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Momenteel (bij het schrijven van dit boek) zit er heer 

Wilsoe en die durft het nu te noemen ‘een georganiseerde bende’ 

wat je op twee manieren kunt interpreteren en hem kennelijk nog 

niet kwalijk is genomen. Het is dus zo dat de grote bazen of via 

bonden of politiek spelen. We kennen allemaal nog wel de macht 

van de SITEK in zijn glorietijd en heer Cova die alsmaar zaken 

wist te doorbreken. Zaken die later goed uitkwamen en hem zelfs 

de kans gaven om met Cuba zaken te gaan doen. Overigens wat nu 

ook weer gaande is en duidt dat deze groep ook weer de nodige 

connectie heeft met dit soort landen. Landen die zeker met hun 

armen open staan want elke gek uit een ander land is toch welkom 

in het blinde geheel.

De vele zaken die niet opgelost worden maar simpele zaken 

van een verslaafde en handelaar moeten snel afgesloten worden 

om de groteren in het spel veilig te stellen.

Even wil ik naar onze slachtoffers van de afgelopen iets 

meer dan 30 jaren.

Onze minister presidenten vanaf 1979 die naar verluidt 
duidelijk in dienst waren van een hogere macht! 

Enkele ministers deden zeker hun best om de dans te ont-

springen maar ook zij konden niet altijd onder de sterke macht 

uitkomen van, of Nederland of binnenlandse en buitenlandse maf-
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fia op de wereld. Zelfs eentje, heer Komproe, is voor die macht 

bezweken omdat hij in zijn periode vertikte enkele internationale 

onderzoeken (geheime acties) te tekenen. Er waren zelfs ministers 

bij die overduidelijk zelf geen initiatief namen en het overlieten 

aan deze hogere macht. 

Juancho Evertsz   1973-1977   NVP / PNP
Lucina da Costa Gomez-Matheeuws (v) aug. 1977 NVP / PNP
Leo Chance    aug.-okt. 1977  WIPM
Boy Rozendal    1977-1979   DP
Miguel Pourier (1x)   juli-dec. 1979   UPB
Don Martina    1979-1984   MAN
Maria Liberia-Peters (v)  1984-1986   NVP / PNP
Don Martina    1986-1988   MAN
Maria Liberia-Peters (v) (2x)  1988-1993   NVP / PNP
Suzy Camelia-Römer (v) (1x) nov.-dec. 1993  NVP / PNP
Alejandro Felippe Paula  dec. 1993 - mrt 1994  NVP / PNP
Miguel Pourier   1994-1998   PAR
Suzy Camelia-Römer (v)  1998-1999   NVP / PNP
Miguel Pourier   1999-2002   PAR
Etienne Ys    2002-2003   PAR
Ben Komproe    juli-aug. 2003   FOL
Mirna Louisa-Godett (v)  2003-2004   FOL
Errol Cova (waarnemend)  3 juni 2004   PLKP
Etienne Ys    4 juni 2004 - 2006  PAR
Emily de Jongh-Elhage (v)     2006 - 2010      PAR
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G Schotte    2010 – heden  MFK

Met verschillende minister presidenten heb ik contact 

gehad en heb soms nog contact. Veelal had ik de vraag aan hen 

wie de werkelijke baas was van de Antillen (nu Curaçao). Er werd 

dan raar opgekeken want hoe kun je dit vragen aan een minister 

president. Eensluidend was het antwoord ‘Ik, denk ik’. En dan 

werd het stil. Want later kwam er nog wel eens uit dat die ik niet 

henzelf waren maar mensen die deze mensen dirigeerden of in 

de tang hadden. Naar verluidt waren er politici bij (niet alleen de 

minister presidenten) die openlijk grote sommen geld aannamen. 

Zeer veel geld waar Nederland (Kabinet van de Koningin) van 

wist dat deze gestald werden in het buitenland. Sommige wonden 

er geen doekjes om en wisten dat met geld alles te kopen was en 

verklaarden dat openlijk voor radio of tv.

Een voorbeeldfunctie, weet je wel? 

Zo komen we bij de conclusie van dit boek.

Hoofdstuk 5
Conclusie

We hebben veel kunnen lezen en we hebben zeker hier veel 

informatie op een rijtje gekregen. Zeker nog geen vijf procent wat 
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in mijn bezit is. Toch denk ik dat met de vele artikelen maar ook 

diverse uitspraken van personen in en rond de politiek er een beeld 

gevormd kan worden wat er werkelijk gaande is op dit eiland. 

