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Voorwoord

Achter de sociale media schermen

We hebben Facebook, Twitter, Instagram en ga zo maar door en 
de mensen hebben allemaal een mening. Meningen zijn goed maar 
het moet wel zo zijn dat men elkaars mening respecteert en in zijn 
minst het niet op persoonlijk gaat gooien. Helaas dat laatste is nog 
wel eens het geval en soms gaat het zo ver dat het dreigementen 
worden en er zelfs een gerecht aan te pas moet komen om in deze 
kinderachtige wereld in te grijpen en uit elkaar te trekken.

Het probleem is dat vele personen niet weten een mening te verde-
digen en gaan er dan alles bij halen wat niets meer met het onder-
werp te maken heeft. Zelfs met persoonlijke zaken wordt er naar 
je gesmeten en men gaat niet uit de weg om met slijk te gooien. 
Dit soort handelen zien we niet alleen bij de mindergestudeerden 
maar ook bij de zogenaamde gestudeerden en mensen met hoge 
posities, zelfs gerecht en politiek toe. Het is op mijn accounts niet 
meer op één hand te tellen hoe zogenaamde gestudeerden mij 
geblokt hebben! Kinderachtige personen die niet weten wat ze in 
hun eigen wereld mee bezig zijn.

Doordat ik een mening heb die niet door vele gedeeld wordt, is 
het nog wel eens dat ik in de clinch lig met de een of ander. Per-



11- media schermen -

sonen die kwaad worden maar ook mensen die zich aangesproken 
voelen omdat ik net bij hen een gevoelige snaar heb geraakt en 
openlijk heb beschreven. Deze groep is groot want wie is niet in 
de drugs, witwassen van geld, aannemen van geld of goederen 
van criminelen maar ook zelfs in het criminele circuit bezig? Door 
de armoede en het verschil arm en rijk zien we dat mensen zich 
gemakkelijk laten omkopen of, even of voor langere tijd mee doen 
aan zaken die buiten het recht omgaan. Iedereen lijkt te wachten 
op de slag van zijn leven!

De laatste maanden heb ik eens voor de aardigheid diverse van 
mijn commentaren en antwoorden op enkele stukken, geplaatst 
op sociale media, bij elkaar gezet om zo een indruk te geven wat 
er op deze kinderachtige media allemaal voorbij komt en hoe het 
eraan toegaat. Uit vele gevallen blijkt dat er nauwelijks gelezen 
wordt en domweg geschreven wordt om te schreeuwen voor aan-
dacht. Ook is lokaal duidelijk de rode vlag bij een stier als men 
mijn naam ziet verschijnen. Er zijn groepen en plaatsen waar je 
dan geblokkeerd wordt en als een dorpsgek neergezet wordt om 
zo hun eigen corrupt handelen of betrokkenheid in de maffia te 
verbergen.

Het is soms niet te geloven dat je met een volwassen persoon, 
zelfs hoogopgeleide personen, in gesprek bent. In vele gevallen 
is overduidelijk hoe mensen gehersenspoeld zijn en er geen ei-
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gen mening meer op nahouden. Vele hebben het probleem dat ze 
denken ergens iets van te weten maar dan in de kronkels komen 
als er op doorgevraagd wordt. Geschoeid op leugens maar ook 
op fake nieuws en dat samen met een snuifje eigen ego, maakt 
dat sommige commentaren erg interessant zijn. Maar de grootste 
groep is die groep die zelf diep in deze beerput leeft en ook op 
de een of andere manier een graantje meepikt van de maffiabrei.

Ik heb mijn commentaren en antwoorden zo opgepakt zoals ze 
op internet zijn verschenen. Namen kunnen daar in voorkomen.

We stappen in de wereld van likes, smilies en ego.
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1. Het eerste geval

Er was een protest over de stukken zee/land die niet meer bereik-
baar zijn langs onze zee. 
Het volgende plaatste ik als commentaar:

“- Wat een gezeur, de zee en 1.1/2 meter land is voor iedereen 
ter wereld!
Het kan NOOIT afgenomen worden welke nationale wet er ook 
geschreven wordt!
Iedereen die de strook land en zo zee afsluit, van wie dan ook, is 
internationaal strafbaar en kan veroordeeld worden.

Het is gewoon het internationaal zeerecht!”

2. Spionage Nederland

Nederland bespioneert en dat wordt steeds duidelijker en dit is door 
heer Jopie Abrahams nu bewezen door zijn geval te openbaren. 
Een geval waar Nederland in de tang zit gezien de spionage die 
ze gedaan hebben voor jaren op heer Abrahams. 

Ik heb het volgende commentaar gezet:
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“- ’AIVD bespioneerde onterecht politicus Bonaire’
In ieder geval weet u nu zeker dat bespioneren gedaan wordt en 
men weet nu ook dat er weldegelijk spionage is op de Antillen 
(Zoals door mij vele malen beschreven). Dit veelal via commis-
sies maar ook de gouverneur. 

De AIVD heeft de touwtjes hier in handen, zij bepalen en de lokale 
clowns spelen het spel. Ja, heer Abrahams het was duidelijk hun 
spel wat zij nog jaren later nog steeds niet vrij willen geven. Na-
melijk het “Den Haag geheim”. Ja, dan zou de ware Nederlandse 
politiek wel eens naar boven kunnen komen.

Heer Abrahams goede stap en dat men zweet is duidelijk.”

3. Dark web

Foto van heer Serphos.

Op internet (Darkweb) dook deze foto op die ik op sociale media 
zette en weer verdween.
Het volgende postte ik:

“- Zaterdag postte ik onderstaande foto en die verdween plotsklaps 
van FB. Na de verdwijning van de foto en na te vragen, wist FB 
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niet wat er gebeurd was en werd er zelfs geschreven dat het via 
mijn computer is gebeurd! Als dat zo was, zou ik het toch kunnen 
zien op mijn log file niet waar?

Maar goed advies was, gewoon alles weer een keer zetten.

Let wel het is een foto die ik op Darkweb heb gevonden en frap-
pant is voor die mensen die weten waar het over gaat.”

4. Koninkrijk aansprakelijk

Na jaren werd duidelijk door internationale juristen gezet dat 
weldegelijk het koninkrijk aansprakelijk is voor het uitmoorden 
van mensen onder de rook van de ISLA. 
Het volgende commentaar leverde ik:

“- 2011 zat een zekere Peter van Leeuwen op mijn porch en we 
spraken over het #Shell/ #ISLA probleem aan te pakken via het 
Europees Hof voor de rechten van de mens. Deze man keek me 
aan of ik een debiel was. Al eerder werd het me duidelijk gemaakt 
door #SMOG dat ik niet in hun groep paste want ik was daar te 
dom voor en kreeg te horen dat ik geen academische opleiding had!
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NU, ongeveer 7 jaren later komt een expert, heer Snijders, met 
een proefschrift en stelt hetzelfde! 
Is deze persoon ook een debiel heer van Leeuwen?

http://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/18119-koninkrijk-
aansprakelijk.”

Als antwoord op een opmerking van een van de lezers:

“- Je moet alles op dit eiland de tijd geven om dan te zien wie 
werkelijk gelijk heeft en wie deze processen voert voor persoonlijk 
gewin en in leugens verwikkeld is.

1 # SMOG is er niet om u uit die rook te krijgen # SMOG zag uw 
pijn, lijden en dood als een extra inkomen.”

Een ander antwoord gaf ik op het stuk van heer Suriel:

“- Raffinaderijen zijn verleden tijd en Curaçao blijft zich vasthou-
den aan een zinkend schip! Wanneer gaat men eens vooruit denken 
en sparen de miljoenen van onnodige en achterhaalde rapporten, 
commissies en zogenaamde experts. 

Wanneer gaat Curaçao volwassen worden en werken aan een 
toekomst?”
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5. Willie Dille pleegde zelfmoord

De volgende vraag werd gesteld:

Wat is er waar van de zelfmoord van het Haagse PVV raadslid 
Willie Dille?

Mijn antwoord was:

“- Zelfmoord!

- Een klassiek voorbeeld van wat er gebeurt als je niet danst naar 
de pijpen van de regerende elite. En wederom een klassiek CID 
gedrag.

Luister goed naar de noodroep van deze politicus.

Gaan mensen nu begrijpen wie de ware politici zijn?”
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6. Ruwe olie Amerika

En toen kwam deze posting:

Sinds het beslag van de Amerikanen gaat ruwe olie direct naar 
China.

“- En terecht en men blijft hier de mensen aan het lijntje houden 
dat het allemaal weer goed komt. Curaçao is al bijna een jaar 
geen partner en de gehele Conoco Phillips komt Venezuela heel 
goed uit.”

7. CID

Na een stukje geschreven waarin ik de CID aanhaalde werd me 
gevraagd:
Wat is CID (Criminal Investigation Department)?

Mijn antwoord was deze:

“- De CID zit op elke plaats van de wereld en wordt ingezet als 
landelijk de absolute top een bedreiging ziet. Pim fortuin, Els Borst 
maar in Engeland Diane en ook diverse muzikanten worden door 
deze organisatie geëlimineerd. Ook is deze CID een organisatie 
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die bankdirecteuren die iets naar buiten willen brengen, aanpakt 
of laat verdwijnen. Zelf heb ik zo 2 kennissen verloren vanuit de 
bankwereld maar ook personen die me in het verleden tipten en 
een gevaar werden voor de gevestigde orde.”

Dit was een opmerking tussendoor door een volger:

Het zijn de gasten die de 2e/3e schutter van Pim Fortuyn vanuit 
Hilversum met spoed over de A2 naar Schiphol hebben begeleid 
op de bewuste 6 mei. Niet de politieagenten die Volkert bij het 
benzinestation hadden overmeesterd. Die dachten oprecht dat ze 
de dader te pakken hadden. Toch, John H Baselmans?!

Mijn verdere antwoorden:

“- Het is de organisatie die je ‘pedofilie’ en ‘kinderverkrachter’ in 
de schoenen schuift of dat je zwaar in de drugs dealt. Ze zijn de 
‘opruimers’ van de top en heb er zelf mee te maken gehad.

- We praten in de tijd van 1982 tot op heden waar ik vele aanvarin-
gen heb gehad met deze CID. Laten ze dan lokaal het zogenaamd 
op een andere naam gegooid hebben, internationaal is het de club 
die onder deze CID naam opereert. Deze bepaalde CID groep is in 
werkelijkheid de vieze club werkend achter gesloten deuren. Dat 
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alles zonder naam, zonder enige connectie werkend met veelal 
gehuurde mankracht.

- CID is de organisatie die achter de politieke moorden en oprui-
men zit van mensen die ‘lastig’ zijn. Ik heb van diverse mensen 
documenten in bezit die het zelf hebben mee mogen maken en 
allemaal gestorven zijn.

- Zelf ben ik ook zwaar onder druk gezet geweest door deze or-
ganisatie. Nu nog word je benaderd als je de kinderhandel, ver-
krachten en misbruik gaat openleggen. Men zal je gaan bezoeken, 
je wagens die in een keer mankementen vertonen, je wordt dan 
afgeluisterd, afgeperst en proberen ze je te gaan beschuldigen van 
pedofilie, verkrachtingen, wapens en drugs. 
DAT IS DE CID”

Verder op mijn CID posting, artikel 1261, was een opmerkelijk 
commentaar:

Ik heb vroeger bij de CID gewerkt (onder dwang) maar dat was 
de criminele inlichtingendienst, maar ook dat is een corrupte kliek 
van justitie die misdrijven in scène zet en mensen dwingt om voor 
hen te werken.
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“- Deze opmerkelijke post is precies zoals we de CID kennen, 
achterbaks, in het geheim en andere de vuile was laten opknappen. 
Men werkt met huurmoordenaars maar ook personen die onder 
druk weer andere onder druk moeten zetten.”

Verder kwam er een antwoord op een andere posting over dit 
onderwerp:

“- Snap even niet waarom ik op je neer kijk. Is het niet zo dat wij 
allemaal het beste willen voor de toekomst en onze kinderen?
Er moet veel gebeuren maar zolang men bang is en niet uit de 
‘comfortzone’ wil komen zal er niets veranderen.

- Recht staat niet in de huidige geschreven wetten. Die wetten zijn 
simpel om het vele onrecht te rechtvaardigen.

- Vele mensen hebben niet door wat de lokale politieke partij PAR 
is en wat PAR doet.

- Ik ben het helemaal met je eens maar is het je niet opgevallen 
dat zodra de PAR aan de macht komt er totaal niets gedaan wordt 
voor de bevolking maar dat ze alsmaar zogenaamd orde op zaken 
aan het stellen zijn?
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En wat dan die orde op zaken inhoudt is nergens terug te vinden 
alleen dat hun eigen Italiaanse en nu ook Turkse maffia allen vrij 
spel krijgen met hun projecten en handel achter gesloten deuren.

Ik snap niet dat nog 1 persoon nog stemt om deze PAR maffia die 
zelfs tot staatsgrepen en verkiezingsuitslagenvervalsing gaan.”

8. Atletiekwereld 

Een onkostenplaatje wat ik hoorde vanuit de atletiekwereld.

- KOSTEN KAMPIOENSCHAPPEN ATLETIEK:
Aruba 1.2 miljoen resultaat 9 medailles!
Curaçao 1.4 miljoen resultaat 0 medailles!
“1 Gaat het niet tijd worden dat de vriendjespolitiek gaat stoppen 
bij deze lokale bonden?
2 Gaat het niet eens tijd worden dat de ware atleten, coaches en 
masseurs naar deze gelegenheden gaan?

1.4 miljoen van ons belastinggeld verdwijnt naar vriendjes en 
bevriende artsen van deze bonden!”
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9. Aanslag

Er was een ‘aanslag’ op President Maduro en men haalde al aan 
dat er Amerika achter kon zitten.

Ik plaatste de volgende vraag op mijn wall:

“- US Drones Target Venezuelan President Maduro during Tele-
vised Speech in Caracas”
What if these drone(s) came from the FOL base of Curacao?
Here are the Americans, here is the espionage!”

Het was stil na deze posting want men wist dat er veel gaande is 
in de hangars op Hato vliegveld. Praten we nog niet over de vele 
Amerikaanse militairen die in burger hier op het eiland aanwezig 
zijn! Nederland heeft duidelijk niets te zeggen over deze eilanden 
en dat zie je als er zaken besloten moeten worden. Nederland is 
altijd terughoudend en alsmaar pratend in een derde vorm. De 
vorm van de Amerikanen! Wil je meer weten over deze Ameri-
kaanse rol op de eilanden lees dan maar eens de vele Wikileaks.
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10. Vrijmetselarij

Bij een post over de vrijmetselarij kwamen er wat vragen los en 
ik beantwoordde deze in dit stukje:

“- Persoonlijk heb ik diverse boeken doorgenomen die geschreven 
zijn vanuit de vrijmetselarij. Ook heb ik alle ritualen doorgewor-
steld om zo te zien waar deze club hun krachten denken te halen. 
Dan, na het doornemen en verwerken van deze informatie, zie je 
dat het een ordinaire club is die zich vastklampt aan geloof, goden 
en oude gebruiken. Ook dan is duidelijk waarom het offeren en 
de geheimzinnigheid rond deze club.”

11. Nederland en de Antillen zwaar in de    
         drugs 

Een zaak die ik kan bevestigen via bewijzen en vele getuigen. Ik 
reageerde met dit geschreven antwoord:

“- Vele artikelen hierover heb ik geschreven inclusief de aangiftes 
bij de Gouverneur als zijnde vertegenwoordiger van de kroon. 
Laatstgenoemde heeft me na deze aangiftes (2010) onder curatele 
laten zetten via de lokale veiligheidsdienst en AIVD. Het gevolg 
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is dat ik niet meer kan reizen tussen Nederland, Amerika en de 
Antillen. Ook de brieven naar deze mensen en instanties zijn al-
lemaal gepubliceerd. 

- Nog geen jaar geleden is er een verzoek ingediend om mij te 
schrappen uit het dossier van veiligheidsdiensten via een wettelijke 
bepaling. Hier is geen gehoor aan gegeven daar ze dan toegeven 
dat ik een politieke gevangene ben onder de Nederlandse vlag.

- Alle documenten over drugsbaronnen Nederland/Antillen zijn 
vastgelegd op 3 plaatsen op deze aardbol en de getuigen zijn al-
lemaal beschermd.”

 
12. Heer Knoops ter discussie gesteld

Heer Knoops werd ter discussie gesteld in de zaak Babel, de zaak 
tegen de heer Schotte en zijn vrouw, waarop ik dit schreef:

“- Was dat maar, helaas heer Knoops is slaaf van het gerecht en 
danst naar de regels van dat gerecht. Ja, hij weet dat justitie lokaal 
de maffia is en ja we hebben al diverse voorbeelden maar zelfs 
een topadvocaat kan dat niet doorbreken mits hij zijn carrière 
vroegtijdig wil beëindigen.
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- Dat klopt maar heer Knoops blijft in de knoop met de zaken die 
hier achter de schermen mogelijk zijn. In onze zaak Spelonk werd 
gewonnen omdat we bepaalde personen niet mochten vernoemen 
en diverse vervalsingen niet mochten aanhalen. Deden we dat wel 
bleven de jongens vastzitten! Zo koopt justitie zelfs topadvocaten 
om of zet ze onder druk.

- Om dat te omzeilen had heer Knoops nu wat anders moeten doen 
en juist het spel van justitie niet moeten spelen en dat gaat via 
OPPT waarvan ik hem jaren geleden al op attendeerde.

- Recht vind je niet in een rechtbank en Heer Schotte kocht niet 
alles ver genoeg om zijn recht veilig te stellen. Vergeet niet, palief 
verspeelde ook zijn invloed. Vandaar dat OM in een keer met een 
vrachtwagen vol documenten kwam tegen hen. Gelukkig weet 
men niet deze informatie optimaal te gebruiken en gaat men af op 
‘horen zeggen’, ‘aannames’ en slecht onderbouwde argumenten.

