Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Zaaknummer

: CUR201903589

Behandelingsdatum

: 5 november 2019, 14:00 uur.

PLEITNOTITIES
inzake:
Harald Wolfgang Thorvald Linkels,
eiser, hierna: ‘Linkels’,
gemachtigden: mrs. A.C. van Hoof en B.L.J. Zending,
tegen:
De naamloze vennootschap Uitgeverij Amigoe N.V.
gedaagde, hierna: ‘Amigoe’,
gemachtigde: mr. K. Frielink

Edelachtbare,

1.

Inleiding

1.1

Hierbij wenst Linkels het verzoek aan uw Gerecht van 26 september 2019 nader toe te
lichten. Het gaat hier om het verzoek om Amigoe te bevelen een rectificatie te plaatsen op
de voorpagina van het dagblad Amigoe op straffe van de verbeurte van een dwangsom.

2.

Achtergrond

2.1

Op 25 augustus 2019 heeft de onderneming van Linkels, Linkels & Van Wilgen (Bonaire)
B.V., de entiteit naar Bonairiaans recht, handelend onder de naam Linkels & Partners naar
aanleiding van een verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) een voorstel
gedaan voor het leveren van ondersteunende werkzaamheden aan de directie Beleid &
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Ondersteuning van het OLB. In dit verband wordt verwezen naar de e-mail van Harald
Linkels aan Marion Gherbaz van 25 augustus 2019 (zie productie 7 Amigoe):
“Wij begrijpen dat het Bestuurscollege van het OLB op zoek is naar een aantal partijen
die haar en meer in het bijzonder de afdeling Communicatie/V&P kan ondersteunen bij
het mediabeleid. Het gaat hier vooral om het mede helpen opstellen van
persberichten, waarin uiting wordt gegeven aan o.a.:


Het beleid dat door het BC wordt voorgestaan (plannen, beleidslijnen);



Concrete acties en plannen;



Uitleg over genomen beslissingen;



Achtergrondinformatie over processen die binnen het OLB en haar apparaat
spelen. ”

Het ging hier aldus om werkzaamheden van louter ondersteunende aard, zoals het helpen
opstellen van persberichten. Een soortgelijke praktijk bestaat bijvoorbeeld eveneens op
Saba, waar een journalist werkzaam voor de Daily Herald het bestuur van Saba bijstaat in de
mediacommunicatie. Voor Bonaire zou het verzoek zijn gericht aan “een aantal partijen”. Er
was dus ook helemaal niet zeker of het überhaupt tot een overeenkomst zou komen.
2.2

Linkels heeft dit verzoek van het OLB destijds beschouwd als een mooie en eervolle taak,
met name omdat communicatie een persoonlijk passie is van Linkels. Na het voorstel van 25
augustus 2019 viel het contact echter compleet stil. Mede nu een “aantal partijen waren
benaderd” heeft Linkels ermee rekening gehouden dat bij het uitblijven van een reactie de
keuze (wellicht) niet op Linkels & Partners was gevallen.

2.3

Ruim drie weken later, zonder nog altijd maar enige reactie van het OLB te hebben
ontvangen, verscheen uit het niets op de voorpagina van de krant van de Amigoe van 16
september 2019 het artikel met dikgedrukte kop en daarboven de naam “Linkels” (productie
4):
“Bestuurscollege Bonaire huurt journalisten in voor communicatiebeleid”
Amigoe heeft het doen voorkomen alsof een overeenkomst zou zijn gesloten tussen Linkels
en het OLB. Zonder dat Linkels ook maar is gehoord werd zijn naam, zonder nuancering, op
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de voorpagina van de Amigoe van 16 september 2019 geplaatst. Zo kwam Amigoe
vervolgens op de geheel niet op waarheid berustende conclusie:
“De journalisten René Zwart en Harald Linkels toucheren over de komende vier
maanden een bedrag van in totaal ruim 24.000 dollar. In ruil daarvoor verzorgen beide
verslaggevers publicaties en zorgen zij voor de verspreiding van nieuwsberichten in
zowel gedrukte als online media.”
2.4

