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TEll AAJZIEII TAll DE YEITEM

:

Overwegende,dat ejeor bjJ dagva,ardingen daarnode
ovoreonstommondoconclusie van eis hooft gosteld:

dat oisor is prosidont van do Btichting Jederlanda
Laureaat van do Arbeid, en gedaagdein doze zelfde
organisatie do functie bokleodde van “doken van do
Arboid”;

dat geda.agdo op of omstreeI~s 21 soptombor 1970
zowol tolefoniach, telografisoh als per exprosso—brief
aan oisor in sUn voormeldo hoodanigheidmet omniddol-
hike ingang om porsoonlljke rodenenontslag heeft vor-
zooht ait sun funotie;

dat eiser dit versook onvorwijid heeft ingevilligd,
waarmedo mitsdion op of omstreoks 21 september 1970
gedaagde goon “Deken van do Arbeid” van do Stichting
“liodorlands Lauroaat van do Arboid” moor was;

dat eisor t5jdena do tweedo vereldoorlog gonoopt
word lid to worden van do N.S.B., ala gevoig waarvan
h~j in 1947 bU uitapraak van eon Tribunaal word ver-
oordeold tot vUf jaren intornering voorwaardelijk met
eon prooftijd van drie 3aar;

dat eisor lid van do N.S.B. was geworden om to
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voorkomendat in do zogenaamdevakbondvan do kappers—
organisatie, waarvan IIij bU hot uitbreken van do tweede
wereldoorlog in Nederland doel uitmaakte, zich eon
“echte” N.S.B.—er zou indringen;

dat hot Tribunaal met zijn uitsprae.k met doze om—
standigheden weinig rekoning hoeft gehouden, en serat
bij eon uitspraak, godateerd 8 mei 1952 van do
Zuiveringscommissievan hot ~appersbedr~jf word eiser
van iedore blaam gezuiverd;

dat gedaagde in of omstreoks do maanden oktobor en
november1970 foto—kopie~n van eon bladzljde uit hot
dagblad “Oost-Brabant” van donderda~ 11 december 1947,
houdendo eon bekuopt verslagje van do sitting van hot
Tribunaal, waarop do zaak van eiser word behandeld,
heeft rondgostuurdaan eon groot aantal personen, die
betrokken sUn bij do stichting waarvan eiser president
is, somede aan politiefunctionarissen van plaatsen waar
eiser in do laatste jaren gewoond heeft,aan Belgische
regeringsautoritoiten (do idee van hot Laureaat van do
Arbeid komt uit Belgi~) en aan vole anderen, die
daarvoor naar gedaagdes mening belangstelling souden
kunnon hebben, on die sakelUke of persoonlUke rolaties
tot eiser onderhouden;

dat gedaagde daarbU goon kommentaar heeft gevoegd,
en ook goon mededeling is gedaan van do uitspraak van do
suiveringscommissie, die hiervoor word aangehaald,
hoewel gedaagdedaarvanop do hoogte was;

dat eisor is van onbesproken godrag en niumer met do
gewone strafrechter in aanraking geweest;

dat voormelde handeling van gedaagde is onrechtmatig,
hebbonde liii toch niet do sorgvuldigheid in acht genomen,
die in hot maatschappelUk verkoor betaamt ten aansien van
eons anders persoon, en tot gevoig hoeft gehad en nog kan
hebben, dat eiser schade en nadeol lUdt in eer en goode
naam;

dat gedaagd~, hoewel op hot onjuiste van sUn handolwUse
gewesen, niet bereid blUkt to sUn, sUn akties ten aansien
van eisor to staken en selfs telegrafisch hoeft gedroigd
dat h~j, so hot tot eon procedure in kort geding sou komen,
do “landelUke pors” daarbij sou uitnodigen, daaraan toevoe—
gende dat hU “niet sal swijgen; hot koatbare dossier vol
verrassingen over Uw porsoon en Uw aktiviteiten in mijn
besit sal eon openbaring sUn”;

dat eisor mitsdien belang heoft bU eon vonnis, waarbij
geda~gde wordt veroordeeld om sich op straffe van eon
onmiddellilk opvorderbare boete van duisend gulden per
overtreding sich to onthouden van iedere mededeling aan
derden met betrekking tot do persoon of aktiviteiten van
eiser;