We weten dat verschillende mensen dit uitmaken als 

een ‘zwetsverhaal’. Anderen als een ‘roman’ en weer anderen 

als ‘belachelijk’. Maar juist die mensen zitten veelal midden in 

deze maffiabusiness. Mooi was een discussie die ik had over de 

heer Wiels en dat samen met wat mensen die pretendeerden ook 

voor het volk op te komen. Wel allemaal zelf veilig wonende in 

Nederland en veelal zeker van een baan of riante uitkering en zo 

dus heerlijk achter een computer zitten en precies weten hoe het 

op dit eiland gaat.

Op de vragen naar heer Wiels toe, kreeg ik geen antwoord 

en het was duidelijk waarom. Zijn excuus was omdat ze in het 

Nederlands geschreven waren. Maar we hebben een eiland waar 

we met drie talen onze politici mogen aanschrijven! Ook durft 

heer Wiels me niet onder ogen te zien en zelfs toen ik voor hem 

stond, zei hij niets en kon zelfs nog geen hand geven! Maar heer 

Wiels werkt al geruime tijd in opdracht van en samen met PVV 

in Nederland. Een bekentenis die we hebben mogen horen van 

heer Brinkman van PVV. Nu begrijpt u misschien dat, dat dan 

moeilijk te rijmen is als hij hier alles op ‘nos’ gooit! Maar een 

opstandig volk is wat PVV wil en dat is precies wat heer Wiels 

aan het creëren is. Zelf denken we dat het landsverraad is maar 

die beoordeling laten we aan de Gouverneur en aan u over, hoe u 
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dat ziet. Dat hij al blijft in een coalitie die erg discutabel is, zegt 

al genoeg! Verder hoor je hem alleen schreeuwen en ontkennen, 

maar nooit zie je iets veranderen buiten dan een omgevallen beeld.

Het geval Peter Stuyvesant beeld! Een werkelijk gefrus-

treerd persoon heer Rosalio kwam hiermee voor de dag. Gesteund 

door heer Wiels die zeker mensen weet op te hitsen. Bleek het maar 

een kleine groep die deze naamsverandering wilde. Merendeel 

van de bevolking lachte om heer Wiels en zijn clowneske manier 

van handelen. In die discussie werd ik kennelijk ook even aange-

haald in zijn eindeloze praatprogramma’s waar weinig mensen 

nog weten waar hij over schreeuwt. Hij was boos op een door 

mij geschreven brief in het Nederlands. Deze heer weet niet dat 

op dit eiland mogelijk is een minister of een politicus te schrijven 

in drie talen. En als politicus dien je wel deze talen te beheersen. 

Als van origine Belg, verdwaald in Afrika en overgebracht naar 

Curaçao zou je, je landstaal Nederlands toch niet zo moeten ver-

loochenen. Hoe zou deze man dan praten in Nederland wanneer 

hij zijn instructies krijgt? Opvallend was dat ik meteen een mail 

ontvangen heb van heer Schotte die bevestigde dat de politiek wel 

aangeschreven kon worden in een van deze drie talen! Dan ga je 

toch af als zogenaamde leider van een schreeuwpartij?

Zo hebben we al lang politici als marionetten van de 

maffia en we zien dagelijks de gevolgen. In de vele onderzoeken 

die we met een groep hebben gedaan en de vele zaken die ons 

toegespeeld werden bleek inderdaad dat we iedere keer stuitten op 
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een onbekende macht! Via de vele gerechtelijke uitspraken maar 

ook de uitspraken van vele jaren vanuit monden van politici blijkt 

alsmaar dat zij praten namens….. En zo kwamen we achter vele 

zaken die dieper gingen dan simpele politieke spelletjes en het 

expres niet beantwoorden van vragen en het verloren laten gaan 

van mappen vol aangiften! Ook diegenen die nu buiten Curaçao 

zaken aan het uitzoeken zijn stuiten op deze harde kern. Maar 

ook op zaken die werkelijk niet te geloven zijn. Zaken die de pers 

nauwelijks aanpakt of maar enkele letters over durft te schrijven. 

De kranten, stuk voor stuk piassen van deze maffia om 

zo politieke stemmingen te creëren en zo weer andere groepen 

dwars te zitten. In het boekje ‘Slavernij in het systeem’ zijn al heel 

wat zaken beschreven en in de daaropvolgende boeken is daar 

op doorgegaan. Want steeds meer kwamen er verwijzingen naar 

maffiagroepen en steeds meer werden ons ook zaken toegespeeld 

waarvan we dachten dat die alleen op tv gespeeld werden. In het 

boek ‘bloedsporen’ zijn duidelijke lijnen naar deze eilanden te 

vinden maar dan praten we dus alleen maar over de Italiaanse 

maffia. Vergeet niet dat de andere groepen niet minder machtig 

zijn en soms zelfs veel gevaarlijker. 

