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Heden is het client gebleken dat een kennelijk door u betaalde paginagrote
advertentie is verschenen in het lokale dagblad Extra. In bedoelde advertentie
wordt letterlijk gesteld.

Mahaai, 21 juni 2012

Geachte leden van het bestuur,

Namens client, de heer Francesco Corallo, vragen wij uw bijzondere aandacht
voor het navolgende.

In de Amigoe van woensdag 13 juni 2012 en naar verluidt tevens in het van
dezelfde datum daterende te Sint Maarten verschijnende dagblad The Daily Herald
wordt melding gemaakt van een kennelijk door u aan bedoeldte) dagbladien) ter
hand gesteld schrijven van uw zich als 'Stichting Pro Pueblo' aanduidende entiteit,
gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
Nederland, mevrouw mr drs. ].W.E. (Liesbeth) Spies, met de titel c.q. onderwerp
,Regering Schotte in de macht van georganiseerde misdaad'.

Client beschikt over het schrijven in kwestie en meent dat de inhoud daarvan met
name op het hierna te noemen onderdeel diffarnerend is jegens hem. Naast
andere zaken die client hoegenaamd niet raken is in bedoeld brief narnelijk de
volgende voor client uitermate bezwaarlijke zin opgenomen:

'Atlantis World is eigendom van de Iwliaanse maffiabaas Francesco Corallo'.
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'Atlantis World ta propiedat di e Mafioso Italiano Francesco Corallo'.
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De hiervoor aangeduide stellingen impliceren dat client niet alleen lid zou zijn van
de 'Maffia' maar daar ze1fs een leidende rol in zou spelen afgaande op de
aanduiding 'maffiabaas'. Het is u, mede gezien de titel e.q. het onderwerp van uw
brief en door u betaalde advertentie, uiteraard bekend dat met het woord 'maffia'
geduid wordt op een organisatie waarvan de doe1stelling betreft het in
georganiseerd verband begaan van strafbare feiten van allerhande aard en daarmee
dus de georganiseerde misdaad. Met uw als stelling - en niet als mening of
veronderstelling - gepresenteerde hiervoor geciteerde uitlatingen doet u het
voorkomen als zou het om een feit gaan dat client onderdee1 van de
georganiseerde misdaad in het algemeen en de Italiaanse maffia in het bijzonder is
en daar zelfs een leidinggevende rol in zou spe1en.

Client is niet nu en ook niet in het verleden betrokken geweest bij georganiseerde
misdaad en in is als zodanig ook nimmer veroordee1d ter zake met georganiseerde
criminaliteit verb and houdende zaken. Ten stelligste wordt door client in het
verlengde daarvan dan ook weersproken dee1 uit te maken van of een
leidinggevende rol te hebben in de georganiseerde criminaliteit in het algemeen en
de maffia in het bijzonder.

Uw zeer kwalijke uitlatingen brengen client en zijn diverse ondernemingen,
blijkens hem en zijn onderneming reeds nu bereikte berichten, directe schade toe
op Curacao en Sint Maarten maar tevens buiten voormelde landen. lmmers heeft
u ervoor gekozen uw op geen enkele wijze nader onderbouwde stelling en
suggestieve opmerking te moeten richten aan de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksre1aties van Nederland, mevrouw Spies.

De door u in de meergenoemde brief en advertentie vermelde aannjgingen
richting client en de door u gebruikte bewoordingen in voorme1de brief en
advertentie zijn, mede gegeven de gepresenteerde context en suggestieve aard,
ronduit lasterlijk te noemen.

Met het delen van uw als stellig feit gepresenteerde uitlatingen in de media en het
zich daarmee aldus publiekelijk uitlaten over client heeft u de grenzen van het
betamelijke overschreden heeft. Uw hande1en kenmerkt zich jegens client als
diffamerend en het uiten van lasterlijke praat, doch meer nog het ronduit
debiteren van onwaarheden. Uw uitlatingen zijn uitermate be1edigend jegens
client.

2



·Me) •.
Attorneys at Law

U handelt daarmee onrechtmatig jegens client die door uw diffamerende
uitlatingen schade lijdt. U bent uit dien hoofde gehouden tot rectificatie en
schadevergoeding van de door client geleden schade, waarvoor hij u voor zover
nodig middels deze aansprakelijk stelt.

Middels deze sommeer ik u om binnen achtenveertig uur, na heden, aldus - mede
in verband met het tussenliggende weekeinde - uiterlijk op maandag 23 juni 2012
om 12.00 uur, uw uitlatingen te rectificeren middels een perscommunique, dan
wel anderszins een aan de media toegezonden schrijven, verzonden minimaal aan
het drietal hiervoor aangeduide dagbladen, en daarnaast een schrijven aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland, mevrouw
Spies, waarin u opneemt:

'Middels het schrijven van de stichting Fundashon Pro Pueblo aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre!aties van Nederland, mevrouw mr drs. l.W.E.
(Liesbeth) Spies, van 13 juni 2012 heeft zij ten onrechte uidatingen met een diffamerende
karakter gedaan jegens de heer Francesco Corallo als zou hij een 'Italiaanse maffiabaas'
zijn. De Fundashon Pro PueHo moet echter toegeven dat zij niet over bewijs beschikt vaor
deze door haar geuite ernstige beschuldiging en dat zij vaor de door haar gewekte suggestie
als zou de heer Francesco Corallo banden met de maffia hebben of hebben gehad geen
bewijs heeft. Daartoe gesommeerd door deadvocaat van Francesco Corallo zet de
Fundashon Pro Pueblo die door haar ten onrechte gedane uiting en gewekte suggestie recht
door deze rectificatie te publiceren'.

lndien ik op voormelde datum en tijdstip geen afschrift van bedoeld
perscomrnunique en brief heb ontvangen, zal ik onmiddellijk een kort geding
tegen u entameren, waarin naast rectificatie tevens een voorschot op de door
client geleden en te lijden schade zal worden gevorderd. Voor de kosten gemoeid
met het kort geding houdt Client u eveneens volledig aansprakelijk. Client
behoudt zich ter zake ieder recht voor.

lk vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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