met conclusie

:
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dat hot der rechtbank behage, bU vonnis, soveel
mogelijk uitvoerbaar bU voorraad:
a. to verklaron dat do door godaagdo gepleegde daad is

beledigend;
b. gedaagde to veroordelen om aan eiser tegen behoorlijk

bewijs van kwijting to betalen do somma van twintigduisend
gulden, althans eon sodanig bedrag ala do rechtbank in
goode justitie sal vermenen to behoren, strekkende tot
vergoeding van do door eisor geledon en nog to lijden
schado, subsidiair tot betering van hot nadool in oer
en goode uaam geleden;

C. dat dit vonnis ten koste van gedaagde sal worden gepu-
bliceerd in tenainste die grote landelUko dagbladen in
Nederland on ~4n landelljk dagblad in Belgi~;

d. gedaagde to veroordelen in do kosten van hot geding;

Overwegende,dat gedaagdehierop —ouder overlegging
van eon vijftal producties— heeft doen seggen voor antwoord:

1. Gedaagde beroept sich op do onsplitsbaarheid van sUn
aveuts; h~j erkent do juistheid van hot gostelde
in do eerste die “aangesiens” der dagvaard.ing;

2. Hot is juist dat eiser voorsitter is van eon partikii—
hero stichting sonder enig officieel karakter, genasad
Jederlands Laureaat van do Arbeid, welko atichting door
eiser bU akte d.d. 11 april 1963 is opgericht; dose
stichting, waarvan do overigo bestuursleden sUn do echt-
genoto van eiser en sekere Mej. Van Dijk, wordt, soals
reeds bhijkt uit do statuten exclusief beheerat door eise2
die autonoom bepaalt aen wie welke —door hem self be-
dachte— ondorsoheidingen en eretitels worden uitgedeeld
(by. Hoofddoken, reap. Doken reap0 Laureaat van
do Arboid);
ter illustratie van do wijze, waarop do stichting in do
praktUk funktionoert worden overgelegd eon publikatie
in Vrij Nederland van 24 april 1971, alamede eon uitgave
van do stichting solve ter gelegenheid van vat genoemd
wordt haar eerste lustrum;

3. Eveneensis juist, dat gedaagde sich door eiser, die
zich met “Excellentie” hot aanspreken, met do titel van
Deken van do Arbeid heeft laten vereren. Evonseer is
juist, dat gedaagde in september 1970 wegens eon menings-
verachil met eisor voor dose titel en voor do daarmee
samenhangende funktie onder oiaer in diens organisatie
heeft bedankt;

4. Juist is, dat oiser tijdens do tweede wereldoorlog lid
van do N.S.B. is geweest; bovendien is hU begunstigend
lid geweest van do Germaause S.S.; voorts was hU lid van
hot Arbeidafront; verder heeft b4J dienat genomen bU do
West—deutacher Wache—und Schutadienat en do Wachdienst
Nieder—Sachsen; bovendien heeft hij tijdens do duitee
besetting gotracht om met behulp van hot N.S0B.—
hoofdkwartier en do S.D.—chef Weber burgemeestor van
Budol to wordon. Dat eiser tot hot N.S.B.—hidmaatschap,
reap. tot do andere lid.maatschappen sou sUn “genoopt”
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(vat daaronder ook sou moeten wordon volstaan), ontkent
gedaagde. De betreffende stelling is bovendien in strijd
met do vohgendealinea van do dagvaarding;

5~ Juist is, dat oiser op of omatreeks 11 september1947
door hot Tribunaal to Eindkioven tersakevan do onder 4
genoemdegedragingenis veroordeeld tot vijf jaar inter—
nering voorwaardelUk, terwijl hem bovendiendo beide
kiesrechten onvoorwaardelUk werdon ontnomen. Do uit-
spraak heeft vervolgens van do Hoge Autoriteit hot
fiat oxeeutio gekregen.
Voordien was eiser reeds 2* jaar vowrlopig gedetineerd
geveest;