- Speelt men niet het spel van OM en haar rechters, dan is het een 
verloren spel.”
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13. Recht

Lokaal wil men alles zetten onder een beschermd recht, waar ik 
op schreef:

“- Mensen dreigen alsmaar met rechtszaken en denken dat zaken 
via een gerecht opgelost kunnen worden. Wanneer gaat men inzien 
dat het recht een verlengde is van hun eigen vijand?

- Rechtszaken hebben geen zin, ze hebben alles onder controle 
en ze lachen zich kapot als mensen die weg bewandelen, kunnen 
ze er gelijk weer geld aan verdienen.”

14. De missie van heer Huurman

Heer Huurman de inspecteur die met een duidelijke missie naar dit 
eiland is gekomen en deze missie is blijkbaar alles kapot maken 
wat niet past in het nieuwe ziekenhuis. Vandaar dit commentaar:

“- Inspecteur Huurman
Dat moet toch wel duidelijk zijn waar deze man mee bezig is.
Doe eens een aangifte bij deze inspecteur over het SEHOS of een 
falende specialist vriend dan blokt deze man je en laat je aangiftes 
verdwijnen.
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Deze man is maar met een doel op deze post gezet en dat is het 
Advent Ziekenhuis op te doeken en alles in handen te laten ko-
men in zijn nieuwe ziekenhuis waar men alles verder kan laten 
sluizen. Natuurlijk voor een mogelijke tegenprestatie maar dat 
komt wel goed.”

De discussie had een vervolg. 2 ministers scharen zich om heer 
Huurman en vandaar dit commentaar:

“- Ja heer Huurman weet dat hij beschermd wordt door deze ‘op-
drachtgevers’ of moet ik schrijven zijn ‘betalers’.”

Er kwamen vele reacties los waarop ik nogmaals dit aanhaalde 
in deze commentaren:

“- Er valt veel te kijken en te handelen want deze man doet eenzij-
dig werk. Een zaak is duidelijk bij deze man, het Advent Zieken-
huis moet verdwijnen! Klachten over specialisten en het SEHOS 
verdwijnen allemaal en worden niet in behandeling genomen! 
Dat is mijn eigen ervaring na vele aangiftes bij deze inspecteur.

- EINDELIJK, deze man behandelt alleen klachten van en over 
het Advent Ziekenhuis. Na mijn klachten over zijn bevriende 
specialisten en het SEHOS heeft hij me uiteindelijk bedreigd. 



29- media schermen -

Deze man is persoonlijk bezig en wordt blijkbaar betaald om vele 
zaken te verduisteren en een Advent af te breken.

- Deze inspecteur is bezig met een persoonlijke vete en zit duidelijk 
met zijn ballen klem vanuit hogerop.”

15. Energie van een moordenaar

Er werd een stelling geplaatst over een moordenaar en energie, 
iets waar ik nog niet echt over gedacht had. Een gedachte dat het 
ook zo kon zijn:

“- Interessante stelling en moet zeggen heb ik nog niet van ge-
hoord. Maar of ik nu een moordenaar ben (vernietiger), negatief 
of positief ik moet het maar accepteren! Ik zie en beleef het leven 
als een energie wat dieper ligt dan het leven dat elke seconde van 
de dag vernietigd wordt. Desalniettemin vind ik de stelling niet 
slecht omdat het via een andere inkijk het leven beschrijft en is het 
een simpele manier te zien hoe het met de mens er aan toe gaat.

Je begint je stuk met dat ik het te ingewikkeld zie maar als je 
even verder na denkt zie je dat het juist oersimpel is zoals ik het 
leven zie en beleef. Het gaat er juist om dat men denkt dat men 
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simpel bezig is maar men verdwaald is in de complexe wereld 
die gemaakt is om te regeren en te beheren.

Zelf schrijf ik al vele jaren over de energiewereld en probeer 
mensen terug naar de kern te brengen die geen geloven, geen 
overtuiging en geen opgelegd systeem is maar simpel je eigen 
energie die een deel is van het geheel.

Bedankt voor je stuk ik zal er zeker nog eens dieper op ingaan en 
laat het even verder bezinken.
Fijne dag verder.”

16. Energie

Een kleine discussie over het leven en de energie die er verder 
los komt:

“- Klopt, deze personen vervallen in het geheel weg en dat is wat 
pijn doet. Het gaat om mensen die hun energie, hun leven laten 
afpakken voor niets! Maar daardoor ook zo hun kinderen geen 
toekomst meer geven. De positieve vibes zijn veelal een fata 
morgana en zijn niet werkelijk en dat probeer ik je te zeggen. Niet 
alles wat je mee maakt, maakt je sterker. Het kan je ook trekken in 
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een dimensie die je op een dood spoor brengt. Leer dat te zien en 
ga zien wat het ware leven is om het te filteren en af te schermen.

- Mijn dierbaren hebben mijn lichaam en mijn energie. Liefde 
voelen voor iedereen zou de oerenergie zijn van elk mens en 
waarom moet ik die nu “loslaten”. Ik oordeel niet omdat ik elk 
wezen anders zie dan hun verpakking. Ik zie de kern en niet het 
omhulsel en dan doet het mij pijn dit wezen nu zo te zien, leeg, 
verlaten, zonder gevoel, zonder weet en levend als een zombie.

- Dat is waar maar als je te diep en te ver gaat, wordt het moeilijk 
om de informatie nog te verwerken. Dan zal je eerst het anders 
moeten gaan zien en weten waar de krachten zitten.

- We zijn één en ik ken je nog van vroeger en ik kan nog de gesprek-
ken voor me halen die we samen hadden. Mark deze gesprekken 
bestaan niet meer omdat de tijd veranderd is en de mens het mens 
zijn is verloren.

- Nu, en daar wil ik niet aan meedoen. Ik blijf proberen om verder 
te komen in deze zombiewereld. Ik zal die zaden zetten dat er over 
nagedacht wordt in die gedrogeerde hoofden.

- Juist en dat bedoel ik nu.
Waar zijn die tijden dat de mensen nog met elkaar in discussies 
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gaan en waar elkaars punten overwogen werden en gepast werden 
in elkaars levens? 
Waar is het respect naar elkaar toe? 
Het leren van elkaars fouten maar ook van elkaars goede dingen?
Zo Mark ben ik al mijn gesprekspartners en ‘vrienden’ verloren 
omdat er geen praten meer mogelijk is en men niets meer kan 
plaatsen.”

Na deze discussie werd duidelijk dat de huidige mens ver staat 
van het menselijke. Er is geen over en weer accepteren van 
elkaars meningen. We zien steeds verder de mens en zeker de 
huidige jeugd, slaaf worden van de elektronica. De telefoons, de 
computers, alles gaat via deze energie en er is niets meer wat de 
hersenen zelf bedenken, stellen of zien.

17. Het leven

Discussie over leven en mijn commentaren:

“- Na 130 commentaren over de kernen van het leven, geluk, psy-
chisch welzijn, haal je zaken aan over deze onderwerpen. Maar 
vertel me eens wat geluk en psychisch welzijn werkelijk is? Ik 
heb vele zogenaamde gelukkige mensen gezien en ook personen 
die pretenderen psychisch welzijn uit te dragen maar dan kijk ik 
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stuk voor stuk deze wezens in de ogen en dan is duidelijk dat hun 
energie een grote beerput is vol met leugens en bedrog.

- Je kunt pretenderen, zoals we kunnen leren via peptalkers en 
snelle gasten die je een fortuin laten betalen, om gelukkig te zijn 
maar het binnenste van de mens verraadt alles!

- Een waar gelukkig mens ben ik in mijn 64 jaren nooit tegen 
gekomen simpel omdat geluk een menselijk begrip is en niets te 
maken heeft met het leven, je innerlijke. Praten we nog niet over 
het psychisch welzijn.

- Geloof me, ik kan meer zien en voelen dan vele andere en ik 
heb mijn leven gegeven en het geluk wat ik heb is dat ik langs 
een zeer geweldige ziel mag leven. Dat geluk heb ik eens meer 
gehad bij mijn eerste al overleden vrouw.

- Zoals je misschien weet hebben we een bergtop achter in de 
tuin en daar heb ik gisteren gezeten en merkte ik dat het stil was. 
Vanmorgen werd het bevestigd dat de eenzaamheid er was en dat 
ik samen met mijn vrouw alleen nog maar de natuur hebben en 
ons samen. Het ontwijken van de mens en het wegblijven maakte 
mij triest en bevestigde dat ik hier niet meer thuis hoor.
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- Ik denk niet dat het opgeven is daar de doelen uitgezet zijn en 
in vele gevallen al bereikt zijn. Zie het als een computervirus wat 
eenmaal in het net is gekomen en niet meer te wissen is. Wissen is 
in dit geval alleen nog mogelijk als de mensheid zou verdwijnen 
en dan is er al een opvolging van deze energie.”

Een overdenking:

Omdat je in het aardse denkt. 
Lichaam weg, het weten weg!
Alles wat ik weet is vastgelegd.
Alles wat ik kan is beschreven.
Alles wat mogelijk is heb ik bewezen.
En dan denk ik opeens aan dat niet alles naar een persoon hoeft 
te gaan.
Het is geen opgeven, het is teleurgesteld zijn in de mens.
Ik ben er vanuit gegaan dat het uitdragen van eerlijkheid en liefde 
de wereld kan veranderen maar ben vergeten dat de mensheid op 
leugens is gebouwd.

“- In stand houdt mij het geloof in het goede en dat is de kern waar 
ik nog steeds vanuit ga. Helaas na 64 jaren is dat geloof verdwenen 
en denk dan regelmatig aan om het hier op te geven. Dat ik deze 
beslissing nog niet heb genomen is omdat ik elk sprenkeltje hoop 
een kans wil geven, al blijven de klappen komen.
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- Je hebt gelijk, al zie ik mijn huidige partner meer dan een onze 
gezamenlijke energie. We komen op wegen die vele nooit zullen 
zien en we zijn één in het totaal En dat is de reden waarom ik een 
simpele vriend zou verwelkomen waartegen ik menselijke zaken 
kan projecteren.
Maar wij beiden weten onze weg en die bewandelen we dan ook 
al is het in eenzaamheid.

- Geld is geen probleem als je beseft dat het betrekkelijk is. 
Wegkwijnen is het laatste wat ik zal doen want er is een gehele 
wereld waar ik in en mee werk. Het is het deel ‘mensheid’ wat me 
alsmaar laat beseffen dat het goed mis is en het gehele probleem 
is de mens en om daar in te wroeten maak je niet vrolijk en daar 
gaat het mij om.

- Nu, zo denk ik er al vele jaren over. Het klankbord is niet alleen 
luisteren maar wederzijdse ervaringen uitwisselen. En hier zie je 
dat een mens niet meer bestaat. Men accepteert niet de verschil-
lende zienswijze, men is egocentrisch en het ego staat aan de top. 
Er is vergelding, haat en nijd en men gunt elkaar het licht in de 
ogen niet.

Luisteren is niet de weg maar het is het bundelen van wederzijdse 
krachten. 
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Klopt er is geen woord voor nodig en ook geen papier en dan 
besef ik alsmaar er staat niemand open. En dat maakt je alleen en 
besef je vriendschap was geen vriendschap.

- Mijn verwachting was menselijkheid niet van de mensen die 
we geholpen hebben en nog helpen maar menselijkheid van die 
mensen die pretenderen mens te zijn maar alle kenmerken heb-
ben verloren.

- Ik praat over eenzaamheid, alleen zijn en een klankbord hebben 
die helaas op deze aarde niet te vinden is. Ik verwachtte kenne-
lijk te veel van de mens, al was ik al van dag één van mijn leven 
gedrukt op de ware aard van de mens.

- 64 jaren lang alleen zijn wil niet zeggen dat er geen behoefte is 
naar een klankbord en daar is geen tegengift voor nodig. Angst, 
pijn en veel ellende is wat de mens afstompt beneden het dierlijk 
niveau.

- Liefde verlies ik niet wel de liefde voor al die mensen die geen 
liefde meer bezitten en dwalen in een energie die niets meer bij-
draagt aan het leven.

- Huilen heeft geen zin en lost niets op. Al zou ik eens maanden 
achter elkaar onbeperkt kunnen janken voor alles wat er om me 
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heen gebeurd is. Daarom maar geen tranen maar wel een bitter 
besef dat de wereld niet mijn wereld is.”

18. Persoonlijk worden

Een persoon die geen woorden meer wist en persoonlijk moest 
aanvallen:

“- NIEMAND weet wat mijn vrouw en ik gedaan hebben. Nog 
NOOIT hebben we onze namen laten noemen of hebben we 
gestaan op bekendmaken ervan. ALLEEN die mensen die wij 
geholpen hebben en nog helpen verbinden we een zaak aan, ‘laat 
onze naam geheim blijven’ en dat respecteren deze mensen. 

- Verwachten doen we ook niets want van de 54 kinderen in ons 
huis, is er niet een waar we nog contact mee hebben puur omdat 
wij alleen die personen waren die hen op een weg zetten en los-
lieten. Van sommige weten we dat ze geslaagd zijn in hun pad te 
volgen, andere leven nu in een hel en we hebben hen die keuze 
laten maken.

- Wat ik zie is angst, veel angst bij die mensen die toevallig te 
dicht in mijn buurt komen. De angst als ze langs ons huis rijden 
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en niet durven te stoppen. De angst van spreken, samen gezien te 
worden en angst dat ik zal zien wie ze werkelijk zijn.

- Waarom je Allah aan haalt is even een raadsel want dit is ook 
alleen maar een karakter die door de mens gecreëerd is.”

19. Een overdenking

- En dat besef je pas als je verder en dieper wroet in het ware leven.
Ben niet verdrietig, lost niets op in deze wereld. Het gaat er om dat 
mensen beseffen wat het ware leven is en hun ware tegenstander 
is. Zo lang zal er oorlogen en veel ellende zijn. Helaas, ik lijk 
niet de kracht te hebben om dit over te brengen naar de mens toe.

20. Een afsluiting

- Ik heb veel verloren en heb het ‘absolute’ gezien en daarom denk 
ik dat ik al geruime tijd afstand aan het nemen ben van het aardse 
leven. Ik zie te veel, kan niet meer schrijven al voor bijna een jaar 
en ook niet meer tekenen. Het aardse kan mij niet meer boeien en 
vandaar denk ik dat ik aan het afsluiten ben. 
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- Heb de ware mensheid leren kennen in mijn 64 jaren. Maar ik 
ben absoluut niet trots dat ik ooit hier bij gehoord heb.

21. Wederom een aanval

Een wederom aanval en dat het een negatief denken en handelen 
is. Mijn antwoord was het volgende:

“- Gaan we weer, ik ben negatief! Nee, ik zet zaken alsmaar op 
een rijtje, zie het van boven en dan is de structuur overduidelijk 
waar men mee bezig is. Hoe lang schrijf ik en schreeuw ik niet van 
alle daken dat je een tegenstander niet moet pakken via zijn eigen 
weg maar dat je de tegenstander moet leren kennen, begrijpen en 
zelfs zijn om hem van binnenuit te kunnen bestrijden. Wat zie je, 
allemaal vrijheidsstrijders die schreeuwen, naar een gerecht gaan, 
bonken en niet verder komen omdat ze juist hun tegenstander 
voeden in hun weg. Een gerecht is niet om recht te halen. Ook 
geld schooien voor een of andere studio is geen manier om zaken 
te bevechten. Simpel er is geen geld nodig om grote zaken om 
te gooien, er is knowhow nodig om je tegenstander te vloeren!

- Toen ik vanmorgen op mijn porch zat naast mijn vrouw beseften 
we beiden dat we alleen waren en mensen bang zijn om contact 
met ons te hebben. Mensen zitten blijkbaar allemaal in de angst 
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van wat er gaat komen en dat ze doorzien worden. Ja, ik doorzie 
iedereen, ik voel de mensen aan, ik zie hun gedachtes en ik werk 
met hun energie als deze me bedreigt. Dat heb ik geleerd vanuit 
de top en van de absolute top waar ik zonder gevraagd te hebben 
ingetrokken ben geweest. Ik ken hun denken, hun wegen, simpel 
omdat ik ieders energie zie. 

- Toen keken we elkaar aan en zag ik iets moois, het pure leven 
en een einde zoals dat hier aarde wordt genoemd.”

22. Pijn

Een deel wat over pijn gaat.

- De grootste pijn is dat mijn overleden vrouw geloofde in vriend-
schap en toen ze stervend op bed lag mij vertelde dat we geen 
werkelijke vrienden hadden! Zelfs haar familie stootte haar af 
omdat ze geen band voelde. 

De tijd na haar sterven bleek duidelijk dat haar familie inderdaad 
niet haar familie was, wel een kind van de moeder maar niet 
van vader! Zo kreeg ik als klap nog eens een schop na van deze 
mensen. Het was die zogenaamde familie die haar zonder mijn 
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toestemming uit het graf haalde, cremeerde en ergens uitstrooide 
op het eiland als een vergelding!

Dat zijn vrienden, dat is familie.

Nu besef ik, we hadden alleen elkaar en die geweldige tijd zal ik 
nooit vergeten al was deze tijd zeer zwaar met veel pijn en vele 
woorden.

23. Geclaimd recht

Het recht om een wagen te doorzoeken.

“- Helaas, en ik vraag me af in hoeverre de justitiële macht ge-
machtigd is om je wagen te doorzoeken en identiteit te vragen, 
want volgens de internationale regels kan dat niet zomaar en is 
het inbreuk op je privacy recht. Zou die lokale verordening wel 
eens willen zien.”
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24. Het bandabouse drugsbusje

“- En het drugsbusje blijft maar rijden. Langs de politiepost op de 
plaats waar dagelijks het eten voor de gevangenen wordt gehaald, 
tassen vol drugs in alle maten en kleuren te koop! Wat een farce, 
het gaat duidelijk niet om de veiligheid maar via machtsvertoon 
mensen bang maken en hun vrijheden af te nemen. 

De levering, gisteren van wapens en drugs is gewoon doorgegaan 
dankzij dit circus.”

25. Sluizen

Het doorsluizen in de politiek van zeer veel geld.

