisatie kwamen er
mensen op ons pad die in eerste instantie allemaal vol lof waren
over wat er gedaan werd tegen onrecht en dat we onze nekken
uitsteken voor minderbedeelden en kinderleed. Het was voor
hen de “income” om te zien wat er achter en bij ons gebeurde. Er
werden zelfs grote sommen geld beloofd, inclusief vele beloftes
van hulp en goederen. We weigerden pertinent deze aanbiedingen
omdat we wisten dat het was om ons zo aan de galg te kunnen
hangen. Door het weigeren kwam de ware aard van die personen
stuk voor stuk naar boven en werd duidelijk dat het geld en de
goederen altijd van één organisatie kwamen. Deze “geldschieter”
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was de pot van de vrijmetselarij waar elk lid zijn doelen aan kan
aangeven, die dan beoordeeld worden of ze de moeite waard zijn
en ook passen in hun club. Voor enkele jaren lang kwamen dus
deze mensen op ons pad.
Doordat zij zichzelf veelal meldden, was het mooi te zien
hoe keer op keer dezelfde show werd opgevoerd en iedere keer,
met een hand op het hart, de woorden uitgesproken werden. Wat
deze mensen niet wisten was dat hun energie en uitstraling totaal
wat anders vertelden en mij meteen waarschuwden. Zo kon ik
altijd in de aanloopperiode, gerichte vragen stellen die hen dan
overrompelden en zij de ware situatie vrij snel bloot gaven. Zo
ook de vraag in de handel in criminele jongeren.
Als men even simpel gaat kijken naar de economie van een
eiland Curaçao genaamd, ziet men dat er totaal geen bestaansrecht
is en dat alles van buiten moet komen. Mensen zijn niet productief
en helemaal niet ingesteld om een eiland op de been te houden.
Maar achter deze zaken rust wat anders en dat is, dat er op een
zeer gemakkelijke manier zeker veel geld gemaakt kan worden
zelfs zonder enig opleiding. Het bewust criminelen kweken, is er
omdat men koeriers nodig heeft. Namelijk, er moeten zaken van
punt A naar punt B gebracht worden en dat is niet alleen drugs.
We praten over veel geld, waardevolle papieren, wapens maar
ook stenen en metalen. Niet dat de koeriers met een kruiwagen
vol goed even op de KLM stappen, maar die wegen van vervoer
zien we veelal gebeuren met bootjes en zoals ik hoorde met onder
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andere duikboten! Het verhandelen in waardevolle zaken is in volle
gang en de containerbedrijfjes zijn een komen en een gaan op dit
eiland. Even wat containers doorsturen, opheffen dat bedrijf en
weer een andere starten.
Je merkt dat deze handel door velen beschermd wordt.
Dat zie je sowieso bij die mensen die meestal zaken, onder valse
namen of onder het mom van belachelijk maken, ontkennen of
aanvallen. Als dat gebeurt, is de link snel gevonden, zeker wanneer
je gaat snuffelen in hun verleden.
Dat snuffelen in het verleden doen ze ook in de politiek
want men moet weten, wie je bent en met wat te kunnen onderdrukken. Heer Schotte deed dat rigoureus door de veiligheidsdienst
totaal te kopiëren en zo door te nemen wie zijn tegenstanders zijn.
Hij eiste zelfs op een gegeven moment directe toegang tot alle files.
De datum 29/30 Oktober 2011 is een catastrofale datum waar hij
alles kopieerde en dat in opdracht van zijn maffia man R.d.S., die
weer de opdracht had van R.P. We zien nu dat hij eindeloos veel
contact heeft met zijn Zuid Amerikaanse vrienden. Zeer regelmatig
duiken hier foto’s van op. Ze zijn hem allemaal dankbaar voor
deze informatie.
Doch, er moest meer gedaan worden met deze data. Want
buiten het kijken van wat de veiligheidsdienst wist van de vele
mensen en hun transporten, was er ook nog dat juist deze hoek
het grootste datacenter van de Caraïben probeert te bouwen en
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te verkopen aan de wereld. Kun je, je voorstellen dat als een
veiligheidsdienst niet meer veilig is wat er gaat gebeuren met de
elektronische gegevens van rond de wereld?
Het leegroven van een veiligheidsdienst is een kwalijke
zaak. En wat bleek, geen een van de aangiftes, die gedaan zijn
door medewerkers, werd behandeld. Zelfs Nederland deed per
direct politiek alles af, als zijnde dat de schade niet groot was.
Dus, er was wel degelijk zaken gebeurd en er zijn mega veel files
gekopieerd en zo ook van de Nederlandse AIVD waar er samengewerkt wordt. Desalniettemin sloot men snel dat hoofdstuk af.
Dat, terwijl deze gegevens nu in handen zijn van Colombia en de
Italiaanse drugshandel.
Dat het een mega netwerk is, is duidelijk wanneer zelfs
files gewist kunnen worden of minimaal gemanipuleerd worden
bij containerhaven zoals Rotterdam en Antwerpen. Jaren maakte
ik al melding van containerladingen vol met het witte poeder,
wapens en andere illegale zaken. En alsmaar werd het afgedaan
als zijnde dat de controle zo goed als waterdicht was. Natuurlijk,
want bij een miljardenhandel is het omkopen met een miljoentje
een peulenschil. Zo ziet men hier ook jonge personen in peperdure
wagens rijden maar ook zakenmensen die plotsklaps de lotto winnen! Ja, de lotto in het gouden poeder met bedrijfjes die toevallig
met containers werken of een goede trip hebben gehad.
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Maar we vergissen ons ook in de vele speculaties in geldzaken en hoe de banken grof geld maken met de zaken waar we
het zojuist over hadden. Transacties simpel door overschrijving
van miljoenen lijken normaal te kunnen zonder dat ze gemeld
worden als MOT (melding ongewone transacties). Als excuus
hoor je dat het over “vertrouwde” klanten gaat! Banken vragen
ons als burgers alle formulieren in te vullen als het bedrag hoger
is dan 5 duizend gulden! Dat terwijl over het scherm blijkbaar
miljoenen over- bij- of afgeschreven worden! Zo maakt het wel
dat de financiële sector geheel meewerkt aan de maffiazaken op
dit eiland. Erger nog, dat zij de pijlers zijn van de maffia op deze
eilanden.
Door de maffia worden zeer grote kapitalen verhandeld
via dit eiland maar de maffia zit met een geweldig overschot
aan geld. Dat zien we doordat er onnodig veel grote gebouwen
neergezet worden zonder enige bestemming, of we krijgen weer
eens het zoveelste winkelcentrum of meubelzaak op het eiland.
Het lijkt erop dat we onderhand meer bedrijfspanden hebben dan
woonhuizen!
Ook grote hotels worden er neergezet op het eiland en
in de stad en waarvan je denkt, hoe is het mogelijk. We krijgen
de huidige hotels niet vol maar bijvoorbeeld heer E.d.V. zet wel
weer even een oerlelijk gebouw neer dat hij binnen enkele jaren
weer snel verkocht aan een dubieuze Zwitserse UBS bank die
naar horen zeggen al meer zaken op onze eilanden gedaan heeft.
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Veel geld wordt er gegenereerd via de casino’s, wat een van de
sluizen is in de onderwereld met de wereld die dan clean moet
zijn. Er worden wagens weggegeven als lollypops en de mensen
worden meer en meer niet alleen drugsverslaafden, maar ook
gokverslaafden. Geld is er genoeg op het eiland. Wij als burger
kunnen met die geldstroom participeren in de maffia praktijken
of kiezen voor armoede.
Momenteel wordt er een winkelcentrum gezet waar al
algemeen wordt aangenomen dat het witwasserij is. Venezuela heeft problemen met dollars te genereren en problemen met
buitenlands kapitaal. Nu, dan zet je op de vuilste plaats van het
eiland ongeveer 180 winkels neer onder één dak, bouwt dan een
onmogelijk gebouw er omheen en stopt daar al het vreemde geld
in. Kassa, want zo komt het vreemde geld droog en gestreken en
via de computerschermen weer op een rekening die Venezuela,
naar verluidt, niet mag weten. Zo hebben we al geruime tijd een
heer H. A. die via wat bestaande lokale bedrijven zich hier aardig
heeft ingenesteld en zijn oliezaken netjes geregeld en vastgesteld
heeft. Veel geld waar wij lokaal weinig van zien en waar ons eiland
toch alsmaar geld in blijft pompen.
Maar we moeten het niet alleen zoeken bij de Italianen,
Venezolanen en onze Colombianen want onze Nederlanders kennen er ook wat van. Ze doen het allemaal wat subtieler en zij zijn
meer de goedheid zelve. Ze bouwen clubs, kroegen en hotels en
maken complete dorpen die doen denken aan de koloniale tijd waar
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de lokale negertjes buiten de poorten moesten blijven. Lokalen die
alleen maar binnen mochten komen als de wc verstopt was. Betonnen blokken die dan door overgetrokken architecten nog menen,
kunst neer te zetten op een tropische rots. Totaal nietszeggend
naast de oude sfeervolle gebouwen waar we om bekend staan. We
zitten nu met een oude kolonisator in een nieuw jasje. Zij komen
als zijnde succesvolle zakenmensen die hun oude dag hier willen slijten op een wit strand en plastic palmboompje, in een huis
geheel gekoeld, liefst zo koud mogelijk. En als voornaamste eis,
het mag niets kosten en het moet zichzelf terugbetalen. Kortom,
Haagse kak in de tropen!
Deze mensen spelen met veel geld en heel duidelijk met
andermans geld. Als voorbeeld kregen we te horen dat ze het liefst
vanuit de Nederlandse staat een subsidiepot open trekken . En dan
organiseren ze hier evenementen of zetten er gebouwen of hotels
van neer. Het Nederlands subsidiegeld gaat in een stichting die
een andere stichting bij staat en die stichting beheert bijvoorbeeld
het hotel, met een stichting die de gebouwen beheert en met als
laatste een stichting die de uitbater is. Laat die laatste uitbater dan
net schulden hebben bij die persoon die de subsidie in stichting
één heeft gedeponeerd! Zo zetten we subsidiegeld om in privé
inkomsten. Na verloop van tijd is er veelal pech dat het project
net failliet gaat of toch van de hand wordt gedaan omdat de “zin”
over is. Maar lees in die gevallen; Het geld is gewassen en er is
genoeg uit het geheel getrokken.
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Het sjoemelen met Nederlandse subsidiegelden is blijkbaar
enorm en Nederland raakt verstrikt in die mensen die weten van
geen geld (zwart geld van de staat) zoveel te maken dat er privé
een dikke pot van overblijft. De constructies zijn soms meesterlijk
in elkaar gezet, dat moet ik toegeven en elke zaak, stichting of
club heeft een stichter en weer een stichter en weer een stichter,
en dan is toch weer het cirkeltje rond en is de link te doorzien.
Duistere constructies maken zijn we goed in op het eiland
en wij “de lokalen” weten daar ook gretig gebruik van te maken.
We laten eerst de rijken alles doen wat zij maar willen en dan
gaan we de kraan dichtdraaien. Langzaam maar zeker komen de
beperkingen om de hoek kijken; Vergunningen die er nog steeds
niet zijn (en eigenlijk niet bestaan), belastingdienst of verzekeringen die wakker worden. Onze lokale kast met truckjes is oneindig
en is erg flexibel. Eenmaal een vis aan de haak, is het zorgen om
