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INLEIDING

Project Corona-COVID-19 

In dit boek geef ik mijn zienswijze van de huidige 
wereld weer. Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het 
Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke 

energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het 
omschreven in het UVRM als zijnde:

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap 
te gedragen.

In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat 
het beschreven als zijnde:

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in 
gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,  

 politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond  
 dan ook, is niet toegestaan.



17- Project Corona/COVID-19 -

Wat is werkelijk het COVID-19 virus of te wel het “Co-
rona virus”?

In dit boek lees je allemaal de artikelen maar ook mijn 
zienswijze over het gehele Covid-19 project. Nu zullen er voor 
mensen elders op de wereld namen staan vanuit de lokale poli-
tiek die u niet herkennen maar wat opvallend is dat het scenario 
gehanteerd wereldwijd ook op ons eiland duidelijk herkenbaar is.

Voor even de volledige informatie.
Heer Rhuggenaath is de lokale minister-president
Mevr. Römer de minister van volksgezondheid. 
Heer Gerstenbluth is onze lokale epidemioloog die 
als slaafje de Nederlandse opdrachten uitvoert.
Het eiland Curaçao is en blijft duidelijk een kolonie 
van het Nederlands koninkrijk en wordt via geld de 
mond gesnoerd en zo de wil opgelegd vanuit Nederland.

U kunt deze namen invullen vanuit uw eigen situatie en 
u heeft een duidelijk beeld wat er werkelijk achter de schermen 
gebeurt in Covid-19 land!

Lees en verbijster u.

John H Baselmans-Oracle  
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HOOFDSTUK 1
DE START

1-1 Corona/Covid-19

Laten we maar eerst beginnen bij de bron en dat is het 
woordje “Corona”, een woordje wat in 1931 al viel en in veel 
patenten terug te vinden is. Afgelopen jaar werd Corona snel 
veranderd in COVID-19. Dat werd gedaan om het niet onder een 
griepje te laten vallen maar een zogenaamd levensgevaarlijk vi-
rus. Duidelijk is ook dat we praten over een virus wat verbonden 
is aan het RNA in de groep Coronavirussen en dan meer in de 
SARS-hoek!

We weten uit vele medische rapporten dat Corona een RNA 
is wat bij elke mens aanwezig is! Dus je zou dan denken “Wat is 
het gevaar als het over een griepvirus gaat?”

We gaan eerst even in de boeken kijken hoe onze we-
tenschappers en geleerden het gehele Corona Covid-19 deeltje 
beschrijven.
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1-2 Corona geschiedenis

Coronavirussen werden voor het eerst ontdekt in de jaren 
dertig van de vorige eeuw. Toen werd aangetoond dat een acute 
luchtweginfectie van gedomesticeerde kippen werd veroorzaakt 
door het infectieuze bronchitisvirus (IBV). Arthur Schalk en M.C. 
Hawn beschreven in 1931 een nieuwe luchtweginfectie bij kip-
pen in North Dakota. De infectie van pasgeboren kuikens werd 
gekenmerkt door hijgen en lusteloosheid. Het sterftecijfer van de 
kuikens was 40-90%. Fred Beaudette en Charles Hudson hebben 
zes jaar later met succes het infectieuze bronchitisvirus geïsoleerd 
en gekweekt dat de ziekte heeft veroorzaakt. In de jaren veertig 
van de vorige eeuw werden nog twee andere dierlijke coronavi-
russen, het muizenhepatitisvirus (MHV) en het overdraagbare 
gastro-enteritisvirus (TGEV), geïsoleerd, maar men realiseerde 
zich toen nog niet dat deze drie verschillende virussen met elkaar 
in verband stonden.

Menselijke coronavirussen werden ontdekt in de jaren 
zestig. Ze werden geïsoleerd met behulp van twee verschillende 
methoden in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
E.C. Kendall, Malcom Byone, en David Tyrrell die bij de Ge-
meenschappelijke Koude Eenheid van de Britse Raad van het 
Medisch Onderzoek in 1960 werkten isoleerde van een jongen 
een nieuw verkoudheidsvirus B814. Het virus was niet in staat 
om te worden gekweekt met behulp van standaard technieken 
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die met succes rhinovirussen, adenovirussen en andere bekende 
verkoudheidsvirussen hadden gekweekt. In 1965 hebben Tyrrell 
en Byone het nieuwe virus met succes gekweekt door het serieel 
door een orgaancultuur van menselijke embryonale luchtpijp te 
laten lopen. De nieuwe kweekmethode werd door Bertil Hoorn 
in het laboratorium geïntroduceerd. Het geïsoleerde virus dat bij 
intranasaal in de vrijwilligers werd geïnoculeerd, veroorzaakte 
een verkoudheid en werd geïnactiveerd door ether die aangaf dat 
het een lipidenomhulsel had. Rond dezelfde tijd, Dorothy Hamre 
en John Procknow op de Universiteit van Chicago geïsoleerd een 
nieuwe verkoudheid virus 229E van medische studenten, die ze 
groeide in nierweefsel cultuur. Het nieuwe virus 229E, net als de 
virusstam B814, veroorzaakte bij inoculatie in vrijwilligers een 
verkoudheid en werd geïnactiveerd door ether.

Transmissie-elektronenmicrografie van het orgaan ge-
kweekte coronavirus OC43

De twee romanstammen B814 en 229E werden vervolgens 
in 1967 door de Schotse viroloog June Almeida in het St. Thomas 
Hospital in Londen in beeld gebracht met behulp van elektronen-
microscopie. Almeida door middel van elektronenmicroscopie 
was in staat om aan te tonen dat B814 en 229E morfologisch 
verwant waren door hun kenmerkende club-achtige spikes. Ze 
waren niet alleen met elkaar verwant, maar ze waren ook mor-
fologisch verwant aan het infectieuze bronchitisvirus (IBV). Een 
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onderzoeksgroep van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid kon 
datzelfde jaar nog een ander lid van deze nieuwe groep virussen 
isoleren met behulp van orgaancultuur en noemde de virusstam 
OC43 (OC voor orgaancultuur). Net als B814, 229E en IBV had 
het nieuwe koude-virus OC43 kenmerkende clubvormige pieken 
wanneer het met de elektronenmicroscoop werd geobserveerd.

De IBV-achtige nieuwe verkoudheidsvirussen bleken 
al snel ook morfologisch verwant aan het muishepatitisvirus. 
Deze nieuwe groep IBV-achtige virussen werd na hun kenmer-
kende morfologische verschijning bekend als coronavirussen. 
Het menselijke coronavirus 229E en het menselijke coronavirus 
OC43 werden ook in de daaropvolgende decennia bestudeerd. 
De coronavirusstam B814 ging verloren. Het is niet bekend welk 
menselijk coronavirus het was. Andere menselijke coronavirussen 
zijn sindsdien geïdentificeerd, waaronder SARS-CoV in 2003, 
HCoV NL63 in 2004, HCoV HKU1 in 2005, MERS-CoV in 
2012 en SARS-CoV-2 in 2019. Er is ook een groot aantal dierlijke 
coronavirussen geïdentificeerd sinds de jaren zestig.

1-3 Familie 

De coronavirussen zijn een onderfamilie van virussen met 
positief enkelstrengig RNA als genetisch materiaal. Ze danken 
hun naam aan de krans (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes 
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(virions). In de taxonomie vormen de echte coronavirussen de 
Orthocoronavirinae, tot en met 2018 de Coronavirinae genoemd. 
Dit is een onderfamilie van de Coronaviridae in de orde der Nido-
virales. Vroeger werd de naam coronavirussen ook wel gebruikt 
voor alle Coronaviridae.

De groep “voorheen ongekarakteriseerde menselijke 
ademhalingsvirussen” werd voor het eerst geïdentificeerd in 1966 
door June Almeida, een Schotse virologe, terwijl ze samenwerkte 
met David Tyrrell (toenmalig directeur van het Common Cold 
Research Centre in Salisbury in Wiltshire). Tyrrell stelde voor 
om de nieuwe groep “coronavirussen” te noemen.

1-4 Ribonucleïnezuur of te wel RNA 

Ribonucleïnezuur vaak afgekort als RNA, is een biologisch 
macromolecuul dat essentieel is voor de regeling van cellulaire 
processen in alle bekende levensvormen. RNA lijkt qua chemische 
structuur sterk op DNA, en net als DNA is RNA opgebouwd uit 
een lange keten van nucleotiden. RNA en DNA behoren hierdoor 
beide tot de nucleïnezuren.

RNA speelt een belangrijke rol in het coderen, overbren-
gen, reguleren, interpreteren en tot expressie brengen van genen. 
In de transcriptie en translatie is RNA van centraal belang. Een 
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van de bekendste vormen van RNA, messenger-RNA, wordt 
in organismen geproduceerd tijdens de transcriptie: het proces 
waarbij DNA wordt overgeschreven naar een RNA-molecuul. 
De volgorde van de nucleotiden (met de vier stikstofbasen gu-
anine, uracil, adenine en cytosine) bevat genetische informatie 
voor eiwitsynthese. De genetische informatie van veel virussen 
is opgeslagen in een RNA-genoom.
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Een RNA-molecuul is enkelstrengs. De meeste RNA-
moleculen, waaronder mRNA, tRNA, rRNA en andere niet-
coderende RNA’s bevatten zelfcomplementaire sequenties die 
zorgen dat het RNA met zichzelf kan basenparen (met zichzelf 
waterstofbruggen kan vormen) waardoor het in lokale elementen 
wordt opgevouwen. Deze structuren bestaan niet uit lange dubbele 
helices zoals in DNA, maar uit verzamelingen van korte helices 
die zijn samengepakt en hierdoor erg lijken op eiwitten. Op deze 
manier kunnen RNA-moleculen een katalytische rol spelen in 
reacties. Men spreekt van een ribozym.

1-5 Verschillen tussen DNA en RNA

De chemische structuur van RNA is vergelijkbaar met die 
van DNA, zij het met enkele verschillen:

In organismen is RNA doorgaans enkelstrengs, en bestaat 
uit een veel kortere keten van nucleotiden. RNA kan zeer complexe 
driedimensionale structuren aannemen wanneer het zelfcomple-
mentaire sequenties bevat. Dubbelstrengs RNA komt ook voor in 
het genetisch materiaal van sommige RNA-virussen, en speelt in 
planten een rol bij cellulaire immuniteit.

Een RNA-nucleotide bevat het suiker ribose in plaats van 
desoxyribose in DNA. Dit wil zeggen dat er een OH-groep aan 
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het tweede C-atoom is gebonden in een RNA-nucleotide. In een 
DNA-nucleotide is deze afwezig. De hydroxylgroepen aan de 
ribose-ruggengraat maken een RNA-molecuul gevoeliger voor 
hydrolyse.

RNA bevat de stikstofbase uracil (U) in plaats van thymine 
(T) bij DNA. Uracil is een niet-gemethyleerde vorm van thymine. 
Tegenover uracil en thymine ligt de base adenine.
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1-6 Coronavirussen bij de mens

Het belang van coronavirussen als ziekteverwekker bij de 
mens is moeilijk te evalueren, omdat ze moeilijk te kweken zijn in 
een laboratorium. Coronavirussen zijn, naast de rhinovirussen, de 
veroorzaker van een groot percentage van gevallen van gewone 
verkoudheid bij volwassenen, met name in de winter en vroeg in 
de lente. Van de ruim 30 in het laboratorium geïsoleerde stammen 
van het coronavirus bestaan zeven varianten die de mens kunnen 
infecteren:

HCoV-229E
HCoV-OC43
SARS-CoV (zie onder)
HCoV-NL63 (zie onder)
HKU1-nCoV
MERS-CoV (zie onder)
SARS-CoV-2 (zie onder), veroorzaakte in 2020 de coro-

napandemie waarbij mensen de ziekte COVID-19 kregen SARS, 
MERS en SARS-CoV-2 kunnen dodelijke longontstekingen 
veroorzaken.
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1-7 Humaan coronavirus NL63

HCoV-NL63 werd eind 2004 geïdentificeerd in Nederland. 
Onderzoekers in New Haven (Connecticut) troffen het virus later 
ook aan in monsters die zij hadden afgenomen bij verkouden kin-
deren. Zij noemden hun virusstam het New Haven-coronavirus 
(HCoV-NH), maar meldden ook dat deze sterk overeenkwam met 
HCoV-NL63 en dus op z’n minst tot dezelfde soort behoorde.

Humaan coronavirus NL63 of HCoV-NL63, ook wel New 
Haven-coronavirus genoemd, is een soort virus uit de onderfa-
milie van coronavirussen dat eind 2004 werd geïdentificeerd bij 
een zeven-maanden-oud kind met bronchiolitis in Nederland. Het 
virus is een positief enkelstrengig RNA-virus met envelop dat zijn 
gastheercellen binnen dringt via de ACE2-receptor. Infecties met 
het virus zijn wereldwijd vastgesteld, en zijn in verband gebracht 
met vele veel voorkomende symptomen en ziektes. Geassocieerde 
ziektes met het virus zijn onder andere milde tot matige hoge lucht-
weginfectie, ernstige lage luchtweginfectie, kroep en bronchiolitis.

Het virus werd voornamelijk aangetroffen bij jonge kin-
deren, ouderen en patiënten met immuundeficiëntie. Het virus is 
seizoens-gerelateerd in gebieden met een gematigd klimaat. Een 
studie verricht in Amsterdam schatte de aanwezigheid van HCoV-
NL63 op ongeveer 4,7% bij gewone luchtwegaandoeningen. 
Verdere onderzoeken toonden aan dat het geen opkomend virus 
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is, maar eerder een virus dat continu circuleert in de menselijke 
populatie. Het virus heeft zijn oorsprong bij geïnfecteerde civet-
katachtigen en vleermuizen.

1-8 SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

Het SARS-coronavirus (afgekort SARS-CoV) veroor-
zaakte in 2003 een epidemie in Azië waarbij ongeveer 800 mensen 
stierven.

Het SARS-virus is het virus dat de ziekte SARS veroor-
zaakt. Het behoort tot de coronavirussen. Het virus was vóór 
de uitbraak van SARS in 2003 nog niet bekend. Voluit heet het 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus, ook afgekort tot 
SARS-coronavirus of SARS-CoV.

SARS werd voor het eerst in de Vietnamese hoofdstad 
Hanoi herkend als infectieziekte door Carlo Urbani, een Italiaanse 
arts die niet lang daarna aan de aandoening stierf. Laboratoria in 
tien verschillende landen werkten daarna aan het vinden van de 
ziekteverwekker. Dit kostte iets meer dan een maand: op 16 april 
maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de identificatie 
van het SARS-virus bekend.
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De naam SARS-virus werd bepaald door de WHO en de 
laboratoria die participeerden in het onderzoek. Aanvankelijk 
gold het als een afzonderlijke virussoort. Na 2003 werden ver-
schillende verwante virustypen ontdekt met andere dieren, zoals 
vleermuizen, als gastheer. Daarom besloot de ICTV in 2009 om 
deze typen samen met het SARS-virus onder te brengen in de soort 
SARS-gerelateerd coronavirus (officieel: Severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus, afgekort SARSr-CoV). Ook het 
later ontdekte virus dat begin 2020 een pandemie veroorzaakte, 
is bij deze soort ingedeeld en is daarom SARS-CoV-2 genoemd.

De soort hoort volgens de sinds 2018 geldende indeling 
bij het geslacht Betacoronavirus van de onderfamilie Orthocoro-
navirinae. Het MERS-virus dat in september 2012 werd ontdekt 
en de ernstige ziekte MERS veroorzaakt, valt eveneens in het 
geslacht Betacoronavirus, maar is minder nauw verwant aan het 
SARS-virus.

1-9 MERS (Middle East respiratory syndrome)

MERS-CoV, voorheen bekend als nieuw coronavirus 2012 
en HCoV-EMC,komt bij kamelen voor en kan op de mens worden 
overgedragen. Bij een epidemie midden mei 2014 had MERS 
zich verspreid van Europa tot Nieuw-Zeeland, met twee geval-
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len in Nederland (bedevaartgangers die naar Mekka en Medina 
in Saoedi-Arabië waren gereisd). In 2015 dook het virus ook op 
in Zuid-Korea.

Het Middle East respiratory syndrome coronavirus of 
MERS-coronavirus (kortweg MERS-CoV of MERS-virus) is een 
soort uit het geslacht Betacoronavirus en is een coronavirus dat 
lijkt op het in 2003 in Azië opgedoken SARS-virus. Het MERS-
virus kan tot levensgevaarlijke ontstekingen aan de luchtwegen 
leiden. Dit wordt Middle East respiratory syndrome genoemd.

Het virus werd voor het eerst op 24 september 2012 be-
schreven. In mei 2014 is het virus voor het eerst gesignaleerd in 
Nederland bij twee bedevaartgangers die naar Mekka en Medina 
in Saoedi-Arabië waren gereisd.

1-10 SARS-CoV-2 (SARS-CoronaVirus 2)

Eind 2019 vond in de Chinese miljoenenstad Wuhan een 
uitbraak plaats van een luchtweginfectie waarvan een tot dan 
toe onbekende variant van het coronavirus de verwekker bleek. 
Het virus werd aanvankelijk informeel het Wuhan-coronavirus 
genoemd, kreeg de tijdelijke naam 2019-nCoV en later SARS-
CoV-2 vanwege genetische overeenkomsten met het SARS-virus. 
De ziekte kreeg de naam COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019).
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De eerste besmettingen worden in verband gebracht met 
een vismarkt in Wuhan, waar illegaal ook levende zoogdieren 
werden verhandeld. De markt werd daarop gesloten. Infectie 
met het virus veroorzaakt griepachtige symptomen en leidt bij 
sommige patiënten tot longontsteking, die dodelijk uit kan pak-
ken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwde de 
uitbraak vanwege de snelle verspreiding en de ernst vanaf 30 
januari 2020 als een wereldwijde medische noodsituatie. Omdat 
er ook buiten China veel besmettingen plaatsvonden, merkte de 
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 de epidemie aan 
als pandemie: de ‘coronapandemie’.

Voor zover de wetenschap

1-11 Aantekening

Ik pik even een zin uit het geheel en die is:
“Menselijke coronavirussen werden ontdekt in de jaren 

zestig.”
Dit is omdat in de jaren 60 er veel research gedaan is in 

het menselijk DNA en in deze zoektochten kwam men het Corona 
RNA tegen.
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Laten we starten bij het begin

De eerste meldingen kwamen vanuit China en wel het 
district Wuhan. Er werd veel paniek gezaaid en de mensen vielen 
volgens de berichten werkelijk dood neer!

Kort daarna kwamen er voornamelijk meldingen binnen 
vanuit Saudi-Arabië en Italië welke later wel de drie 5G plaatsen 
waren waar 5G al op volle sterkte is voor geruime tijd.
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HOOFDSTUK 2
DNA

2-1 TOEVAL

Hoe kan een virus dezelfde DNA/RNA-string hebben?

2-2 Waarom de link COVID-19 en DNA?

Alle testen die gedaan worden om het zogenaamde CO-
VID-19 virus te vinden worden gedaan met de RT-PCR test wat 
ontwikkeld is door Dr Gary Morris 1984. Een test ontwikkeld voor 
onder andere longkanker en soortgelijke ziektes te diagnosticeren 
via het DNA/RNA! Als je dan de beschrijving leest van deze test 
wordt er door Dr. Gary Morris uitdrukkelijk geschreven dat deze 
RT-PCR test GEEN virussen kan opsporen!

Maar wat zien we nog meer?

Door deze test uit te voeren op zoveel mogelijk mensen 
blijkt dat IEDEREEN vrijwel dezelfde string van Excosums in 
hun DNA/RNA heeft en deze is identiek aan de DNA/RNA-string 
van Covid-19!
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Waarom zoekt men naar genetisch materiaal met een test 
die niet geschikt is om een virus vast te stellen?

OMDAT CORONA GEEN VIRUS IS!

Corona is een DNA/RNA-string die als virusnaam CO-
VID-19 kreeg. Dat om zo via een verspreidend zogenaamd “vi-
rus” de gehele wereld op zijn kop te zetten en te herstructureren. 
Is het u niet opgevallen dat na de eerste verspreiding het virus 
westwaarts ging?

Verder, een echt virus kan ook niet, zoals in China, binnen 
een week kelderen van duizenden zieken naar enkele tientallen 
gevallen! Een teken dat we niet over een virus praten maar dat 
het gaat om een “genetische oorlog”.

Let wel: bij iedereen is het Corona virus al jaren in het 
lichaam latent aanwezig! Ook dat weten we via diverse medische 
publicaties! Via een ingenieuze nieuwe manier van manipulatie 
(reeds eerder beschreven) kan men mensen uitschakelen wanneer 
men wil (denk aan de app die men nu introduceert).

Corona c.q. COVID-19 is een DNA/RNA-manipulatie en 
GEEN virus. Vandaar de DNA/RNA test die men nu bij iedereen 
aan het uitvoeren is.

John H Baselmans-Oracle
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HOOFDSTUK 3
DE LEUGEN

3-1 De leugen

In 2003 wist men al af van het Corona virus!

Zeer gedetailleerd wordt in deze 2003 film het protocol 
beschreven.

OPVALLEND? 
TOEVALLIG?
...La zona muerta The Dead Zone (original title)
Drama, Fantasy, Mystery | TV Series (2002–2007)

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / j e n o 1 9 6 9 / v i -
deos/2985230548224387/

3-2 De Corona indoctrinatie

In dit artikel wil ik de grootste boosdoeners in deze CO-
VID-19 farce open leggen. Dan wil ik beginnen met een quote 
vanuit de journalistieke wereld:

“Journalisten zijn allemaal in dienst van de regering!”
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Waarom ik dit aanhaal is omdat de journalisten de spreek-
buis zijn van de wereldwijde corrupte regeringen.

Zo zien we in hun berichtgeving alsmaar deze uitspraak:
“De patiënt is gestorven met een diagnose van COVID-19”
Men schrijft NIET:
“De patiënt is gestorven aan COVID-19”

De eerste zin die we alsmaar lezen is dat de patiënt niet is 
gestorven door het COVID-19 virus! De tweede zin zegt dat de 
patiënt door COVID-19 is gestorven maar die zien we nergens 
staan omdat dat namelijk medisch niet kan en als deze gebruikt 
wordt, men leugens verkondigt of de taal niet beheerst!

Wel doet men patiënten gestorven met een COVID-19 
diagnose op de Corona dodenlijst zetten!

Waar men helemaal niets over wil weten is dat er niet 
één geval duidelijk veroorzaakt is door een COVID-19 virus! 
Erger nog, er is geen virus zoals men ons doet voorschotelen en 
opdringen het te geloven!

En zo brengen de pers en de slaafse virologen, die even 
de macht hebben, de valse informatie naar buiten en de ter goe-
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dertrouwe personen om hen heen geloven dit allemaal en nemen 
zo alsmaar verkeerde beslissingen!

John H Baselmans-Oracle

3-3 Een eiland verder

1 eiland verder, afstand 71 km, Punda - Kralendijk is er;
Geen Avondklok!
Geen Dagklok!
Scholen open!
Alle sporten mogelijk!
Naar de baai mogen gaan!
Naar casino’s!
Kroegen en restaurants open!
Feesten toegestaan!
En dat allemaal tot 50 personen!
En dan hebben we Curaçao waar 160.000 mensen gevan-

gen worden gehouden dag en nacht en hun werk is afgenomen 
voor 0 (Nul) corona besmetting! En dan beweren dat de slaventijd 
is verdwenen onder Tula! En het vreemde is, het bedrijfsleven en 
bonden accepteren dat hun handel afgenomen wordt!

John H Baselmans-Oracle
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3-4 GEEN 1.5 meter meer in Amerika!

En wat gaat onze meneer Gerstenbluth doen?
2 meter betekent dus GEEN toeristen.

Trump says US will not extend social distancing 
guidelines.
World News-April 29, 2020

Trump says US will not extend social distancing 
guidelines.
President Donald Trump has said the federal government 

will not be extending its coronavirus social distancing guidelines 
once they expire on Thursday.

The president said he plans to resume official travel with 
a trip to Arizona next week and hopes to hold mass campaign 
rallies in the coming months with thousands of supporters, even 
though medical experts have said there is little hope of having a 
vaccine by then.

Mr. Trump also talked up the good news the day provided: 
hopeful results for a possible Covid-19 treatment.



39- Project Corona/COVID-19 -

3-5 Het uitsterven van een ras

Vrijen, verloven, trouwen en kinderen krijgen is verboden.

Beseft wel iemand met wat voor regels onze regering is 
mee gekomen?
En dat nog wel zonder enige wettelijke basis!
-Men moet “social distancing” houden.
-Men mag elkaar niet aanraken in het openbaar.
-Er is geen sociaal bij elkaar komen (elkaar leren kennen).

Alleen familieleden onder één dak mogen elkaar knuffelen 
en aanraken!

Snapt u wat dat betekent?
-Het is nu officieel strafbaar om aan te geven dat je verliefd 
bent! Je wil elkaar toch aanraken of liefhebben niet waar?
-Je mag je niet verloven want die ring kun je haar niet 
geven daar je binnen de “social distancing zone” bent 
geweest!
-Je mag je niet inschrijven om te gaan trouwen, je woont 
immers niet onder een dak en je moet die 1 ½ - 2meter 
afstand houden!
-Grote boetes staan erop als je een kind in gaat schrijven, 

je hebt dan namelijk de “social distancing” regel genegeerd! Men 
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gaat ervan uit dat je geen mannelijkheid hebt van minimaal 1½ 
tot 2 meter!

Bij de laatste 4 regels geef je openlijk toe dat je niet vol-
gens de regels/wet gehandeld hebt. Dat volgens een dolgedraaide 
regering en hun experts!

Maar er is een zeer opmerkelijk punt waar niemand over 
durft te praten!

Met deze regels is het duidelijk dat legaal is als je in je 
eigen huis met je eigen vrouw en kinderen er op los knuffelt, 
aanraakt en met misschien verdere gevolgen van dien! Men mag 
wel vrijen als men met elkaar wonend op één adres ingeschreven 
staat! Maar je mag GEEN lichamelijk contact hebben en liefde 
bedrijven met je geliefde of liefhebbende die tot een andere familie 
behoort en niet onder hetzelfde dak leeft!

Snapt u nu waar men mee bezig is en hoe krom de rege-
lingen zijn?

Door de huidig gestelde regels, die bekrachtigd worden 
via grote geldelijke en gevangenisstraffen die gesteld zijn, lijkt het 
dat pedofolie, incest, rommelen met kinderen en medebewoners 
nu gelegaliseerd zijn.
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Waar zagen we dat eerder?
O ja, stenen tijdperk!
Terug bij af dus!

En dan maar blijven volhouden als huidige machtsheb-
bers, dat men alles volgens gestelde wetten en verdragen aan het 
uitvoeren zijn.

John H Baselmans-Oracle

3-6 HOI, hoi, hoi de kleuterklas mag zwemmen!

Even wat cijfers hoe bewust de huidige regering en hun 
experts mensen met opzet in problemen brengen maar ook tegen 
elkaar opzetten en een opstand uitlokken.

We mogen zwemmen alleen op de nummerplaatdagen 
als je met de wagen naar een ver gelegen baai wil die, zoals men 
denkt, “rustig” is.

We praten ongeveer over 20.000 voertuigen per plaatdag.
Stel dat er van die autobezitters er de helft, 10.000, even 
een duikje willen nemen en dat er lopend, wonend bij de 
zee, en fietsend nog eens 5.000 mensen extra gaan!
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15.000 mensen per zwemdag die binnen een tijd van 3 
uren PER DAG even nat mogen worden!

Vele betalende baaien zijn dicht en baaien bij resorts zijn 
niet open voor blijkbaar stelende en oproer kraaiende binnenlan-
ders! Bah ….. zeker nu geen binnenlanders in ons nette resort!

Dan komen we op een baailengte van 2444 meter wat 
eventueel toegankelijk is! (per baai uitgerekend)

We hebben elke dag 15.000 graag sportende en naar water 
snakkende burgers die “losgelaten” worden als hondjes! Dat dus 
op 2444 meter beschikbare baailengte!

Dat wil zeggen dat er ruim 6 mensen op 1 meter 
terecht komen!
Hebben die meesters, doctoren en al die slimme 
bedenkers daar eens over nagedacht?

Heeft men dit simpel rekensommetje niet zelf kunnen 
bedenken?

OF…. Ja, of is deze achterlijke 6 tot 9 uur zwemregel 
maar ook de plaatregel BEWUST gecreëerd om zo de mensen als 
kleuters straf te geven omdat het te druk is in een paar uurtjes? 
Alles lijkt erop dat de politiek en hun experts met een machtsstrijd 
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bezig zijn! Praten we nog niet over de vele andere zeer domme 
achterlijke regels die nergens op slaan. Want laten we eerlijk zijn, 
het is toch van de zotte dat de lokale winkeliers beperkt open 
mogen gaan! De winkeliers moeten dit weigeren daar er in de wet 
een “open” en een “dicht” is en geen maar….

We worden belazerd en er is duidelijk “willekeur”, we 
mogen ervan uitgaan dat de “experts” kunnen rekenen, dus er 
is bewust gekozen om oproer en tegenstand uit te lokken. De 
dreigementen van diverse persgeile politici en hun noodcom-
missie liegen er niet om. Als schepje bovenop is er een minister 
van justitie die nog wat olie op het vuur gooit door zijn alsmaar 
dreigende uitspraken.

Dames heren politici en commissieleden, u weet wel dat 
u het bent die illegaal aan het handelen is maar erger nog, een 
opstand aan het uitlokken bent!

-U hongert mensen uit.
-U ontneemt 60% van de bevolking hun werk.
-U past willekeur toe en worden vrijstellingen gegeven als 
je alleen een “vriendje” bent van de partij!
-U bent het ook die verantwoordelijk is voor doden maar 
zeker voor heel veel leed!

“Blame not the people but blame yourself!”
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De tijd zal het bewijzen, er komt een tijd dat u niet kunt 
verschuilen achter een onschendbare identiteit zittende op een 
hoge stoel. De tijd komt dat het gerecht u zal laten zien wat u 
voor menselijk leed heeft aangebracht. Dan praten we nog niet 
over uw geweten die knaagt, knaagt en knaagt tot de laatste adem.

Coming soon….
John H Baselmans-Oracle

3-7 We mogen niet clusteren

“Maharo Isenia: Als je gaat zwemmen, houd de afstand. 
Er zijn meerdere dagen om naar het strand, ga niet direct om een 
piek te voorkomen. Voer sociale controle, ga naar een ander strand 
als het te druk is.”

Heer Maharo Isenia hoe dom is deze uitspraak?

Er wordt bepaald dat we mogen gaan zwemmen tussen 6 
en 9 uur! U plakt dat aan vast een plaatnummer, wat wil zeggen 
dat ongeveer 20.000 mensen mogen gaan zwemmen BINNEN 3 
uurtjes 2 dagen in de week! Hoe in hemelsnaam dom kan je zijn 
om dan te zeggen dat het niet druk mag worden en dat we afstand 
moeten houden op een paar honderden meters strand wat we op 
dit eiland hebben?
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Alles lijkt erop dat de hele regering en hun experts BE-
WUST mensen onrecht aandoen om zo een opstand uit te lokken!

STOP met die achterlijke plaatdagen! OOK dat 
clustert mensen!
STOP met tijden te stellen wanneer men op straat 
mag overdag!
STOP met mensen in grote problemen te brengen 
door regels te stellen die tegen elkaar indruisen!
STOP met beperkingen opleggen op winkels, je mag 
open of je blijft dicht maar niet 1 kraantje kopen op 
10.000 artikelen! Je moet als zakenman toch gek zijn 
daar je winkel voor te openen!

Het is de huidige regering en hun experts die onrust, on-
vrede en veel huishoudelijk leed activeren i.p.v. gezamenlijk dit 
probleem de kop in te drukken!

Laten we eens gaan overleggen met werkelijke experts en 
geen politiek gekleurde piassen!

John H Baselmans-Oracle
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3-8 De kinderklas genaamd “Corrupte regering en hun 
epidemioloog”

Gisteren werd er met veel bombarie ons als slaven verteld 
dat we als hondjes bepaalde uren mogen gaan lopen en fietsen maar 
dan wel in je wijk! Pas op, niet stout zijn en niet gaan zwemmen, 
vertelde juffrouw Römer ons!

Meester Gerstenbluth en zijn juffrouw Römer glunderden 
helemaal van het geweldige nieuws dat ze ons verkondigden. 
Zelfs met grote koppen stond het vanmorgen in diverse kranten 
“Alivio 2 krijgt vorm”!

Hadden we dan een Alivio 1? Of was dat, dat we als bewo-
ners met handen en voeten gebonden zijn aan onze woonkamer?

Maar dan ga je navragen wat het plan is de komende dagen/
weken in deze COVID farce? Ehu ehu plan ehu ehu wat bedoelt 
u? Er is geen plan en wij als de juffrouw en de meester bepalen 
wanneer we voor jullie weer een volgend kiertje openzetten.

Meester Gerstenbluth was heel duidelijk in zijn plan: 
“Trial-and-error” noemt deze opperhoofd het. Kan wel kloppen 
als je nergens de ballen verstand van hebt en dan met een minister 
hijgend in je nek 160.000 mensen opgesloten moet houden terwijl 
zijn “team” al over 100 failliete zaken op zijn naam heeft staan.
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Mensen die het wereldnieuws bijhouden zien dat er in 
Europa, America en verdere landen gehele schema’s zijn hoe de 
lockdowns wereldwijd versoepeld gaan worden. Week 1 doen 
we dit, week 2 dat en week 3 gaan we naar dat niveau, week 4 
zal er een algehele opheffing zijn! Schema’s die nu overal op-
duiken BEHALVE in onze kinderklas die alleen maar wacht op 
het allerslechtste en alsmaar negatief gaat beweren dat we in een 
“trial-and-error” zitten!

Dat noemt men nu echt een professionele aanpak van een 
probleem. Mensen, we zijn hier met 160.000 inwoners die in 
dwang gehouden worden door 4 lapzwansen die schooltje, meester 
en juffrouw aan het spelen zijn.

“Trial-and-error” dat is onze toekomst!

John H Baselmans-Oracle
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3-9 600.000 doden per jaar!

Wereldwijd eist het normale griepvirus tussen de 300.000 
en 600.000 dodelijke slachtoffers per jaar!

Geen quarantaine, geen show, geen paniek!
Simpel, neem je vitamine C, blijf warm en uitzieken, is 
dan het advies.
Geen berichtgevingen, geen paniek opwekken!
Maar dan zijn er 2592 Corona doden rond de wereld en 
de gehele wereldeconomie is aan diggelen en mensen gaan 
zelfs dood van de angst die over hen uitgekraamd wordt!

Ook is het ondertussen overduidelijk dat de zwakkere 
mensen het leven laten (net zoals bij het griepvirus) maar er is 
ook een opvallend detail en dat is, dat 5G en deze griep aan elkaar 
gerelateerd zijn!

John H Baselmans Oracle

3-10 Jij wel, jij niet

Jij bent te oud,
jij niet.
Jij bent nog jong en vitaal,
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jij wel.
Jij bent ziek,
jij niet.
Jij bent gezond,
jij wel.

Dit zijn de criteria die uitgevoerd worden door het 
Corona virus.
Of zijn het de regels beschreven in ritualen van de 
freemasons?

Jij mag wel leven,
jij mag niet leven.

John H Baselmans-Oracle

3-11 Toevalligheid of met voorbedachte rade?

Lees dit stuk en kijk even waar de virusgevallen nu aanwe-
zig zijn en waar uit het niets zoals in Italië het geactiveerd wordt.

Dit is de nieuwste vorm van een Nano oorlog.
“De Chinezen kregen allemaal verplichte vaccins afgelo-

pen herfst. Het vaccin bevatte repliceren, die werden geactiveerd 
door 60 Ghz mm 5 G golven die net werden ingeschakeld in 
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Wuhan (evenals alle andere landen met 60 Ghz 5 G) met de “slim 
stof” dat iedereen op de wereld door chemtrails heeft ingeademd.

Daarom als ze zeggen dat iemand “genezen” is, kan het 
“virus” op elk moment “digitaal” weer worden geactiveerd en kan 
de persoon letterlijk doodvallen. The Diamond Princess Cruise-
schip was speciaal uitgerust met 60 Ghz 5 G. Het is eigenlijk 
moordaanslag op afstand.

Amerikanen ademen momenteel dit “slimme” stof in door 
chemtrails. Bedenk het zo..... Voeg de combinatie van vaccins, 
chemtrails (slim stof) en 5 G toe en je lichaam wordt intern gedi-
gitaliseerd en kan op afstand bestuurd worden. De orgaanfuncties 
van een persoon kunnen op afstand worden stopgezet als men 
niet-conform wordt beschouwd. Wuhan was een test voor ID2020. 
De elite noemt dit 60 Ghz mm 5 G zwaai de “V” golf (Virus) om 
ons te bespotten.”

(Informatie: Nora Meurkens)

Vergeet niet dat heer Trump het in een van zijn laatste 
speeches had over de (6de wereldoorlog). Duidelijk verpraatte hij 
zich want kort daarna begon het virus zich te ontplooien.

Hoe groot is een Nano?
De grootte-orde van nanometers (afkorting nm) is een miljardste 
van een meter.