“- Ben jij en ik de enige die dit doorhebben?

- Het is duidelijk dat de ‘minister’ ook geld weg te sluizen heeft 
en daarom zo’n dubieuze groep heeft uitgekozen. Net zoals je het 
stelt, het kan nog erger dan bijvoorbeeld de stap met de Chinese 
groepen die met miljarden gooien. Zie even alleen het bedrag 20 
miljoen, wat is dat in luchtvaart begrippen? Maar het is een leuk 
bedrag op een zijrekening van de desbetreffende belanghebbende!
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- Bedankt voor de opsomming en geloof me deze is nog veel langer 
als je deze groep en hun mensen dieper gaat doorlichten. Over de 
lokale belanghebbende hoeven we het niet verder te hebben, die 
wrijven al in hun handen.”

26. Kinderen leveren voor de handel

“- Het is het ‘Alpha project’ van de leden vrijmetselarij Soest wat 
direct een link is naar het koninklijkhuis.

- Nee, het is de naam van een uitwisseling van familieloze kinderen 
tussen Indonesië en de Caribische eilanden in samenwerking met 
Nederlandse freemasons.

- EN HOE IK HET WEET?
Ik weet wat ik meegemaakt heb samen met mijn vrouw en ge-
vraagd werd kinderen te leveren zonder familiebanden. 
DAT WEET IK! 
Het waren 2 masons van de loge van de koning, DAT WEET IK!

EN over de drugs WEET IK omdat ik die papieren, foto’s, bank-
afschriften EN conversaties in handen heb, zo ook de Gouverneur 
van Curacao waar ik het allemaal deponeerde EN DAT WEET 
IK DUS OOK!
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-De lokale marine wordt hier meer gebruikt door uw koning voor 
het smokkelen van kinderen via het Alpha project. De drugs gaan 
veelal via alsmaar naamsveranderde vervoersbedrijven.”

27. Papaya

Het landhuisje Papaya wat wederom leeg staat.

“- Niemand houdt het lang uit in dit landhuis. Vele vorige bewo-
ners zijn beland in Capriles kliniek of zijn verdwenen. Allemaal 
hebben ze de “spoken” gezien die daar leven.

- Het is duidelijk dat men het er nooit lang volhoudt in dit gebouw. 
Het is het gebouw met de meeste ‘slachtoffers’ en meest wilde 
verhalen.”

Dit stukje werd geschreven omdat voor de zoveelste keer weer 
het landhuis leeg staat. Het is frappant dat er niet te leven is en 
het boeit me te weten te komen wat daar ooit gebeurd is.
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28. Weg

Het bewandelen van een andere weg.

“- Dat is hoe men alsmaar denkt. Waarom leef ik dan nog? Als 
het zo was, was ik al 10 jaar eerder doodgeschoten door die gast 
voor mijn slaapkamer en een jaar geleden de 3 gasten met pistool 
en de 2 vreemde aanrijdingen!

- Er zijn wegen en die probeer ik alsmaar iedereen te laten zien 
maar helaas men is blind.”

29. Moord heer Wiels

Op de moord van heer Wiels moest ik dit toch even kwijt:

“- Onschuldige aanwijzen, andere kant opkijken en desnoods mee 
doen aan deze bende.
Fonseca is geen lieve jongen maar om hem de moord van heer 
Wiels in de schoenen te schuiven is duidelijk de manier zoals de 
lokale OM werkt.

De ware namen zullen zeker nog gepubliceerd worden met de 
bewijzen en het ware stuk van heer Wiels. Maar laat Openbaar 
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Ministerie en de corrupte lokale justitie maar eerst verklaren dat de 
zaak gesloten is inclusief de zogenaamde politieke opdrachtgever! 

- Eerlijkheid duurt het langst en de waarheid is in mijn bezit.

- De moordopdrachtgever is nog steeds vrij en schuilt zich achter 
zijn collega’s accountants.”

 
30. De Wit en Romer

Heer de Wit was weer eens zijn minister Romer aan het ophemelen. 
Ja Rudolf, voor wat hoort wat.

“- Is het niet de minister die alleen zaken door laat gaan en achter 
zaken staat waar geld mee te verdienen is? Wat doet deze minister 
voor een Bandabou? Wat doet deze minister voor het stukje eiland 
gelegen na Gato? Wat al die leugenachtige beloftes van strand, 
zee, geluid en vele andere zaken die niets op haar bankrekening 
brengen.

Sorry Rudolf, je waait met de wind mee die je goed uitkomt en 
je hebt je al meer in je vingers gesneden met zogenaamde goede 
politici! Waar zijn die allemaal gebleven met de projecten die 
allemaal ter ziele zijn?”
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31. Tips  

De politie wil tips hebben van en over alles! 

Mijn commentaar was het volgende:

“- Sinds wanneer wil de politie tips hebben. Tot vandaag worden 
ze allemaal in de scradder gedonderd! 

Wat ik ook weet en met mij vele anderen. Ik maak geen melding 
meer.”

32. Vierkante rotonde 

Veranderingen rotonde en wat gedachten:

“Verandering verkeerssituatie Rotonde Segu!

- 4 grote borden staan er sinds kort dat op Segu de verkeerssituatie 
veranderd is. Heb meerdere malen de verkeersborden en lijnen 
bekeken en zie geen veranderingen.

Weg naar westpunt en weg Julianadorp nog steeds voorrang op 
rotonde andere twee wegen geen voorrang.
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Kan iemand mij vertellen wat de veranderingen zijn buiten de 
nieuw geschilderde blokken?
Dank u voor het oplossen van deze puzzel.

- Zover ik weet, en ook de borden geven het aan, dat zowel de 
weg naar westpunt als de weg vanaf Julianadorp voorrang hebben 
op de rotonde dat geven de voorrangskruising borden ook aan en 
dat is al heel lang zo.”

33. Zombies

Reactie op de wereld van de zombies:

“- Men is op het punt wat het systeem wil.
Ook JIJ zit in die wereld met je telefoon, Ipad of computer!
Zombies van internet beschermd door de politiek die zo kan be-
palen over je leven.
De wereld is overgenomen door een virtuele realiteit en vele 
komen hier niet meer uit.”
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34. Politieke corruptie

Enkele geschreven commentaren over de politieke corruptie:

“- Als er maar genoeg geld geschoven wordt is alles mogelijk 
en houdt men zogenaamd met alles rekening. De minister is dus 
niet op de hoogte van het zeerecht en dus internationaal strafbaar.

- Mevrouw Romer is een top maffia persoon en wordt beschermd 
door de vrijmetselarij en de CIA. Deze mevrouw is de persoon 
die wetten ‘anders’ gebruikt en interpreteert en weet alle vuile 
spelletjes in haar voordeel te spelen.”

35. KLM

KLM laat hun vliegtuigen vliegen door piloten met het niet vol-
ledig brevet voor dit type vliegtuig. KLM bleef werkelijk steken 
in hun eigen leugens.

Men brengt niemand op de hoogte en zelfs het eigen KLM per-
soneel vindt het een vreemde zaak dat een persoon zonder de 
papieren om deze kisten te vliegen het commando over neemt. 
Daarom kreeg ik ook de tip van dit KLM personeel! Verder heeft 
KLM gereageerd en praat NERGENS over dat Alexander gevlo-
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gen heeft en blijkbaar in hun hoofdkantoor niets van weten (dat 
moeten we geloven).

Hier hun reactie;
Goedemorgen John, veiligheid heeft eerste prioriteit bij KLM. We 
beschikken over goed opgeleide piloten en een goed onderhouden 
vloot. Daarnaast houden de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat 
(IVW) en de European Aviation Safety Agency (EASA) toezicht 
en voeren strenge inspecties en keuringen uit.

Ik reageerde als volgt:

“- De bron is een van twee KLM Royal Dutch Airlines mede-
werkers.

- We praten over het type vliegtuig wat tussen Curaçao-Amsterdam 
vliegt en dat is NIET het regeringstoestel!

- Koning Alexander heeft geen brevet voor de nieuwe machines 
van de KLM Royal Dutch Airlines! Ja, hij heeft een brevet maar 
niet voor deze types. Hij is nog maar pas in opleiding maar men 
zegt geen nee als het om veiligheid gaat en de internationale regels 
na te leven.
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- Volgens internationale eisen is het VERBODEN om een vlieg-
tuig te besturen waarvoor niet de vereiste papieren in bezit zijn! 
Waarom mag een koning dan wel honderden mensen in gevaar 
brengen en zonder die papieren vliegen?

- Volgens de personen heeft hij niet het brevet om deze soort 
vliegtuigen te besturen/bedienen maar KLM gedoogt het! Moeten 
wij of andere maar eens proberen zonder de geldende papieren 
zo’n vliegtuig te bedienen dan smijten ze met veiligheidsregels 
en verboden.”

36. OPPT

Een reactie op een brief aan het koningshuis en Mark Rutte – OPPT

“- Zolang dat de Koninklijke cokelijn bestaat zal dit koninklijkhuis 
niet wijken. Voor hen zijn er al vele tientallen jaren geen wetten 
geen regels.”
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37. Het debacle ISLA

Over de ISLA kan je boeken vullen. Hier weer wat reacties van 
mij op een van mijn stukken.

“- De sluiting zou een feest moeten betekenen daar de ISLA al vele 
jaren geen bestaansrecht heeft en draait op illegale buitenlanders 
afgeschermd door Venezuela. De regeringen hebben tot op heden 
altijd de olie als een goudmijn gezien maar heeft uiteindelijk het 
volk alsmaar geld gekost!

- Laten we die roestbak voorgoed sluiten en ons gaan richten op 
nieuwe inkomens in de techniek en de zaken die in de toekomst 
meer opbrengen dan deze vuile roestbak.

- Wil het wel doordringen? Volgens mij worden ze daar dik betaald 
om juist deze roestbak in stand te houden! Niets wijst er op dat de 
politiek werkelijk aan de toekomst wil gaan werken. Alle pijlen 
zijn gericht om zoveel mogelijk deze roestbak uit te zuigen en dat 
voor eigen belang of te wel eigen bankrekening.”

Een ander commentaar:

“- De raffinaderij heeft geen toegevoegde waarde en de waarde die 
men het toeschrijft zijn valse verwachtingen. De prijsstijging is 
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niet doordat de ISLA niet produceert maar omdat de politiek een 
slaatje uit deze situatie wil slaan om hun begrotingen te dekken!

- De ISLA is achterhaald en we zullen ons moeten concentreren 
op andere industrieën en dan meer in de elektronica wat de toe-
komst is. ISLA is dood en de olie-industrie ook en je daar aan 
vasthouden is het vasthouden aan een zinkende Titanic waarvan 
iedereen weet dat het einde is maar men bang is om de stap te 
maken naar een nieuw tijdperk! Zo laat Curaçao heel veel liggen 
op de huidige wereldmarkt.

Olie is een dode mus denkend aan de toekomst.”

Op de vraag waar men op wacht:

“- Waar men op wacht is dat er nog veel geld weggesluisd kan 
worden aan corrupte commissies en experts die allen weten dat 
men geld neemt voor valse politieke adviezen uit te schrijven.

- Men is nog steeds bezig om mee pikken vanuit de schatkist, 
met waarvan men denkt dat daar nog steeds de goudstaven lig-
gen. Mensen zijn bang voor veranderingen simpel omdat men nu 
weet waar ze nu kunnen stelen. Wordt dat omgegooid door nieuwe 
industrieën, moeten ze weer in de leer bij hun meesters! Denken 
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aan een toekomst voor hun kinderen kan men niet omdat dit hun 
niet geleerd is op de straat.

-Ik denk dat u doordraaft om iets te verdedigen wat niet te verde-
digen valt en achterhaald is. Al uw aanhalingen zijn bekeken uit 
de ogen van politiek oogpunt en de macht die de olie-industrie 
denkt nog te hebben. Ik heb meerdere malen beschreven hoe men 
dit eiland zeer snel van de olie af kan helpen en daar hebben we 
helemaal geen raffinaderij voor nodig! 

En het gestelde van dat ons eiland draait op de verkoop van olie 
is een ware onzin, u weet beter. Ik durf te stellen als vandaag 
geen drup olie meer gemaakt wordt op het eiland we goedkopere 
benzine gaan krijgen en een ziekelijk orgaan als CUROIL gaat 
verdwijnen en ingekocht gaat worden op zeer gunstige prijzen!

- Zelf ben ik vele jaren terug in contact geweest met een persoon 
die bezig was eerste klas olieproducten via een agent hier te le-
veren, zwaar onder elke prijs! Wat deed men.... men gaf die man 
de kogel toen hij hier was voor te onderhandelen!

- Als we deze oliemaffia zouden opdoeken kwam er meer werkge-
legenheid en een schoner eiland! ISLA en hun olie kost ons geld 
en het levert niets bij in de economie van dit eiland!”
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38. Ennia Caribe

Een commentaar op de vieze praktijken bij Ennia en Banco di 
Caribe:

“- En dan praat men nog niet over de andere bedrijven waar deze 
heer Ansari met zijn klauwen in zit!”

39. Koninklijke cokelijn

Het Koninklijkhuis is de wereldtop in de coke business hier een 
reactie van mij:
 
“- Okay, alles staat vast, alles is veilig en op zijn plaats. De konink-
lijke cokelijn ligt vast en heer Willem is op de hoogte. Bedankt 
dat we contact hadden zonder dat iemand het wist.
AIVD, VDC en lokale politiek slaap zacht.”
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40. Economie

Een commentaar op hoe het systeem werkt:

“- Het is bang zijn en de angst dat je, je mond openmaakt. Je 
wordt bestempeld als ‘ophitser’ als je als een werknemer je voor 
je rechten wil opkomen. Je wordt economisch kapot gemaakt 
door bepaalde figuren die je niet weet wie ze zijn en ze houden 
je in de gaten.”

41. Computer Hack

Hacking op een van mijn computers.

“- Hahaha, hij is te bang om mij onder 4 ogen te spreken. 
Er is deze afgelopen week veel gaande rond ons hier geweest! Zo 
doodsbang zijn ze hier.
Maar er zijn wegen en die waren er gisterenavond en zo dadelijk 
als hij in ons dorp is.

Zo kan ik o.a. bovenstaande link niet openen en was er vannacht 
een zeer vreemde aanval op een van mijn computers die Windows 
delete! Helaas voor hen, van alles is een kopie heren.”
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42. Misbruik in de kerk

Als reactie op het stuk van de NOS.

Het NOS stuk:

Schaamte en verdriet: wie doet iets tegen het misbruik in de kerk?
Het rapport over seksueel misbruik door priesters in Pennsylvania 
stelt het Vaticaan voor een prangende vraag: wanneer wordt er 
echt schoon schip gemaakt?

Mijn commentaar:

“- We hoeven niet zo ver te gaan.
Op de Nederlandse eilanden in de Caribische zee worden veel 
pedofiele geestelijken gedumpt en zijn er grote genootschappen 
die kinderen misbruiken, verhandelen en laten verdwijnen.

Zelf ben ik ook benaderd om kinderen te leveren hier op curaçao 
en wat doet het Vaticaan? 

Lees het hier in mijn verslag 
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/
Piramide-dutch.pdf
en het boek jaren geleden uitgebracht
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http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-
geloven-Download.pdf

DIT IS NEDERLANDS GRONDGEBIED waar justitie slaaf is 
aan de kerk!”

43. Nieuwsgroep

Een stukje wat geplaatst werd door een internet nieuwsgroep.

“PUEBLO TA PAPIA!
John H Baselmans: 
- Deze politici worden dik betaald om de lokale bevolking weg te 
houden met alle smoezen die ze kunnen bedenken van de plaatsen 
waar de elite hun bloedgeld wassen!
Voor wat hoort wat en daar kan mevrouw Romer over mee spreken 
als commissaris/belegger in deze kringen.

- Het internationaal zeerecht is duidelijk en geldt over de gehele 
wereld en deze zegt dat 150 cm van de waterlijn het land voor 
iedereen toegankelijk is! 
OVERAL TER WERELD, ook Curaçao!”
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44. Kinderleed

Een reactie over kinderleed:

“- Men neemt contact op vanuit loge Zeist of ze het boekje “Ge-
boren voor een cent” aan mogen bieden aan Koningin Beatrix. 
Men maakt een afspraak na de aanbieding met ons en zit op onze 
porch, gaat een gesprek aan en vraagt dan of wij kinderen kunnen 
leveren voor hun Alpha project waar kinderen zonder ouderlijke/
familie band vanuit onze eilanden verscheept worden via de Ko-
ninklijke Marine naar Indonesië en visa versa!

NIET EEN autoriteit, NIET EEN instantie heeft iets met de aan-
gifte gedaan omdat de toen regerende zoon van een vrijmetselarij 
club op dit eiland alles afschermde en afhandelde. U weet nog 
de gesprekken hè mevrouw L K en heer A S onder de lokale heer 
H.S. te Grote berg en op onze porch.

- Kinderen zijn handelswaar, niets meer en niets minder beschermd 
door een Nederlands koninklijk huis.”

- En duidelijk werd dat justitie kinderhandel beschermt, ik ging 
daar op door.

Hoe de justitie deze kinderhandel beschermt:
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“- Dat klopt. Vergeet niet dat de rechterlijke macht dit allemaal 
moet beschermen en afschermen. Vele rechters zijn de grootste 
afpersers met het wetboek in hun hand.”

45. Corruptie bij verkiezingen 

Mijn commentaar:

“- Bij het stemmen zijn er vele vervalsingen. PAR heeft eens dit 
door laten schemeren bij de eerste verkiezing waar Schotte won. 
Voor de verkiezingen is de winnaar al bekend en wat men ook 
voor een stem uitbrengt heeft geen zin.”

46. Namen

2 regels van iemand (niet van mij) die op internet wat namen 
invulde, hier geplaatst omdat ze erg interessant zijn:

Ja, Dutch is een CIA man en heeft wekelijkse drugstransporten, 
containers vol via Seaquarium naar haven Rotterdam of Antwerpen 
en verdelen in de Biesbosch.
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Bankzaken worden gedaan via MCB en boeken aangepast door 
KPMG.