6. Ter adstruktie van 4 en 5 wordt overgelegd hot veralag
van do sitting gopubliceord in Oost—Brabant van 11
september 1947.
Uit dit verslag blUkt o.a0 dat eiser noch sUn verdedig—
ster do boachuldigingon weerspreekt, doch laatstgenoemde
eiser —ter sijner ontlasting— ala eon fantast kwalifi—
ceert, terwijl ~Ubovendien eon beroep doet op goode
handohingen van eiser en op sUn sielige omatandigheden.
Van enig beroep op handolon in noodtoestand reap. ter
voorkoming van erger, blUkt uit hot veralag niets.
Gedaagde ontkent dasrom met klein, dat oisor hid van do
N.S.B. was gewordon om to voorkomen, dat in do door
eiser bedoolde vakgroep eon “ochte” LS.B.—er sou
indringon;

7. Hot Tribunash heeft in sUn uitspraak met dose door eiser
gostelde omatandighoid niet “weinig” rekening gehoudeh,
ioi~h in hot gehoel niet, en wel omdat or toen goon beroep
op is gedaan;

8. Eerst na hot u.ttbrengenvan do dagvaardingheeft gedaagde
in handen gekregen eon foto-kopie van eon stuk, dat sich
sandient ala eon uitspraa.k van eon Zuiveringscommissio

“in hot leven geroepen ton behoove van do hoer Cornohis
L.H. van Uden, voozinalig leider van do in h940 opgerich-
to “Unie van kappers”, thans algemeensecretaris van hot
Ned. Gen~otschap voor Hoofd— en Haarhygi~ne, aecretaris
van Coinmissarisson van do Nasalose Vonnootachap Algeineen
Ptibhiciteitsbuzeau, Rodacteur van hot kappersvakblad
“Pigaro” en Hoofdbestuurshid van do Ned. bond voor
NatuuxgeneoswUzo”, vehke “uitsp?aak” met b~1agen wordt
overgelegd;

9. Gedaagdeontkent bU gobrok aan wetenachap do authentici-
teit van dit stuk en ontsegt or in elk geval enig offi—
cieoh karaktor san. A fortiori betwist gedaagde dat dit
dokument enige werkolUke bewUswaarde heeft aha tegenban—
gor tegen do uitspraak van hot Tribunsal, hast staan
dat do inhoud ervan eiaer van iedere blasa sou suiveren,
gehilk door hem wordt gesteld;

10. Juist is, dat gedaagde, nadat hU do publikatie in Oost—
Brabant in handenhad gekregen, in oktober en november
1970 fotokopie~n dasrvanheeft toogesondenen wel uit—
sluitend aan personen, die van eiser eretitels in
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ontvangst hadden gonomen (niet dus b.v. aan loden van
do belgiacho regering).
Godaagdo heeft dit godaan om personen, die van oisor
uitsluitend op diens eigon gesag erotitels hadden
vorkregen en sich daarmoe, vertrouwonde op do anton-
teit, die sisor van sich had veten doen nitgaan, in hu3
oorgovoel gevhUd haddon govoeld, to waarschnwon om nie
hanger hot slaohtoffer to sUn van hot komediespol van d
fantast, die oiser in werkelUkheid bleok to sUn;

11. Juist is, dat gedaagde bU do publikatie goon kommentaa,
hooft govoegd on ovenmin do “uitspraak’ van do bedoold
suiveringscommlssie. Daargelaton, dat gedaagdo op dat
moment gehoel onbokend was met do bewusto nitspraak,
sou, indion h~ or wel moo bokend was geweost, or goon
enkehe reden gowoost sUn om dat stuk or bij in to alni—
ton of daarvan op enigorhoi w~jso molding to makon;

12. Godaagdo moot bjj gebrek aan wotonachap ontkonnen, dat
eiser van onbosproken gedrag is en niet met do gewono
strafrochter in sanraking son sUn gewoest;

13. Hot voorgaande imphicoert, dat do handolwijzo van go—
daagdo geonazins onrochtmatig is geweest. 00k afgesien
daarvan kan hot potitum eisers stellingen niet volgen,
nu die goon behodiging in do sin van artikel 1408 B.W.
inhouden;

met conclusie

:

dat hot der rechtbaxik bohagoeiser in sUn vordoring
niot—ontvankolijk to vorklaron, althans hem die to ontsoggor
kosten rechtens;

