
 

 

 

Pleitnota kort geding woensdag 11 december 2013 Terpstra tegen Willem Jan Dankbaar en 

Johannes Mauritz 

 

Rechtbank Haarlem 

Zitting                         : Woensdag 11 december 2013, 09.30 uur 

 Kenmerk                    : A13132110 

 

Pleitnota 
Inzake:   

Willem Jan Dankbaar, wonende te (2051 EM) Overveen, aan de Ruysdaelweg 14,  

gedaagde sub 1.  

en 

Johannes Mauritz, handelend onder de naam Novio Media Uitgevers, wonende te (5103 PS) 

Dongen, aan de Paul van Ostayenstraat 36,  

gedaagde sub 2. 

 

contra   

Maaike Terpstra, 

eiser,   

Procureur zijdens eiser : de heer mr. Y Moszkowicz   

Procureur zijdens gedaagden: geen 

 

 

 

Edelachtbare Heer / Vrouwe President in kort geding, geachte Heer / Vrouwe 

Voorzieningrechter, 



Inleiding   

In het navolgende zullen gedaagde sub 1, hierna ‘Dankbaar’ en gedaagde sub 2, hierna 

‘Mauritz’ (aan gedaagden sub 1 en sub 2 gezamenlijk zal in het hiernavolgende worden 

gerefereerd met ‘gedaagden’), aantonen dat de vorderingen als door de eisende partij , 

hierna ‘Terpstra’, dienen te worden afgewezen. Daarbij zullen beide gedaagden in één en 

het zelfde pleit verweer voeren (dit om redenen van helderheid en proces technische 

doelmatigheid) door achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandelen: 

1. Het verweer zijnde een integrale reactie, punt-voor-punt, op de gronden als door 

de eisende partij aangevoerd in haar inleiding. 

2. Afwezigheid spoedeisend en/of zwaarwegend belang 

3. Kansen in de bodemprocedure en het reconventie-element hierin 

4. Substantiërings – en bewijsaandraagplicht 

5. Restitutierisico 

6. Jurisprudentie 

7. Procedure 

8. Conclusie 

 

Vooraf 

 

Gedaagden verwijzen met klem naar het schrijven van beiden aan de raadsman van 

eiser van respectievelijk 30 oktober (PRODUCTIE 1) en 5 november 2013 (PRODUCTIE 

2). Hierin is aan de raadsman bevestigd dat: 

1. De auteurs van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ nog niet bekend zijn  

2. De uitgever nog niet bekend is. 

3. Het verweer van gedaagden als vervat in beider schrijven aan de raadsman van eiser 

door hem volledig terzijde is gelegd op basis waarvan thans sprake is van misbruik 

van recht dan wel een volstrekt overbodig kort geding. 

4. Gedaagden verzoeken u edelachtbare er op toe te zien dat tijdens de behandeling 

door de raadsman van eiser steeds duidelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen 

‘het werk’ van eiser en het op handen zijnde boek over de Vaatstra-zaak ‘Het 

verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ 

 

1 -- Het verweer van gedaagde zijnde een integrale reactie, punt-voor-punt, op de 

gronden als door de eisende partij aangevoerd in haar dagvaarding 

 

Met betrekking tot punt 2 van eisers gronden in haar paragraaf ‘Inleiding’ merken 

gedaagden op dat eiser Terpstra haar ‘dagboek’ nimmer als zodanig heeft gekwalificeerd. 

Eiser spreekt en sprak niet anders dan over haar ‘schrijfsels’ hetgeen meer zou zien op het 

briefgeheim dan op auteursrechtelijke aangelegenheden. Deze schrijfsels zijn op geen 

enkele wijze van auteursrechtelijke copy right-gegevens voorzien. Los van het feit dat 

gedaagden elke schending van auteursrechten of schending van enig briefgeheim bestrijden 



is daarenboven op dit moment niet eens vast te stellen welke van de in omloop zijnde 

versies het origineel omvat. Zelfs van de in het bezit van gedaagde sub 1, Dankbaar, 

verkerend versie is niet vast te stellen of het om het authentieke ‘schrijfsel’ van eiser Terpstra 

gaat. De opmerking de eiser ‘haar diepste gevoelens heeft willen uiten’ middels hetgeen zij 

aan het papier heeft toevertrouwd strookt niet met de werkelijkheid. Het epistel omvat in 

hoofdzaak niets anders dan haar frustraties over de werkwijze, de manipulaties, leugens en 

misdrijven van politie, justitie en het OM. In tegenstelling tot het door eiser beweerde, dat 

mevrouw Klaske Ferwerda zonder toestemming en tegen haar wil in een afschrift heeft 

verstrekt aan gedaagde Dankbaar, heeft Dankbaar een kopie van het vermoedde origineel 

juist op instigatie van Terpstra in zijn bezit gekregen. Dankbaar verwijst naar een 

emailbericht van Klaske Ferwerda (PRODUCTIE  3, zie bij uitroepteken 3) en een 

emailbericht van Andre Vergeer (PRODUCTIE 4, zie bij uitroepteken en onderstreept) waarin 

duidelijk wordt aangegeven dat Dankbaar met goedkeuring van eiser in zijn bezit heeft 

gekregen.  

Met betrekking tot punt 3 van eisers paragraaf ‘Inleiding’ ontgaat gedaagde Dankbaar de 

relevantie van de kwalificaties die eiser hier over Dankbaar opsomt. Het onder punt 3 

gedebiteerde is stigmatiserend en heeft het kennelijke doel gedaagde Dankbaar voor U 

Edelachtbare af te schilderen als een wereldvreemde  waandenker terwijl de woorden ‘een 

complot op het hoogste justitiële niveau’ nimmer in die termen door Dankbaar gebezigd zijn. 

De bevindingen van Dankbaar omtrent het handelen van justitie ziet op de feiten zoals deze 

zich hebben voor gedaan NA de moord op Marianne Vaatstra, niet ervoor. Eisers raadsman 

is er kennelijk bij gebaat gedaagde Dankbaar als Rechterlijke macht vijandige partij weg te 

zetten. 

Met betrekking tot punt 4 van eisers  paragraaf ‘Inleiding’ stelt Dankbaar dat zijn 

beweringen zien op delen van het dagboek welke in vele eerdere stadia door eiser Terpstra 

zelf naar buiten zijn gebracht. Derhalve wordt bedoeld met ‘putten uit’ juist die informatie 

welke reeds lang tot het openbare domein behoren en daarenboven zijn gepubliceerd in een 

periode waarin Dankbaar voor publicatie van eiser nadrukkelijk toestemming en goedkeuring 

had verkregen. Met strofes wordt in dat opzicht gedoeld op informatie welke overeenkomt 

met hetgeen is opgenomen in het dagboek maar daarin niet haar grondslag vinden. 