Pas na plaatsing van het artikel, werd even de illusie gewekt dat Linkels werd “gehoord”. Op
de avond van 16 september 2019 ontving Linkels een telefoontje van Wim Romeijn van de
Amigoe. Hierbij werd Linkels achteraf nog gevraagd om een reactie op het artikel. Linkels
heeft aangegeven dat het artikel niet overeenstemt met de waarheid en dat überhaupt niet
tot een overeenkomst was gekomen. Dit is daarna door Linkels per e-mail bevestigd
(productie 5 van Linkels).
“ik heb tot op heden niet formeel vernomen dat de opdracht (mede) aan mijn
organisatie gegund zou zijn. Ook heb ik tot op heden geen enkele overeenkomst
getekend, noch heb ik ook iets in het kader van deze (mogelijke) opdracht
gefactureerd of betaald gekregen.”

2.5

De illusie dat Linkels werd ‘gehoord’ werd nog even in stand gehouden toen de Amigoe
schriftelijk bevestigde dat zijn e-mail zou worden meegenomen en dat zijn reactie op prijs
werd gesteld. Bovendien is telefonisch bevestigd dat de naam van Linkels niet meer zou
worden genoemd.

2.6

Op de navolgende ochtend van 17 september 2019 bleek echter niets meer over te zijn van
deze beloftes. Sterker nog, zonder enig voorbehoud werd - nota bene door de auteur die
Linkels de avond hiervoor sprak - de naam “Linkels” geplaatst, boven de volgende kop
(productie 6 Linkels):
“Ophef op Bonaire en in Den Haag over omkoping journalisten”
Amigoe beschikte (en beschikt) over geen enkel bewijs dat Linkels zich heeft laten omkopen.
Dat is namelijk niet het geval. Nota bene heeft Linkels de auteur van dit artikel de avond
hiervoor uitdrukkelijk toegelicht dat Linkels niet meer van het OLB had vernomen na 25
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augustus 2019. Niettemin is Amigoe tot de geheel ongefundeerde conclusie en
beschuldiging gekomen dat Linkels zich door het OLB heeft laten omkopen.
2.7

Het artikel wekt bovendien de indruk dat Linkels “goed” door het OLB zou zijn betaald voor
artikelen die hij in zijn vrije tijd voor de website Bonaire.nu. heeft geschreven. Dit is onzin.
Linkels schrijft weliswaar zo nu en dan een artikel op de website van Bonaire.nu, maar krijgt
absoluut geen vergoeding van het OLB voor het schrijven van deze artikelen. Linkels laat
zich door niemand iets “influisteren” zoals Amigoe het keer op keer doet voorkomen. Dat
Linkels de politiek niet naar de mond praat volgt uit artikelen van Linkels op de website
Bonaire.nu van de afgelopen periode (2017 – heden).


Stoelendans binnen Eilandsraad en BC nog niet voorbij - 25 juni 2017 (productie
10A)

“…Ondertussen mag men zich afvragen of de publieke zaak nog wel wordt gediend
met politici die ongeveer per week een totaal anders standpunt innemen als het gaat
over loyaliteit aan een coalitie of aan de eigen partij…”


Ook MPB Fractieleider Daisy Coffie zegt partij nu de wacht aan - 25 juni 2017
(productie 10A)

“…Alsof er geen eind komt aan de stroom slecht nieuws en de spanningen binnen het
eilandelijke parlement en de partijen die daarin vertegenwoordigd zijn…”


Gekissebis over verankering BES in grondwet duurt voort - 9 juli 2017 (productie
10A)

