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Ook altijd al thriller-

schrijver willen wor-

den? In AD Wikènt

doen Christel Cosijn

en Richelle van den

Dungen Gronovius

verslag van een aantal

Masterclasses

Schrijven die door

thrillerschrijfster

Marion Pauw op

Aruba werden gege-

ven. Ook voor deze

weekendbijlage inter-

viewde Rachel

Gortzak zwemtalent

Chadé Nersicio en

haar moeder. Chadé

mag zich sinds kort

sporter van het jaar

2013 noemen. Chadé

zwemt regelmatig op

internationaal niveau.

Zij heeft al vaak mee-

gedaan aan wedstrij-

den in Aruba,

Barbados, Nederland,

Santo Domingo,

Jamaica, Costa Rica

en Barcelona. 

RBC vast aan Corallo
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad/Philips-
burg - RBC Royal
Bank op Sint Maarten
zit aan cliënt Atlantis
van de Italiaans/Ne-
derlandse Francesco
Corallo vast, ook al
zegde de bank de
bankrelatie op in ver-
band met ‘reputatieri-
sico’ en stemde het
gerecht hier vorig jaar
nog mee in.

Maar omdat gebleken is
dat géén enkele andere
bank op Sint Maarten be-
reid is om met Corallo’s
Atlantis zaken te doen - en
óók omdat beëindiging
van de bancaire relatie met
RBC ‘met een aan zeker-
heid grenzende waar-
schijnlijkheid tot onom-
keerbare gevolgen’ voor
Atlantis en haar schuldei-
sers én Sint Maarten als
geheel zal leiden - beveelt
de rechter in een nieuw
vonnis dat RBC de bankre-
latie toch moet continue-
ren. En dat houdt in dat
RBC het gebruik door At-
lantis van bankrekeningen
in euro’s en dollars moet
voortzetten, totdat de bo-
demrechter onherroepe-
lijk vonnis heeft gewezen.

Dit is de uitkomst van
het kort geding met een
high profile karakter dat
door de bedrijven Atlantis
World Management op
Sint Maarten, Dawn Pro-
perties op Nevis en Inter-
national Financial Plan-
ning Services op Tortola -
allen van de zeer kapitaal-
krachtige Corallo - tegen
RBC Bank was aangespan-
nen. Bij de banktegoeden
van Atlantis c.s alleen al
gaat het om ‘miljoenen in
diverse valuta’, aldus het
vonnis.

Corallo wordt onder 
andere in verband ge-
bracht met betalingen - 
via de bankrekening van
Cicely van der Dijs - aan
Statenlid/ex-premier Ger-
rit Schotte (MFK) op 
Curaçao, die beiden ver-
dachte zijn in de strafzaak
Babel wegens witwassen

en valsheid in geschrifte.
Dat gebeurde vanuit Co-
rallo’s gokconcern BetPlus
(BPlus). Overigens stellen
zijn advocaten tegenover
de media dat BPlus geen
‘betalingen heeft gedaan
aan Schotte via zijn part-
ner Van der Dijs, maar dat
BPlus zakelijke transacties
heeft gehad met Van der
Dijs; en dat wat zij met
haar geld doet, alleen haar
zaak is’. Verder is er de
vermeende, maar door
hemzelf telkens krachtig
ontkende, betrokkenheid
van de casinomagnaat -
met gokpaleizen op Sint

Maarten, de Dominicaan-
se Republiek en Curaçao -
bij maffia-achtige groepe-
ringen. In oktober verloor
Atlantis nog een tegen
RBC opgestarte procedure
waarin werd gevorderd dat
RBC de bankrelatie diende
voort te zetten; de rechter
achtte opzegging toen ‘ge-
rechtvaardigd’.

In een nieuw kort ge-
ding vonnis van gisteren
luidt het voorlopige oor-
deel - ‘anders dan de bo-
demrechter nog oordeel-
de’ - dat RBC de bankrela-
tie niet mag verbreken. De
argumentatie hiervoor is

dat ‘geen der banken op
Sint Maarten bereid is ge-
bleken om een bankrelatie
met Atlantis aan te gaan’
en dat door Atlantis is aan-
getoond dat ook in de na-
bije toekomst geen enkele
bank dat wil; ‘hetgeen alle-
maal zou samenhangen
met de betrokkenheid van
Corallo bij Atlantis’.

Verder is voorlopig ko-
men vast te staan dat de
gevolgen voor Atlantis en
hun schuldeisers ‘onover-
zienbaar zullen zijn’, dat
de veiligheidsrisico’s - in
verband met het enorme
cashverkeer dat dan ont-

staat - aanzienlijk zullen
toenemen. En het risico
bestaat zelfs, aldus de
rechter die hiermee gro-
tendeels de argumentatie
van Atlantis’ advocaten
volgt, dat Atlantis en de
andere bedrijven de deu-
ren zullen moeten sluiten
met alle consequenties
van dien voor de circa 300
werknemers ‘en de lands-
kas’. Het gerecht houdt
hier dus terdege rekening
met andere belangen dan
enkel die van de strijdende
partijen Atlantis en RBC.

Geleid door 
eerdere uitspraak

Zolang andere banken weigeren zaken met Atlantis te doen
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50 Hours Live van start

Lauw Jacobs en Marro Pietersz zijn gisteren begonnen
aan hun missie om wederom 50 uur radio te maken
voor het goede doel. Vanaf gistermiddag 15.00 uur tot
en met morgen 17.00 uur zijn de twee Rotary-leden 
te beluisteren. Behalve de 50 uur radio maken zijn er
rond de studio nog veel meer activiteiten. Zo zijn er
diverse liveoptredens en activiteiten voor kinderen. Ook
is er dit jaar een heuse paalzitwedstrijd. Alle opbreng-
sten van de actie komen ten goede aan schoolunifor-
men voor minderbedeelde kinderen op het eiland. 
Op www.antilliaansdagblad.com vindt u een link naar
de marathonuitzending 50 Hours Live.    
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Verschillen-
de schoolbesturen hebben
gistermiddag met de mi-
nister van Onderwijs, Ire-
ne Dick, vergaderd over de
aangekondigde bezuini-
gingsmaatregelen en mo-
gelijke alternatieven hier-
voor. Tijdens de vergade-

ring werden de knelpun-
ten besproken waar alle
schoolbesturen op het ei-
land mee te maken zullen
gaan hebben wanneer de
bezuinigingsmaatregelen
worden doorgevoerd. Tot
een oplossing is het over-

leg tussen de minister en
de schoolbesturen giste-
ren echter niet gekomen.

,,Alternatieven zijn er
niet. De minister heeft
vandaag tijdens de verga-
dering bevestigd dat de be-
zuinigingsmaatregelen

doorgevoerd moeten gaan
worden, zoals in april
reeds besloten is. Het gaat
niet om een voornemen,
zoals in sommige media
werd beweerd, maar daad-
werkelijk om een besluit”,
aldus Lisette van Lamoen-

Garmers, directeur van
het Rooms Katholiek Cen-
traal Schoolbestuur
(RKCS). De schoolbestu-
ren komen volgende week
vrijdag weer bijeen om
heel concreet aan te geven
waar zij precies kunnen
bezuinigen en om welke
directe consequenties het
per school zal gaan.

Onderwijsoverleg loopt op niets uit

Oranje traint
in Rio 35