Gedaagde Dankbaar verwijst in dat verband naar zijn verweer aan de raadsman van eiser 

van 30 oktober 2013 

Ook deden wij reeds kond van het feit dat de thematiek van het op handen zijnde boek ‘Het 

verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ überhaupt niet afhankelijk is van welke 

toestemming dan ook, daar wij niet hebben besloten tot een integrale weergave van het 

dagboek. De wijze waarop een en ander vorm zal krijgen zult u eerst dan vernemen na 

verschijning van de uitgave 

 

Auteursrechtelijke grondslagen 

Met betrekking tot punt 5 van eisers ‘Auteursrechtelijke grondslagen’ verwijst gedaagde 

Mauritz naar zijn schrijven aan de raadsman van eiser va 5 november 2013 waarin wordt 

gesteld: “Welnu, het is naar mijn stellige overtuiging buitengewoon opportuun om op basis 

van een enkele bewering of opmerking van de heer Dankbaar – zoals gedaan in zijn email 

aan u van 31 oktober 2013 om 10.36 uur - voetstoots aan te nemen hetgeen Dankbaar 



voornoemd stelt in zijn reactie op uw schrijven aan hem van 27 oktober j.l.” Gedaagde 

Mauritz verwijst in dit verband überhaupt naar bedoeld schrijven van 5 november j.l. waarin 

wordt gesteld: 

“Ondergetekende stelt met klem dat op dit moment  in het geheel niet duidelijk is wie ter zake 

het uit te geven boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ als auteur zal optreden 

zoals ook het co-auteurschap allerminst vaststaat. Niet bekend is of de heer Dankbaar dan 

wel ondergetekende zal optreden als auteur en ook niet of er sprake zal zijn van een co-

auteurschap tussen welke schrijvers dan ook” 

en  

“Ter aanvulling op bovenstaande dient u er goede nota van te nemen dat er thans slechts 

sprake is van een werkgroep welke doende is met de oprichting van een stichting die tot doel 

heeft de publicatie van bovenbedoeld boek. Het stichtingsbestuur is thans nog niet 

samengesteld. Voor alle duidelijkheid: aan de statements van de heer Dankbaar als gedaan 

op zijn website http://rechtiskrom.wordpress.com, waarnaar u verwijst in uw sommatie aan 

hem, kunnen geen rechten worden ontleend omdat in aanmerking bovenstaande deze door 

Dankbaar aldaar gedane stelling geen basis vinden in het hierboven gestelde”.  

en 

“De uitgeverij van ondergetekende, Novio Media Uitgevers, was beoogd tot de publicatie van 

het boek echter ook daaromtrent zal de op te richten stichting zich vooralsnog dienen uit te 

spreken. Ergo: zowel de auteur(s)  als wel de uitgever is thans nog niet bekend.” 

en 

“Mocht u in weerwil van bovenstaande mij evenwel in rechte wensen te betrekken dan zij 

gemeld dat wij voor dit moment (voor de komende zes weken, zoals u meldt) slechts 

overeen gering aantal verhinderdata beschikken: 6, 7, 8 en 19 november 2013.” 

en 

“Voor zover van belang of aan de orde stellen wij subsidiair dat wij ons geheel kunnen 

vinden in de inhoud van het schrijven van de heer Dankbaar aan u van 31 oktober j.l. 

waarvan wij kortelings een afschrift ontvingen. Het lijkt ons een goede zaak dat van deze 

reactie zijnerzijds goede nota van neemt, in dier voege dat gezien de strekking ervan en in 

aanmerking genomen hetgeen bovenstaand gemeld het doorzetten van een kort geding 

neerkomt op misbruik van recht omdat u over geen enkele titel tot dagvaarden beschikt. Niet 

jegens Dankbaar en nog minder jegens ondergetekende””  

Met betrekking tot punt 6 van eisers ‘Auteursrechtelijke grondslagen’ stelt gedaagde 

Dankbaar dat hij niet in staat is eiser in kennis te stellen van de namen en adressen van 

eventuele derden die via hem de beschikking hebben gekregen over het dagboek omdat 

Dankbaar het in zijn bezit zijnde exemplaar, waarvan in het geheel zelfs niet duidelijk is of dit 

de authentieke versie betreft omdat er meerdere versie in omloop zijn, nimmer aan derden 

heeft verstrekt. Gedaagde Dankbaar beschikt over een versie welke thans een ieder op 

internet kan downloaden. Het betreft hier de gedigitaliseerde uitgave van de uitgetypte hard 

copy (niet zijnde digitaal). Dit laatste geschrift is gebaseerd op een handgeschreven 

schrijfsel van eiser Terpstra. 



Met betrekking tot punt 7 van eisers ‘Auteursrechtelijke grondslagen’ stelt Dankbaar dat 

het ‘dagboek’ nimmer is openbaar gemaakt . Gedaagde Dankbaar merkt hiertoe op dat grote 

delen van het dagboek enige jaren geleden zijn verwerkt in een kersttoespraak van eiser 

voor meerdere Friese radio-omroepen. De tekst van deze speech is door Dankbaar en de 

heer Andre Vergeer vervaardigd op verzoek van eiser Terpstra terwijl zij van haar 

goedkeuring heeft blijkgegeven door de geconcipieerde teksten ook werkelijk een-op-een uit 

te spreken. Gedaagde verwijst naar verschillende schriftelijke bewijzen en verklaringen 

daarvan zijnde:  

PRODUCTIE 5: een transcript van het telefoongesprek (digitale productie 5, op 3 minuut 

57) tussen Maaike Terpstra, Andre Vergeer en Wim Dankbaar op 30 oktober 2010 waar 

wordt gerefereerd aan het dagboek.  

PRODUCTIE 6: een transcript van een gesprek tussen Terpstra en Dankbaar waarin 

duidelijk wordt dat Terpstra (digitale productie 6, op 4.10 minuten) de website nauwkeurig 

volgt (en hem daarmee complimenteert) en er op dat moment bekend mee is dat tal van 

strofes uit haar ‘dagboek’ op deze site geplaatst zijn. Laat staan dat Terpstra hiertegen 

geprotesteerd heeft of geprotesteerd zou hebben.  

PRODUCTIE 7: Gesprek tussen Terpstra en Dankbaar van 4 januari 2011 waarin Terpstra 

refereert aan de website KlokkenluiderOnLine waarom op dat moment al delen van haar 

dagboek zijn geplaatst. (digitaal, totaal 38.30 minuten) 

PRODUCTIE 8: Duidingen van de kersttoespraak plus de integrale weergave van de 

toespraak waaruit wordt geciteerd uit het dagboek 

PRODUCTIE 9: Toestemming van Terpstra om tekst uit haar ‘dagboek te gebruiken’. Geheel 

aan het einde de bewuste tekst. Uit deze correspondentie tussen Terpstra en Dankbaar blijkt 

dat Terpstra zich volledig schaart achter de teksten op de site van Dankbaar, dit op een 

moment dat ook delen van haar ‘dagboek’ daarop zijn gepubliceerd 

PRODUCTIE 10: De integrale weergave van de speech (de kerstboodschap) van Terpstra 

zoals door haar uitgesproken op meerdere radiostations. De tekst omvat een groot aantal 

citaten uit haar ‘dagboek’. De tekst is geconcipieerd door Andre Vergeer en Dankbaar zoals 

ook uit productie 9 blijkt. 

Dat gedaagde niet over toestemming zou beschikken om tot openbaarmaking of 

verveelvoudiging van het werk over te gaan bestrijdt Dankbaar met klem en verwijst naar 

voornoemde producties 

Dit nog los van het feit dat in het geval eiser Terpstra haar toestemming herroept als het gaat 

om een integrale weergave van haar aan het papier toevertrouwde geschrift, daaraan 

sowieso gehoor zal worden gegeven. 

 

Aanvullende producties 

PRODUCTIE 16 omvat overleg tussen Dankbaar en eiser op 24 februari 2012 ter zake een 

te versturen mail naar het OM in Leeuwarden en de keuze welke delen van haar dagboek 

mee te sturen. Eerstens is eiser op dat moment bekend mee dat deze tekstdelen van haar 



dagboek van de site van Dankbaar afkomstig zijn en tweedens is middels dit bewijsstuk 

komen vast te staan dat eiser er bekend mee is (en daaraan goedkeuring geeft) dat 

dankbaar over haar werk, het ‘dagboek’, beschikt. 