“….Het heeft er alle schijn van dat het moeilijk zal zijn Nederland op andere gedachten
te brengen, zolang de eilanden onderling niet op één lijn zitten en ook nog eens intern
tot op het bot zijn verdeeld over zelfs de meest basale kwesties…”


Politieke chaos Bonaire nu compleet: 2 rivaliserende coalities in één BC - 16
augustus 2017 (Productie 10A)

“…De poltieke chaos op het eiland is compleet…”
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Hevige machtsstrijd losgebarsten binnen UPB - 19 december 2017 (productie 10A)

“…zeker in vergelijking met het huidige politieke klimaat, een periode van ongekende
instabiliteit…”


BC deed niks met Corporate Governance advies EKVD - 28 april 2018 (Productie
10B)

“… Het niet nader uitwerken dan wel implementeren van een goede Corporate
Governance is nu juist wat het huidige BC op lijkt te gaan breken…”


Getergde Interim gezaghebber Bonaire stapt per onmiddellijk op - 2 januari 2018
(productie 10B)

“…[…] lijkt voorlopig het laatste slachtoffer van het optreden van het BC dat zich, tot
nog toe, eigenlijk bij niemand echt geliefd heeft gemaakt…”


BC doet (nog?) niks met Strategic Tourism Plan - 10 mei 2018 (productie 10B)

“…de afwachtende dan wel de weinig pro-actieve houding van het bestuurscollege op
zijn minst wonderlijk te noemen…”


Verontrustend: Strategisch toerismeplan blijft maar liggen - 6 oktober 2018
(productie 10B)

“Het zittende bestuurscollege […] maakte sowieso al weinig aanstalten om wat de
doen met uitkomsten van het Strategic Tourism Plan, maar na het ontslag van […]
ziet het er helemaal somber uit…”


Concrete aanwijzingen stemmenronselarij op het eiland - 15 maart 2019 (productie
10C)

“…zorgen van bepaalde politici als het gaat om ronselen van stemmen door het
aftroggelen van volmachten door bepaalde partijen…”
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Commentaar: Overheid bakt burgers flinke poets met nieuwe nummerplaat - 23
mei 2019

“…de overheid lijkt de weggebruiker nu ook het leven zuur te willen maken met een
onredelijke hoeveelheid handelingen om…”


Dumpen van afval in natuur neemt schrikbarende vormen aan d.d. 22 juni 2019

“…de grootste boosdoener lijkt echter het complete gemis aan handhaving vanuit de
overheid”.
2.8

Op geen enkele wijze is de beschuldiging terecht dat Linkels de politiek naar de mond praat.
Amigoe heeft de e-mail van Linkels van 16 september moedwillig genegeerd. Zodra het over
de “bevindingen” van Amigoe gaat wordt dit als harde feiten gepresenteerd, maar als wordt
verwezen naar de stellingen van Linkels wordt deze afgedaan als “beweringen”.
“Ook beweert Linkels dat hij zich niet presenteert als onafhankelijk journalist.
Tegelijkertijd valt er ook op Bonaire.nu een drukbezochte website met ‘nieuws’ over
het eiland nergens te lezen dat de gepubliceerde artikelen van Zwart en Linkels zijn
ingefluisterd door het Bestuurscollege dat hiervoor ook goed betaalt.”.

2.9

Linkels heeft juist uitdrukkelijk stelling genomen tegen de onware uitspraken. Amigoe heeft
hiertegen geen enkel feit of omstandigheid ingebracht dat op het tegendeel zou wijzen. Door
te spreken van “Omkoping”, zonder enige nuance, presenteert Amigoe dit als waarheid. Ook
het afdoen van de stellingen van Linkels als louter beweringen is onacceptabel.