!Voor alle duidelijkheid dit zijn niet mijn regels!

47. Franse kinderlokker

Uitspraak voor het gerecht:
‘Franse kinderlokker niet vervolgd: 11-jarige meisje ‘stemde in’ 
met seks.’

Mijn antwoord hierop:

“- Persoonlijk hebben we een geval gehad met een van onze 
kinderen die met 13 jaar al zwanger was en we het voor lieten 
komen. Het was de rechter die keihard ons vertelde: ‘uw dochter 
stemde toch in met de seks’!

- Vergeet niet, het Nederlands /Antilliaans recht is zo geschreven 
dat pedofielen en alles wat speelt met kinderen, beschermd wordt! 
Het is duidelijk de juridische instantie die achter de pedofilie zit.

- Rechtszaken hebben geen nut en het recht ziet het als een extra 
toetje op hun vieze gedachten en handelen.”
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En toen kwam de discussie over onhandelbare kinderen.

- En waarom lopen ze daar ook dan gewoon rond?

- “Zeer bekend verhaal. Wij hebben ons meisje naar Nederland 
gestuurd wat ook daar mis liep. En ja ze kleedde zich aan als een 
volwassene. Toen ik haar eens op ging zoeken in Breda en we 
afspraken af bij een meetingpoint stond ik minuten lang langs 
haar zonder haar te herkennen.

- Ik weet het, dit is een verhaal wat we ook mee hebben gemaakt. 
Ik zal je vertellen. 
Toen de kinderbescherming ons verantwoordelijk ging stellen voor 
de vele zaken die deze dame uithaalde werd ik zo kwaad dat ik 
naar de kinderbescherming ben gegaan en gezegd dat ik haar met 
een ketting aan de deur van de kinderbescherming zou vastbinden! 
TOEN PAS werd men hier wakker. 
Hetzelfde hadden we later met een jongen van 11 die aan alle 
meisjes zat en onhandelbaar was. Nu zit hij jaren later vast in bon 
futuro. Vergeet niet, bij vele kinderen zijn de hersenen beschadigd 
door drugs. Dit hebben we vele malen meegemaakt en er is geen 
begeleiding op deze eilanden voor de opvangers van deze kinde-
ren. Nederland is de enige kans voor hen.“
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48. Boase

Na alsmaar beelden op internet te plaatsen van de landwinning 
door Boase kon ik de volgende vraag niet meer voor mezelf 
houden:

“- Waarom zien we deze beelden niet van Seaquarium, Rif Marie, 
Jan Thiel, Blauwbaai of Spaanswater resort? 
Dit is een virus wat over het gehele eiland gaande is. 
Ben reëel ben eerlijk en pak het geheel aan.”

Men was verder allemaal aan het schrijven over het hele geval 
Boase om dat naar de gouverneur te sturen waarop ik dit ant-
woordde:

“- Vergeet niet dat de gouverneur dik in deze corruptie zit.
GA de connecties maar eens na van sra Romer en deze gouverneur 
en verschiet niet.

- Helaas wordt het schema (o.a. bij Norman Serpi) van de werke-
lijke maffia weggehaald op andere plaatsen. Dat wil zeggen dat 
deze zeer dicht bij de ware structuur zit.

- De brandstichtingen zijn gekoppeld aan drugs en wapensmok-
kel en zijn in een andere context uitgevoerd. Enerzijds om vele 
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ongure zaken als wapens en drugs te wissen en anderzijds gaat het 
om verzekeringen op te lichten om zo zwart geld wit te wassen.

- Zelf heb ik meldingen van wapens- en drugssmokkel en ook die 
andere zijde witwassen zwart geld via grote gebouwen zoals de 
haven, Japan nv en Building Depot, dat allemaal via de verzeke-
ringswereld die van hogerhand de schade moet blijven betalen 
(hoofdkantoor pikt het wel).”

49.	 Maffia

Ruben Suriel vroeg wat er precies voor namen achter de politieke 
maffia zit. 
Dit was mijn antwoord:

“- Ruben Suriel ik heb een vermoeden en is voor 99.5% bewezen. 
Ik wil dit best eens onder 4 ogen met je over hebben.

- Waar ik slecht tegen kan is tegen deze ongefundeerde lastercam-
pagnes. Als deze mensen werkelijk helden waren zouden ze met 
een waar verhaal komen en dan ja, dan gaan er zeer grote namen 
vallen die nu angstvallig beschermd worden.
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- Ik weet van intern (eigen PAR mensen) dat PAR niet pluis is 
en uit vieze hoeken geholpen wordt maar gooi dat open en zoals 
ik met Emily en toentertijd Ys, Pourier, Leeflang en Hollander 
inclusief Dick, onder vier ogen een voor een het plaatje heb laten 
zien en ze dat ALLEMAAL ook zagen. Alleen heer Ys kan niet 
meer terug en is verstrengeld in een zeer gevaarlijke hoek en dat 
weet hij al te goed.

Maar goed, de opdrachtgever is heel duidelijk.”

50. Politiek

Dit is een toelichting naar aanleiding van het stukje over politiek 
(1233): 

“- Het is erg dat na zoveel jaren ik nog steeds in herhalingen 
moet vallen simpel omdat de mensen niet WILLEN weten wat er 
werkelijk aan de hand is. Mensen zijn bang, mensen houden zich 
vast aan het bekende, al zinkt het gehele schip. Helaas het is hun 
schip wat zij alleen kennen. Het is erg dat wat je ook naar buiten 
brengt met ogen dicht gelezen wordt.

Horen, zien en zwijgen.”
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51. Pijnlijk maar waar

Niets pijnlijk want er is commentaar na de publicatie ‘pijnlijk 
maar waar’. Het gaat om het zoveelste geval waar een persoon 
aangewezen wordt als zijnde een moordenaar:

“- NIETS is bewezen en ik hoop dan ook dat deze man na deze 
ellende een forse schadeclaim gaat vragen. 

- DNA is volgens de wet GEEN bewijs daar er vele blanks zijn 
in zo’n onderzoek. 
Naast DNA moeten er altijd 1 of 2 andere bewijzen geleverd 
worden of een bekentenis van de vermoedelijke dader.

- DNA is nog steeds een onzekere bewijsvoering.
Voorbeeld;
Ik geef je zo dadelijk een hand, mijn DNA is dus aanwezig op 
je hand en er is een gek die je een uur later vermoordt. Dan ben 
ik volgens jou de moordenaar omdat mijn DNA op jouw hand 
aanwezig is. 

- Zelf zaken meegemaakt waar DNA later compleet de mist in 
ging want men doet maar deeltjes van een DNA controleren en 
als deze dicht bij het andere voorbeeld komen is het al een match!
-Wettelijk is DNA een hulpmiddel geen bewijs.
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- Het gaat niet om iemand geloven, niemand hoeft mij te geloven! 
Het is vreselijk dat mensen in het openbaar door het slijk worden 
gehaald ZONDER veroordeling! En wij MKK maken dat dagelijks 
mee. Men hoort de klok luiden maar weet niet waar de klepel hangt 
en vele mensen zijn de dupe van deze vieze journalistiek. Ik hoop 
dat deze persoon een goede advocaat neemt en zowel OM als Peter 
de Vries en zijn Telegraaf voor een mega bedrag gaat aanklagen.

- Dan zien we plotsklaps een foto van wat deze man allemaal 
meesjouwde. Het opmerkelijkste was zijn creditcards. Een man 
die ondergedoken is en niet gezien wil worden, gebruikt wel een 
ABN/AMRO en ING  bankkaart! Kom op, wat een farce. Dit zijn 
mijn toelichtingen:
Ze hebben er 20 jaar over gedaan om hem te pakken! Kom op, je 
wordt strontziek van die ziekelijke de Vries. Het gaat tijd worden 
dat deze man eens gaat stoppen met alsmaar mensen al te veroor-
delen voor maar een rechter iets heeft kunnen zeggen. 

-Wat men ook schrijft, een veroordeling alleen op DNA is onmo-
gelijk. Verder is het gehele DNA een farce, niets meer en niets 
minder en dan om iedereen bij de ballen te hebben en de rest van 
hun leven vast te pinnen als je hen niet aanstaat.

- Stel: 
Je hebt je DNA gegeven, je laat te veel los naar de samenleving 
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toe. Men neemt je DNA en laat rondbazuinen door een P R de 
Vries dat jij een moordenaar bent. Zo, leven kapot en onschuldig, 
verder niets tegen in te brengen. De volgende stap is de Veri-chip 
die het mogelijk maakt het leven te beëindigen van wie men kwijt 
wil! Er zijn al testen gedaan, met succes!
Zie deze artikelen
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_VERICHIP.htm

Deze gehele farce is een grote stap in Nederland naar algehele 
controle! Vergeet niet in alle zaken die wij als MKK gevoerd heb-
ben is DNA NOOIT een veroordeling geweest wat de reden is dat 
nog niet 30% van de DNA begrepen wordt door de experts! Men 
pakt begrijpbare deeltjes uit de gehele string en als die dicht bij 
komen (zelfs niet identiek) is het een match!
Veel is hier te lezen.
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_DNA.htm” 

52. Blij

De discussie blijft doorgaan over die heer Ronald Blij, de ge-
vluchte bankdirecteur die in een keer eerlijk is:

“- Ronald is de enige bankdirecteur die vrij mag praten zonder 
vermoord te worden. Hij mag het geldsysteem compleet afbreken 
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en dan met zijn ‘vrienden’ een eigen bank gaan beginnen en jaren 
blijven schooien om 1.2 miljoen euro bij elkaar te krijgen om een 
licentie te kopen in diezelfde rotte bankwereld!

Het plaatje moet toch duidelijk zijn! 

- Nu, dat maakt mij niet blij en Nelleke Bakker ik denk dat het 
mensen wel duidelijk moet zijn.”

Wederom werden over deze man vragen gesteld waar ik dit op 
antwoordde:

“- Ronald B ken ik van de dag dat hij met zijn verhaal kwam, 
jaren geleden.
Op een gegeven moment wilde ik zijn resterende geld wat hij 
nodig had voor zijn banklicentie aan te vragen in zijn organisatie 
stoppen. Ik contacteerde hem en vroeg wat er nog nodig was maar 
kreeg geen antwoord. Toen ik hem persoonlijk aanschreef werd 
hij kwaad en vertelde me dat hij geen tijd had voor deze onzin. 
Ik vertelde hem dat het om een grote erfenis ging van mijn tante 
en hem de papieren kon laten zien als bewijs dat het geen ‘onzin’ 
was. Ik vertelde hem dat ik daarom mee wilde doen in zijn project! 
Ondanks dat werd hij zo kwaad dat hij schreef dat hij geen gege-
ven vrij gaf en ik maar de donatie moest doen via zijn website!
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Het ging om een aanzienlijk bedrag wat blijkbaar nog open stond 
wat ik dus wilde zetten in zijn project maar als je als bankdirecteur 
niet de cijfers kan laten zien dan ben je in mijn ogen een oplichter.

Na verder wroeten in zijn verhaal kom je kardinale fouten tegen 
1. Als je in deze wereld zit, NIET EEN bankdirecteur zal er levend 
uitkomen.
2. Als je de wereld van de banken kent waarom ga je dan in die we-
reld weer een eigen licentie aankopen en ga je met je ex-business 
partners deze handel opstarten?
3. Zijn koninklijkhuis verhaal is een gestolen verhaal en met 
fouten overgenomen.

Kortom, ga simpel eens vragen van hoe ver hij is met zijn licentie 
aanvraag en wat er nog moet zijn om deze na vele jaren eindelijk 
eens aan te vragen.

- Voor meer zaken contacteer me maar persoonlijk want dat hoort 
niet op FB.

- Toen kwam de opmerking over het bedrag wat er staat om een 
bank op te richten; vier en een halve ton.

Klopt helemaal en eerst ga je een verhaal ophangen over hoe het 
bij de banken er aan toe gaat en dan ga je een eigen bank openen 
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en ben je jaren al bezig om 1.2 miljoen binnen te krijgen zonder 
enige stand van zaken.”

53. MKK

Op de vraag wat MKK is, het volgende antwoord:

“- Dat doet justitie over en over om zo zaken af te sluiten en in 
een goed daglicht te komen. Al vele jaren zijn we als MKK bezig 
om al deze dwalingen aan te pakken en heer Knoops heeft er zijn 
handen vol aan want voor elke opgeloste zaak komt Openbaar 
Ministerie met 10 dwalingen!

MKK is een organisatie op de voormalige Antillen die misstan-
den, corrupte en valse veroordelingen aankaart en weer voor het 
gerecht gooit. Wij werken niet op een FB of ander medium maar 
wil je een voorbeeld, Google even de zaak Spelonk op Bonaire en 
de heer Knoops die met meerdere zaken op de eilanden bezig is.

Wij werken samen met de Nederlandse waarheidsvindingen en 
daar zal je ook zaken vinden waar we tegen bezig zijn.

https://www.place4free.com/DocumentenMKK.htm”
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54. Vaticaan

Een oude bekende en weer kwamen er zaken los.

Het vaticaan schandaal.

“- Het probleem is dat weinig mensen het gehele plaatje zien. Men 
ziet iets, men leest iets maar men wil niet alle kanten ervan weten. 
Ook voor mij duurde het even totdat alles in elkaar ging vallen. 
Langzaam maar zeker is duidelijk welk waar spel gespeeld wordt. 
Het is niet een geloof of een club, het is het geheel, de opperste 
organisatie, wat elkaar als een rad in werking houdt.”

Toen kwam het artikel over deze paus zijn dubbele agenda waar 
ik op schreef:

“- Het is NIET zijn dubbele agenda maar zijn baas boven hem die 
hem in tweestrijd brengt.

- De absolute baas en de top van de gehele geloofsketen is Adolfo 
Nicolas. Ik heb deze enkele malen geschreven en dan blijkt dat er 
WEL orders uitgedeeld kunnen worden in het vaticaan.

- Klopt en de zwarte paus is diegene waar elke wereldleider zich 
in het zwart bij de paus moet melden.
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De zwarte paus is de absolute heerser en is de schakel tussen de 
absolute elite en de wereld bovenaards.

- Let maar op, iedereen die zich meldt bij het vaticaan en de paus 
bezoekt moet in het zwart zijn. Dit is niet voor de populaire paus 
maar de visite met de ware leider.

- Heel opmerkelijk was dat de kinderen erbij waren!
Dat wil zeggen dat de kinderen een rol spelen in de Nederlandse 
heerschappij. Heb het eens nagevraagd maar niemand weet wat 
de kinderen nu al voor macht hebben in jullie landje.”

55. Elite

Op de vraag of de elite gaat vallen.

Mijn antwoord: 
“- Nee.
Ja, er zijn wel verschuivingen en men is de gehele zaak aan het 
omgooien omdat de oude manier doorzien is en men gaat opereren 
via onder het aardoppervlak waar vele steden zijn verrezen en al 
vele groten naar zijn afgedaald. Vergeet niet, de ware elite leeft 
niet op dit aardoppervlak en steeds meer komen er bewijzen.”
Vraag of ik bang was.
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“- Als ik bang was van wat dan ook dan was ik niet in de binnen-
landen van Curaçao gaan wonen waar regelmatig een geweer op 
me gericht wordt en al enkele malen geknoeid is met mijn wagen 
en laatst 3 personen met een pistool op ons erf stonden!

- Met het stuk wil ik aantonen dat dit soort evenementen uit de 
tijd zijn en ik weet dat er over niet zo lang een heel groot drama 
zich gaat voltrekken. En dat omdat deze evenementen simpel veel 
zwart geld wassen is en dat het de organisatoren geen zier kunnen 
schelen hoeveel doden er gaan vallen! Vanuit deze organisaties 
maakt het geen moer uit wat er na het betalen gebeurt met hun 
gasten! En daar waarschuw ik voor.

- Je kan 6 personen om een man zetten (zoals we zien bij de poli-
tiek en sommige belangrijke denkend zijnde figuren) maar een 
simpele kogel kan langs elke barricade! De gehele security is een 
farce en sta je op de lijst voor koud gemaakt te worden dan gaat het 
gebeuren. Al heb je een leger om je heen. Het is de massa mensen 
die het interessant gaat maken voor die mensen die kwaad willen 
en in die tijd leven we nu.

- Ja, nep en daarom heeft security geen zin omdat het veel uit 
deze gelederen komt! Het gaat erom dat festivals niet meer kun-
nen en grote bijeenkomsten vragen is om dood en verderf. Is het 
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niet een of andere gek dan is het de security of politie zelf die de 
rellen uitlokken.

Geld wassen ten koste van vele mensenlevens, is wat er momen-
teel spelende is.”

56. Corrupte politie

Als antwoord op het stuk over de corrupte politie op ons eiland 
waar een persoon me aanviel dat de politie niet anders kan omdat 
het kleinschalig is en zich aangetast voelt in haar eer! 

Het antwoord op deze stelling:

“- Even terug komen op je epistel. Dus omdat het een kleine ge-
meenschap is moet je meedoen aan de corruptie! En, een beetje 
opgeleide politieagent weet waar ik het over heb. Ook zoals je 
moet weten, is er al vele malen geprobeerd een roulatie te organi-
seren met o.a. Nederlandse agenten. Zoals je ook weet zijn deze 
allemaal met zware psychische problemen weer teruggegaan naar 
Nederland. Dat omdat de lokale justitie/politie geen pottenkijkers 
duldt.”



76 - Achter de sociale -

Stukje Ruben Suriel 
Protesteren, demonstreren, betogen, actie voeren en staken zijn het 
stomste en domste wat je kan doen als je niet akkoord gaat met 
de gang van zaken. Wie dat doet vraagt eigenlijk een oplossing 
van diegene die net het probleem in het geniep gecreëerd heeft. 
Veel beter om het probleem zelf op te lossen. Daar hebben de 
probleemmakers geen antwoord op.