51- Project Corona/COVID-19 -

3-12 Realiteit

Als geboren mens zijn we in de huidige tijd de waarheid 
betreffende onze herkomst en de wetten van de natuur blijkbaar 
vergeten.

Gisteren dook een redactioneel stuk op in de Volkskrant 
wat Nederland blijkbaar liet schokken. Het stuk gaat, zoals vrijwel 
alle berichtgeving in deze tijd, over het Coronavirus of te wel het 
Covid-19 virus.

“Dit coronavirus laat zich niet bedwingen.”

Dit is de kop van dat stuk en dan vraag je je af of deze 
krant meer weet dan dat wij mogen weten? Dat maakt ook dui-
delijk dat dit virus niet op zichzelf werkt maar ook tengels heeft 
in de Nanotechnologie.

Elk virus, in de zuiverste zin, is te bedwingen en is er een 
natuurlijke oplossing voor elke ziekte. Dat als we in termen van 
moeder natuur zouden werken en handelen. Maar duidelijk blijkt 
dat er een “virus” aan het verspreiden is dat buiten moeder natuur 
uit rijkt. Een tweede stelling in dit stuk is de regel; “Virus ‘oogst’ 
vooral verzwakten. En al doet ze dat wreed en zonder genade, dat 
is een geluk bij een ongeluk”.



52 - Project Corona/COVID-19 -

Dit is algemeen al gaande bij elke virus en zeker in de simpele 
griepvirussen die alleen een dodelijke afloop hebben bij de zwak-
keren onder ons. We praten hierover volgens de wereldcijfers 
tussen de 400.000 tot 600.000 doden die alleen door griep en 
daar aan gerelateerde complicaties sterven. Verder is in de natuur 
een normale regel dat de zwakkeren sterven. We zien dat in de 
plantenwereld maar ook in de dierenwereld. Dus wat is er anders 
aan dit virus als dat de natuur als vaste regel heeft gesteld? Maar 
in bovengenoemde regel praat de redactie over “oogsten” en 
“geluk bij een ongeluk” wat uitspraken zijn dat we hier niet over 
een simpel griepvirusje praten zoals de aanduiding Covid-19 ons 
moet doen geloven. In de vele patenten maar ook in vele producten 
komt Corona voor maar wat laat in een keer dit virus exploderen?

Een oplettende lezer en volger over dit virus ziet een dui-
delijke connectie, dat het virus niet op zichzelf werkt en bronnen 
zich ontplooien waar 5G experimenten en installaties zijn. Ook 
zien we bij het volgen van radarbeelden dat vreemde patronen 
zich voordoen op die plaatsen waar het Covid-19 virus in een 
keer opduikt!

Terugkomend op het stuk in de Volkskrant is het duidelijk 
dat we niet alleen met het virus te maken hebben.

Waar vele personen zich druk over maken is de uitspraak 
van zwakkere die als eerste sterven. De hoofdwet van moeder na-
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tuur is echt niet waar we als mens ons druk over moeten maken. 
We mogen van geluk spreken dat we doorgaans van een lang leven 
mogen genieten en wat zeuren we als we door moeder natuur 
teruggenomen worden.

Waar het om gaat is dat er een monster is gecreëerd waarbij 
natuur en techniek samengekoppeld zijn. Om via een buitenna-
tuurlijk creatie zo een groter deel van de wereldbevolking op te 
ruimen! Natuurlijk gaat dat alles onder het mom van zogenaamd 
een “natuurlijke” griepvirus!

En dan denk ik wederom aan de uitspraak van heer Trump 
enkele maanden geleden die beweerde dat hij de 6de wereldoorlog 
afgewend heeft!

Is dit Covid-9 virus dan de 5de wereldoorlog?

John H Baselmans-Oracle

3-13 Farce “social distancing”, we praten over AI

Tot de dag van vandaag is er geen bewijs dat het gehele 
“social distancing” werkt! Erger nog, het is de grootste farce die 
men in aan het voeren is! Want als een beetje denkend mens weet 
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men ook dat een virus zich niet tegen laat houden, zelfs al is de 
afstand 5 of meer meters!

Maar wat is de ware reden van deze farce want buiten de 
spoedinvoering van een 5G is men ook alsmaar aan het stressen 
over “social distancing”.

We zijn op het punt gekomen van totale algehele controle. 
Want de 5G is er echt niet voor om kindertjes thuis te laten leren en 
ons een snelle internet te bezorgen. Maar 5G is er om de algehele 
controle compleet digitaal te laten verlopen. Wat je doet, hoe je je 
gedraagt en of je wel aan de regels houdt, daar heeft men de zeer 
snelle 5G voor nodig!

Maar er is een technisch probleem en dat is, als mensen te 
dicht op elkaar staan kan de elektronica of te wel de AI (Artificial 
Intelligence) mensen niet correct identificeren. Mensen te dicht 
op elkaar geeft nog grote problemen bij het registreren van indi-
viduen. Daar is afstand voor nodig! Nu willen de grond camera’s 
nog wel veel registreren maar het grote plaatje is dat dit alles via de 
duizenden satellieten boven onze hoofden, die nu uitgezet worden 
door meneer Musk, deze controle gaat regelen rond de wereld! En 
dat maakt dat mensen te dicht op elkaar te veel errors gaat geven. 
Dus…. wat voert men in bij een fake ziekte ….. mensen moeten 
1 ½ meter van elkaar bewegen in het openbaar! Zo niet, ga je 
strafpunten krijgen en zullen er vrijheden afgenomen worden! 
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De zogenaamde elektronische gevangenis! Iets wat in China al 
volop mee gewerkt wordt.

“Social distancing” heeft niets te maken met het Covid-19 
virus wat voorheen Corona heette en vanaf de jaren zestig al in 
alle griepepidemieën voorkomt en nu alleen een andere naam 
heeft gekregen!

“Social distancing”, laat je niet belazeren, ga verder vra-
gen en zie hoe we gecontroleerd gaan worden door de nieuwste 
AI-technieken.

John H Baselmans-Oracle
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3-14 Even de lokale cijfers op een rijtje

Even wil ik u via cijfers laten zien dat we op het eiland 
Curaçao belazerd worden door een corrupte regering en hun ex-
perts. We hebben reeds 3 weken een algehele lockdown die veel 
verder gaat dan menig lockdown rond de wereld. 160.000 mensen 
mogen niet op straat komen want we kunnen elkaar besmetten 
volgens de experts!

MAAR………..
4.500 Vrijwilligers mogen op straat.
3.000 Doktoren, specialisten, verplegend personeel mogen 
op straat.
2.500 Winkelpersoneel mag op straat.
2.500 Utilities, water, elektra en telecom mogen op straat.
1.500 Politici, hogere ambtenaren, experts en hun vriendjes 
mogen op straat.
1.500 Politie en militairen mogen op straat.
1.000 Bewakers mogen op straat.
750 Aanvoer goederen mogen op straat.
200 Pers, cameramensen, technici mogen op straat.
20.000 Mensen die via hun kenteken boodschappen doen, 
mogen op straat
2.000 Vrijstellingen voor spoedgevallen mogen op straat.
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Je praat over ruwweg 40.000 mensen PER DAG die met 
elkaar contact hebben, met elkaar werken plus de vele personen 
die mensen aan huis bezoeken voor thuiszorg, eten of hulp bieden!

Ondanks dat 40.000 mensen dagelijks met elkaar en vele 
andere mensen contact hebben, is er onder deze mensen NIET ÉÉN 
die besmet is geraakt! Hebben deze mensen ook een vrijstelling 
van het Covid-19 virus gekregen?

Dan hebben we de thuiszitters die nu de gehele dag in 
elkaars nek zitten te hijgen en ook daar ondanks de vele medische 
en sociale problemen zijn er slechts 2 besmettingen geconstateerd!

Ondanks dat wil een expert van een Epidemioloog en zijn 
corrupte politici beweren dat er een grote uitbraak gaat komen! 
3 weken lang, ver buiten door hem gestelde incubatietijd, laat 
je dagelijks 40.000 mensen “los” en sluit je 120.000 op en dan 
gebeurt er niets!

-Weet het virus dat hij de 40.000 personen die vrij zijn 
niet mag infecteren?
-Is het misschien een denkend virus die kijkt naar v
rijstellingen?
-Is de epidemioloog en zijn blinde politici ons bewust 
aan het opsluiten?
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Gezien de cijfers lijkt het hier sterk op omdat het lokale 
zogenaamde Covid-19 virus dus mensen niet infecteert die door 
een gouvernement vrijstelling hebben! En er een gouvernement 
is die mensen zonder veroordeling opsluit en in gevaar brengt! Is 
het dat laatste wat we eens internationaal juridisch eens moeten 
laten toetsen?

Heer Gerstenbluth, de door u gestelde 2 weken incuba-
tietijd zijn reeds lang voorbij en ondanks dat u mensen op een 
kluitje opsluit, mensen bewust in gevaar brengt door veel ellende 
tussen de 4 muren, wilt het maar u niet lukken dat er een grote 
uitbraak komt! Hoe lang denkt u ons nog voor de gek en gevangen 
te kunnen houden?

John H Baselmans-Oracle

3-15 Pandemie

Een pandemie uitroepen voor 5080 doden op een wereld-
wijde bevolking van 7.7 miljard mensen is een misdaad tegen de 
menselijkheid!

En wij mensen pikken dit allemaal.
Nee, we zijn geen gehersenspoelde slaven!
John H Baselmans-Oracle
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3-16 Experimenten met coronavirus al in 2013 afgewezen 
wegens risico’s voor volksgezondheid

Al minstens acht jaar geleden experimenteerden weten-
schappers met voorlopers van het huidige coronavirus.

Ze wilden de werking ervan op de menselijke luchtwegen 
versterken.
Precies wat het huidige corona virus zo gemeen maakt.
Vanwege voorziene gezondheidsrisico’s werd de f
inanciering van het onderzoek door de
Amerikaanse overheid al in 2013 stopgezet.

Experimenten met coronavirus al in 2013 afgewezen we-
gens risico’s voor volksgezondheid

Nature medicine NUMBER 12 | DECEMBER 2015
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses
shows potential for human emergence
The Scientist Nov 16, 2015
Lab-Made Coronavirus Triggers Debate
The creation of a chimeric SARS-like virus has 
scientists discussing the risks of
gain-of-function research.
Nature ACE2
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Why does the coronavirus spread so easily between peop-
le? Researchers have identified microscopic features that could 
make the pathogen more infectious than the SARS virus — and 
serve as drug targets.

04-12-2015 Wuhan Institute Of Virology, Chinese 
Academy Of Sciences Will SARS come back
The emergence of severe acute respiratory syndrome 
coronavirus (SARS-CoV) and Middle East respiratory 
syndrome (MERS)-CoV underscores the threat of 
cross-species transmission events leading to outbreaks 
in humans.

Recently, Prof. Zhengli Shi and Xingyi Ge from WIV, in 
cooperation with researchers from University of North Carolina, 
Harvard Medical School, Bellinzona Institute of Microbiology 
and etc, examine the disease potential of a SARS-like virus, 
SHC014-CoV

Conclusie

En zo blijf ik vasthouden aan mijn eigen Corona aanval 
in de weken van 15 oktober 2019 waar ALLE symptomen zich 
lieten zien en ik leek op een zwaar longpatiënt en alle ongemak-
ken daaraan vastklevend.
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3-17 Er zijn simpele zielen die nog steeds geloven dat 
COVID-19 een simpel virus is dat via lucht en contact over 
gaat.

Met deze hype, wat zien we de mensen nu massaal doen?
Ja, men plundert de supermarkten leeg, blikvoer en alles 
wat maar te bewaren is! 
En ja, guess what!
Waar zit dit virus in en dat sinds 2013? Het zwaar 
gemanipuleerde voedsel wat u nu per dozen inkoopt!
Worden mensen dan NOOIT wakker?
DE LEUGEN VAN HET Covid-19 virus in Nederland!
Lees dit:
Feb 27, 2020
Eerste besmetting coronavirus in Nederland: patiënt (56)
AD mrt 14 2020
De IC-specialist Covid-19 ,,In het Erasmus zijn er twee 
patiënten die nu drie weken aan de beademing liggen’’.
3 WEKEN is wel 22 februari!
Waarom is men 5-6 dagen stil geweest om het eerste 
geval te melden zodat de Carnaval stilgelegd kon 
worden en zo de besmetting?

De leugens komen door het verpraten van vermoeide 
leugenaars steeds meer naar boven!



62 - Project Corona/COVID-19 -

3-18 Het draaiboek van het Corona virus in een 2007 serie 
en in 2016 verfilmd!

Gisteren heb ik de complete film (3 uren) gekeken wat een 
exacte kopie is van wat er nu spelende is.

Vandaag is deze film overal weggehaald en is op de legale 
sites niet meer te vinden.

Heb je toegang tot andere kanalen download dan de film 
“Pandemic” en je weet precies wat er gaande is in de Coronafilm.

Hij is weer online zie deze link;
https://youtu.be/zWjj4mysA6A

3-19 OPMERKELIJKE UITSPRAAK!

Heer Gerstenbluth antwoordt op de vraag; hoe lang deze 
situatie lokaal gehandhaafd blijft:

“Het eiland blijft in een lock zolang het COVID-19 virus 
er wereldwijd is!

Met andere woorden: Zolang er nog landen zijn met dit 
virus blijven wij gevangenen van een corrupt systeem!
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Dat wil dan duidelijk zeggen VOOR ALTIJD!
Want het virus zal en kan niet meer verdwijnen!
Geen wonder dat men nu al alles zet op juni 2020!

LATEN WE TEN STRIJDE GAAN!

3-20 Snapt u deze COVID-19 onzin nog?

7 personen ziek op de 150.000 personen en men legt een 
geheel eiland plat! 510.000 personen ziek op 7.600.000.000 per-
sonen en men brengt de gehele wereld in rep en roer!

Dat allemaal omdat enkele “experts” menen dat de onder-
gang van de mensheid is ingezet! Maar lees; omdat er triljoenen 
vrijkomen die verdeeld gaan worden onder de elite en hun far-
maceutische vriendjes!!

Hoe lang moeten we dit als bewoners van planeet aarde 
dit nog nemen?
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3-21 China reports deeply disturbing coronavirus 
development

New research has shown that there could be a second wave of 
infections looming. As many as 14 per cent of recovered corona-
virus patients in China have tested positive again, according to 
medical experts. Research showed that between three to 14 per 
cent of patients were diagnosed with the coronavirus, after already 
being given the all-clear. At one hospital in Wuhan, doctors found 
that five of the 147 patients in a study tested positive again after 
recovery, Wang Wei, director of the city’s Tongji Hospital, told the 
state broadcaster CCTV yesterday. In another briefing, deputy di-
rector of the Guangdong Centre of Disease Control and Prevention, 
Dr Song Tie, reportedly said there is no clear conclusion on why 
this happens and whether such patients could still be infectious.
The patients in Wuhan showed no symptoms after testing positive 
again, according to research done by the Wuhan medical. The 
researchers also found no evidence they were still infections, as 
family members all tested negative.

However, it is those ‘silent carriers’, who along with the 
increasing number of imported cases, are concerning experts. 
7news Australië

En zoals ik alsmaar naar buiten breng, zolang men 5G 
en de frequenties in die range blijven uitzenden, zal dit virus een 
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weg vinden om zo over te gaan naar iedereen op deze aardbol! De 
sleutel in deze zogenaamde virus (gemuteerd SARS virus) ligt in 
de frequenties en het explosief gebruik daarvan!

3-22 DE LEUGENS GAAN DOOR!

Niets hoor je over de besmettingen van illegalen.
Niets hoor je van de besmetting bij de chollers.
En natuurlijk is er geen binnenlandse besmetting!
Als alles werkelijk zo is waarom dan een geheel eiland 

economisch naar de afgrond trekken?

Wat zit erin voor de politiek? En wat is het draaiboek wat 
gedirigeerd wordt door een minister Romer die werkelijk iedereen 
blijkbaar naar haar hand heeft staan!

Verder hanteert men lokaal het draaiboek van Nederland 
wat duidelijk geen draaiboek is, gezien dat er maar weinige geïn-
fecteerde herstellen maar Nederland percentsgewijs ook nog een 
van de hoogste sterfgevallen heeft!

We worden belazerd, we worden bedrogen en niemand 
heeft de ballen om dat aan te kaarten!

John H Baselmans-Oracle
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3-23 Hoeveel bewijs wilt u nog voor uw neus zien?

Het bewijs wat er gaande is!
Aruba: Diverse COVID-19 patiënten, geïnfecteerd 
in buitenland.
Bonaire: GEEN COVID-19 patiënten, GEEN 
infecties vanuit buitenland.
Curaçao: Diverse COVID-19 patiënten, geïnfecteerd 
in buitenland.
Saba: GEEN COVID-19 patiënten, GEEN infecties 
vanuit buitenland.
St Eustatius: GEEN COVID-19 patiënten, GEEN 
infecties vanuit buitenland.
St-Maarten (Nederlandse gedeelte): GEEN 
COVID-19 patiënten,
GEEN infecties vanuit buitenland.

- Alle eilanden kregen tot voor enkele dagen nog 
bezoek van schepen en vliegtuigen.
- Bezoek van mensen die of uit Nederland of 
Amerika kwamen.
Waarom heeft Aruba en Curaçao WEL COVID-19 
patiënten?
En Bonaire, Saba, St Eustatius en St-Maarten 
GEEN COVID-19 infecties?
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En worden bij de meest geïnfecteerde het gezien als ko-
mend van het buitenland?

Alle eilanden hebben vanuit dezelfde delen van de wereld 
passagiers ontvangen en toch zijn 4 eilanden vrij van het virus en 
zijn de twee eilanden geïnfecteerd en hangt men een show uit die 
totaal nergens op slaat!

We kunnen duidelijk rond de wereld zien dat het virus in 
elk mens al aanwezig is, het is een kwestie van “activeren”!

Duidelijk genoeg is er bij onze 2 “geïnfecteerde” eilanden 
WEL een 5G die aanstaat en op de resterende 4 eilanden is er 
simpel, op de Nederlandse gedeeltes, GEEN 5G!

Waarom houden Aruba en Curaçao de 5G aan en dat ten 
koste van vele personen?

Praten we om, ten koste van de bewoners, mee te delen 
vanuit de miljardenpot die opengesteld is?

John H Baselmans-Oracle
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3-24 CURACAO DRAAIT DOL!

De avondklok is ingesteld: van 21.00 - 06.00 uur mogen 
mensen niet meer op straat zijn. Uitzonderingen zijn noodgevallen 
en dokters, politie etc. Die moeten een ID kunnen tonen. Restau-
rants, supermarkten, toko’s, botica’s en andere winkels moeten 
19.00 uur dicht. Openbaar vervoer blijft rijden tot 21.00 uur om 
mensen op tijd thuis te brengen. Hoe kan je het bedenken terwijl 
nergens is bewezen dat het een positief effect heeft op deze farce!

Je moet politiek toch compleet incompetent zijn als je dit 
in een keer uit het niets invoert! Mensen die gaan werken vanaf 
Bandabou vertrekken hier al rond 4.30 - 5 uur!

Weer houdt men geen rekening met Bandabou!

Verder is het nu duidelijk waarom het Nederlandse leger 
deze kant uitkomt; marcial law is onderweg, dat is nu overdui-
delijk!

Goed nieuws! Nu krijgen alle chollers en illegalen ook 
een bed om op te slapen!

LAAT UW VRIJHEID NIET AFNEMEN DOOR EEN 
CORRUPTE REGERING EN EEN FAKE VIRUS!
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Volgens alle wereldverdragen hebben wij als mens het 
recht op vele vrijheden. Een recht waar velen voor gestorven zijn 
in het verleden. NIETS maar ook NIETS kan ons onze vrijheden 
afpakken!

- Geloof niet alle regels die gesteld zijn door een 
corrupte regering.
- Geloof niet de farce rond en om een virus.

Laat ons niets opleggen! Men kan ons niet opgesloten laten 
zitten in een huiskamer of appartement!

De gehele opzet is om ons los te trekken van de natuur 
vanwaar wij onze krachten halen. Ga wandelen, ga zwemmen, ga 
buiten spelen, maakt connectie met moeder natuur en geloof AB-
SOLUUT niet de farce om elkaar niet meer te omhelzen, zoenen 
of de hand te schudden!

Want van elk persoonlijk contact, weet men, worden we 
als mens sterker en dat is wat men nu verbiedt!

Daar is waar je het antistof kan halen voor een farce virus! 
Geloof absoluut niet de fake dodenlijst! 98% van de doden zijn 
niet een gevolg van, volgens vele artsen, het virus maar van vele 
andere ziektes en de jaarlijkse reguliere griep!
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Kom op voor uw vrijheden!

Met z’n allen kunnen we deze corruptie en fake verhalen 
van de huidige politiek ongedaan maken!

Het recht van vrijheid, MKK Curaçao

John H Baselmans-Oracle

3-25 Wat heeft de overheid te verzwijgen over de 
handelswijze in het geval Covid-19?

Bekend door de rechtszaak tegen Corona regels tegen de 
Duitse staat – Advocaat opgenomen in psychiatrische kliniek

De advocaat Beate Bahner is door de politie naar een 
psychiatrische kliniek gebracht. Daar besloot een dokter om haar 
op te nemen als patiënt. De advocaat was bekend geworden met 
een klacht tegen de Corona-maatregelen.

De advocaat Beate Bahner is opgenomen in de psychia-
trische afdeling. Dit werd bevestigd door een woordvoerder van 
het verantwoordelijke politiebureau Mannheim WELT. 
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Bahner werd op zondag tijdens een politieactie aan een 
kliniek overgedragen en door een arts onderzocht, aldus Norbert 
Schätzle van het politiehoofdkwartier van Mannheim.

3-26“Werken maakt vrij”

Steeds meer wordt het duidelijker dat het niet om een virus 
gaat maar over corrupte zaken van regeringen. In Europa en China 
zien we dat het om geheel controle gaat over hun burgers. Lokaal 
zien we dat er met man en macht gewerkt wordt aan een wietwet 
die 3 mensen ontzaglijk rijk gaat maken. De cocaïnehandel gaat 
een bijzaak worden en de mediwiet gaat de markt bepalen. Maar 
ook veel drugsgelden moeten gesluisd worden en dat is nu alle-
maal spelende doordat er grote projecten opgestart worden door 
zogenaamde personen die het eiland willen redden! Er zijn ook 
landen die alweer volop draaien omdat ze niet meededen aan deze 
machtsstrijd; Zweden, Italië, Spanje, Nigeria, Azerbaijan, de Ara-
bische landen, Maleisië, Libanon maar ook Bonaire en Amerika 
hebben alles opengegooid en er zijn in vele gevallen of komende; 
geen lockdowns, geen “social distancing” en geen restricties meer!

Duidelijk is dat een deel van Europa en ook ons eiland ge-
kozen hebben voor de weg van oorlog, vernieling en totale afbraak.
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Maar is u al een vreemd detail opgevallen? We mogen wel 
gaan werken maar sociale contacten en plezier maken is absoluut 
verboden.

We worden wel weer vrijgesteld om geld te genereren voor 
de grote geldverdiener, namelijk de staat met hun corrupte poli-
tiek. Diezelfde club die dagelijks persconferenties houdt om dag 
in dag uit leugens te verkondigen over een zeer gevaarlijk virus! 
Alsmaar hoor je dat de inkomsten te laag zijn en het land/eiland 
afzakt naar de afgrond! We moeten onze belastingen betalen, we 
moeten onze schulden betalen want men komt geld tekort om de 
slavendrijvers, in vorm van politie en leger, te betalen!

Geholpen door de Nederlandse defensie worden we weer 
als slaven aan het werk gezet op die plaatsen waar geld te maken is!

Een opmerkelijk detail is dat scholen en uitgangsgelegen-
heden, hotels en toerisme dicht blijven want deze sectoren zijn 
alleen een last, maar het belangrijkste, meer inkijk met wat nu aan 
het spelen is! Valt u ook niet op dat vele winkels gesloten moeten 
blijven? Zij betalen niet om weer te mogen verkopen! Men weet 
dat mensen krap zitten en weer gaan werken voor wat geld en 
het eiland gaat weer het grote geld innen via de drugskanalen en 
financiële sector (witwassen van vele miljarden).

“Arbeit macht frei” was de vorige oorlog nog het motto!
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En wederom is er dezelfde structuur opgedoken en in 
werking gezet!

Nee, plezier is uit den boze! Geen plezier, aan het werk en 
geld genereren! Dat is waarom we overdag losgelaten worden! ‘s 
Avonds is het monden en ogen dicht en terug in je cellen!

Gaat er nu eindelijk een belletje rinkelen waar men mee 
bezig is?

Weiger werken, eis eerst je vrijheden terug!

John H Baselmans-Oracle

3-27 OPSLUITING VAN OUDEREN IS NIET 
RECHTSGELDIG!

Op de RIVM site stond niets over de opsluiting van ou-
deren. Alleen dat het een advies was. Het zijn geen regels, maar 
aanbevelingen.

In wetboek staat dat mensen nooit vastgehouden mogen 
worden.

Artikel 11 van de grondwet,
Artikel 15 van de grondwet,
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Artikel 22 van de grondwet waren duidelijk.

De wet zegt dus iets anders. “Het vasthouden van mensen 
is gijzeling”. Wat weer strafbaar is. Het gaat erom dat personen 
het recht hebben op vrijheid! Nergens staat beschreven, dat het 
vastzetten van ouderen rechtsgeldig is! Men kan zelfs het verzor-
gingshuis aanklagen.

Het gaat over de rechten van de mens!

Bevestiging van een derde persoon was:
“De regels die gemaakt worden zijn inderdaad advies re-

gels! En als een persoon het huis wil verlaten mag niemand haar 
tegenhouden. Het verzorgingshuis moet hen laten gaan en er mo-
gen geen consequenties zijn in de vorm van 14 dagen quarantaine. 
De persoon huurt een kamer en neemt service af. Daar betaalt zij 
voor en dit is contractueel vastgelegd. En aangezien een persoon 
via een vrijwillige weg, zonder dwang opname en zonder bijzon-
dere hulp binnengekomen is, heeft deze de beschikking over haar 
eigen wil. Landelijk zijn al een aantal ouderen die ook op deze 
manier hun vrijheid in deze laatste weken teruggekregen hebben.”

Wat hier gebeurd is, mag niet. En kan niet!
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Vraag advies van een jurist. En als u niet goed bent in 
onderhandelen, vraag hulp van iemand die u helpen kan. 

KOM OP VOOR DE OUDEREN!

John H Baselmans-Oracle

3-28 Druk Hemelvaartsweekeinde zorgt NIET voor corona-
uitbraak

Het drukke Hemelvaartweekeinde heeft geen effect gehad 
op de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Ook het 
heropenen van de basisscholen en het hervatten van de contact-
beroepen, vier weken geleden, zijn niet terug te zien in de cijfers. 
Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg.

Het risico is reëel dat vorige week mensen besmet zijn 
geraakt tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam, her-
haalde Kuipers, maar dit is misschien niet terug te zien in de 
totale aantallen.

Note
Wederom is duidelijk dat het zgn Virus “ zich NIET ge-

draagt als een virus. Grote groepen bij elkaar hebben geen invloed 
bij dit zgn virus en dat zien we ook in vliegtuigen, scholen en 
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andere plaatsen waar mensen hutjemutje op elkaar staan!
Wanneer gaat men deze leugen inzien?

3-29 WHO waarschuwt: “Lucht in vliegtuigen is zeer 
ongezond”

h t t p : / / w w w. e u r o . w h o . i n t / _ _ d a t a / a s s e t s / p d f _
file/0019/341533/5_OriginalResearch_AerotoxicSyndrom_ENG.
pdf

En let wel.... 
lees goed....

De enige juiste informatie is WHO website!!

3-30 ‘Sensationele ontdekking in WHO/RIVM-
virushandboek:

Geen bewijs dat anderhalve meter werkt!’

WHO/RIVM baseren hun 1,5 meter afstand regel op het 
beroemde handboek van William Firth Wells uit 1955. Dat boek 
heb ik teruggevonden en ik ben verbijsterd over wat ik in dat -op 
zichzelf imposante- boek gevonden heb.
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Er is ook in dat boek geen bewijs dat die afstand werkt 
(alleen dat een druppel maximaal 1 meter ver komt).

Maar wat vele malen belangrijker is: er wordt verslag 
gedaan over dierproeven met tuberculose en influenza. En die 
resultaten laten overtuigend zien dat de dieren veel eerder en 
veel erger ziek worden door airborne microdruppels dan door 
grote druppels. Wells noemt het verschil zelf “astonishing” in 
zijn boek (blz 119).

De kleine druppels dringen diep door in de longen. De 
grote druppels niet. Dit standaardwerk biedt geen enkele on-
dersteuning voor het invoeren of handhaven van de 1,5 meter 
samenleving. Het wijst juist op de grote gevaren van de zwevende 
microdruppels (aerosols). Als die goed bestreden worden dan zul-
len er geen besmettingen meer zijn.

Maurice de Hond 19 juni 2020
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HOOFDSTUK 4
DE POLITIEK

4-1 Mochten er postings verdwijnen!

Alle postings over de huidige situatie zijn terug te lezen, 
met nog extra informatie op de pagina:

https://www.place4free.com/Covid/Covid.htm
De eerlijke en ware informatie zal naar buiten blijven 
komen.

Ik zie u op deze website!
John

4-2 DE WERELD VAN DE WAANZIN!!!

Welke voorkennis hadden deze personen op het Ameri-
kaans consulaat?

4-3 37.000 militairen als proefkonijnen

‘Defender Europe 2020’ is er niet met toeval net in deze 
tijd!
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We weten uit het verleden dat het de militaristische manier 
is om hun jongens als proefkonijnen te gebruiken en uit te zoeken 
wat voor impact een virus op hun manschappen heeft. Zoals u 
weet doen defensies wereldwijd hetzelfde en zagen we ook in de 
vele vergeten oorlogen.

Het is ook een werkwijze om op een goedkope manier 
hun manschappen te gebruiken om te kijken wat een ziekte doet 
en wat erop losgelaten kan worden. Het is geen militair geheim 
dat de manschappen voor allerlei testen worden misbruikt en vele 
van deze jongens worden werkelijk lek gespoten en verminkt puur 
voor data die dan vrijkomen!

Zo waren er de testen van bepaalde ziektes maar ook de 
testen met heroïne, cocaïne en frequenties! Maar ook in het ver-
leden werden er op beperkte kleine groepen virussen losgelaten 
om zo te kijken of ze op een of andere manier immuun gemaakt 
konden worden voor die bepaalde ziekte.

Hetzelfde wordt, net toevallig in deze tijd, ook met deze 
experimenten gedaan nu dat de wereld op zijn kop staat met een 
griepvirus genaamd COVID-19. Wat doe je dan als defensie, je 
stuurt grote groepen in de gevarenzone, laat deze jongens ploete-
ren en hun weerstand afbreken en dan ga je kijken wat er met die 
geïnfecteerde jongens allemaal geëxperimenteerd kan worden.
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Er zijn dan slachtoffers genoeg en er zijn geen wetten en 
regels die deze jongens beschermen. Wat blijkt, dat er in de huidige 
oefening ‘Defender Europe 2020’, volgens informatie van enkele 
slachtoffers, reeds over de 650 geïnfecteerde militairen zijn!

Ook is duidelijk dat er al volop op deze zieke militairen 
geëxperimenteerd wordt. Dat om te kijken of een van de gif in-
jecties wat men dan “vaccin” noemt, gaat reageren. Bij een kleine 
groep is men bezig om te kijken of men die jongens resistent kan 
krijgen. Want dan bezit je volgens hun normen een werkelijk sterke 
mankracht die ook tegen dit virus kan en wie weet ook bij andere 
ziektes kan opereren. We praten dan weer over een “superras”, 
een woord wat we regelmatig tegenkomen in het militaire circus.

Het is overduidelijk dat de Amerikanen met vele experi-
menten bezig zijn en dat allemaal onder een oefening ver van hun 
huis, in een vage jurisdictie wat moet lijken of het over snelheid 
en mobiliteit gaat. Een farce die wij moeten geloven maar geluk-
kig via intern, van slachtoffers dus, duidelijk ontmaskerd wordt!

U bent militair, u bent eigendom van de staat, en experi-
menten moet u toelaten in het belang van uw land.

John H Baselmans-Oracle
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4-3 De waarheid over Italië, interview met het Italiaanse 
Hoger Instituut voor Gezondheid

Corona Bologna Italië: de waarheid begint uit te lekken.
De regering van Italië heeft, zoals iedereen weet, het hele 

land van 60 miljoen mensen opgesloten. Hoeveel Italianen zijn 
er dan gestorven door COVID-19? Zelfs naar de normen van de 
nutteloze en misleidende diagnosetests?

Klaar?
Voor zover het Italiaanse Hoger Instituut voor 
Gezondheid weet, op dit moment:
Misschien twee.
Misschien?
Probeer daar maar eens omheen te draaien.
Veel succes.

Het lijkt erop dat de president van het Italiaanse Hoger 
Instituut wat slimmer is. Hij begrijpt dat mensen die al andere 
ernstige gezondheidsproblemen hebben, die niets met COVID-19 
te maken hebben, kunnen sterven aan die andere problemen, on-
geacht het feit dat ze positief getest zijn op nutteloze testen voor 
COVID-19.

Hij krijgt het.
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Ik voorspel een grote toekomst voor hem. Als hij zijn mond blijft 
dichthouden, zou hij wel eens als onkruidverdelger in een bos 
kunnen gaan werken. Of hij wordt plotseling gediagnosticeerd 
met het virus en komt in een isolement terecht. Schuur je tanden 
en ploeter door dit stuk uit Rome, 13 maart 2020, Agenzia Nova: 
“Coronavirus. ISS [Italiaans Nationaal Instituut voor Gezondheid]: 
in Italië zijn er tot nu toe slechts twee sterfgevallen vastgesteld 
als gevolg van COVID-19” (Italiaans, Engels)
“Er zijn misschien maar twee mensen in Italië gestorven aan het 
coronavirus, die geen andere
pathologieën hebben.”

Dat blijkt uit de medische dossiers die tot nu toe door het 
Hoger Instituut voor Gezondheid zijn onderzocht, volgens wat 
de voorzitter van het Instituut [Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
Italiaans Nationaal Instituut voor Gezondheid], Silvio Brusaferro, 
tijdens de persconferentie die vandaag in het kader van de Civiele 
Bescherming in Rome is gehouden, heeft gemeld. “Positieve 
overleden patiënten zijn gemiddeld meer dan 80 jaar - 80,3 om 
precies te zijn...

De meerderheid van deze mensen zijn dragers van chro-
nische ziekten. Slechts twee mensen waren op dit moment geen 
drager van [andere niet-COVID-19] ziekten”, maar zelfs in deze 
twee gevallen is het onderzoek van de dossiers niet afgerond en 
kunnen er dus andere doodsoorzaken dan COVID-19 naar voren 
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komen. De voorzitter van de ISS heeft aangegeven dat ‘iets meer 
dan honderd medische dossiers’ tot nu toe afkomstig zijn uit zie-
kenhuizen in heel Italië.

“...Op dit moment zijn de autoriteiten in feite niet in staat 
om degenen die aan het virus zijn overleden te onderscheiden 
van degenen die daarentegen dagelijks aan het publiek worden 
gecommuniceerd, maar die meestal drager waren van andere ern-
stige ziekten en dus niet aan COVID-19 zouden zijn gestorven. 
In antwoord op een vraag van “Agenzia Nova” kon Brusaferro 
namelijk niet het exacte aantal coronavirusdoden aangeven. De 
professor verduidelijkte echter dat, volgens de geanalyseerde 
gegevens, de overgrote meerderheid van de slachtoffers ‘ernstige 
[niet-COVID-19] pathologieën had en dat in sommige gevallen 
het begin van een infectie van de luchtwegen gemakkelijker tot 
de dood kan leiden’. Om dit punt te verduidelijken, en echte 
gegevens te verstrekken, ‘naarmate we de mappen verwerven, 
zullen we verder gaan’.

De populaties die het meeste risico lopen zijn echter kwets-
baar, dragers van meerdere ziekten”. Vertaling in niet-medische 
taal: de mensen die in Italië sterven hebben andere zeer ernstige 
traditionele ziekten die niets te maken hebben met COVID-19, en 
het is duidelijk dat ze hadden kunnen sterven, en waarschijnlijk 
zijn gestorven, aan die andere ziekten. Toch sluiten we het hele 
land af.
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Dus, voor die mensen die zich inspannen om een reden 
te vinden voor de “verwoesting” die Italië inhaalt - het is karma 
voor het oude Rome dat probeert de helft van de bekende wereld 
te veroveren; het is de geest van Martin Luther die wraak neemt 
op het Vaticaan; het is een biowapen met de kracht om miljoenen 
mensen ‘s nachts te doden; het is een virus dat binnenkwam met 
een kleine meteoor en buiten Milaan neerstortte; het is Chinese 
wraak tegen Marco Polo voor het stelen van het concept van de 
noedels...