2.10

In andere kranten en nieuwsfora (zie bijvoorbeeld productie 2 tot en met 4 zijdens Amigoe)
worden aanhalingstekens gebruikt (“omkoping van journalisten”) en begrippen als
“vermeende” (omkoping) gehanteerd, om zo aan te duiden dat het door iemand als
stelling/bewering naar voren is gebracht en geen vaststaand feit. Dit getuigt van
journalistieke integriteit, waar het de Amigoe aan ontbreekt. Amigoe wil van integriteit niets
weten en doet uitspraken die het machtige wapen van de krant onwaardig zijn door haar
beweringen te omschrijven als een “fait accompli”. Amigoe kan eenvoudigweg niet tot deze
ongefundeerde uitspraken over zijn gegaan. Niettemin is Amigoe willens en wetens toch
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verdergegaan met de bewering dat Linkels zich heeft laten omkopen en betaald is door het
OLB om het OLB in een positief daglicht te schetsen.
2.10

Op 18 september 2019 wordt immers de lijn doodleuk doorgezet met koppen als:
“VVD vraagt opheldering over omkoping”
“Website neemt omgekochte journalisten in bescherming”.
Amigoe lijkt zich hier zelfs op de borst te kloppen voor het aan het licht brengen van het
besluit van het OLB. Een besluit dat Linkels niet eens bekend was tot het moment dat
Linkels dit in de Amigoe las. Amigoe wist dat er geen feiten waren om haar artikelen over
Linkels te staven, maar heeft haar uitspraken doorgezet en zelfs kracht bijgezet. Linkels is
meermaals ongegeneerd door de Amigoe door het slijk gehaald door te blijven spreken van
“omkoping” van “twee journalisten” en de “fratsen van dit duo” waaronder “de hele
journalistiek te lijden heeft”. Wij wijzen er op dat tussen Linkels en Zwart geen collegiale of
vriendschapsbanden bestaan.

2.11

Alsof er geen maat op staat zijn in de Amigoe 19 september compleet (nieuwe)
gefabriceerde onjuistheden verkondigd, met een wederom verrassende kop:
“Bestuurscollege Bonaire trekt besluit over inhuur journalist in”.
Ook hierin weer worden, zonder dat Linkels is gehoord, onjuistheden gesteld, in het
bijzonder:
“Zwart & Linkels gaven later toe dat zij bij herhaling het openbaar lichaam hadden
bijgestaan met redactionele diensten, terwijl zij ook jarenlang als ‘journalisten’ talrijke
artikelen publiceerden die hen werden ingefluisterd door het BC. Beide schrijvers
hielden hun werk als overheidsvoorlichters voor hun lezers verborgen.”

2.12

Linkels heeft nimmer iets dergelijks toegegeven! Dat zou bovendien in strijd met de waarheid
zijn. Linkels heeft nooit journalistieke of mediagerelateerde werkzaamheden verricht ten
behoeve van het OLB. Uitsluitend zijn onderneming Linkels & Partners heeft in de afgelopen
vijf jaar vier keer geringe diensten verleend aan het Boneriaanse overheidsapparaat in de
breedste zin van het woord. Het gaat hier om twee cursussen (Nederlands en
Loonadministratie) en het twee keer verlenen van assistentie op het gebied van werving en
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selectie. In dit verband worden bovendien de facturen in dit verband overlegd als productie
11. Slechts incidenteel heeft Linkels & Partners aldus haar diensten ter beschikking gesteld
aan het OLB, en nooit op het gebied van communicatie. Dit is bevestigd in de brief van 4
november 2019 van de gezaghebber aan de eilandsraad (productie 12).
“Di sr. Linkels òf su kompania no tin ningun faktura konosi pa ku trabounan di
komunikashon.
Meer is er niet. Linkels heeft niets “beweert”. Hij heeft de Amigoe in alle transparantie de
waarheid verteld. Dat Linkels iets verborgen zou willen houden voor het publiek, zoals de
Amigoe hem in de schoenen heeft geschoven, is eenvoudigweg niet waar.
2.13

Harald Linkels is een onbevangen en onafhankelijke professional met een passie voor
communicatie. Linkels schrijft artikelen over zijn interesses, maar is daar niet voor betaald
door OLB. Zijn core business is organisatie-psychologie, in welk verband Linkels in de
afgelopen jaren met zijn onderneming Linkels & Partners inderdaad incidenteel diensten
verleende aan het OLB, maar dit zijn diensten met een neutraal karakter.