PRODUCTIE 17 omvat een kennelijke e-mail van eiser aan Dankbaar welke aantoonbaar 

niet door eiser is verzonden. Eiser heeft aan twee vriendinnen aangegeven dit bericht aan 

dankbaar NIET te hebben geschreven waarmee het bewijs wordt geleverd dat eiser onder 

grote druk van haar ex-man en kinderen, die haar gehele computer hebben leeggemaakt, 

haar hebben gedreigd elke contact met Dankbaar achterwege te laten. De vraag is dan ook 

in welke mate e.e.a. thans onder wilsdwang tot stand is gekomen en of de raadsman van 

eiser ook werkelijk van eiser een mandaat heeft verkregen.  

PRODUCTIE 18 omvat een verklaring van Vaatstra-onderzoeker Andre Vergeer waarin zo 

ongeveer al het gestelde m.b.t. eerdere openbaarmakingen en het rechtmatig in het bezit 

hebben van het ‘dagboek’ door Dankbaar wordt onderlijnd en bevestigd.  

PRODUCTIE 19 geeft een heftig antwoord op de vraag hoe eisers opmerking ‘dat wordt mijn 

doodsteek’, waarmee de raadsman van eiser is gekomen in relatie tot hetgeen Dankbaar 

gedebiteerd zou hebben in de radio-uitzending van Talk2Myra,  geplaatst moet worden. 

PRODUCTIE 20 laat zien dat in december 2012 op de site KLOL delen van het dagboek 

waren gepubliceerd. Eiser bezocht deze site veelvuldig maar heeft nimmer gereclameerd. 

PRODUCTIE 21 laat zien dat elders genoemde Lameris zoals ook vele anderen het dagboek 

hebben ontvangen via Kat. In het zelfde mailbericht is te lezen dat Dankbaar zich afvraagt 

hoe Lameris in het bezit is gekomen van het ‘dagboek’. 

PRODUCTIE 22 laat zien uit welke koker het onderhavige ‘spook-kort geding’ komt.  

 

Met betrekking tot punt 8 van eisers ‘Auteursrechtelijke grondslagen’ stelt Dankbaar, maar 

ook Mauritz, dat zij NIET verklaren het auteursrecht, zo daar sprake van is, niet te zullen 

respecteren. Sterker nog: Dankbaar stelt in zijn reactie aan de raadsman van eiser in zijn 

brief van 30 oktober j.l. aan de raadsman van eiser ‘daar wij niet hebben besloten tot een 

integrale weergave van het dagboek.’ In het e-mailbericht waar eiser naar verwijst van 27 

oktober (drie dagen voor het verweer van gedaagde Dankbaar op de tweede sommatie van 

eiser) stelt Dankbaar weliswaar nadrukkelijk dat wel te doen ondanks dat hij naar zijn stelling 

daartoe geen gehoudenheid voelt in verband met een eerder nadrukkelijk gegeven 

toestemming door eiser. Dankbaar stelt in zijn eerste e-mailbericht aan de raadsman van 

eiser dat hij beschikt over een onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie van wat de 

raadsman van eiser bedoelt met het dagboek van Maaike Terpstra. Dit is bedoeld als een 

opzichzelfstaand statement en ziet niet op de uitoefening van die toestemming. 

Daarenboven doelt Dankbaar klip en klaar op de thematiek en de inhoud van het op handen 

zijnde boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. (lees niet: Het ‘dagboek’ van eiser 

Terpstra waarover de raadsman spreekt) Dankbaar stelt derhalve niets meer en niets minder 

dat hij voor wat betreft het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ überhaupt niet 

afhankelijk is van welke toestemming dan ook 

Met betrekking tot punt 9 van eisers ‘Auteursrechtelijke grondslagen’ stellen gedaagden 

dat het nog maar de vraag is over welk auteursrecht hier wordt gesproken omdat vast is 



komen te staan dat er meerdere versies van het bedoelde ‘dagboek’ in omloop zijn enerzijds 

terwijl anderzijds de oorspronkelijke handgeschreven versie niet in het bezit is van Dankbaar. 

In dit verband is een uitspraak van het hof inzake de Endstra-tapes van grote betekenis. 

Nadat de Hoge Raad een eerder vonnis (in het voordeel van eisers De Erven Endstra) had 

terugverwezen stelde het hof dat er geen auteursrechten kunnen rusten op teksten die uit 

‘een eindeloze reeks onafgemaakte, slecht lopende en ronduit kromme zinnen bestaat, in de 

zin dat het vrijwel niet mogelijk is om er de aandacht bij te houden.’ Iets wat aantoonbaar van 

toepassing is op het oorspronkelijke manuscript (de handgeschreven versie) van het 

dagboek. (ECLI:NL:GHDHA:2013:2477) Dankbaar heeft ooit inzage gekregen in deze versie 

en vaststaat dat het hier om een groot aantal onsamenhangende lossen zinnen gaat welke 

over een periode van maar liefst 3 jaren zijn geschreven. De uitspraak van bedoeld hof is 

immer nog een echte auteursrecht-klassieker. In deze uitspraak casseerde de HR het 

oordeel van het Hof Amsterdam dat voor auteursrechtelijke bescherming vereist zou zijn dat 

een werk “bewust” of als een “coherente creatie” gemaakt moest zijn. De HR verwees de 

zaak terug naar het Hof Den  Haag ter verdere behandeling en beslissing en het Hof heeft  

pas vijf jaar later, op 19 juli 2013 zijn oordeel gegeven in deze procedure. Daarmee is dit 

vermoedelijk één van de langste kort gedingen. Het Hof oordeelt dan ook dat Auteursrecht 

overweegt dat de duidingen als die van de Nederlandse en Europese werktoets de facto 

hetzelfde zijn (met verwijzing naar de recente Stokke uitspraken). In Nederland is de 

toverformule “eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel”, in Europa heet het de 

“eigen intellectuele schepping”. De toets die de HR in haar Endstra-tapes arrest heeft 

aangelegd is dus nog steeds, ook na verschillende uitspraken van het HvJ EU over de 

werktoets, van toepassing. 

De HR oordeelde in dit arrest dat het Hof terecht had vastgesteld dat de 

achterbankgesprekken een eigen karakter hadden, maar dat het de verkeerde maatstaf had 

aangelegd bij de beoordeling of ze een persoonlijk stempel hadden: “De eis dat het 

voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet 

zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van 

creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in 

elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve 

arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.” Hier borduurt het Hof op verder. Beslissend 

daarvoor is – curieus maar fraai – een passage uit “O’Hara” van Karel van het Reve, waarin 

deze toelicht waarom hij de schrijver John O’Hara bewondert: 

“Hij is geweldig goed in gesprekken. Er wordt heel wat afgepraat in zijn romans en verhalen 

en het lijkt of hij de Amerikaanse spreektaal met grote getrouwheid weergeeft – terwijl dat 

eigenlijk niet kan, want als je een gesprek van twee mensen op de band opneemt en 

getrouwelijk uittikt, krijg je een tekst waar geen touw aan vast te knopen is“. (onderstreping 

MR). Het Hof volgt deze redenering en constateert dat de transcripties van de 

achterbankgesprekken“ nauwelijks leesbaar” zijn. 

