
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - In de
Orca-zaak, ook wel bekend als de
Bada Bing-zaak, is gisterochtend
een verdachte aangehouden.
Het gaat vermoedelijk om het
toenmalig Statenlid Patrick Illid-
ge die op beeld werd vastgelegd
toen hij geld aannam van nacht-
clubeigenaar Jaap van den Heu-
vel. Het Openbaar Ministerie
(OM) van Sint Maarten laat we-
ten dat het gaat om de verdachte
P.I. die zich vrijwillig bij het kan-
toor van de Landsrecherche
meldde. Illidge is teven oud-mi-
nister en voormalig staatssecre-
taris.
De verdachte is aangehouden op
verdenking van omkoping, het
witwassen van geld en deelname
aan een criminele organisatie.
Op het moment wordt hij ver-
hoord, laat het OM weten. ,,In
het belang van het nog immer
lopende onderzoek worden er
geen verdere mededelingen ge-
daan.”
Het onderzoek Orca begon in
maart vorig jaar naar aanleiding
van een filmpje dat te zien was
op de website van The Daily He-
rald. Hierin is te zien dat eige-
naar van nachtclub Bada Bing
op Sint Maarten geld overhan-

digt aan toenmalig Statenlid Pa-
trick Illidge. Van den Heuvel
werd aangehouden op verden-
king van belastingfraude, vals-
heid in geschrifte en het witwas-
sen van geld. 
Illidge haalde, naar eigen zeg-
gen, uit naam van toenmalig mi-
nister Roland Duncan van Justi-
tie 15.000 dollar op bij Van den
Heuvel. Illidge stelt op de video
de bordeelhouder van Bada Bing
gerust dat hij toenmalig vicepre-
mier William Marlin heeft dui-
delijk gemaakt dat hij gewoon

zijn werk moet doen. Er wordt in
de video-opname gesproken
over vergunningen. Ook moet
Illidge Duncan vragen de ope-
ningstijden op 5.00 uur ’s och-
tends zetten, net als bij Maho,
een vorige locatie die in het bezit
was van Van den Heuvel. De
voorlopige hechtenis van Van
den Heuvel is opgeschort. 
Hieronder de link naar het be-
treffende filmpje:

www.youtube.com/
watch?v=ooGV0Pgj-54
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Geen commentaar
op CBCS-connectie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Norbert George, de persoon wiens naam als mogelijk auteur van de
publicatie ‘De CBCS-connectie’ circuleert, wilde tegenover het Antilliaans Dagblad
niet bevestigen dat het document van zijn hand is. 

George verklaarde tegenover
deze krant dat het AD hem in de
editie van gisteren al als schrij-
ver van het stuk had opgevoerd
en wilde niet meedoen aan
woordspelletjes waarin hij wel of
niet als auteur wordt aange-
merkt. Deze krant heeft van Ge-
orge de mogelijkheid aangebo-
den gekregen om hem schrifte-
lijke vragen te stellen, en is in
afwachting van de antwoorden
hierop..

Guardian-directeur Steven
Martina, parlementariër Eugene
Cleopa van PAIS en voormalig
MFK-parlementariër en ex-Sta-
tenvoorzitter Dean Rozier heb-
ben ervoor gekozen om niet in-
houdelijk te reageren op de be-
schuldiging dat zij betrokken
waren bij de val van het kabinet
Schotte. Volgens de publicatie
zou Steven Martina Eugene Cle-
opa, die tijdens het kabinet
Schotte nog Statenlid voor de

MAN was, destijds hebben over-
gehaald om die partij te verlaten
en zich aan te sluiten bij PAIS
van Alex Rosaria.

,,Ik vind het ronduit ridicuul”,
zo reageert Martina. ,,Ik heb al
een tijd terug besloten dat ik niet
meer reageer op zaken die wie
dan ook en op welke manier dan
ook naar voren brengt. Ik doe dat
niet.” Martina ziet geen reden
om in te gaan op de beschuldi-
ging van corruptie. ,,Als men
vindt dat ik niet correct handel-
de, dan kan men de zaak voor de
rechter brengen. ”

Parlementariër Eugene Cle-
opa van PAIS wil alleen inhou-
delijk reageren als de auteur van
het stuk zich bekendmaakt. ,,Ik
kan niks met spoken of mensen
die ervoor kiezen om anoniem
te blijven.” Tot nu toe wordt er
aangenomen dat het stuk door
Norbert George is geschreven,
maar de mogelijke auteur is al

twee dagen telefonisch niet be-
reikbaar. Cleopa doet de publica-
tie vooralsnog af als het product
van een gefrustreerde persoon,
zo liet hij tegenover deze krant
weten. 

Dean Rozier beschrijft de pu-
blicatie in een korte reactie als
‘zielig, een povere manier van
politiek bedrijven, afgezien daar-
van vind ik het ook laf omdat de
auteur anoniem is gebleven. Als
er bewijzen tegen mij zijn dan
moet men die vooral overleg-
gen’. 

De publicatie van het afge-
lopen weekeinde vermeldt dat
Eric Garcia van de Girobank aan
Rozier beloofde om een uit-
staande miljoenenclaim van het
Statenlid annex zakenman bij
Aqualectra te vereffenen als het
kabinet Schotte ten val zou wor-
den gebracht. Garcia was giste-
ren niet bereikbaar voor com-
mentaar.
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