2.11

Amigoe is ver over de schreef gegaan en gedraagt zich niet overeenkomstig hetgeen van
een prominente krant mag worden verwacht. Alle andere kranten en nieuwsfora hebben dit
onderwerp behandeld met gepaste terughoudend en journalistieke integriteit. Amigoe heeft
er echter voor gekozen een geheel andere koers te varen door Linkels te slachtofferen en
hem aanhoudend, publiekelijk ongefundeerd te beschuldigen van betrokkenheid bij
omkoping. Dit alles zonder dat zulks op feitenmateriaal is gebaseerd.

3.

Jurisprudentie

3.1

Naar vaste jurisprudentie geldt dat verdachtmaking op zijn minst op enig feitenmateriaal
moeten zijn gebaseerd. De Amigoe heeft echter geen enkel feit voor handen waarmee zij
haar beweringen kan onderbouwen en heeft dit bovendien gedaan zonder de verplichting om
te horen, door minstens plaatsing van de e-mail van Linkels1. De feiten die bovendien door
Linkels naar voren zijn gebracht zijn genegeerd en afgedaan als louter beweringen. Zijdens
de Amigoe is aldus in dit verband niets op feiten gebaseerd of is ook maar gepoogd zich op
feiten te baseren, ondanks dat deze op een presenteerblaadje zijn aangereikt. Een bevel tot

1

ECLI:NL:OGEAM:2011:BX5574
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rectificatie is noodzakelijk omdat de Amigoe aan Linkels met haar lichtvaardig handelen
ernstige schade heeft berokkend. Door rectificatie kan een begin worden gemaakt aan het
zuiveren van de naam en reputatie van Linkels. Een belangenafweging resulteert hierin dat
een

rectificatie

gerechtvaardigd

zal

zijn,

gezien

de

niet

op

feiten

gebaseerde

beschuldigingen dat Linkels zich heeft laten omkopen.
3.2

Namens Linkels wordt uw Gerecht derhalve verzocht over te gaan tot plaatsing op de
voorpagina van de krant Amigoe, zoals uitgegeven op Bonaire, Curaçao en Aruba, de
navolgende rectificatie en wel op de dag volgende op uw vonnis op straffe een direct te
verbeuren dwangsom ten belope van Nafl. 50.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat
gedaagde in strijd met het vonnis handelt, tevens onder veroordeling van gedaagde in de
kosten van dit geding
“RECTIFICATIE
De Amigoe heeft in de afgelopen weken diverse artikelen gepubliceerd waarin werd
gesteld dat de heer Harald Linkels zich zou hebben laten omkopen door politici dan
wel het Bestuurscollege van Bonaire, om voor hen (onterecht) positieve artikelen te
publiceren, onder andere op de website www.bonaire.nu. Ook heeft de Amigoe
geschreven dat Linkels ‘jarenlang’ als ‘journalisten’ talrijke artikelen publiceerde die
hem door een bestuurscollege werden ingefluisterd.
De Amigoe heeft in haar editie van donderdag 19 september jl. vermeld dat Linkels die
beschuldigingen zou hebben toegegeven.
De Amigoe erkent dat Linkels zulks niet alleen niet heeft toegegeven, maar steeds
nadrukkelijk heeft ontkend. De Amigoe erkent ook dat de bewuste artikelen onnodig
grievend zijn voor de heer Linkels en dat zij geen bewijzen heeft voor de door haar
gedane beschuldigingen aan zijn adres.”

Met conclusie
Tot persistit!
5 november 2019

De gemachtigde,
A.C. van Hoof
B.L.J. Zending
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