Het Hof overweegt: “Bij mondelinge communicatie liggen de eisen voor begrijpelijkheid 

klaarblijkelijk anders/lager dan bij schriftelijke communicatie”. Dit heeft auteursrechtelijke 

consequenties voor de transcripties van de achterbankgesprekken. Nu de transcripties  

bestaan uit een “schier eindeloze reeks onafgemaakte, slecht lopende en ronduit kromme 

zinnen”, wijst de vormgeving van het voortbrengels er niet op dat er sprake is geweest van 

creatieve, scheppende arbeid (of een intellectuele schepping). Het Hof sluit aan bij de 

formuleringen van de HR en concludeert dat het bij de achterbankgesprekken gaat om een 



“banaal of triviaal vormgegeven gesprek”. Kortom: geen persoonlijk stempel, dus ook geen 

auteursrechtelijke bescherming. Einde jurisprudentie ter zake de Endstra-tapes 

Nb. Bovenstaande geldt ook voor de schrijfsels van eiser Terpstra: het zijn slecht leesbare 

zinnen en zonder duidelijke samenhang en derhalve is het dankzij het transcript (een eerste 

maal waarin het vertaald is naar lopende zinnen; de hard copy) en zelfs een tweede maal bij 

het digitaliseren waarbij met behulp van le hetgeen eiser Terpstra de onderzoekers 

Dankbaar en Vergeer heeft toevertrouwd van het tweede transcript een logische weergave 

kon worden ‘herschreven’. 

Het voortbrengsel waarvoor eiser Terpstra het auteursrecht inroepen, is echter niet gelegen 

in de transscripties zoals deze in twee fasen zijn ontstaan van het oorspronkelijke 

handgeschreven ‘kladjes’, maar in de handgeschreven notities zelf. Geconcludeerd moet 

worden dat de bijdrage van Terpstra’s schrijfsels aan het thans voorliggende transcript geen 

voortbrengsel is dat haar persoonlijk stempel draagt. Dat betekent derhalve dat op het 

tweede finale transcript geen auteursrecht rust. Er is, kortom, geen auteursrechtelijke 

grondslag voor de vorderingen van eiser Terpstra en derhalve niet toewijsbaar. 

Met betrekking tot punt 10 van eisers ‘Auteursrechtelijke grondslagen’ stelt Dankbaar dat 

zelfs niet een gedeelte van het ‘werk’ van eiser door gedaagde zal worden geopenbaard. 

Gedaagde sub 2, Mauritz, ontgaat de strekking van de stelling ‘zo lang het niet in druk 

verschenen is’. Immers, als aangegeven in het verweer van Mauritz van 5 november 2013 

wordt nadrukkelijk gesteld dat noch de auteur, noch de uitgever van het beoogde boek 

bekend is geworden. Daarenboven verklaart Mauritz in een uitzending van SBS6 (Hart van 

Nederland) van 6 november j.l., ruim voor hij een dagvaarding heeft ontvangen, dat in het 

geval eiser Terpstra publicatie van haar ‘werk’ niet op prijs stelt dit ook niet zal gebeuren. De 

raadsman van eiser als wel eiser zelf hebben hier van kennis genomen 

Met betrekking tot punt 11 van eisers ‘Auteursrechtelijke grondslagen’ wordt door 

gedaagden met klem bestreden dat de inhoud van het dagboek niet eerder is openbaar 

gemaakt. Hiervoor verwijzen gedaagden naar hetgeen hierboven  is gesteld en met 

producties onderbouwd bij de bespreking van punt 7 van de dagvaarding. Tal van strofen zijn 

door Dankbaar met medeweten en toestemming van op zijn website gepubliceerd als blijk 

waarvan de audio-files met daarop de gesprekken tussen Terpstra en Dankbaar. Daarnaast 

zijn tal van essentiële onderdelen van het ‘werk’ van Terpstra met haar goedkeuring en op 

haar instigatie verwerkt en een voor haar geschreven speech welke zij heeft uitgesproken als 

kerstboodschap voor tal van Friese regionale en lokale radiostations. (PRODUCTIE 10 ) Ook 

heeft eiser een kopie van haar oorspronkelijke teksten in het bezit gesteld van de heer Gerrit 

de Boer, privédetective te Leeuwarden (PRODUCTIE  ) en is een exemplaar verzonden aan 

het OM (PRODUCTIE  12 ) In een paginagroot artikel in de Leeuwarder Courant van 1 

december 2012 citeert Terpstra uit haar ‘dagboek’ en komt zij samen met haar ex-man tot 

uitspraken welke allen hun gronslag vinden in de tekst van datzelfde dagboek (PRODUCTIE 

13 en 13a).  

 

Toestemming 

Met betrekking tot punt 12 van eisers paragraaf ‘Toestemming’ merken gedaagden op dat 

het hierboven gestelde glashelder maakt dat deze toestemming wel degelijk werd verkregen. 



In de samenhang der dingen wordt volmaakt duidelijk dat alle reeds uit het ‘werk’ van 

Terpstra geciteerde teksten met haar toestemming en onder haar goedkeuring is gebeurd. 

Het tijdstip waarnaar de raadsman refereert is niet van belang. Eiser komt niet toe aan de 

substantiëring van haar statements als gedaan onder punt 12. Eiser debiteert, zoals in de 

gehele dagvaarding het geval is, tal van stellingen zonder deze aannemelijk te maken, te 

onderbouwen of te staven. Niets maar dan ook niets van al deze statements wordt 

aannemelijk gemaakt, laats staan aangetoond of bewezen. 

Met betrekking tot punt 13 van eisers paragraaf ‘Toestemming’ stelt Dankbaar dat van het 

door de raadsman geschetste beeld niets klopt. Sterker: uit de talrijke bijgaande producties 

(de optelsom daarvan) stijgt een geheel ander beeld op. Zelfs is het zo dat Terpstra 

meerdere malen heeft gedeclameerd dat al haar schrijfsels zouden moeten worden vervat in 

een boek. 

Met betrekking tot punt 14 van eisers paragraaf ‘Toestemming’ stelt en bewijst Dankbaar 

dat hij het ‘werk’ van Terpstra met haar welnemen heeft ontvangen. Dit blijkt uit bijgaande 

verklaringen (meerdere producties) en kan ook worden afgeleid uit het feit dat eiser 

gedurende 3 jaren nimmer heeft geageerd of gereclameerd tegen de door Dankbaar 

gepubliceerde teksten uit haar ‘werk’. Sterker nog: eiser heeft hiertoe aangezet. In bedoelde 

radio-uitzending geeft Dankbaar exact aan hoe e.e.a. in zijn bezit is gekomen en vooral is 

gebleven. Dankbaar heeft nimmer verklaard dat Terpstra reeds een jaar geleden om 

teruggaaf van het dagboek heeft verzocht. Dankbaar doelt hier op de ex-man van Terpstra 

en haar kinderen. Ernstig dat de raadsman van eiser hier – zoals in de dagvaarding vele 

malen gebeurd – hier uw rechtbank  tracht te misleiden.  

Met betrekking tot punt 15 van eisers  paragraaf ‘Toestemming’ stelt Dankbaar dat tot de 

aanzegging van de raadsman van 30 oktober 2013 uit niets maar dan ook niets is gebleken 

dat eiser publicatie van haar teksten niet langer wenselijk achtte. De raadsman maakt dat 

ook op geen enkele manier aannemelijk, laat staan dat hij zulks aantoont of bewijst. Uit 

productie 4C van eiser blijkt allerminst dat Dankbaar op de hoogte zou zijn van het ontbreken 

van toestemming. De raadsman van eiser rukt uitgesproken teksten uit haar verband met – 

wederom -  de kennelijke bedoeling uw rechtbank te misleiden. Ook Mauritz is in de 

gerefereerde uitzending van Talk2Myra van 10 november j.l. helder over de wijze waarop de 

geschriften van eiser in het bezit zijn gekomen: met medeweten en toestemming van eiser. 