hem weg te sturen zonder buidel. Een sport die heel wat keren al
uitgeoefend is en nog op vele plaatsen loopt.
Ondertussen hebben we de laatste jaren een politieke
stoelendans gehad en zijn er nog nooit zoveel ministers gekomen
en vertrokken. Een waar slachtveld wat nog niet gestreden is,
gezien de plannen van heer Schotte met zijn Reforma en de PAR
met hun UPG. De opzet van Reforma is duidelijk; Laat de maffia
weer regeren en laten we alles zo ontregelen dat de burgers niets
anders kunnen dan als slaven volgen. Door een land internationaal
de afgrond in te helpen, dit door openlijk met de maffia maar ook
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met de Freemason te showen, wil zeggen dat, dat land openstaat
voor alles wat in een democratisch land niet behoort te gebeuren.
Wat de bedoeling van dat alles is, is duidelijk. Door het
land totaal financieel te breken, zoals heer Schotte al mee bezig
was, zijn er geen landen die nog zaken willen doen met ons eiland.
Maar het is niet alleen heer Schotte die hier drukdoende mee is
want vriendje PAR helpt nog een handje mee, mochten er nog
mensen zijn die twijfelen en niet onder de Schotte Reforma gang
willen horen. UPG is volgens de lokale pers opgezet door een
PAR en de PAR is niet meer en minder als van dezelfde zijde als
waar heer Schotte voor werkt! Dat hebben we duidelijk mogen
zien bij de verkiezingen op Aruba 2013 waar MFK en PAR hand
in hand met de MEP liepen! Dat alles een pot nat is,, is onderhand
wel duidelijk en alle partijen zijn blijkbaar terug te voeren naar
één kern.
Komen we nog even terug op Reforma, waar de volgende
panelleden lopen te prijken dat ze achter een “nieuw Curaçao”
staan. Dat, terwijl heer Schotte zelf heel duidelijk heeft aangegeven dat Reforma NERGENS voor staat. Het moet nog ingevuld
worden! Even de panelleden op een rijtje zetten. Let goed op de
namen en de connecties onderling. Hoe kan een mens zo dom zijn
zich zo open en bloot te geven, terwijl dat in het verleden zich
allemaal achter gesloten deuren afspeelde.
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“Panelleden” Reforma
• Amparo Dos Santos (zakenman en MFK-aanhanger),
• Andres Casimiri (Green Town),
• Anthony Eustatius (advocaat),
• Carlos Monk (oud-minister),
• Chris Peterson (ondernemer en PNP-lid),
• Chester Peterson (advocaat).
• Gilbert Cijntje (ICUCdocent),
• Jacinta Scoop-Constancia (MFK-Statenlid),
• Jorge Sulbaran (zakenman),
• Monique Sint Jago (voorzitter van havenvakbond
CBH/ OVP),
• Max Elstak (voormalig Sitek-bestuurslid),
• Monique Koeyers- Felida (MFK-Statenlid),
• Rufus McWilliam (voormalig PNP-Statenlid),
• Stanley Brown (voormalig politicus en activist),
• Sidney ‘Bicho’ Justiana (voormalig Sitek-voorzitter),
Hier zien we duidelijk dat diverse personen eieren voor
hun geld hebben gekozen en de “club” willen joinen, wat dan
dat ook mag wezen. Het is zelfs nog niet bepaald wat de club is.
Precies zoals het in de maffia er aan toe gaat. Je neemt het of je
bent onze vijand. Er was ook een uitspraak van heer Brown die
ons allemaal vertelde, “Refoma gaat er komen”. Waar is dan de
democratie en hoe is de start als je al mensen blanco volmachten laat tekenen? Erger nog, je misleidt de mensen met wazige
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verhalen en onuitvoerbare beloftes. Maar dat is niets nieuws in
de politieke wereld. Enkele dagen later zagen we vele van deze
panelleden ook opduiken in UPG! Zo zien we dus duidelijk dat
de gehele bevolking totaal voor de gek gehouden wordt en vele
hokjes gevormd worden!
Nu zijn we precies op het punt waar ik wilde belanden.
Want doordat we alles in hokjes plaatsen, gaan we nu eindeloos
discussiëren over wel of niet Europa, terwijl we reeds lange tijd
regeringen hebben die geregeerd worden door de maffia! En zo
is het punt nummer één; Schoonschip maken en dan kunnen we
eens gaan kijken welke munt en wel of niet Europa/Nederland.
Papiaments/andere taal, 80/20 of niet en een beleid met een visie
waar dan deze vragen automatisch beantwoord worden door verstandige mensen zonder enig zelfbelang. Want hier, zoals we al
vele jaren zien, gaan we eerst spantenbier drinken en we hebben
nog niet één steen fundering gelegd! Hokjes, weet je wel?
Nu is het nog zo dat we met een FOL (U.S. Forward Operating Location) zitten vanuit Amerika maar we hebben ook nog
een Nederland die zich te veel met zaken bemoeit. Doordat de
maffia nu vele gevoelige gegevens heeft, weet men precies welke
de zwakke punten zijn in de manier van werken bij FOL (U.S. Forward Operating Location). Maar ook hebben ze de gegevens van
de vele belangrijke buitenlandse politici. Dat is een zeer machtig
wapen, wat je ziet met te lastige politici dat die zonder hakken of
stoten, eensklaps verdwijnen van het politiek toneel of een totaal
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ander richting uit gaan, ver van alles wat met Antillen te maken
heeft! Dat is wat we al geruime tijd zien. Zelfs vanaf de PAR tijd
die zich duidelijk van deze gevoelige informatie liet bedienen.
Vele zaken lekten wel erg snel en vele vreemde handelingen waren
duidelijk te filen onder het woordje “afpersing”. Dat Nederlandse
politici hier in Avila bedreigd werden en dat nu nog gaande is, is
overduidelijk. Veelal bij hun eerste reis krijgen ze allemaal stuk
voor stuk te maken met zaken die het daglicht niet mogen zien.
Mevrouw Bijleveld en heer Donner waren perfecte voorbeelden
daarvan maar ook nu zie je dat heer Raak, heer Plasterk en heer
Rutte, om maar enkele te noemen, soms vreemde wendingen
maken in hun uitspraken en stellingen. Eenmaal het eiland eens
bezocht te hebben, is het duidelijk dat men een compleet ander
inzicht heeft!
Maar we rommelen nog veel meer. Buiten dat we een algehele chaos moeten creëren, moeten de mensen ook ten onder gaan
aan hun eigen ziektes. Onze ziekteverzekering is een complete
farce en is gebaseerd om mensen uit te roeien! Ja, dat klinkt niet al
te aardig maar het zegt precies zoals het is. Zoals nu de verzekering
in elkaar zit, is onze ziekteverzekering al failliet. Mensen moeten
door elkaar over de 25% betalen voor een ziekteverzekering die
niets dekt. Ga naar een dokter en je betaalt je scheel. Ga naar een
specialist en je bent failliet. Praten we nog niet over de derderangs
medicijnen die veelal niets meer zijn dan goedkope placebo’s.
Vele werken niet omdat ze niets anders zijn dan een pilletje kalk
met een glazuurlaagje. Probeer je dan de medicijn te krijgen die
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je wel helpt voor een kwaal, mag die niet meer geleverd worden
omdat deze zogenaamd van de lijst is afgevoerd.
In het verleden hebben we al eens uitvoerig geschreven
over de farmaceutische maffia. Een maffia die er al geruime tijd
is en dat samen met een algehele verzekering die compleet danst
naar de pijpen van deze maffia. Allemaal passend in het stramien
wat de Freemason wil hebben. Alleen de sterkere mensen zijn
nog interessant en dan veelal opgeleid in een van hun kampen.
Alles wat geld kan kosten, moet via een nette manier opgeruimd
worden. Wat is dan niet het mooiste om dan te beginnen met de
zieken en ouderen op te ruimen. Na de zieken komen de zwakkere
en lastige mensen en dan hebben we nog enkel en alleen over, de
afhankelijke groep die smeekt om geholpen te worden. Die groep
krijgt zijn werk in de drugs en om de maffiazaken uit te voeren
die op dat moment belangrijk zijn. Lastig, want bij te veel weten
of misschien niet slaafs denken, is een enkele reis exit aarde zo
geregeld.
Nu zul je wel denken dat het een overdreven verhaal is
maar dan koppel ik hier meteen ons ziekenhuis aan vast. In de
tijd dat wij nog met een voordeoorlogs ziekenhuis zitten, waar
onderhand meer doden dan gezonde mensen de kamers verlaten,
is bijvoorbeeld Aruba al aan zijn 3de ziekenhuis toe, wat alsmaar
met de tijd mee gaat. Hier vechten we nu al vele jaren voor een
nieuw ziekenhuis en nog steeds is er niets concreets! Er is alleen
een eindeloos getouwtrek over wat, wie, hoe en wanneer! Het zie- Curaçao achter gesloten deuren -
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kenhuis zal er voorlopig niet komen omdat het juist de bedoeling
is dat zoveel mogelijk mensen het niet levend ervan afbrengen.
Het St. Elisabeth Hospitaal wordt door de kern maar ook door de
vrijmetselarij op handen gedragen want het past precies in hun
plan. Wat nu ook blijkt is dat een belangrijke maffiagroep vele
grote vingers heeft in het nieuwe ziekenhuis! Het geld moet toch
ergens vandaan komen. Vergis je, je er niet in hoeveel medici,
direct of indirect, afhankelijk zijn van en betrokken zijn bij een
vrijmetselarij!
Ondertussen gaat de soap opera rond ons nieuwe ziekenhuis door en er is weer een nieuwe planning; We bouwen een
blokkendoos op het oude terrein tussen alle ziektes en alles wat
een mens ziek kan maken. Precies zoals de planning al is maar
wat ook perfect past in het huidig beleid. Het is al meerdere malen aangehaald dat het huidig terrein vreselijk vervuild is en vol
met ziektes zit. Kan ook niet anders want het is de plaats waar
alle ziektes op een hoop worden gegooid en het vervuilde water
en ontlasting jaar in jaar uit, rondzweven over dat terrein. Dat is
nu toch een perfecte plaats om zwakkeren hun laatste genadeslag
toe te dienen. Hadden we eerst een minister Leeflang die vertikte
een vinger uit te steken naar de patiënten toe, is er nu een andere
richting gekozen en dat is zieken op de dodelijke bron vast te leggen en wachten tot het dodelijk wonder geschied.
De zwakkeren opruimen en dat op een niet te controleerbare manier. Dat kan omdat de heren doktoren en specialisten nog
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steeds menen dat ze goden zijn. En dat is weer bewezen wanneer
je als patiënt je verhaal wil gaan halen en je dan afgescheept wordt
door een arrogante commissie die juist lid is van een vrijmetselarij. Alles werd pas geheel duidelijk toen een Nederlander, heer
Jan Huurman, voor negen maanden de touwtjes in handen had in
de medische wereld. Deze man was iemand van “recht door zee”
en toen hij zijn job te serieus op nam, werd er met alle middelen
zijn kop kleiner gemaakt en opgeruimd. Deze man bewees wat
er werkelijk in de medische wereld gaande was en dat er niet per
ongeluk zaken mis gingen maar juist met opzet. Specialisten die
zwaar fraudeerden maar ook hun werk niet deden! Ook al iets waar
ik jaren geleden melding van maakte. Maar ook een ziekenhuis
wat zelfs niet voldoet aan de eisen van een asiel!
Er verscheen van heer Huurman in mei 2013 nog het
volgende artikel.
Met dank aan Volkskrant en heer Huurman
Opinie heer Huurman, Volkskrant 18 mei 2013

