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Zaak Babel:
wachten op
resultaat
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is wachten op onderzoeksresultaat in
de zaak ‘Babel’, waarin oud-premier Gerrit Schotte en
zijn levenspartner Cicely van der Dijs worden verdacht.
Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd
weten. Alleen dan kunnen zij iets zeggen over een moge-
lijke datum waarop de zaak zal voorkomen.

Eerder liet het OM in een
persbericht weten het onderzoek
‘Babel’ zo snel mogelijk voor de
rechter te brengen. ,,Zodra het
onderzoek gereed is zullen beide
verdachten, Gerrit Schotte en Ci-
cely van der Dijs, worden gedag-
vaard om voor de rechter te ver-
schijnen”, liet het OM weten.

Het is nu wachten totdat dat
onderzoek gereed is. Ondertus-
sen zijn de beide verdachten,
Van der Dijs en Schotte nog ge-
hoord in het onderzoek, be-
vestigt het OM. Ook anderen,
waarover het OM niet verder wil
uitweiden, zijn gehoord. 

Dat het onderzoek zo lang
duurt, heeft te maken met de zo-
genoemde rechtshulpverzoe-
ken. De resultaten daarvan moe-
ten nog worden toegevoegd aan
het dossier. Het is niet duidelijk
of het OM het hier heeft over
nieuwe rechtshulpverzoeken of
dat het gaat om een eerder
rechtshulpverzoek aan Italië
gaat. 

Er werd in het Zuid-Europese
land onder andere een huiszoe-
king gedaan. Ook werden daar
verschillende getuigen gehoord.
Hoewel het OM zelf geen verde-
re uitspraken doet over deze
huiszoeking, deden er direct na
het rechtshulpverzoek al ver-
schillende geruchten de ronde
dat dit bij Francesco Corallo zou
zijn; het was immers zijn bedrijf
BPlus dat verdachte stortingen -
een van 140.000 dollar en een
van 73.422 dollar - heeft gedaan

op de rekening van Van der Dijs. 
Over de huiszoeking in Italië

beperkte het OM op Curaçao
zich tot de volgende verklaring:
,,In de afgelopen week is op ver-
zoek van het Openbaar Ministe-
rie, en na daartoe verkregen toe-
stemming van de autoriteiten al-
daar, huiszoeking gedaan in
Italië. Daarnaast zijn diverse ge-
tuigen gehoord, zowel in Italië
als in Sint Maarten. Ook op Cu-
raçao zijn er vandaag (gisteren,
red.) meerdere getuigen ge-
hoord.” 

Schotte zelf, en over wie de
rechter-commissaris uiterlijk
maandag een beslissing zal ne-
men inzake de rechtmatigheid
van de voortzetting van de inver-
zekeringstelling, is gistermid-
dag door het onderzoeksteam
van de Landsrecherche nader
gehoord.

Hoe lang het nog gaat duren
voordat de onderzoeksresul-
taat(en) binnen zijn, is ook bij
het OM onbekend. 

Tijdens een ceremonie op Marinebasis Parera heeft brigade-generaal Dick Swijgman het commando
over de Zeemacht in het Caribisch gebied overgedragen aan commandeur Hans Lodder. 
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Overdracht
commando
Zeemacht
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens een cere-
monie op Marinebasis Parera
heeft brigade-generaal Dick
Swijgman het commando over
de Zeemacht in het Caribische
gebied gistermiddag overgedra-
gen aan commandeur Hans
Lodder. Generaal Swijgman
kreeg bovendien de hoogste
Amerikaanse medaille uitge-
reikt die buitenlandse militairen
kunnen ontvangen: de Legion of
Merit. Hij kreeg deze onder-
scheiding vanwege zijn tomelo-
ze inzet in het optimaliseren van
de internationale strijd tegen de
smokkel van drugs in het Cari-
bisch gebied.

Swijgman gaf in zijn speech
aan, terug te kijken op vier inte-
ressante jaren als Commandant
Zeemacht in het Caribisch ge-
bied. Hij illustreerde dit aan de
hand van hoogte- en dieptepun-
ten. Als hoogtepunt noemt hij
de bijdrage die de Koninklijke
Marine mag leveren aan het so-
ciale vormingstraject op Cura-
çao, de hervorming in de basis-
opleidingen bij de kustwacht,
het openhouden van Mariniers-
kazerne Savaneta op Aruba en
het oprichten van het perma-
nente marinedetachement op
Sint Maarten. Als laatste noem-

de hij de trainingen die nu regel-
matig plaatsvinden op Sint Eu-
statius en Saba. Dieptepunten
waren voor Swijgman het verlies
van twee mariniers op Aruba,
die bij een auto-ongeluk om het
leven kwamen, maar ook ont-
slag van medewerkers vanwege
laakbaar gedrag of betrokken-
heid bij misdrijven. Als laatste
stipte hij in dit kader enkele
landsbesluiten bij het ministerie
van Justitie aan die nog niet zijn
doorgevoerd, terwijl ze al lange-
re tijd op de agenda staan. Na
zijn speech werd met het strij-
ken van de commandovlag op
het ondersteuningsschip Zr.Ms.
Pelikaan het einde van zijn com-
mando ingeluid en nam com-
mandeur Lodder het woord.

Lodder vertelde in zijn speech
uit te kijken naar de uitdaging
die hem in deze bijzondere om-
geving te wachten staat. Hij
doelde hiermee op samenwer-

king tussen militairen van de
Vloot en het Korps Mariniers, en
samenwerking binnen de krijgs-
macht: met militairen van de
landmacht, luchtmacht en ma-
rechaussee. Daarnaast noemde
hij de internationale samenwer-
king die hij tegemoet gaat met
eenheden van de verschillende
landen die actief zijn in de Cari-
bische Zee en de samenwerking
met de verschillende landen van
de Koninkrijk der Nederlanden.
Na het hijsen van de comman-
dovlag op het ondersteunings-
schip Zr.Ms. Pelikaan nam Lod-
der het commando over de Zee-
macht in het Caribisch gebied
op zich.

Naast diverse militaire eenhe-
den waren ook belangrijke part-
ners van Defensie in het Cari-
bisch gebied aanwezig, zoals
reddingorganisatie Citro, het
Vrijwilligerskorps Curaçao en
de Veteranenvereniging.
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