Neem een pauze, ontspan, neem een bordje pasta, zet de 
tv aan, en omdat alle stadions leeg zijn, kijk je naar een herhaling 
van een voetbalwedstrijd uit 1979. PS: Voor de mensen die geloven 
dat dit hoofd van het Italiaanse Instituut met zijn feiten en cijfers 
liegt, stop en denk er eens over na. Hij gaat zulk vernietigend 
nieuws aankondigen dat in wezen in tegenspraak is met alles wat 
de Italiaanse regering doet met zijn lockdowns en quarantaines 
van het hele land? Het zou zijn alsof de directeur van de Centers 
for Disease Control aankondigde: “Er zijn in totaal negen doden 
in de VS waarvan we denken dat ze misschien door COVID-19 
zijn veroorzaakt, en zelfs daar zijn we niet zeker van, want zie je, 
deze negen waren oudere mensen die nauwelijks uit bed konden 
komen lang voordat COVID-19 tevoorschijn kwam. Deze negen 
hadden uiterst ernstige longziekte niet veroorzaakt, herhaal ik, 
niet veroorzaakt door COVID-19...
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Maar hoe dan ook, ga niet naar buiten, werk van huis, 
raak geen ander menselijk wezen aan, let op onze website voor 
koopjesaanbiedingen op toiletpapier, en oh ja, vergeet niet om 
uw regelmatig griepschot te krijgen als u in een hazmatpak kunt 
uitglijden en bij halsbrekende snelheid aan uw dichtstbijzijnde 
apotheek kunt rijden, waar de injectiemedewerkers wachten...”. 
99% of Those Who Died From Virus Had Other Illness, Italy Says.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-
03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-
says?fbclid=IwAR159HcpVN-EVvIhqY2uhR1vAsFzSpzU-
zaV5HxHlMNyvilwb7YCrAr6YeM

Mijn commentaar:
EN WAT ZIEN WE VANUIT NEDERLAND!
Bruins treedt af!!
Wanneer gaat lokaal heer Gerstenbluth de waarheid vertel-

len? De leugens van Rutte en Rhuggenaath zijn al overduidelijk!

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-
03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italys
ays?fbclid=IwAR03E4QWMEE5yk2f2b3k7dwBGCFIOt7q7To
e6QY1DVVbiPnedObYbK10juE
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4-4 ZEER BELANGRIJK SVP DELEN

Handelt de Curaçaose regering illegaal in het Covid-19 
sprookje? We zien lokaal dat er vele zaken blijkbaar onrechtmatig 
worden uitgevoerd. Men geeft zelfs gevangenisstraffen en hoge 
boetes als je niet uitvoert wat een persoon met strepen je vertelt 
te doen. Doch, heel veel zaken zijn tegen de simpele wetten en 
regels volgens de rechten van de mens.

Vreemd is dat de diverse lokale politici die ik heb benaderd 
niets weten van een noodtoestand, martial law of te wel krijgswet 
die afgekondigd zou moeten worden, laat staan dat de regels in 
officiële document openbaar zijn gemaakt. Is dit werkelijk zo dan 
maakt dat alles wat nu spelende is geen wettelijke basis heeft! Het 
heeft alle schijn dat de regering en diverse autoriteiten denken dat 
ze werkelijk nu alle macht in handen hebben en zo vele regels 
mogen schenden. Machtsmisbruik (dictatuur) noemt men dat. Men 
gaat over tot sluiten van winkels als er bankjes buiten de winkels 
staan. Men gaat mensen controleren op koorts zonder enige be-
voegdheid. Men stelt regels die eerst vastgelegd zouden moeten 
worden in een wetboek of voor tijdelijk in een noodverordening! 
De zogenaamde leiders zijn totaal de weg kwijt en menen nu 
via een virus vele zaken tegen de wet in te kunnen uitvoeren en 
dagelijks aan te passen. Doch, houdt goed in de gaten u hebt nog 
steeds alle rechten en bent beschermd door de rechten van de mens.
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Zolang er officieel via documenten geen noodtoestand, 
martial law of te wel krijgswet is afgekondigd, zijn alle wetten 
en regels nog steeds geldend voor elke burger. Alle regels, die 
dagelijks schijnen te veranderen, zijn onwettelijk en hoeven NIET 
opgevolgd te worden en zijn NIET strafbaar! Om even de machts-
misbruikers eraan te herinneren plaatsen we hier de omschrijving 
van martial law of te wel krijgswet.

Definitie martial law / krijgswet
“De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die 

in werking treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de 
burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van 
kracht is, gelden vaak andere wetten dan normaal.”

“De krijgswet kan worden afgekondigd en door een over-
heid worden gebruikt om haar gezag op te leggen, bijvoorbeeld 
na een staatsgreep of om protesten te onderdrukken. In sommige 
gevallen wordt de krijgswet ook afgekondigd bij grote (natuur)
rampen, maar de meeste landen kennen hiervoor andere vormen 
van de noodtoestand.” “Toezicht op naleving van deze regels is in 
handen van militairen, en berechting van overtredingen geschiedt 
veelal door de krijgsraad. Ook kunnen bepaalde burgerrechten 
tijdelijk worden opgeheven, zoals het recht op vrije vergadering 
en het briefgeheim.” “In Nederland wordt de afkondiging van de 
staat van beleg geregeld in de Coördinatiewet uitzonderingstoe-
standen. De Oorlogswet voor Nederland kan in het geval van de 
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beperkte noodtoestand en de algemene noodtoestand bijzondere 
bevoegdheden toekennen aan het militair gezag.”

Definitie noodtoestand
“De noodtoestand of de staat van beleg is een buitenge-

wone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekend-
making van een overheid dat de normale toestand en wetgeving 
tijdelijk niet meer van toepassing is. Tijdens een noodtoestand 
kan een overheid zeer slagvaardig handelen, zonder eerst toe-
stemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren. 
Bij natuurrampen, zoals een overstroming, een aardbeving of een 
orkaan, kan de noodtoestand worden uitgeroepen.” Zolang de 
regering niet via minimaal een officiële noodverordening waar 
alle veranderingen zijn benoemd aan de burgers kenbaar heeft 
gemaakt, hoeven mensen zich niet als een pingpongbal overal te 
laten misbruiken. Dan ook heeft de regering en de gezagsdragers 
zich aan deze regels te houden en kunnen niet dagelijks maar 
even aangepast worden! Alles lijkt erop dat de normale wetten 
nog steeds van kracht zijn daar zowel politiek als burgers NIETS 
gezien hebben wat op een noodverordening lijkt!

Zolang de regering hun zaakjes niet in orde heeft en alle 
acties via een noodverordening heeft vastgelegd, kan men niets 
opleggen! Zolang officieel via publicaties de noodtoestand(wet), 
martial law of te wel krijgswet niet is afgekondigd, kan men ons 
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alleen vriendelijk verzoeken maar niet eisen, opleggen en zeker 
niet straffen.

Kent uw recht en het recht van elke mens op deze aardbol.

John H Baselmans-Oracle

4-5 LAATSTE UPDATE

Plotsklaps is er een verordening van 16 maart dat Cu-
raçao een rampgebied is! Gisteren 19 maart 2020 was nergens 
zo’n verordening op te vragen. Vreemd dat deze “verordening” 
niet bekend is bij politici en niet openbaar is gemaakt, laat staan 
gepubliceerd is!

Wat inhoudt dat deze NIET van kracht is!
Waar is de getekende verordening?
LET WEL!

PAR heeft dit soort fraude en machtsgrepen al eens eerder 
uitgehaald in de tijd Bijleveld/Leeflang.
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4-6 Aruba voor de minderbedeelde!

En wat doet Curaçao
Die steken blijkbaar alles in eigen zak!
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4-7 Wie neemt de politiek nog serieus?

Gaat het dan toch tijd worden om als burger in te grijpen?
Steeds meer is duidelijk dat er geen wettelijke basis is 

voor hun optreden.

4-8 VRAGEN AAN HEER GERSTENBLUTH

Betreft: COVID-19 onder de illegalen Venezolanen!

De vragen aan heer Gerstenbluth zijn:

- De huidige COVID-19 gevallen die u dagelijks aangeeft 
zijn dat inclusief de illegale besmette Venezolanen of zijn 
het alleen die mensen die via vliegtuig hier op het eiland 
geland zijn?
- Wat doet u met de dagelijks vele illegalen die binnen
komen en volgens berichten op vele plaatsen op het eiland 
zich schuilhouden?
- Waarom is een groep artsen bezig om juist alleen dat 
probleem van besmette illegalen aan te pakken?
- Is dat waarover gezwegen moet worden heer 
Gerstenbluth, dat in opdracht van min. Romer?
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Het probleem COVID-19 lokaal en de eilanden is NIET de 
reizigers, maar de overgrote groep die de besmetting overbrengt, 
zijn de illegalen!

Deze groep kan nauwelijks naar een dokter en zeker niet 
in een afzondering geplaatst worden daar ze dan gepakt worden! 
Dus deze mensen lopen in grote getale over ons eiland! Het houdt 
in ieder geval de cijfers laag want voor heer Gerstenbluth bestaan 
deze mensen niet en is het niet zijn zorg!

Dat was waar men over moest zwijgen en de rest speelt 
men het spel zo gedirigeerd als mevr. Romer het wil om zo de 
grote sommen geld vanuit elders vrij te krijgen om die dan weer 
eerlijk te verdelen onder de “armen”!

John H Baselmans-Oracle

4-9 UPDATE WASHINGTON

Uit bronnen vanuit het witte huis blijkt dat president Trump 
de Amerikaanse grenzen zeer binnenkort weer gaat openen!

Steeds meer blijkt dat het gehele COVID-19 verhaal niet 
is wat er door de pers en een selecte groep alsmaar naar buiten 
wordt gebracht!
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Uit cijfers blijkt dat er veel minder doden zijn de afgelopen 
maanden dan bij de jaarlijkse griepepidemie!

Dat mag dan niet in verhouding staan met de enorme 
schade die nu toegebracht wordt aan vele economieën rond de 
wereld. Verder kwam naar buiten dat, naar verwacht, China ook 
zeer binnenkort haar grenzen weer gaat openstellen en het normale 
leven weer gaan hervatten.

4-10 Is dit wat de politiek ons verzwijgt?

Nederlandse militairen gaan klaarblijkelijk onze eilanden 
zetten onder martial law! Niets van de smoes omdat er een hospi-
taal aan boord is, wel om de eilanden in een totale lock te gooien!

Hoe gek gaat Nederland het maken?

4-11 Zon

Honderden mensen in de zon, dat is wat heer Gerstenbluth 
en zijn volgers willen!

EN DE MENSEN PIKKEN HET! HOE DOM IS HET 
VOLK!
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4-12 Waar praten we verdorie over?

Zie de doden van 3 maanden 2020 wereldwijd!
Waar is de regering met zijn expert eigenlijk mee bezig?

Miljardje vangen?

4-13 Openbrief

Curaçao; 31maart 2020
Openbare brief aan:
-Minister President Heer Rutte
-Heer Knops
-Leden Tweede Kamer Nederland
Betreft: COVID-19 Curaçao

Heren

Help, wij Curaçao stikken!
Wij als MKK Curaçao (Movimentu Kontra Korupshon 

Curaçao) willen u onder de aandacht brengen de handelswijze 
van de Curaçaose regering onder heer Rhuggenaath, dat in ver-
band met de afhandeling van het COVID-19 virus op dit eiland. 
U als verantwoordelijk land over deze eilanden, gezien uitspraak; 
GRAND CHAMBER
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CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS, (Appli-
cation no. 10511/10), JUDGMENT, STRASBOURG,

26 April 2016 moet het ook opgevallen zijn dat er op het 
eiland Curaçao een extreme manier van afhandelen is van het 
wereld virus probleem. Buiten dat, zeker in de eerste dagen alles 
illegaal en alles zonder enige wettelijke publicaties is verlopen, 
zijn we nu als burgers van dit eiland opgesloten als gevangenen 
in onze eigen huizen!

Dat er maatregelen genomen moeten worden in dit soort 
situaties is duidelijk maar waarom wordt er bij u bijvoorbeeld in 
Nederland 1.5 meter afstand geëist en op dit kleine eiland 2 meter? 
Zo zijn er nog veel meer van die absurde eisen. We hebben daar-
naast dat álle winkels gesloten zijn buiten enkele supermarkten. 
Het verkrijgen van voedsel is een drama daar er maar per elke 10 
m2 1 persoon in de winkel mag zijn!

Dat wil zeggen dat we gisteren bij onze grote supermark-
ten rijen hadden staan van wel tot 1 kilometer aan mensen en dat 
allemaal in de kokende zon! Buiten lopen, zwemmen, klussen 
(zoals schilderen aan eigen huis) en vele andere activiteiten zijn 
verboden en worden afgedwongen door illegale zeer hoge straffen!
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Waarom zijn er in het Koninkrijk der Nederlanden niet 
overal dezelfde richtlijnen en doet bijvoorbeeld Aruba en Curaçao 
maar wat ze willen?

Waarom hebben de BES eilanden wel de Nederlandse 
(wereld) richtlijnen aangehouden en zijn we hier op het eiland 
aangewezen op een mogelijk dolgedraaide hoofd GGD heer Gher-
stenbluth. Een man die blijkbaar het liefst iedereen in een glazen 
potje wil opslaan en pas weer opentrekken over enkele jaren!

De illegale verordeningen, daar vele niet juridisch gedekt 
zijn/waren, worden per dag aangepast door een heer Rhuggenaath, 
een mevrouw Romer en een heer Gherstenbluth. Het zijn die 
mensen die het leven voor de bewoners van Curaçao onmogelijk 
maken! Alle hotels, alle handel en alle winkels, buiten de super-
markten, zijn gesloten! Onze SDKK is niet meer alleen het gebouw 
op Koraal Specht maar is het GEHELE eiland!

Dat gecreëerd door deze 3 lokale hoofdrolspelers!
Waar zijn onze rechten van de mens zoals in vele verdragen 

vastgelegd? Waar is Nederland die goed bestuur op de eilanden 
moet waarborgen? U bent wel die Nederland die volgens de lokale 
politiek weer een miljard gaat uitlenen en waar wij burgers geen 
cent van zien maar wel offers voor moeten laten, buiten de reeds 
ruim 2 miljard die al eerder door deze politiek is verdwenen! Hoe 
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denkt u als regering van Nederland en als Kamer het handelen 
op Curaçao maar ook op Aruba internationaal te verantwoorden?

160.000 mensen worden alleen al op Curaçao in gijze-
ling gehouden en dat door 3 personen die klaarblijkelijk niet 
meer toerekeningsvatbaar en dolgedraaid zijn? Wachtend op uw 
antwoord als regering en Kamer vanuit Nederland zal MKK nog 
even aanhouden om internationale stappen te ondernemen.

Want zoals het Europees Hof al meerdere malen heeft 
besloten, het is Nederland die uiteindelijk aansprakelijk is voor 
de acties op de 6 eilanden.

Met een vriendelijk, doch pijnlijke groet,

MKK Curaçao
J.H.Baselmans-Oracle Woordvoerder
Dokterstuin 237
Tel 8.....
Port 5......
Curaçao, Netherlands Antilles
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4-14 BEWIJS VAN ONVERMOGEN!

Hoe dom is Gerstenbluth, Girigory en Leito?

LET OP DE VOLGENDE UITSPRAAK!!

“luchtvaart als de scheepvaart die NOG vracht komen 
brengen”

NOG!

Dus binnenkort is er geen levensmiddelen en goederen die 
binnenkomen! Wat wil deze ziekelijke personen gaan bereiken 
en dat buiten elke proporties en geen enkele gedekte wetgeving!

We praten hier over tirannie of te wel communistisch 
handelen.

4-15 UPDATE: Brief van MKK aan minister Knops!

Zojuist antwoord gehad van heer Knops vanuit Den Haag 
(Curaçao zwijgt onbeschoft in alle talen). Deze heeft in een zes 
pagina’s tellende brief uitgelegd wat er gaat gebeuren vanuit 
Nederland. Mooi is te zien de acties die we als MKK nu kunnen 
nemen tegen de wanprestatie van de verantwoordelijke minister-
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president Rhuggenaath en verantwoordelijke minister mevrouw 
Romer! Hoe is het toch mogelijk dat een Den Haag in deze crisis-
tijd netjes binnen enkele dagen wel brieven beantwoordt en lokaal 
alle politici hun mond houden en wegkijken i.v.m. de staatsgreep 
van een minister Romer?

MKK kan nu internationaal zaken aan gaan kaarten en 
petje af voor Nederland die blijkbaar niet wist hoe ernstig de 
situatie werkelijk is op onze eilanden.

WE VECHTEN DOOR!

MKK Curacao

4-16 DE GROTE LEUGEN VANUIT AMERIKA

Burgerjournalisten gaan naar ziekenhuizen ‘vol corona-
patiënten’, ze blijken zo goed als leeg?!

https://youtu.be/5pIMD1enwd4
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4-17 Dringende vraag

Curaçao; 3 April 2020
Dringende vraag aan:
- Minister President Heer Rutte
- Minister overzeese rijksdelen Heer Knops
- Leden Eerste Kamer Nederland
- Leden Tweede Kamer Nederland
Betreft: COVID-19 Curaçao

Heer Rutte, Heer Knops, Leden van de Eerste Kamer, 
Tweede Kamer Op 31 maart 2020 stuurde MKK Curaçao (Mo-
vimentu Kontra Korupshon) via ondergetekend. J.H. Baselmans-
Oracle u een brief met de juridische misstanden momenteel op 
Curaçao. Kort daarop kreeg MKK van een onbekende naamloze 
medewerker van minister Knops zonder enig referentie nummer 
een pdf-aanhangsel met het nummer 2020-0000154936 en met 
als titel:

Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk.

Onze juristen hebben uw stuk aandachtig doorgenomen 
en het blijkt dat er totaal geen antwoord is gegeven op de vraag 
die wij als MKK aan u gesteld hebben.

De vraag van: Hoe is het mogelijk dat het Koninkrijk 
der Nederlanden toestaat dat op Curaçao de bewoners gegijzeld 
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worden door één persoon genaamd minister Römer? Al haar “her-
senspinsels” worden uitgevoerd uit naam van de lokale regering 
zonder dat enige wettelijke regels in acht genomen worden. De 
Curaçaose bevolking, 160.000 mensen, worden maar

- 2 dagen in de week in staat gesteld bij de dichtstbijzijnde 
winkel etenswaren te kopen (die veelal nagenoeg 
leeg zijn).
- Alle healthfood zaken zijn gesloten en zo worden we in 
onze gezondheid dubbel gepakt.
- Het is absoluut verboden dag en nacht op straat te komen!
- Het is verboden elkaar te ontmoeten (zelfs eigen familie).
- Het is verboden te wandelen.
- Het is verboden te zwemmen in onze eigen zee!
- Ouderen zijn zonder hulp en weten niet hoe ze aan eten 
moeten komen want er is geen vervoer en
je mag ook niet te voet op de openbare weg zijn!
- Bewoners district Bandabou krijgen geen medische on
dersteuning vanuit de stad. Specialisten weigeren opnames 
van de diverse COVID-19 gevallen. Daardoor zijn er al 
enkele personen overleden in dat district wat ook niet 
voorkomt op de telling die er internationaal is! Er zijn 
volgens enkele lokale huisartsen die nog wel open zijn 
zeer veel besmettingen in dat district!
- Alle dokter en specialisten afspraken, zelfs spoedgeval-
len zijn gecanceld!
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- Alle fysiotherapie en medische begeleiding zijn 
gecanceld en personen liggen nu op bed zonder enige 
hulp en veel pijn.
- Vele hulp (noemen we mantelzorg) krijgen maar 2 uren 
per dag tijd om alle ouderen te wassen, eten te geven en 
medicatie toe te dienen.
- Politie slaat erop los en gedragen zich als beesten die 
losgeslagen zijn!
- Alleen politieke vriendjes hebben alle vrijheden via 
vrijstellingen en men ziet hen de gehele dag over het eiland 
zich vrij bewegen!

Kortom 160.00 zijn opgesloten in hun eigen huis zonder 
enige geldende en wettelijk vastgestelde reden! Plus er wordt 
duidelijk met twee maten gemeten! Gezien uw laatste zin van het 
voornemen van uw regering, we citeren: In de zeer uitzonderlijke 
omstandigheden van dit moment, wordt gekeken of we op basis 
van de mogelijkheden die het Statuut voor het Koninkrijk biedt en 
de uitzonderingsbepalingen in de wet- en regelgeving de landen 
in staat kunnen stellen de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bie-
den.” stellen we vast dat mevrouw Römer als bedenker van deze 
massale opsluiting (en razzia’s) van burgers en een heer Girigorie 
als minister van Justitie, buiten elke regels rond de vastgestelde 
wetgeving en wetboeken handelen. Beide personen bedenken 
per dag andere regels die wettelijk NIET gedekt zijn, laat staan 
gepubliceerd of aan het publiek kenbaar gemaakt volgens een 
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wettelijk bepaald publicatieblad! Dit onder toeziend oog van een 
Minister-President die geen zeggenschap heeft! Veelal blijven 
publicaties weken achterwege. Doordat er geen wettelijk vastge-
legde publicaties zijn of pas weken later tevoorschijn komen en 
niet ter inzage aan ons gesteld worden, maakt dat de exorbitante 
regels die zij verzinnen GEEN juridische daadkracht hebben, laat 
staan getoetst kunnen worden door een rechter. We spreken dan 
ook van willekeur maar ook gijzeling van 160.000 burgers. Een 
dictatoriaal vergrijp dat u als Nederland onder de Nederlandse 
vlag wel toelaat!

We hoeven dan u ook niet verder uit te leggen dat de rege-
ring van Curaçao onrechtmatig handelt al is er dan een noodtoe-
stand. Daarom willen we nogmaals uitdrukkelijk vragen waar de 
Nederlandse regering nu is die onze rechtszekerheid moet waar-
borgen en waarom u niet via het overeengekomen statuut handelt 
en ons als burgers weer de vrijheden geeft wat constitutioneel en 
rechtsmatig vastgelegd is?

Wij als MKK hebben al diverse contacten gelegd om deze 
“onrechtmatige staatsgreep” internationaal aan te kaarten want 
wij burgers van Curaçao kunnen niet handelen buiten de lokale, 
Nederlandse en internationale wetten om zo 160.000 mensen 
zonder enig vorm van proces en wettelijke basis te gijzelen en/
of op te sluiten!
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Uitgaande dat wij als MKK nu wel een antwoord naar 
behoren mogen ontvangen op onze vraag vanuit de Nederlandse 
verantwoordelijke Ministers en de Tweede Kamer, vertrouwen 
we erop dat wij als burgers beschermd worden zoals u zelf stelt 
en zijn vastgelegd in uw voornemens, het statuut, internationale 
regels en wetten.

Wij zijn geen 160.000 criminelen die een veroordeling op 
hun naam hebben staan! Zo worden we nu wel behandeld door een 
dolgedraaid lokale politiek met een minister zonder enig geweten.

Groet,
MKK Curaçao
J.H.Baselmans-Oracle Woordvoerder
Dokterstuin 237
Tel 8.....
Port 5......
Curaçao, Nederlandse Antillen
c.c.
Heer Rutte
Heer Knops
Leden Eerste kamer
Leden Tweede Kamer
Gouverneur Curaçao
Regering Curaçao
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4-18 WAT VOOR HARTELOZE POLITICI HEBBEN WE 
EIGENLIJK????

Koeiman: morgen is de dag dat we eigenlijk allemaal 
thuisblijven, een historisch moment voor het eiland!

EEN HISTORISCH MOMENT IS DAT DE POLITICI 
BEWUST MENSEN UITHONGEREN, VERWAARLOZEN 
EN OPSLUITEN IN HUN HUIZEN EN ALLES IN ELKAAR 
LATEN RAMMEN DOOR POLITIE WAT BUITEN OP DE 
WEGEN ZICH BEWEEGT HEER KOEIMAN! DE REGERING 
MOET ZICH SCHAMEN!

Helaas hebben deze mensen geen geweten.

4-19 HOE ZIEK IS ONZE LOKALE POLITIEK EN HUN 
EPIDEMIOLOOG?

Het is onze dictator heer Gerstenbluth die in zijn luier 
poept van angst en ons onder militaire afzondering houdt dat 
samen met een PAR regering die voor de 600 miljoen gaat die te 
verdelen valt!
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4-20 Aan alle politici

Hoe is het mogelijk dat de gehele politiek de achterlijke 
acties toelaat van twee dwazen die de weg kwijt zijn?

- Niet één politieke partij of politicus die tegengas geeft?
- Niet één partij die voor het volk opkomt?
- Geen één partij die opkomt voor nog een toekomst?
Wat is hier gaande?
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Zijn alle politici verdwenen of is hen het zwijgen opge-
legd?

Alles wat nu gaande is, is dat er niemand opkomt voor het 
volk. Let wel, dat wil zeggen dat dit mooi gebruikt kan worden 
bij als er nog ooit een verkiezing gaat komen!

Maar zoals heer Gerstenbluth al duidelijk heeft verteld 
vandaag dat hij tot zijn dood zal zorgen dat Curaçao in een lock 
gaat blijven! Want als je zegt dat “de curve flat (verdwenen) moet 
zijn” dan zwam je uit je neus of heb je plannen voor een staats-
greep! Want beste politici het zgn. virus kan nooit meer verdwijnen 
en er zal altijd een curve blijven!

Heeft u deze boodschap van heer Gerstenbluth dan niet 
begrepen misschien? Waar zijn de volksvertegenwoordigers, 
waar zijn die mensen die voor het volk op moeten komen, politici 
genaamd?

Het heeft er alle schijn van dat de gehele politiek het zwij-
gen is opgelegd en we in een dictatuur leven van twee dwazen!

Met een Bandabousche groet,
John H Baselmans-Oracle
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4-21 De eerste LOKALE-faillissementen?

Volgens de gesprekken op straat en onder diverse hande-
laren zijn de eerste faillissementen een feit! Dankzij het kordaat 
optreden van onze PAR-regering is de ondergang ingezet!

De eerste namen zijn op straat ten ronde:
-Kentucky
-Baskin - Robbins
-Carrefour Curaçao

Laten we hopen dat het een vals bericht is maar alles lijkt 
er wel op dat dit een zeer lange lijst gaat worden.

MKK Curaçao

4-22 Faillissementen

86 bedrijven (bron heer Koeiman) hebben lokaal al fail-
lissement aangevraagd en iedereen pik deze wanprestatie van de 
huidige regering!

Blijft iedereen in een coma?
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4-23 EEN PERTINENTE LEUGEN MINISTER en 
BEKENTENIS van onze EPIDEMIOLOOG!

“Minister van Justitie Quincy Girigorie: Er is geen 5G 
op Curaçao.” Vreemd dat UTS/FLOW-medewerkers anders zeg-
gen! En ja minister, er is op Hato (FOL) en op Westpunt (radar) 
al vanaf hun bestaan 5G. De leugens vliegen de pan uit maar we 
gaan rustig wachten. De grote uitbraak ontpopt zich zodra het 
operationeel is over het gehele eiland! “Gerstenbluth: Op het 
moment dat alles is geregeld om te dealen met een uitbraak, als 
ons systeem in orde is”.

Dus heer Gerstenbluth u geeft uw eigen falen toe?

John H Baselmans-Oracle
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4-24 BEWUST GEZINNEN UIT ELKAAR TREKKEN!

Het is toch van de zotte dat op een eiland met 3 zieke 
mensen, 160.000 inwoners, waarvan vele gezinnen uit elkaar ge-
trokken worden en niet samen in één wagen zich aan een baai of 
elders mogen ontspannen. Je sluit wel hele gezinnen op in kleine 
ruimtes, wat dan voorgehouden wordt dat er dan geen besmet-
tingsgevaar is! Maar men mag niet gezamenlijk lopen, fietsen, 
zwemmen of recreëren! Zelfs in de landen waar zware lockdown 
geldend is mogen gezinnen gezamenlijk naar buiten en mogen 
samen, even weg van de 4 muren! En dan te horen dat bepaalde 
groepen WEL alle vrijheden hebben omdat ze “vriendjes” zijn 
van bepaalde personen!

Alleen tirannen verzinnen dit soort straffen!

Maar wat hebben we op Curaçao, een stel van 4 dwazen 
die met de meest onmenselijke regels komen puur om de mensen 
EXPRES dol te laten draaien. De problemen stapelen zich vreselijk 
op en vele gezinnen zijn in crises omdat men geen kant uit kan. 
Hulp hoef je niet op te rekenen want de bureaucratie viert hoogtij 
en werkelijke expertise is er niet! Mevr. Romer, heer Girigorie, 
heer Rhuggenaath en heer Gerstenbluth hebben veel ellende en 
leed op hun geweten!
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Het gaat tijd worden dat dit viertal internationaal eens 
getoetst gaat worden. Want de maatregelen die zij ons hebben 
voorgehouden zijn buiten elke proporties, zeker omdat er totaal 
geen reden daarvoor is! Er zijn duidelijk zaken die ’s nachts 
maar ook ‘s zondags uitgevoerd worden die het daglicht (lees 
wij burgers) niet mag zien! Blijf signaleren en rapporteren, de 
verantwoordelijken zullen eens voor verantwoording gehoord en 
berecht gaan worden. Deze acties mogen niet ongestraft blijven.

John H Baselmans-Oracle

4-25 Gaat het tijd worden dat we Maharo Isenia aangeven?

Is Maharo Isenia een meester voor een kleuterklas? Deze 
man moet snel uit deze vertegenwoordiging gezet worden want 
hij denkt werkelijk dat hij 160.000 mensen als kinderen kan be-
handelen en zo in het openbaar mensen bedreigen.

Misschien bij justitie aangifte tegen hem doen want in het 
openbaar de bevolking bedreigen is wat wij, burger, van minister 
Girigori niet mogen doen!

Voelt u zich ook bedreigd door deze man die ons terug wil 
opsluiten in ons huis?

John H Baselmans-Oracle
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4-26 Eventuele aangifte tegen heer Maharo Isenia

Curacao 21 April 2020

Geachte heer Rhuggenaath

Wat ondergetekende John H Baselmans-Oracle op valt is 
dat heer Maharo Isenia denkt dat hij schoolmeester kan spelen 
over 160.000 burgers, of is dit zijn ego en het gevoel van macht?

Het is nu de tweede dag dat heer Maharo Isenia dreigt 
met terugdraaien van de versoepeling van de huidige “illegale” 
lockdown die ondanks dat die illegaal is nog steeds gaande is.

Hoe is het mogelijk dat u als regering dit toelaat terwijl uw 
minister van justitie heer Girigorie ons alsmaar als burgers ook 
aan het bedreigen is in de vorm van: Mochten we een woordje 
verkeerd schrijven of een regel zetten op social media wat jullie 
niet aan staat en u als groep zich gekrenkt voelt, het recht neemt 
om deze mensen aan te houden en openlijk te veroordelen!

Hoe is het dan mogelijk dat een van uw medewerkers uit 
uw crisis commissie ons keer op keer bedreigt met het terugdraaien 
van regels vanwaar u drommels goed weet dat deze regels op zich 
al illegaal gehanteerd worden!
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Langs deze weg wil ondergetekende dit u allereerst onder 
ogen brengen, daar buiten de vele illegale acties van uw commis-
sie deze actie absoluut niet te tolereren is.

Hopende dat u als verantwoordelijke en hoofd van deze 
crisis commissie eens met deze heer gaat praten en duidelijk maakt 
dat hij publiekelijk zo absoluut niet naar buiten kan komen.

Hoe denkt u dat de bevolking zich voelt als ze alsmaar als 
kleine kinderen bedreigd worden?

Met een vriendelijke Bandabousche groet,

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

4-27 Generaal Rhuggenaath

Curaçao is in de ban van 4 “dwazen” (mensen die de weg 
kwijt zijn) die menen op eigen houtje alles te kunnen beslissen. 
We zien dat inbreng van andere politici of meedenkende burgers 
absoluut niet welkom zijn.

Als PAR-methode wordt alles wat gevraagd/voorgesteld 
in de shredder gesmeten (woorden van een ex-PAR-medewerker)! 
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Beantwoorden of samenwerken is geen optie voor deze 4 personen, 
het is simpel militaristisch orders opvolgen van onze generaal 
Rhuggenaath! Vreemd dat een burger, minister-president, een staat 
van beleg kan afkondigen en dat met al de internationale regels 
die voor iedereen gelden en niet voor niets geschreven zijn! Zelfs 
Nederland heeft dit door en heeft meer menselijke regels gesteld 
in deze noodsituatie! Dan nog ziet men dat burgers al protesten 
gaan houden waarvan een op 28 april in den Haag. Een protest 
waar men aan gaat kaarten de regels die tegen internationale 
verdragen indruisen.

En wij op een eiland met 3 zieken waar 160.000 perso-
nen worden gevangengehouden zonder enig proces zonder enige 
rechterlijke uitspraak! Dat allemaal zonder dekkende wetten en 
een burger generaal die van angst dagelijks in zijn broek plast, 
want hij weet dat eens deze bom gaat barsten! Zo bang dat hij 
snel de Nederlandse militairen over laat komen omdat men weet 
dat men illegaal bezig is!

Zoals ik weken geleden al geschreven heb: Regering 
Rhuggenaath is een dictatoriaal burger gezag wat GEEN wet-
telijke basis heeft.

Dit is de tweede maal dat de PAR een coupe pleegt! Zal 
no 3 dan de definitieve coupe zijn zodat deze politici ons kunnen 
gevangenhouden in getto’s, met minimaal eten en geen toekomst? 
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Want heer Rhuggenaat het zijn uw acties en uw medebestuurders 
die Curaçao naar de afgrond heeft geholpen!

John H Baselmans-Oracle

4-28 Zoals gesteld, dag een!  

RHUGGENAATH EN ROMER HANDELEN BUITEN 
DE WET OM!!!!

Zie brief Nederlandse Regering / Kamerleden !
Brief 31 maart
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/ 
NewWorld_1603.htm
Brief 3 April
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/
NewWorld_1610.htm

De gehele regeling is onwettig zelfs de oude regels dekken 
het huidige handelen NIET! De huidige regering is schuldig aan 
een STAATSGREEP!

https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/21354-
noodwet-in-de-maak?fbclid=IwAR0Nzh-ZZMeiJpdD01a-zBjL-
joBVGT8xx9njg72ObQ83cC7-GS4wYEXqyeI
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4-29 LAAT UW STEM HOREN WINKELIERS!

HOE LANG PIKKEN JULLIE WINKELIERS DEZE 
SELECTIEVE OPENING?

Er is geen wet op de wereld die kan bepalen dat u geen 
boterham mag verdienen (recht van inkomsten) EN DAN NOG 
een regering kan niet bepalen wie wel en wie niet open mogen en 
zeker niet wat er verkocht mag worden!

STA OP EN LAAT UW STEM HOREN!

4-30 DE NEDERLANDE REGERING 
VERANTWOORDELIJK GESTELD!

Curaçao: 20 april 2020

Betreft: Aanklacht tegen de regering van Nederland we-
gens het ontnemen van vrijheden en werk.

Geachte Regering van Nederland en Kamerleden van de 
Eerste en Tweede kamer. Langs deze weg wil ondergetekende; 
John H. Baselmans-Oracle in de hoedanigheid van woordvoerder 
MKK Curaçao (Movimentu Kontra Korupshon) een aanklacht 
indienen tegen de regering van Nederland in verband met het il-
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legaal handelen van. De regering Rhuggenaath te Curaçao. 

Minister-president Rhuggenaath heeft een noodtoestand 
afgekondigd half maart 2020 in verband met het Covid-19 virus. 
Pas op 4 april 2020 werd er een Landsverordening uitzonderings-
toestand gepresenteerd!

In reeds eerdere brieven naar u heeft ondergetekende u 
duidelijk gemaakt dat de Regering Rhuggenaath tegen de wetten 
en regels van de lokale wetboeken en internationale verdragen 
handelt.

Brief 31 maart 2020
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/

NewWorld_1603.htm

Brief 3 April 2020
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/

NewWorld_1610.htm

Na het ontmantelen van de Nederlandse Antillen op 10-
10-2010 is er nooit een vernieuwde wet geschreven betreffende; 
mocht er een noodtoestand ontstaan! Dat wil zeggen heer Rhug-
genaath denkt dat hij als een generaal via een zwaar verouderde 
verordening van de 9de Juni 1921 ons als burgers onze bewe-
gingsvrijheden en ons werk mag afpakken.
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Wat blijkt uit een artikel in het Antilliaans Dagblad d.d. 
20 april 2020 waar professor Lodewijk Rogier van de Universiteit 
van Curaçao (UoC) beschrijft dat de verordening van 1921 NIET 
dekt wat heer Rhuggenaath en zijn regering ons als bewoners aan-
doen! Deze regering schrijft eigen regels en houdt 160.000 burgers 
gevangen, buiten hun eigen club vrienden die overal vrijstelling 
voor hebben. Het blijkt dat arrestaties maar ook boetes voor een 
rechter aangevochten kunnen worden omdat de verordening van 
1921 inbreuk maakt op de rechten van de mens! Geen rechter kan 
dit rechtvaardigen en honoreren.

Wat vreemd is dat de Nederlandse Defensie wel mede-
werking verleent aan deze illegale acties tegen de bevolking van 
Curaçao.

Op die basis wil MKK (Movimentu Kontra Korupshon) de 
Nederlandse Staat in de hoedanigheid als controlerend en verant-
woordelijk orgaan volgens de uitspraak Europees Hof Straatsburg 
26 April 2016, verantwoordelijk stellen van het ontnemen van:

-Bewegingsvrijheden (verbod op straat, strand en zee).
-Opsluiten van 160.000 burgers via een algehele dag en 
nacht lock.
-Het ontnemen van het recht van werken om een gezin te 
voorzien van eten.
Het is de Regering en Kamerleden van Nederland die zich 
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niet aan de regels houden die in diverse internationale  
 wetten en verdragen verankerd liggen.