Overwegende,dat partUen daarnaconclusios van re— on
dupliek hebbon gewisseld, waarbU eiser die en gedaagdo
vior prodnoties in hot geding bracht;

Overwegonde,dat partUen vorvolgens do saak door hun
raadshiedon hebben doen bopheiton, waarbij door eiser bU
akte vier en door gedaagde bU akt~ nog twee stnkkon werdor
goproducoerd;

Overwogonde,dat partUen daarnado stukkon san do
rochtbank hobben overgelegd voor uitspraak;

Ovorwegondo, dat do inhoud van voormelde stukken, voor-
sover niet reeds woor~ehUk veergegeven, ala hior ingelast
geldt;

TEN AANZIEN VAN HET RECET

:

0verwegea~e,.dat tussen partUen ala orkend, ahthansniet
of onvoldoondegomotiveord betwist, rochtens vastatast:
Hot NederlandsLanresatvan do Arbeid (hierna ook aan to
duiden met: ]~1TLA), waarvan eiser sedert do oprichting in
1960 president is, stolt sich ton dool hot bevordoron van
arbeidaprestaties onder moor door hot uitreikon van oorkon-
don on ondersoheidingatekenen san personen, die sich door
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hun arbeidaprostatios bUsonder verdienstelUk hebben
gemaakt;
In do ter gelegenheid van hot eerste lustrum, respec—
tievelUk eersto decennitzm van hot NLA nitgogovon gedezik—
boeken, wolke door partUen in hot geding sUn gebracht,
wordt door oiser in sUn hoodanigheid van president van hot
NLA onder andore geschreven, dat do instollors van hot
NLA telkenjare hot hunne denken van hot jaarlijks laton
“losbarsten van do s.g. lintjesregen”; dat door oarocht—
vaardigo, onoordoelkundige of overdreven uitdohing van
ondorachoidingen dose hun waarde verhiezon; dat hot, naar
woorden van do duits. wijageor Schopenhaner, good is om
door middelavan krnis of ster do monigto to allen tUde on
overal toe to roepen: “Die man is niot Uws gelijke, hij heoft
bijsondere vordions ton”;
dat do Stast tot op hoden heeft nagelaten do uitsonderlUk
verdienstlUke worker van hoof d on hand to behonon met eon
ondorachoiding; dat do initiatiofnomers bU hot in hot lo—
von roopen van hot NLA meendon in eon lacuno to voorsien
on dat do afgelopen jaren hobben bewosen, dat sij daa,rin
gelUk hadden; dat vooral bU do middenstand on intelloc—
tuelon hot NLA bijsonder op prUs blUkt to wordon gesteld;
dat men vaak do eer van hot ontvangon van eon ondersohei—
ding boschouwt ala mode to sUn bevoson aan do groep, welke
men vertegenwoordigt; dat hot NLA oer geoft on dat hot
dragon van do rosette van hot NLA do reprosentatie vor-
hoogt.
Hot NLA is in april h960 door eiser opgericht, waarna hij
hot in 1963 in do stichtingsvorm heeft gegoten. Eiser
behoorat die stichting 20w01 op grond van do statuten,
aha foitohUk. Eiser bopaalt in feite autonoom san wie
onderachoidingen en orotiteha ala Hoofddokon, Deken of
Lanreast van do Arbeid worden toogekend.
Biser voort ala titols on hoodanighodon onder andere:
?resident van do Stichting Nedorlands Laureast van do
Arbeid, Landcouandeurvan do Orde van do Roos en hot X±uis
van Jerusalem,do Intornationale Broodorachapvan Riddors-
Tompolieron in do rang van Ridder Grootkruis van hot Heilig
Graf, Ambassadoni on Ridder—Grootkruis van do Sooveroino
en Ridderlijke Orde van Cohumbns, Ridder-Grootkruis in do
Mihitairo on Soevoroino Orde on St. Brigitte van Zwodon,
Commandeur in do Soovoreine Ordo van St. Georges van
Bonrgondi~, Commandeur in do Soovereino Orde van do Tempol
van Jerusalem, Grand Officior do la Croix du M4rito R4sis-
tants Combattants Polona.is on France, Officior Soci4t4
Royale Belgos Union ot Maikt~n, La Palmo d’Or-Encaurage-
mont Public, Rp. Franqaiso ens, ens0, Prince de Secchia do
la Maison Royal. d’Eate Bavi~re, Eroburger van do Stast
Idaho, Eroburger van do Stast Wost-V~.rginia, Gondon Ere—
modailhe van do Academie van E:unsten en Wotenachappen to
Napels ens, ens., Dr Med., Dr Phil. h.c. ens.
Gedurondo do jaren h940—h945 is eisor lid van do NSB, do
Germaanse SS en hot Arbeidafront gewoest, heeft h±j san do
toenmahigevUand hulp vorleond door dionat to nomon bij do
West—dents~herWache— und Schutsdionsten do Wachdienst
Nieder—Sachsenon heoft hU voorts getracht met bohnhp van
hot NSB—hoofdkwartier on do SD—chef Wobor do functie van
burgemeestervar4au.dehte verkr~gen.
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Ter sake van dose foiton is eiser op of omatreeka 11
september1947 door hot Tribunaal to Eindhovon veroordeold
tot v~f Jaren intornering voorwaardelUkonder aftrok van do
periode, dat oiaer voorlopig godetineord was geveost, en
met onvoorwaardelijke ontsotting nit do boido kiosrochton.
Do uitspraak van hot Tribunaal heoft hot fiat execntio van
do Hoge Autoriteit gekregen.
Van hot ter sitting van hot Tribunaah verhandoldo is op 11
september 1947 eon veralag verachonen in hot dagblad
“Oost Brabant”, yolk veralag enkol in sovorre onjuist is,
dat do oohtgenoto dostijds niot in Emmon woonde, soala in
dat voralag is vozmehd.
In do maandon oktobor/november 1970 hoof t gedaagde foto-
kopie~n van dit krantovemslag anoniem on sonder enig corn-
mentaar toegestunrd aan personen aan wie hot Lauroaat van
do Arboid was toegekend (hierna ook do Lanroaten genoemd).
Gedaagde was Lanroaat en bekloeddein hot lilA do functie van
“Deken van do Arbeid” tot ~1 september 1970, toon l1ij orn
persoonltjke rodonen ontalag nit die functie hooft gevraagd
en gekregen.
ledor van partUen hoeft in hot goding gobracht eon stuk,
dat aan hot hoofd voort “Zniveringscommissie, in hot leven
goroopen ten behoove van do hoer Cornehis L.A. van tJdon”,~
on welk stuk do op 8 mei 1952 godateorde“Uitspraak” bevat:
“Ovor*ggendo,do buitongewono en inoeilUko positie, waarin do
hoer C.L.A. van Uden gedrevon was on do persoonitike omatan-
digheden, waarin hU sich gophaatst sag, gesien do botroffon.
do bewzjsstukkon, gesien hot feit, dat z.g. Tribunaal inaat-
rogolen niet herroepbaar sUn, verklaart do Zuiverings—
commissie, dat naar haar overtuiging do hoer C.L.A. van
Uden rernoomd, sich ondanks lidaaatschappen op sichself met
do belangon van hot llederlandse yolk str~dig, door sUn
handolen sich niot hoeft ge&ragen in strUd met die bohangon
doch intogendod. sich als good Noderlander gotoond hoeft,
die voordeeltrokkendo nit door do vijandelUke besetting
geachapen feitolijke toestand, tal van landgonoton dienston
heoft verleond’~.