‘Maffia is de baas op Curaçao’
Met lede ogen zien de bewoners van Curaçao toe hoe de
georganiseerde misdaad het eiland overneemt. Zij hebben hun
hoop gevestigd op - het onwillige - Nederland, betoogt voormalig
inspecteur gezondheidszorg op Curaçao Jan Huurman.
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Wie durft het na de moord op Wiels nog op te nemen tegen
de maffia?
Koninkrijks- statuut biedt Nederland alle ruimte voor
ingrijpen
Op zaterdag 4 mei keerde ik terug van bijna negen maanden Curaçao. Als tijdelijk inspecteur gezondheidszorg heb ik de
gelegenheid gehad om vrijwel alle aspecten van de Curaçaose
gezondheidszorg en een belangrijk deel van de rest van de samenleving te leren kennen. Een samenleving vol paradoxen en rijk aan
politieke verwikkelingen. In de periode dat ik op het eiland was,
maakte ik de val van het kabinet-Schotte mee, vervolgens een
heftige verkiezingscampagne, en daarna de opzienbarende draai
van Helmin Wiels. Hij keerde zich af van de graaicultuur onder
Schotte en koos voor schoon schip maken met een ‘takenkabinet’.
Eind januari sprak ik met Wiels, op dezelfde dag dat minister Plasterk zijn kennismakingsbezoek aan het land Curaçao
bracht. Ik feliciteerde Helmin Wiels met zijn keus voor de nieuwe
koers en vooral met de keus van de nieuwe minister van Gezondheid: Bernard Whiteman. Dezelfde Bernard Whiteman die mij,
in zijn rol als inspecteur-generaal volksgezondheid, in juni 2012
had gevraagd om tijdelijk de rol van inspecteur gezondheidszorg
op me te nemen.
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Wiels sprak op zijn beurt warme woorden over de zaken
die in de gezondheidszorg van Curaçao de laatste maanden ten
goede waren gekeerd. Daarna spraken we nog een tiental minuten
over onze gedeelde passie voor rechtvaardigheid en de strijd tegen
corruptie en fraude. We lagen elkaar wel, hij de donkergekleurde
voorvechter van de onafhankelijkheid voor het volk van Curaçao,
en ik de witte ‘makamba’ die al enige maanden bezig was de
kwaliteit van de zorg op orde te krijgen.
Voorzichtig optimisme
Op 13 augustus 2012 stapte ik redelijk naïef uit het
vliegtuig op luchthaven Hato, Curaçao. Ik was niet meer dan oppervlakkig op de hoogte van de gezondheidszorg op het eiland,
en wist al helemaal niet wat mij te wachten stond als inspecteur
gezondheidszorg. Ben Whiteman had ik één keer in juni gesproken,
en dat had mij niet heel veel wijzer gemaakt. Het belangrijkste dat
ik wist, was dat de functie van inspecteur sinds april vacant was.
‘Ga maar op de stoel zitten’, had Whiteman tegen me gezegd, op
mijn vraag wat hij van mij verwachtte.
Op die stoel werd het mij al snel duidelijk dat de kerntaak
van de inspectie - toezicht houden op naleving van de regelgeving
- niet echt was ingevuld. Ja, veel, heel veel tijd werd besteed aan
individuele klachtbehandeling, maar dat leidde niet tot structurele
verbeteringen in de zorg. Mijn eerste ‘beleidsbeslissing’ hield
daarom in dat we als inspectie met de wet in de hand ziekenhui- Curaçao achter gesloten deuren -
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zen en overige instellingen gingen inspecteren. De Curaçaose wet
wel te verstaan, en niet met ‘Nederlandse ogen’. Tot mijn lichte
verbazing werd deze aanpak geaccepteerd: aanwijzingen werden
opgevolgd en op cruciale plekken kwamen verbeteringen tot stand.
De medewerking was zo positief, dat ik aan het eind van
mijn eerste contractperiode (midden december 2012) voorzichtig
optimistisch werd over de toekomst van de Curaçaose gezondheidszorg. Daaraan koppelde ik dan wel de vaststelling dat mijn
interventies zo succesvol waren, omdat ik mijn werk als onafhankelijke buitenstaander kon doen; iemand vanuit de eigen kleine
(medische) gemeenschap zou minder makkelijk de stappen kunnen zetten zoals ik had gedaan. En dat bracht mij dan weer tot het
voorstel om de Curaçaose Inspectie Gezondheidszorg in te richten
naar analogie met de rechtspraak op het eiland: in combinatie met
de andere (ei)landen van de voormalige Nederlandse Antillen en
met een hechte relatie met Nederland.
Begin januari van dit jaar begon ik aan mijn tweede contractsperiode. De lijn werd weer opgepakt, met nu een sterkere
nadruk op de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Ook dat werd in dank geaccepteerd. Het tij keerde echter op het
moment dat ik een fraudenetwerk ontrafelde en grote kwaliteitsproblemen aan het licht bracht bij maag- verkleiningsoperaties.
Lichte hints werden opgevolgd door scherpere signalen: een al te
doortastende aanpak werd niet meer door iedereen op prijs gesteld.