In de hoop dat wij als burgers van Curaçao weer onze 
vrijheden en werk terug mogen ontvangen, dit eventueel via in-
grijpen van de Nederlandse staat en zijn Koning, verblijven wij 
in afwachting van een spoedig antwoord uwerzijds;

MMK Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao
Tel +599-9-8......
Port +599-9-5.......

CC
Koning Willem Alexander
Regering Rutte
Eerste en Tweede Kamer Nederland
Gouverneur Curaçao
Regering Rhuggenaath
Politici Curaçao
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4-31 Omdat we een tweederangs eiland zijn

Men is alsmaar kwaad als men Curaçao zet onder een 
tweederangs eiland op de wereldranglijst. Of te wel “onderont-
wikkeld gebied”!

De bewijzen van deze rang die we bezitten is weer in deze 
tijd duidelijk te zien geweest. Waar even paniek was voor een fake 
virus en onze regering met zijn epidemioloog als schijtlaarzen en 
leugenaars 160.000 mensen gevangenhouden in hun huizen. De 
banen van bewoners werden afgenomen, hun inkomen verdwe-
nen, winkels opgeheven en als klap op de vuurpijl over de 50.000 
mensen zonder voedsel!

Nu al weken in de algehele lockdown worden we nog 
steeds als gevangenen gezien en onze kinderen wordt zelfs spe-
len verboden! En dat natuurlijk als helden uitgevoerd door een 
militaire en politiemacht!

Wereldwijd gaan landen weer open en mensen aan het 
werk en zelfs landen met duizenden doden zoals Italië, Spanje, 
Nigeria, Azerbaijan, Maleisië, Libanon maar ook Bonaire en 
Amerika gooien alles weer open en gaan weer door met hun land 
te herstellen van de grote klap die er geweest is. Zelfs Zweden die 
niet mee deed aan de vele onzin krijgt nu een compliment van de 
WHO en zij hebben nauwelijks economische schade ondervonden!



121- Project Corona/COVID-19 -

MAAR CURACAO
Die weet het beter en blijft 160.000 mensen opsluiten dag 

en nacht. Men hongert mensen uit waarbij de politici als goden van 
de honderden miljoenen, die weer geleend zijn, misschien maar 
2 miljoen spenderen aan eten voor enkele mensen. Foto’s, rede-
voeringen en ego opkrikken waarop de pers het spel meespeelt, 
bang dat ze hun licentie kwijtraken, bang dat hen alles ontzegd 
wordt door de politiek.

Ja, een Papuaeiland wat met trots de tweederangs plaats 
achter vele honderden landen wereldwijd bezet. Het maakt wel 
dat je hier misschien een toeristische attractie “Back in time” 
van kan maken, kom zien, kom zien, 160.000 mensen in kooien 
verhongeren en zonder toekomst!

Perfect gedaan PAR, PIN en Pong met uw experts. Uw 
opzet is gelukt “King Kong island”!

John H Baselmans-Oracle
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4-32 Rhuggenaath Leugens

“Rhuggenaath: de militairen zijn er op ons verzoek om 
assistentie te verlenen aan de kust als er ongedocumenteerden 
aan wal proberen te komen. Andere berichten hierover zijn FAKE 
nieuws. De Amerikanen hier zijn er om drugs te bestrijden”

Lees dit, Rhuggenaath blijft liegen.

DE VOLGENDE LEUGEN
“Rhuggenaath: we hebben geen gegevens, geen adres, 

geen naam, geen telefoonnummer of de individuele bewegingen 
van mensen. Het is slechts een instrument om te kijken hoe we de 
economie het beste kunnen openen. Alles is anoniem.”

Paalgegevens vanuit UTS/FLOW geven aan: tel nummer, 
eventueel geregistreerde, tijd, coördinaten. (Zo’n lijst in bezit 
MKK i.v.m. moordzaak Bonaire.)

Wederom een grove leugen!
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4-33 Lockdown verlengd!

Uit bronnen vanuit het Fort is naar buiten gekomen dat de 
LOCKDOWN VERLENGD GAAT WORDEN!

De leugens van heer Rhuggenaath en heer Gerstenbluth 
blijven doorgaan en het heeft allemaal te maken met de situatie 
rond Venezuela!

WE WONEN OP EEN EILAND WAAR WE DOOR 
REGEERDERS VERRADEN WORDEN!

John H Baselmans-Oracle

4-34 Avondklok

Zoals gisteren ook al beschreven, de lockdown of te wel 
de avondklok (begrip vanuit het militarisme) blijft van kracht en 
dat om de grootste leugen die men kon verzinnen namelijk:

“De Avondklok blijft omdat juist die uren veel mensen 
samenkomen. Als er toch iemand besmet is, kan het virus zich 
ineens verspreiden. Als alles zo goed gaat, gaan we de rest ook 
versoepelen zoals de avondklok”. Zo zien we dat het NIETS 
meer met een virus te maken heeft maar met militaire acties en 
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de avonden vrij van pottenkijkers te houden! Besef, we zijn in 
oorlog en daar past een fake virus en communicatie veranderingen

(G5) perfect in.

Dikke van Dalen:
Avondklok zelfst.naamw. ...... militair een verbod om zich 

op straat te begeven na een zekere tijd Verder commentaar niet 
nodig.

John H Baselmans-Oracle

4-35 Tik… Tok… Tik… Tok…

De klok tikt voor Herr Rhuggenaath en zijn team.

Een zekere titel heeft deze man de afgelopen maanden wel 
behaald en dat voor het gehele koninkrijk en dat is dat deze “lij-
der” de eerste dictator is in de duizenden jaren die de Nederlandse 
geschiedenis kent. Nog nooit heeft iemand klaargekregen om een 
heel volk via ongeschreven wetten op te sluiten, uit te hongeren 
en hun toekomst af te nemen! Nou menen enkele dat het niet zo’n 
vaart loopt maar als je ziet wat dit “team” volbracht heeft in 2 ½ 
jaar is het indrukwekkend:

-Jaren liegt men het volk voor dat de ISLA open zal gaan.
-Kinderen worden van onderwijs verstoken.
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-De lokale en internationale wetten en verdragen 
worden genegeerd.
-60 duizend mensen lijden honger en voedselpakketten 
worden VERKOCHT!
-Veel gemeenschapsgelden verdwijnen in het niets.
-De bonden worden tegen elkaar opgezet.
-De financiën zouden geregeld gaan worden.
-De banken die failliet zijn worden kunstmatig in 
stand gehouden inclusief de Nationale Bank!
-Elke input vanuit het volk verdwijnt in de shredder.
-Pers wordt het zwijgen opgelegd en bedreigd met 
sluiting station of media waar men voor werkt.
-Er worden louche drugswetten zonder overleg 
doorheen gedrukt.
-Voorkeur van winkels die wel open mogen (kennelijk 
moet daar financieel wat tegenover staan).

Maar wat het ergste is, is de angst van dit “team”, dat 
mensen weer de vrijheid gaan krijgen! Met doorzichtige smoezen 
(Corona) gaan we naar de 10de week van avondklok puur omdat 
deze man en zijn gang bang is voor vergelding.

U bent bang en daarom houdt u uw eigen volk 10 weken 
gevangen. Ondanks uw angst weet u dat de bedreigingen NIET 
van lokaal en uw kiezers komen, die het zat zijn om als slaaf door 
uw PARtij misbruikt te worden (wel werken, geen plezier). Maar 
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u weet ook dat het over een identiteit gaat die expres chaos wil 
creëren.

Nu, ik kan u en uw team vertellen dat de eerste 
sluipschutter(s) al op het eiland zijn wachtend op het groene licht! 
Ook komt op ons weg als MKK mensen die met geweld een einde 
aan deze staatsgreep willen maken! Gelukkig kunnen we tot op 
heden het nog tegenhouden. Maar het ergste is die eenling acties 
die uit het niets komen! Dan kunt u 10 veiligheidsmensen om 
u heen bouwen, deze sluipschutter(s) hebben maar 1 vierkante 
centimeter nodig!

Ik denk dat MKK u niet hoeft te vertellen uit welke hoek 
deze bedreigingen komen, u heeft daar uw “team” voor. Maar 
uw grootste kans voor overleven bent u en uw team zelf aan het 
afbreken en tegen u op aan het zetten, namelijk uw eigen volk! U 
sluit hen op, veracht en negeert hen! U weet drommels goed dat 
het gevaar zit en zal komen via die 1 vierkante centimeter.

Wat weet u van de “medici” die u binnen haalt om een 
zogenaamd Corona virus te bestrijden? Weet u van de CIA en FBI 
gasten die onder deze cover zijn binnengekomen?

Misschien is het eens goed om naar uw eigen volk te luis-
teren en hen het idee te gaan geven dat ze meetellen in uw farce 
spel onder een fake corona. Want zelfs een heer Gerstenbluth geeft 
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duidelijk aan achter de schermen dat er geen reden meer is om 
mensen opgesloten te houden. Het zijn uw angsten en wringend 
geweten wat vreselijk aan het knagen is. Want u weet dat u en uw 
“team” als eerste Nederlandse dictator de geschiedenis in zal gaan.

Ik wens u veel wijsheid en begrip naar uw eigen volk toe. 
Een volk wat u zou kunnen beschermen. Maar helaas het is u die 
denkt alles via machtsmisbruik te kunnen veiligstellen. Iets wat 
dus blijkbaar niet erg aan het lukken is gezien de lekken in uw 
veiligheidscommando, leger en groepje. Wijsheid en begrip kan 
ons eiland redden, geen dictatorschap.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

4-36 Nog geen 4 uren later

Gisteren publiceerde ik het stukje:
Tik…tok…tik…tok…
Het sloeg blijkbaar in als een bom omdat men alsmaar 

denkt dat andere landen het goed voor hebben met ons derde we-
reld eilandje. Maar niets is minder waar. Er zijn 2 CIA en 1 FBI-
agenten undercover op het eiland meegekomen als zogenaamde 
“medische Covid-19 bijstand”!
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De twee CIA-agenten zijn hier om onze premier te doden, 
wat dan moet lijken dat Venezuela een aanslag heeft gepleegd! Zo 
kan er militair ingegrepen gaan worden in Venezuela door Amerika 
en hun alliantie (lees onder andere Nederland)!

Wat de FBI-persoon doet is een ander drugs/geldverhaal 
en is een mindere rol die vandaar uit gespeeld wordt!

Nog geen 4 uren na mijn publicatie en de brief gezonden 
te hebben naar heer Rhuggenaath, werd deze goede man ziek! 
Ziek, niet lichamelijk maar omdat ze hem onder zwaar toezicht 
zette en hem in veiligheid moesten brengen. Heer Rhuggenaath 
werd niet voor niets John F Kennedy genoemd, een titel waar hij 
trots op was maar helaas de betekenis erachter niet begreep! Het 
was ook niet om zijn gelijkenis maar wat hem te wachten staat 
vanuit America. Code Kennedy is gestart dat is duidelijk. Het 
lokale beveiligingsapparaat is nu eindelijk wakker al wilde men 
de meldingen maar niet geloven. Het verhaal Wiels is zich aan het 
herhalen alleen nu is er een oorlog aan verbonden!

Maar zoals ik al aanhaalde deze 2 personen hebben maar 
1 vierkante centimeter nodig! Heeft men heer Rhuggenaath dan 
opgesloten? Vraag maar eens na hoe de meeste “Don’s” hier 
sterven! Smakelijk eten.
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We leven in een vieze wereld en er is maar een doel wat 
Amerika heeft en dat doel gaat over lijken, vele lijken blijkbaar.

John H Baselmans-Oracle

4-37 ADVOCATEN ARUBA, AVONDKLOK TEGEN DE 
WET!

De Orde van Advocaten van Aruba heeft kennisgenomen 
van de beslissing van de Regering/Minister om de zogenaamde 
“Toque de Queda” of te wel de avondklok wederom te verlengen.

Vooropgesteld dient te worden dat de burgers van Aruba 
het recht hebben om zich vrijelijk op Aruba te bewegen (Liberty 
of Movement). Deze bewegingsvrijheid is een grondrecht welke 
in de Staatsregeling van Aruba alsmede in diverse mensenrech-
tenverdragen is verankerd. Het beperken van grondrechten dient 
in het algemeen vermeden te worden en kan slechts bij wet plaats-
vinden. Echter, ook al zou er een wet zijn die een bestuurder de 
bevoegdheid geeft om inbreuk te maken op een grondrecht, dan 
nog is die bestuurder onderworpen aan de beginselen van pro-
portionaliteit en subsidiariteit. Met andere woorden, ook al heeft 
een bestuurder de wettelijke bevoegdheid om een avondklok af 
te kondigen, dan nog moet hij zich afvragen of die maatregel 
onder de gegeven omstandigheden niet te ver gaat gezien het 
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doel waarvoor die bevoegdheid is gegeven en de bestuurder moet 
kijken of hij datzelfde doel niet kan bereiken met andere minder 
vergaande middelen/maatregelen. Er is geen discussie mogelijk 
over de vraag of de avondklok een (vergaande) inbreuk op het 
voormelde grondrecht maakt. Dat is een gegeven.

De Orde is bezorgd over zowel de wetmatigheid als pro-
portionaliteit en subsidiariteit van de door de Regering afgekon-
digde avondklok.

Om te beginnen is de avondklok afgekondigd zonder dat 
er enige concrete aanwijzing is/was dat de burger in de avond-
uren een groter besmettingsrisico loopt dan overdag. Daarnaast 
is Aruba in een fase beland waar alle door de overheid getroffen 
maatregelen ter bestrijding van Covid-19 stuk voor stuk worden 
versoepeld. Op dit punt volgt Aruba de wereldtrend. Echter, bij 
het versoepelen en opheffen van maatregelen zou men verwachten 
dat de Regering met de meest vergaande maatregel zou beginnen 
en dat is de avondklok. Dat is helaas niet gebeurd.

De Regering heeft aangegeven dat de avondklok heeft 
bijgedragen aan een verlaging van criminaliteit. Deze door de 
Regering gegeven reden ziet eraan voorbij dat de avondklok niet 
is ingevoerd als maatregel ter bestrijding van criminaliteit maar ter 
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bestrijding van Covid-19. Criminaliteit levert op dit ogenblik geen 
calamiteit op in de zin van de Calamiteitenverordening, omdat uit 
niets blijkt dat er sprake is van (gegronde vrees voor) een enorme 
stijging van criminaliteit. Het voorkomen van criminaliteit levert 
dan ook geen wettelijke basis op voor de instandhouding van de 
avondklok, althans niet op dit moment.

De avondklok is de zwaarste en meest verstrekkende maat-
regel welke de Regering van Aruba heeft ingevoerd ter bestrijding 
van het Coronavirus. Deze maatregel had als eerste moeten worden 
afgeschaft, omdat een beperking van een grondrecht niet langer 
mag duren dan strikt noodzakelijk is.

Wegens het voorgaande is de Orde van Advocaten bezorgd 
over de noodzaak, proportionaliteit en legaliteit van deze maat-
regel. Dit klemt te meer als men beseft dat tientallen arrestaties 
plaats hebben gevonden waar burgers van hun vrijheid werden 
beroofd en boetes hebben gekregen voor het enkele feit dat zij 
hun huis hebben verlaten.

De Orde van Advocaten
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4-38 HOOPVOL NIEUWS UIT DUITSLAND:

OPENLUCHTCONCERTEN IN BERLIJN TOT 1000 
MAN WEER TOEGESTAAN

Goed nieuws voor concert- en festivalliefhebbers die hun 
plannen voor de zomer van 2020 door corona gedwarsboomd 
zagen. In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn vanaf 2 juni weer open-
luchtconcerten toegestaan. Dit meldt de officiële website van de 
stad. Vanaf 2 juni mogen deze 200 bezoekers hebben en vanaf 16 
juni kunnen dit er 500 worden. Vanaf 30 juni mogen concerten in 
de open lucht tot en met 1000 bezoekers georganiseerd worden. 
Nog grotere concerten en/of festivals moeten in elk geval tot 31 
augustus wachten. Bij al deze concerten in de open lucht moet 
nog wel steeds 1,5 meter afstand gehouden worden en aan de 
hygiëneregels worden voldaan. Of deze regels ook voor de rest 
van Duitsland gaan gelden is ons nog niet duidelijk.

Duitsland heeft als eerste (grote) Europese land ook de 
betaald voetbalcompetitie hervat. Wedstrijden worden er nog wel 
zonder publiek gespeeld. Medio april verbood Duitsland alle con-
certen, voetbalwedstrijden en festivals. Deze maatregelen worden 
nu dus langzaam teruggedraaid.
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4-39 Censuur

In Duitsland heeft de rechter bepaald dat Facebook niet 
mag censureren. Aangezien we nog steeds in de EU zitten, geldt 
deze uitspraak ook voor Nederland en de gehele EU.

4-40 Corruptie viert hoogtij

Via een politiek en een blijkbaar omgekochte epidemio-
loog is ons eiland een rots geworden van veel honger, ellende, 
werkeloosheid, geweld en corruptie. Men denkt alles in de hand 
te houden door de bevolking onder een illegale lock te plaatsen 
maar de ware criminele acties vieren ondanks dat hoogtij.

Miljoenen moet er verdeeld worden en Nederland denkt 
dit in de hand te hebben maar de waarheid is anders. Blijkbaar 
verdwijnen nu al vele miljoenen! Naar horen zeggen is dat ook 
het geval bij de voedselpakketten die verdeeld worden via een 
Voedselbank Curaçao en Samenwerkende Hulporganisaties Cu-
raçao! Laatstgenoemde zijn organisaties die blijkbaar bij diverse 
mensen al vraagtekens oproepen zeker als men dan ook nog ziet 
dat organisaties die al voor tientallen jaren zich inzetten voor 
minderbedeelden zich niet willen verenigen in deze zeer met 
vraagtekens beladen groep!
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Zo worden er ook van buiten het eiland donaties gedaan 
naar deze samenwerkende groep en vanuit intern hoor je bijna 
dagelijks dat er goederen verdwijnen maar ook de financiën 
blijkbaar een duistere zaak is. Men schreeuwt van de daken dat 
er al duizenden voedselpakketten verdeeld zijn. Ook hoor je dat 
er huishoudens zijn die meerdere pakketten ontvangen en weer 
doorverkopen! Met als tegenpool zijn er de mensen die werkelijk 
op de rand van de afgrond staan en blij mogen zijn met een tasje 
met wat soms bedenkelijke inhoud en dan daarmee 2 weken zich 
moeten zien te redden! Mensen die bang zijn om te reageren of te 
vragen voor meer omdat erachter in een kamer meerdere personen 
zitten! Bang, verlaten, honger, pijn en een onmenselijk bestaan!

Het bepalen van het wel en niet helpen van mensen is meer 
een gunst als een wel doordacht plan. Het hangt af in hoeverre 
je “vriendje” bent van een of andere stichting of gladgestreken 
groepje! Dat blijkt wel omdat oude zeer betrouwbare organisaties 
weigeren dan ook samen te werken met deze met vraagtekens bela-
den hulpgroepen die als paddenstoelen uit de grond zijn getrokken! 
Maar wat zagen we afgelopen Donderdag 28 mei? Toen er vele 
vraagtekens ontstonden omdat plotsklaps het Rodenkruisgebouw 
in brand stond! Uit het niets, weg vele goederen maar ook volgens 
horen zeggen weg administratie! Of waren misschien plotsklaps 
de vraagtekens beantwoord?
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Nederland denkt met leningen de zaken in te kunnen dek-
ken maar Nederland heeft niet door dat veel geld onder haar neus 
verdwijnt! Nederland vergeet dat de ware oplichters de meester 
overtreft! Ondertussen zijn de stille gevallen van nood de klos en 
staan radio, tv, sociaal media en kranten bol van al die weldoeners 
zogenaamd nietsvermoedend wat er werkelijk gaande is! Wederom 
praten we over een select groepje wat weer mee pikt via andermans 
ellende, verderf en dood.

Doe je iets goeds dan hoeft dat niet rondgebazuind te wor-
den! Ook mogelijk is het veelal dezelfde kliek die over en over 
bevoordeeld wordt terwijl de grote groep afgescheept wordt met 
een aalmoes. Een aalmoes omdat de pot weer op aan het raken is 
en dat niet via de minderbedeelden, hongerende groep bewoners 
maar, naar verluidt, naar de “groep der oplichters en egotrippers”!

John H Baselmans-Oracle
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4-41 CHINA WEER BEZIG MET PRODUCTIE!

Kijken hoe lang de westerse wereld ziek blijft want China 
neemt nu de wereldeconomie over!

4-42 Privacy waakhond trapt op de rem:

Minister De Jonge mag locatiedata niet gebruiken.

Minister Hugo de Jonge wilde met de locatiegegevens 
van telecomproviders de bewegingen van Nederlanders in kaart 
brengen. Hij bleek voor zijn beurt te spreken: de Autoriteit Per-
soonsgegevens gaf nog geen toestemming en de providers weten 
van niks. 

Rectificatie volgde.
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4-43 Morgen wordt het beter

Mensen pikken het niet meer, mensen zijn het zat en vele 
zien het niet meer zitten.

Lokaal zien we dat al tientallen jaren dat men het zat is 
de corruptie om en rond ons heen. Alsmaar belanden we op straat 
waar we dan luid en met volle overtuiging gaan roepen en schreeu-
wen dat we het niet langer meer pikken. Vanuit vakbonden, orga-
nisaties maar ook particuliere initiatieven zijn er zeer regelmatig 
groepjes van mensen die laten blijken dat het genoeg is geweest.

Dan krijg je een gesprek met iemand die dan met een 
boekwerk vol beloftes komt. Of je krijgt te horen nog even vol te 
houden want na 10-10-10 gaat alles anders worden. Na die datum 
kregen we te horen dat alles nog gesetteld moest worden maar 
alles wordt beter. En zo zijn we in 2020 beland en wel 30 mei 
en wat kregen we te horen “we moeten wachten tot 2 juli 2020”!

Vooruitschuiven en uitstellen is een Curaçaos goed ge-
worden en mensen pikken het, slikken het en doen net of ze nu 
pas de waarheid ondervinden. We wachten, wachten en wachten 
en Curaçao en de politiek zal nóóit veranderen zolang we de hui-
dige en oude garde niet opsluiten en de gehele justitie door laten 
lichten op corruptie.
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Het wachten is op morgen, maar morgen is die morgen 
wederom morgen en zo sukkelen we verder en hebben we steeds 
minder banen, meer honger en geen toekomst.

Och, we zien morgen wel weer!

John H Baselmans-Oracle

4-44 Lokale politici handelen tegen de wet en internationale 
verdragen!

We beginnen met artikel 17 eerste lid waar staat dat: 
“Buiten de gevallen bij of krachtens landsverordening bepaald, 
niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen”. Nergens wordt 
beschreven de bevoegdheid om de vrijheid te ontnemen van welke 
burger ook!

Men stelt dat de wettelijke grondslag voor de huidige 
quarantaine te vinden is in de

- Quarantaineverordening uit 1931 (vervallen reeds 
lang geleden).

- Landsverordening Besmettelijke Ziekten, uit 1921 (even
eens vervallen lang geleden).
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De regering dacht slim te zijn en heeft 16 maart via twee 
Landsbesluiten, “houdende algemene maatregelen 
Covid-19” geplaatst onder beide voornoemde 
landsverordeningen.
Ook valt daar onder het preventief opsluiten van burgers, 
wat niet mogelijk is en de landsverordeningen geven daar o
ok geen bevoegdheid toe. Ook valt er onder het nu 
ingestelde quarantaine van personen die terugkeren 
naar hun eigen eiland. Iets wat absoluut niet mogelijk 
is gezien wat in het grondrechtenhoofdstuk van 
onze Staatsregeling staat:
- Artikel 4 eerste lid, bij landsverordening, de toelating 
en de uitzetting van vreemdelingen geregeld wordt.
Dit artikel zegt dat toelating van Landskinderen niet 
geregeld kan worden.

Daarnaast liggen er twee aparte adviezen van de Raad van 
Advies vanaf 2010, waarin reeds na het invoeren van het nieuwe 
statuut gesteld werd dat:

- De Raad constateert dat: “de Quarantaineverordening 
(c.q. de Landsverordening besmettelijke ziekten 1921 en 
1931) dusdanig verouderd zijn dat deze, naar huidige 
maatstaven van wetstechniek, van rechtmatigheid en van 
beleidsanalyse, in grote mate niet meer aan de bescherming 
van de volksgezondheid voldoet”.
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Erger nog, deze verordeningen zijn tegen de rechten van 
de mens zoals beschreven in:

“VN-rechten van de mensheid” Artikel 13 en 30

In deze artikelen staat het volgende:

Artikel 13
- Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en 
te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
- Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van 
het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 30 - Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig 
mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon 
dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te 
ondernemen of handelingen van welke aard ook te 
verrichten, die vernietiging van een van de rechten 
en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Met andere woorden de huidige ministers zijn tegen alle 
regels van verdragen en wetten aan het handelen! Zij zijn op 
eigenhoutje 160.000 mensen aan het bespelen en gevangen aan 
het houden! Precies zoals ik in mijn eerste Covid-19 publicatie 
begin maart 2020 stelde!



141- Project Corona/COVID-19 -

Welke juristen/advocaten durven de regering voor de 
rechter te dagen? Of zijn ze bang deze criminelen te verliezen als 
zijnde “klant”?

John H Baselmans-Oracle

4-45 Perfect 

Perfect, bonden van Curaçao! 

U weet kennelijk ook dat de gehele lokale COVID wet-
geving een farce is en juridisch niet haalbaar is! Zo ook de regel 
samenscholing:

Laat iedereen deze foto bewaren als bewijs mocht u ge-
daagd worden voor een rechter!

Er waren 1109 aanwezigen!

4-46 Foetsie, poef, weg

Ik ben een van die oude l.llen die de flowerpower periode 
nog heeft meegemaakt. Muziek van wereldlegendes, liggend op 
een veld, luisterend naar de tijdloze muziek in een roes van drugs 
en liefde.
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Het was de tijd dat Nixon zijn eigen soldaten de dood 
injaagde in Vietnam. We schreeuwden het uit om dit te stoppen. 
Alles werd ondernomen om die vieze oorlog ongedaan te maken. 
Met liefde en in de achterhoede wroeten in de vuile zaken van 
Nixon werd deze oorlog gestopt.

Het vechten was niet over en we gingen door.

Met leren laarzen tot je knieën, strakke spijkerbroeken, 
zwarte sweaters en haren tot aan je achterste, met kettingen en 
leuzen bewapend was je dagelijks bezig om je los te breken van 
de oneerlijke wereld en de vreemde regels die al honderden ja-
ren gelden! We staakten, we vochten met woorden en we deden 
zeker niet wat de wet ons voorschreef. We waren tegen alles wat 
regels was en we deden dat niet door fysiek te vechten maar door 
liefde overal tentoon te stellen. We zaten op openbare wegen, we 
leefden van de liefde en af en toe een joint, maar zonder geweld 
wisten we de oudere wetten en regels om te buigen naar bepaalde 
vrijheden. Met miljoenen jongeren in de eindeloos doorgaande 
roes van de “flowerpower” wisten we zover te komen als dat we 
tot eind 2019 waren.

En toen kwam de totale ommekeer.
Eind 2019 kwam er een valse verklaring over een fake 

virus en elke dode, tot zelfs van auto-ongelukken werd geteld 
als Covid-19 slachtoffer. De mensen waren paralysed en waren 
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verslagen want pats boem in een keer waren de vrijheden waar 
60 jaren voor gevochten is, verdwenen en afgepakt.

Als robotten gaan we verder en het einde van elke vrijheid 
is verdwenen. Weg “flower”, weg “power”, weg alle vrijheden 
van de mens!

Hoe is het mogelijk dat een gehele mensheid zo gehersen-
spoeld is en zijn vrijheden, lang voor gevochten, zo af laat nemen?

John H Baselmans-Oracle
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HOOFDSTUK 5
5G

5-1 Wat toevallig dat de radars in Italië momenteel zo’n 
moeite hebben met weer te registreren!

COVID-19 virus of te wel het “Corona virus” 5 G geac-
tiveerd!

TOEVAL?

5-2 Tilburg proefgebied 5G en Tilburg eerste COVID-19 
slachtoffer!

27 febr. 2020
TILBURG - Bij een patiënt in Nederland is vanavond 

voor het eerst COVID-19, het inmiddels wereldwijd beruchte 
coronavirus, vastgesteld.

“Tilburg volgt landelijk beleid voor invoering 5G”
EN DAN DIT……

KPN test 5G-netwerk op vier Nederlandse locaties
Momenteel verloopt het Nederlandse mobiele dataverkeer 

over een 4G-netwerk, maar 5G komt eraan.
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Dit zorgt voor aanzienlijk snellere verbindingen en de 
5G-standaard staat al enige tijd vast. KPN start nu een proef op 
vier Nederlandse locaties. Een andere proef wordt gehouden op 
de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en de A270 in de buurt van 
Helmond.

Hier test men de toepassing van het 5G-netwerk met lage 
latency.

Pakt u het?

“Italy has 5G, Iran is rolling out 5G and just tested it, South 
Korea has 5G, Wuhan 5G.” nZie ook vorige posting en dan dit 
bericht “5G blijkt goudmijn voor Italië”!

John H Baselmans-Oracle

Update:
Bij een latere publicatie is gebleken dat het gaat om een 

inwoner van het dorpje gelegen tegen Tilburg, Loon op Zand. Wat 
niets doet aan het gegeven 5G testen Tilburg.
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5-3 5G the virus activator!

“(CNN)An older adult woman from California is the 
second case of unknown origin of  the novel coronavirus, health 
officials in Santa Clara County said Friday. The patient didn’t 
have any relevant travel history or exposure to another known 
patient, said Dr. Sara Cody, director of the county’s public health 
department.

The patient is a resident of the county, officials said.
“This new case indicates that there is evidence of com-

munity transmission, but the extent is still not clear,”

Cody said.
“I understand this may be concerning to hear, but this is 

what we have been preparing for. Now we need to start taking 
additional actions to slow down the spread of the disease.”

EN WAT ZIEN WE???

Santa Clara in de 5 G zone 600 mhz 5g coverage map on 
December 6 Voor de connectie met elkaar lees deze posting op 
mijn wall: “Wat is werkelijk het COVID-19 virus of te wel het 
“Corona virus”?”

John H Baselmans-Oracle
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5-4 Coronavirus Caused by 5G?

Cowan has a family medicine practice in San Francisco, 
where he focuses on nutrition, homeopathy and herbal medicine.

He has served as vice president of the Physicians’ As-
sociation for Anthroposophic Medicine and has written several 
books on these subjects.

He offers his Rudolph Steiner-influenced point of view 
about the coronavirus “global pandemic”, which would look for 
the environmental causes of the illness, first. He says, “In 1918, 
after the...biggest pandemic, the Spanish Flu pandemic of 1918, 
Steiner was asked what was this all about.

And he said viruses are simply excretions of a toxic cell. 
Viruses are pieces of DNA or RNA, with a few other proteins.

They butt out from the cell. They happen when the cell 
is poisoned. They are not the cause of anything. “The first way I 
would encourage you to think about this is, if you are a famous 
dolphin doctor and you have been studying dolphins in the Arc-
tic Circle for hundreds of years...and the Dolphins were fine and 
then they call you up, ‘Fred...a lot of the dolphins are dying in the 
Arctic Circle. Can you come and investigate?’
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“And you have one question to ask. So, show of hands. 
How many of you would say. ‘I want to investigate a dolphin to 
see the genetic makeup of that dolphin?’ Nobody, because that’s 
stupid. “How many of you would say, ‘I want to see if this dolphin 
and that dolphin has a virus, because it might be contagious and 
that’s why all these dolphins are getting sick.’ That fellow. “How 
many of you would say, excuse my French, somebody put some 
sh*t in the water here, like Exxon Valdez.’ Anybody?

Everybody.
“Because that’s what happened. And your cells get poi-

soned. They try to purify themselves by excreting debris, which 
we call viruses. “If you go to the current theory of viruses called 
exosomes and the latest head of the NIH giving a talk on the 
complexity of viruses, you will see this is perfectly in line with 
the current thinking on what a virus really is...

“So, what happened 1918? There was a huge pandemic 
- and every pandemic in the last 150 years, there was a quantum 
leap in the electrification of the Earth, in 1918, late, late fall of 
1917, there was the introduction of radio waves around the world. 
“Whenever you expose any biological system to a new electro-
magnetic field, you poison it, you kill some and the rest go into 
a kind of suspended animation, so that interestingly, they live a 
little bit longer - and sicker.
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“And then starts in World War Two, with the next pande-
mic. With the introduction of radar equipment all over the Earth, 
blanketing the entire Earth in radar fields, was the first-time hu-
mans have ever been close to that. “In 1968, there was the Hong 
Kong Flu and it was the first time the Earth has a protective layer 
in the Van Allen Belt, which essentially integrates the cosmic fields 
from the Sun and the Earth from the Moon and Jupiter, etc., inte-
grates that and essentially distributes that to the living beings of 
the Earth. “And we put satellites emitting radioactive frequencies 
in the Van Allen Belt. Within six months, we had a viral pandemic. 
Why viral? Because the people are poisoned. They excrete toxins. 
They look like viruses. People think it’s a flu epidemic. “...you 
can read about this in a book called ‘The Invisible Rainbow’, by 
Arthur Furstenberg, who chronicles all the steps in the electrifi-
cation of the Earth and how within six months, there was a new 
flu pandemic all over the world. “...how did it go from Kansas to 
South Africa in two weeks, so the entire world got the symptoms 
at the same time, in spite of the fact that the mode of transporta-
tion was horseback and boats. And there’s no explanation for it. 
They just say we don’t know how that happened. “But when you 
think about it, with these radio waves and other frequencies that 
some of you have in your pocket and on your wrist, you can send 
a signal to Japan and it arrives instantaneously. So any of you who 
don’t believe there is an electromagnetic field that communicates 
globally within seconds, is just is not paying attention to this.
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“And I will only finish by pointing out that there has been 
a dramatic and quantum leap in the last six months with the elec-
trification of the Earth. And I’m sure a lot of you know what that 
is, it’s called: 5G, where there now have 20,000 radiation-emitting 
satellites, just like the radiation-emitting thing in your pocket and 
on your wrist and that you use all the time. “That is not compatible 
with health. I’m sorry to say it. It’s not compatible with health. 
That is a water-destructuring device.

“And for any of you who say, ‘Yeah, well we’re not 
electrical beings. We’re just physical matter,’ Then don’t bother 
doing an EKG or an EEG or a nerve conduction test, because we 
are electrical beings and the chemicals are only the byproduct of 
those electrical impulses. “And I’ll finish with, anybody want to 
make one guess as to where the first completely-blanketed 5G 
city in the world was?

Wuhan, exactly.

“So, when you start thinking about this, we are in an exi-
stential crisis here, Folks, the likes of which humankind has never 
seen and I don’t want to go all Old Testament-prophet on you, but 
this is something that is unprecedented... “The susceptibility has 
to do with how much metal you have in your body, as well as the 
quality of the water in your cells. “So, if you start injecting alu-
minum in people, they become receptors for absorbing increased 
electromagnetic fields and that is a perfect storm for the kind of 
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deterioration of the species, which is what we’re now experien-
cing. “And I’m just gonna finish with one more thing, which I 
like to is a quote from Rudolf Steiner - and by the way, this was 
around 1917: “’...In times when there were no electrical currents, 
when the air was not swarming with electrical influences,’ we’re 
talking 1917, ‘it was easier to be human. For this reason, in order 
to be human at all today, it is necessary to expend much stronger 
spiritual capacities than was necessary a century ago.’ “So, I just 
leave you with whatever you can do to increase your spiritual 
capacities, because it’s really damn hard to be human being these 
days. Thanks for listening.”

Thomas Cowan, MDBecause

5-5 Er kan geen Corona/ COVID-19 ontstaan op onze 
eilanden

In de maanden dat Corona/ COVID-19 aan het cirkelen 
is rond onze aardbol is er wetenschappelijk een zeer interessant 
gegeven vrijgekomen.

De ware explosies van dit virus zijn in die landen en die 
plaatsen waar 5G volop werkende is en of mee geëxperimenteerd 
wordt. Wat ook blijkt is dat bijvoorbeeld op onze eilanden alleen 
gevallen geconstateerd worden waar die personen op geïnfecteerde 
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plaatsen zijn geweest. Bij deze mensen is het virus al geactiveerd 
door de 5G straling en dus niet lokaal. Het wil niet zeggen dat 
er op de eilanden geen geïnfecteerde gevallen rondlopen. Maar 
bij die lokale geïnfecteerde zal het virus niet geactiveerd worden 
zolang ze maar niet in aanraking komen met deze 5G.

De enige vraag is in welke frequenties zijn de drie bollen 
op Westpunt aan het uitzenden en experimenteren?

Maar zolang deze uit de 5G frequentie blijven kan er geen 
Coronavirus/ COVID-19 lokaal geactiveerd worden en hebben we 
alleen te maken met gevallen die in het buitenland geactiveerd 
zijn! Steeds meer lezen we rapporten zelfs via universiteiten dat 
het virus geactiveerd moet worden en dat het vrijwel zeker is dat 
5G de sleutel is in deze pandemie.