Overwegonde, dat eiser vordort a) to vorklaren, dat do
door gedaagdo gepleogde daad, als ondor do vaststaando
foiton vermold, boledigend is; b) gedaagde to veroordolen
em aan eiaor to botalen do somma van f.20.000,——, althans
sodanig bodrag aha do rochtbazk in goode justitie sal
vezuonento behoren, strekkendo tot ver~oedingvan do door
eiser gelodenen nog to lUdon schade, subsidiair tot boto—
ring van hot nadeohin oor on goode nasa geledenon
c) (to bepahen) dat hot vonnia ten kosto van godaagdo sal
~orden gepublicoord in tenminste drie groto landelUko
dagbladen in Nodorland en ~6n landehUk dagbhad in Bolgi~;
dat eiser aan dose vordoringen ten grondsJ.ag hegt, dat h±j
schade on nadeeh lUdt in oer on ~oede nasa, doordat go-
daagde niot in acht hooft gonomon do sorgvuldighoid, wolke
in hot maatschappehijk verkoor betaa.mt ten aansien van
oiaers persoon door vorenbedoeld krantenverslag to ver—
apreidon, daarbU goon gowag makendevan hot aan gedaagde
bekendo feit, dat oiser bU do voormelde nitspraak van do
Zuiveringacommissie van hot ~appersbedr~jf van ahlo blamm
word gesniverd;
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Overwegende, dat gedaagde op diverse —sonodig hiorna to
bospreken— grondon do vorderingen van eisor hoeft bestreden;