354

- Curaçao achter gesloten deuren -

Tegelijkertijd strandde mijn voorstel voor een andere inbedding
van de Inspectie, meer in Koninkrijksverband.
Het idee kreeg noch binnen de Inspectie noch van de minister (inderdaad Whiteman) de handen op elkaar: binnen de top
van de Curaçaose samenleving is ‘op eigen kracht’ populairder
dan ‘effectief optreden’. Toen ik, de signalen ten spijt, doorging
met het aangeven van de fraude onder medisch specialisten bij het
Openbaar Ministerie en serieus werk maakte van het onderzoek
naar zeker vijf, maar mogelijk zes sterfgevallen na maagverkleiningsoperaties, werd de situatie steeds ongemakkelijker. De minister viel mij in het openbaar af, terwijl mijn ondersteuningsverzoek
aan de Nederlandse Inspectie voor hulp bij het onderzoek naar die
vijf of zes sterfgevallen door de waarnemend inspecteur-generaal
bot werd ingetrokken.
Kort daarvoor hadden minister en inspecteur-generaal aangekondigd dat mijn contract niet opnieuw zou worden verlengd,
en dat er binnen het eigen (ei)land gezocht zou worden naar een
vaste inspecteur gezondheidszorg. Dat viel overigens niet erg
goed bij de doorsnee bevolking. Een petitie die pleitte voor verlenging van mijn contract kreeg binnen een week meer dan 2.600
hand- tekeningen, via internet en op papier (de laatste vooral in
de armere wijken van Curaçao). Zonder enig resultaat overigens.
Ik keerde terug naar Nederland, en Curaçao zit sindsdien weer
zonder inspecteur.
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Angst op het eiland
Terug naar Helmin Wiels. Alles wijst erop - en al mijn
betrouwbare contacten op Curaçao bevestigen het - dat Wiels is
vermoord door de georganiseerde misdaad (maffia) vanwege zijn
(aanstaande) onthullingen over corruptie rond illegale loterijen en
het overheids telecombedrijf UTS. Wat wij ons hier in Nederland
niet (kunnen) realiseren, is hoe groot de angst is die nu op het
eiland heerst: als de dappere Wiels wordt vermoord, wie durft het
dan nog tegen de maffia op te nemen?
Hier wreekt zich ook de kleinheid van de Curaçaose samenleving en de broosheid van het overheidsapparaat. De politie
is notoir corrupt en de tentakels van de georganiseerde misdaad
reiken tot voorbij de muren van het Openbaar Ministerie. Geen
wonder dat het onderzoek naar de moord zo traag op gang kwam.
Geen wonder dat een overduidelijke afleidingsmanoeuvre als die
van de twee opgepakte ‘You Tube’ broers zo veel energie wegzuigt
bij de opsporingsambtenaren. Geen wonder dat de enige vorm van
ondersteuning die door Curaçao vanuit Nederland wordt geaccepteerd, die van de overgevlogen pathologen is. De georganiseerde
misdaad is de ‘staat’ Curaçao eenvoudigweg de baas.
Nederland draagt voor de ontstane situatie een zware verantwoordelijkheid. Dat dan niet alleen vanwege onze activiteiten in
het verre verleden als slavenhandelaren, maar ook door de recente
rol. Nederland, als sterkste partner binnen het Koninkrijk, heeft een
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sterk stempel gedrukt op de herinrichting van de landen binnen dit
verband. Tot 10-10-10 bestond het land Nederlandse Antillen nog
met een redelijke omvang en twee bestuurslagen: het ‘landsniveau’
en de afzonderlijke eilanden. Daarmee werd een zekere mate van
tegenwicht gegarandeerd tegen de willekeur van de afzonderlijke
eilandselites en tegen de macht van de georganiseerde misdaad
(al dan niet met elkaar verbonden).
Ik wil niet suggereren dat de Antillen voor de opdeling in
oktober 2010 vrij van corruptie en cliëntelisme waren (verre van
dat), maar de ontwikkelingen sindsdien geven alle aanleiding te
veronderstellen dat de situatie is verslechterd: zie de corruptie op
Sint Maarten (minister Duncan en de bordeelaffaire), zie de georganiseerde roofactiviteiten op Curaçao tijdens het kabinet-Schotte.
Bovendien is nu het Openbaar Ministerie op het verkleinde niveau van de nieuwe (ei)landen georganiseerd, waar dat voorheen
binnen de grotere schaal van de Nederlandse Antillen opereerde.
Daarmee is de weerstand van de nieuwe landen tegen corruptie
en fraude onderuit gehaald. Overigens is de recente annexatie van
de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) ook geen fraai
voorbeeld van goede nieuwe overheidsvorming.
Wat betekent dat nu voor de opstelling van Nederland,
Nederland als land binnen het Koninkrijk der Nederlanden?
Naar mijn stellige opvatting dat Nederlandse politici niet meer
kunnen wegkijken, zich niet meer kunnen verschuilen achter het
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mantra van de ‘zelfstandigheid’ van de andere landen binnen het
Koninkrijk.
De gewone burgers op de eilanden (niet te verwarren
met de politici) vestigen hun hoop op Nederland als hoeder van
rechtstatelijke zekerheden. Dat geldt voor de bescherming tegen
frauderende en onzorgvuldig opererende dokters, dat geldt in nog
sterkere mate voor het bieden van zekerheden tegen de handelingen
van de georganiseerde misdaad. Het lijkt paradoxaal om de moord
op Wiels - kampioen van de zelfstandigheid voor het land Curaçao
- aan te grijpen om te pleiten voor een actievere opstelling van
Nederland, maar noodzakelijk is het wel. Het Koninkrijksstatuut
biedt daar alle ruimte voor.
Tot slot. De toekomst van de bewoners van de voormalige
Nederlandse Antillen ligt naar mijn stellige overtuiging niet binnen de verstikkende bekrompenheid van de afzonderlijke eilanden
(Curaçao, Sint Maarten en Aruba) of in een neo-koloniale relatie
met het oude moederland (de BES- eilanden), maar in een nieuw
te vormen relatie met andere Caribische (ei)landen. Dat is echter
een punt voor de wat langere termijn. Zonder herstel en behoud
van de rechtstatelijke zekerheden in de huidige ‘landen’ komt die
wenkende toekomst niet eens meer aan de orde.
Voor zover het opmerkelijke stuk van heer Huurman.
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Dit stuk geeft precies weer, waar ik de laatste jaren ook al
over geschreven heb en wat ook aan geeft wat er gaande is om zo
dit eiland compleet op de knieën te krijgen. Maar dat Nederland
in kan grijpen of zal ingrijpen is juist iets wat Nederland niet wil
en ook niet zal doen.
In het verleden heb ik Nederland vele malen op hun verantwoordelijkheden gewezen. Dat, door ministers en Kamerleden
via artikelnummers/verdragen en met de vreemde zaken gaande
op het eiland te wijzen op hun plicht. Ieder maal als het in de
kamers of commissies besproken werd, bleek dat er wat “meer”
gaande was/is dan dat er in ons statuut/verdragen vermeld staat.
Wij burgers kunnen wel aanspraak maken op wat artikelnummers
maar Nederland vult die geheel anders in dan dat ze geschreven
en uitgelegd zijn. Door aanspraak te maken op de rechten van de
mens en de waarborg daarvan, via de VN, merkt men wederom
dat er achter de gesloten deuren duidelijk een andere interpretatie
is van diverse artikelen.
Achter gesloten deuren merkt men dat de invulling van
diverse statuten en reglementen niet meer geldend zijn of blijkbaar
herschreven zijn. Dat schreef ik al in mijn vorig boek “Curatele”,
waar ik het over had dat er enkele mensen rond de wereld, hadden laten vallen dat wereldwijd contracten, statuten en patenten
geen rechtsgeldigheid meer hebben, daar de absolute basis reeds
lang veranderd is. Verandering in deze regels/wetten merk je ook
wanneer je ziet dat er internationaal, maar ook nationaal nu za- Curaçao achter gesloten deuren -
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ken gebeuren die vroeger niet konden, laat staan plaats vonden.
We weten dat achter de gesloten deuren veel besproken wordt
en dat Senatoren, Politici en Kamerleden meer praten buiten de
vergaderzaal dan in de zaal zelf waar het publiek bij mag zijn.
Strategieën worden daar vastgelegd maar ook overeenkomsten
worden daar al beklonken.
In de vroeger rokerige kamers werden de zaken verdeeld
en werd er onderhandeld wat de een wilde en de ander kreeg. Ook
worden tot de dag van vandaag vele regeltjes stilzwijgend aangepast of worden in overleg met elkaar anders geïnterpreteerd. Dan
eenmaal in de vergaderzaal aangekomen, lijkt men het allemaal
eens met het gestelde, na even een show opgevoerd te hebben.
Zien we lokaal ook waar een MFK (de partij van heer
Schotte) de tegenstander is van PAR (de partij waar mevrouw
de Jong Elhage als lijsttrekker stond). Zoals ik al schreef, op een
gegeven moment was er een “vreemde” actie op Aruba van beide
personen, waar beiden dezelfde partij steunden, namelijk MEP.
Deze MEP heeft dezelfde connecties als beide personen hier op het
eiland, want E.d.V. is blijkbaar de grote geldschieter van de MEP.
En juist toen PAR aan de macht was, kreeg net toevallig vanuit
het niets E.d. V. toestemming om hier, via een nieuw te bouwen
hotel, naar horen zeggen, veel geld wit te wassen. Laat E.d.V. nou
net vallen onder dezelfde groep, als wat we hier al hebben en wel
die van R.P. Wat mooi en direct overduidelijk bewezen was, is dat
deze heer R.P. ook R.d.S. onder zijn vleugels heeft. Iets wat al
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duidelijk was maar nu openlijk is toegegeven. Door deze simpele
actie die alsmaar verzwegen werd vanuit de politiek, blijken twee
zogenaamde kemphanen en aartsvijanden van elkaar namelijk
PAR en MFK, juist twee “maatjes” van elkaar te zijn. Dat ook
nog, volgens berichten met dezelfde geldschieters.
Men zag het al in formaties van de laatste regeringen dat
verschillende PAR-leden vertrokken omdat ze graag al onafhankelijk lid van de partij wilden zijn van de maffia. Dat omdat de
PAR duidelijk verstoten is van de voormalige grote geldschieters
en toch nog probeert weer aansluiting te krijgen. De macht zijn ze
verloren en zo de geldbuidel. PAR heeft zelfs enkele malen op het
punt gestaan om zich aan te sluiten bij MFK. Dat lef hadden ze net
niet tegenover hun eigen kiezers die duidelijk geen binding wilden
met de maffia. Dat de PAR in dezelfde maffia zit, is altijd met
hand en tand verdedigd dit door mensen in te zetten die kritische
burgers bedreigen of om zelfs af te persen of de mond te snoeren.
Ik heb eens op een veilige afstand naar een redevoering
geluisterd van een PS lid. Deze persoon was op Bandabou een zeer
hoog geplaatst persoon in die partij. De man kwam met dit; Als hij
aan de macht zou komen en de mensen op hem zouden stemmen,
dat alle minderbedeelden en mensen op Bandabou gratis water en
elektriciteit zouden krijgen! Verder zouden er belastingverlagingen
komen en hoger inkomens!
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Tja…. wat moet je hierop zeggen?
De mensen klapten hun handen lam en ze waren het o zo
eens met deze persoon. Na enkele maanden kwam zijn PS aan de
macht en deze persoon had zijn stemmen gekregen. En juist die
persoon was nergens meer te vinden. Het was enkel en alleen om
mensen te binden en op iemand te laten stemmen om hen daarna te
laten vallen. Alweer teleurgesteld en, op naar de volgende belofte.
We gaan nog even terugkomen op de regels achter de gesloten deuren die alsmaar als een “gentleman agreement” werden
afgedaan. Onder deze “overeenkomst onder heren” is veel gebeurd.
Het wilde niets anders zeggen dan dat hooggeplaatste personen in
het systeem opdracht gaven aan politici, die dan onderling het maar
daarover eens moesten worden, hoe dat weer te gaan verkopen aan
het volk. Die “gentleman agreement” is nu meer veranderd in een
“ordinair straatgevecht”; Praten zonder inhoud, zonder visie en
vechten in vergaderzalen waar de een de andere verwijten maakt.
De ommeslag is gekomen toen er vele vertrouwelijke
informatie in handen kwam van mensen die menen het te moeten
misbruiken. “Als je dit niet doet, doe ik dat met je gezin”. Een
regel die nu zelfs openlijk in de politiek te horen is. De “gesloten deuren” staan op een kier en er komen nu, met de regelmaat
van de klok, zaken naar buiten die absoluut niet voor onze ogen
geschikt zijn. Door de elektronica is het gemakkelijker zaken te
onderscheppen en wat ook duidelijk is, is dat men elkaar dag en
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nacht bespioneert. Een vrij nieuw gegeven waar eerst Wikileaks
(Julian Assange) mee kwam en later heer Edward Snowden, gevolgd door nog enkele anderen. Vertrouwelijke informatie is er
niet meer en de ene president luistert de andere weer af. Wat we
laatst hoorden; Obama was drukdoende Merkel van Duitsland in
de gaten te houden maar zo ook vele andere!
Er kwam net bij het schrijven van dit boek dit bericht
binnen:

Brit aangeklaagd wegens hacken bij
Pentagon
NEW YORK — Een Britse man is aangehouden in Engeland en aangeklaagd door zowel de Verenigde Staten als GrootBrittannië, omdat hij computersystemen van de Amerikaanse
overheid zou hebben gehackt
De man zou onder meer hebben ingebroken in systemen
van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
Daar zou hij vertrouwelijke informatie hebben gestolen en
operaties hebben verstoord. De 28-jarige verdachte, Lauri Love,
zou duizenden computersystemen hebben gehackt, waaronder die
van het Pentagon, de Amerikaanse genie, de ruimtevaartorganisatie NASA en het Amerikaanse milieubeschermingagentschap.
Hij zou drie handlangers hebben gehad, die in de aanklacht niet
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bij naam zijn genoemd. Zij zouden opereren vanuit Australië en
Zweden. Het hacken is volgens de aanklagers in oktober vorig
jaar begonnen en nog tot heden.
Tot zover dit bericht.
Net waar ik een lange discussie over gehad had, een tijd geleden, met een van onze kennelijk beveiligers van systemen. Deze
beweerde met een heilig gezicht, dat er nauwelijks in te breken
valt in overheidsmainframes. Hoe meer de overheid elektronisch
inbreekt bij mensen en bedrijven, des te meer is er inbraakverkeer
van de “gewone man” naar de overheid en banken toe mogelijk.
Informatie blijft niet meer binnenskamers en achter gesloten deuren, maar worden openbaar gemaakt door mensen die
het net toevallig laten lekken. Veiligheidsdienst Curaçao is zo’n
organisatie wat reeds geruime tijd een open boek is. De mensen
om deze organisatie heen weten blijkbaar nauwelijks wat geheimhouding is en met wat dreigen door de maffia of door een persoon
die wat wil weten, krijg je netjes alle informatie gepresenteerd
op een dienblaadje. Vele politieke zaken zijn zo al openbaar gemaakt en er worden geen sancties tegen genomen. Want wie ga
je straffen als het systeem met zijn files op straat ligt? Maar ook
wie ga je aanpakken als wederzijds de een van de ander weet wat
zijn zwakke punten zijn? De koffers vol gegevens zijn nu overal
terug te vinden en Nederland speelt in deze zaak; “Ik hoor, zie en
zeg niets”. Kan ook niet anders omdat indirect Nederland erbij
364