Blijf weg bij 5G en zo ook microwaves (zelfde frequentie) 
en dan zal de schade op onze eilanden minimaal zijn.

Laat Corona/ COVID-19 niet jouw leven bepalen.

John H Baselmans-Oracle
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5-6 5G straling een sprookje

Als 5G straling een sprookje was waarom heeft Aruba 
zelfs 4G uitgezet en is teruggegaan naar 2-3G?

De volgende vraag is:
Zijn de twee 5G punten (Amerikaanse basis en WEB) 
nu ook uitgezet?
WEB! 
U weet wel waar op Aruba de eerste gevallen 
werden geregistreerd!

Een simpel gegeven, een simpel bewijs. 
Waar begon de ellende?

Zie Wuhan, Saudi-Arabië en Italië!
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5-7 DEZE LEZING MOET DE WERELD ROND!

5G de onzichtbare moordenaar.
En hier een korte uitleg van Dr Thomas Cowan die be-

vestigt dat de huidige COVID-19 virus en alle andere virussen 
geconnecteerd zijn met de wereld van de frequenties!

Voor video klik hier
https://www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/Dr_

Thomas_Cowan.mp4

5-8 Wat een toeval!!!

Wuhan…….
Guess what, het was ook de plaats waar 5G als eerste VOL 

ging werken!
Toeval?
HET ZAKKENVULLEN IS BEGONNEN!

En laten we zo weer het geld verdwijnen wat eigenlijk voor 
de burger is. Beginnen nu mensen te snappen waarom WERKE-
LIJK het virus in stand gehouden wordt!Alles gaat om geld en de 
potjes met miljoenen die opengetrokken worden.
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5-9 Enkele citaten vanuit Eindhoven

“De longklachten die worden toegeschreven aan het 
SARS-CoV-2 / COVID-19 / corona virus, hebben een sterke 
overeenkomst met de klachten van 5-G. Zo verstoort de frequentie 
van 60 GHz de zuurstof opname in de longen en dat geeft dus 
longklachten.”

“Weken reden de ambulances bij het Catharina ziekenhuis 
in Eindhoven af en aan met zieke patiënten. Maar misschien wil je 
daar niet opgenomen worden, want er is daar in het ziekenhuis op 
30 januari 5-G aangebracht en dat 5-G zit zelfs in de ambulances 
die je er naartoe brengen!”’

Remon van der Linde
Remon heeft het duidelijk begrepen en je kan werkelijk 

de kernen van het virus leggen op de kaart van 5G.

We zien het ook op onze eilanden.
Helaas men heeft liever dagelijks doden als de 5G uitscha-

kelen en die mensen helpen uit hun benauwde situatie.

De denkwijze van de politiek is duidelijk;
“opruimen grote groepen mensen, kost wat kost!”

John H Baselmans-Oracle
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5-10 5G geactiveerd op Aruba?

Al weken schrijf ik over de connectie 5G en COVID-19.
Zowel Aruba als Curaçao hebben 5G en “vreemd genoeg” 

ook grote problemen met het “virus”. Waar wachten we op? Totale 
uitroeiing bevolking gesteund door een corrupte politiek?
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5-11 5G Definitief op Curaçao

Lang mocht de buitenwereld het niet weten maar nu is het 
officieel bevestigd, UTS/FLOW hebben op eerste paasdag 2020 
de eerste testen gedaan met 5G in de wijken Montagne en Weto!

Al weken eerder kreeg ik vanuit de UTS te horen dat men 
drukdoende was om de 5G op gang te krijgen. Opmerkelijk was 
dat we ook in een keer problemen met het telefoonnetwerk van 
onze portables hadden! Niemand die er op het idee kwam dat er 
wel eens een link zou kunnen zijn met de testen en de “storingen”!

Wat nu duidelijk is, is dat we momenteel 1 dode en 2 
geïnfecteerde COVID-19 slachtoffers hebben. Het is pertinent 
zeker te zeggen dat, zodra men de 5G geheel actief maakt (niet 
alleen FOL Hato en Westpunt “radar”) zullen we een explosie 
COVID-19 gevallen krijgen op ons eiland!

Men weet hiervan omdat men al vele honderden medici en 
verplegend personeel hebben binnengehaald en dat voor 1 dode 
en 2 geïnfecteerde! Zelfs het SEHOS is weer opgelapt en zijn er 
over de honderd bedden gezet! Het is duidelijk dat men weet dat 
de frequentievergiftiging binnenkort opgestart gaat worden en zo 
kan men ons weer in een algehele lockdown zetten.
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Het is voor 99.9% zeker te zeggen dat we het bovenge-
noemd scenario gaan krijgen! De hele longproblemen en ziek-
teverschijnselen hebben niets te maken met een virus maar met 
een frequentievergiftiging (overal te googelen) die ver boven de 
toegestane straling gaat! Een mens kan 20 R-frequentie aan en 
die is wettelijk toegestaan maar een 5G paal zendt uit tot wel een 
R-frequentie van 130-150! Let wel; bij 100 R-frequentie heb je 
een verbrande huid! Mensen, de COVID-19 oorlog moet lokaal 
nog beginnen en zeer binnenkort zal ons eiland vergeven zijn van 
de zogenaamde virus geïnfecteerde. Curaçao zal een test eiland 
worden samen met Aruba waar men ook met een noodgang bezig 
is 5G aan te leggen!

Niet voor niets is er een grote defensiemacht vanuit Ne-
derland! De testen zullen op onze lichamen worden gedaan of we 
nu willen of niet en of onze longen en hart het begeven, is ook 
geen reden om 5G te weren door de politici.

De huidige regering heeft weinig goeds voor en ons 
verkocht als zijnde testobjecten. Geniet die paar weken dat we 
“losgelaten” worden vanuit onze huizen want daarna zal er niet 
veel goeds gebeuren met ons.

John H Baselmans-Oracle
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5-12 LATEST NIET TE GELOVEN UPDATE

Enkele “gedachten” / “plannen” gehoord vanuit de monden 
vanuit onze huidige lokale politiek:

- Er zal na de eilandelijke 5G installatie een zogenaamd  
 einde zijn van het COVID-19 virus!

(Lees gerechtspapieren)

- OB gaat minimaal 15/25% om hoog.
- Dagelijkse levensmiddelen zullen stijgen 25/50%.
- Iedereen zal geïnjecteerd worden.
- Er zal een blijvend verbod komen om elkaar in het 
openbaar aan te raken.
- We gaan allemaal elektronisch gecontroleerd worden.
- Er zal geselecteerd gaan worden via het systeem wie 
mag blijven leven en niet! LET WEL dit is nu al gaande.

Zie wie wel het virus krijgt en wie absoluut niet!
- Er komt een uitgewerkt vervolg op de huidige 
dag/nacht klok.
- Cash geld gaat verboden worden.
Ja het lijkt allemaal science fiction, geef ik toe, maar 
deze woorden komen uit lokale monden vanuit het Fort!
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Zodra wereldwijd alles gesetteld is gaat er zeer veel ver-
anderen, iets wat de lokale maar ook internationale politici nu al 
verkondigen.

Het leven was eens, sterkte.
John H Baselmans-Oracle

5-13 David Icke

David Icke werd geïnterviewd door het mediaplatform 
London Real. Veel mensen keken het interview live, maar het 
werd een minuut na afloop direct verwijderd door Youtube.

Er is nu een totale David Icke-block op sociale media en 
het is daar ook verboden om de link te leggen tussen COVID-19 
en 5G.

Klik op deze link
www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/Video1.mp4

Ga naar de website:
HTTPS://JENSEN.NL/HET-INTERVIEW-DAT-JE-

NIET-MAG-ZIEN-VAN-YOUTUBE/?FBCLID=IWAR1Q
HMP4BD3X0CQTMMRFSDA4JLV91MNKH95JN-ZK-
4FGHPNXJ5PWVD966PMU
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5-14 De Corona-5G activering

Steeds meer komt de waarheid naar buiten en dat zien we 
onder andere doordat websites en zelfs search engines postings 
weigeren en deleten. Niet dat dat de waarheid tegenhoudt want 
vele alternatieve websites hebben de internet weldegelijk onder 
controle.

Wat mooi te zien is, is dat men in sommige gevallen pa-
nisch is als een arts, viroloog maar ook specialisten hun statement 
maken over een bittere waarheid. Deze wordt dan snel weggehaald 
door social media platformen of videowebsites. Zo was binnen 2 
minuten het interview van David Icke weggehaald bij you-tube 
maar dook weer op, op deze link:

www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/Video1.mp4

Een uitspraak waar men blijkbaar bang voor is, is deze:
5G is de “activeringsbron” van COVID-19!

We mogen eigenlijk niet praten over activeren!
We moeten zeggen dat 5G dezelfde symptomen heeft als 

COVID-19! Uw hoofdpijn, pijn op de borst, geen lucht hebben, 
immuun problemen en de zogenaamde “griep” verschijnselen zijn 
exact de verschijnselen bij een stralingsvergiftiging!

Dit is in enkele rapporten openbaar gemaakt!
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5G werkt met 60 GHz en deze verwoest namelijk de longen 
door de straling op je lichaam, je lichaam dat een stralingsbron 
op zichzelf is. Het brengt je lichaam van slag waardoor het dan 
deze reactie geeft! In enkele uitgelekte rapporten is al aangegeven 
dat de 60 MHz straling het lichaam vergiftigt en zo ziek maakt! 
Allemaal symptomen die dus wel erg dicht bij elkaar liggen maar 
alsmaar verzwegen worden!

Alle uitbraken van het COVID-19 virus zijn begonnen bij 
5G bronnen, iets wat je niet mag schrijven volgens de reguliere 
wetenschap en corrupte doctoren. Doch de schaarse rapporten 
liegen er niet om en enkele helden van wetenschappers laten 
proeven zien dat het weldegelijk mis is in de 5G wereld.

Een ander bewijs van dat de alternatieve media het bij 
het rechte einde heeft, is dat er NIET EEN wetenschappelijk on-
derzoek geweest is vanuit de telecommunicatie rond en over de 
gedragingen van 5G op mensen! Niets is getest betreffende 5G 
op de mens en omgeving! Er is nergens een rapport te vinden bij 
telecommunicatiebureaus over 5G maar ook niet bij overheden. 
Men weet niet wat 5G doet en in hoeverre de mens de 60Ghz 
verwerkt!

Nog een zin om over na te denken:
Als het een “virus” was hoe kan het dan dat in landen 

waar geen maatregelen zijn getroffen veel minder COVID-19 
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sterfgevallen zijn? En dat het virus níét actief wordt als grote 
groepen bij elkaar zijn?

Het is dan toch duidelijk waar men mee bezig is.

John H Baselmans-Oracle

5-15 Een perfect geschreven Annalise over COVID-19 en 5G

HET GROTE EINDSPEL.PDF

https://www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/
Het%20grote%20eindspel.pdf

5-16 Krant de Nobo pakt het 5G probleem ook op

Zie volgende pagina
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5-17 Het antwoord (leugen) van Bureau telecommunicatie.

De cijfers liggen rustig te wachten. Dank u BT&P we 
hebben alle geduld.

(NED) Na Kòrsou NO tin 5G: Abo ta preokupá ku 5G?
Hoe bezorgd moeten we zijn over de gezondheidsrisico’s 

van 5G op Curaçao? Het is belangrijk om voorop te stellen dat 
Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) de organisatie is die 
de Minister van Verkeer en Vervoer adviseert bij de uitgifte van 
de concessies die bedrijven in de gelegenheid stellen om op het 
eiland mobiele telecommunicatienetwerken uit te rollen. Daarnaast 
verleent BT&P namens de Minister frequenties, waarover deze 
concessiehouders hun diensten mogen aanbieden.

Om te garanderen dat de concessiehouders zich aan de 
gestelde concessievoorwaarden houden, voert BT&P toezicht 
uit in de vorm van inspecties op deze netwerken. In deze rol ziet 
BT&P het als haar taak om het publiek over “5G” te informeren.

Namens de Minister van Verkeer en Vervoer maakt BT&P 
kenbaar dat er tot op heden geen 5G infrastructuur op Curaçao 
is aangelegd.

Op Curaçao bieden de mobiele netwerk operators voorals-
nog hun diensten aan middels UMTS (3G) en LTE (4G) netwerken. 
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In de afgelopen dagen zijn er mobiele masten (COWS) vervangen 
door permanente masten in de wijken Seru Fortuna en Suffisant. 
Op beide locaties gaat het om 3/4G infrastructuur.

Als gevolg van de COVID-19 crisis hebben alle conces-
siehouders hun netwerkuitrol of uitbreiding (in algemene zin) 
stopgezet.

Wat is 5G?
De 5de generatie mobiele netwerken wordt 5G netwer-

ken genoemd. 5G is de nieuwe wereldwijde draadloze standaard 
na 1G-, 2G-, 3G- en 4G-netwerken. Met de introductie van 5G 
netwerken wordt het mogelijk om vrijwel iedereen en alles met 
elkaar te verbinden, inclusief machines, objecten en apparaten, 
dit laatste is de zogenaamde Internet of Things.

De 5G infrastructuur en de toegepaste technologie zul-
len resulteren in verbindingen met hogere datasnelheden, meer 
betrouwbaarheid, enorme netwerkcapaciteit, verhoogde beschik-
baarheid en als gevolg betere “quality of service” en “quality of 
experience” voor de eindgebruikers.

Social Media
Inmiddels zijn er artikelen op social media geplaatst waarin 

wordt beweerd dat een 5G netwerk een gevaarlijke opvolger is 
van de traditionele mobiele netwerken die wij tot heden gekend 
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hebben. Men beweert dat 5G netwerken hogere energiestraling 
hebben die potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van 
mensen kan hebben. In enkele van deze artikelen wordt beweerd 
dat de nieuwe 5G netwerk radiofrequentie straling genereert die 
DNA kan beschadigen en tot kankerverwekking kan leiden.

Andere artikelen verwijzen naar onderzoeken en meningen 
van gerenommeerde organisaties zoals de World Health Organi-
zations (WHO).

Feit is dat tot op heden er geen wetenschappelijke onder-
zoeken bestaan die bewijzen dat de 5G technologie schadelijk is 
voor de gezondheid.

Het is natuurlijk begrijpelijk dat mensen zich over het 
algemeen zorgen maken over straling en de gevolgen hiervan 
voor de gezondheid van de mens, reden waarom men wereldwijd 
onderzoek hieromtrent blijft verrichten.

In algemene zin kan worden gesteld dat er rapporten zijn 
die een negatieve relatie aantonen tussen straling en de gezondheid 
van de mens als gevolg van 5G mobiele netwerken.

Echter, er zijn eveneens rapporten die aangeven dat er 
geen (causaal) verband bestaat tussen straling als gevolg van 5G 
mobiele netwerken en de gezondheid van de mens. Organisa-
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ties zoals International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) hebben geconcludeerd dat tot vooralsnog 
onvoldoende bewijsmateriaal bestaat dat kan aantonen dat er een 
negatief effect op de gezondheid van de mens bestaat als gevolg 
van de straling van 5G.

Het is de verantwoordelijkheid yu van BT&P om zich ter 
zake geïnformeerd te houden en de Minister hierover te advise-
ren. Dit kan pas geschieden op het moment dat onderzoekers een 
eenduidig standpunt hierover hebben ingenomen. Pas dan is er 
een deugdelijke grondslag.Vooralsnog is dit niet het geval. BT&P 
zal de situatie blijven monitoren.
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HOOFDSTUK 6
VERKLARINGEN ARTSEN

6-1 HET CORONA VIRUS IS AL VELE 10 TALLE 
JAREN AANWEZIG IN ELKE GRIEP!

Wolfgang Wodran Pulmonolist Germany

Al tientalle jaren bestaat het Coronavirus in de vele 
griepepidemieën
Elk jaar zijn 7 tot 15% van de gevallen CoV!
Waarom is het dit jaar een epidemie?
Luister naar deze Doctor.

Video Duitsland mp4:
https://www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/
Duitslands%20bevindingen.mp4
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6-2 Mysterieuze antwoorden Corona en morfine!

Vandaag kwam ik enkele medici en huisartsen tegen.
Op de stelling die ik plaatste dat er (nog) geen Corona 

virus is op het eiland was, kwam er een blik van; “we weten meer 
maar mogen niets zeggen”!

Toen ik wilde achterhalen hoeveel lokale gevallen er wa-
ren was het angstvallig stil. Wat weten deze artsen wat wij niet 
mogen weten als bevolking en bang zijn dat er ook hier paniek 
uit gaat breken?

Verder blijkt dat er voor de komende maanden geen mor-
fine op het eiland is en dat de zware gevallen maar met de pijn 
moeten leren omgaan!

DAT is hoe onze medische experts en hun ministers om-
gaan met patiënten! Waarom blijft men alsmaar leugens verkon-
digen door de politiek en hun zogenaamde experts?

Een simpele vraag:
Al dat corona testmateriaal, monsters waar “verdwijnt” 

deze hier op Curaçao?

John H Baselmans-Oracle
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6-3 COVID-19 virus of te wel het “Corona virus” is 
eenvoudig tegen te gaan.

WAT MOET U DOEN?
Coronavirus: wanneer ben je besmettelijk, wat maakt dit 

erger dan de gewone griep?

Lees dit artikel vanuit een medisch blad.
Coronavirus: wanneer ben je besmettelijk, wat maakt dit 

erger dan de gewone griep? Als je het coronavirus bij je draagt, 
wanneer ben je dan het meest besmettelijk? En wie heeft de meeste 
kans besmet te raken met het nieuwe virus? Wat maakt dit coro-
navirus erger dan het ‘gewone’ griepvirus? Zorg nu spreekt me 
microbioloog en viroloog Marjolein Knoester van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het coronavirus duikt 
op verschillende plekken in de wereld op. Inmiddels is ook een 
besmettingsgeval gemeld in Duitsland, niet ver van de Neder-
landse grens.

Wat moet je weten over het virus?
Wanneer ben je het meest besmettelijk?

Knoester: ‘Waarschijnlijk op het moment dat je de symp-
tomen hebt, dus als je flink aan het hoesten, niezen en snotter en 
bent. En misschien ben je iets daarvoor ook al besmettelijk. Het 
kan zijn dat het virus dan al in je lichaam is, maar het heeft dan 
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nog wel manier nodig om zich van de ene naar de andere per-
soon te verplaatsen. En dat gaat makkelijker als je die klachten 
al hebt.’ Hoe kan het dat de een zieker wordt van het coronavirus 
dan de ander? ‘De kans op besmetting is natuurlijk groter als je 
met meer mensen in contact komt, maar waarom de ene persoon 
zieker wordt dan de ander, dat is eigenlijk een raadsel’, vertelt 
Knoester. ‘Dat heeft vaak te maken met “comorbiditeit”, dus wat 
mensen nog meer onder de leden hebben, maar soms weet je niet 
waarom iemand ernstige klachten krijgt.’ Volgens Knoester lijkt 
het er wel op dat in de eerste ring van patiënten meer mensen zijn 
overleden aan het virus.

‘Het kan best zijn dat het virus dat destijds in Wuhan be-
gon, ook een dodelijkere variant was dan het virus dat zich nu van 
mens tot mens verspreidt.’ Knoester verwacht dat er uiteindelijk 
meer duidelijkheid komt over de oorzaken van de verschillen in 
het ziekteverloop.

‘Hoe meer mensen onderzocht worden, hoe meer je kunt 
vergelijken.’ Wie hebben het meeste kans om besmet te raken? 
‘We zien in de leeftijdscategorie tussen dertig en zestig de meeste 
besmettingsgevallen’, vertelt Knoesters.

‘Verder loopt ziekenhuispersoneel dat zich bezighoudt 
met besmette patiënten een verhoogd risico, evenals mensen die 
in ziekenhuizen liggen die onvoldoende maatregelen nemen om 
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patiënten te beschermen.’ Volgens Knoester is ziekenhuisperso-
neel in Nederland goed getraind en hebben medewerkers ervaring 
met soortgelijke situaties. ‘Het coronavirus verspreidt zich op 
dezelfde manier als het griepvirus, en ook bij de griep nemen we 
zulke maatregelen. Het is weliswaar een beroepsrisico, maar we 
doen er alles aan om de medewerker te beschermen.’ Knoester 
merkt ook op: ‘Van de mensen waarvan we weten dat ze ziek zijn 
had een groot percentage onderliggende ziektes. De kans bestaat 
dat de mensen die er ziek van werden zich hebben gemeld, maar 
dat er een heleboel Chinezen zijn geweest die het virus hebben 
doorgemaakt, zonder dat ze dat gemerkt hebben.’ Uiteindelijk 
denkt Knoester dat iedereen ongeveer dezelfde kans heeft om 
besmet te worden

- met uitzondering van mensen die er via hun werk meer 
mee in aanraking kunnen komen.
Knoester: ‘De vraag is meer hoe het lichaam erop reageert.
Een ouder persoon heeft meer kans eraan te overlijden, 
net als mensen die al onderliggende ziektes hebben.’

Kun je nog gewoon naar een concert, het theater of andere 
plek waar veel mensen samenkomen?

‘Vooralsnog moeten we de publieke ruimtes niet mijden’, 
denkt Knoester. Het is wel goed de adviezen van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover in de gaten 
te houden. Bovendien: ‘Het is wel van belang goed de hygiëne-
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maatregelen in acht te nemen: regelmatig de handen wassen of 
desinfecteren.

Hoesten en niezen in de elleboog.
Zo’n een tot anderhalve meter afstand houden van mensen 
die hoesten en proesten.’
Komt het coronavirus naar Nederland?
Daar kan Knoesters volmondig ‘ja’ op zeggen. ‘Dat gaat 
niet lang meer duren, dat gelooft iedereen in mijn 
beroepsveld.
Het is niet een superbesmettelijk virus, zoals bij de 
mazelen, maar het kan zich toch vrij makkelijk v
erspreiden van mens op mens.’
Wat maakt dit coronavirus nu erger dan het griepvirus?
Dat komt volgens Knoester met name omdat het een 
nieuw virus is, en niemand er afweer tegen heeft.
De kans dat meer en meer mensen ziek worden is 
dus groot, en dat zorgt weer voor een grote druk op 
ziekenhuizen en de gezondheidszorg.
Volgens Knoester lijkt het er ook op dat er iets meer 
mensen doodgaan dan bij de gewone griep.
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6-4 Mijn persoonlijke ervaring

15 0kt 2019
Was de dag dat ik weer wat bij bewustzijn was en de 

bloedingen onder controle kreeg. Mijn lever was weer wat stabiel.

Toch was de hel nog niet voorbij want doordat ik zwaar 
verzwakt was door die leverinfectie en 12 kilo af was gevallen 
en nauwelijks wat binnen kon houden, kwam de daaropvolgende 
dreun. Ik kreeg luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid en 
pijn op de borst) en hoge koorts. Ik kon nauwelijks uit bed en 
had daarnaast spierpijn, was verward, veel hoofdpijn, keelpijn 
en ontzettend moe. Ik voelde me werkelijk doodziek en het leven 
was voor mij geen optie meer.

Door zeer gericht toch elke 2 uren wat licht te eten en me 
vol te stouwen voor dagen met vitamine C met daarnaast een ho-
gere dosis CBD olie, begon er na ongeveer een week weer leven 
in mijn lijf te komen. De eerste minuten kon ik weer uit bed en de 
pijnen waren te verdragen. Het duurde me bijna 3 maanden om 
het leven weer anders te zien en ook weer zaken te ondernemen.

Nee, een dokter is er niet bij geweest daar ik niet geloof 
in de medische wereld. Maar goed ook, want zo kwam ik er zon-
der gif en zonder geldverslindende testen, toch er weer bovenop. 
Nu 5 maanden later en alles op een rijtje gezet te hebben, is het 
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duidelijk dat de laatste klap in mijn moeilijke periode meer was 
dan een ordinaire griep zoals we alsmaar dachten. Ik zeg niet dat 
het COVID-19 virus was maar alle symptomen pijn en hel waren 
er wel!

Wetende dat het virus al jaren bestaat en zeker haar weg 
al lang heeft bewandeld denk ik dat vele er al lang eerder mee 
te maken gehad hebben en dat Wuhan echt niet de bron is waar 
iedereen zo heilig van overtuigd is.

John H Baselmans-Oracle
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6-5 CORONAVIRUS, PANDEMIE EN VACCINATIE – 
HET VERZWEGEN VERHAAL

Dit stuk wat geweldig is geschreven neem ik de vrijheid 
om dit hier te plaatsen. Met een speciale dank aan heer Horst

Door C.F. van der Horst

Er is een nieuwe stam van het Coronavirus ontdekt. Het 
heeft de (voorlopige) naam 2019-nCoV. In de pers worden we 
dagelijks op de hoogte gehouden hoeveel slachtoffers het gemaakt 
heeft. Het nieuws wordt, na SARS, MERS en het zikavirus, als een 
nieuwe pandemie gebracht. Nieuwe vaccinaties zouden dringend 
noodzakelijk zijn. “Een corona-vaccin komt eraan (maar of het 
op tijd is, weet niemand)” schreeuwt een kop van de Volkskrant 
op 27 januari 2020. Deze tekst en soortgelijke alarmerende be-
richten roepen beelden terug van de ophef over de gevaren van de 
Mexicaanse griep, waardoor de Nederlandse regering 34 miljoen 
vaccins ( € 7,20 per stuk) kocht — naar later bleek volkomen 
onnodig.

Gesponsorde pandemie
Ten tijde van de Mexicaans griep (2010) verscheen in 

het onafhankelijke Duitse arznei-telegramm een artikel met de 
titel “De gesponsorde pandemie – de WHO en de Mexicaanse 
griep”. De twijfelachtige rol van de Wereldgezondheidsorganisatie 



178 - Project Corona/COVID-19 -

(WHO) werd daarin belicht. Ook het Britse artsenblad The BMJ 
was kritisch op het WHO-beleid en het gebrek aan transparantie:

“De belangrijkste wetenschappers die de Wereldgezond-
heidsorganisatie adviseren over de planning van een grieppande-
mie hadden betaald werk verricht voor de farmaceutische bedrij-
ven die baat hadden bij de adviezen die ze aan het voorbereiden 
waren.”

In het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten mis-
leid kunt u uitgebreid lezen over o.a. belangenverstrengeling van 
artsen, adviesorganen en de WHO en wat de gevolgen daarvan 
zijn voor uw gezondheid. Is daarvan ook nu bij dit nieuwe virus 
sprake en gaat het weer om een gesponsorde pandemie?

Coronavirussen
Coronavirussen werden voor het eerst in de zestiger jaren 

ontdekt. Men houdt ze verantwoordelijk voor een aanzienlijk per-
centage van alle verkoudheden (met ademhalingsmoeilijkheden) 
bij volwassenen en kinderen. In 2003 veroorzaakte een coronavirus 
het ernstige acute respiratoire syndroom, beter bekend als SARS 
(Engels: severe acute respiratory syndrome). In september 2012 
werd een nieuw type coronavirus geïdentificeerd dat bekend staat 
als MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus: 
het coronavirus van het Midden-Oosten). Rond de jaarwisseling 
(2019-2020) werd in het Chinese Wuhan een nieuwe stam van het 
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coronavirus ontdekt, 2019-nCoV (een afkorting va het Engelse 
2019 novel coronavirus). Symptomen en behandeling“Mensen met 
het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. 
Ook hebben ze koorts,” zo meldt het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) op zijn website. Zoals bij de meeste 
aandoeningen het geval is, kan de huidige medische benadering 
alleen de symptomen bestrijden. “Er is er geen specifieke behan-
deling tegen coronavirussen, maar de symptomen kunnen worden 
behandeld,” aldus dr. Maria Van Kerkhove voor de

Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
Dode door ernstig onderliggende aandoening
De WHO rapporteerde op 12 januari 2020 dat in Wuhan 

“onder de 41 bevestigde gevallen er één dode gevallen is. Dit 
overlijden vond plaats bij een patiënt met een ernstige onderlig-
gende medische aandoening. [nadruk toegevoegd]” Met andere 
woorden, het virus kan fataal zijn bij iemand die reeds zeer ziek is. 
Voor iemand die gezond is en een goed werkend immuunsysteem 
heeft is de kans dat hij ziek wordt klein. Dit geldt al helemaal voor 
een fatale afloop. Op 29 januari meldde de WHO dat wereldwijd 
het aantal mensen met het virus tot meer dan 6000 was opgelopen. 
99% daarvan bevond zich in China. Het aantal sterfgevallen was 
tot 132 opgelopen.

Coronavirus jaagt verbeelding op hol
De soep wordt niet zo heet gegeten als hij opgediend 
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wordt. Neem de gemiddelde oversterfte (hogere sterftecijfers 
dan normaal) als gevolg van de gewone griep in de afgelopen 10 
jaar in overweging. Het zou in Nederland om gemiddeld 2.000 
mensen per jaar gaan, waaronder veel ouderen met een verzwakt 
immuunsysteem.

Wat het nieuwe coronavirus 2019-nCoV wereldwijd doet, 
is vergeleken daarbij een lachertje. Harald Wychgel, persvoorlich-
ter van het RIVM, zei op de website MSN: “Uiteraard is de gewone 
griep een reëler gevaar. Maar van het coronavirus weten we nog 
weinig. Dat spreekt tot de verbeelding van mensen en media. ” 
Het is precies die op hol geslagen verbeelding waardoor de Ne-
derlandse overheid de vaccins van de Mexicaans griep aanschafte.

Gaat het nu weer die kant op?

Nepnieuws
We weten inmiddels dat we niet alles kunnen geloven wat 

de media ons voorschotelen.
Dat blijkt ook het geval te zijn met berichtgeving over 

nieuwe virussen en pandemieën. Neem bijvoorbeeld SARS (Se-
vere Acute Respiratory Syndrome) in 2003, toen professor Frank 
Plummer, directeur van het belangrijkste virologielaboratorium 
van Canada, een belangrijke rol speelde. In een artikel in The 
Scientist zei deze expert op het gebied van infectieziekten dat het 
nieuwe coronavirus waarschijnlijk niet de oorzaak van SARS is. 
“Het coronavirus zit zeker in de lucht, het circuleert zeker,’ zei 
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hij, ‘maar gebaseerd op onze gegevens, is de relatie met SARS 
vrij zwak,” aldus

Plummer in het tijdschrift.

The New York Times berichtte dat hoewel de Wereldge-
zondheidsorganisatie verkondigde dat het coronavirus SARS-CoV 
de oorzaak was van SARS, Plummer daarvan niet zo overtuigd 
was. Te veel bevindingen klopten niet. Zo trof de onderzoeker het 
virus slechts bij 40% van de waarschijnlijke en verdachte gevallen 
aan. Hij toonde zich verbaasd dat het ook aanwezig was bij 20% 
van de mensen die niet als SARS-patiënt werden beschouwd.

WHO: paniekzaaiers?
Loopt de WHO te hard van stapel?
Bij de conclusie dat SARS-CoV de boosdoener is, liet de 

WHO zich leiden door het werk van Nederlandse wetenschap-
pers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het team, 
onder leiding van viroloog Ab Osterhuis, had apen experimenteel 
met SARS-CoV geïnfecteerd en als gevolg daarvan ontwikkelde 
zich een longziekte die identiek was aan SARS. Plummer vond 
het echter bezwaarlijk dat de Nederlandse wetenschappers geen 
andere apen als wetenschappelijke controlegroep gebruikten. Hij 
had zelf kleine dieren zoals konijnen, cavia’s en muizen met het 
SARS-virus geïnoculeerd zij bleven vrij van ziekte. Plummer vond 
dat er meer onderzoek en onafhankelijke bevestiging door andere 
laboratoria noodzakelijk was voor er een stellige uitspraak over de 
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oorzaak van SARS gedaan kon worden. Over het verband tussen 
SARS-CoV en SARS zei hij : “Het bewijs wordt steeds minder 
overtuigend naarmate we verder komen.”

Pandemie door nattevingerwerk
Bij de Mexicaanse griep (Eng. swine flu) bleek men de ge-

vallen uit de losse hand te tellen. Verslaggeefster Sharyl Attkisson 
van de Amerikaanse tv-zender CBS ontdekte in 2009 dat mensen 
in de VS met griepsymptomen op basis van aannames en schat-
tingen werden gerapporteerd als slachtoffers van de Mexicaanse 
griep. Zonder laboratoriumonderzoek waarin het H1N1-virus als 
oorzaak van de Mexicaanse griep wordt geïdentificeerd, is het 
echter onmogelijk om vast te stellen hoeveel van deze mensen 
daadwerkelijk de Mexicaanse griep hadden. Als willekeurige 
grieplijders worden meegeteld, is er natuurlijk al snel sprake van 
een pandemie.

Coronavirus of luchtvervuiling?
Er is nog een andere, nauwelijks belichte factor die een rol 

kan spelen in de longaandoeningen. Volgens National Geographic 
sterven in China meer dan een miljoen mensen per jaar aan lucht-
vervuiling. Wuhan, een industriestad van meer dan 11 miljoen 
mensen, is de dichtstbevolkte stad in Centraal-China. Er zijn daar 
al jarenlang klachten over ernstige luchtverontreiniging en (gele) 
smog die oogklachten kunnen veroorzaken — de reden waarom 
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veel Chinezen (op de foto’s in de links ziet u zelfs schoolkinderen 
ermee) mondkapjes dragen.

Op 30 januari 2020 gold er om 15:00 code rood. Die 
signalering betekent dat iedereen in de stad gezondheidseffecten 
ondervinden kan; leden van gevoelige groepen kunnen zelfs ern-
stigere gezondheidseffecten ondervinden.

De sterfgevallen in Wuhan of andere delen van China 
waar soortgelijke omstandigheden zijn, kunnen daarom (mede) 
een gevolg zijn van luchtvervuiling. De Chinese autoriteiten zit-
ten al lang met de voortdurend verslechterende luchtkwaliteit in 
hun maag.

Zo vermeldde de tv-zender CNBC een studie waaruit 
bleek dat “de lucht in Peking zo vervuild is dat het inademen 
ervan evenveel schade aan de longen toebrengt als het roken van 
40 sigaretten per dag”. Mogelijk zien de autoriteiten een sensa-
tioneel verhaal over een virus als een welkome afleiding van de 
werkelijke problematiek.

Niet heel besmettelijk
Er wordt gerapporteerd dat het nieuwe Coronavirus zich 

snel internationaal verspreidt. Aangezien 99% van de gevallen nog 
steeds in China zijn, lijkt dat bericht wat overdreven. Bovendien 
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meldt het RIVM: “De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet 
heel besmettelijk. De ziekte lijkt ook niet makkelijk van mens op 
mens overdraagbaar.” Zelfs als mensen ondanks het reisverbod uit 
Wuhan naar elders zijn gereisd, is de kans dat ze anderen besmet 
hebben daarom erg gering. Hoe juist zijn dan de berichten over 
het verspreiden van het Coronavirus? Toch verklaarde de WHO 
het coronavirus tot een wereldwijde noodsituatie op het gebied 
van gezondheid en droeg zo haar steentje bij aan het verspreiden 
van angst onder de wereldbevolking.

Pandemieën en angst
Verzekeringen en vaccins hebben iets gemeenschappelijks. 

Voor beide moet eerst angst gezaaid worden. Als je genoeg aan-
dringt op vreselijke gevolgen, verkoop je je product. Voor vaccins 
zijn pandemieën in de mode om angst te zaaien. We hebben het 
eerder gezien met SARS, MERS, Mexicaanse griep, Ebola en 
het zikavirus.

Nieuwsdienst Reuters rapporteerde op 24 januari dat “met 
de genetische code van het Wuhan-virus in de hand wetenschap-
pers aaneen vaccin beginnen te werken.” Het gaat daarbij om 
experimentele vaccins. Een van de bedrijven die bij de ontwik-
keling betrokken zijn, heet Moderna Inc, een biotechnologiebe-
drijf dat gespecialiseerd is in vaccins op basis van synthetisch 
boodschapper-RNA (mRNA, messenger ribonucleic acid). mRNA 
is een chemische boodschapper die instructies bevat voor het 
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maken van eiwitten. Het idee is om een vaccin te maken met in-
structies van een van de kroonachtige pieken op het oppervlak van 
het coronavirus (vandaar de naam: corona = kroon). Men hoopt 
dat als deze instructie in het lichaam komt, het immuunsysteem 
antistoffen tegen het virus gaat produceren.

Er bestaat echter een risico bij deze experimentele techno-
logie dat het lichaam tegen lichaamscellen antistoffen gaat maken 
en een auto-immuunziekte ontstaat. Het is niet voor niets dat er 
tot op heden nog nooit een goedgekeurd mRNA-vaccin op de 
markt geweest is. Zeker met de grote haast die nu bij de ontwik-
keling ervan gemaakt wordt, is de kans groot dat er een volledig 
experimenteel product op de markt verschijnt.