Overwegende, dat do Wet aan degone, die sich door sekero
handohwUso van eon ander bonado old acht in oor on goode
nasa, do actie van artikel 1408 on volgende van hot
BIirgerlUk Wotboek toekont, ingeval die andor hot oogmerk
ol& to belodigon had, on do actie van artikel 1401 van hot
BurgerlUk Wetboek, ingoval bU ontbrokon van dat oogmerk
do handelwUsevan die ander in strUd is met do sorgvuldig-
heid welke in hot maatschappelUkverkeor betaamttogenovor
do bonadoeldoen dose daardoorin sUn vermogensohade
heoft goledenof nog sal lUden;
dat niot goheel duidelUk is welko van beide actios
eiser booogt in to stollon;
dat immers enersijds eisors kwahificatie van do gewraakte
handolingenvan godaagdeala oarechtmatig or op dnidt, dat
eiser wih agorennit artikol 1401 van hot BurgerhSjk Wotbook,
terwijh andersUdsdo hiervoor onder a, b en c vermoldo vordo-
ringon, tezamengenomen,wUsen in do richting van do vordo—
ringon, wolko do wet hem toekent in do artikelon 1408 en
1409 van het BnrgerlUk Wetboek;
dat echter ook al sou elser hobben beoogd sUn vorderingen
alloon op artikel 1401 van hot BurgerhUk Wotbook dan wol
alloen op artikel 1408 en vohgendevan hot Burgerhijk Wetbook
to grondon, sulks voor do rochter geenasinseon belotsel
vozmt voor toew~sing van eon of moor van die vorderingen op
grond van do andero actie dan wasrop eiser sich voor sUn
vordoringen wilde boroepen ixigoval hot gestelde son blUken
niet to bevatten do elementen vereist voor toowljsing van
do vordoringoil op grond van hot artikol, waarop~oisor sUn
vorderingon deed stounon, doch weh do olementen, wolko die
toowUsing rechtvaardigen op grnnd van hot andoroartikel;

Ovorwogende,dat eisor alloroerat vordort to verklaron,
dat do door gedaagdogephoog&edaad boledigendwas;
dat indien oiser heeft bodoold eon actie ox artikel 1401
van hot BurgerlUk Wetbook in to stehhen, h[j klaarblUkelUk
uitgaat van do opvatting, dat gedaagdoshandelenjogens hem
wol beledigendwas, maar bU gebrekovan hot in artikol
1412 van hot BurgerlUk Wotboek voreiste oogmork, niot ophe—
verde behodiging in do sin van artikeh 1408 van hot Burger-
lUk Wetboek;
dat eiaor echter slechts dan op groz~d van artikol 1401
van hot Burgerlijk Wetboek do door hem vorlangde verklaring
voor recht kan bokomen, indien tevons krnAit vast to staan,
dat h~J belang bU die vordering hooft;
dat oiaor ala sodanig bolang heoft geateld, dat hU schado
en nadeel lUdt in oer on goedenasa;
dat nu vergoedingvan onstoffelUke schade,gehodonin do
vorm van nadeol in oer en goode nasa tongovohgevan eon,
soaha in casn, reeds geploegdedaad, onkol kan wordenver-
kregen door hot instehlen van eenvorderingox artikel 1408
van hot Burgerh~kWetbook on niot via artikol 1401 van hot
BurgerlUk Wetboek, voor touwUsing van hot gevorderdesub
a) -opgevat ala gegrond op artikoh 1401 van hot BurgerhUk
Wotboek— alhoen plaats ik, indien bhijkt, dat oiser door
gedaagdes handehwUse schade in sijn vermogen hooft goledeli
of nog sal lUden;