Maffia, we leven met en onder de maffia en dat geeft dui-

delijk aan waarom de minderbedeelden (ruim een derde van de 

bevolking) niets meer kunnen verwachten en dat er zo naarstig 

gewerkt wordt zoveel mogelijk mensen en liefst jongeren aan de 

drugs te krijgen. Want via die weg is zo’n persoon gemakkelijk 
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in de maffiatang te nemen en zijn er dan nog maar weinigen die 

zich dan los weten te wringen van drugs, porno en gokken. De 

drie zaken die hier rijkelijk aanwezig zijn. Een persoon die een 

verleden heeft is voor zijn leven afhankelijk van een van deze 

groepen. De afpersing van ‘Ik weet wat anderen niet mogen weten 

en daarom moet je dit of dat nu doen’ is wat je heel veel meemaakt 

in hun wereld!

We hebben via kinderleed gemerkt dat kinderleed een van 

de stokpaardjes is van de maffia. We hebben niet veel aan gestu-

deerde, lastige, mondige kinderen. We moeten slaafse kinderen 

kweken die snel in te palmen zijn en in het begin, of snel met een 

baby en wat drugs lopen of omgekocht worden met wat kraaltjes 

en loze beloften. Bij het spreken met vele gevallen leek dat het in 

eerste instantie een opzet was van enkele drugsdealers maar later 

werd het duidelijk dat achter de drugsdealers de maffia is. Want 

zo zie je af en toe een van die zogenaamde grote dealers in een 

keer verdwijnen als deze jongen te zelfstandig wordt!

Door o.a. die praktijken is het gemakkelijk om mensen 

zwaar onder druk te zetten. Het onder druk zetten, afpersen en 

mensen de mond snoeren zien we dagelijks zeker vanuit de poli-

tiek. En is een duidelijk voorbeeld zoals de maffia werkt. Maffia 

duldt geen tegenspraak (zie de diverse oude en nieuwe politici). 

Maar maffia duldt ook geen meedenken of veranderingen of 

menselijkheid. En dat zien we dagelijks door regeerders naar 

buiten gedragen worden. Mensen van de grootste partij op dit 
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eiland hebben jaren lang de mensen zo benaderd en geprobeerd 

hen de mond te snoeren. Nu nog worden we regelmatig benaderd 

dat we eens moeten stoppen en dat veelal met een bedreiging na. 

Voorzitters van partijen die proberen je geheel te screenen om 

maar iets te vinden waarmee ze je in het slijk kunnen trekken 

maar ook je leven voorgoed te kunnen vergallen. Praktijken die 

niets met politiek te maken hebben maar allemaal komen vanuit 

hun bazen, hun maffiagroep. 

Wat ook duidelijk is dat Nederland dit veelal weet maar 

het angstvallig stil houdt. Geen wonder omdat de maffia duidelijk 

aanwezig is in politiek Nederland. Het gaat allemaal onder het 

mom bureaucratie en wandelgangen maar verder is het hogerhand 

die de zaken bepaalt. Wel allemaal beschermd maar wel duidelijk 

te herkennen. Zie het pingpongen van heer Donner die dan wel 

en dan niet gaat ingrijpen. Hij mag niet ingrijpen, niet dat er de 

‘tools’ niet voor zijn maar omdat vele duistere zaken nog niet 

goed verwerkt zijn op dit eiland. Want wat ga je ingrijpen als je de 

macht van een eiland verloren bent aan Venezuela die werkelijk de 

economie in handen heeft en ook de olie hieronder bezit. De vele 

miljarden die Nederland hier in gestoken heeft is puur om hun gas 

veilig te stellen en daar zijn de nodige contracten al voor getekend. 

Het gaat niet om de mensen maar wat deze rots op kan brengen. 

Het alsmaar uitstellen en het alsmaar verschuiven van 

grenzen in de lokale en Nederlandse politiek is niets meer dan 

het schipperen tussen de maffiagroepen onderling. Geld, dat zijn 
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we waard maar ze weten beide dat lokaal niemand werkelijk ooit 

een drup uit de grond kan halen en ook geen geld daarvoor heeft. 

Sparen kennen ze hier niet en zeker niet plannen en zo zijn vele 

contracten heimelijk getekend met de duivel. Wij moeten stil zijn 

maar deze zaken werden ons bevestigd toen we meerdere malen 

directe vragen stelden aan personen die bij deze onderhandelingen 

waren. Commentaar vanuit Nederland; ‘Dit is geheim’. Alles is 

geheim als het aan bepaalde personen zou liggen maar het mooie 

is dat geheimen veelal links en rechts ‘toevallig’ opduiken als 

mensen er direct mee worden geconfronteerd. Soms tot ergernis 

van personen die menen te kunnen spelen met de ellende van 

andere mensen. 