- Curaçao achter gesloten deuren -

betrokken is, door zwakke mensen te plaatsen op zeer zware posten. Bewust? Dat lijkt er steeds meer op. Want de opdracht van
hogerhand luidt zeer duidelijk “Chaos creëren”.
- Wat, als je onder druk wordt gezet en je hebt een
doorsnee salaris, en er worden jou gouden bergen
beloofd of je vrouw en je gezin worden “onder
handen” genomen?
-Wat, als er vanuit de hogere lagen van een rechtssysteem wat de rechterlijke macht en Openbaar
Ministerie is, zaken moedwillig de straat op worden
gegooid?
-Wat, met die mensen die nooit werkelijk goed
gescreend zijn en vele criminele activiteiten achter
hun naam hebben staan en toch zeer vertrouwelijke
posten bezetten?
Dat is allemaal werk van een macht die wil dat er algehele chaos gaat komen. Er moet zo’n rommel in de maatschappij
komen dat men elkaar kan afpersen liefst afslachten. Dat is door
heer Schotte nu zeker mogelijk omdat hij de vele vertrouwelijke
gegevens heeft van prominente mensen. En zie onder andere zijn
forum met mensen van wie je zou zweren dat die slimmer waren
en zich niet zichtbaar lieten afpersen. Maar meerdere verassingen
gaan nog komen. Doordat de gegevens in de verkeerde handen
zijn gekomen, zijn er al vele ministers gevallen door zogenaamde
ongure zaken. Vele ministers zitten in “belangenverstrengelingen”
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en “eigen belangen” gekluisterd aan een maffia die dat beschermt,
in ruil voor wat zaken die geregeld moeten worden.
We zien dat duidelijk in de curatele zaak die al jaren rond
mijn naam gaande is. Toen ik dat stuk over mijn vader en de
curatele plaatste, kwam een heer Josefa om de hoek kijken als
medewerker van onze minister van justitie heer Navarro. Hij liet
duidelijk los dat hij wat gezien had in de files van de veiligheidsdienst! Iets wat door een vorige minister van justitie en heer Piar
ontkend werd dat, dat kon! Maar het ging verder want minister
Navarro liet duidelijk door zijn manier van handelen, doorschemeren dat hij via zijn kantoor de belangen nog steeds behartigt van
de heren R.P. en D.S. en blijkbaar om die reden mij niet wilde (of
kon) spreken over de curatele zaak die door deze heren aanhangig
was gemaakt via de Gouverneur Goedgedrag.
Ik schreef in een brief aan heer Piar dat onze minister van
justitie heer Navarro, blijkbaar midden in belangenverstrengelingen zit met zijn maffiamensen en zijn advocatenbureau en zijn post
als minister van Justitie. Ik liet hem ook zien hoe dat naar buiten
was gekomen. Nog diezelfde week maakte heer Piar bekend dat hij
met pensioen ging en alles aan het overdragen was. Hier speelde
dus duidelijk meer wat niet meer te verdedigen was.
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Een klein stukje wat ook nog in het oog viel.
“De Orde van Advocaten moet er op toezien dat haar leden
zich beter houden aan de eigen gedragsregels. Dat stelt de Raad
van Toezicht op de Advocatuur na een klacht van het Openbaar
Ministerie.”
Hier zien we dat de pot de ketel verwijt over zaken die
in de gehele justitie spelen. Komt er nog bij, hoe interpreteer je
gedragsregels en, wat ik lees, leest nog niet die ander ook zo in
deze wereld. Wat het probleem is, is dat “lezen” van zaken met een
paar zinnen wordt afgedaan. Een zaak kun je winnen of verliezen
door één zin, waar dan net het oog op valt. Veel zien we dat dossiers niet geheel doorgenomen worden. Laat staan dat je, je eigen
gedragsregels gaat uitpluizen. Het komt allemaal goed uit in de
wereld der maffia chaos. Want zo kun je van soms onbenullige
dingen een wereldzaak maken. Iets wat we in de pers zien maar
ook op TV en radio. Het is, en is ook bewezen dat er een duidelijke
lijn is die er uitgestippeld is.
Nog niet een dag later kregen we dit te lezen:
“De Orde van Advocaten vraagt zich af hoe het kan dat
beschikkingen van de Raad van Toezicht op de Advocatuur in de
media verschijnen terwijl de Orde er zelf niet van op de hoogte is”.
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Hoe kan de “Order” zich dat afvragen wanneer een hogere
order de lekkages zelf in de hand werkt? Want met het opengooien
van aardig wat jaren zelfs voor oktober 2011, toen alle informatie
gekopieerd werd bij de veiligheidsdienst, bleek dat vele zaken
direct of indirect door mensen op de verschillende diensten naar
buiten gebracht werden, die eigenlijk “intern” waren. Het is nooit
erg moeilijk geweest om gevoelige informatie te verschaffen op
dit eiland.
Ik vergeet nooit bijvoorbeeld de dag dat een persoon, waar
ik veel contact mee had, met faxen van een corrupte minister af
kwam, van zaken die in de politiek besloten waren omtrent een
geval waar we mee bezig waren en waar veel geld geboden werd
voor goedkeuring voor een project. Toen ik deze man vroeg hoe
hij aan die faxen kwam kreeg ik te horen; “Gewoon gaan eten op
de markt van Punda”! Doordat vele diensten bemand worden door
politieke “vriendjes” is het niet zo moeilijk om aan gegevens te
komen die eigenlijk voor “achter de deuren” zijn.
Dat merkte ik toen duidelijk bij het geval waar een PAR-lid
me informatie doorspeelde als ik die maar tegen de oppositie zou
gebruiken. Dat lid liet me toen zaken lezen die volgens mij niet
werkelijk op straat thuishoorden maar toch in zijn bezit waren.
Wat steeds duidelijker wordt, is dat de vrijmetselarij hun
eisen nog erger aangetrokken hebben en dat er onderhand spoed
gemaakt moet worden met de opdracht die er wereldwijd gaande
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is. We zien dat bij het Openbaar Ministerie en de angst voor de
Freemason/vrijmetselarij. Je kunt een schema opmaken wat duidelijk laat zien welke mensen/zaken een voorkeursbehandeling
hebben. Aangiftes verdwijnen en onderzoeken naar deze mensen
worden niet gedaan.
Zo loopt er nu een rechtszaak over aangiftes tegen ministers (oud en nieuw) die vele criminele activiteiten beschermen of
zelfs aan mee doen. Of deze aangiftes ooit verder gaan komen en
rechtszaken gaan worden is voor mij een weet maar voor onze
ijverige mensen een hoop. Als men ziet hoe het Openbaar Ministerie zelf veel omstreden zaken toe laat en dat de rechterlijke
macht inclusief de advocaten, tot orde geroepen moet worden via
orderegels en reprimandes, dan weet je al genoeg. Recht is krom
en dient de criminelen (cq maffia) en hun wereld. Beschermen
van rechten is er niet meer omdat internationaal achter de gesloten
deuren, al lang besloten is dat de burger een recht heeft en dat is
mond houden en werken voor het systeem!
Om dat verder te illustreren en aan te tonen gaan we naar
heer Obama die zijn healthcare en VeriChip heeft geïntroduceerd.
Geen Chip, geen gezondheid, is zijn regel die kost wat kost er
doorheen is geduwd in Amerika, Canada en Mexico (Verenigd
Amerika). MAAR… wat is de VeriChip nog meer? VeriChip gaat
verplicht worden over de gehele wereld! Als je tenminste nog wil
reizen! De VeriChip is al zover dat hij ons paspoort wereldwijd gaat
vervangen! Zo weet men van seconde op seconde waar je bent en
- Curaçao achter gesloten deuren -