Mijn antwoord op deze woorden die ik al jaren schrijf:

“- Zeer goed verwoord Ruben, mensen beseffen niet dat ze juist 
het spel spelen van het systeem.
Op de stelling ‘Protest moet er zijn’. Zonder protest komt er geen 
genoeg beweging.
Absoluut niet waar, niet één massaprotest heeft succes gehad in de 
geschiedenis! Dat komt omdat er geen ware eenheid is. De ware 
protesten met succes zijn de éénmans acties.

- Uit ervaring ben ik hier niet geheel eens, met een solo protest 
heb je alles zelf in de hand, met meerdere mensen loopt het altijd 
mis omdat mensen zich niet weten te beheersen. Als er dan eentje 
is die zijn geduld verliest, heeft het systeem het recht (menen ze) 
om de gehele groep in elkaar te timmeren!
Zelf doe ik alleen solo protesten met hooguit mijn vrouw en ze 
hebben tot dusver veel succes opgeleverd.”
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57. Internetkrant vraagt zwijggeld

HOOFDREDACTRICE LOKALE CURACAOSCHE INTER-
NETKRANT 

 ‘Als u mij AFL.... betaalt zal ik geen negatieve publicaties meer 
doen op onze internet krant’

“- Dit zijn de afpersende woorden van een onderzoeksjournaliste 
die haar slachtoffer (RB) benaderde en die er voor zorgt dat veel 
mensen via valse beschuldigen door Nederland vervolgd worden.

DIT NOEMT ZICH VRIJE PERS!”

58. Diploma’s scholen

Kleine postings ivm met diploma’s en scholen.

“- In heel mijn leven heb ik GEEN een diploma of certificaat 
gehaald (buiten rijbewijs)!
Trots dat ik ben omdat het schoolsysteem mij niet klein heeft 
gekregen en ik nergens aan mee heb gedaan!
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Zonder enige papieren zwem en duik ik nog in onze blauwe zee. 
Heb 3 reclamebureaus gehad. Ben directeur geweest van een 
kliniek voor 5 jaren, ben ik schrijver en ben ik vanaf mijn 47ste 
gepensioneerd! Ik werk met vele juristen en advocaten en vecht 
al 25 jaren tegen corruptie.
Zonder enig papiertje heb ik bewezen dat je alles kan doen waar 
je je maar geheel voor inzet en geloof in je eigen kunnen.

Hoe meer diploma’s hoe meer certificaten, wil alleen zeggen des 
te meer gehersenspoeld en slaaf van het systeem!”

59. Verichip

De discussie over de Verichip is weer opgelaaid.

“- En wat gaat u doen als u bij de bank staat en alle bankzaken 
gaan via die chip? 
Wat gaat u doen als u in een ziekenhuis komt en de behandelingen 
gaan via die chip? 

Wat gaat u doen als u zich moet legitimeren om doorgang te krijgen 
en dat gaat via die chip? Of u moet betalen bij de supermarkt via die 
chip! Praten we nog niet over reizen en geen paspoort maar chip-
pen! Allemaal zaken die ze gaan koppelen aan die ellendige chip. 



79- media schermen -

Amerika is al begonnen en Europa is komende in deze opmars.”
Op de vraag als men dat niet toe zou laten:
 
“- Geen medische verzorging, geen geld, geen bestaan.”

60. Opruimen

Er werd geschreven over het nut van internaten.

“- Daar zijn in Nederland de internaten voor! Internaten die de 
toevoer zijn van menselijke proefkonijnen.”

61. Ankh

Na de publicatie over de Ankh werd er aangehaald het Ansatakruis.

“- Ansatakruis is het symbool van de eenheid van de mannelijke 
en vrouwelijke energie in de menselijke levensboom. Het hu-
welijk tussen beiden energieën heeft zich dan voltrokken in de 
thalamus. Het Griekse woord thalamos betekent (bruidskamer of 
huwelijksvertrek). Dit huwelijk resulteert in de opening van het 
derde oog (Het oog van Horus).
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Ansatakruis is een modegril en is niet de ware kracht achter dit 
symbool. Ook wordt hier weer een Jezus bijgehaald wat absoluut 
een misstap is en waaruit blijkt dat een RK deze kracht claimt! En 
dit is juist waar ik hier over geschreven heb, namelijk dat men er 
werkelijk alles aan doet om de ware kracht (de energie) probeert 
te verbergen.”
 

62. Curaçaose rijkste

En toen kwam de belachelijke lijst der rijken van Forbes.

“- Heeft u de Forbes rijkste Curaçaoënaar gezien?
Ga niet lachen want al deze mensen kunnen niet tippen aan de 
ware rijken van dit eiland (miljardairs)

10. Miro Amparo dos Santos
9. Daniel Hodge
8. Nelson Navarro
7. Abdul Nasser El Hakim
6. George Ranshid Mohammed Jamaloodin
5. Bernard Denzil Whiteman
4. Lucille Andrea George-Wout
3. Eugene Rhuggenaath
2. Ivar Onno Odwin Asjes
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1. Gerrit Fransisco Schotte

DEZE LIJST IS EEN FARCE en politiek gebonden. Ik kan me 
niet voorstellen dat Forbes deze namen als de rijkste ziet.

Ik heb de ware lijst gestuurd naar dit blad met de bewijzen. Dan 
praten we over miljardairs en geen kruimel geldrapers!

- De ware lijst is in bezit van MKK want door vele zaken na te 
trekken zijn werkelijk personen met miljarden naar boven geko-
men. Zeker als je in de trust, drugs en gokken gaat rommelen.
Ik heb deze top 11 gestuurd naar #Forbes met wat aanwijzingen 
maar deze mensen weten dat hun lijst van mevr Cramm niet klopt 
en haar politieke vete is tegen een bepaalde groep die haar diensten 
niet willen kopen.

Forbes mag vele namen niet publiceren, dat zie je in hun wereldlijst 
waar alles wat het Vaticaan, Engelse en Nederlandse koninklijke 
huizen en de grote bankdirecteuren en Russische ware maffia ook 
niet staan.

De lokale rijken zitten allemaal in de maffia en als je die gaat 
publiceren dan kan je nog wel eens een gedachte krijgen wie er 
allemaal achter zit.
Dat zie je nu bij deze Cramm lijst die alle ogen zet op heer Schotte.
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Toen dook er een lijst op die aardig dicht bij de ware rijken komt.

10 Bakhuis 400 miljoen
9 R. Dos Santos 500 miljoen
8 M. Liberia Peters 600 miljoen
7 N. Hakim 800 miljoen
6 E.Tromp 850 miljoen
5 E. Ys 1.1 miljard
4 S. Romer 1.1 miljard
3 G. Elias 1.6 miljard
2 A. Schrier 1.8 miljard
1 R. Pizziolo over 2.5 miljard”

63.	 Russische	maffia

En zo kwamen we op de Russische maffia na het sms berichtje 
dat je $750.000 had gewonnen.

“- Klopt, was een Russische persoon die de $750.000 op mijn 
rekening heeft gestort, geld is gewassen!

- Er zijn momenteel 2 vrij nieuwe maffiagroepen zich aan het 
nestelen op ons eiland. Vanuit Nederland hebben we de Turkse 
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maffia die mega veel geld dumpt in projecten die ze maar kunnen 
opkopen en zelfs bouwen op onmogelijke plaatsen en de tweede 
groep zijn de Russen die letterlijk overal in het wroeten zijn en de 
Italiaanse maffia het nu moeilijk maken. De vele hotels die leeg 
zijn blijken veelal hun doelgroep te zijn en soms vreemde bedrij-
ven doen er een bod op maar de regeringen die onder de Italiaanse 
maffia werken kunnen/mogen hen deze plaatsen niet gunnen. 

Als men puur zakelijk zou bekijken dan valt het op dat het de 
Italiaanse oude vastgeroeste maffia er alles aan doet om elk bod 
te keren. Zelfs Campo zou in Russische handen komen totdat er 
plotsklaps een regeling werd getroffen. De 5 leegstaande hotels 
(een nog wel in bedrijf) zijn morgen verkocht als de Italiaanse 
maffia ja zou zeggen!

Buiten de Chinezen die het eiland overwoekerd hebben en nu sy-
stematisch afgeschoten worden en dan zeer stil weer vertrekken, 
is het dus de Russen die de touwtjes in handen gaan krijgen via 
zogenaamde betrouwbare buitenlandse bedrijven.

De Turkse maffia? Die zijn al lang binnen op het eiland en wassen 
megabedragen via Nederlandse constructies.”
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64. Racistische post

Er was een uiterst racistische post waarop ik de volgende ant-
woorden gaf:

“- Duidelijk weet u niet voor wie ik dag in dag uit aan het vechten 
ben. Maar ik ben blij dat u uw gal heeft kunnen spuwen en dat u 
dan dagelijks voor uw mensen op gaat komen. 

1 Het zijn uw politieke vrienden die zich om laten kopen! 
2 Het zijn allemaal uw ‘yu di korsou’ die dagelijks bakken geld 
aannemen en miljarden op buitenlandse rekeningen hebben staan, 
aangenomen van diverse maffiagroepen (lijsten in bezit MKK).
3 Het zijn uw mensen die hun eigen volk laten verhongeren, huizen 
en land afpakken en tekenen voor het bloedgeld!
Ik zie helaas niet EEN makamba in de regering zitten!
4 Het zijn uw bloedverwanten die hun eigen volk vermoorden, 
misbruiken en omkopen!

- In het geval hierboven bent u slecht geïnformeerd en spuwt u 
alleen persoonlijke haat over die mensen die dagelijks door het 
slijk gehaald worden. Het zijn mensen zoals u die alleen via een 
scherm en veelal valse namen lopen te schreeuwen terwijl buiten 
uw deur uw mensen creperen van de ellende.
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- Vreemd dat u persoonlijk bent en u niet weet van de vele mel-
dingen die wij als MKK doen bij uw corrupte justitie van door u 
genoemde ‘mijn’ mensen!

1 Waar denkt u waar de ING en KPMG en moord heer Wiels 
informatie en aangiftes vandaan komen?
2 Wat weet u van de ABN/AMRO connectie en moord heer Wiels?
3 Wat weet u van de invallen lokaal bij diverse trustgebouwen, de 
zitting van heer Elias (waar u wel op zijn festival was).

- U weet werkelijk niet waar u over praat en u bent gefrustreerd 
omdat het uw eigen mensen zijn die eten, drinken en genieten van 
het bloedgeld wat aangeboden wordt!”

En zo stopte het getier van een persoon die ik hier maar niet 
vernoem omdat hij vreselijk racistisch bezig was tegen de lokale 
mensen, nota bene zijn mensen!

65. Vluchtelingen

Een stuk over de martelingen en seksuele handelingen bij vluch-
telingen.
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“- Omdat martelingen en seksuele intimidatie heel gewoon is in 
de gevangenis en justitie, en al vele jaren lang verzwegen wordt!

- Ik heb dozen vol aangiftes en justitie kijkt weg. Kijk, als je iets 
verkeerd hebt gedaan moet het volgens de wet afgestraft worden 
maar dan nog staat nergens dat je ze moet martelen en seksueel 
misbruiken! Vluchtelingen zijn wettelijk geen criminelen maar 
men behandelt ze hier wel zo! Vergeet niet hoeveel mensen en 
kinderen er al verkocht zijn voor diverse handel! 
Daar kijkt justitie helemaal van weg.”

66. Dick Drayer

Heer Dick Drayer door de bocht, hij kon het niet laten:

“Onzin verhaal... typisch baselmans geraaskal”

Het zit die beste man toch wel erg hoog dat hij al vele malen 
geheel verwrongen nieuws bracht, afgegaan op zijn bron vanuit 
Nederland.
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67. Noordpool

Een heer die zijn onkunde aan het verdedigen was  ivm Noordpool:

“- Snapt u nu waarom ik van deze geheimzinnigheid meer over 
wil weten? Technisch is een kaart mogelijk, zie de 3 dagen gele-
den kaart vernoemd door mij. Maar Google kan wel de Zuidpool 
vastleggen waar ijs ook komt en gaat maar niet de Noordpool, 
zeer opmerkelijk.

Maar is geen reden om niet een Noordpool af te beelden.

Vreemd dat er dan in je stuk dat je hier zet, het een ‘mogelijkheid’ 
is en dus niet een vaste reden!
Men neemt aan waarom deze Noordpool weg wordt gelaten.

-Het gaat niet over spoken en ‘willen zien’ maar uw stukje van 
NRC zegt wat ik ook schrijf en er GEEN verklaring is waarom 
Google de Noordpool niet zet! Komt bij, Google zegt wel dat het 
dus later wel gaat zetten! Dat zeg ik niet, niet mijn spook maar 
het bedrijf wat nu de Noordpool heeft laten verdwijnen.
Misschien even zelf het stukje nogmaals lezen!

- Lees simpel wat Google zelf als antwoorden heeft gegeven! Wat, 
wie, hoe en dat ik de enige domme ben op deze wereld, zijn uw 
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persoonlijke aanvallen! Het kan WEL volgens Google maar ze 
doen het niet! Zo simpel is hun uitspraak! Wat je er ook bijhaalt, 
hoe je me ook noemt en ziet, het gaat mij om de woorden en reden 
van Google! Niets meer en niets minder.

- U heeft het duidelijk moeilijk en het is niet ik die daar een kaart 
van wil hebben maar zeer vele met mij, zoals Google zelf me ook 
bevestigde. En ja, ik heb zelf de meest gedetailleerde kaart in mijn 
bezit zoals ik in mijn stuk heb vermeld. De vraag die nu bij Google 
ligt is, waarom niet compleet zijn voor iedereen?”

In een andere discussie hetzelfde onderwerp:

“- Kan allemaal zijn maar door te duiken in oude geschriften 
komen er toch wel geheel andere zaken naar boven. En laten we 
eerlijk zijn, als alles fake is en onzin waar doen de vele regerin-
gen en grote bedrijven als NASA en CIA vele zaken blurren en 
wegwerken?

Door nu te rommelen in deze materie komen CIA rapporten naar 
boven in tijdreizen, hologrammen en dimensies En dat zorgvuldig 
gezet door de zogenaamde meest geavanceerde organisaties! Niet 
een beetje vreemd?”
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68. Vluchtelingen martelen

De vraag:
Hoe is het mogelijk dat de autoriteiten van het land Curaçao niets 
naar buiten hebben gebracht van martelingen en seksuele intimi-
datie van vluchtelingen.

Zie dit antwoord:

“- Nederland heeft geen juridische verplichting om in te grijpen 
in Curaçao, maar wel een morele.

- Omdat martelingen en seksuele intimidatie heel gewoon is in 
de gevangenis en justitie, en al vele jaren lang verzwegen wordt!

- Nederland faalt niet, Nederland komt nu voor het blok dat het 
statuut geen rechtsgeldigheid heeft.

- Ik heb dozen vol aangiftes en justitie kijkt weg. Kijk, als je iets 
verkeerd hebt gedaan moet het volgens de wet afgestraft worden 
maar dan nog staat nergens dat je ze moet martelen en seksueel 
misbruiken! Vluchtelingen zijn wettelijk geen criminelen maar 
men behandelt ze hier wel zo! Vergeet niet hoeveel er verkocht 
zijn voor diverse handel! Daar kijkt justitie helemaal van weg.
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Minister Girogorie: Curaçao schendt geen mensenrechten!

- Misschien moeten we deze minister onder een fake naam eens 
opsluiten in zijn eigen gevangenis. Kijken of hij dan deze leugens 
blijft beweren.”

Een briefje geschreven naar heer Girigorie na zijn verkondigde 
leugens:

“- Heer Girigorie 
U bent duidelijk niet op de hoogte van de over 50 aangiftes bij OM 
en de diverse ex-collega ministers van justitie en PG’s betreffende 
de gevangenis en de vieze praktijken aldaar! Als u gaat beweren 
dat ‘Curaçao schendt geen mensenrechten’ dan raad ik u aan eens 
ondercover 7 dagen in deze gevangenis te gaan wonen! Wilt u meer 
weten kunt u Movimentu Kontra Korupshon contacteren want u 
bent veel leed aan het verzwijgen door leugens te verdoezelen.
 
Groet John H Baselmans”
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69. Coke vervoer

Haven Rotterdam wil participatie CPA.

“- Onbeperkte cokevervoer, geweldig!
Wekelijks vertrekken er nu al volle containers coke en wapens 
richting Rotterdam en dan door naar onder ander het Midden 
Oosten (wapens) en rest van Europa de drugs.

- Nadat de vorige Procureur Generaal als ex Rotterdam justitie de 
weg geheel heeft vrijgemaakt, zijn de leveringen gegarandeerd en 
krijgen deze containers een extra bescherming.”

70. Jamaloodin als een crimineel

Heer Jamaloodin als een crimineel neergezet op ons eiland.

Mijn commentaar op deze zeer afkeurenswaardige handelingen:

“- De meest complete politiek juridische waanzin! De ware moor-
denaars (2 Zuid-Amerikanen) en de opdracht gever lopen vrij en 
lachen werkelijk het gehele juridische systeem uit. Overigens, 
de 2 moordenaars zijn al enkele malen teruggeweest en hebben 
diverse mensen al weer vermoord. Good job Openbaar Ministerie.”
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71. Hoteldrama

Naar aanleiding van het Hoteldrama op ons eiland en de vraag 
gesteld werd waarom hotels kost wat kost beschermd worden en 
andere lokale handel per direct wordt afgebroken als men een 
maand achterstand heeft, mijn antwoord:

“- Ben het helemaal met u eens. Als onze zaken niet goed draaien, 
worden we op de vuilnishoop gegooid maar deze geldverslindende 
projecten waar vele miljoenen weggesluisd worden en zeer veel 
geld gewassen wordt, krijgen eindeloze steun van het corrupt 
systeem en hun leiders.
Inderdaad, kun je het bedrijf niet draaiende houden moet je simpel 
plaats maken voor iemand die het wel kan.

- En ja, het wordt in stand gehouden omdat zowel justitie (met 
hun corrupte wetten) als politici er alles aan doen om corruptie, 
pedofilie en maffia te beschermen. Ze delen allemaal mee vanuit 
de corrupte pap.”