Wie zijn de proefkonijnen?
Sponsoring door Bill & Melinda Gates Foundation
Moderna wordt vanaf 23 januari 2020 gesponsord door 

de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een 
wereldwijde alliantie die de ontwikkeling van vaccins tegen in-
fectieziekten financiert en coördineert. CEPI is in 2017 in Davos 
opgericht door de regeringen van Noorwegen en India, de Bill 
& Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust en het World 
Economic Forum. Bill and Melinda Gates Foundation De Bill & 
Melinda Gates Foundation (BMGF) speelt een dubieuze rol. Zo 
rapporteerde in 2012 The Wall Street Journal: “De Bill en Melinda 
Gates Foundation heeft aandelen in negen grote farmaceutische 
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bedrijven gekocht.” Door te investeren in Merck & Co., Pfizer Inc., 
Johnson & Johnson en andere medicijnfabrikanten heeft BMGF 
een financieel belang in de productie van vaccins en medicijnen. 
Volgens de website van BMGF zijn de plannen van Bill Gates voor 
de komende 10 jaar zonneklaar. “We moeten dit het decennium 
van de vaccins maken”, aldus de voormalig Microsoft topman. 
CCN meldde dat Bill Gates in 2019 een Coronavirus-achtige 
uitbraak voorspelde.

Hij deed dit in een miniserie op Netflix, Pandemic:
How to Prevent an Outbreak, waarin hij samen met Goo-

gle’s moederorganisatie Alphabet de grote sponsor was van het 
onderwerp van de miniserie: de ontwikkeling van een universeel 
vaccin. “Als je denkt aan iets dat miljoenen mensen zou kunnen 
doden, is een pandemie ons grootste risico”, zei hij. Het is inte-
ressant dat de Bill & Melinda Gates Foundation na de Verenigde 
Staten de grootste sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie 
is. En juist de “onafhankelijke” WHO is de bron van alle conster-
natie rond 2019-nCoV.

6-6 Verontrustend bericht. 

Als heer Gerstenbluth, mevr Romer, mevr. Mc William en 
heer Rhuggenaath het Corona/ COVID -19 virus zo goed onder 
controle hebben.
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Waarom is er dan niet één lokale arts die de twee besmette 
patiënten wil behandelen? Via inside werd me verteld dat artsen 
weigeren deze 2 patiënten te bezoeken, medisch bij te staan daar 
er totaal GEEN protocol is voor dit soort situaties!

En dan met uitgestreken gezichten dagelijks uren kletsen 
voor de pers en beweren dat we humaan bezig zijn!

SCHAAMT U ALLEN, U ROMMELT MAAR WAT 
RAAK!

John H Baselmans-Oracle
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6-7 DENEMARKEN VOERT VERPLICHTE 
CORONAVACCINATIE IN!

Bij ons is het nog net niet zover, maar in Denemarken is 
een wet goedgekeurd waarbij de overheid de beschikking krijgt 
over het lichaam van de burgers.

Met de wet in de hand kunnen ze je een verplichte vacci-
natie toedienen en wat jij wel of niet wilt is totaal niet belangrijk.

6-8 CONFIRMED 

FORT DETRICK, THE UNITED STATES BIOLOGICAL 
WARFARE LAB IS WHERE CORONAVIRUS ORIGINATED 
FORCED TO SHUT DOWN WHEN VIRUSES LEAKED AU-
GUST 2019 US SOLDIERS WERE INFECTED 300 HUNDRED 
CAME TO WUHAN ON PRETENSE OF TAKING PART IN 
THE WORLD

MILITARY COMPETITION - WON NOT ONE MEDAL 
SPREAD OUT IN WUHAN WITH SOME VISITING THE WET 
MARKETS US CONSULATE IN WUHAN FULLY EVACU-
ATED WITH BIOWEAPON DRUMS LEFT IN GROUNDS 
WEEKS LATER FIRST VICTIM OF CORONAVIRUS AP-
PEARED IN WUHAN US FOUND TO HAVE 5 STRAINS, 
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WUHAN HAS ONE PROVING THE UNITED STATES IS THE 
ORIGIN OF THE CORONAVIRUS READ ON PS - FURTHER 
PROOF IN POST FOLLOWING IN COMMENT BELOW

“As posted by June Lee:
August 6, 2019, the US’s main biological warfare lab 

at Fort Detrick was issued a “ceast and desist” order because 
of violation of safety standards and protocol, and leaks. https://
www.independent.co.uk/news/world/americas/virus-biological-
us-army-weapons-fort-detrick-leak-ebola-anthrax-smallpox-
ricin-a9042641.html

August - September 2019, “statewide outbreak” of a mys-
terious respiratory emerged in the US, causing severe respiratory 
diseases in a few hundred people. This was blamed on vaping 
although people had been vaping for more than a decade without 
such outbreaks. Officials were unable to find any relation to a 
specific vaping device and addictive.

https://www.nbcnews.com/health/health-news/myste-
rious-vaping-lung-injuries-may-have-flown-under-regulatory-
radar-n1046771

https://q13fox.com/2019/09/16/a-statewide-outbreak-two-
new-cases-of-lung-disease-linked-to-vaping-in-washington/
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https://www.usnews.com/news/healthiest-communities/
articles/2019-08-09/wisconsin-officials-12-cases-of-severe-lung-
disease-after-vaping

August 2019 - Jan 2020, the US CDC reported that the 
US is gearing up for one of the worst flu seasons ever, with 12000 
deaths. On 12 March 2020, the CDC director admitted that some 
COVID-19 deaths were misdiagnosed as the flu because CO-
VID-19 were found when they did posthumous tests.

https://www.healthline.com/health-news/flu-season-
2020-what-to-know

https://www.youtube.com/watch?v=Y_dU2RCqWs4

October 18 - 27, 2019, the 2019 Military World Games was 
held in Wuhan. The US sent a contingent of 350 athletes. They 
did not win any medals. The athletes toured Wuhan.

November 2019, the Chinese press reported that five athle-
tes who had suffered from infectious disease had been discharged 
from hospital.

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/cAB5zssIBQ0x144B-
7DJ7kB43ho1MKUbNrMYNics3XIDUZpwGYKNsN9Ay-
AB6J282ml3BvPxrnAiaXTdQuvu5kEa tQ/640?wx_
fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
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h t t p s : / / m m b i z . q p i c . c n / m m b i z _ p n g / c A B 5 z s -
sIBQ0x144B7DJ7kB43ho1MKUbNmicvyn5wozaksjicIn-
YAGlcduHHwyHrJtzIEuZnRvmKB2T83pEibZVNcg/640?
wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

November 2019, Wuhan locals were detected with CO-
VID-19, with a spike of such terms in local social media. This 
coincided with the post-incubation period after the Military World 
Games.

https://www.businessinsider.sg/coronavirus-patients-
zero-contracted-case-november-2020-3?r=US&IR=T December 
1, 2019, the first confirmed case of COVID-19 was detected in 
Wuhan. Subsequently more than 80000 people will be infected. 
Of the first 41 cases, 34% were not related to the wildlife market.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)30183-5/fulltext Daniel Lucey, an infectious disease 
specialist at Georgetown University, claimed that because there is 
an incubation time between infection and symptoms surfacing, and 
the presence of infected people with no links to wildlife market, 
the virus could not have originated from the wildlife market. Kris-
tian Andersen, an evolutionary biologist at the Scripps Research 
Institute, agreed with the assessment. https://www.sciencemag.
org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be-source-
novel-virus-spreading-globally Genotype assay of COVID-19 
revealed 5 variants/strains (group ABCDE) of the virus.
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Most regions in the world have 1-2 COVID-19 variants 
including Hubei (mainly group C), and UK (Group. US is the only 
country with all 5 variants (Group ABCDE). In Virology 101, the 
region with the most variants is the origin of the disease.

h t t p s : / / m m b i z . q p i c . c n / m m b i z _ p n g / c A B 5 z s -
sIBQ0x144B7DJ7kB43ho1MKUbN8unCYVZIE7wMduKB-
DFgfy2cmbTxn0yj32eRTf77WzjfKaqk52FAd4w/640?wx_
fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

h t t p s : / / m m b i z . q p i c . c n / m m b i z _ p n g / c A B 5 z s -
sIBQ0x144B7DJ7kB43ho1MKUbNJxp8mz3Wep5HqR-
Xqic4X2KxMoPI7FJfWsLib6EJpicJjTkicxqeKnrHkDw/640?
wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

25 Jan, 2020, Japanese couple went for a 10 days vacation 
in Hawaii. On the second week they fell ill.On return to Japan 
they were tested and confirmed to have COVID-19.

https://www.nytimes.com/2020/02/14/us/coronavirus-ha-
waii-japan.html Italy lab confirmed that the strain of COVID-19 is 
different from the one circulating in China, and that the circulation 
of the virus is not so recent, and had been spreading undetected 
for weeks.



193- Project Corona/COVID-19 -

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/corona-
virus-may-have-been-in-italy-for-weeks-before-it-was-detected 
China’s coronavirus expert Dr Zhong Nanshan, the discoverer of 
SARS, said that although COVID-19 was detected in China, it 
doesn’t necessary mean that it originated from China. As of March 
12, 2020, the US had only tested 10000 people, and COVID-19 
was confirmed in 1600 of them. As a comparison South Korea 
tests 10000 people a day, but the disease rate trajectory is the same 
as the US. This suggests that there is a great number of infected 
people in the US, just that they were not tested.

h t t p s : / / w w w . v o x . c o m / p o l i c y - a n d - p o l i -
tics/2020/3/13/21178289/confirmed-coronavirus-cases-us-coun-
tries-italy-iran-singapore-hong-kong

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/
virus-biological-us-army-weapons-fort-detrick-leak-ebola-an-
thrax-smallpox-ricin-a9042641.html
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6-9 De waarheid rond COVID-19 of te wel SARS-CoV2

Genetica schept duidelijkheid: Covid-19 is gewoon SARS
Een interessante verklaring:
Dr. Peter Borger

Het coronavirus dat momenteel de ronde doet en Covid-19 
verspreidt, is door een internationaal consortium van virusonder-
zoekers SARS-CoV2 gedoopt.

Waarom met de toevoeging ”2”?

Dat hebben ze gedaan omdat het virus sprekend lijkt op 
het coronavirus dat in 2003 SARS verbreidde, en als SARS-CoV 
te boek staat. Eigenlijk zou het virus uit 2003 nu SARS-CoV1 
kunnen heten. De symptomen die SARS-CoV1 en SARS-CoV2 
voortbrengen, de ziektebeelden van SARS en Covid-19, zijn 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Een longarts zou niet 
kunnen zeggen of een patiënt is geïnfecteerd met SARS-CoV1 
of met SARS-CoV2.

Dat kunnen wetenschappers alleen vaststellen door het 
op moleculair niveau te testen. Het genetische materiaal van 
SARS-CoV2 komt namelijk voor 96,11 procent overeen met 
een SARS-virusstam die RaTG13 wordt genoemd.  Het SARS-
CoV2-virus heeft dezelfde genen als het SARS-CoV1 virus van 
2003; het dringt op precies dezelfde manier door in de menselijke 
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cel, via de zogeheten ACE2-receptor. De grote genetische over-
eenkomst –96,11 procent– tussen SARS-CoV1 (SARS-RatG13) 
en SARS-CoV2 duidt er sterk op dat we te maken hebben met 
hetzelfde virus.

WHO
11 February 2020
Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus 

Coronavirus disease 2019 › Technical guidance ICTV announced 
“severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” 
as the name of the new virus on 11 February 2020 The SARS pan-
demicSARS originated in China in 2002. It’s thought that a strain 
of the coronavirus usually only found in small mammals mutated, 
enabling it to infect humans. The SARS infection quickly spread 
from China to other Asian countries. There were also a small num-
ber of cases in several other countries, including 4 in the UK, plus 
a significant outbreak in Toronto, Canada. The SARS pandemic 
was eventually brought under control in July 2003, following a 
policy of isolating people suspected of having the condition and 
screening all passengers travelling by air from affected countries 
for signs of the infection. In 2004 there was another smaller SARS 
outbreak linked to a medical laboratory in China. It was thought to 
have been the result of someone coming into direct contact with 
a sample of the SARS virus, rather than being caused by animal-
to-human or human-to-human transmission.
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Viral mutations HIV – thought to be a mutated version of 
a virus found in monkeys bird flu (avian flu) – a mutated version 
of a flu virus found in birds swine flu – a mutated version of a flu 
virus thought to have originated in pigs 

How SARS is spread
SARS is an airborne virus, which means it’s spread in a 

similar way to colds and flu. Evidence from the SARS pandemic 
of 2002 to 2003 showed people living with or caring for someone 
with a known SARS infection were most at risk of developing the 
infection themselves.

Treatment for S
ARS
There’s currently no cure for SARS, but research to find 

a vaccine is ongoing.

Dan is mijn vraag: Waarom wordt er zo geheimzinnig 
gedaan en gepretendeerd dat er geen keuren, vaccinaties zijn (zie 
laatste zin WHO)? In al die jaren is er nog steeds geen ware kuur 
gevonden zoals WHO stelt? Het gaat duidelijk om die triljoenen 
die nu vrijkomen en de economie die moet vallen.
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6-10 Corona, COVID-19 of te wel SARS het was al langer 
gaande (een verslag van een getuige)

6 maart schreef ik het volgende:
“Toch was de hel nog niet voorbij want doordat ik zwaar 

verzwakt was door die leverinfectie en 12 kilo af was gevallen 
en nauwelijks wat binnen kon houden, kwam de daarop volgende 
dreun.”

“Ik kreeg luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid 
en pijn op de borst) en hoge koorts. Ik kon nauwelijks uit bed en 
had daarnaast spierpijn, was verward, veel hoofdpijn, keelpijn en 
ontzettend moe. Ik voelde me werkelijk doodziek en het leven 
was voor mij geen optie meer.” Dit ziektebeeld was er op 15 0kt 
2019 en het duurde weken om grotendeels er bovenop te komen.

Het was duidelijk het beeld van wat men nu noemt CO-
VID-19 maar viel ook precies in de symptomen van SARS.

Hoe ik dit ook meldde, hoe ik het ook aangaf het enige 
wat men vertelde was dat het niet kon en dat het verzonnen was. 
Het frappante is dat ik al 10 jaren het eiland niet verlaten heb en 
niet in een van de gevarenzones ben geweest! Nu zijn we maan-
den verder en weten we dat het COVID-19 virus terugkomt en 
niet stopt na één aanval. Ook dat is ondertussen bevestigd door 
doctoren in China.
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En ja, het komt terug want na de eerste heftige aanval van 
mij 15 okt 2019 zijn mijn longen nooit meer de oude geworden 
maar het kuchje, benauwdheid en druk op de borst blijven.

Gelukkig sta ik in mijn ervaringen met dit virus niet alleen 
en zijn er nu ook bekendere personen die beweren het virus al lang 
voor de zogenaamde uitbraak gehad te hebben! Voor mij ben ik 
99.9% zeker dat het virus me overmeesterd heeft en het huidige 
leven nu zwaar en pijnlijk maakt.

Je weet niet wat de volgende dag je geeft.
Mensen praten over de dood die dit virus brengt. Nu, ik 

geloof erin dat je beter af bent dood dan een overlevende met 
eeuwige klachten na de eerste grote aanval.

John H Baselmans-Oracle

6-11 BRAZILIË (natuurlijke selectie)

EINDELIJK EEN REGERING MET BALLEN!

WIE GAAT VOLGEN? Meneer Gerstenbluth misschien?
(Als hij mag van de baas/geld wolf mevr. Romer)
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6-12 Specialisten en huisartsen zijn volgens hun eigen 
zeggen de lokale infectiebronnen.

Heer Gerstenbluth is totaal de weg kwijt!
Deze man vroeg zich af waar de lokale bronnen vandaan 

komen in verband met het COVID-19 virus!

Was het niet zo dat lokale specialisten in het ziekenhuis en 
huisartsen die COVID-19 positief zijn door mogen werken daar 
ze “hard nodig zijn”! Uit bronnen vanuit het ziekenhuis zijn er 
enkele besmette specialisten en medewerkers die toch hun beroep 
mogen uitoefenen! Hetzelfde kreeg ik als informatie dat er ook 
huisartsen besmet zijn en gewoon doorgaan met hun praktijk!

U brengt bewust de bevolking in gevaar no 1!
U maakt zich druk over de bezorgingen aan huis.
De bezorger die 20 mensen bezoekt kan 20 mensen
besmetten!

Hoe dom kan je redeneren? Want om iedereen naar een 
toko te lokken, daar mensen op een kluitje te laten staan, dat met 
honderden mensen en iedereen hoest en proest, brengt dat geen 
besmetting heer Gerstenbluth? 



200 - Project Corona/COVID-19 -

U brengt bewust de bevolking in gevaar no 2! Ook dat u 
gaat zeggen dat als de piek nog even wegblijft, zou dat goed zijn! 
Praat u als een expert of als iemand die de weg kwijt is? Wat is 
goed als je die piek uit blijft stellen en ontkennen?

U brengt bewust de bevolking in gevaar no 3!
Even verder over het antwoord rond het medicijn chlo-

roquine wat heer Trump aankondigde. Iedereen weet dat het een 
goedgekeurd medicijn is en als u dan gaat zeggen dat heer Trump 
niet de aangewezen persoon is om dit naar buiten te brengen, 
slaat u de paal helemaal mis! Vele landen weten hoe het woord 
werkelijk naar buiten gevoerd moet worden en dat via één man, 
meestal de leider van een land en niet zoals we lokaal zien, door 
vele clowns die allemaal achter een microfoon willen staan! Maar 
nee, heer Trump is niet de expert maar hij praat wel namens een 
leger aan experts!

Alles lijkt erop dat alle handelingen lokaal richting geld 
wijzen en naar een vrouw die achter de schermen alles dirigeert 
en iedereen als een lam schaapje mee laat blaten!

U brengt bewust de bevolking in gevaar no 4!
Het is werkelijk ongelofelijk dat dit eiland stuurloos is 

en niet met common sense gewerkt wordt. Vele zijn al besmet en 
diverse mensen hebben het virus al veel eerder gehad, iets waar 
heer Gerstenbluth niets van wil weten. Want ooo wat doen we het 
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toch goed op de wereldranglijst met 11 gevallen en 1 dode! Ja, 11 
gevallen omdat men niet verder wil testen en 1 dode omdat men 
totaal geen beleid heeft en handelt als radeloze kinderen!

Hoe lang moeten we nog luisteren naar deze clowns?

John H Baselmans-Oracle

6-13 Een geval vanuit het veld met grote consequenties

Dagen geleden werd een arts geroepen om naar een ouder 
persoon te komen kijken die zwaar ziek thuis lag op Bandabou.

De arts constateerde dat deze persoon alle symptomen had 
van Corona of te wel het COVID-19 virus.

Omringd door tientallen familieleden belde de arts de 
specialist om hem te informeren over de toestand van deze per-
soon. Deze specialist vertelde afstand van die man te nemen, geen 
penicilline te geven en de nacht af te wachten.

Die nacht overleed de man…..

Er werd aangeraden om alle familieleden te laten testen 
voor het virus, niemand deed het en de overleden persoon werd 
met vele familieleden omringd begraven!
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Je sluit een heel eiland op en laat een familie van vele tien-
tallen personen gewoon rondlopen omdat een specialist niet een 
van de procedures durft te hanteren. Of is het dat er opdracht in 
de stad zou zijn om de ouderen en verdere personen op Bandabou 
buiten de stad te houden? De naar alle waarschijnlijkheid positieve 
overleden man en zijn familie zijn nooit verder getest! En dan is 
het logisch dat we op die manier op 11 personen blijven staan zelfs 
als er huisartsen, specialisten en verplegend personeel die positief 
zijn bevonden maar met hun werk verder mogen gaan! Is dat de 
reden dat heer Gherstenbluth als een waanzinnige iedereen angst 
wil inpraten en maatregelen laat nemen die onwettelijk maar ook 
buiten alle proporties zijn?

Stop met leugens heer Gherstenbluth, uw eigen mensen 
zijn geïnfecteerd, u sluit Bandabou uit van elke behandeling en 
u laat geïnfecteerde gezinnen op dit deel van het eiland verder 
andere burgers besmetten!

Alles wijst erop dat u geen mens meer bent maar een 
categorische leugenaar die 160.000 mensen laat vastzetten voor 
iets wat al lang geëxplodeerd is!

John H Baselmans-Oracle
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6-14 INTERNE MAIL ONDER ARTSEN

Gherstenbluth geeft toe dat de cijfers niet het handelen van 
de lokale 3de wereldoorlog regering rechtvaardigen.

Via een interne mail van artsen werd dat duidelijk.

Ik citeer een deel van deze mail:
“Eindelijk geeft de epidemioloog toe dat de modellen en 

getallen niet toereikend zijn de maatregelen te rechtvaardigen. 
Coute que coute moet ten koste blijkbaar van economie met 
drastische regels voorkomen worden dat op het eiland actieve 
virushaarden ontstaan die explosief ontpoppen.

Dit concept rammelt aan alle kanten!”

Opmerkelijk was deze uitspraak in de mail:
Ik citeer:
“waarom de mensen opsluiten in strafkamp of concen-

tratiekamp? Dit optreden doet denken aan volk straffen voor dat 
wat buiten haar ligt vanuit righteous indignation repressie en of 
oppressie van het gezag.”

Ook praat men over een catastrofe waar men mee bezig is:
Ik citeer:
“De dreigende catastrofe wat natuurlijk de grote leugen 

is, de werkelijke oorzaak is de traagheid van handelen van het 
gouvernement”
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En dan krijgen we conclusie zoals de huidige regering 
werkt en het volk onderdrukt!

Ik citeer
“slechts ad hoc managen zonder anticipatie: d.w.z. anderen 

schade berokkenen om te vermijden zichzelf tot schade te zijn.”

Het is duidelijk dat het niet heer Gherstenbluth is die wat 
te zeggen heeft maar dat alle acties komen van mevr. Romer die 
werkelijk de scepter zwaait! Dat allemaal gecoverd door een 
“Kennedy” Rhuggenaath die alleen alle opdrachten uitvoert zoals 
hem worden opgelegd. De gehele concentratie is “Pik in zoveel 
mogelijk geld vanuit het buitenland!” Daarom leven we nu als 
gevangenen om de maffia een open pad te geven

John H Baselmans-Oracle
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6-15 Medische informatie

Franse dokter geneest 92 procent van zijn coronapatiënten 
in 8 dagen. Dit is zijn ‘geheim’ in Buitenland 14 april 2020 19:00 
3 Reacties 1,230 Bekeken

De Franse arts Didier Raoult kreeg enkele dagen terug 
bezoek van president Emmanuel Macron. Hij overhandigde de 
president de resultaten van zijn nieuwe onderzoek naar 1061 co-
ronapatiënten, waarvan 92 procent succesvol is behandeld.

De professor uit Marseille behandelt zijn patiënten met het 
antimalariamiddel hydroxychloroquine en azitromycine.

Zijn onderzoeksteam bestudeerde eerder 80 coronapa-
tiënten die na een behandeling van acht dagen vrijwel allemaal 
virusvrij waren.

Veilig

Eén 86-jarige patiënt stierf en een 74-jarige patiënt lag 
nog op de intensive care.

Volgens dr. Raoult is de behandeling veilig en zijn er maar 
weinig bijwerkingen. Hij zei verder dat er een verband is tussen 
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de concentratie hydroxychloroquine in het bloed en de kans op 
succes.

Er waren alleen problemen met patiënten die een hoge 
bloeddruk hadden en bètablokkers slikten.

Lock

Zoals ik al meer stelde de gehele lockdown heeft totaal 
geen effect. Hier een Duitse professor en Zweedse organisatie 
met hun bewijs:

Duitse professor: ‘Lockdown volstrekt onnodig’. Deze 
grafiek zegt alles.

De lockdown heeft geen zin gehad. Dat zei professor 
Stefan Homburg van de Leibniz-Universiteit Hannover in een 
interview met Punkt.Preradovic.

Dr. Homburg zegt dat de lockdown geen enkel effect heeft 
gehad op de verspreiding van het coronavirus. Het reproductiege-
tal was voor de lockdown al gedaald tot 1, wat betekent dat één 
persoon gemiddeld nog maar één andere persoon besmet.
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Onnodig

De grafiek laat zien dat het reproductiegetal tot 10 maart 
steeg en vervolgens terugzakte. Op 21 maart dook het reproduc-
tiegetal onder 1. Pas op 23 maart stelde de Duitse overheid een 
lockdown in. De grafiek toont dat deze lockdown geen effect heeft 
gehad op het reproductiegetal.

“Het reproductiegetal is sinds het begin van de lockdown 
niet gedaald,” zei professor Homburg.

“We kunnen dus zeggen dat de lockdown onnodig was 
omdat het getal lager was dan 1 en dat de

lockdown geen zin heeft gehad omdat het getal naderhand 
niet is gedaald.”

6-16 Een tweede stuk

Has Sweden Found the Right Solution to the Coronavirus?

Unlike other countries, it has so far avoided both isolation 
and economic ruin. If the COVID-19 pandemic tails off in a few 
weeks, months before the alarmists claim it will, they will pro-
bably pivot immediately and pat themselves on the back for the 
brilliant social-distancing controls that they imposed on the world. 
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They will claim that their heroic recommendations averted total 
calamity. Unfortunately, they will be wrong; and Sweden, which 
has done almost no mandated social distancing, will probably 
prove them wrong.

6-17 Duits onderzoek

Duits onderzoek toont aan:
“Covid-virus niet overdraagbaar via voorwerpen”

De Duitse viroloog prof.dr. Hendrik Streeck
Volgens de Duitse viroloog Hendrik Streeck, mag ná on-

derzoek in de regio Heinsberg nabij Sittard de volgende conclusie 
worden getrokken: “Het coronavirus wordt niet doorgegeven 
via klinken, gsm’s, afstandsbedieningen, katten of in kapsalons 
of winkels. Het gevaar op besmetting bestaat vooral als mensen 
urenlang samenzijn in een enge ruimte.” Daarmee zouden dus -om 
maar eens een dwarsstraat te noemen van de Corona-hysterie- al 
die lieve supermarkt-, tuincentra- en bouwmarktmedewerkers al 
ruim 2 weken de karretjes nutteloos schoon te maken.. En heerst 
er ongefundeerde paniek over het aanpakken van cash geld..!!!

Professor dr. Hendrik Streeck (42) is niet zómaar ie-
mand. Want hij is directeur van het Instituut voor Virologie van 
de Universiteit Bonn. In het geval van COVID-19 is hij vooral 
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geïnteresseerd in het effect van het Coronavirus op de mens en 
zijn immuunsysteem. Hij baseert zich -naar eigen zeggen- alléén 
op feiten en niet op allerlei algemene rekenmodellen. Hij was de 
eerste onderzoeker die met zijn onderzoeksteam van deur tot deur 
ging, in de zwaar getroffen gemeente Gangelt (Heinsberg). Daar 
was het virus midden februari uitgebroken, na een carnavalsfeest. 
Elke Coronapatiënt werd door hen ondervraagd en er werden 
monsters genomen van de lucht bij deze mensen thuis. En er 
werden uitstrijkjes van deurklinken, gsm’s, afstandsbedieningen, 
wc-brillen, enz. genomen.

Een degelijk onderzoek zou je kunnen zeggen..!
Wat zij als eersten konden vaststellen, is dat maar liefst 

70% van de onderzochte, besmette personen, een paar dagen 
last hadden van ruik- en smaakverlies. Het is een karakteristieke 
constatering, de we nu steeds meer om ons heen horen van (ex-)
Corona-patiënten

6-18 Hoogleraren, professoren en medici spreken

Laat me enkele aan u voorstellen en hun uitspraken even 
aanhalen:

“Lockdown volstrekt onnodig”
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Dr. Stefan Homburg (born March 10, 1961) a German 
professor of economics. He is director of the Institute of Public 
Finance at the University of Hannover, Lower Saxony, Germany. 
Homburg studied economics, philosophy, and mathematics. He 
graduated from Cologne University in 1985, where he also earned 
his doctoral degree in 1987. Subsequently, he was Professor of 
Economics at University of Bonn and University of Magdeburg, 
before he moved to Hannover. Homburg declined outside offers 
from University of Tübingen and University of Cologne.

Hetzelfde zegt de World Health Organisation!

“lockdowns are the wrong policy”
“Covid-19 is a “mild disease” and similar to the flu”

Swedish expert Professor Johan Giesecke, one of the 
world’s most senior epidemiologists, advisor to the Swedish 
Government (he hired Anders Tegnell who is currently directing 
Swedish strategy), the first Chief Scientist of the European Centre 
for Disease Prevention and Control, and an advisor to the director 
general of the WHO.

Gaan we naar de volgende uitspraak:

“Covid-virus niet overdraagbaar via voorwerpen”
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Professor dr. Hendrik Streeck (42)
Hij is directeur van het Instituut voor Virologie van de 

Universiteit Bonn. In het geval van COVID-19 is hij vooral ge-
interesseerd in het effect van het Coronavirus op de mens en zijn 
immuunsysteem.

Een van de meest opmerkelijkste uitspraken volgt nu:

“HET CORONA VIRUS IS AL VELE 10 TALLE JAREN 
AANWEZIG IN ELKE GRIEP!” “Al tientallen jaren bestaat het 
Coronavirus in de vele griep epidemieën Elk jaar zijn 7 tot 15% 
van de gevallen CoV!!”

Wolfgang Wodran Pulmonolist Germany (born March 
2, 1947) is a German physician. As chair of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe Health Committee Wodarg 
co-signed a proposed resolution

Nog een opmerkelijke uitspraak is:

“We moeten ophouden de patiënten voor de verkeerde 
ziekte te behandelen,” “Is van mening dat beademingsapparaten 
niet helpen tegen corona omdat de aandoening niets met longont-
steking te maken lijkt te hebben.”
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Professor Sherif Sultan, MB BCh MCh MD FRCSI DEVS 
FISVS FASA DMD FRCS/Vasc EBQS/Vasc FAARM FACS, PhD 
Professor of Vascular and Endovascular Surgery, National Uni-
versity of Ireland Galway Chairman, Western Vascular Institute. 
Voorzitter van de internationale vereniging voor vaatchirurgie,

Dan nog een resultaat van een onderzoek in Denemarken:

A Danish study with 1500 blood donors found that the 
lethality of Covid19 is only 1.6 per thousand, i.e. more than 20 
times lower than originally assumed by the WHO and thus in the 
range of a strong (pandemic) influenza. At the same time Denmark 
has decided to reopen schools and kindergartens next week.

En zo hebben we enkele grote organisaties en grote heren 
in de geneeskunde en onderzoek laten zeggen wat er werkelijk 
gaande is. Duidelijk zien we dat we bijvoorbeeld lokaal geheel de 
weg kwijt zijn en van alles maar wat nemen om het professioneel 
te laten lijken. Duidelijk is dat de zogenaamde experts totaal niet 
op de hoogte zijn wat hun hogere collega’s vinden en uitgezocht 
hebben. Soms lijkt het erop dat men lokaal NIET geïnformeerd 
wil zijn! Wanneer gaan we de klungelende leiding in deze gehele 
farce aan de kant zetten en het eiland weer op de been krijgen? We 
worden door slecht geïnformeerde alleen maar gevangen gehouden 
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en vele mensen vergaan van de honger omdat deze achterlopers 
vertikken om plaats te maken voor ware deskundigen en leiders.
Laat deze voorbeelden en uitspraken u tot het denken zetten.

John H Baselmans-oracle

6-19 COVID-19 – Alleen mensen die tegen de griep zijn 
gevaccineerd overlijden

COVID-19 only kills people who were flu vaccinated.
Dr. Judy Mikovits Ph. D., een cellulair- en meluculair 

biologe, die nog bij Dr. Anthony Fauci (SJ) heeft gewerkt gelooft 
niet dat SARS-CoV-2 de oorzaak is van COVID-19.

COVID-19 kan worden geïnitieerd door SARS-CoV-2 
maar is afhankelijk van een reeds bestaande infectie met en het 
activeren van andere virussen zoals XMRV, gamma retrovirussen, 
mogelijk Lyme en andere co-infecties, waaronder parasieten, en 
dit is de reden waarom anti-parasitaire medicijnen zoals hydroxy-
chloroquine en Ivermectine helpen.

Bloedproducten en vaccins zijn besmet met XMRV’s 
die uw immuunsysteem kunnen beschadigen en CVS, kanker 
en andere chronische ziekten kunnen veroorzaken. De virussen 
verspreiden zich binnen laboratoria naarmate ze zich hebben 
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aangepast om te worden geaërosoliseerd, en besmetten cellijnen 
die worden gebruikt bij de productie van vaccins en ander viraal 
onderzoek, waaronder onderzoek naar coronavirussen.

Griepvaccins hebben een groot aantal gevaarlijke virussen 
over de wereld verspreid, die vervolgens kunnen interageren met 
SARS COV-2.

Bron: Dr. Judy Mikovits Ph. D.

6-20 WHO Declares Sweden’s COVID Response a Model 
for the World

The World Health Organization (WHO) this week praised 
Sweden as a potential “model” for battling the COVID-19 virus 
sweeping nations around the world.

Sweden, unlike most other nations, has avoided the 
hardline approach to the novel coronavirus pandemic that has 
resulted in mass economic shutdowns and vast unemployment. 
Bars, restaurants, libraries, public pools, and most schools remain 
open in the nation of 10 million, which has drawn fire from critics 
skeptical of the state’s “laissez-faire” approach.
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Lokaal hebben we een corrupte politiek en een bij de bal-
len genomen epidemioloog die zelf duidelijk geen contact heeft 
met de buitenwereld en zijn “collega’s”.

6-21 Bewijs dat het virus een farce is!

De president van Tanzania liet een zeer slimme test uit-
voeren. De schokkende resultaten verklaart hij in deze video. In 
eerste instantie werd dit als Fake nieuws aangemerkt maar nu zijn 
woorden verfilmd zijn is de waarheid over deze hijst een klap in 
het gezicht van de Corona gelovers en handel die daarachter zit.

Deel zoveel mogelijk en de film staat ook op mijn corona 
pagina’s website!

Bewijs 1
https://www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/Bewijs.

mp4
Bewijs 2

Vanuit een van de personen die midden in dit virus ont-
wikkelen was.

https://www.place4free.com/Covid/Assets_Covid/Be-
wijs2.mp4
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6-22 CORONA IS ZWENDEL

“Wij dokters hebben een eed afgelegd en moeten mensen 
waarschuwen: Corona is zwendel!”

Artsenverenigingen verklaren openlijk dat COVID-19 een 
zwendel is en dat ze als doctoren NIET mee mogen doen volgens 
hun eed die ze hebben afgelegd!

https://youtu.be/9X7P4-lRcl0

https://commonsensetv.nl/wij-dokters-hebben-een-eed-
afgelegd-en-moeten-mensenwaarschuwen-corona-is-zwendel/

De gehele persconferentie:

https://youtu.be/r6RcsAsDKKA

6-23 Doctoren en specialisten voor het gerecht

Het is tijd dat we de artsen en specialisten inclusief de 
vele experts allemaal voor de medische tuchtraad en het gerecht 
gaan dagen wegens het verbreken van de Eed van Hippocrates!
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Lees waar deze zogenaamde “medici” op gezworen heb-
ben.

Men praat over de:
-Declaration of Geneva
-General Medical Council
-Nederlandse artseneed Eed van Hippocrates

Declaration of Geneva (World Medical Association 1948)
’At the time of being admitted as a member of the medical 
profession:
I solemny pledge myself to consecrate my life to the 
service of humanity;
I will give to my teachers the respect and gratitude 
which is their due;
I will practice my profession with conscience and dignity; 
The health of my patient will be my first consideration;
I will respect the secrets which are confided in me, even 
after the patient has died;
I will maintain by all the means in my power, the honor 
and the noble traditions of the medical profession;
My colleagues will be my sisters and brothers;
I will not permit considerations of age, disease or 
disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, 
political affiliation, race, sexual orientation, or 
social standing to intervene between my duty and 
my patient;
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I will maintain the utmost respect for human life from 
its beginning; even under threat,
I will not use my medical knowledge contrary to the 
laws of humanity;
I make these promises solemnly, freely, and upon 
my honor.

The duties of a doctor registered with the General Medical 
Council (1995) Patients must be able to trust doctors with their 
lives and well-being. To justify that trust, we as a profession have 
a duty to maintain a good standard of practice and care and to 
show respect for human life. In particular as a doctor you must:

-Make the care of your patient your first concern
-Treat every patient politely and considerately
-Respect patients’ dignity and privacy
-Listen to patients and respect their views
-Give patients information in a way they can understand
-Respect the rights of patients to be fully involved in d
ecisions about their care
-Keep your professional knowledge and skills up to date
-Recognise the limits of your professional competence
-Be honest and trustworthy
-Respect and protect confidential information
-Make sure that your personal beliefs do not 
prejudice your patients care



219- Project Corona/COVID-19 -

-Act quickly to protect patients from risk if you have 
good reason to believe that you or a colleague may 
not be fit to practise
-Avoid abusing your position as a doctor and
-Work with colleagues in the ways that best serve 
patients interests.
In all these matters you must never discriminate unfairly 

against your patients or colleagues. And you must always be pre-
pared to justify your actions to them.

Nederlandse artseneed (2003) Eed van Hippocrates
-Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik 
kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
-Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen 
en lijden verlichten.
-Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig 
zijn opvattingen.
-Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
-Ik luister en zal hem goed inlichten.
-Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.
-Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en 
anderen bevorderen.
-Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
-Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken 
mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
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-Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
de gezondheidszorg bevorderen.
-Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, 
ook niet onder druk.
-Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.
of 
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.