369

wat je doet. Er is dan een 24 uurs volgen/controle wat zeer gemakkelijk uit te voeren is. Maar ben je te lastig, is het ook mogelijk
om in die Chip een “kortsluiting” te activeren! Op die manier zijn
jouw zenuwen oncontroleerbaar en ben je zo te elimineren! Zaken
die nu al bij IBM VeriChip in diverse testen te zien zijn!
Dus deze VeriChip is naast een ziekteverzekering, ook
een identificatie chip, een locatie chip en een elimineer apparaat!
Maar waar viel mijn oog op? In het onderzoek naar de mogelijkheden en de planning van deze VeriChip dook een wel zeer
bekende naam op als zijnde “mede ontwikkelaar”; heer Willem
Friso! Wat blijkt, het ongeluk van Willem Friso, wat hij met de
dood moest bekopen en de connectie met de VeriChip schijnt wel
erg dicht bij elkaar te liggen. De “spelers” waren direct/indirect
allemaal wel ergens met deze Chip verbonden.
Nu weten we uit de papieren dat heer Friso geen onbekende was in de Bilderberggroep wat een nevengroep is van de
internationale Freemason/Illuminati. (Beschrijving Illuminati
die niet in de Nederlandse woorden voor komt! The Illuminati
(plural of Latin illuminatus, “enlightened”) is a name given to
several groups.) Hij was en zat in nogal wat zeer precaire zaken
en hij had zelf ook zo zijn ideeën daarover die niet altijd in dank
afgenomen werden door de grote der groten. Dat laatste heeft
er toegebracht dat deze man in een vreemd ongeluk terecht is
gekomen en na lange tijd het leven verloren heeft. Duidelijk was
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er sprake van, om het Koninklijk huis zo te dwingen om aan dit
project mee te werken.
Hoe machtig de Freemason/Illuminati is, is terug te vinden
in, wat in het begin een ordinaire verdwijningzaak leek te zijn;
de zaak Holloway.
In eerste instantie was het een tiener die verdween en
waar pa en ma naarstig naar op zoek waren. Maar het was geen
ordinaire verdwijning zoals wel meer gebeurt en dat bleek toen de
gehele Amerikaanse diensten zich ermee gingen bemoeien. Dat
voor een tienermeisje? Nee, het tienermeisje was een speler in een
grote set-up vanuit Amerika om voor enkele zware personen uit
de maffia een val te zetten en zo informatie te verkrijgen en later
te elimineren. Alleen deze twee heren hadden de hele set-up snel
door en verdwenen in het niets. Deze 2 heren hadden Amerika al
heel wat schade toegebracht en het was voor Amerika een doorn
in het oog dat ze een heerlijk rijk leven hadden op Aruba. Aruba
gaf niets vrij en werkte niet mee aan een uitlevering want die twee
genereerden veel geld op het eiland. Dus moest er een andere
manier gevonden worden om te infiltreren in een vreemd eilandje.
Een ongeïdentificeerd vliegtuig verliet het eiland Aruba net nadat
de hoofdrolspeelster door een taxi netjes op de luchthaven werd
afgezet, maar zonder deze twee heren! Verschillende getuigen
maar ook onderzoekers verdwenen of houden voor eeuwig hun
mond. Maar enkele onderzoekers hebben genoeg zaken naar buiten gebracht die deze theorie hard maakt en zelfs bewezen heeft.
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Maar wat maakt die twee maffiabazen zo gewild, dat er
een complete Amerikaanse set-up gedaan wordt om aan deze
heren te komen? Men kon toch ook een sluipschutter zetten en
twee kogels laten afschieten? Daar komt de Freemason weer om
de hoek kijken die werkelijk wat meer van deze heren wil weten
dan alleen waarom ze zo “stout” zijn! Ja, er was en is iets dat deze
2 heren zo machtig maakt en waar de Freemason bang voor is.
Als ze deze heren hadden kunnen pakken, hadden ze eerst de lek
kunnen opsporen en daarna deze heren kunnen dumpen. Nu is de
lek nog open en de twee heren nog ergens op deze bol.
De set-up Holloway was mislukt en dat was niet voorzien
en er was ook al een moordenaar aangewezen wat een jongen was
wat toch al te lastig was voor het systeem. Een perfect slachtoffer
wat helaas niet veroordeeld werd om zo zijn lastige mond te snoeren. Wat erger was, hij kreeg er lucht van waar Natalee Holloway
was en hij wilde zijn verhaal gaan halen. De fout van zijn leven,
want nu ging men vanuit Amerika zeker spelen en hem voorgoed
nagelen. Een moord in Peru was een perfecte set-up en alweer
miste Amerika zijn kans doordat Peru Joran niet vrij gaf voor
uitlevering! Nu moeten ze lang wachten eer ze een aangewezen
slachtoffer alsnog kunnen veroordelen, en hem de bekentenis laten
opzeggen die zij al jaren geleden voor hem geschreven hebben.
De 2 maffialeden zijn ver, hoog en droog en men zal
eerst weer alles op een minder opvallende manier moeten gaan
aanpakken om zo hen te pakken te krijgen. Hun toegang tot zeer
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belangrijke informatie is kennelijk zeer hoog en misschien wel
hoger dan dat Amerika zelf denkt.
Nu dat we bij de maffia zijn beland, wil ik een ander richting van de maffia belichten. Doping en topsport.
We weten allemaal dat de mens beperkingen heeft en dat
een mens nog net niet kan vliegen. Maar als we topsporters zien
dan vraag je, je af of het nog wel menselijk is wat er gaande is.
Zelf heb ik topsporters thuis mee mogen maken en weet ik dat
ze dagelijks spuiten haalden om zo mee te mogen doen in hun
team. Ook ik kreeg te horen, toen ik in de hoogste klasse van
handbal speelde, dat ik mee moest gaan doen aan de medische
begeleidingen. Ja, zo noemen ze het hele dopingsgedoe. Maar
dat medisch begeleiden is niets meer dan dat je bepaalde zaken
ingespoten krijgt om zo tot hogere prestaties te komen en de
pijngrens te verleggen.
Drugs in de topsport wordt onder begeleiding gedaan.
Maar ook bij het zogenaamde aftrainen, dus als je niet meer mee
kunt doen, is het nodig deze middelen af te bouwen. Ik heb zelf
met topsporters van andere sporten gesproken en gezien dat er
geen topsport zou zijn, als er geen arts was die je de nodige middelen toe dient.
Maar wat heeft dat met de maffia te maken? Zeer eenvoudig, het gaat zelfs nog verder en dieper. Mensen willen helden
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hebben, mensen waar ze tegenop kijken of waar ze zich aan gaan
optrekken. Dat het dan juist deze opgefokte personen zijn, die soms
niet meer weten in welke sport ze bezig zijn, is niet belangrijk!
We zien het ook in de muziekwereld waar zo goed als alle
artiesten gebruikers zijn van drugs of andere pepmiddelen. Noem
ze maar op; Presley, Jackson, Houston enzovoorts. Ze bezwijken
allemaal aan het “nog meer, nog hoger” syndroom. Je ziet duidelijk
dat ook de topartiesten allemaal een arts om zich heen hebben en
dat is niet om een griepje te onderdrukken!
De artsen in de topsport en in de artiestenwereld zijn meer
drugscontrolerende toedieners van middelen om de “speler(s)/
artiest(en)” in die top te houden. Het oppeppen en het toedienen
van vele cocktails en middelen wordt alsmaar op het randje van
het toelaatbare uitgevoerd. Maar zoals we ook zien in de topsport
en zeker in de showwereld, het loopt nog wel eens mis. Veelal
worden deze zaken afgedaan als zijnde “overdosis drank, drugs of
medicijnen” maar dan weet je al over welke “overdosis” ze praten.
Het lijntje wat ik schreef en naar de Nederlandse pers stuurde,
resulteerde in 2 reacties van dagbladen die wel de zaak wilden
onderzoeken. Toen ik als voorbeeld het Nederlands voetbal elftal
aanhaalde, was het onderzoek zeer snel afgelopen.
Vergeet niet dat onze grote heren aan de top er alles aan
doen om het volk dom te houden en hen in hun vrije tijd zeker
niet te laten denken. Daarom zijn er eindeloze films en ook
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vervolgseries (novelas) en spelletjes op de buis. Maar voor de
sportievelingen zijn er eindeloze wedstrijden en diegenen die zelf
wat willen ondernemen houden we hen voor, dat ze dag en nacht
moeten sporten of in een gym moeten staan. Precies zoals Julius
Caesar aanhaalde; “Geef het volk brood en spelen”. Met andere
woorden, houd ze bezig en houd ze dom en onwetend.
We zien dat er in de showbusiness alleen maar zaken voorkomen die de mensen zeer zeker niet te veel laten denken, laat
staan zelf op onderzoek uitgaan. Dom hangen en slikken wat er
voorgeschoteld wordt. De huidige melodieën zijn niets meer dan
een paar tonen met een eindeloos herhalen van enkele woorden.
Je mag zeker niet met nieuwe of revolutionaire zaken komen want
dan word je geknipt in opdracht van hogerhand! Dat heb ik al
enkele malen in levende lijve mee mogen maken bij diverse grote
omroepen in Nederland. Daar waar de opnames en montages al
gemaakt waren en dat er dan een telefoontje kwam enkele uren
voor de uitzending om zaken van mij er uit te knippen.
Lokaal heb ik mee mogen maken dat 2 radio stations op
het matje geroepen werden, waarvan er 1 gesloten is omdat ik
regelmatig daar interviews had. Bij wat navragen doen bij enkele
personen dicht in deze wereld, werd duidelijk dat er alles aan
gedaan werd en nog wordt, om mij het zwijgen op te leggen.
Een rebel, raddraaier, extremist, lastpost of een verrader, zaken
die allemaal naar mijn hoofd werden gesmeten door mensen die
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kennelijk opdracht kregen mij dan maar belachelijk te maken om
mij zo te doen stoppen.
Pakken we een andere kant van de maffia. Kinderen,
scholen, kerk en politiek, allemaal onder de Freemason zijn deze
groepen te vinden onder één dak. Ja, de kerk is een deel wat hard
mee helpt om de politiek zo te sturen dat ze gaan voldoen aan de
regels die er vanuit de vrijmetselarij opgedragen wordt. Hier hoor
je dan ook eindeloos veel dat de politieke zaken “gods wil” is!
Nu wil ik eerst even wat dieper ingaan op de leden van de
vrijmetselarij. Door elkaar zijn het of zakenlui of mensen die een
goede baan hebben in de maatschappij. Deze mensen hebben zich
aangesloten bij een clubje dat eerst je gehele hebben en houden
doornemen of je wel in hun groepje past.
Word je aangenomen dan ga je in “opleiding” en lijkt het
niet veel anders dan de doorsnee service clubs zoals een Rotary
of onder andere een Lions. Je krijgt een boekje wat je moet gaan
leren en waar verschillende ritualen in staan. Ritualen zijn “regels
- rituelen” die je van buiten moet kennen. De “club” is ingedeeld
in 34 trappen wat ondertussen gebleken is dat het tot de 102de
trede gaat! Maar volgens de oude boeken zijn er 34 treden en naar
gelang je in de maatschappij op klimt en een functie bekleedt, kun
je opklimmen naar hogere treden van de piramide. De hoofdregel
van de Freemason is; Als je eenmaal daar lid van bent is dat voor
je leven.
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Nu zullen bijvoorbeeld lokaal velen niet erg hoog komen
op deze piramide daar dat veelal vanuit Nederland onder controle
wordt gehouden. Je ziet zeer regelmatig dat er Nederlandse vrijmetselarij vrijmetselarijleden op het eiland zijn om zaken weer
“bij te sturen”.
Als je met een lid van de vrijmetselarij praat, is het net of
je tegen een gehersenspoeld persoon bezig bent. Wat grotendeels
klopt omdat veel van de club niet naar buiten mag komen. Voor
de buitenwereld doen ze veel goed werk en pretenderen ze stuk
voor stuk de goedheid zelve te zijn en waar ze ook bij dragen aan
het land en zijn burgers. Nu is dat “bijdragen” in een andere vorm
zoals wij buitenstaanders denken wat bijdragen is. Het zijn die
leden die mensen schiften, ordenen en in de gaten houden om zo
te zien waar de moeilijke plekken zijn in het geheel. Zoals ik al
schreef, er is een groepje dat lastige jeugd heropvoedt. Een andere
groep die lastige burgers, of wegsluist of zorgt dat ze voor eeuwig
hun mond gaan houden en er zijn personen bij, die de politiek en
de kerk aansturen tot bepaalde zaken in de maatschappij.
Wat zien we nu op ons eilandje Curaçao? We zien een vrijmetselarij die met hun tengels overal in zitten en ook in de kerk.
De kerk is een nogal machtige groep op het eiland omdat deze zo
erg dicht bij de mensen kan komen om hen zo dom, dommer, het
domst te houden. Dat gaat via de scholen die achteruithollen in
hun leerstof. Maar ook, in het niet wegleren van handelingen die
een mens zelfstandig zouden kunnen maken. Wat zien we hier.
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We gaan ons vastklampen aan een lokale taal die Papiamento
heet waar je nergens op de wereld maar iets mee kunt doen. De
lesstof is vreselijk beperkt tot dom en zo heb je kinderen die niet
veel verder komen dan een slaaf zijn van een eilandelijke maffia
maatschappij, waar men geen eigen inbreng mag hebben. Denken
is uit den boze in deze cultuur.
Het past precies in het plaatje waar men op meerdere
plaatsen al hard mee bezig is. Want denkende mensen zijn lastig
en zo ook weer moeilijk in te dammen en op te ruimen. We geven
onze jeugd dus maar beperkt les met een taal die alleen maar op
het eiland verstaanbaar is. Dus die jeugd die meent leraar te zijn
of wetenschapper, kan alleen maar op dit eiland iets doen, in een
zeer beperkt wereldje dus! Met het gevolg dat je “inteelt” krijgt,
zowel als geboren kind maar ook als leerling vanuit het onderwijs.
Het niveau is vreselijk laag en past precies in de lijn van wat de
kerk en zijn opdrachtgever de vrijmetselarij, willen. Want kinderen zonder een eigen denken, zijn gemakkelijk in te zetten voor
zaken zoals drugs, criminele en of andere maffiazaken die dan
weer tot gevolg hebben dat al deze personen snel een strafblad
hebben, zodat ze afgeperst kunnen worden om zo grotere zaken
te ondernemen in dienst van een vrijmetselarij.
Uit de vrijmetselarij van Eindhoven die hun zetel hadden/
kennelijk nog hebben bij Smits van Ooyen kasteel, wat onze buren
waren, bleek dat een bepaalde groep jongeren regelmatig binnen
kwamen. Zij hadden allemaal de drie puntjes tussen hun duim en
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wijsvinger, zoals beschreven in het boekje “de missende link”.
Deze personen stonden bij ons in het dorp Aalst - Waalre bekend
als gevaarlijke en ziekelijke personen die nergens voor terug
deinzen. Zij waren de connectie, en dan praat ik over 1957/1960,
met de onderwereld en het zware wereld van de maffia. Wij als
kinderen hebben enkele malen aan de stok gehad met deze schoffies omdat we te dicht bij het kasteel kwamen.

Smits van Ooyen, Waalre
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Deze schoffies worden nu nog gekweekt en bewerkt voor
het vuile werk van deze mason. Dat, terwijl de leden van elkaar niet
weten wat er onderling gaande is. Achter dikke gesloten deuren
worden vreselijke zaken doorgenomen, voor elk land apart. Deze
zaken, meestal opgedragen gekregen door de hogere leden die dan
vrij hoog op de piramide staan en directe connecties hebben met
een Illuminati en een Bilderberg. Zij stippelen de lijn uit en via de
kanalen van een CID, worden zo de diverse groepen geactiveerd
en in stelling gebracht.
Kinderen zijn de sleutel waarmee de vrijmetselarij werkt
en gebruik van maakt en dan is het belangrijk dat we niet te veel
wijze kinderen creëren en dat laten we weer lokaal over aan een
geloof, die daar precies op in speelt. Door niet denkende mensen
te creëren, kan ook de buidel van de kerk gevuld worden en dat
allemaal met biddende gelovige zielen.
Zo komen we op wat minder gelovige mensen, namelijk;
De hackers en de Freemason wat een geweldige combinatie is die
aan de andere kant nog wel eens vreemde zaken kan opleveren.
Want wie dient nu wie? Hackers zijn veelal eenlingen maar zijn
ook nog wel eens op plaatsen te vinden waar de maatschappij en
het systeem heel dicht en nauw samenwerken. In principe beginnen hackers veelal tegen het systeem in, om zo mensen te laten
zien dat het systeem niet feilloos is. Maar heel snel worden deze
mensen omgeturnd naar poppen die samen gaan werken met het
systeem. We zagen vroeger, dat bij vervalsers en mensen die als te
380

- Curaçao achter gesloten deuren -

gevaarlijk bestempeld waren, na verloop van tijd deze weer te zien
waren maar dan net bij de tegenpartij meneertje systeem genaamd.
Wat er gebeurt, is duidelijk want je zet zo’n persoon onder
zo’n enorme druk dat hij, of gaat kiezen om mee te werken of
compleet dwars blijft, wat dan automatisch inhoudt dat hij niet
lang meer een menselijk leven heeft. Het onder druk zetten van
deze mensen is enorm omdat men al een gehele file heeft, wat
deze persoon op zijn naam heeft staan. Koppel daaraan vele jaren gevangenisstraf en het verdwijnen van geliefde of eventueel
kinderen en men heeft hem dan al veelal gebroken. Maar wat er
werkelijk gaande is, dat deze hackers perfecte mensen zijn om
burgers vast te pinnen door hun computers leeg te laten halen maar
ook zo aan gegevens te komen die nodig zijn voor onze geweldige
club vrijmetselarij en hun meerderen.
Hackers zijn samen met onze ontspoorde jongeren de perfecte soldaten voor de organisatie voor het behalen van hun doelen.
Het inbreken bij een bank via een hacker om zo ongure zaken te
plaatsen die een bank in de problemen kan brengen, zijn normale
zaken in die wereld. Net zoals men mensen die te gevaarlijk zijn
in een keer pakken op kinderporno, spionage of op drugs.
De dag nadat ik dit stukje over de hackers geschreven had,
kwam er het volgende stukje in de Telegraaf.
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Telegraaf, 2 november 2013