Na deze posts heeft de Facebook groep’ You Know You’ve Lived 
in Curacao’ de discussie weggehaald! Deze beheerder van de groep 
is werkelijk een schoolvoorbeeld van slijmen en alles verbergen 
wat de waarheid zou kunnen zijn. Vreemd genoeg mogen zijn 
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‘voorkeursvrienden’ wel alles plaatsen wat politiek is en niet tegen 
de PAR is! Over politiek gesproken!

72. Merkel

Bondskanselier Merkel komt steeds verder in het gedrang en de 
vraag is, zal het mega geld sluizen van haar hier naar ons eiland 
ooit naar buiten komen?

“- Mevrouw Merkel. 
Hoe zit het met het wegsluizen van Duits verzekeringsgeld door u 
in het, naar horen zeggen, het dolfijnen project hier op Curaçao?”

73. Geen statuut

Een niet geldend Statuut (volgens Straatsburg). 

Men gelooft nog steeds in dat het statuut enige rechtsgeldigheid 
heeft maar het statuut is een overeenkomst, GEEN bindend juri-
disch document!

“- En een uitspraak ivm human rights ook door Straatsburg
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http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/
CASE%20OF%20MURRAY%20v.%20THE%20NETHER-
LANDS.pdf

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/13/gchq-data-
collection-violated-human-rights-strasbourg-court-rules  ” 

Men blijft het moeilijk hebben met dit gegeven en Nederland 
laat keer op keer blijken dat ze het statuut niet zien als bindend, 
maar lokaal denkt men nog steeds op dit vodje papier te kunnen 
rekenen! Een overeenkomst, meer is het niet en zo bepaalde 12 
rechters in het hoogste Hof!

74. Rooms Katholieke kerk

Naar aanleiding van een stuk wat gaat over het lokaal uitschrijven 
bij de RK kerk.

“- Zelf ben ik uitgeschreven uit het kerkregister van Aalst/Waalre 
en van die pastoor kreeg ik te horen dat bij mijn dood ik niet op 
een mis kan rekenen van de Rooms Katholieke kerk. 

- Mijn vrouw is weldegelijk uitgeschreven uit het kerkregister 
op Aruba, alleen de pastoor schreef in zijn bericht dat ze wel op 
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moest rekenen dat ze naar de hel ging!

- Heer Donker, het heeft niets met de bisschop te maken en deze 
beschermt simpel zijn pastoors daar de meeste op Curaçao zijn 
gezet omdat ze niet met hun handen van kinderen af konden blijven 
in het verleden! Ook de bisschop zelf heeft een duister verleden 
als ik de kardinalen in het vaticaan moet geloven.”

75. Brandende kerk

Een foto met een brandende kerk maakte veel los. Mijn eind com-
mentaar daarop was het volgende:

“- Heel verhaal wat in een rondje draait.

- Van gebouwen als signaal neerhalen is geen oplossing en ook 
niet het geloof uitroeien maar 10 kardinalen om zeep halen en ons 
verlagen naar moordenaars is wel de weg!

- Geweld geeft geweld en heeft duizenden jaren niets veranderd. 
Zelfs de grootste bommen en grootste oorlogen met de meest vre-
selijkste tirannen hebben niets kunnen veranderen in het domme 
handelen van de mens. 
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- De ritualen zeggen genoeg en te werken met deze ritualen is de 
enige weg om het geheel neer te halen. Hoe sterk deze ritualen 
zijn maak ik de laatste weken mee maar door de gelukkige kennis 
haalt dit alles mij niet neer zoals men bezig is. Want geloof me, 
de geloven en de diverse clubjes hebben wel vele ritualen maar ze 
weten niet hoe die werkelijk te hanteren. Veel wordt er verkeerd 
geïnterpreteerd puur omdat men de zaken niet in de juiste context 
ziet. De ware kracht zit niet in een baby of in een regel, de ware 
kracht is machtiger dan wat dan ook en dat zal ik bewijzen en 
blijven bewijzen.

Gebouwen neerhalen is een teken en vergeet niet de vieze energie 
die in deze gebouwen verzameld zijn. Geef de energie aan wie 
het toebehoort en de top zal vallen want een top die niet genoeg 
energie kan genereren is geen top meer! 

Er hoeft niet één wezen te sterven, die weg is al beschreven maar 
men blijft hangen aan de gedachtes van diegenen die jaren geloofd 
hebben in die ritualen die hen de power moesten geven.
Ik geef enkele de sleutel en het is aan die groep wat ze ermee 
gaan doen.”
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76.	 Pretpark	speelgrond	pedofiele

En toen kwam de foto met de vraag of het pretpark een speelgrond 
zou zijn voor pedofielen.

“- Het heftigste verhaal hoorde ik eens van een ex-werknemer van 
zo’n park die me het volgende vertelde.

Bijna in elk park wordt op een of andere manier je naam, adres 
en tel nummer ontfutseld. Vele prijzen zijn te winnen door even 
een papiertje in te vullen!

Nietsvermoedend worden de gegevens gegeven maar men heeft 
niet in de gaten dat er overal foto’s genomen worden, ook van 
uw kinderen. Die foto’s en gegevens komen in een database en 
deze gegevens zijn voor een elitegroep die toegang heeft tot deze 
databank.

Heeft men een blind kindje van 3 jaar met blauwe ogen nodig 
voor een of ander feestje in hun club dan zal men het kind op 
gaan zoeken en meenemen.

De vele kinderen die vermist zijn, zijn in heel veel gevallen deze 
database kinderen!
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Uw kind staat geregistreerd op vele plaatsen waar u niet wil heb-
ben en zeker niet waar ze voor dienen!”

77. Weer discussie

En toen kwam de weer discussie, en dit was het antwoord van 
de Meteo:

Indien de Meteo het weer kon manipuleren (konden wij dat maar), 
dan zouden wij juist voor meer regen op Curaçao zorgen, niet voor 
het tegenovergestelde. De Amerikanen zouden dan ook in eigen 
land de orkanen tegen kunnen houden, i.p.v op een eiland als 
Curaçao. Momenteel worden delen van North en South Carolina, 
als gevolg van Tropische Storm Florence, zo’n beetje overspoeld 
door plaatselijke regenhoeveelheden van circa 700 millimeter of 
zelfs meer. Zulke hoeveelheden veroorzaken grote schade en ook 
zelfs voor dodelijke slachtoffers. Daar kunnen zelfs die “machtige” 
Amerikanen niets tegen beginnen. Wij zelf hebben geen idee wat 
de functie van die drie bollen op Westpunt is. Het fenomeen dat 
weersystemen vlak ten noorden van Venezuela (en dus ook bij ons) 
opbreken, bestaat al eeuwen tot mogelijk tienduizenden jaren, dus 
lang voordat de die bollen daar geplaatst zijn. Meteorologie en 
vooral tropische meteorologie is een zeer ingewikkeld onderwerp 
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en vooral op de Benedenwindse Eilanden is het maken van een 
goede weersverwachting vaak een avontuurtje.

Mijn antwoord:

“- Allereerst bedankt voor uw snelle antwoord.
Helaas bent u dus, zoals u zelf zegt, niet op de hoogte wat er on-
der die bollen gebeurt. Maar door verklaringen van controleurs 
landsradio is gebleken dat ook voor hen het verboden is ruim 85% 
van de apparatuur in deze bollen te keuren, laat staan te vragen 
waar ze voor dienen! (opdracht vanuit zeer hoog, volgens hen).

Ook is gebleken dat het onder de Amerikaanse vlag is wat daar 
gebeurt.

Verder als u het nieuws zou volgen weet u ook dat rampen een 
wereldwijde business is en er miljarden gemaakt wordt om deze 
rampen op te wekken. Een van de bekendste en oudste systemen 
is de HAARP die wereldwijd vele weersmanipulaties uitvoert! 
Momenteel zijn er zeer geavanceerde systemen veelal verscholen 
op de Noord- en Zuidpool en via satellieten werken!

Weer is weldegelijk te beïnvloeden en dat weet u ook want het 
wordt nu al algemeen toegegeven! Dat het niet door u gedaan mag/
kan worden is omdat het niet uw werk is en veelal gekwalificeerd 
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is! Als u zich in deze materie zou verdiepen dan denk ik dat vele 
zaken ook voor u verklaarbaar zouden zijn. Zeker met de nu nog 
geavanceerde satelliettechnieken.

Mijn ‘verhaal’ zoals u dat noemt is niet uit mijn duim gezogen 
maar de vele jaren dat ik wroet in deze materie en zelfs boven 
ons huis regelmatig zeer vreemde zaken zie gebeuren en vreemde 
frequenties registreer via simpele apparatuur!

Dat het weer voorspellen een avontuurtje is om het menselijk in-
grijpen. Dat al voor zeer veel jaren (voor de tweedewereldoorlog 
begonnen de experimenten) en is op uw eigen radarbeelden zeer 
regelmatig te zien zijn.

Een goede voortzetting van het weekeinde.
John”

78. Trol

Toen kwam onze bekende lokale trol die ik een antwoord gaf op 
zijn aanvallen:

“- Simpel een uitspraak van 2 mensen van landsradio gezeten op 
mijn porch (gesprek staat vast). Verder uw cijfers zijn maar van 
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één meetstation op Bandabou en dat is Zumbu. Zumbu ligt ach-
ter onze berg waar het droog is terwijl daar wat druppels vallen. 
Laat ik het zo zetten, wij op Seru Kabaje hebben dit jaar zeggen 
en schrijven 5 m/m regen gehad! Kunt u meenemen in uw cijfer 
collectie. 
Verder; 
Kunt u verklaren de twee objecten boven onze huizen waar alsmaar 
lichtflitsen uitkwamen? 
Kunt u verklaren de vreemde lichtverschijnselen op Wacawa (ook 
foto’s van).
Kunt u verklaren het vreemde verlicht object wat volgens Meteo 
en Vliegtoren NIET een vliegtuig was en even later met een hoge 
snelheid verdween?
Kunt u verklaren dat precies boven ons gedeelte richting bollen 
het helder blauw is en San Juan, Wacawa, Zumbu en Flip regen 
hadden en pikzwart was?
Kunt u verklaren de vreselijke problemen die Aqualectra heeft met 
frequenties in onze buurt (meetrapporten in mijn bezit). 

Heer Sint Jago, mensen zoals u noemen ze een trol die alles ontkent 
en beter weet. U bent werkelijk een gevaar voor onze gemeen-
schap met uw leugens.

Gewoon 36 jaren houd ik het bij en over de objecten heb ik docu-
mentatie zo ook de rapporten van Aqualectra en de meldingen aan 
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Meteo, Hato toren en Koninklijke marine. En ja, ik heb bevestiging 
van uitzonderlijke apparatuur in die bollen die niet gecontroleerd 
mogen worden door lokale instanties.”

79. Drie bollen

Toen kreeg ik de vraag of ik een bevestiging had van deze 3 bollen.
Mijn antwoord was:

‘Heeft u een bevestiging dat de VS via HAARP weermanipulatie 
doet?’

Een verder antwoord was:

“- De officiële reden van deze bollen in de pers is dat het een 
tracking device is voor olietankers. Deze apparatuur wordt dan 
ook regelmatig gecontroleerd door landsradio. MAAR diezelfde 
controleurs vertelden mij dat de bollen vol apparaten staan (80%) 
waar men opdracht op heeft dat zij deze apparatuur NIET mogen 
controleren en ook niet navragen waar het voor staat! Volgens deze 
2 experts gaat het om zeer geavanceerde apparatuur die TOTAAL 
NIETS met het tracken te maken heeft van welk voertuig dan ook!”
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Toen kwam er een heftige discussie met 2 zich noemende experts 
die zelfs niet wisten waar het werkelijk om ging omdat men er 
niet over mocht praten.

“- Today also the high frequency is almost gone.
Till late this night there were different sound waves and now only 
one is detected!

These are real facts told by people from Landsradio and the go-
vernment.
Indeed and this is one of the major problems namely looking the 
other way and ignore the reality.

I think that you are here the person who is a conspiracy theorist! 
It’s okay if you think you’re the specialist in this, how you make 
yourself ridiculous. Thank you “specialist”

- It’s the truth and I keep publishing it!
I’m not the media. I publish what I see and hear, it’s up to you. 
You claim to be the specialist in this. Or you deny it because you 
are so arrogant or you are blind and deaf.
What I spread are the tapes I got from your local landsradio ex-
perts! So they are liars too! 
I will tell him when I see them again.
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- For you BS, for us (included specialists of landsradio) it’s going 
on.
By the way, did you look outside around 11 o’clock when the 
frequency went up to above 20khz?
I guess not.
Have a nice day

- For your information.
What is frequency?
Frequency describes the number of waves that pass a fixed place 
in a given amount of time. So if the time it takes for a wave to pass 
is is 1/2 second, the frequency is 2 per second. If it takes 1/100 of 
an hour, the frequency is 100 per hour.

What is the formula of frequency?
f = c / λ = wave speed c (m/s) / wavelength λ (m). The formula 
for time is: T (period) = 1 / f (frequency). λ = c / f = wave speed 
c (m/s) / frequency f (Hz). The unit hertz (Hz) was once called 
cps = cycles per second.
 
Further, I will let you know when the landsradio people are here 
again. For me discussion closed. Have a wonderful day.

- You are the expert, you told me! What was one of the first lines 
in this conversation? Read that once again before your red flag 
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and the accusations you made to me.

- Yes in tests I hear the sound till 20khz, that’s why by Phillips in 
Eindhoven I was one of their test persons.

- Tja, wie is de expert? 
Heb een absoluut gehoor en vandaar dat ik ruim 2 jaren daar al-
lerlei testen deed. Geen probleem, ik heb gelukkig mijn gehoor 
en de knowhow van mijn zoon maar u bent de expert en dat is 
werkelijk lachwekkend.

- Hahahaha, ik blijf lachen met u en daarom blijf ik antwoorden 
want, wat weet u wat ik voor bewijs heb? En wat weet u wat ik 
meet of niet meet? Wat weet u van de experts van landsradio? Wat 
weet u van de getuigenverklaring van een ex-medewerker van 
die bollen? Wat weet u van mijn tijd bij Phillips Nederland? En 
zo heb ik honderden vragen aan u wat u niet kan beantwoorden 
omdat u binnen naar een scherm kijkt en als een rode vlag op 
mijn naam reageert!

- Zoals ik schreef, mijn vriend/kennis is professor in Duitsland 
in Physics en die doet de metingen voor mij en ik stuur hem dan 
al uw persoonlijke aanvallen naar hem om te zien hoe hier zaken 
door lokale zgn. ‘experts’ afgebroken worden.
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- Great, you have a good time and soon you will have the confor-
mation on this, that’s for sure. I have now the proof and it will be 
published the day it’s totally complete.

- ”shut the f... up.” en zo eindigt een expert die niet weet wat hij 
aan het doen is.
Zoals ik al eerder schreef, IK ZAL MIJN MOND NIET HOUDEN! 
Zeker niet voor experts zoals u! Want ik maak deze zaken mee en 
als uw verstand het niet aan kan, is uw probleem niet die van mij.

Daarnaast noem EEN zaak die niet bewezen is door mij in al die 
jaren (anders vraag het even aan uw baas). Maar ALLES heb ik 
door de jaren heen bewezen want wat ik aanpak, doe ik met experts 
om me heen, is het niet juridisch dan bestuur technisch en als het 
moet zoals nu met een professor in deze wetenschap! 

Maar uw persoonlijk probleem naar mij toe is hier overduidelijk 
en ga dit ook weer eens publiceren als bewijs van de bekrompen 
inzichten hier lokaal op deze eilanden.
Thanks, voor deze discussie ik ga verder met mijn werk.

- The difference is 5 m/m rain in one year! And the future of our 
island for our children.
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The watamula balls have the same equipment (the 2 landsradio 
people told me) as what we see with HAARP and so if you do not 
believe what you see above our island it’s okay with me. I keep 
believing what my eyes see and my ears hear. About 11 o’clock 
there was an over 20.000hrz sound for about 15 minutes, did you 
see what it did above us?

Our rainfall this year 2018 is 5 m/m, is that normal?”

De discussie blijft doorgaan en op een gegeven moment schreef 
ik dit:

“- U kunt me voor een leugenaar uitmaken, bedrieger of complot-
specialist. U mag me ook door het slijk halen, al meerdere op dit 
eiland. Maar ALLES wat ik schriftelijk vast leg en foto’s en film-
pjes van heb is wat wij meemaken hier op en rond Seru Kabaje!

In de tijd dat ik in Nederland woonde en we zagen iets ongebrui-
kelijks en gaven dit door aan instanties dan werd het onderzocht! 
Zelfs de CIA heeft nu miljoenen bladzijdes vrijgegeven van ma-
nipulaties, UFO’s en vele verschijnselen.

Dat we 50 jaren achter liggen op deze eilanden is duidelijk en ik 
ben dan ook dankbaar dat u en uw mensen mij niet op de brand-
stapel gooien. Maar het zou de lokale instanties en de lokale 
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betweters eens gaan sieren dat ze i.p.v. mensen door het slijk te 
halen en als leugenaar wegzetten, bij deze mensen eens onderzocht 
werden wat ze aandragen.

Al die verschijnselen, alle vreemde objecten boven ons, de 
vreemde lichten worden niet alleen door mij gezien maar ook de 
mensen met wie ik samen leef.

Ik blijf de zaken vastleggen al staat het niemand aan op deze 
eilanden. Het is alleen het teken dat u en uw mensen zeer veel te 
verschuilen hebben, dat is overduidelijk.”

 
80. Future kids

Dit was een antwoord wat ik postte:

“- It’s my work for our children and I work hard day and night. 
But seeing our island managed by a sick America and their ex-
periments, I will fight every day of the short life I have. It’s the 
future of our kids we talking about.”

Ik kreeg dit naar mijn hoofd gesmeten:
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‘Go do charity work to help support the poor on the island. now 
THAT would make a difference.’

Daarop gaf ik dit antwoord:

“- My wife and I raised 54 local children. 
36 years we help people financial and with all we can do for them. 
HOW DARE YOU TO TELL ME WHAT I HAVE TO DO FROM 
THE NETHERLANDS. 
Shame on you.
You want to know what I do read my 67 books of this island 
Sleep well!
Here the link
http://www.johnbaselmans.com/menu_books.htm
Heer van Delden, slaap zacht.”