Misschien is er hier nog niet direct alle namen opgedoken 

die u verwacht had te lezen. Maar we denken dat de informatie in 

dit boek voldoende is om een beeld te vormen hoe wij als eilanden 

in een voormalige Antillen werken en jammer genoeg ook hande-

len. We kunnen niets anders want zouden we nu alles vrijgeven 

dan verzekeren we u dat er vele mensen zullen gaan verdwijnen 

die het juist goed voor hebben op dit eiland. Nu leven de vele 

maffiagroepen nog vrij vredig naast elkaar omdat ze allemaal mee 

genieten van de mogelijkheden van dit eiland. Hoe lang dat nog 

zo zal zijn hangt af van de flexibiliteit en belangen van de maffia. 

Al is er duidelijk te merken dat de lagere klasse bevolking hun 

mondje aan het roeren is. Dat zal zeker gevolgen hebben en kan 

zo ver gaan dat er nog vele mensen gaan verdwijnen. 
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Het eiland Curaçao ziet er van de buitenkant mooi uit en 

lijkt op een paradijs op aarde. Helaas, door beter naar het eiland 

te kijken lijkt het een waar kankergezwel waar vele groepen van 

en rond de wereld hun thuisbasis hebben. Door de corruptie, het 

omkopen en onderdruk zetten van vele lokale mensen en het 

gebruik maken van de zwakke wetten en ook de mogelijkheid 

om onder vele wereldwetten te duiken, is het voor hen een waar 

paradijs. Er worden geen of nauwelijks controles uitgeoefend en 

alles wat aan het licht komt wordt zeer snel weer weggeschoven 

in het duister. Nog steeds is er een groei te zien op dit eiland van 

dat circuit en momenteel is Hato de plaats waar zakelijk velen 

zich aan het vestigen zijn. Om privé dingen te vinden, raden we 

u aan de nodige resorts eens te bezoeken en zeker die plaatsen 

waar niet Jan en alleman welkom zijn en angstvallig achter grote 

hoge muren geleefd wordt.

Het is pijnlijk te zien wat er gaat gebeuren met dit eiland 

en dat met medewerking vanuit Nederland. Want Nederland zwijgt 

omdat ook zij vele zaken via deze eilanden laten lopen. Puur 

omdat alles schuilend onder ‘interne aangelegenheid’ valt, maar 

wel meepikkend van de mogelijkheden om internationaal veel 

binnen te halen. Drugs, gokken, financieel, gas, olie en de vele 

andere zaken hier beschreven zijn veelal wel naar een of andere 

tak terug te leiden in Europa. 

Door al deze lijnen en de vele namen die op ons pad zijn 

gekomen is het pijnlijk te zien waar nietsvermoedende mensen in 
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wonen en werken. Pijnlijk is het dat een volk wat o zo hard roept 

tegen slavernij te zijn zelf in de slavernij zit. Nu niet hardwerkend 

op het land maar wel onder druk van een of andere Don. 

Verder willen we niet het eiland kapot maken en in een 

kwaad daglicht stellen. De lokale mensen zijn gewoon een warme 

bevolking met een geweldige manier van leven die wel een leer-

school is voor velen op deze wereld. Mensen zijn veelal levens-

lustig maar helaas, alle mensen zijn in de tang van een of andere 

maffiagroep. Voordat dit boek verscheen waren er al vele negatieve 

opmerkingen. Wel van mensen die kennelijk allemaal een verle-

den hadden en bang waren hun namen hier te vinden. Nogmaals, 

niet alle namen in dit boek zijn maffialeden. Die komen niet als 

namen voor in dit boek. Wel zijn er vele mensen genoemd die wel 

mee doen aan deze maffia, zelf niet wetende dat ze als slaaf van 

deze maffia hun leven slijten op dit eiland. De ware harde kern 

laten we even met rust omdat die duidelijk naar buiten komt als 

men het boek goed leest. Hier in dit boek gaat het erom dat men 

in gaat zien hoe we hier leven en dat het leven van alle bewoners 

bepaald wordt door een harde kern maffia in de vele takken van 

de maatschappij en dat vanuit rond de wereld. Dat wordt, zoals 

we kunnen lezen in de cables, oogluikend toegelaten omdat de 

eilanden (nog) vallen onder verantwoordelijkheid  van Nederland. 

