
Kenners van recht spre-
ken van een document ‘vol
smaad en laster’. George
zelf was gisteren de hele
dag niet bereikbaar voor
een toelichting. De naam
‘Norbert George’ staat niet
in het stuk zelf, maar komt
direct in beeld als het (digi-
tale) document nader
wordt onderzocht en de
zogeheten ‘properties’
worden geraadpleegd.
Norbert George, voorma-
lig implementatiemana-
ger bij het ministerie van
Sociale Ontwikkeling en
volgens eigen opgaaf nog
steeds ambtenaar, is de
zoon van Herman George,
bekend als voorman van
onder andere Monumen-
tenfonds en Reda Sosial
maar sinds enige tijd voor-
al ook als echtgenoot van
gouverneur Lucille Geor-
ge-Wout.

Norbert George, in het
verleden kandidaat voor
verschillende en ideolo-
gisch uiteenlopende poli-
tieke partijen, was gedu-
rende een termijn Eilands-
raadslid, maar werd niet
herkozen. Zijn naam is ja-
ren geleden al eens eerder
in verband gebracht met
het - eveneens anoniem -
verspreiden van informa-
tie over een in zijn ogen
corrupt netwerk van aller-
lei lokale personen.

Het nieuwe document
staat op een internetsite en
werd afgelopen weekeinde
ook verspreid per e-mail.
Op de eerste pagina een
foto van het gebouw van
de Centrale Bank te Schar-
loo met behalve de titel
van het stuk - ‘De CBCS-
Connectie’ - ook in het
Nederlands (zoals het hele
document in het Neder-

lands is opgesteld) een de-
finitie van corruptie: ,,Cor-
ruptie is het politieke, soci-
ale of economische ver-
schijnsel waarbij iemand
in een (publieke) machts-
positie ongeoorloofde
gunsten verleent in ruil
voor wederdiensten of als
vriendendienst.”

Er worden verschillende
‘schemes’ gepresenteerd.
Het eerste gaat over de
First Curaçao Internatio-
nal Bank (FCIB) van de in
Arnhem veroordeelde
Nederlander John Deuss,
die ‘goed bevriend’ zou
zijn met Tromp. Scheme 2
betreft Parman Group van
de Amerikaan Hushang
Ansary die Ennia, Banco
di Caribe en NIBanc kocht
en waarvoor de auteur van
het belastende document
ex-premier Etienne Ys, ex-
minister Ersilia de Lanno-
oy en de huidige topman
van Ennia Ralph Palm er-
bij betrekt. Fiscalist Palm
was voorheen topman van
KPMG en voorzitter van
de Raad van Commissaris-
sen van de Centrale Bank.

Dan komt in Scheme 3
Tromps pensioenstichting
ET Pensioenen in beeld en

de transacties vanaf Banco
di Caribe in verband met
een aantal kledingzaken
(die naar verluidt van
Tromps levenspartner
zijn) en een storting in de
pensioenstichting, waar
Palm in het bestuur zit. De
zaken hebben eerst als sta-
tutair directeur Rene Lou-
rents, directiemedewerker
van de Centrale Bank, die
zich later laat uitschrijven.

In Scheme 4 gaat de op-
steller in op ‘omkoping’ en
presenteert daarvoor een
deel uit een rapport van de
Algemene Rekenkamer,
waaruit blijkt dat de CBCS
in het verleden bepaalde
kosten van de landsrege-
ring heeft voorgeschoten.
Het gaat onder andere om
advieskosten in verband
met de staatkundige ver-
anderingen. In het Reken-
kamerrapport zijn de advi-
seurs anoniem, maar de
auteur, in dezen vermoe-
delijk Norbert George,
noemt hen bij naam: oud-
premier Ys (die dit overi-
gens onlangs heeft ont-
kend en stelt dat zijn ad-
vieswerk bekostigd werd
door zijn werkgever, red.)
en voormalig premier Su-
zy Camelia-Römer. De he-
le top van Financiën moet
dit alles hebben geweten,
waaronder toenmalig mi-
nister De Lannooy, maar
ook de huidige minister
José Jardim die secretaris-
generaal was, alsmede
Gregory Damoen.

Stelling inzake
val kabinet Schotte

‘Zachte heelmeesters’
aan bod

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Drie werkne-
mers van de Isla-raffinade-
rij hebben gisteren brand-
wonden aan het gezicht en
het lichaam opgelopen na-
dat er tijdens het werk
heet water en hete asfalt
uit een niet goed aangeslo-
ten slang ontsnapte bij een
zogeheten ‘heat exchan-
ger’.

Dat heeft woordvoerder
Kenneth Gijsbertha van
Refinería Isla tegenover
deze krant bevestigd. De
mannen zijn er niet ern-
stig aan toe, zo liet de
woordvoerder weten. 

,,Het is niet nodig dat ze
voor specialistische behan-
deling naar het buitenland
worden gestuurd. De man 
met de meeste brandwon-
den heeft verwondingen
aan zijn hand, vingers en
aan de borst.”

Het was gistermiddag
nog niet bekend hoe lang
de werknemers nog in het
ziekenhuis zullen blijven.
De medische dienst van de
raffinaderij heeft hierover
vandaag contact met het
ziekenhuis. Het bedrijfs-
ongeval deed zich zondag-
ochtend omstreeks 08.45
uur voor bij een ‘thermal
cracker’. De heat exchan-

ger daarvan moest behan-
deld worden omdat de
cracker sinds 6 januari
niet was gebruikt. Bij de
schoonmaak wordt de in-
stallatie met gasoil, stoom
en vervolgens heet water
schoongemaakt. 

Doordat de slang niet
goed was aangesloten,
spoten het hete water en
het asfalt op de werkne-
mers. 

Nader onderzoek moet
volgens Gijsbertha nog
uitwijzen hoe het komt dat
er ook asfalt is vrijgeko-
men. Ruwe olie wordt in
de crackers tot verschillen-
de producten bewerkt.

Leeflang niet 
bij debat FDRS
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Drie gewonden Isla-raffinaderij

Uphill Challenge daverend succes

De Uphill Challenge van afgelopen zaterdag was weer een daverend succes. Volgens
Curd Evertsz, een van de organisatoren, is door zo’n honderd tot honderdvijftig deel-
nemers met dit onderdeel van de Stichting Ride for the Roses 91.000 gulden verza-
meld ten behoeve van de kankerbestrijding. De 23-jarige Alistair Monte, die in 2011
met 34 keer ‘rondjes’ winnaar werd van de trotsering van de berg Fort Nassau, is dit
jaar wederom winnaar geworden met 35 beklimmingen en afdalingen. De Walk, Ride
en Swim for the Roses en de Spinergy vinden, samen met een braderie en evenemen-
ten voor kinderen, komende zondag plaats.                         FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Norbert George was gedu-
rende een termijn
Eilandsraadslid, maar
werd niet herkozen. 
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Document
‘vol smaad’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles wijst erop dat Norbert George de auteur is van een
anoniem document ‘De CBCS-Connectie’ dat tot doel lijkt te hebben
het vermeende malafide netwerk van personen rond president Emsley
Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en
de eveneens vermeende corruptie die met hen zou samenhangen in
kaart te brengen.
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