Als laatste commentaar nog dit klein stukje.

“- Ja, hoe dom zijn de mensen op Facebook. Zittend achter een 
scherm in Nederland en precies weten wat je doet en waar je al 
36 jaren tegen vecht!”

Soms word ik moedeloos en denk inderdaad dat de hersenen van 
velen zwaar beschadigd zijn.
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Maar het ging door ditmaal van een ander expert. Een heer Dirk 
Gentiaan die achterlijk te keer ging en schreef ik voor de duide-
lijkheid dit stuk:

“- VOOR ALLE DUIDELIJKHEID. 
Voor al die trollen die zich ook weer op mijn wall melden.

ALLE informatie die ik publiceer komen van getuigenverklarin-
gen en van de bron zelf. Om mij persoonlijk aan te vallen dat ik 
nergens verstand van heb, is een persoonlijke aanval en een aanval 
op mijn experts waar ik niet van gediend ben.

Bij vele zaken word ik geadviseerd door experts in het gebied 
en zeker in alle gevallen volg ik de berichtgeving, rapporten of 
uitspraken in het beschreven geval.

Bij deze wil ik u laten weten dat als u mij persoonlijk gaat aanval-
len en voor alles uitmaakt, zal dat gewoon weggehaald worden 
daar u met leugens probeert de waarheid te verdoezelen. U bent 
duidelijk bezig mensen die signaleren en rapporteren aan de 
schandpaal te nagelen.

Gij zijt gewaarschuwd.
John”
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81. Wederom frequenties
 
Op een gegeven moment kwam weer de frequentie vraag op.
Ben toen met deze uitleg gekomen:

“- Voor ruim 2 jaren voordat ik vertrok naar Curaçao was ik test-
persoon van Phillips in Eindhoven/ Lab Veldhoven.

Een van mijn projecten was de toen aankomende CD player en 
moest aangeven hoe de hoge tonen het hielden tegenover de 
lage tonen. Zelf ben ik meerdere malen getest en mijn rang van 
frequenties (tonen) horen is van 20 Hz tot 20kHz. In mijn zeer 
jonge jaren was het bereik absoluut (net zoals mijn opa) maar tot 
op heden bereik ik nog deze waarde.

Dat wil zeggen, ik hoor al deze geluiden wat voor mij een stad, 
veel mensen enzovoorts, heel moeilijk maakt om daar te zijn. Als 
ik op een terras zit, kan ik vele gesprekken op grote afstand volgen 
als ik de juiste toonhoogte pak.

Dat maakt dat ik hoor als men bezig is met experimenteren. Daar-
naast hebben we ook nog de frequenties in licht die anders liggen 
maar ook boven ons huis regelmatig zichtbaar zijn.
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Plus de verklaringen van de 2 landsradio controleurs, maakt het 
geheel wel duidelijk. Verder, vleermuizen zijn gemakkelijk te 
volgen via hun eigen geluid maar is het niet opgevallen dat er 
langere tijden zijn dat er geeneen vleermuis zich laat zien? Op dat 
moment zijn de frequenties precies die van deze vleermuizen en 
kunnen ze nauwelijks vliegen omdat er geen oriëntatie is.

Van de week nog hebben enkele dode vleermuizen gehad die 
doelloos aan het fladderen waren en overal op knalden!
En dan praat men over bewijs!”

Bij weer een andere posting kwam dit:

“- Helaas weet niemand van iets en is de officiële verklaring dat 
het voor de scheepvaart is. Alleen van twee landsradio mensen, 
die alles wat zendapparatuur is, moeten controleren, werd er van 
hogerhand opgedragen dat 85% van de elektronica niet naar ge-
keken mag worden. Voor hen bestaat deze apparatuur niet en er 
mag niet naar gevraagd worden! Een ex-medewerker verklaarde 
mij dat er vreselijk veel met frequenties gerommeld wordt en dit 
vanuit de Amerikanen die hier bij de FOL zitten!

En wat zie je vandaag weer.... wolken gaan alle kanten op. Wij 
hebben nauwelijks regen gehad en de zon schijnt weer volop en 
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de vreemde formaties van wolken, praten we niet over de vele 
hoge tonen die je hier hoort. 

Het gaat niet om het weer, het gaat om de experimenten met fre-
quenties die zeer schadelijk zijn voor ons mensen.”

Er kwam er een herhaling:

“- Waar ik op afga zijn de verklaringen van twee landsradio mensen 
die alles wat zendapparatuur is, moeten controleren. Er werd van 
hogerhand opgedragen dat 85% van de elektronica niet naar ge-
keken mocht worden en men moest net doen dat deze niet bestaat!

Verder, een ex-medewerker verklaarde mij dat er vreselijk met 
frequenties gerommeld wordt en dit vanuit de Amerikanen die 
hier bij de FOL zitten!
DAAR GAAT HET OM!
De regen zou mooi meegenomen zijn maar die was hier op Seru 
Kabaje maar 6 m/m! Al deze dagen bij elkaar!!”

En toen verscheen dit bericht:

“US MILITARY CONFIRMS HAARP “RING” FORMED BY 
RADIO WAVES HITTING THE ATMOSPHERE / IONOSP-
HERE
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The US Military has confirmed that a Plasma ring forms in a 
bullseye – RING shape when targeted high frequency radio waves 
cross each other while hitting the upper atmosphere.

Experiments were done using HAARP to produce plasma rings, 
and super heating in the atmosphere.”

Toen kwam de vraag: Wat was er met die bollen rond dat tijdstip?

“-Staat er ergens geschreven dat de bollen 24 uur per dag werken? 
Het zijn experimenten die als je ziet en de radarbeelden blijft 
volgen met blokken van 3-6-12 en dagen uitgevoerd worden. Dat 
is ook te merken aan de diverse frequenties die dan van de ene 
hoogte in de ander vervallen.”

Een nog ander antwoord:

“- Deze mensen denken aan macht en geld en dat mag miljoenen 
mensenlevens en dierenlevens kosten. Als ze maar de macht krij-
gen op wat zij gesteld hebben.
Ik denk zelf dat de mensen zich eens moeten gaan organiseren 
en bijvoorbeeld die bollen onklaar maken. Ook is het belachelijk 
dat ons eiland door over 500 FOL mensen bezet wordt en dat het 
zgn. maar over een kleien lichting gaat! ALLEMAAL LEUGENS.
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Ook hier zou de bevolking tegen kunnen gaan werken maar de 
huidige eilandbewoners worden afgekocht met drugs en bloedgeld. 
Vergeet niet dat de eilanden geregeerd worden door de maffia en 
die bepalen wie zich hier voor zeer grote bedragen mogen vesti-
gen. Momenteel zien we de Marokkaanse maffia sterk opkomen.

We zullen met een grote macht deze corrupte zooi aan moeten pak-
ken want tegenstand willen ze niet en te veel doden gaat argwaan 
trekken in het buitenland. Daarom houdt men nu al de dagelijkse 
moorden stil en de lijken verdwijnen in zee.

Eenheid kan het overwinnen, eenheid is de macht en is de kracht 
maar willen we dat wel?”

82. Dwalend gerecht

De man die een auto van parkeerbeheer meenam moet vier maan-
den de gevangenis in.

Mijn commentaar:

“- Had hij 3 mensen doodgereden had hij maar 1 maand met aftrek 
gehad! Dus wat leren we hiervan. Als je steelt, schiet of wat dan 
ook, of pak de wagen en rij wat mensen dood!”
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83. CFT

CFT wil weer in gaan grijpen want men wil de huidige begroting 
niet goedkeuren en dan lees je dit.

De pot verwijt de ketel?

Het stuk:
Bij meer dan 3 miljard euro ontbreekt plan.

Rekenkamer: onderbouwing kabinetsgeld ontbreekt.
De onderbouwing voor de miljardenuitgaven van het kabinet 
ontbreekt soms, waarschuwt de Rekenkamer. Daardoor kan het 
parlement niet altijd controleren of het geld wel goed terecht komt.
De Rekenkamer heeft de uitgaven van Rutte III onder de loep 
genomen. Bij meer dan 3 miljard euro van de toegekende extra 
uitgaven ontbreekt een bestedingsplan. De onderbouwing van de 
extra investeringen ’varieert sterk’, stelt het controle-orgaan dan 
ook.

Het College financieel toezicht geeft Curaçao twee weken langer 
om een goede begroting 2018 in te dienen. Lukt dat niet dan wordt 
de Rijksministerraad geïnformeerd en voorzien van een advies 
om in te grijpen.
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Er werd mij de volgende vraag gesteld:

John H Baselmans, bestaat er zoiets als een contract voor het 
leven?
Kan iemand die bij de STAAT gaat werken een contract krijgen 
voor zolang hij leeft dat hij niets mag verklappen omtrent zijn 
werk bij de STAAT?

Mijn antwoord:

“- Ja, en zelfs met de regels er in dat je voor de rest van je leven 
in uitzondering wordt opgesloten.”

84. Damen

Eens kwam het geval DAMEN opduiken en ik reageerde toen zo 
omdat mij net enkele dagen ervoor dit verteld werd door een expert 
en werknemer aldaar, dat het een grote oplichting is.

“- DAMEN is een geval apart die miljoenen weggesluisd heeft en 
die zogenaamde 3 nieuwe dokken zijn allemaal oude bakken van 
50/60 jaren oud! Metingen van het plaatwerk wat 12 m/m moet 
zijn is op sommige plaatsen nog maar 3 m/m.



118 - Achter de sociale -

Kortom, een oplichterij. Ook hoorde ik van daar intern dat er 
nauwelijks gewerkt wordt!

Ik zet alleen neer wat ik hoorde van personeel. Over de oude dok-
ken hoorde ik van een van DAMEN personeelslid zelf, plus een 
van de controleurs! Wist je dat het grootste dok nog voor de kust 
snel gelast moest worden omdat deze gebroken was en anders 
zou zinken? Het ging niet om de harde wind dat die toen niet naar 
binnen kon, het ging om snel lappen!”

85. MCB hack

Voor die mensen die vaste lezers zijn, een extra informatie op de 
2de MCB hack in korte tijd.

“- Informatie ALLEEN voor mijn FB vrienden.

MCB hack is de manier om via online binnen te komen in de Cen-
trale Bank! De MCB is gekoppeld elektronisch aan de Centrale 
Bank en eenmaal binnen is de weg open van de Centrale Bank 
en de buitenwereld!

Xirtam doet zijn werk en is niet lang deel van het wereld geld-
systeem!”
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En toen kwam deze link:
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-03/estonian-central-
bank-exposed-1-trillion-money-laundering-nexus

20 minuten later lees je dit:

Hackersgroep Fancy Bear heeft ‘veel geld en veel kennis’

De schimmige Russische hackersgroep Fancy Bear wordt beschul-
digd van bijna alle grote cyberaanvallen van de afgelopen jaren. 
Ze zouden onder meer zijn binnengedrongen in de Amerikaanse 
Democratische Partij. E-mails van partijkopstukken belandden op 
WikiLeaks. En volgens Defensie hebben ze in april ook gepro-
beerd binnen te dringen in het kantoor van de Organisatie voor 
het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

Dit zou het logo van ’Fancy Bear’ zijn.
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) sprak 
tijdens de persconferentie over Unit 26165. Dat is een van de 
namen die worden gebruikt voor Fancy Bear. Andere namen zijn 
Pawn Storm, APT28, Sofacy Group, Sednit, Strontium en Unit 
74455. De groep is gelieerd aan de GROe. Dat is de buitenlandse 
militaire inlichtingendienst van Rusland.
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Fancy Bear zou in 2016 en 2017 de Nederlandse overheid hebben 
belaagd. De hackers zouden hebben geprobeerd inloggegevens van 
ambtenaren te achterhalen op zoek naar gevoelige informatie. De 
aanval zou zijn mislukt. Andere doelen waren het Witte Huis, de 
NAVO, Duitse ministeries en het Wereldantidopingagentschap. 
Fancy Bear voerde mogelijk ook een aanval uit op de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid, die de ramp met vlucht MH17 onderzoekt.

En zo werd in dezelfde tijd bewezen wat ook hier bij de banken 
gaande is.

86. De bandabou groep

En dan deze walgelijke oproep

Stichtingen op Bandabou.
Welke zijn er en wat doen ze?

“- Mensen die werkelijk iets doen op ons deel van het eiland doen 
het buiten elke commerciële stichting om! Deze mensen doen het 
vanuit hun hart en ziel, vanuit hun eigen financiële vermogen en 
ze helpen elkaar.
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In de 40 jaren op dit eiland is duidelijk dat stichtingen niets meer 
zijn als geld maken via andermans leed en vele stichtingen heb-
ben ook geen financiële openheid in hun zaken (zelf vele zaken 
als MKK in behandeling).

Het is triest dan ook weer te lezen dat er alleen maar weer de stich-
tingen zijn die nog eens extra geld krijgen voor hun duistere zaken.

Ondertussen hebben we hier incest, kinderhandel en kinderver-
krachtingen elke dag en dan maar niet over het verdere kinderge-
weld wat dagelijks gaande is. Kinderen gedwongen aan de drugs 
kinderen gedwongen te slapen met ouders en ouderen!

Waar zijn al deze stichtingen? Waar zijn al die zogenaamde ker-
kelijke organisaties die zelfs kinderen van ouders af nemen en 
dan vasthouden in hun zwaarbewaakte stukken grond waar de 
autoriteiten niet durven in te grijpen!

Wanneer worden wij op Bandabou ook eens als mens behandeld 
en niet weer als een zogenaamd goed doel even weer op mogen 
draven!

- Weet u hoeveel pijn u gedaan heeft met de laatste uitreiking? 2 
moeders die hun kinderen kwijt zijn geraakt aan een geloofswaan-
zin instituut. Deze moeders deden aangifte en men durfde niets te 
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doen! De twee moeders moesten vluchten omdat ze bedreigd wer-
den en ze de ellende niet meer bol konden werken. De directrice 
van een organisatie vanuit de stad die deze moeders begeleidde 
is ook met de dood bedreigd en ook zij is van het eiland moeten 
vluchten door die stichting die o zo goed werk doet!

Mensen hier janken van hoe het mogelijk is. Totdat mijn vrouw en 
ik benaderd werden door een tak van deze ‘Oranje fonds’ vanuit 
Nederland of we kinderen konden leveren zonder enige familie-
band! Toen was het duidelijk en nu helemaal overduidelijk dat 
als je een stichting bent en alles van geld af laat hangen zonder 
verantwoording je ook nog in de prijzen gaat vallen.

Daarom werken wij als MKK zonder enige financiële steun, jan-
ken we wel elke dag om onze kinderen die GEEN kans krijgen 
en laten we over ons heen gaan dat we negatief zijn. Over de door 
uw genoemde namen.... ,breek me de bek niet open en vraag even 
na bij de gouverneur van de voormalige Nederlandse Antillen.

Stichtingen zijn GEEN ‘helden’. De ware helden melden zich 
niet en doen het zoals ik al schreef zonder een stichting en vanuit 
hun hart en ziel.”



123- media schermen -

87. Experts salaris

Dan lees je dit:

Experts worden beloond met een salaris van 135.000 gulden per 
maand!

“- Misschien nuttig de vele aangiftes tegen deze man bij het kabinet 
van de gouverneur eens door te lezen.

Lucille zit niets voor niet op die plaats. Ze zit er niet als een gou-
verneur maar een persoon die veel gewin heeft om op die plaats 
te zitten, daarom staat manlief overal bovenop en zijn geheimen 
geen geheimen meer.

Ik heb met 3 gouverneurs samen gewerkt maar bij deze laatste 
gouverneur laten we als MKK niet een detail van zaken achter.”

88. Verdwenen man

Een man met een grote truck verdween nu al weken geleden!

Antwoord:
“- Ga kijken op de zeebodem!
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Een duidelijk geval van afrekening door middel van een zoge-
naamde zelfmoord. We zien gasten van de brug springen en op de 
noordkant personen die het niet zien zitten maar er zijn ook vele 
mensen die verdwijnen! Allemaal dezelfde blauwdruk, dezelfde 
achtergrond en handelen.

Een wagen verdwijnt niet via een UFO en ook niet achter in een 
garage. Zoals een oud-politieman mij leerde, deze zaken eindigen 
met veel gewicht onder op de zeebodem.
Dank je Wim voor deze lessen.”

89. Lang haar

Komen we op de discussie lang haar op school.

“- Wat vreemd is, is dat je leest dat uiterlijk en ‘lang haar’ te maken 
hebben met normen en waarden! Precies waar ik in mijn jeugd 
ook voor gevochten heb als hippie.

Nog steeds zijn de grootste oplichters en schoften die mensen in 
glad gestreken pakkies en lopen als pinguïns!

Het is gewoon een domme regel.
De regel zou moeten zijn dat men zichzelf goed verzorgt en 
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dat kan ook met een uiterlijk waar mensen nu nog naar wijzen! 
Het zou moeten gaan om hygiëne en niet uiterlijk. Simpel, deze 
scholen aanklagen en hen wat internationale verdragen onder de 
neus wrijven.”

90.	 Taakstraffen

Taakstraffen voor demonstranten in Nederland.

“- Het gaat tijd worden om meerdere aanvoerwegen te gaan blok-
keren in geheel Nederland! Als we dat met duizenden gelijk doen 
kan het Openbaar Ministerie alleen nog maar straffen uitdelen aan 
hun kinderen!

Wanneer gaat Nederland zich verenigen tegen deze justitiële 
bende?”

91. Posting Blok

De antwoorden op de posting van heer Blok.

“- Het gaat er niet om welke wel of niet in de vuile pap zitten (want 
dat zijn ze allemaal) maar het gaat erom hoe speel je het tegen 
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elkaar uit! Dat is wat we achter de deuren al vele jaren doen en 
zo lekken heel veel zaken waar men dan niet omheen kan. Ook 
dit wat al in de achterkamers aan het broeden is en nu langzaam 
maar zeker vragen op gaat werpen.