Leger zoekt whizzkids
Het leger zoekt met spoed 150 computerhackers die via
internet vijandige doelen kunnen uitschakelen. De ‘cybersoldaten’
moeten defensiegeheimen beschermen en in oorlogstijd computers
aanvallen.”
Wat mooi, die energiewereld.
Zoals ik al schreef, we zijn op ons eiland binnenkort eigenaar van een zeer groot datacenter, dat in het midden van het
maffiahol komt te liggen. Dat samen met een paar grote der groten
en we kunnen gemakkelijk mensen elektronisch in problemen
brengen. Men is tot op heden op dit eiland nog niet in staat een
internetserver fatsoenlijk draaiend te houden, dus laat staan een
ultra modern datacenter in de kokende zon te beschermen voor
hackers. Simpele e-mail accounts worden hier te pas en te onpas
misbruikt/aangevallen. Websites werken soms dagen niet en men
weet de wereldwijde beveiligingen niet door te voeren. De knowhow is er lokaal niet! Dat komt dan allemaal goed uit, en daarom
dat men hier zo’n center wil hebben.
Wereldorganisaties hebben zich niet aangesloten op het
lokale datacenter en de reden was, naar horen zeggen, de beveiliging. Het komt allemaal zo goed uit en alles lijkt wel af te spelen
met de deuren wagenwijd open; Maffia, elektronische data, per382
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soonsgegeven, banken en bedrijven en dan onze hackers in dienst
van, wat je al weet, de organisatie die van twee kanten mee eet.
Deze groep hackers opereren veelal in opdracht van
hooggeplaatste mensen in de gemeenschap. Nu moet je dat niet
altijd zien als dat het mensen zijn waar je veel van hoort en veel
over leest. Juist die laatste zijn de “tussentrap” in het geheel, die
de klappen op moeten vangen voor de 300 die we al aangehaald
hebben in dit boek. De machtigen der machtigen spelen veelal de
goedheid zelve en ook dat zien we in de maffiawereld, of die nu
financieel - drugs - gokken of wapens is, waar de grote “don’s”
zich naar buiten gedragen als zijnde weldoeners, zeer betrouwbare
personen en soms vrijgevige oudjes die kunnen kijken alsof ze nog
niet tot vijf kunnen tellen en zo begripvol en vertrouwelijk zijn.
Dat zien we in de maffiawereld maar ook heel duidelijk
in die wereld die de maffia in toom houdt en stuurt. Daar zien
we welgestelde gasten, superrijk maar daar niet altijd mee te
koop lopen, maar daarentegen wel alles zeggen en bepalen. Deze
Freemason/ Bohemian grove” /Bilderberg leden zijn de bepalers
van het geheel.
Maar ze laten soms, misschien bewust, steken vallen zoals
op het vliegveld van Denver, waar een ondergrondse mega stad
gebouwd is en waar vele bouwlieden vermoord zijn na het voltooien van dat project. Maar de schilderingen zeggen genoeg en
verklaren de weg die deze Freemason in aan het slaan zijn. Verder
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hebben ze openlijk beschreven wat de plannen zijn van de gehele
illuminati op de “Georgia Guidestones (Elbert County, Georgia)”.
Daar kan iedereen lezen waar er de komende jaren aan gewerkt
wordt en wat overigens al vele tientallen jaren besproken is in de
“Bohemian grove” die samenwerkt met de “Bilderberg Group”
en de uitvoerende organisatie de Freemason.

Georgia Guidestones
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Doch, in al die clubjes zijn er maar weinigen die werkelijk
weten hoe men de uitvoering van het geheel aan pakt. Door het
samenvoegen van wereldlanden in een Europese Gemeenschap en
de pas sinds 2012 actieve Verenigd Amerika (Canada –Amerika
en Mexico) is nu de beurt aan onze oosterburen! Zij hebben al
vele overeenkomsten getekend en vele patenten enzovoorts, zijn
al omgezet in de Syntax wereldtaal.
Zo zien we al vele jaren dat na Bernhard onze Koningin
Beatrix, die nu opgevolgd is door Alexander, zitting hebben in
de Bilderberggroep. Wat nog mooier naar boven kwam, was dat
onze vrijmetselarij leden vrij gaven dat zij kennelijk zeer nauwe
betrekkingen hebben met het Koninklijk huis. Dat bleek wel met
mijn boekje “Geboren voor één cent” wat eventjes aangeboden
werd aan dat Koninklijk huis en waar ik netjes bericht over kreeg
en bedankt werd. Wat in eerste instantie leek, dat een wildvreemde
even maar net deed of hij elke dag thee drinkt met de Koningin
(nu Koning), is niet meer dan een bevestiging dat de afdeling van
de vrijmetselarij zeer nauwe banden heeft met de Bilderberg. Dat
maakt het nu dat het mij onmogelijk gemaakt wordt om maar enig
contact te hebben met het Koninklijk huis.
Wat opmerkelijk was dat een vrouw die zijn zogenaamde
partner/vriendin moest spelen, wel liet vallen dat hij niet zo “gemakkelijk” moest praten over de connectie met dat Koninklijk
huis. Officieel zijn vrouwen niet ingedeeld, zeker niet bij de
vrijmetselarij, al hebben zij nu wel een eigen beweging, maar in
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hoofdzaak is al het geheimzinnig gedoe rond deze lodges bepaald
door de mannenwereld. Maar Bilderberg zelf is een beetje uit de
toon van het geheel, daar Beatrix maar ook Elizabeth II van Engeland zeer stevig in het zadel van deze groep zitten. De vraag is
ook in hoeverre bepalen deze dames het roer in deze groep.Maar
de hoofdgroep, zeker bij de uitvoerders in de vrijmetselarij zijn
de mannen.
Nu we toch bij de mannen zijn, komen we in de ware
mannenwereld terecht wat de wereld is van het geld. Het geld zit
onder de Joodse gemeenschap, de gemeenschap waar de wereld
om draait. Want hoe we ook de kaarten schudden, de groten der
aarde zijn al langere tijd die, die via het geld zaken uitvechten;
Rotschild (goud), Rockenfeller (olie), Oppenheimer (diamantwereld) om er even maar wat aan te halen. Mensen die de absolute
wereld menen te beheren en te kunnen bepalen.
In de jaren 1915/45 was het in de wereld een doffe ellende
en deze werd veelal door de machtige der machtigen veroorzaakt.
Banken werden bewust om zeep geholpen en geld had de waarde
nog niet van zand! De mensen werden toen al, bewust in de ellende
getrokken doordat er geen werk, eten en geen leven meer was.
Rond het jaar 2013 zien we weer dat de financiële wereld
hetzelfde spelletje speelt en is men bezig vele mensen “legaal”
uit te moorden door hen alles af te nemen of hun torenhoge schulden per direct op te eisen. Weer zien we, dat het geld niet meer
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de papierwaarde vertegenwoordigt en dat de economieën totaal
verwoest worden door haat, nijd en chaos te creëren. Wat is niet
gemakkelijker dan mensen zonder baan, zonder geld te zetten.
Dan gaat van nature de mens wel vechten en dat geeft de reden
om hen op te sluiten en te veroordelen. De strafkampen en de vele
doodskisten die al klaar staan voor deze opstand, zijn al in orde
gebracht en opgepoetst. Het “Freemason leger” kan gaan beginnen en gaan zorgen dat de wereldbevolking naar het bewuste half
miljard gebracht gaat worden.
Dat er veel gaande is weten we ondertussen als we de
stukken die we gelezen hebben over onze naam en het vele geld
wat op elk persoon staat. Op elke Nederlandse burger staat ruim
63 miljoen Euro. Want zodra pa en ma ons inschrijven als zijnde
bijvoorbeeld Johannes Henricus Baselmans (kerkelijke familie),
dan ontvangt de kerk wat geld van de staat. Dit is ondertussen
afgeschaft in Nederland maar NIET op de Antillen. De staat creëert per direct de naam JOHANNES HENRICUS BASELMANS
in hun systeem wat gekoppeld is aan een nummer (lijkt wel de
Hitler tijd). Dan mag de staat op deze “bedrijfsnaam/nummer”
gaan lenen en schulden creëren.
Zo worden we ook altijd aangeslagen en veroordeeld op
de naam met hoofdletters (bedrijfsnaam), niet op de doopnamen.
Dat het soms naar boven komt, was duidelijk in het vonnis waar
een buitenechtelijk kind (volgens de wet) zijn naam ging claimen!
Dat was een van de zeer weinige keren dat er officieel bevestigd
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werd dat een naam zelfs in drievoud bestaat! De derde is namelijk
een aanhangsel van de hoofdletter naam.
De financiële wereld heeft op deze manier over de gehele
wereld, alle namen in zijn bezit als zijnde “leenmodules”. Dat is
de reden ook dat men altijd wereldwijd verplicht is bij geboorte
te laten registreren.
Keer op keer zien we dat stukjes in elkaar vallen en dat wat
binnen kwam als een vermoeden of vreemd over kwam, bevestigd
wordt doordat het systeem wat steken laat vallen. Het systeem
heeft steeds meer problemen mee om zaken nog af te doen met
een simpel antwoord of als zijnde geheim.
Ik vergeet nooit de gifstortingen van Phillips in Aalst,
gemeente Waalre. Wij woonden in een bos en de “Engelse tuin”
was een bos, gelegen naast ons stuk. De “Engelse tuin” werd gebruikt om veel gif van de Phillips fabrieken te storten en weg te
werken. Zwaar gif, bedolven onder zwaar beton en daaroverheen
zand en later werden er weer bomen op geplaatst. Vele jaren later
werd alles ontkend en bij aangifte werd er zelfs verteld dat ze
niet verder konden zoeken omdat ze op een “harde” laag terecht
kwamen. Toen ik aanhaalde dat men maar eens moest gaan graven
en welke tonnetjes met doodskoppen men dan tegen zou komen,
was het gesprek met de Eindhovense milieuzaken kort.
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Engelse tuin

In hetzelfde bos werd ook een immens grote bunker gebouwd. Dat enorm gebouw onder de grond is zeer groot en kan een
enorm groot gezelschap fortuinlijk in leven. Dat weet ik omdat ik
daar langs woonde en na de bouwtijd (avonduren) nog wel eens
daar rond hing. Bovenop zie je twee vrij kleine gebouwtjes staan
als zijnde voor de brandweer! Maar het alles, en nu komt het,
ligt in het geheel van Smits van Ooyen, wat een kasteel is waar
Phillips en de vrijmetselarij zeer lange tijd gezeteld hebben en
nog, volgens ingewijden! Ik heb hierbij de foto’s geplaatst, zodat
je kunt zien hoe wij langere tijd naast de vrijmetselarij gewoond
hebben, samen in een bos. Een bos met een kasteel, weilanden,
bunker en gifstortplaats.
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Ondergrondse bunker
Maar de huidige aanpak van mensen opruimen, is nu via
een ander weg aan het gaan. We vervuilen nog wel de natuur en
de lucht, maar er is gebleken vanuit de tweede wereldoorlog en
dankzij het tijdperk Hitler, dat er een effectievere manier is om de
mens aan te pakken en terug te brengen. Op een gegeven moment
werd het HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program ) voor “climate control”, ingevoerd op Alaska en dat werkte
met frequenties. Dit experiment is op verschillende plaatsen op de
wereld terechtgekomen en liet inderdaad veel effect zien op deze
aardbol. Ook bij de bewuste kerncentrale Fukushima in Japan en
de aardschok en supergolf waren een gevolg van die HAARP.
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Waarom ik dat aan haal, is om het volgende. We zitten nog
wel eens buiten naar de sterren te kijken en dan zien we nogal eens
rare verschijnselen, zoals we dat ook al eerder beschreven hebben.
Toen ik ging vragen wat die vreemde bollen doen op Westpunt
(zie foto), was het zogenaamd een “radio control” zender voor de
luchtvaart vanuit Venezuela. Nu ben ik geen expert en heb dan de
vraag: Waarom dan die vreemde objecten nog wel eens boven dat
deel van het eiland die dan lichtflitsen tussen elkaar veroorzaken,
sterker dan weerlicht. De twee “moederschepen” en het wel erg
plaatselijk veel regen op sommige momenten. Zaken waar je als
gewone man geen antwoord op krijgt maar als gewone man dan
gaat onderzoeken of opvragen.