Uit deze 3 verklaringen waar alle medici op gezworen heb-
ben blijkt dat er nauwelijks medici zijn die patiënten beschermen 
en dat er niet met eer en geweten wordt gehandeld in deze Corona 
/ COVID-19 tijden.

Doch in Duitsland heeft de huisartsenvereniging op 15 mei 
een verklaring afgelegd dat zij NIET mee doen aan deze griepvirus 
misbruik en NIET achter deze oplichting staan! Zij beroepen zich 
op de bovengenoemde Eed van Hippocrates.

Als we goed de eed lezen zien we dat de huidige medische 
wereld zich niet aan de geloften houdt op verschillende punten. 
Het is misschien eens goed om de medische wereld (ook de lo-
kale) voor de medische tuchtraad, en later voor de rechter, te laten 
verantwoorden. Hun oplichting en verbreken van de eed is in vele 
opzichten niet meer te verantwoorden en is men illegaal bezig.
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Men is al enkele van deze zaken aan het voorbereiden en 
het is wachten tot we ook lokaal deze medische oplichters voor 
gaan laten komen. Zoals nu vele medici al verklaren, het gehele 
COVID-19 / Corona verhaal is GEEN medisch verhaal maar een 
politiek verhaal een zwendel waarbij de Eed van Hippocrates / 
General Medical Council / Declaration of Geneva (World Medical) 
op vele punten geschonden wordt.

Dit gaat een zeer pijnlijk medisch staartje krijgen en we 
zullen vele medici zien verdwijnen die aan deze zwendel hebben 
meegedaan!

Tik… tok… tik… tok…

John H Baselmans-Oracle
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6-24 Het nieuwe virus staat al klaar!

We zijn nog niet door de Covid-19 ellende heen en het 
nieuwe virus staat alweer klaar. Het is een variant op waar men 
nu mee aan het vechten zijn.

“Corona Variant ID -20” of te wel COVID-20 wat het 
omschrijft griepseizoen 2020 (vanaf September) zal dan gelan-
ceerd worden.

-Snapt u nu waarom men de lege ziekenhuizen laat staan?
-Snapt u nu waarom we alsmaar horen dat de 
lockdown weer ingevoerd kan worden indien men beslist?
-Snapt men nu waarom er nu al beweerd wordt dat 
bij nieuwe gevallen we weer in een lockdown gaan?
-Snapt u nu waarom er gepraat wordt over een 
“nieuwe” standaard?

Al komt er een vaccin, men komt dan meteen met een 
nieuwe variant die weer ons maanden kan opsluiten en al onze 
vrijheden blijft afnemen. COVID-19 is de start en we gaan deze 
zwendel jaarlijks krijgen als de agenda uit komt en u in die zwen-
del blijft geloven.

STOP DE COVID-19 ZWENDEL!
John H Baselmans-Oracle
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6-25 Uitroeiing

“Coronamaatregelen zijn georganiseerde uitroeiing van 
bejaarden”Na Tsjechië en Frankrijk wordt nu ook de Belgische 
staat aangeklaagd!Nederland en Duitsland zijn ook bezig met het 
eerste kort geding tegen de gehele maatregel!Zo begint iedereen 
langzaam maar zeker wakker te worden.Weiger mee te doen aan 
de Coronazwendel!!
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CORONA IS ZWENDEL!!

ht tps: / /m.hln.be/nieuws/binnenland/jeff-hoey-
berghs-en-30-andere-belgen-slepen-staat-voor-rechter-co-
ronamaatregelen-zijn-georganiseerde-uitroeiing-van-be-
jaarden~aead92f6/?fbclid=IwAR1p985icnVT60mD7qqu9VAzS-
huaDDW3W_CLG5YcWo8Wgbplvz1nYqTmwN4&referer=http
s%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

6-26 WEER EEN POSTING WEGGEHAALD

Artsen in Italië, Duitsland en India zeggen dat meeste 
Covid-19 doden niet door virus, maar door longbacterie zijn 
overleden

———————————————————————
Pathologen: ‘Beademingsapparatuur en IC opnames zijn 

nooit nodig geweest’ – Italiaanse ministerie Volksgezondheid 
veranderde omstreden WHO protocollen, met als gevolg dat veel 
corona patiënten weer snel herstelden: 14.000 patiënten op één 
dag uit ziekenhuis ontslagen

———————————————————————
Artsen in Italië, Duitsland en India, die autopsie hebben 

gepleegd op talloze mensen die aan Covid-19 zijn gestorven, heb-
ben ontdekt dat veel slachtoffers niet door het virus, maar door 
de aanwezigheid van een longbacterie zijn overleden. In veel 
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gevallen is trombose (bloedproppen) de doodsoorzaak. Zieken 
zouden daarom met simpele bloedverdunners zoals aspirine kun-
nen worden behandeld.

Italiaanse artsen braken met de omstreden protocollen 
van de WHO, en bleken daardoor in staat om Covid-19 eindelijk 
effectief te behandelen, zodra ze vast hadden gesteld dat veel co-
rona patiënten slechts aan ‘uitgezaaide intravasculaire coagulatie 
(klontering)’, oftewel trombose, leden.

‘Beademingsapparatuur en IC opnames zijn nooit nodig 
geweest’

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid veranderde 
onmiddellijk de bestaande protocollen ten aanzien van de behande-
ling van Covid-19 patiënten. Vanaf het moment dat 100 mg aspi-
rine en Apronax werd toegediend, begonnen veel zieken meteen 
te herstellen. Op één dag konden 14.000 corona zieken weer naar 
huis worden gestuurd. Een combinatie van infectieremmers, anti-
biotica en anti-klontermiddelen blijkt dus zeer effectief, waaruit 
blijkt dat Covid-19 tot dan toe bijzonder slecht werd behandeld.

‘De beademingsapparaten en IC opnames zijn nooit nodig 
geweest,’ is zelfs de schokkende conclusie van Italiaanse patholo-
gen. Dat lijkt aan te sluiten bij eerdere bevindingen van artsen en 
specialisten over de hele wereld, die constateerden dat een extreem 
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hoog percentage patiënten die aan de beademing werden gelegd, 
is gestorven, wat volgens sommigen juist het directe gevolg van 
deze gekozen behandeling kan zijn geweest.

Covid-19 pas gevaarlijk door ‘chlamydia pneumonie ‘

De Indiase dr. Jaideep Dogra, hoofd van CGHS in Jaipur, 
en dr. Luvdeep Dogra, (Nefroloog, Osmania Universiteit) berich-
ten dat in India het meeste succes wordt geboekt als Covid-19 
als een normale bacteriële longontsteking wordt behandeld. 
The Tribune India schreef gisteren dat de ‘co-existentie van het 
coronavirus met een bacteriële ziekteverwekker een belangrijke 
oorzaak van sterfgevallen is.’

‘Deze ‘chlamydia pneumonie’ is in verschillende hartpa-
tiënten aanwezig, en in ongeveer 10% van de algemene bevolking 
in slaaptoestand. Als Covid-19 een persoon aanvalt, veroorzaakt 
een proces van bloedklontering in longaderen een hartstilstand of 
hypoxie (zuurstoftekort), waardoor de patiënt aan de tweeledige 
ziekten overlijdt.’

Volgens de onderzoekers verklaart de aanwezigheid van 
deze bacterie tevens waarom ook sommige jonge patiënten plot-
seling bezwijken aan Covid-19. Hun acute hypoxie wordt niet 
opgemerkt.
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Dr. Jaideep onderzocht ruim 2 jaar hartpatiënten met ‘chla-
mydia pneumonie’, en publiceerde een onderzoek in het Interna-
tional Journal of General Medicine. ‘85% van Covid-19 patiënten 
hebben normale griepachtige ziektesymptomen, terwijl 10% tot 
15% plotseling ademtekort krijgt en moet worden opgenomen. 
Bij deze patiënten wordt C.pneumonie waarschijnlijk geactiveerd 
zodra Covid-19 het immuunsysteem van de patiënt afbreekt. Deze 
bacteriële ziekteverwekker heeft de neiging om, na geactiveerd 
te zijn, trombose in de aderen te veroorzaken.’

86,3% corona doden overleden aan trombose in longen

In Italië werd na autopsie op 38 coronadoden geconstateerd 
dat 86,8% van hen was overleden aan trombose in kleine long-
adertjes. ‘Dit bleek het keerpunt in de behandeling van Covid-19.’

Waarom slechts 10% tot 15% van de Covid-19 patiënten 
plotselinge ademtekort krijgt en (deels) in het ziekenhuis moet 
worden opgenomen, is nog niet bekend. Ook is overal gebleken 
dat de toestand van heel veel patiënten die aan de beademingsap-
paratuur worden gelegd (= waarbij hun longen direct van binnen 
worden ‘opgeblazen’), juist verslechtert, terwijl die van mensen 
die enkel extern zuurstof krijgen toegediend, juist verbetert.

Azitromycine effectief, niet tegen het virus, maar tegen 
longbacterie
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Dat overal ter wereld met het antibioticum azitromycine 
veel goede resultaten worden geboekt, komt vermoedelijk niet 
omdat dit middel het coronavirus zelf onderdrukt, maar simpel 
omdat dit middel al heel lang wordt gebruikt om ‘chlamydia 
pneumonie’ te behandelen. ‘Als azitromycine in de vroege stadia 
van een corona infectie in de optimale dosis wordt toegediend, 
dan kan het overlijdensrisico van deze gevreesde ziekte worden 
geminimaliseerd.’

Pathologen in Hamburg concludeerden dat ook in Duits-
land voornamelijk oude mensen met meerdere reeds bestaande 
onderliggende aandoeningen, zoals ‘obesitas, hart- en vaat ziek-
ten, astma, chronische longziekten, diabetes-2 en neurologische 
ziekten’ (zoals Alzheimer) aan Covid-19 zijn gestorven, en dat 
verreweg de meesten van hen trombose in hun (long)aderen had-
den ontwikkeld.

In Nederland hoeven we geen andere therapieën te ver-
wachten

De ervaring van de afgelopen maanden leert dat we in 
Nederland niet hoeven te verwachten dat andere middelen en 
behandelmethoden tegen Covid-19 –zoals hydroxychloroquine 
in combinatie met zink en azitromycine-, grootschalig worden 
toegestaan.
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De regering en het RIVM hebben overduidelijk totaal 
ingezet op vaccineren, en lijken er daarom voor te zorgen dat al-
les wat wèl bewezen werkt wordt onderdrukt en verboden, en in 
de mainstream media met misleidend nepnieuws, en soms zelfs 
glasharde leugens, wordt verketterd. Nederland moet en zal bang 
blijven voor dit voor 95% van de bevolking onschuldige virus, en 
moet en zal in een anderhalve meter samenleving worden geperst, 
net zolang totdat een onbewezen en amper getest corona vaccin 
massaal kan worden ingespoten.

6-27 Blood tests in Japan reveal:

coronavirus mortality is lower than influenza COVID-19

Blood tests in Japan reveal: coronavirus mortality is lower 
than influenza Kobe City General Medical Hospital study on a 
thousand blood samples: only 0,01% died of Covid. The prudence 
of scientists: do not let your guard down TOKYO. The mortality 
of covid19 could be far lower than what scientists had previously 
believed. Even one in ten thousand. This is what emerges from a 
study conducted by Kobe City Medical Central General Hospital 
that collected 1.000 blood samples from patients who visited the 
hospital in late March and early April.
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Patients with coronavirus symptoms were excluded from 
the sample. Of these thousand 33 people, or 3,3% tested positive 
for Covid19 antibodies.

If the analyzes were confirmed by further tests in other 
prefectures of Japan, the mortality of Covid19 would plummet 
to 0.01%, or even lower than the seasonal flu.

The doctors who performed the tests remain cautious as 
they are still samples taken exclusively from outpatients, but the 
director of the hospital, Kihara Yasuki, has however reiterated that 
there is a high possibility that many more people have actually 
been infected from Covid19 with respect to the hypotheses made 
so far. To these data are added hundreds of patients affected by 
the seasonal flu who had already noticed “unusual” symptoms in 
January.

Kobe is one of the most cosmopolitan Japanese cities, so 
that Covid19 arrived here already at the end of last year is not at 
all improbable.

This discovery could have significant consequences not 
only from a psychological but also a practical point of view: it 
could lead to a lightening of the emergency measures taken starting 
from mid-April. Closing of schools, cancellation of events and 
request to clubs and restaurants to remain closed.
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And it is this latter recommendation that has had the 
most devastating repercussions. When the curve of the infected 
by Covid19 returns to levels that are no longer alarming, it will 
be necessary to count not so much the excess deaths caused by 
the virus but those due to the consequences of the closure of the 
economy.

How many small entrepreneurs, restaurant owners fall 
into the cold statistics of the 1700 suicides that occurred in March 
it is difficult to establish it but in the chronicles of these days 
heartbreaking stories emerge. Like the manager of an izakaya in 
Sapporo who hanged himself after getting into debt to renovate 
the club in view of the Olympics which were then postponed. 
Same fate for the owner of a tonkatsu restaurant (fried cutlets) 
well known in Nerima, north of Tokyo, who has chosen to set 
himself on fire in his restaurant.

And it is precisely because stories like these are now on 
the agenda if the governor of Osaka thinks of easing emergency 
measures already from mid-May.

Source: https://www.lastampa.it/esteri/2020/05/04/news/
test-sul-sangue-effettuati-in-giappone-rivela-la-mortalita-da-
coronavirus-e-di-gran-lunga-inferiore-all-influenza-1.38801430
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6-28 German report!

Germany’s federal government and mainstream media 
are engaged in damage control after a report that challenges the 
established Corona narrative leaked from the interior ministry.

Some of the report key passages are:

The dangerousness of Covid-19 was overestimated: 
probably at no point did the danger posed by the new virus go 
beyond the normal level. The people who die from Corona are es-
sentially those who would statistically die this year, because they 
have reached the end of their lives and their weakened bodies can 
no longer cope with any random everyday stress (including the 
approximately 150 viruses currently in circulation). Worldwide, 
within a quarter of a year, there has been no more than 250,000 
deaths from Covid-19, compared to 1.5 million deaths [25,100 
in Germany] during the influenza wave 2017/18. The danger is 
obviously no greater than that of many other viruses. There is no 
evidence that this was more than a false alarm. A reproach could 
go along these lines: During the Corona crisis the State has proved 
itself as one of the biggest producers of Fake News.

So far, so bad. But it gets worse.

The report focuses on the “manifold and heavy consequen-
ces of the Corona measures” and warns that these are “grave”.
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More people are dying because of state-imposed Corona-
measures than they are being killed by the virus.

The reason is a scandal in the making:
A Corona-focused German healthcare system is postpo-

ning life-saving surgery and delaying or reducing treatment for 
non-Corona patients.

Berlin in Denial Mode. The scientists fight back.
Initially, the government tried to dismiss the report as “the 

work of one employee”, and its contents as “his own opinion” – 
while the journalists closed ranks, no questions asked, with the 
politicians.

But the 93-pages report titled “Analysis of the Crisis Ma-
nagement” has been drafted by a scientific panel appointed by the 
interior ministry and composed by external medical experts from 
several German universities.

The report was the initiative of a department of the interior 
ministry called Unit KM4 and in charge with the “Protection of 
critical infrastructures”.

This is also where the German official turned whistleblo-
wer, Stephen Kohn, work(ed), and from where he leaked it to the 
media.
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The authors of the report issued a joint press release already 
on Mai 11th, berating the government for ignoring expert advice, 
and asking for the interior minister to officially comment upon 
the expert’s joint statement:

“Therapeutic and preventive measures should never bring 
more harm than the illness itself. Their aim should be to protect 
the risk groups, without endegearing the availibilty of medical 
care and the health of the whole population, as it is unfortunately 
occurring”

“We in the scientific and medical praxis are experiencing 
the secondary damages of the Corona-measures on our patients 
on a dialy basis.”

“We therefore ask the Federal Ministry of the Interior, 
to comment upon our press release, and we hope for a pertinent 
discussion regarding the [Corona] measures, one that leads to the 
best possible solution for the whole population” At the time of 
writing, the German government had yet to react. But the facts 
are – sadly – vindicating the medical experts’ worries.

On Mai 23 the German newspaper Das Bild titled: “Dra-
matic consequences of the Corona-Measures: 52,000 Cancer Ops 
delayed.”
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Inside, a reading medical doctor warns that “we will feel 
the side-effects of the Corona crisis for years”.

Shooting the Whistleblower. Ignoring the Message.
As Der Spiegel reported on Mai 15th: “Stephen Kohn 

[the whistleblower] has since been suspended from duty. He was 
advised to obtain a lawyer and his work laptop was confiscated.”

Kohn had originally leaked the report on May 9th to the 
liberal-conservative magazine Tichys Einblick one of Germany’s 
most popular alternative media outlets.

News of the report went mainstream in Germany during 
the second week of Mai – but already in the third week media 
and politicians alike stopped discussing the issue by refusing to 
comment upon it.

Emblematic was the approach taken by Günter Krings, 
the representative for Interior Minister Horst Seehofer – the 
whistleblower’s boss:

Asked it he would treat the document seriously, Krings 
replied: “If you start analyzing papers like that, then pretty soon 
you’ll be inviting the guys with the tin foil hats to parliamentary 
hearings.”
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Men in tin foil hats – Aluhut in German – is a term used 
to describe people who believe in conspiracy theories.

Indeed one article by Der Spiegel addressing the Corona 
protest movement and the consequences of the leaked report con-
tained the word “conspiracy” no fewer than 17 times!

And no discussions of the issues raised by the report itself.
Outside Germany the news has virtually gone unreported.
The Protest Movement – or “Corona-Rebellen”.

Germans begun demonstrating against Lockdowns as 
early as April. And thousands of citizens keep showing up at 
demos every week-end, even as the government is easing the 
restrictions. The demos are not merely against restrictions, which 
have actually been comparatively mild compared to many other 
Western countries.

The demos question the entire Corona Narrative, and even 
more its principals, especially the role Bill Gates is playing, as the 
WHO second biggest donor (the first one since Trump suspended 
U.S. contribution).

Indeed, the biggest such demos took place in Stuttgart 
on May 9th, where tens of thousands people assembled to say 
no – to the NWO.
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Germans are saying no to any Orwellian solution the go-
vernment might one day impose out of a questionable “emergency 
status”, from mass surveillance Apps to mandatory vaccinations.

The leaked report has proved their fears to be well founded.

At least as far as the fake nature of the “Corona pandemic” 
is concerned.

The rest might soon follow.
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6-29 Covid man made volgen Cambridge rapport!

Norwegian and British vaccine scientists have published 
unequivocal evidence that SARS-CoV-2, the coronavirus respon-
sible for the COVID-19 pandemic, is man-made.

The authors state two conclusions:
(1) the mutations that would normally be seen in the 

course of animal to human transmission have not occurred in 
SARS-CoV-2, indicating that it was fully “pre-adapted” for human 
infection and

(2) SARS-CoV-2 has insertions in its protein sequence that 
have never been detected in nature and contribute to its infectivity 
and pathogenicity. Until now, the cover-up of the true origin of 
the COVID-19 pandemic has been successful.

The complete Cambridge rapport can be read here:

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/DBBC0FA6E3763B0067CAAD8F3363E527/
S2633289220000083a.pdf/biovacc19_a_candidate_vaccine_for_
covid19_sarscov2_developed_from_analysis_of_its_general_me-
thod_of_action_for_infectivity.pdf
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6-30 Nog een ander medisch rapport! 

Face Masks Pose Serious Risks to The Healthy

Dr. Russell Blaylock warns that not only do face masks 
fail to protect the healthy from getting sick, but they also create 
serious health risks to the wearer. The bottom line is that if you 
are not sick, you should not wear a face mask.

As businesses reopen, many are requiring shoppers and 
employees to wear a face mask. Costco, for instance, will not al-
low shoppers into the store without wearing a face mask. Many 
employers are requiring all employees to wear a face mask while 
at work. In some jurisdictions, all citizens must wear a face mask 
if they are outside of their own home.

With the advent of the so-called COVID-19 pandemic, 
we have seen a number of medical practices that have little or no 
scientific support as regards reducing the spread of this infection. 
One of these measures is the wearing of facial masks, either a 
surgical-type mask, bandana or N95 respirator mask. When this 
pandemic began and we knew little about the virus itself or its 
epidemiologic behavior, it was assumed that it would behave, in 
terms of spread among communities, like other respiratory viruses. 
Little has presented itself after intense study of this virus and its 
behavior to change this perception.
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This is somewhat of an unusual virus in that for the vast 
majority of people infected by the virus, one experiences either 
no illness (asymptomatic) or very little sickness. Only a very 
small number of people are at risk of a potentially serious out-
come from the infection—mainly those with underlying serious 
medical conditions in conjunction with advanced age and frailty, 
those with immune compromising conditions and nursing home 
patients near the end of their lives. There is growing evidence that 
the treatment protocol issued to treating doctors by the Center for 
Disease Control and Prevention (CDC), mainly intubation and use 
of a ventilator (respirator), may have contributed significantly to 
the high death rate in these select individuals.

By wearing a mask, the exhaled viruses will not be able 
to escape and will concentrate in the nasal passages, enter the 
olfactory nerves and travel into the brain.

Russell Blaylock, MD
As for the scientific support for the use of face mask, a 

recent careful examination of the literature, in which 17 of the 
best studies were analyzed, concluded that, “None of the studies 
established a conclusive relationship between mask/respirator 
use and protection against influenza infection.”1 Keep in mind, 
no studies have been done to demonstrate that either a cloth mask 
or the N95 mask has any effect on transmission of the COVID-19 
virus. Any recommendations, therefore, have to be based on 
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studies of influenza virus transmission. And, as you have seen, 
there is no conclusive evidence of their efficiency in controlling 
flu virus transmission.

It is also instructive to know that until recently, the CDC 
did not recommend wearing a face mask or covering of any kind, 
unless a person was known to be infected, that is, until recently. 
Non-infected people need not wear a mask. When a person has 
TB we have them wear a mask, not the entire community of non-
infected. The recommendations by the CDC and the WHO are 
not based on any studies of this virus and have never been used 
to contain any other virus pandemic or epidemic in history.

Now that we have established that there is no scientific 
evidence necessitating the wearing of a face mask for prevention, 
are there dangers to wearing a face mask, especially for long peri-
ods? Several studies have indeed found significant problems with 
wearing such a mask. This can vary from headaches, to increased 
airway resistance, carbon dioxide accumulation, to hypoxia, all 
the way to serious life-threatening complications.

There is a difference between the N95 respirator mask and 
the surgical mask (cloth or paper mask) in terms of side effects. 
The N95 mask, which filters out 95% of particles with a median 
diameter >0.3 µm2 , because it impairs respiratory exchange 
(breathing) to a greater degree than a soft mask, and is more often 
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associated with headaches. In one such study, researchers sur-
veyed 212 healthcare workers (47 males and 165 females) asking 
about presence of headaches with N95 mask use, duration of the 
headaches, type of headaches and if the person had preexisting 
headaches.2

They found that about a third of the workers developed 
headaches with use of the mask, most had preexisting headaches 
that were worsened by the mask wearing, and 60% required pain 
medications for relief. As to the cause of the headaches, while 
straps and pressure from the mask could be causative, the bulk 
of the evidence points toward hypoxia and/or hypercapnia as the 
cause. That is, a reduction in blood oxygenation (hypoxia) or an 
elevation in blood C02 (hypercapnia). It is known that the N95 
mask, if worn for hours, can reduce blood oxygenation as much 
as 20%, which can lead to a loss of consciousness, as happened to 
the hapless fellow driving around alone in his car wearing an N95 
mask, causing him to pass out, and to crash his car and sustain 
injuries. I am sure that we have several cases of elderly individuals 
or any person with poor lung function passing out, hitting their 
head. This, of course, can lead to death.

A more recent study involving 159 healthcare workers 
aged 21 to 35 years of age found that 81% developed headaches 
from wearing a face mask.3 Some had pre-existing headaches 
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that were precipitated by the masks. All felt like the headaches 
affected their work performance.

Unfortunately, no one is telling the frail elderly and those 
with lung diseases, such as COPD, emphysema or pulmonary 
fibrosis, of these dangers when wearing a facial mask of any 
kind—which can cause a severe worsening of lung function. This 
also includes lung cancer patients and people having had lung 
surgery, especially with partial resection or even the removal of 
a whole lung.

While most agree that the N95 mask can cause significant 
hypoxia and hypercapnia, another study of surgical masks found 
significant reductions in blood oxygen as well. In this study, re-
searchers examined the blood oxygen levels in 53 surgeons using 
an oximeter. They measured blood oxygenation before surgery as 
well as at the end of surgeries.4 The researchers found that the 
mask reduced the blood oxygen levels (pa02) significantly. The 
longer the duration of wearing the mask, the greater the fall in 
blood oxygen levels.

The importance of these findings is that a drop in oxygen 
levels (hypoxia) is associated with an impairment in immunity. 
Studies have shown that hypoxia can inhibit the type of main 
immune cells used to fight viral infections called the CD4+ T-
lymphocyte. This occurs because the hypoxia increases the level 
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of a compound called hypoxia inducible factor-1 (HIF-1), which 
inhibits T-lymphocytes and stimulates a powerful immune inhibi-
tor cell called the Tregs. . This sets the stage for contracting any 
infection, including COVID-19 and making the consequences of 
that infection much graver. In essence, your mask may very well 
put you at an increased risk of infections and if so, having a much 
worse outcome.5,6,7

People with cancer, especially if the cancer has spread, will 
be at a further risk from prolonged hypoxia as the cancer grows 
best in a microenvironment that is low in oxygen. Low oxygen 
also promotes inflammation which can promote the growth, inva-
sion and spread of cancers.8,9 Repeated episodes of hypoxia has 
been proposed as a significant factor in atherosclerosis and hence 
increases all cardiovascular (heart attacks) and cerebrovascular 
(strokes) diseases.10

There is another danger to wearing these masks on a 
daily basis, especially if worn for several hours. When a person 
is infected with a respiratory virus, they will expel some of the 
virus with each breath. If they are wearing a mask, especially an 
N95 mask or other tightly fitting mask, they will be constantly 
rebreathing the viruses, raising the concentration of the virus in the 
lungs and the nasal passages. We know that people who have the 
worst reactions to the coronavirus have the highest concentrations 
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of the virus early on. And this leads to the deadly cytokine storm 
in a selected number.

It gets even more frightening. Newer evidence suggests 
that in some cases the virus can enter the brain.11,12 In most in-
stances it enters the brain by way of the olfactory nerves (smell 
nerves), which connect directly with the area of the brain dealing 
with recent memory and memory consolidation. By wearing a 
mask, the exhaled viruses will not be able to escape and will 
concentrate in the nasal passages, enter the olfactory nerves and 
travel into the brain.13

It is evident from this review that there is insufficient 
evidence that wearing a mask of any kind can have a significant 
impact in preventing the spread of this virus. The fact that this 
virus is a relatively benign infection for the vast majority of the 
population and that most of the at-risk group also survive, from 
an infectious disease and epidemiological standpoint, by letting 
the virus spread through the healthier population we will reach 
a herd immunity level rather quickly that will end this pandemic 
quickly and prevent a return next winter. During this time, we 
need to protect the at-risk population by avoiding close contact, 
boosting their immunity with compounds that boost cellular im-
munity and in general, care for them.
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One should not attack and insult those who have chosen 
not to wear a mask, as these studies suggest that is the wise choice 
to make.
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6-31 Hoe corona te genezen

Het besef op Bandabou

Levend op het deel van Bandabou op Curaçao is het een 
genot te zien hoe de lokale bevolking het gehele proces van een 
Covid-19 virus verwerkt en ermee omgaat. Wonend op een van 
de hogere heuvels hebben we uitzicht over een groot deel van dit 
eiland. De mensen zijn vrolijk en men is een grote familie, gezellig 
kletsend op hun porch maar ook de grootste verhalen ophangen 
bij snacks en de kleine lokale winkeltjes die veelal door Chinezen 
worden gerund.

Zo laten we ook de wekelijkse feesten niet verpesten door 
berichten uit een verre stad. Aangekomen bij een van de winkeltjes 
viel het op dat iedereen het druk had, niet met het virus maar druk 
met het dagelijks leven en hoe aan eten te komen. Nauwelijks 
hoorde je in de gesprekken iets over die “stadse gekte” en als 
iemand het woordje virus laat vallen lacht iedereen, maakt een 
wegwerpend gebaar en men praat over “koi kèns”. Iedereen krijgt 
wel eens een griep en ja je kan er dood aan gaan.

Buiten dat weet iedereen, dat eer er een ambulance hier 
is je waarschijnlijk alweer gereïncarneerd bent! Het enige wat je 
doet herinneren aan een stadse paniek is de handschoenen en het 
mondkapje wat de Chinese kassière draagt, vriendelijk en lachend 



249- Project Corona/COVID-19 -

je geld aanneemt en dan ga je met je pilsje voor de winkel op het 
bankje zitten.

De paniek en de belachelijke maatregelen zijn niet geschre-
ven voor dit deel van het eiland. Het is duidelijk een geluk voor 
dit deel en dat maakt Bandabou met al zijn charme en krachten. 
We leven van dag tot dag en morgen kan het einde zijn maar laten 
we er vooral geen paniek of drama van gaan maken want alles is 
een natuurlijk proces van leven en genieten en daar horen zeker 
geen paniekverhalen bij.

We blijven genieten op dit deel van het eiland en niets kan 
onze pret van een waar leven vergallen, zeker niet een paniekerige 
politiek en hun vuile spelletjes.

Houdt de feesten in de gaten want daar draait het leven om.

Leve Bandabou.
John H Baselmans-Oracle



250 - Project Corona/COVID-19 -

6-32 En waar blijft Curaçao?

Maart 19
AMERIKA gaat per direct starten met chloroquine:
“Trump announces FDA making anti-malaria drug chlo-

roquine available ‘almost immediately’
to tackle coronavirus.”
Nederland heeft gisteren al okay gegeven!!!

6-33 Plan van aanpak COVID-19 Curaçao

-Weiger alle buitenlanders die naar het eiland komen 
(grote straffen zetten).
-Per direct de FOL-basis en “Radars” Westpunt 
stoppen met 5G.
-Behandelingsplan China of Duitsland overnemen 
voor eventuele behandeling huidige geïnfecteerde.
-Zorg voor voldoende voedsel, medicamenten.

- Betere voorlichting van alle medici en protocol 
doornemen met elke belanghebbende.
-Scholen, winkels, banken en alle instanties direct 
weer openen, het dagelijkse leven hervatten.
-Actie ondernemen als de prijzen de laatste weken 
verhoogd zijn of op artikelen woekerwinsten 
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worden gemaakt.
-Werkeloosheid in de toeristenindustrie subsidiëren 
via opengestelde Nederlandse kanalen.
-Verdere maatregelen niet nodig daar er geen reden is 
voor verder ingrijpen (het virus kan niet geactiveerd 
worden lokaal mits FOL en Westpunt zich aan de regels 
houden).
-Het volk via publicaties eerlijk informeren over de 
stand van zaken rond de wereld.
-Politiek en huidige “experts” een levenslange 
vakantie geven en die personen laten vervolgen die
onnodig opruien, mensen vals voor lichten en 
vrijheden ontnemen!
Ook diegene vervolgen die onder valse voorwendsels 
en valse verklaringen speelde dat er een noodsituatie was.

Laten we ons gezond verstand gebruiken en al dit bang-
makerij en onnodige angst kweken negeren.Dit gaat níét om het 
virus, het gaat om veel grootsere zaken en onze lokale meelopers 
weten werkelijk niet waar ze mee bezig zijn!

LET WEL: De lokale politiek kan je plaatsen in dezelfde 
rij van die personen die onbeperkt toiletpapier hamsteren lopend 
in de rij der schapen!

John H Baselmans-Oracle
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6-34 Het einde van de mensheid 

De werkelijke reden dat COVID-19 als pandemie is ver-
klaard! 0.0005 % van de wereldbevolking is besmet geraakt en 
daar worden hele economieën voor opgeblazen!

Denemarken voert met noodwet verplichte corona vacci-
naties in; EU zal volgen ‘Meest extreme maatregelen sinds WO-2’ 
– Concept wet bevatte ook macht om zonder gerechtelijk bevel 
huizen ‘verdachte’ mensen binnen te dringen – Vaccinatiepaspoort 
EU begint op Bijbels ‘teken van het beest’ te lijken.

Het begint nu realiteit te worden: Denemarken heeft met 
een noodwet de overheid de macht gegeven om mensen te ver-
plichten een coronavirus vaccin te accepteren. De Denen lopen 
daarmee vooruit op het door de EU in voorbereiding zijnde vac-
cinatiepaspoort, dat in 2022 zou moeten worden ingevoerd, maar 
door de corona crisis wellicht naar voren zal worden gehaald. 
Zonder dit vaccinatiepaspoort zal het straks onmogelijk zijn om 
aan het maatschappelijke leven (school, werk, publieke gebou-
wen, ziekenhuizen) deel te nemen. Niemand zal aan dit vaccin 
kunnen ontsnappen, omdat er een marker in zal zitten (mogelijk 
een nanochip) die op afstand kan worden gescand.
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6-35 Genezingsmethoden 

Favipiravir, also known as T-705, Avigan, or favilavir is 
an antiviral drug being developed by Toyama Chemical (Fujifilm 
group) of Japan with activity against many RNA viruses.

In February 2020 Favipiravir was being studied in China 
for experimental treatment of the emergent COVID-19 (novel 
coronavirus) disease.
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6-36 Ascorbic Acid/ Vitamine C

Tweede kuur voor genezing COVID-19; Ascorbic Acid, 
het middel wat in vitamine C zit en waar iedereen nu weer stil over 
is! Ascorbic Acid / Vitamine C heeft in China het COVID-19 virus 
tot stilstand gebracht en over de helft van de besmette personen 
weer genezen.

Waarom horen we dat niet in Europa en in America?
Het is BEWUST dat men Europa en Amerika in de ban 

houdt van dit virus om zo mensen onder grote angst te laten leven.

Er zijn meerdere kuren en Ascorbic Acid/Vitamine C is de 
tweede mogelijkheid die al bewezen is dat deze geneest!

Hoe lang worden we nog voor de gek gehouden en opge-
sloten in onze huizen door politieke dwaasheid?

John H Baselmans-Oracle
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6-37 Een van de verklaringen

https://leefbewust.nu/vitamine-c-bij-corona-virus-china/
?fbclid=IwAR247oOYK2xbPO5HdHCLDhi-BmA6WXWVw-
Z3XRWcVi9Gl1m9rKp4c4dVrK4s

https://www.facebook.com/gezondenbewust/vi-
deos/258700368459662/UzpfSTE4MzM2NTM5MjMzMTYzN-
jo0OTE2ODg2OTE0OTkzMDM/

6-38 Acid Chloroquine voor 11 euro per doosje, COVID-19 
vrij!

Kuur nummer drie!
In China met succes getest op COVID-19 patiënten en dit 

middel kost simpel niets en is patent vrij en al ruim 100 jaar oud!

LAATSTE NIEUWS

Chloroquine, een middel dat in Nederland alleen in 
Zeewolde wordt geproduceerd, is onderdeel geworden van het 
voorlopige behandeladvies voor patiënten met het coronavirus.
Dat laat de directeur weten van het bedrijf dat het middel maakt.

“Er wordt bij ons geïnformeerd naar de beschikbaarheid 
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van voorraden”, vertelt Jan Willem Popma, directeur van Ace 
Pharmaceuticals uit Zeewolde. “Ook het RIVM belde voor infor-
matie.” Gisteren kwam het RIVM met het zogenoemde ‘voorlopig 
behandeladvies COVID-19’.

Filmpje
h t tps : / /www.facebook .com/shad i ra .k roon /v i -

deos/847357175733646/maart 19 AMERIKA gaat per direct 
starten met dit middel Trump announces FDA making anti-malaria 
drug chloroquine available ‘almost immediately’ to tackle coro-
navirus

Laatste nieuws
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/item/medicijn-

uit-zeewolde-nu-onderdeel-van-voorlopig-behandeladvies-
coronavirus/?fbclid=IwAR0B-Fx9j1vsaKdl8efFddksN-
QhiZKq3mMpP__zcRHTEKNTHbQQAYmwCoY4

6-39 En dan blijven beweren dat er geen antwoord is tegen 
het COVID-19 virus!

Kuur 4 Heberon Alfa R
Deze is vanuit Cuba en is al in diverse gevallen positief 

gebruikt tegen het COVID-19 virus. En zoals ik al eerder berichtte, 
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America heeft het eerste vaccin met goede resultaten gebruikt op 
diverse testpersonen.

https://www.nbcnews.com/health/health-news/coronavi-
rus-vaccine-test-opens-1st-doses-n1160836?fbclid=IwAR0aVK
IAKn_5NTHNuAzg1ZrX_jJFMW8RCQh4vwLcimT4kP2Fj7g-
CD3khGc8https://www.solidair.org/artikels/cubaans-medicijn-
met-succes-ingezet-tegen-coronavirus?fbclid=IwAR2faWU1Z
rntj_uurJS3DO3Ay2tSKvoh-QO6ntln6g5VeGVQd4qSwcFI9lE

6-40 Medicijnen tegen COVID-19

Ze zijn er wel de medicijnen tegen COVID-19 maar het 
wordt maar met mondjesmaat vrijgegeven. “Coronavirus hope 
after hepatitis C drug helps 11 patients recover”. Hoe dan ook, 
men probeert deze show nog voor zeker 6 maanden vol te houden! 
Dan is het geld op en is het virus geen melkkoe meer!
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6-41 Ook in Australië is er al veel verzet

Australia, LAAT U ZICH MOEDER NATUUR NIET 
ONTZEGGEN!! De genezing van alles ligt in en op onze aarde 
en zeeën en daarom zijn de politiek en hun clubjes panisch dat 
mensen de natuur opzoeken.