Het gaat niet om mensen af te zetten of te hangen want er zijn 
altijd opvolgers die of erger zijn of weer weten hoe zich te begeven 
in de vuile wereld. Het gaat erom dat men langzaam maar zeker 
verstikt raakt in hun eigen leugens (zie bv Pechtold).

Je hebt ze nodig om de leugens te openbaren.”

92. Verloren cocaïne

Het ongelofelijke bericht.

Onbekenden hebben zich vanochtend vroeg toegang verschaft tot 
politiebureau Rio Canario. 
Daar wisten ze een grote partij in beslaggenomen cocaïne mee 
te nemen.

Er zijn geen vuurwapens en geld meegenomen. Berichten daarover 
kloppen volgens het OM niet.
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De Landsrecherche Curaçao (LrC) doet onderzoek en krijgt on-
dersteuning van KPC.

Mijn commentaar:
“- Dat heb je als criminelen andere criminelen moeten vangen en 
boos maken. 
Het is een inside job, dat is duidelijk!

600 kilo wordt in het verleden beetje bij beetje gestolen en verdeeld 
onder het politiepersoneel maar deze keer wilde een groepje de 
gehele buit in een keer hebben.

Een vereffening van het een of ander?”

93. FB vrienden

Wat zijn vrienden op Facebook?
 Ik had dit antwoord:

“- Laat me niet lachen, toen ik ze allemaal eens thuis uitnodigde 
zag ik NIET EEN Facebook naam! Toen ik voor het gerecht stond, 
zag ik niet één Facebook vriend. Toen ik met acties bezig was 
waar waren de FB wezens?
Kom op, Facebook is een farce, een illusie.”
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94. Persoonlijke aanval

Wederom was er een heer die het niet kon laten om mij  persoon-
lijk te gaan aanvallen om zijn eigen betrokkenheid te verbergen.

“- Helaas heb ik de persoonlijke aanvallen en tirades van de heer 
Alan Hudson weg moeten halen bij enkele van mijn stukken.

Als men gefrustreerd is en /of zichzelf herkent in een stuk wil 
nog niet zeggen dat het een vrijwaring is om de ‘messenger’ per-
soonlijk aan te vallen. Respect, daar gaat het om en als men niet 
met respect kan communiceren dan bent u voor mij geen mens 
en geen gesprekspartner.”

95. Wederom een vrijmetselarij expert

Ze blijven opduiken die masons die net in een loge zitten en met 
man en macht proberen mij in te laten zien hoe goed ze bezig zijn.

“- O nee, wat weet u waar ik in gezeten heb en wat ik persoonlijk 
gezien heb? Wat oordeelt u over mensen die deze ziekelijke be-
weging niet willen ondersteunen?
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‘De ene loge is echt niet gelijk aan een andere loge.’ 
Dan houdt u zich dus niet aan de ritualen. Dat is interessant! 

Wat ik meegemaakt heb de dag dat ik kon lopen en vele malen de 
loge naast ons bezocht. Later werden mijn vrouw en ik gevraagd 
voor kinderen te leveren voor de loge waar uw koning in zit (op 
tape en aangifte gedaan, 4 masons voor het leven geschorst) en 
zo vele andere zaken als bedreigingen met de dood en aanvallen 
op straat door masons.

-Vertel mij niet wat deze organisatie doet. U bent kennelijk zeer 
slecht geïnformeerd.

- Helen Snowdon wat is uw graad (u kunt dit ook in een pm sturen) 
en ik garandeer u voor 99.9% dat u van gedachten gaat veranderen 
als u verder bent.

We spreken elkaar als u boven de 20ste graad komt.”
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96. ‘Dushi’ discussie

En toen kwam de ‘dushi’ discussie.

“- Jopie Abraham alles wat laag bij de grond is en geen waarde en 
normen kent wordt momenteel onder ‘cultuur’ gesmeten!

Het vreemde is die mensen die cultuur hebben meegemaakt eeu-
wen al hier wonen zijn die mensen die niet begrijpen dat hun eigen 
mensen zo laag gedaald zijn in hun mens zijn! Alles wat ordinair 
is en dwars tegen de draad en het smijten van ko**os, moeders 
en alle andere vleeswaren is in een keer cultuur! De oude lokale 
mensen om me heen en die hier op Bandabou al een leeftijd van 
90 tot over 100 jaren hebben bereikt zijn stuk voor stuk mensen 
met normen en waarden en weten mensen nog met respect te 
behandelen. nu zijn we een “he ko**jo” of een dushi!

- Angela Vf, vreemd genoeg de oudjes om me heen die hier al 
honderden jaren aan generatie er op hebben zitten, zeggen mij dat 
‘dushi’ niet op straat werd gebruikt alleen als de man weer eens 
met een vrouw in bed wilde kruipen. Ook ZIJ linken het woord 
dushi aan vrouwen van lichte zeden! Het woord wordt pas de 
laatste 20 jaren te pas en onpas op straat gebruikt, vertelden de 
lokale mensen mij en dat klopt. 20 jaar geleden (woon hier al 40 
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jaren) was er nog geen vrouw die mij dushi op straat noemde, 
alleen die van lichte zeden (campo)!

En nu is het cultuur! 
Laat me niet lachen misschien CAMPO cultuur!”

97. Racistische post 

Toen kwam er een racistische post waar ik fel op reageerde:

“- Neem een week van ons over en dan praten we verder. Al die 
woorden heb ik beschreven nu in over 74 boeken maar je weet 
duidelijk niet waar je over praat.

We vragen geen dank je wel, geen aai en geen erkenning we 
vragen simpel als mens behandeld te worden en mensen zijn er 
niet meer op dit eiland. We praten over corrupte egotrippers en 
ziekelijke geesten.

- Dit is geklets op een stokje.

Duidelijk niet in deze maatschappij actief bezig geweest maar 
dat hebben we nu eenmaal met de huidige generatie makambas.
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Nogmaals, neem 1 week van ons over en lees eens wat we in die 
40 jaren hebben meegemaakt en dan praten we verder.”
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98. Eind conclusie

We hebben nu  ongeveer zo’n 100 postings kunnen lezen die de 
laatste tijd op de diverse sociale media door mij geschreven zijn. 

Wat alsmaar duidelijker wordt is dat mensen schreeuwen over 
vrije meningsuiting, vrijheden in alles wat maar vrij kan zijn en 
dan worden er met vele verdragen gezwaaid die deze vrijheden 
moeten waarborgen. Maar met de zogenaamde vrije meningsuiting 
is gebleken dat vele mensen vrijheid niet aankunnen, laat staan 
ermee weten om te gaan. Men denkt dat alles gezegd kan worden 
en dat men naar het persoonlijke kan gaan zodra men merkt dat 
men in het nauw aan het komen is. 

De sociale media is een perfecte plaats waar je kunt zien dat 
mensen zich niet weten te verdedigen of weten te handelen in de 
vele situaties die er ontstaan. Ze gaan persoonlijk worden, gaan er 
alles bijhalen en zelfs de families worden erbij getrokken! Maar 
wat duidelijker te zien en te lezen is dat ze openlijk hun tekort-
komingen gaan toegeven! Tekortkomingen die blijken dat ze zelf 
in dat bepaalde straatje aan het mee doen zijn. Het gestelde slaat 
dan op henzelf en dat is de spiegel die men niet in wil kijken. 
Ze voelen zich alsmaar aangesproken en laten dat ook door hun 
reacties heel duidelijk merken.
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We hebben dat al in het verleden meegemaakt met bepaalde politici 
maar ook met diverse zogenaamde vrije persmensen die allemaal 
door de mand vielen en compleet van slag raakten en als laatste 
redmiddel naar de handeling blokkeren grepen. Wat opvallend is, 
is dat organisaties als een Openbaar Ministerie ook tot dat middel 
van blokkeren greep toen de spiegel voor hun neus gehouden werd. 
Want hoe kan een organisatie bijvoorbeeld pedofilie aanpakken 
als er mensen zijn in die organisatie die zichzelf er aan schuldig 
maken? En zelfs alles aan gedaan om informatie over hun vanuit 
mijn kant tegen te houden. Het wordt langzaam duidelijk dat de 
gehele maffia en pedofilie geregistreerd wordt vanuit de justitiële 
vieze hoek!
 
Zo is ook absoluut duidelijk geworden dat de pers een bepaalde 
groep is die duidelijk toegeeft politiek getint te zijn en daar ook 
hun artikelen naar schrijven. Vrije pers is daarom eilandelijk ab-
soluut niet te vinden! Daarom is het gehele sociale medium een 
mooi instrument om mensen door te lichten en zaken aan de kaak 
te stellen, wat zeker niet iedereen in dank afneemt, zeker niet die 
personen die zich herkennen in de stukken.

Op de zeer drukke pagina van mijn ‘New World’ stukken blijkt 
ook dat er dagelijks over de 10 tot 15 duizend mensen komen om 
de nieuwste stukken te lezen. Men reageert dan zeer openhartig 
en recht vanuit het gevoel. De mails en de reacties zijn totaal an-
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ders dan die bij de sociale pagina groepen die merendeels gelezen 
worden om te kijken of er een aanmerking of belachelijk maken 
regel geplaatst kan worden. Die bekende rode vlag blijft eilande-
lijk nog fier wapperen en men weet lokaal duidelijk niet met alle 
informatie en waarheden om te gaan. Het kan ook niet anders daar 
het moeilijk is, wetende dat je mee plukt van de maffiataart en je 
oppervlakkig of afzijdig moet houden.

Met alle grote zaken die spelende zijn, blijkt dat de lokale justitie 
een grote rol speelt. Justitie is zowel politiek gezien als bij de 
uitspraken naar de bewoners toe duidelijk haar zwakke punten 
naar buiten aan het brengen. Als je pedofilie in je eigen gelederen 
beschermt hoe kun je dan dit veroordelen naar andere toe? Verder 
de tweeslachtige uitspraken, maar ook de politieke rechtszaken 
zeggen precies wie achter dit alles zit. Het is simpel een genot 
deze zaken dagelijks op een rijtje te zien en weer de bevestiging 
te krijgen waar je het al jaren over hebt. Het is absoluut duidelijk 
geworden dat het Openbaar Ministerie en de gehele justitie tak 
een verlengde is van de maffia. Een maffia die legaal misbruik 
mag maken van de wetten en de regels. Die bevestigingen kregen 
we zelfs uit Nederland (dec 2018 NRC) waar ook een Openbaar 
Ministerie is die op eigen houtje mensen voor lange tijd laten 
opsluiten! Ben je geen vriendje van de Justitiële maffia dan ben 
je een prooi van hun ziekelijk denken en handelen.
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Maar zo ook komen we op de rol van de lokale kerk die enorm 
groot blijft. Dat maakt dat vele zaken rond kinderen maar ook 
onderwijs onderdrukt blijven en niet veranderen of op zijn minst 
aangepast worden. Het geloof is duidelijk bezig om kinderen 
lokaal te laten verdwijnen maar ook minder kansen te geven dat 
ze zich ontplooien door het onderwijs steeds meer naar beneden 
te trekken en zo elke mogelijkheid uitsluiten! Waar kan een 
kind geleerd in de Papiamentse taal verder naar toe? Het kind 
is gedoemd om beperkt onderwijs te genieten en het kind krijgt 
absoluut niet de kansen die een kind heeft dat meerdere talen be-
heerst. ‘Houd de kinderen dom’ is zowel politiek als de kerk het 
motto en alles wordt afgebroken wat een kind een toekomst zou 
kunnen bezorgen. Samen met de corrupte politici en de maffia 
justitie maakt dat de eilanden steeds verder afzakken in een vieze 
beerput. Kortom, steeds meer vieze zaken wijzen naar justitie en 
het geloof op onze eilanden.

Maar dit alles is terug te vinden bij de mensen die bezig zijn op 
de sociale pagina’s, ze geven daar duidelijk aan onder welke in-
vloeden ze staan. Er is duidelijk een partij die schrijvers en klok-
kenluiders op elk stuk wat niet naar buiten mag komen, aanvalt 
en men probeert deze mensen voorgoed te laten verdwijnen! Deze 
‘trollen’ is een lijst aan het worden die een duidelijke richting 
aangeeft. Schrijven en aanvallen op alles wat de waarheid is, is 
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hun opdracht. De opdracht naar de trollen toe is alles belachelijk 
maken wat buiten de gevestigde orde naar buiten komt.

We zagen het duidelijk bij de stukken die over de bollen op 
Westpunt gingen. Maar ook over zaken die gaan over interne 
bestuurlijke zaken. Maar ook zaken in de politiek of bij justitiële 
partijen. De gedragingen en hun manier van schrijven maar ook 
het bedreigen en denkwijze bevestigen dat alles verzwegen moet 
worden. De justitiële maffia en pedofiele kerk zijn hier die de 
eilanden besturen. In de vele jaren dat ik actief ben op diverse 
pagina’s zijn nu de kampen duidelijk te zien en voor wat en voor 
wie ze werken.

Bewust heb ik de reacties van de vele trollen weggelaten omdat 
het niet om gaat hoe zij er over denken maar hoe ik persoonlijk 
zaken zie. Het scheve beeld wat veelal politiek, justitieel of maffia 
gebonden is moeten we zien te doorbreken. We kunnen dat doen 
door de lokale pers de ware berichten voor te houden. Zo wordt 
voor iedereen duidelijk dat deze lokale pers mee doet aan politiek 
en wordt zo openbaar dat ze allemaal direct of indirect betaald 
worden voor deze gecensureerde berichtgevingen. Diverse radio 
en TV stations zijn er om mensen af te stompen, leugens voor te 
houden en te bedreigen via de reguliere media. De sociale media 
is er dan om personen nog eens een extra trap na te geven.
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Het mooie is dat internet overmachtig is en niet meer tegen te hou-
den is. De filmpjes, de live verslagen maar ook de vele berichten 
van die mensen die het op dat moment zo ervaren, verschijnen in 
grote getallen op de vele pagina’s. De trollen moeten zich beperken 
tot waar ze nog aan toe komen en dat maakt dat vele trollen de mist 
ingaan in hun eigen woorden en verstikken in hun eigen fouten.

Persoonlijk had ik nog een mooi voorbeeld en dat was onze fre-
quentie expert die duidelijk een opdracht had om zaken belachelijk 
te maken maar later zelf zich compleet verpraatte! Maar we had-
den ook onze derdegraads mason die alles precies wist hoe zaken 
in elkaar zaten en wel zaken plaatste die je als mason niet naar 
buiten mag brengen. Onervaren en niet wetend waar men over 
praat maar geduwd om anderen door het slijk te halen.

Dit boekje is niet erg dik omdat ik meen dat we niet te veel aan-
dacht moeten schenken aan deze trollen en hun werk. Ik heb in 
die kleine honderd stukjes wat van mijn reacties willen laten zien 
dat deze trollen overal te vinden zijn. Met deze publicatie wil ik 
alleen aantonen dat deze ziekelijke geesten die voor de corrupte 
groepen werken en ons moeten laten stoppen, vanuit justitie en 
politiek komen. 

Wat ik wil laten zien is dat we alle tools in handen hebben en 
we moeten ze gaan gebruiken om de maffia hier weg te krijgen. 
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Het klopt, de eilanden draaien op bloedgeld en dat via de gehele 
justitie en politieke maffia maar dat wil niet zeggen dat er geen 
wegen zijn om dat open te gooien! Het is duidelijk door de diverse 
trollen dat ze zwakke mazen hebben in hun systeem en deze zijn 
gemakkelijk te achterhalen door ze in discussies uit te lokken.

Zelf vind ik de gehele (a)sociale media een geweldige tool om 
zaken in kaart te brengen, hun trollen te vinden en de partijen te 
achterhalen waar ze in bezig zijn. Deze tool hebben we allemaal 
tot onze beschikking en daarom gebruik deze dan ook. Hoe meer 
mensen de trollen en hun maffia justitie uit hun tent lokken des te 
moeilijker gaat het worden voor hen om de ware aard van zaken 
tegen te houden.

Blijf objectief, wees niet persoonlijk en werk vanuit je hart en 
ziel. Blijf eerlijk en een wereld zal opengaan als je doorhebt wat 
men met je van plan is. Ga in je tegenstander en bestrijd hen van 
binnenuit. 

Succes. 

John H Baselmans-Oracle 
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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

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
Omnis Photos     ISBN 978-0-244-10859-5
Omnis Photos 2     ISBN 978-0-244-44015-2
 
Words of wisdom (part 1)     ISBN 978-1-4452-6789-0
Words of wisdom (part 2)     ISBN 978-1-4452-6791-3
Words of wisdom (part 3)     ISBN 978-1-4461-3035-3
Words of wisdom (part 4)     ISBN 978-1-4710-8130-9



The world of positive energy                    ISBN 978-0-557-02542-8

Het energieniale leven     ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood “energieniale leven”   ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing “energieniale leven”   ISBN 978-1-4709-3332-6
Levenscirkel “energieniale leven”   ISBN:978-1-300-76189-1
Utopia “energieniale leven”    ISBN 978-1-329-51188-0
Vrijheid en liefde “energieniale leven”   ISBN 978-1-329-79390-3
Dimensies “energieniale leven”    ISBN 978-1-365-87087-3
Hologram “energieniale leven”    ISBN 978-1-387-72155-9

NU   deel 1     ISBN 978-1-4092-7691-3
NU   deel 2     ISBN 978-1-4092-7736-1 
NU   deel 3     ISBN 978-1-4092-7747-7 
NU   deel 4     ISBN 978-1-4092-7787-3
NU   deel 5     ISBN 978-1-4092-7720-0
NU   deel 6     ISBN 978-1-4092-7742-2
NU   deel 7     ISBN 978-1-4092-7775-0 
NU   deel 8     ISBN 978-1-4092-7738-5
NU   deel 9     ISBN 978-1-4092-7768-2
NU   deel 10     ISBN 978-1-4092-7708-8
NU   deel 11     ISBN 978-1-4092-7759-0
NU   deel 12     ISBN 978-1-4092-7661-6
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