Iets anders is er niet van te maken. Het gesprek tussen Dankbaar en Kat is zuiver en alleen 

verwijderd omdat Dankbaar bij nader inzien niet langer geafficheerd wenste te worden met 

Kat nadat Peter R. de Vries in een uitzending van De Wereld Draait Door Dankbaar en Kat 

‘op één hoop had gegooid’.  

De zinsnede ‘Doe alsjeblieft niets met het dagboek want dat zou mijn doodsteek zijn’ wordt 

door de raadsman van eiser volledig uit zijn verband gerukt. Immers uit de vele gesprekken 

tussen Dankbaar en eiser was duidelijk geworden dat met die ‘doodsteek’ een ‘doodsteek’ 

van haar kinderen werd bedoeld. Het is ook in dat kader dat Dankbaar deze tekst debiteerde.  

Met betrekking tot punt 16 van eisers paragraaf ‘Toestemming’ stelt Dankbaar dat eiser 

haar beslissing om ruchtbaarheid te geven aan haar schrijfsels zeer wel overzien werd. De 

raadsman kan dat ook niet aannemelijk maken omdat hij tot op het uur en de minuut van de 

dagvaarding noch nimmer met eiser contact heeft gehad (PRODUCTIE 14) . Voor wat betreft 



de wijze waarop een in dit geval bedoelde toestemming gegeven dient te worden, zoals door 

de raadsman van eiser geschetst, is ridicuul en niet ter zake doend.  

Met betrekking tot punt 17 van eisers paragraaf ‘Toestemming’ verwijst Dankbaar naar 

hetgeen hij stelt onder punt 16. Ergerlijk is wel dat reeds bij punt 17 (van de 57) nu voor de 

zoveelste maal wordt gesteld dat Terpstra nimmer toestemming heeft gegeven en dat van 

enig bewijs niet is gebleken. De bewijzen ervoor stapelen zich op in de talrijke producties 

alsmede uit de gedragingen van eiser ten opzichte van gedaagde Dankbaar over een lange 

periode waarin zij talrijke malen tal van tekstdelen van haar dagboek heeft geopenbaard, niet 

in de laatste plaatst via de website Recht is Krom van Dankbaar. Derhalve is het zelfs niet 

nodig dat deze stelling in objectiviteit kan komen vast te staan middels verificatoire 

bescheiden hoewel die er wel degelijk zijn en welke spreken uit de bijgaande producties, juist 

en vooral de digitale versies ervan. De hartelijkheid waarmee eiser en gedaagde gedurende 

langere periode met elkaar schouder aan schouder opereren en dat beiden volstrekt op één 

lijn zitten spreekt uit het vele e-mailverkeer waarvan een sprekend voorbeeld wordt 

bijgesloten (PRODUCTIE 15)  

Met betrekking tot punt 18 van eisers paragraaf ‘Toestemming’ stelt Dankbaar dat gezien 

de bijgaande producties het horen van getuigen nodig zou zijn. Evenwel zou in een 

bodemprocedure waarop de raadsman anticipeert het horen van getuigen tot een 

vernietigend resultaat leiden omdat deze, de stelling van dankbaar ten deze bevestigend, er 

zijn in grote getale. Het is derhalve volstrekt ridicuul om te stellen dat een bodemrechter tot 

een oordeel zou komen dat toestemming niet is gegeven. Toestemming voor 

openbaarmaking in de toekomst op welke wijze dan ook is een geheel andere zaak. De 

raadsman haalt hier – kennelijk bewust – twee fenomenen door elkaar. Dat de in het petitum 

van de dagvaarding van de raadsman geformuleerde vorderingen ‘voor ‘toewijzing klaar 

liggen’ is niet alleen verbijsterend opportuun maar tevens van elke realiteitszin ontdaan. 

 

Openbaarmaking 

Met betrekking tot punt 19 van eisers paragraaf ‘Openbaarmaking’ inleiding stelt Dankbaar 

dat hij niet het bewijs hoeft te leveren van de stelling dat het dagboek aan minstens 20 

mensen is verspreid. De raadsman is daar namelijk van op de hoogte hoewel hij slechts één 

van hen, de heer Frides Lameris, heeft gesommeerd gelijk hij gedaagden heeft gedaan. Tal 

van anderen heeft de raadsman ongemoeid gelaten. Dat eiser slechts aan één persoon het 

dagboek in vertrouwen heeft gegeven is hierboven ruimschoots weerlegd als ook de 

bedoeling om de inhoud ervan juist wel openbaar te maken. 

 

Met betrekking tot punt 20 van eisers paragraaf ‘Openbaarmaking’ stelt Dankbaar dat het 

hier door de raadsman geponeerde, dat het dagboek zonder eisers toestemming is vertrekt 

aan Dankbaar, wordt weersproken middels meerdere verklaringen van Klaske Ferwerda 

(PRODUCTIE 3) Overigens hebben gedaagden tijdens het versturen van deze pleitnota 

geen kennis kunnen nemen van eisers ‘productie 5’omdat deze op dat moment nog niet in 

hun bezit was.  



Met betrekking tot punt 21 van eisers paragraaf ‘Openbaarmaking’ stelt Dankbaar nimmer 

het in zijn bezit zijnde exemplaar te hebben verspreidt onder derden. Dat Terpstra aan 

genoemde website-exploitanten geen toestemming heeft verleend is iets wat zich buiten 

Dankbaar om afspeelt. De raadsman van eiser kan niet aannemelijk maken – laat staan 

aantonen of bewijzen – dat Dankbaar verantwoordelijk zou zijn voor verspreiding. Sterker, 

los van het gegeven dat een slotversie van het ‘dagboek’ op internet circuleert heeft 

Dankbaar nimmer een integrale weergave van het ‘dagboek’ op zijn eigen site geplaatst. 

Nergens wordt gesteld of beweerd dat Dankbaar auteursrechtelijke argumenten zou 

ontlenen aan het feit dat het ‘dagboek’ op internet voor een ieder is te lezen.  

Met betrekking tot punt 22 van eisers paragraaf ‘Openbaarmaking’ stelt Dankbaar geen 

enkele bemoeienis te hebben met het door de raadsman veronderstelde. Nogmaals, 

Dankbaar heeft  zijn eigen site nimmer het ‘dagboek’ gepubliceerd. Bizar dat gedragingen 

van derden in de schoenen van Dankbaar worden geschoven. 

Met betrekking tot punt 23 van eisers paragraaf ‘Openbaarmaking’ verwijst gedaagde 

Dankbaar naar het onder 21 gestelde. Dankbaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor gedragingen van derden nu hij daar ook niet de hand in heeft gehad. 

Met betrekking tot punt 24 van eisers paragraaf ‘Openbaarmaking’ verwijst Dankbaar naar 

het voorgaand gestelde. Op geen enkele wijze is door de raadsman van Terpstra 

aannemelijk te maken dat Dankbaar verantwoordelijk zou zijn voor verspreiding van het 

‘dagboek’. Het is een suggestie, een verdachtmaking, meer niet. 