dat eiser to dozer sake wel eon sokor bodrag van gedaagde
vordort (vide sUn vordoring sub b), doch tegenoverdo
betwisting van gedaagde,dat h~j —eiser— vermogensachado
heeft geleden of nog sal laidon, nalaat enig foit to
stellon op grond waarvan son kunnen bhUken, dat hij d~
do aantasting van sUzileer en goode nasa sodanigevezmogens—
schadohooft gehodenof nog sah lUdon;
dat oisor dergelUkefoiten had mooten stellen, omdat do
gowraaktehandelwUsehot bestaanof ontstaanvan stoffehtjke
schado in eon geval ala hot onderhavigo, sUndo immers go—
stold noch gebleken van enig sakollik belangvan eiser bU
hot NLA, niot sondormoor aannemelijk doot sUn;
dat derhalve, zin onvoldoendefeiten sUn gostold waaruit
hot bostaanof ontstaanvan atoffelijko achadekan b1~jkon,
eisers vordering sub a, opgevat als gegrond op artikol
1401 van hot Burgorhijk Wetbook, niet ontvankehUk is;
dat bhijkons hot voronoverwogono—hot niet bostasaof ont—
staanvan stoffelijke schado—hotsolfde moot gohdenvoor
eisers vordering sub b, torwijl eisora vordoring sub c
niteraard enkel is ingosteld voor hot goval eon der
voorafgaandovorderingen toowijsbaar son sUn;

Overwegende,thans ton aensionvan do vraag of eisers
vordoringen kunnon wordon toogowosenop grond van,
artikoh 1408 on volgonde van hot BurgerlUk Wetboek;
dat ook al kan do oponbaazmakingvan sokore —op sichsolve
juiste— feiten iemandseer on goode nasaaantas~enon ook
al moot degeno, die dose feiton openbaardo,sich daarvan
bowust sijn gowoest, dan kan eon op do &rtikohen 1408 on
1409 van hot BurgorlUk Wetboekgegronde ois tot verklaring,
dat dosedaad beledigond is, shechts worden toegewosen,in—
dion wordt gostold on bU betwisting in rochte komtfrast to
staan, dat do phogor hot oogmerk had om to bohodigen;
dat eiser woliswaar dat oogmerk niot met sovoehwoorden
heoft gostohd, doch dit niot wegneomt, dat~n processokan
blUken, dat dit oogmork higt opgosloton in hetgeol w~l is
gostohd;
dat,nu#,in hot algemeengesprokonhot ongeveor25 jaar na
hot oinde van do TweedeWoroidoorhogbinnen do king, waarin
eon porsoon eon op do voorgrond trodondo plaats inneemt,
openbaarmakenvan hot heulon va4dio porsoonmet do toonma-
lige bijand, moot worden aangemerktala eon handelwUso,waar-
bU hot oogmerk om opsettehUkdo oer en goode nasa van die
persoonaan to randen aanwosig is, in hetgeeneiser ala
voormehd ann zijn vorderingen ten grondalaglegt, higt opge-
sloten do atolling, dat godaagdosUn gewraaktehandoling
heoft gophoegdmet hot oogmork om oiser to belodigen;
dat van dat oogmerk echter goon sj~rake is, indien godaagde
klaarblUkohUk hoeft gehandoldin hot algemeonbela.ugof tot
noodsakelUkevordediging, &un wel op grond van omatandighe-
den, wolke billUke grond en aanleiding tot do daadhebben
gegeven;
datlin hot onderhavigogeval godaagdosUn handelw~jse-sake-
lUk weekgegevon-hooft verklaard met do stelhing, dat hU
daor hot toesturenvan eon foto—kopie van hot litigiouse
kinantovorshagdegonen, die uitsluitend op hot gesagvan
eiser erotitels haddenontvangendaaz’bU vertronwendeop do
autoritoit, die oisor van sich had doon nitgaan, had wihlen
waarschnwentegen de persoonvan eiser;
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dat gedaagde te dozer sake tor gehegonhoid van do ploi-
dooion nog hoeft betoogd, dat hU aldus wildo attondoren
op~1et foit, dat men in good vertronwon onderacheidingen
had aanvaard van iomand die in do oorhog “fout” was go—
woest en dat hU op die ~~Usetovens wilde voorkomen, dat
do Lanreaten tot wier taak hot wordt gerekend em perso-
non, die sij geschikt achten voor hot toekennenvan eon
Lauroaat, ala sodanigvoor to dragon, 00k anderon or too
zoudon brengen onderechoidingen van oisor to aanvaarden,
terwijl sU niot op do hoogte varen van oisors oorhogs—
verleden;
dat~ daargelaton do hier niet van bolang sUnde vraag of
aan gedaagde goon andoro wegen hadden opengeataan em datgen
to boroiken wat IIiJ met sUn thans gewraakte handelwUse
beoogde, do rochtbankgolet op do nader toegelichto ~n door
oiser niot bostredonverkharing van gedaagdeaannemelUk
acht, dat do omst&ndigheden, soals die in casu tussen par—
tUon onbotwist vaststaan, aan gedaagde aanleiding tot sUn
daad hebben gegeven, on dat daarin eon billUke grond tot
die daad is gelegon;
dat do rechtba.nk hierbU in aanmorking noemt
1) dat nu hot tookonnen van hot Lauzeaat van do Arbeid met