Radars Westpunt?
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Wat ook duidelijk werd; Dat vele vreemde objecten te
maken hadden met de FOL op het eiland en de drones waarmee
zij werken.
Het volgende stukje verscheen 6 November 2013 in de
AD (Met dank aan Antilliaans Dagblad)

Drones VS staan ook op Curaçao
Willemstad - Eerder beschuldigde buurland Venezuela
Curaçao er al van Amerikaanse drones in huis te hebben, nu laat
ook de directeur van de Robert F. Kennedy Partners for Human
Rights, Santiago Canton, weten dat er onbemande vliegtuigen van
Amerika op Curaçao staan.
Einde bericht
Zo werden al verschillende verschijnselen verklaard.
Door met wat verschillende mensen te praten op de diverse
eilanden kwamen we ook op de frequenties en de “smart meters”/
Pagatino - Wifi - Wireless internet - Portable telefonie - G3/G4
en de vele frequenties. Ik hoorde al geruime tijd van mensen in
de telecommunicatie dat er vele “vreemde” zendmasten op de
eilanden staan waarvan zelfs deze instanties niet weten wat ze
nou direct zenden. In Europa en in Amerika worden deze masten
afgedaan als zijnde “frequentie control”.
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We weten allemaal dat de mens op de frequentie 7.83
mhz leeft en dat het levensbedreigend is voor de mens als deze
frequentie weg zou vallen of verziekt/vervuild wordt. Voor dat
laatste zijn over vele landen ongelofelijk veel zenders geplaatst
die op die manier de mensen moeten beïnvloeden. Door te “rommelen” in de frequentie, kan men de burgers zich geweldig laten
voelen of in een feeststemming brengen terwijl de aarde om zich
heen aan het vergaan is. Ze zien namelijk een andere wereld als
zijnde de ware wereld! Iets wat al lang afgevraagd wordt, of we
nog wel in de ware dimensie leven.
Ook is het al wetenschappelijk bewezen dat de straling
van de huidige telefonie, Wifi en draadloze internet schadelijk is
voor onze gezondheid. We worden bedolven door straling en vele
frequenties die niet geschikt zijn voor ons huidig lichaam. Zo zijn
er vele mensen die down zijn, zelfmoordneigingen hebben maar
ook vreselijk ziek worden. Dat is dan allemaal daarnaar terug te
leiden. Kanker is zo’n voorbeeld dat vreselijk geactiveerd wordt
door de vele hoge frequenties. Tumoren leven op deze straling.
Al dat wordt nu al als een massa negativiteit over ons uitgestraald en we snappen maar niet die mensen met zieke geesten
en het moorden en het schieten zonder reden. Allemaal gevolg
van frequentie stress.
Het is de nieuwe generatie onder onze hoge mensen die de
technologie aan pakt om mensen te controleren en te elimineren.
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Men probeert nog deze zaken zoveel mogelijk te verzwijgen maar
daarentegen schreeuwen vele ex-wetenschappers, die met deze
experimenten te maken hebben gehad, het van de daken af wat er
momenteel gaande is! Men wil het niet zien, daar internet en de
telefonie de verslaving is waar we bijna allemaal aan gekluisterd
zijn. Drugs in de vorm van middelen als heroïne, cocaïne enzovoorts is een verouderde simpele uitgemergelde methode. De
maffia en het systeem hebben al lang door dat mensen gemakkelijk
controleerbaar zijn via de techniek. En zo ook via ons immens
groot datacenter op een minuscuul eilandje in de brandende zon,
gecontroleerd door een FOL met honderden medewerkers en een
maffia die ook daar zijn voordelen uit haalt.
Alles maar ook letterlijk alles, is minuscuul verbonden met
elkaar en heeft het geheel een reden. Deze reden wordt ons voor
ogen gehouden maar we willen het niet geloven, ondanks dat het
beschreven staat op monumenten, stenen en in vele documenten.
Deze zijn allemaal afkomstig van deze orde genaamd Freemason.
Men ziet al vele eeuwen lang dat de zaken zich herhalen en alsmaar
wordt er dezelfde geschiedenis geschreven in onze mensheid.
Doch, we blijven blind en willen we het totale plaatje niet zien.
Dat terwijl het voor onze ogen gehouden wordt, dag in dag uit.
We willen feesten, genieten en maken dat we niet te veel moeten
inspannen om het “goede” te krijgen. Maar de ware wereld is niet
de groene of een rode pil, of dimensie één twee of drie, maar is
de wereld die we zien diep vanuit onszelf.
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Slot
Dan komen we op het einde van dit boek. In dit boek heb ik
als Oracle veel mogen zien en beleven, puur omdat ik maandenlang
alsmaar in en vanuit de ware wereld de zaken door kreeg. Vele
namen zijn gevallen, maar nogmaals wil ik erop wijzen dat het de
namen zijn zoals ik ze door kreeg als zijnde Oracle in mijn wereld.
Na de informatie ontvangen te hebben, heb ik de opdrachten uitgevoerd die ik doorkreeg vanuit die wereld en ik heb de brieven
geschreven en gehandeld zoals het opgedragen werd vanuit deze
energiewereld. Dat er dan vele bevestigingen naar boven kwamen
in de huidige wereld, is het mooie wat je als Oracle mag meemaken. Veelal duren bevestigingen van zaken jaren, eeuwen en zijn
er nog vele zaken die nog niet werkelijk vast staan.
Het wroeten in de ware wereld heeft mij vreselijk veel
energie gekost en vele mensen verklaren het als zijnde onwerkelijk
en niet waar. De wereld van een Oracle is geen verzonnen wereld
en is zeker geen simpel verhaaltje verteld door een sprookjesverteller. Gedurende vele weken en lange dagen kwamen vele pijnlijke
zaken naar boven. Zaken waar noch de mensen, noch justitie of
die mensen wie hiermee te maken hadden, iets mee wilden doen.
Dat puur, omdat het bewust een wereld is die zo moet lopen en
uitgezet is door macht, ego en veel geld.
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Het is waar, je mag de energiewereld niet veranderen en
zeker niet manipuleren. Doch, als je ziet wat er nu met de mensheid
gaande is, dan is het pijnlijk te zien dat vanaf dag één onschuldige mensen getrokken worden in een wereld die niets bijdraagt
aan het leven en dat er gehele levens verkwanseld worden voor
aardse zaken. Wat nog triester is, is dat een ras wat de mens is,
zo tegenover elkaar kan staan en dat er zoveel onvrede onder één
soort wezen kan zijn. We hebben over de 7 miljard mensen en we
zouden kunnen zeggen dat we 7 miljard wegen hebben, en dat
voor iets wat “leven” heet, wat één weg is!
Wat er gaande is, is heel erg. Ik heb door zaken aan te halen
rond de wereld, maar ook direct op onze eilandengroep, inzicht
gekregen in deze wereld van jou en mij. Verder kan ik niets meer
doen en niets meer over schrijven. Nogmaals, dit kreeg ik door
en ik vertrouw wat ik van de energiewereld binnenkrijg. Het is
puur en er kan niets mis zijn aan de informatie die je daar vanuit
haalt. Maar of het geschikt is voor deze tijd, dat betwijfel ik soms,
omdat de vele reacties op de vele zaken vaak buiten alle proporties
zijn. Ik heb gedaan wat mijn energie vertelde te doen en hiermee
wil ik de zaak sluiten.
“I rest my case”
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Marcus Aurelius said:
“Give the power back to the people of Rome and end the
corruption that has crippled it”
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Links
Ricardo Semler
http://www.youtube.com/watch?v=USC1RE8jE50
Ik claim mijn naam
http://www.ikclaimmijnnaam.nl
Goede Curacao 3.0
http://www.miguelgoede.com/
NRC handelsblad
http://www.nrc.nl/
Telegraaf
http://www.telegraaf.nl
Detroit Free press
http://www.freep.com
Amigoe
http://www.amigoe.com
Antilliaans Dagblad
http://antilliaansdagblad.com
Gizmodo
http://gizmodo.com/
Detriot free press
http://www.freep.com/
Wikipedia
http://www.wikipedia.org/
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Scared Monkey
http://scaredmonkeys.com/
Website John Baselmans
http://www.johnbaselmans.com/
speech Adolf Hitler
http://www.johnbaselmans.com/Films/Charles_
Chaplin_Speech.html
Place for free (PBV)
http://www.place4free.com/

Boeken
“Bloedsporen”
Danny Ilgems en Raf Sauviller
(ISBN nr 90 254 1193)
Boeken John Baselmans
Zie boekenlist na dit hoofdstuk.

Woord van dank
Ik wil iedereen bedanken die meegewerkt hebben aan dit
boek. Ze weten dat ik geen namen noem. Maar dankzij jullie inzet
en jullie inbreng is het mogelijk geworden dit boek uit te geven.
Dank je
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John Baselmans wrote several books.
These books can be ordered on the website;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:
Eiland-je bewoner Deel 1			
Eiland-je bewoner Deel 2 			
Eilandje bewoner - Luxe edition			
Eiland-je bewoner Bundel 			

ISBN 978-1-4092-1856-2
ISBN 978-0-557-00613-7
ISBN 978-1-4092-2102-9
ISBN 978-0-557-01281-7

John Baselmans Drawing Course 		
The secrets behind my drawings 			
The world of human drawings 			
Drawing humans in black and white 		
Leren tekenen met gevoel 			

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

Ingezonden 				ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem 		
ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen			
ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent			
ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad				ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek					ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn			
ISBN 978-1-4467-2954-0
Curacao Maffia Eiland			
ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link 				
ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele					ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren			
ISBN 978-1-304-58901-9
John Baselmans’ Lifework part 1			
John Baselmans’ Lifework part 2			
John Baselmans’ Lifework part 3			
John Baselmans’ Lifework part 4			
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ISBN 978-1-4092-8941-8
ISBN 978-1-4092-8959-3
ISBN 978-1-4092-8974-6
ISBN 978-1-4092-8937-1
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Mañan					ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?				
ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes			
ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba					ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur				ISBN 978-1-4475-2701-5  
        	
The world of positive energy                          	
ISBN 978-0-557-02542-8
Words of wisdom (part 1) 			
ISBN 978-1-4452-6789-0
Words of wisdom (part 2) 			
ISBN 978-1-4452-6791-3
Words of wisdom (part 3) 			
ISBN 978-1-4461-3035-3
Het energieniale leven				ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood				ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing				ISBN 978-1-4709-3332-6
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

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

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