 

Citaatrecht 

Met betrekking tot punt 25 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ inleiding stelt Dankbaar dat de 

titel van het boek geen enkele relatie heeft met het feit of het ‘dagboek’ in welke vorm dan 

ook zou worden opgenomen in ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra. De titel staat 

voor niets meer en niets minder dan een marketing-wise interessante ‘trekker’ en ziet zuiver 

en alleen op de commotie welke is ontstaan rond het dagboek uit de hoek van de ex-man 

van Terpstra, Bauke Vaatstra, beider kinderen en belanghebbenden zijdens politie, justitie en 

het OM. De titelkeuze valt samen met het moment dat voornoemde Bauke Vaatstra en zijn 

zoons Freddy en Johan, enkele betrokkenen en gedaagde Dankbaar ter zake het dagboek, 

inmiddels al een jaar geleden, met de dood hebben bedreigd. In het boek wordt minstens 

aangegeven dat het dagboek überhaupt bestaat en de rellen welke zijn ontstaan rond de 

vermeende uitgave daarvan. 

 

Met betrekking tot punt 26 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ zij gemeld dat deze 

constatering juist is maar dat Dankbaar vooralsnog een beroep doet op het citaatrecht is 

valselijk gesteld. In het schrijven van Dankbaar van 30 oktober (PRODUCTIE 1), alsmede in 

deze pleitnota, wordt duidelijk gesteld dat zulks niet het geval is behoudens dan dat in rechte 

hiertoe verlof wordt verleend.  

Met betrekking tot punt 27 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ stelt Dankbaar dat – gezien 

het voorgaand gestelde – in het geheel niet is aangetoond dat het werk van Terpstra nimmer 

rechtmatig is openbaar gemaakt.  



Met betrekking tot punt 28 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ herhaalt Dankbaar het hier 

voor gestelde. Dankbaar wijst de kwalificatie ‘litigieuze boek’ van de hand omdat eerst dan 

het litigieuze karakter van het boek kan komen vast te staan na verschijning. Nergens is door 

Dankbaar gesteld of beweerd dat het ‘dagboek’ van cruciale betekenis voor het boek zelve. 

Gedane uitspraken door Dankbaar gedaan, o.a. naar de media waarnaar de raadsman 

verwijst, heeft Dankbaar immer duidelijk gemaakt dat het bestaan van het dagboek als 

zodanig en de inhoud ervan van groot belang is als het gaat om het handelen van het OM, 

politie en justitie in deze zaak en dat zulks maximaal aansluit op de thematiek van het boek. 

Nog belangrijker dan de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra is het handelen 

van opgemelde partijen en de wijze waarop de familie Vaatstra door diezefden zijn bejegend.  

Met betrekking tot punt 29 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ stelt Dankbaar dat zulks niet 

het geval is. Dankbaar doelt op delen van het dagboek welke eerder door eiser zelf voor een 

groot publiek zijn geopenbaard. Het staat dus in het geheel niet vast dat Dankbaar het 

gehele dagboek of delen ervan zoals eiser aangeeft zou publiceren.  

Met betrekking tot punt 30 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ stelt Dankbaar dat het hier 

gedebiteerde slaat op het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ waarvoor 

gegeven de huidige omstandigheden (PRODUCTIE 2) geen enkele toestemming vereist is. 

Dankbaar stelt in het door de raadsman aangehaalde citaat ‘NIET hebben besloten tot 

integrale weergave van het dagboek’ terwijl met de aangehaalde ‘strofen’ wordt gedoeld op 

die onderdelen van het dagboek welke gedurende jaren eerder door eiser in de 

openbaarheid zijn gebracht. Dat deze strofen op enigerlei wijze hun grondslag vinden in het 

‘dagboek’ doet daar niet aan af. 

Met betrekking tot punt 31 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ stelt Dankbaar dat het hierin 

gesteld bovenstaand afdoende is weerlegd. 

Met betrekking tot punt 32 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ stellen gedaagden dat met 

betrekking tot het hier genoemde e.e.a. bovenstaand volledig is weerlegd. Ook hetgeen 

gedaagde Mauritz zou hebben geëxpliceerd in het aangehaalde radioprogramma. Los 

daarvan heeft gedaagde Mauritz in meerdere stadia aangegeven niet tot publicatie van het 

gewraakte dagboek over te gaan. 

Met betrekking tot punt 33, 34 en 35 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ stellen gedaagden 

dat hier wordt gedoeld op het feit dat het volstrekt onmogelijk is een boek te verbieden dat 

nog niet is verschenen en waarvan de inhoud nog allerminst vaststaat. Dit zou neerkomen 

op censuur en het is daar naar dat gedaagden verwijzen in het aangehaalde vonnis van de 

kort gedingrechter te Breda. Over foto’s wordt niet gesproken omdat deze niet aan de orde 

zijn. 

Met betrekking tot punt 36 van eisers paragraaf ‘Citaatrecht’ stelt Dankbaar dat de 

bedoelde aankondiging op de website inmiddels is achterhaald. Onder meer onder invloed 

van dit kort geding en vanwege het feit dat om moverende redenen het boek goeddeels 

herschreven dient te worden is de uitgiftedatum inmiddels verschoven naar eind januari (De 

datagegevens van Centraal Boekhuis laten thans bij elke aangesloten boekhandel deze 

uitgifteperiode zien. 

 



Persoonlijke levenssfeer 

Met betrekking tot punt 37 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stellen 

gedaagden dat het dagboek NIET wordt gepubliceerd en het derhalve geen inbreuk kan 

opleveren op de persoonlijke levenssfeer van Terpstra. Dit nog los van het feit dat de inhoud 

van het boek (lees: ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’) een magistrale 

rehabilitatie oplevert voor diezelfde ‘mevrouw Terpstra’.  

Met betrekking tot punt 38 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stellen 

gedaagden dat de relevantie ontbreekt waar het gaat om het boek ‘Het verboden dagboek 

van Maaike Vaatstra’ zelve omdat hierin eiser geen andere rol speelt dan een glorieuze. 

Aantijgingen jegens eiser zijn in het 500 pagina’s tellende boek niet te lezen. Integendeel. 

 

Met betrekking tot punt 39, 40, 41, 42, 43 en 43  van eisers paragraaf ‘persoonlijke 

levenssfeer’ stelt gedaagde Dankbaar dat deze litanie aan wetenswaardigheden geen enkele 

betekenis kunnen hebben als het er om gaat wat in de dagvaarding en dit geding voorligt: 

auteursrecht en anderszins daarmee verband houden. Het gestelde over de betaalde boete 

inzake de e-mailaffaire met Peter R. de Vries is onjuist en leugenachtig. Betreffende zaak 

heeft geleidt tot een sepot 01. Zou anderszins Dankbaar hebben beschikt over een opname 

van de gesprekken met de twee gewraakte rechercheurs dan zou er door hem een bom zijn 

gelegd onder de Deventer moordzaak. Dat zijn de feiten. 

Met betrekking tot punt 44 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stelt gedaagde 

Dankbaar dat de kwalificaties welke de raadsman van eiser bezigt buiten elke orde zijn. Of 

moeten gedaagden zich ook uitspreken over het feit dat er tegen de raadsman van eiser 

thans meerdere (!) tuchtklachten bij de deken lopen en tegen hem zelfs aangifte is gedaan 

van poging tot doodslag?. 

In productie 4 van eisers dagvaarding denkt de raadsman te kunnen afleiden dat de inhoud 

van het ‘dagboek’ nodig zou zijn of zou worden aangewend om de juridische waarheid te 

ontkrachten. Dit is allerminst het geval omdat het resultaat van jarenlang onderzoek 

bepalend is voor het plot van het boek. Niet de inhoud van het ‘dagboek’ dat slechts ziet op 

de werkwijze van eerder genoemde partijen als het OM, justitie en politie. 