Dat gaat duidelijk veranderen bij een onafhankelijkheid.

We hebben duidelijk willen maken dat vele zaken heel 

eenvoudig terug te leiden zijn en veelal bij elkaar komen. Een lijn 
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waar we achter zijn gekomen en enkele van onze tipgevers lieten 

stoppen omdat het te zwaar werd. Natuurlijk want op een klein 

eiland, hoelang kun je de pesterijen en de negatieve zaken om je 

heen hebben. Uit enkele laat binnen gekomen tips werd me dus 

gevraagd om zoveel mogelijk op te schrijven. Nu bij deze, al is 

mijn parallel boek (Dagboek van een eilandsgek) pas op de markt 

als ik niet meer kan typen. 

U bent ingelicht en wat u met deze informatie doet is uw 

zaak. Wel is dit boek en de informatie de wereld al rond voordat 

u dit leest. En het is dan aan de buitenwereld hoe zij Curaçao in 

moeten schatten in het geheel. 

We danken u voor uw tijd en aan de pers en lokale bevol-

king nog één zin.

‘Signaleer en rapporteer’

Ik wil dit boek afsluiten met deze uitspraak; 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” 

Helaas zullen vele mensen het niet doorhebben wat hier 

in dit boek allemaal beschreven staat en zo niet zien wat de wer-

kelijke kant is van het eiland Curaçao.
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 Hoofdstuk 6
Links aangehaald in het boek Maffia eiland

GRATIS TE DOWNLOADEN BOEKEN

http://www.johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm

Title: Ingezonden ISBN  978-1-4092-1936-1

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Ingezonden_download.pdf

Title: Moderne slavernij in het systeem 

ISBN  978-1-4092-5909-1

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Slavernij_download.pdf

Title: HELP de Antillen verzuipen 

ISBN 978-1-4092-7972-3

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Help_download.pdf

Title: Geboren voor één cent 

ISBN  978-1-4452-6787-6

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Een_cent_free_version.pdf
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Title: Pech gehad 

ISBN  978-1-4457-6170-1

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Pech_gehad2010_Download.pdf

Title: Zwartboek van Curaçao 

ISBN  978-1-4461-8058-7

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Zwartboek_download.pdf

Title: Mi bida bal niun sen 

ISBN 978-1-4467-2954-0

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Mi_bida_download2010.pdf

Title: Zelfgenezing 

ISBN 978-1-4709-3332-6

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/

Dood_download.pdf

FILMS

Documantaire Child Abuse: 

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm 

Documentaire over kinderleed te zien op de link: 

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm
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KRANTEN

Artikelen Extra

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2a_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2b_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_

Curricul/Extra_dee2c_mei2011.jpg

Zaterdag 28-5-2011 in de Amigoe (Napa).

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/

Assets_Curricul/28-05-2011na.pdf

BOEKEN/ARTIKELEN

Bloedsporen (Een reis naar de mafia) Danny Ilegems 

en Raf sauviller 

ISBN 90 254 1193 2 

(Het boek is verboden op vele plaatsen in Europa)

Lezing Jacob Th. Wit Oud rechter op de Antillen
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Link naar bibliotheek

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/

Curricul_Monguiframe.htm

Stuk Joran / Holoway

http://www.world-of-positive-energy.com/Energie/

Hoofdstukken/Hoofdstuk163_frame.htm

WEBSITES

Waarheidsvindingen Nederland  

http://www.waarheidsvinding.com

Atlantis Group

http://sottoosservazione.wordpress.com/2010/08/05/

an-in-paradiso/

http://www.5rb.com/case/Atlantis-World-Group-of-

Companies-NV--Another-v-Gruppo-Editoriale-

L%27Espresso-SpA

http://www.ad.nl/

http://www.telegraaf.nl/

http://www.rnw.nl/nederlands/

http://www.antilliaansdagblad.com/

http://www.amigoe.com/

http://www.versgeperst.com/
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INTERVIEW

Anna van Leeuwen

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/

Interview/Anna.mp3 

Uitspraak heer Schotte definitie yu di Korsou

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/

Interview/Yu_di_korsou.mp3

Ons woord van dank

Onze dank aan alle personen die meegewerkt hebben 

aan dit boek. Ook bedanken we de pers/kranten/internet en al 

die personen die uitspraken gedaan hebben of artikelen hebben 

geschreven in het verleden die aantoonden dat er ‘meer’ gaande 

is op deze eilanden. Onze dank voor het lef wat u getoond heeft. 

Laten we hopen dat eens de verhouding criminaliteit en le-

ven op ons eiland tot menselijke proporties wordt teruggedrongen.
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