Pak de natuurlijke kracht, neem die en bevecht het onrecht 
wat nu gaande is.

WE STAAN STERK!!

6-42 Zweden gewoon open!

Weer een land die doorheeft dat alles een farce is!
Het gewone leven gaat in Zweden normaal door!
Het mooie is dat Rusland en China samen met Cuba de 

gehele wereldeconomie aan het overnemen is en alle westerse 
landen met America straks derdewereldlanden zijn door eigen 
opgelegde schulden!

Men beweert dat de besmetting op zijn retour is maar 
lokaal blijven we vasthouden aan illegale acties!
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6-43 Ga niet naar een ziekenhuis!

Internationaal als lokaal waarschuwen artsen over de vele 
misgelopen ziekenhuisopnames. Alles wijst erop dat als je CO-
VID-19 hebt en men gaat je zogenaamd helpen, je levensdagen 
geteld zijn.

Zo zien we ook de uitspraken van nu Nederlandse artsen 
die ook waarschuwen om weg te blijven van het ziekenhuis.

Het is werkelijk geen ziekenhuis maar een mortuarium!
Trap niet in de leugens, ziek het thuis uit en met een beetje 

geloof in je zelf genees je net zoals ik mee heb gemaakt.

Ja, ik dacht dat ik stikte maar door meditatie werd ik weer 
rustig en mijn lichaam deed de rest!

Vertrouw op jezelf!

6-44 Tell me the differences 

It seems that when the body is exposed to radiation such 
as 5G it will produce exosomes. These exosomes have the same 
structure as the Covid-19 virus. You still belief all the lies? Ex-
somes RIVM verpraatte zich in januari!
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Dit was een van de weinige keren dat dit instituut de waar-
heid sprak! Want COVID-19 is bij lange na niet zo besmettelijk 
dan een gewoon griepvirus! Dat is steeds meer naar buiten aan 
het komen.

HOELANG WORDEN WE NOG VOOR DE GEK GE-
HOUDEN?

6-45 Hoe kom je onder verplichte vaccinatie uit!
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6-46 MEDISCHE INFORMATIE COVID-19LV

Als u een masker draagt dan gebeurt uit MEDISCH oog-
punt het volgende:

1. U ademt uw eigen uitgeademde lucht weer in!
Dit betekent dat u meer kooldioxide en stikstofoxide 
in uw bloed heeft.

2. U neemt minder zuurstof op dan normaal! (Zuurstof 
is voor alle vitale functies van het lichaam belangrijk)

3.Uw longen worden niet meer ´belucht´ zoals het 
hoort. (dit veroorzaakt longziekten)

4. Als u langer dan een halfuur een masker draagt, 
dan wordt deze door bacteriën vervuild.

5. Een masker kan geen virussen tegen houden!
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6-47 “Laat COVID-19 bacterie niet uw leven bepalen”

Sinds eind vorig jaar is de wereld in de ban van wat men 
noemt een “virus” maar wat in werkelijkheid blijkt uit vele testen 
een bacterie te zijn! Wereldwijd laten Virologen, Epidemiologen, 
Professoren en Geneesheren hun stem horen als het gaat over 
deze zwendel.

Als het een virus zou zijn dan:
-Breekt het niet uit op selectieve plaatsen.
-Verspreidde zich het niet alleen naar het westen.
-Zou elk vliegtuig dag in dag uit honderden 
besmettingen moeten hebben.
-Was elke supermarkt /mega winkel met hun 
belachelijke spray en sanitizer een virusbom.
-Waren alle openruimtes een kweekcenter voor dat virus.
-Was elk gebouw waar gewerkt, samen gekomen of 
gesport wordt, een virushaard.
-Was bij elke evenement in een stadium of 
feestruimte een atoombom.
Was het werkelijk een virus dan moet je nu niet in een 
tram, bus, trein of op werk zitten want elk persoon 
was dan besmet! Ook de belachelijke mondkapjes, 
chemische schoonmaakmiddelen en zo voorts houden 
een waar virus niet tegen.



263- Project Corona/COVID-19 -

We praten simpel over een zwendel, een zwendel wat 
nu blijkt dat het een bacterie is.
-Wat dan ook verklaart het selectief opduiken van dit 
fake virus!
-Dat verklaart dat in grote ruimtes en mensen gepropt 
op vele plaatsen niet positief raken.
-Dat verklaart waarom je bloed gaat klonteren en dat 
je o.a. ademhalingsproblemen krijgt.
-Dat verklaart dat hele ziekenhuizen waar dan de 
“geïnfecteerde” liggen het medisch personeel 
nauwelijks geïnfecteerd raakt (uitzondering nagelaten)!
-Dat verklaart dat personen die dagelijks met andere 
mensen werken niet geïnfecteerd raken.
-Dat verklaart dat men niet met een virus te maken 
heeft maar met een bacterie!
-Dat verklaart de invloed van straling (5G) en de 
selectieve uitbraken waar deze 5G werkende is.

COVID-19 is geen zelfdenkend virus, het is een bacterie 
die zeer eenvoudig aan te pakken is. De meeste huidige behande-
lingen zijn geheel verkeerd en daarom dat er vele doden vallen. 
Medisch voorbeeld: Men amputeert een been terwijl men pijn 
aan de pols heeft!



264 - Project Corona/COVID-19 -

Neem de simpele medicijnen die deze bacterie binnen 
enkele dagen laten verdwijnen en uw gezondheid en vrijheden 
weer teruggeven.

“Laat COVID-19 bacterie niet uw leven bepalen”

John H Baselmans-Oracle
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6-48 Masks won’t protect you from being infected by 
coronavirus, says WHO

Pretoria - The World Health Organisation (WHO) has 
advised against people who wear masks with no coronavirus 
symptoms saying masks do not offer protection against Covid-19.

WHO warned that masks used improperly can be a source 
of infections.

The agency said that people who are healthy should not 
wear masks, however recommended the use of masks in specific 
case. “If you have a cough, fever and difficulty breathing, you 
should wear a mask and seek medical care. If you don’t have these 
symptoms, you don’t have to wear a mask. Because there is no 
evidence that they protect people who are not sick.

“However, if you are healthy but you are taking care of a 
person who may be infected with the new coronavirus, then you 
should wear a mask whenever you are in the same room with 
that person.

“And remember if you choose to wear a mask, use it and 
discard it properly and clean your hands with alcohol hand run 
or soap and water,” said WHO’s consultant, infection prevention 
and control, Christine Francis.
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The agency said masks are effective only when used in 
combination with frequent hand-cleaning with alcohol-based hand 
sanitiser or soap and water.

“Before putting on a mask, clean hands with alcohol-based 
hand rub or soap and water. Cover mouth and nose with mask 
and make sure there are no gaps between your face and the mask.

“Avoid touching the mask while using it; if you do, clean 
your hands with alcohol-based hand rub or soap and water.

“Replace the mask with a new one as soon as it is damp 
and do not re-use single-use masks.

“To remove the mask, remove it from behind, do not touch 
the front of mask, discard immediately in a closed bin; clean hands 
with alcohol-based hand rub or soap and water,” said Dr April 
Baller, who heads the WHO’s clinical management and infection 
control and prevention teams.

Meanwhile, hospital workers in the United States (US) 
in Washington, have been making protective medical gear out of 
office supplies and other run-of-the-mill materials as they deal 
with a severe shortage of equipment needed to care for patients 
who may have Covid-19.
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Bloomberg says that the shortage of personal protective 
equipment at the Washington-based medical provider is a nation-
wide situation, as hospitals and doctors scramble to treat thousands 
of patients who may be infected with the new respiratory virus.
The WHO has called on industry and governments to increase 
manufacturing of surgical masks and protective gear by 40% to 
meet rising global demand.

6-49 New Zeeland 

NEW ZEELAND KENT GEEN RESTRICTIES MEER! 
GEEN SOCIALDISTENCING, KAPJES OF 
WELKE RESTRICTIE DAN OOK!
TERUG NAAR “HET NORMAAL”!
EN WAT DOET CURACAO??
BANG, BANG, BANG EN HOUDT HUN BURGERS 
GEVANGEN IN EEN CORRUPTE BUBBEL!
DAT IS ALS DE MAFFIA MOET BESLISSEN OVER 
BURGERS!

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
newzealand/new-zealand-says-coronavirus-eliminated-and-life-
can-resume-without-restrictions-idUSKBN23F0B5?
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6-50 OVERDENKING

Als mondkapjes werken, waarom dan 2 meter?
Als die 2 meter werkt, waarom mondkapjes?
Als ze allebei werken, waarom lockdown?
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HOOFDSTUK 7
JURIDISCH

7-1 “Ik beantwoord geen vragen”

Je bent nooit verplicht om antwoord te geven op een 
vraag van de politie. Wel ben je verplicht aan een vordering van 
een agent te voldoen. De vordering kan niet zijn “waarom film 
je hier?” maar wel, ID tonen, doorlopen en dergelijke. De agent 
zal, als hij/zij goed is, het beleefd vragen. Je bent niet verplicht 
bent om antwoord te geven op de vragen die de politie stelt. Je 
mag gebruik maken van het zwijgrecht. Verdachten denken vaak 
dat een rechter later zal denken dat ze schuldig zijn wanneer ze 
een beroep doen op hun zwijgrecht, maar dat is echt niet zo. Het 
zwijgrecht is een aan de verdachte toekomend wettelijk recht, en 
dat wordt ook gewoon door een rechter erkend en gerespecteerd.

Stel kritische vragen
Stel vragen als je denkt dat de politie geen goede of 
geldige reden heeft voor de controle.
Bijvoorbeeld: moet ik meewerken of mag ik weigeren?
Op basis van welke wet word ik gecontroleerd?
Heb ik een overtreding begaan?
Ben ik verdachte?
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Is er een misdrijf gepleegd?
Is er een signalement?

Onder geen beding kan de agent van je vorderen je eigen-
dommen af te geven. Dat proberen ze wel, maar het mag niet. Ook 
dient de agent zich, tevens op eerste vordering, met een geldig 
bewijs te legitimeren als agent. Ook als het een geüniformeerde 
agent is.

Word je verdacht, dan kan niemand je verplichten om 
te antwoorden of een verklaring af te leggen. Ook liegen is niet 
strafbaar. De politie kan je niet dwingen om anderen bij naam te 
noemen. De politie mag je nooit dwingen om een bekentenis te 
doen. Een getuige moet de waarheid vertellen. Dat is de wet. Een 
valse getuigenis afleggen, is strafbaar als je die volhoudt tot in de 
rechtbank. Dat bekent dus dat je je verklaring nog kan veranderen 
tot net voor je in de rechtbank staat.

Leg slechts eenmalig een verklaring af.

Zeker in de grotere strafzaken waar het gaat om een ver-
denking van ernstige feiten, gebeurt het vaak dat u meerdere keren 
ondervraagd wordt door de politie. Wanneer de politie opnieuw 
vragen stelt over een onderwerp waarover u al eerder hebt ver-
klaard, is ons advies om altijd een beroep te doen op uw zwijg-
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recht. Door opnieuw over eenzelfde onderwerp vragen te stellen, 
probeert de politie te controleren of uw verklaring consistent is.

7-2 Het is niet verplicht Corona onderzoek te ondergaan.

Mensen geven veel te snel hun DNA of hun wangslijm af 
bij een corona test. Ook mag men niet zomaar een test doen als 
u dat niet wil!

Juridisch moet een verdachte meewerken aan het afstaan 
van bijvoorbeeld wangslijm, huidschilfers of haar ten behoeve 
van een DNA-test! Maar dan praten we over een verdachte in 
een of ander delict!

MAAR LET WEL!
Dan nog een dergelijke (DNA-) test kan alleen gedaan 

worden op verzoek van de officier van Justitie en op bevel van 
de rechter-commissaris. Tevens moeten er ernstige bezwaren be-
staan jegens deze verdachte en moet voorlopige hechtenis voor 
het vermeende delict toegelaten zijn.

Dit maakt dat de afgenomen Corona (wangslijm -DNA) 
testen, tegen de wet worden afgenomen! Die personen die het 
weigeren en dan beboet of gestraft worden, kunnen geen sancties 
worden opgelegd!
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Hou ook in de gaten dat uw DNA voorgoed opgenomen 
gaat worden in een database die ten aller tijde ge- misbruikt kan 
worden tegen u!

7-3 Er is geen nieuw normaal!

Normaal is een breed begrip want we zien rond de wereld 
dat wat de ene groep normaal vindt, is voor de ander abnormaal.

Maar sinds de COVID-19 hype praat men alsmaar over een 
“nieuw normaal”. Mensen dat “nieuwe normaal” is niets anders 
dan dat vele vrijheden afgenomen worden! Niet door het gevaar 
van een virus c.q. bacterie maar door wereldwijde organisatie die 
voor eens en voor altijd de mensheid onder controle wil hebben.

Nieuw-Zeeland, IJsland maar ook andere landen, zoals we 
zien, vertikken het om mee te doen aan deze zeer slinkse manier 
van onderdrukking van een gehele wereldbevolking.

Zij dragen geen kapjes, hebben geen social distancing en 
geen extra regels, wetten en boetes die begin dit jaar nog niet eens 
bestonden! Zij zijn na de gehele farce weer terug naar “normaal”. 
Een normale economie, toerisme, grote evenementen en alles wat 
recreatie is, is weer terug naar het oude wat iedereen gewend was!
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Uit vele cijfers blijkt duidelijk dat het zogenaamde virus al 
geruime tijd op zijn retour is en zelfs landen als China maar ook 
Amerika beseffen nu dat ze nog steeds niet weten wat er werkelijk 
heeft gespeeld. Italië roept al maanden dat het een farce is en dat 
er een derde speler in het geding is. Een derde speler waarvan ik 
al vanaf dag een over schreef, namelijk de 5G.

Accepteer niet het “nieuwe normaal”! Die landen die u dat 
voorhouden zijn die landen die algehele controle over u willen 
hebben via uw nummer en uw DNA. Ga voor uw vrijheid, een 
vrijheid waar we lang voor hebben moeten vechten en vele voor 
gestorven zijn.

Het “normaal”, ons leven, willen we terug!

John H Baselmans-Oracle

7-4 EINDELIJK we gaan naar de rechter!

De eerste processen zijn er in Nederland en ook in België 
over de opheffing van de Corona maatregelingen en de wetten 
die men wil invoeren.
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Het kort geding wordt op 25 juni 2020 om 11.00 uur 
behandeld door de Rechtbank Den Haag. Op de website www.
viruswaanzin.nl is de dagvaarding te lezen.

Tsjechië heeft al van de staat gewonnen in een dergelijk 
proces.

https://youtu.be/TLBdoGREZDQ

7-5 Geval 2

Aangifte tegen de overheid

Wouter Raatgever (what’s in a name) één van de sprekers 
tijdens de anti lockdown demonstraties in Den Haag, deed 8 juni 
aangifte bij de politie in Utrecht. Ze waren er niet blij mee want 
hij kwam met een enorm dik dossier aanzetten. De agenten hadden 
geen zin om alles te kopiëren dus uiteindelijk werd de aangifte 
opgenomen en doorgestuurd naar recherche en Justitie.

Wouter deed aangifte tegen:
- Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, voor het overtreden van onze Grondwet en 
het wegnemen van onze vrijheden.
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- Professor dr. Jaap Tamino van Dissel, viroloog en 
infectioloog en directeur van het Centrum Infectieziekten
 Bestrijding van het RIVM, voor het volgen van de orders 
van de WHO.
- De WHO wordt geleid door Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, een oud oorlogsmisdadiger.
- Professor dr. ir. Hans Brug, Directeur-generaal van 
het RIVM, voor het leiden van
een criminele organisatie, omdat het RIVM de 
criminele organisatie WHO volgt.
- Professor Dr. Miriam Sturkenboom, epidemioloog 
bij het UMC Utrecht, omdat ze blijft verkondigen dat 
vaccinaties volkomen veilig zijn.

Een oproep op social media:
Wij moeten de wetten die onze vrijheden afnemen nu 

stoppen. Hij spoort iedereen aan ook aangifte te doen. Aanstaande 
vrijdag is hij bij ons in de studio voor een uitgebreid interview. 
RT Dutch doet dit in samenwerking met OPN (Onafhankelijke 
Pers Nederland). Wij streven naar meer onderlinge samenwerking 
tussen de verschillende alternatieve media om een vuist te maken 
tegen de reguliere media die niet het volk, maar vooral de agenda 
van de overheid dient.
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7-6 Geval 3

Rene Pluijm Culinair avonturier, producent en presentator 
van diverse tv-programma’s, schrijver, ‘kookdemonstrant’, inspi-
rator, gastdocent, gedreven door cultuur & lokale voedselschatten. 
Hij WEIGERT de coronamaatregelen uit te voeren. Hij aanvaardt 
hiervan de juridische consequenties.

Het wachten is wanneer Rene Pluijm voor de rechter 
moet verschijnen en waar de rechter niets anders kan doen als 
hem vrijspreken.

Het gaat interessant worden!!
De 6 eilanden gaan mee doen in het COVID-19 rechtszaak!

Er gaan in Nederland en België diverse processen starten 
tegen de gehele gang van zaken zoals men het COVID-19 virus 
ons in de strot geduwd wordt!

Vele zaken zijn tegen wetten maar ook verdragen!
MKK heeft contact gezocht met deze juridische experts 

en er is een grote kans dat niet alleen de 3 BES eilanden verplicht 
zijn alle COVID-19 regels af te schaffen maar ook de eilanden 
Aruba, Curaçao en st Maarten die ook juridisch geheel buiten hun 
boekje aan het gaan zijn met hun regels.
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De Nederlandse advocaten en juristen zijn aan het kijken 
hoe er aan blok juridisch de gehele COVID-19 farce door de 
rechter nietig verklaard kan worden!

EINDELIJK gaat de gehele show ontmaskerd worden.
De PDF die as 25 Juni 2020 voor de rechtbank behandeld 

gaat worden is hier te downloaden https://viruswaanzin.nl/wp-
content/uploads/2020/06/Dagvaarding-Cov-19-update3005-1.pdf

7-7 WAT TE DOEN bij een COVID-19 test en een gekregen 
boete?

TEST
Mocht je PCR positieve getest worden eis een “Klinische 

diagnose” via een “Virus liability test”. Het RNA van dit virus 
blijft 3 maanden in je lichaam en de snelle test is niet betrouwbaar!

BOETE
Boetes worden gegeven door bijzondere opsporingsamb-

tenaren, deze hebben juridisch geen bevoegdheid.

Ook de politie kan juridisch geen boetes uitschrijven i.v.m. 
de coronaregels. Niet EEN boete kan juridisch blijven staan, betaal 
hem niet, ga naar de rechter!
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7-8 Het is nu officieel; Het Europees gerecht (V.N.) heeft 
Corona regels nietig verklaard!

OOK VOOR ONZE EILANDEN!

Bij het Europees Gerechtshof voor de rechten van de mens 
is succesvol geprocedeerd tegen de maatregelen die regeringen de 
burgers hebben opgedrongen en nog steeds opdringen. De uitslag 
hiervan is bindend voor alle landen die de conventie in Geneve 
getekend hebben. DUS OOK NEDERLAND (CARIBISCHE 
EILANDEN EN BELGIË)!

Deze uitspraak is hier te vinden:
h t t p s : / / z e n t r a l m e l d e a m t . c h / F i l e s /

Beitr%C3%A4ge/92_2020_06_11%20GdM%20-%20CORO-
NA%20Virus%20Verf%C3%BCgung,%20Korrekt%20MS%20
HH%20AK.pdf

Volgens de uitslag is er GEEN gegronde reden meer om 
de regels door te zetten en wordt er gesproken dat de Pandemie 
een psychologische oorlogsvoering betreft!

Lees de uitspraak!

RECTIFICATIE:
Dit stuk is een ‘uitspraak’ volgens het Natuurrecht en 

volgens mensenrechtenverdragen zoals vastgelegd in en door de 
VN. Het is geen uitspraak van het Europees Hof!
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HOOFDSTUK 8
De pijnlijke waarheid

Voordat we naar vele foto’s gaan met diverse teksten wil 
ik toch nog even wat duidelijkheid verschaffen over deze gehele 
farce. 

Covid-10 is niets meer en niets minder dan een ordinaire 
griep. Een griep die jaarlijks terugkomt en al vele tientallen jaren 
bestaat. Het bewijs daarvan is dat alle huidige griepgevallen en 
alle sterfgevallen, die normaal onder de griep vallen, nu volgens 
de WHO onder corona sterfgevallen geboekt moeten worden.

Elk jaar zijn er wereldwijd zo’n minimaal 600 duizend 
dodelijke griepgevallen op de wereld, wat zie je nu in de cijfers, 
we hebben nog maar 400 griepdoden! Mensen die aan longontste-
king of andere griepaandoeningen sterven moeten nu als Corona 
doden worden geboekt! Er zijn in een keer geen griepgevallen 
meer maar allemaal Corona gevallen! En zo is er in dit boek vele 
voorbeelden gegeven die totaal niet kloppen.
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8-1 Wat wordt nu duidelijk?

Na het stuk vanuit de wetenschap doorgeworsteld te heb-
ben snap je dus nu ook waarom ze een DNA test (PCR - poly-
merase chain reaction test) uitvoeren om na te gaan of je corona 
hebt! Een test wat nu, na maanden, ook is gebleken dat deze nog 
niet veel zegt simpel omdat we weten dat het Corona RNA al bij 
elk mens aanwezig is! Het gaat er dan om hoe hoog de percentage 
uitvalt om je positief te bestempelen. Ook weten we dat een DNA 
test niet zalig makend is en vele errors geven! Dat zien we dus 
duidelijk bij die miljoenen testen die gedaan zijn en waaruit ook 
veelal blijkt dat het meer “gissen” is dan een duidelijk bewijs van 
geïnfecteerd zijn.

Er wordt zelfs gesproken dat 1/3 van de testen niet correct 
zijn! En dat is wat kleine onderzoeken hebben vrijgegeven. Maar 
verderop in dit boek zal ik je uitleggen waarom het niet belangrijk 
is wat de uitslag is maar dat het gaat om een geraffineerde manier 
om aan gegevens te komen!

 

8-2 Over het Corona virus wat “selectief” is.

Is het je niet opgevallen dat onder de 5G technici/ werkers 
tijdens de Lockdown geen coronagevallen waren? Onder de tech-
nici maar ook onder de politie en nauwelijks het leger waren er 
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geen ware coronagevallen! Ook vele besturen en politici krijgen 
blijkbaar geen corona! Opmerkelijk dat deze mensen allemaal 
resistent zijn tegen dit virus!

Dan krijg je de leugen “samenscholing” wat met geweld 
uit elkaar geslagen wordt! Als je met een paar mensen in een 
restaurant zit of een bar, is er corona gevaar. Als je naar een super-
market gaat, bestaat er geen Corona! Hetzelfde zien we dat als we 
naar voetballen zouden gaan is er Corona gevaar maar als je met 
10 duizenden mensen over de straat loopt te schreeuwen omdat 
je het niet eens bent met de regels, is er niet EEN Corona geval!

Zelfs gezinnen zijn uit elkaar getrokken omdat er Coro-
nagevaar is maar diezelfde dag was er een vergadering van het 
Europees parlement en zaten vele wereldleiders en hun experts 
nog geen 25 cm van elkaar af, dagenlang in een afgesloten ruimte! 
Natuurlijk daar geen Coronagevallen!

Nog zo’n belachelijke regel; vliegen is geen probleem! 
Omdat de vliegtuigen niet halfleeg willen vliegen, is er geen corona 
gevaar! Maar pas op, de treinen mogen maar 1/3 de aan passagiers 
vervoeren want daar hangt het virus als een moordenaar rond!

Zie je het plaatje?



285- Project Corona/COVID-19 -

8-3 Het mondkapje

Bij een mondkapje is gebleken dat juist het in blijven ade-
men van je eigen lucht, vele medische problemen geven. Buiten 
schimmels heb je dat je aan zuivere zuurstof tekort gaat komen en 
zo ook je immuunsysteem wordt aangetast. Ook heeft de WHO 
aangegeven dat het kapjes dragen gevaarlijk is en bij sommige 
kapjes staat dat standaard ingedrukt! Niet één expert kan verkla-
ren wat het nut van het dragen van een kapje is! Een virus kan je 
tegenhouden via geavanceerde maskers die je in laboratoria kan 
vinden, niet met een stofkapje!
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8-4 Het gaat allemaal nog veel verder

We hebben 7.5 miljard mensen, let wel 7.500.000.000 
mensen!
Daarvan zijn er tot op heden ongeveer 21.5 miljoen 
Corona gevallen. 
Het sterfcijfer is ongeveer 765 duizend! 

En daarvoor (0,0003 %) leggen we gehele economieën 
plat, halen we kinderen weg van hun ouders en is er een com-
plete hysterie ontstaan over mondkapjes, waarbij het WHO zelf 
aangeeft, deze niet virus bestendig zijn! Praten we nog niet over 
een afstand die men onderling moet hanteren! Een afstand die 
onderhand per land verschillend is maar ook afhankelijk is of je 
bij de top behoort of een dom burgertje bent!

8-5 Massa hysterie 

Het is de massa hysterie waar men mee bezig is en zeer 
slim gekoppeld aan een griepvirus. Want ben je van belang in de 
sociale ladder dan geloof me, ben je zo van de Coronagriep af! 
Maar ben je te oud, te lastig of een probleem in hun ogen dan 
zullen ze je letterlijk en figuurlijk vermoorden en zo opruimen.
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8-6 De agressie onder de bevolking

Door de afgepakte vrijheden is de bevolking met de dag 
agressiever aan het worden. Een natuurlijke reactie volgens psy-
chologen. Natuurlijk, de mensen worden dag en nacht gecontro-
leerd en er worden illegaal astronomische boetes opgelegd als men 
niet aan de belachelijke regels houdt! Het is zo ver gegaan dat je op 
de straten allemaal in een rij moet lopen en je niet tegen de stroom 
in mag gaan! Dan hebben we het mondkapje waar iedereen over 
aan het zaniken is en gezien wordt als een bescherming. Praten we 
nog niet over het afstand houden en men dat als een verplichting 
ziet! Mocht je zo’n psychopaat tegenkomen, wordt de persoon 
helemaal hysterisch en meent dat de wereld vergaat! De mensen 
kunnen het psychisch niet aan en ze kunnen niet verwerken dat 
ze de vrijheden kwijt zijn aan een leugen die iedereen ziet maar 
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niet durft te benoemen! Men is bang maar daarnaast voelt men 
zich onmachtig en belazerd.

8-7 Kuren

Er is gebleken dat oudere bestaande zeer goedkope me-
dicijnen als Hydroxychloroquine samen met Azithromycin en 
Zink Sulfaat zeer goed werken bij werkelijk besmette gevallen. 
Alleen doordat het medicijn zo eenvoudig is, is het bijna niet meer 
verkrijgbaar! Daarnaast zijn er nog andere bestaande medicijnen 
die hun werk doen, vergeet niet de griep en haar aanverwanten 
bestaat al zeer veel jaren!
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8-8 Het eerste werkende vaccine.

En zoals verwacht, Rusland komt als eerste met een vaccin.

4 dagen later werd aangekondigd dat men gestart is met 
massa productie! Het westen is in alle staten en weigert het vaccin 
te bestellen want het moet wel onbetrouwbaar zijn! Maar zoals 
heer Putin zelf stelde, is het mogelijke vaccin van een heer Gates 
dan wel betrouwbaar?

8-9 11 aug. 2020

‘Rusland registreert als eerste ter wereld vaccin tegen 
coronavirus’ Rusland heeft als eerste ter wereld een vaccin gere-
gistreerd tegen het coronavirus. Dat heeft de Russische president 
Vladimir Poetin bekendgemaakt.

Het vaccin is ontwikkeld door het Gamaleja-instituut voor 
epidemiologie en microbiologie in Moskou. Dat zal het samen 
met de Russische biofarmaceut Binnopharm in productie brengen. 
Minister Michaïl Moerasjko van Volksgezondheid zei dat op brede 
schaal voorbereidingen worden getroffen voor massaproductie 
van het vaccin.fensie.
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8-10 Schijn pandemie
 
Als we alle medische rapporten maar ook bevindingen 

langs elkaar leggen en de leugens om het geheel schrappen en sec 
bekijken wat Corona/ COVID -19 is, dan blijkt dat deze gehele 
pandemie en alle angst en pijnen voor niets zijn, er geen gevaren 
zijn als die er al tientallen jaren bestaan. We weten dat Covid-19 
puur sec geen doden kan veroorzaken! COVID -19 heeft onder-
liggende ziektebeelden nodig. Mensen waar hun immuunsysteem 
zwak is! Als we dus medisch zaken belichten, is er totaal geen 
gevaar voor de gezondheid!
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8-11 Even nog 5G aanhalen. 

Waarom, na de eerste grote uitbraak van de Corona griep, 
moest er wereldwijd met de grootste spoed de 5G geïnstalleerd 
worden? Tijdens de wereldwijde Lockdown werd er dag en nacht 
gewerkt, door personen die de Corona kennelijk niet kunnen 
krijgen, aan het ombouwen van zendmasten maar ook het plaat-
sen wereldwijd van de sub-stations. Ook op ons eiland Curaçao 
zagen we die werkzaamheden en werden overal ontkend maar de 
meetwaardes logen er niet om.
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8-12 Enkele niet virus werende acties vanuit de overheid.

Hier vernoem ik wat achterlijke regels die NIETS met het 
virus te maken hebben maar wel aantonen dat het niet om een virus 
gaat maar om een machtsgreep! Men heeft duidelijk het scenario 
aangewend wat we ook hadden in de tweede wereldoorlog onder 
Hitler. Vele zaken waren een werkelijk kopie van wat er in de 
40-ere jaren ook ingevoerd werd.

Kijk, als het werkelijk om een virus zou gaan had je deze 
acties niet:

-De avondklok! 
Een virus gaat niet ’s avonds op pad om mensen ziek 
te maken.
-Beperkt leverbare producten! 
Een virus kijkt niet of je een fietswiel koopt of een brood.
-Het ene bedrijf wel open, het ander bedrijf 
hermetisch afgegrendeld!
Kijkt een virus naar wat je werk is of wat je verkoopt?
-Op de ene plaats verplicht mondkapje, op de 
andere plaatsen niet verplicht!
Het virus is dus blijkbaar plaats gebonden.
-De ene dag mogen die autonummers rijden, de 
andere dag weer een andere reeks!
Ja, als je met de verkeerde nummerplaat op straat 
komt, word je aangestoken door Covid-19.



294 - Project Corona/COVID-19 -

-Vastgekluisterd in quarantaine in een gewoon hotel 
waar het personeel wel in en uit mogen maar de 
positief bevonden personen opgesloten worden!
Weet het virus dan wie ziek zijn en wie verzorgend 
personeel is?
-Politie en leger hadden dag en nacht vrij spel, de 
burger was gevangengehouden in eigen woning 
zonder dat ze ziek waren!
Ook hier weet het virus dus wie de gevangen zijn 
(Corona besmettingsgevoelig) en de gevangenis-
bewaarders.
-Allemaal mooi 1 ½ tot 2 meter afstand houden 
allemaal een richting!

De meest belachelijke regel die de top is van het corona 
schandaal. Het virus gaat echt niet met een meetlat op pad maar 
kijkt ook niet welke richting je aan het lopen bent en vooral niet 
kijkt of je mooi recht in een rij staat/loopt!

Dit zijn enkele zeer belachelijke regels die gesteld zijn door 
overheden en die aantonen dat het totaal niet gaat om een virus 
maar om een simpele machtsgreep waar alle verworven vrijheden 
afgenomen zijn door een hogere groep mensen. Denk even aan 
het oorlogsmotto “Arbeit macht frei”! Nu is het erger want over 
de 50% -60% van de bevolking is werkeloos geworden door deze 
afbraak van de economie!
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8-13 Maar wat is het gevaar dan wel?

En dan komen we weer bij de 5G en zo de absolute controle 
van de mensheid die ingezet is. Laten we maar eens gaan kijken 
naar de vele politieke beslissingen rond de wereld en die eens bij 
elkaar voegen. Kijk de vele zogenaamde “noodwetten” die snel 
geschreven worden en met vele punten tegen alle rechten van de 
mens, doorgedrukt worden. Wetten en regels die alle vrijheden 
van de mens afnemen. En vergeet niet, we praten over de massa 
laten controleren op Corona via de DNA test! Dat geeft de over-
heid wel al je medische gegevens in een DNA-file die gecreëerd 
is op jouw naam! Op deze slinkse manier weet het systeem wat 
je DNA is en eventueel voor vele zaken te gebruiken. 

Buiten dat, is men bezig met het vergaren van financiële 
gegevens (bankkaarten en creditcards). Maar ook gegevens over 
je gedrag, je werk en je vriendenkring! Dat via camera’s die, let 
wel, door 5G gestuurd zijn. Kortom, men is bezig met een com-
pleet systeem om elke individu in de gaten te houden, zijn gedrag 
te volgen en via de nanotechnologie die ingespoten gaat worden, 
omdat je tegen Corona ingeënt moet worden, je uit kan schakelen 
via een druk op de knop.

Zie het gehele systeem al werkend in China waar mensen 
punten kunnen verzamelen maar ook gemakkelijk gevonden kun-
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nen worden daar elke camera gekoppeld is aan het gehele herken-
ningssysteem! De algehele controle is dan een feit!

De gehele pandemie is op die manier ingericht en alles 
wijst erop dat het de komende jaren geheel werkende is. Het zoge-
naamde social distancing is niets meer als de camera’s voldoende 
ruimte te geven in het registreren van elk individu. Ook dat zal 
steeds geavanceerder worden en men zal zelfs zo ver gaan dat 
een mierenhoop van mensen bij elkaar geïdentificeerd worden. 
Wat men in het verleden probeerde in te voeren via de Veri-chip 
is nu verwerkt in een vaccinatie gekoppeld aan de nieuwe Nano-
technologie!

-Afstand weert geen virus.
-Masker weert geen virus.
-Mensen opsluiten weert geen virus.
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8-14 Angst aanpraten en zaaien controleert wel de massa!

Het gehele Corona draaiboek gaat NIET om een virus maar 
een wereldproject gesteund door de vele wereldleiders. Operatie 
“Corona” is in volle gang. Een paar slimme mensen plaatste het 
snel naar een virus! Vandaar dat er snel een virusnaam verzonnen 
moest worden en dat werd COVID -19! Overigens de 19 staat 
voor 2019, het jaar dat dit project gestart werd, niet dat het virus 
gevonden werd want deze bestaat er al vanaf 1932!

Even om wakker te maken:
Het 5G projectnaam is: “Corona”

C  orporate
O  rganization
V  ideo
I  mplications
D  epartment
-
19  2019

Open je ogen, lees de rapporten, zet ze naast elkaar en zie 
hoe je belazerd wordt door de wereldelite!

Wordt wakker!
 Angst is de 3de wereldoorlog!
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HOOFDSTUK 9
PICTURES!

Hier plaats ik de overgebleven images die ik over dit on-
derwerp gemaakt heb.
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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:

John Baselmans Drawing Course    ISBN 978-0-557-01154-4
The secrets behind my drawings    ISBN 978-0-557-01156-8
The world of human drawings     ISBN 978-0-557-02754-5
Drawing humans in black and white    ISBN 978-1-4092-5186-6
Leren tekenen met gevoel     ISBN 978-1-4092-7859-7 

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

Eiland-je bewoner Deel 1    ISBN 978-1-4092-1856-2 
Eiland-je bewoner Deel 2     ISBN 978-0-557-00613-7
Eilandje bewoner - Luxe edition   ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel     ISBN 978-0-557-01281-7
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

Ingezonden       ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem    ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen    ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent    ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad     ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek     ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn    ISBN 978-1-4467-2954-0
Curacao Maffia Eiland    ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link      ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele      ISBN 978-1-4717-9319-6



Curacao achter gesloten deuren   ISBN 978-1-304-58901-9
De MATRIX van het systeem deel 1   ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2   ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1    ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2    ISBN 978-1-326-03645-4 
Geloof en het geloven    ISBN 978-1-326-28453-4
Dieptepunt     ISBN 978-1-326-71278-5
Namen / Names     ISBN 978-1-326-81898-2
Drugs      ISBN 978-1-326-84325-0
De protocollen van Sion 21ste eeuw   ISBN 978-0-244-61655-7
Verboden publicaties    ISBN 978-0-244-91960-3
De maatschappelijke beerput    ISBN 978-0-244-36559-2
Achter de sociale media schermen   ISBN 978-0-244-14015-1
Project Corona/ COVID-19     ISBN 978-1-71664-848-9

Omnis 1      ISBN 978-0-244-10848-9
Omnis 2      ISBN 978-0-244-40848-0
Omnis 3      ISBN 978-0-244-70848-1
Omnis 4      ISBN 978-0-244-10849-6
Omnis 5      ISBN 978-0-244-40849-7
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