Daar waar de raadsman van eiser spreekt over ‘oprakelen’ verwijzen gedaagden naar het 

commentaar op punt 45 hieronder. 

Met betrekking tot punt 45 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stellen 

gedaagden dat zij nimmer enige publiciteit hebben gezocht ter promotie van het ophanden 

zijnde boek en al helemaal niet rond het onderhavige kort geding. Het is een gotspe dat de 

raadsman van eiser hiermee komt omdat het nou juist hijzelf is geweest die een persbericht 

heeft verzonden naar het persbureau Novum naar aanleiding waarvan het AD op de 

voorpagina (!) groot heeft uitgepakt met de kop ‘Maaike wil haar dagboek terug’. Op dat 

moment wist Maaike Terpstra van niets. Als gevolg van de publicatie in het AD pikten andere 

landelijke en regionale kranten het ‘nieuws’ op. De Wereld Draait Door, SBS6 / Hart van 

Nederland, RTL Nieuws, RTL Late Night, Omroep Friesland en vele anderen kwamen met 

uitdiepende reportages. In De Wereld Draait Door werd gedaagde Dankbaar als gevolg van 

het handelen van de raadsman van Terpstra door Peter R. de Vries volledig afgemaakt. 



Kenners spreken van een journalistiek dieptepunt in de historie van de Nederlandse 

televisie. Op vraag van gedaagde Dankbaar deelde eiser Terpstra mede dat zij ‘doodmoe’ 

was van al deze nieuwe commotie. Let wel: Dankbaar was gedwongen met eiser Terpstra 

contact op te nemen in het kader van het vereiste hoor en wederhoor omdat Peter R. de 

Vries in DWDD ten beste had gegeven dat “Maaike doodmoe was van Wim Dankbaar’. Dit 

bleek allerminst het geval. Voor dit laatste telefoontje aan Terpstra had Dankbaar maanden 

lang geen contact meer met haar gehad en vanaf dat moment tot nu evenmin. 

Met betrekking tot punt 46, 47 en 48 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stelt 

gedaagde Dankbaar dat hier voor het nodige is weerlegd. 

Met betrekking tot punt 49, 50 en 51 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stelt 

Dankbaar dat het hierin gestelde stigmatiseert en geheel niet aan de orde is. De relevantie 

ervan ontbreekt volledig. Wat de raadsman hiermee denkt te bewijzen ontgaat gedaagde 

Dankbaar geheel, behalve dan dat hier over zijn rug kennelijke sympathie bij u edelachtbare 

en uw rechtbank moet worden gekweekt.  

Met betrekking tot punt 52 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stelt Dankbaar 

dat het volledig onjuist is dat hij eiser Terpstra nog regelmatig zou benaderen, laat staan 

lastig zou vallen. Maandenlang heeft Dankbaar geen contact meer gehad behalve het 

opgemelde noodzakelijke telefoontje ter zake de leugen als in DWDD gedebiteerd door Peter 

R. de Vries. De bezoeken aan Zwaagwesteinde waarop de raadsman doelt zijn gedaan in 

het kader van het finale onderzoek. Eiser Terpstra is in die periode ook niet geconsulteerd of 

benaderd.  

Met betrekking tot punt 53 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ merkt Dankbaar 

op dat bedoelde Facebook-pagina in het geheel niet ziet op eiser maar op de moordzaak als 

zodanig.  

Met betrekking tot punt 54 van eisers paragraaf ‘persoonlijke levenssfeer’ stellen 

gedaagden dat er geen enkele sprake is van toe te rekenen onrechtmatige gedragingen. De 

immateriële schade welke thans zijdens eiser zou zijn ontstaan m.b.t. onderhavige zaak 

wordt door de raadsman ook niet verder onderbouwd, niet gesubstantieerd en niet 

aannemelijk gemaakt. Van grote betekenis hierbij is ook het feit dat de raadsman van eiser 

en eiser elkaar nimmer hebben gesproken en eiser geen enkele weet heeft van het hier 

gevraagde, nota bene aan een gedaagde met wie zij jarenlang schouder aan schouder heeft 

gevochten tegen het haar aangedane onrecht. Bijgaande productie (PRODUCTIE 14 ) 

spreekt verder voor zich. Deze bizarre eis dient dan ook om meerdere reden worden 

afgewezen. (hierover meer bij ‘schade’) 

 

Schade 

Met betrekking tot punt 55 van eisers paragraaf ‘Schade’ stellen gedaagden dat het toch echt 

de raadsman zelf is geweest die alle ontstane commotie heeft veroorzaakt. Naar het 

radioprogramma Talk2Myra luisteren doorgaans een handjevol mensen, de door de 

raadsman van eiser gegenereerde massale media-aandacht bereikte miljoenen huiskamers. 

 



Het ‘mitsdien’ van de eisende partij 

Met betrekking tot punt 1 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ stellen gedaagden dat zij het 

auteursrecht niet zullen schenden en derhalve is het opleggen van te verbeuren boetes niet 

aan de orde. Los daarvan zijn de bedragen als genoemd exorbitant en getuigen zij van een 

ongehoorde power play zijdens de raadsman van eiser. 

Met betrekking tot punt 2 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ stellen gedaagden dat zij aan het 

geëiste niet kunnen voldoen omdat van verspreiding onder derden door hen gepleegd, geen 

sprake is. Het afgeven aan eiser van het oorspronkelijke ‘manuscript’ van eiser is niet aan de 

orde omdat gedaagden daarover niet beschikken. Afgifte van het tweede transcript kan ter 

zitting plaats vinden echter de onzinnigheid van een dergelijke actie ligt besloten in het feit 

dat een ieder, dus ook gedaagden, een digitale versie terstond wederom kunnen 

downloaden of kopiëren vanaf de vele vindplaatsen op internet. Voorts geldt ook hetgeen 

gesteld onder 1.hierboven 

Met betrekking tot punt 3 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ stelt Dankbaar dat eerder op zijn 

website geplaatste teksten tot stand zijn gekomen met medeweten en goedkeuring van 

Terpstra. De eis tot verwijdering is derhalve niet toewijsbaar.  

Met betrekking tot punt 4 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ herhalen gedaagden hetgeen is 

gesteld onder 1 t/m 3 

Met betrekking tot punt 5 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ verwijst gedaagde Dankbaar naar 

het hierboven gestelde met betrekking tot de bedoelde Facebook-pagina. 

Met betrekking tot punt 6 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ stelt Dankbaar dat hij indien 

daartoe bij gerechtelijk vonnis gedwongen, hetgeen op grond van voorliggende als 

onmogelijk moet worden beschouwd, onverwijld aan dat verzoek zal voldoen. Dankbaar zal 

hier – los van het in rechte vastgestelde - in alle gevallen toe overgaan. 

Met betrekking tot punt 7 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ stellen gedaagden dat de pointe 

van het hier gestelde hen volledig ontgaat. Gedaagden hebben zich nimmer hinderlijk 

gedragen jegens eiser, hebben zich nimmer schuldig gemaakt aan het nodeloos aanwezig 

zijn in de nabijheid van het woonadres van Terpstra en hebben ook geen enkele behoefte 

dat in de toekomst te doen. 

Met betrekking tot punt 8 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ stellen gedaagden als hierboven 

aangegeven dat de raadsman van eiser op geen enkele wijze onderbouwt waaruit die 

immateriële schade zou bestaan. Andermaal verwijzen gedaagden naar bijgaand e-

mailbericht van mevrouw Gea van der Veen, een vriendin van eiser Terpstra (PRODUCTIE  

14). Overigens stellen gedaagden dat immateriële schade zo deze er zou zijn is ontstaan 

dankzij het persoffensief zoals de raadsman van eiser recentelijk zelf heeft ontketend. Na het 

laatste telefonisch onderhoud tussen eiser en Dankbaar (het noodzakelijk telefoontje in zake 

de door Peter R. de Vries gedane uitspraak in DWDD) hebben beiden op een lieflijke manier 

afscheid genomen. Het is dus ondenkbaar dat nu, enkele dagen later waarin geen enkele 

verandering in de onderlinge verhouding is opgetreden, Terpstra haar bondgenoot Dankbaar 

financieel zou willen uitkleden door 50.000 euro aan smartengeld te claimen en hem voor 

miljoenen euro’s te verbeuren boetes zou willen opleggen. Het één valt absoluut niet met het 

ander te rijmen.  



Met betrekking tot punt 9 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ merken gedaagden op dat zijdens 

hen geen enkele behoefte of drang bestaat familie van eiser te benaderen of te belagen. 

Met betrekking tot punt 10 van eisers paragraaf ‘Mitsdien’ stellen gedaagden dat de inhoud 

van het boek allerminst vaststaat, dat het auteurschap nog niet is vastgesteld en evenmin de 

uitgever bekend is. Dit is reeds ruim en breed aangegeven door gedaagde Mauritz in zijn 

brief van 5 november j.l. aan de raadsman van eiser Terpstra (PRODUCTIE 2 )  

 

2.  Afwezigheid spoedeisend en/of zwaarwegend belang 

De zaak is totaal ongeschikt voor een kort geding om dat tal van zaken niet helder zijn of 

door de eiser nauwelijks worden gepreciseerd of aannemelijk worden gemaakt. Bovendien 

rept de dagvaarding over spoedeisend belang (van zwaarwegend belang wordt niet 

gesproken) zonder dat zulks deugdelijk wordt toegelicht. De spoedeisendheid kan ook niet 

opgesloten liggen in het feit dat Dankbaar eiser zou lastig vallen hetgeen nimmer is gebeurd 

en door eiser ook niet aannemelijk is gemaakt. Spoedeisendheid en een zwaarwegend 

belang is evenmin aan de orde omdat gedaagden, ieder voor zich, heeft aangegeven bij 

brieven van 30 oktober en 5 november 2013 niet te zitten overgaan tot publicatie van welk 

dagboek dan ook. Met betrekking tot werkelijk alle grieven is het zeer bevreemdend waarom 

de werkelijke publicatie van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ niet 

afgewacht kan worden. 

 

3. Kansen in de bodemprocedure en het reconventie-element hierin 

De toewijzing van de door eiser ingestelde vordering in een bodemprocedure is in geen 

enkele mate waarschijnlijk, aannemelijk of voorzienbaar te achten. Overigens geeft eiser 

slechts summierlijk en nauwelijks onderbouwd aan dat hiervan sprake is. Gelet op hetgeen 

door gedaagde zal worden aangevoerd en overlegd kan niet anders dan vastgesteld worden 

dat de gegrondheid van de vorderingen in een bodemprocedure beslist niet boven enige 

twijfel verheven of voldoende aannemelijk zijn. Integendeel.  

 

4. Substantiërings – en bewijsaandraagplicht 

Eiser komt in de dagvaarding de op hem rustende substantieringsplicht en bewijsaandracht 

niet na. Deze vormfouten benadelen gedaagde in zijn procesmogelijkheden. Zo zijn de 

standpunten van gedaagden (o.a. de brief van gedaagde Mauritz van 5 november j.l)  welke 

bij eiser bekend zijn door eiser in de dagvaarding niet weerlegd en derhalve is het onduidelijk 

gebleven wat zijn mening hierover is. Vervolgens heeft gedaagde hierop niet kunnen 

reageren 

Een dagvaarding die in een civiele zaak wordt uitgebracht, dient onder andere aan de 

zogenaamde substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht te voldoen. De 

substantiëringsplicht houdt in dat de bekende verweren van de gedaagde moeten zijn 

verwoord in de dagvaarding. De bewijsaandraagplicht houdt in dat de eiser zijn 



bewijsmogelijkheden moet aangeven en deze zo mogelijk moet bijvoegen. Deze plichten 

hebben tot doel de rechter en de gedaagde zo snel mogelijk over de essentiële gegevens  

 

5. Het restitutierisico 

Het restitutierisico bestaat hierin dat eiser min- of onvermogend is hetgeen blijkt uit de 

aanhef van de dagvaarding. De kansen dat eiser na een voor haar positieve uitspraak in een 

bodemprocedure betaalde gelden of boetes succesvol terug kan vorderen dient ter zake 

eiser als uitgesloten worden beschouwd. 

 

6. Aanvullende Jurisprudentie 

Inzake het boek over De Endstra-tapes oordeelt de rechter dat delen van de verklaringen 

van Endstra al eerder gepubliceerd zijn en weegt het algemeen belang in deze zaak 

zwaarder dan het persoonlijk belang van de erfgenamen van Endstra. De rechter stelt in 

het vonnis dat 'de gesprekken die Endstra heeft gevoerd en de samenhang daarmee met de 

strafzaak tegen W.H. in het centrum van de maatschappelijke belangstelling staan en die 

gesprekken voorts inzicht geven in de wijze waarop de CIE met Endstra is omgegaan.' Dat 

gedaagden het PV te gelde zouden maken is een misleidend en ongeldig argument. De 

zonen hebben bij staking van de verkoop van “De Endstra-tapes” ook geen belang nu het PV 

op internet is geplaatst. Aldus steeds gedaagden. Dat met de uitgave van het boek wellicht 

commercieel gewin wordt behaald maakt het voorgaande niet anders. Uitgeverijen en 

journalisten dienen, om hun werk te kunnen doen, nu eenmaal inkomsten te verwerven 

(LJN: AX1292, Rechtbank Amsterdam , 341380/KG 06-838 SR) 

 

7. Procedure 

Het procesreglement kort geding rechtbanken stelt gedaagden tijdig in het bezit dienen te 

worden gesteld van de producties van eiser. Eerst na gereedkomen van deze pleitnota 

ontvingen gedaagden op maandagochtend 9 december 2013 om 10.45 uur, minder dan 48 

uur voor de zitting, de producties. Op dat moment diende omwille van de tijd reeds een print 

out voor de rechtbank te worden gemaakt welke nog in de middag van maandag 9 december 

2013 bij de rechtbank in Haarlem diende te zijn afgegeven.  

 

8. Conclusie 

De door eisers ingestelde vordering zijn niet alleen onheus en onrechtmatig maar bovendien 

niet geschikt om in kort geding te worden beslist. Daarbij wordt verwezen naar de 

tegenstrijdige verklaringen van eiser en gedaagde(n) waarbij het aandragen van bewijzen 

slechts in een bodemprocedure kan plaatsvinden zonder dat het de proceskansen en 

procesmogelijkheden van gedaagde schaadt. Gedaagde wijst op de afwezigheid van 

voorzienbaarheid dat de vordering in een bodemprocedure zullen worden toegewezen. Ook 

vormfouten in substantiërings – en aandraagplicht brengen met zich mee dat, naast de door 

gedaagden gedane verweren, de vordering in kort geding van eiser moet worden afgewezen. 



Gehele of gedeeltelijke toewijzing van een of meer vorderingen zou leiden tot nadeel aan de 

zaak ten principale. Derhalve dient de ingestelde vordering te worden geweigerd c.q. 

afgewezen, waarbij eiser wordt veroordeeld in de kosten van het geding 