do daaraan verbonden oorkonde on onderscheidingstekonen
geldt ale eon vorm van waardering voor bUsondere arboids.
prestaties, do botekenis, die aan dit blijk van waarde-
ring moot wordon gehecht, in belang~ke mate wordt be-
paald door do porsoon van eiser, die immers (naar nit
hotgoenondor do vaststaandofoiton is vezmeld, blUkt)
hot lilA in foite self tookondo, hoowel dit fozmool door
do Stichting van hot lILA geechiedde; en,

2) dat hot, gegeven do nog immor% onder brode hagen van do
Noderlandsebevolking levendo gevoolensvan onbohagen
ton aansienvan personen,die gedurendedo besottingaja—
ron l~40—h945 lid van do NSB sUn gowoest of andoresins
met do toenmalige vijand hobben geheuld, seer waarsch4jn—
hUk is,dat do Lauroaton, na van eisers oorlogsverleden
op do hoogto to sUn gosteld, aan~iet Lanroaat eon gohoel
andorewaarde sUn gaan hochton dan die wohke oisor ale
voozmehdin do godenkboekenvan hot NLA hooft
beschx’even;
dat dorhalve n~ is gebloken, dat gedaagde hot oogmork
had om eiser door sUn handelwUse to bolodigon;

Ovorwegende,dat godaagdeshandolwUseandorsson moeten
worden booordoeld, indien oisor, gehUk hU stelt, in 1952
van iodoro blaam is gesuiverd 4n gedaagde van dit foit bij
hot rondeturen van hot kranteverslag op do hoogte was;
dat gedaagde hot haatste ochtor heoft ontkend en eisor goon
althans onvoldoendefoiton heeft gosteld, waaruit hot
togondeol kan blUken, terwUl daarenboven in rechton niot
is komon vast to staan, dat eiser “van iedere bhaam is
gesniverd” in die sin, dat hot Tribonaalvonnis ongedaan is
gemaakt door eon op grond van onig wettelUk voorschrift
bevoegdehUkingestelde inatantie;
dat do rechtbank dan ook aan do hiorvoor weergegeven
nitspraak van do ten behoovevan eisor in hot hevon geroepen
sniveringacommiasie goon vordere waarde vezmag to hechten
dan dat dose nitspraak woergeeft eon subjectieve beoordehing
door eon aantal personenvan eisers politieke gedragingen
tUdens do duitse besetting;
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Overwegende, dat nit hot voorafgasnde volgt, dat
eis era vorderingen, opgevat ala steunende op artikel
1401 van het BurgerlUk Wetboek dan wel op artikel
1408 um volgende van het Bnrgerl~k Wetboekip moeten
worden afgeweson;

Ovorwegende, dat eiser ale do vorhiesende partij in do

kosten van dit geding moot wordon voroordeold;

Rechtdoondo: IN NAAMDXR KONINGIN

!

WUst af do vorderingen van oiser;

Veroordeelt eisor in do keaton van dit goding aan do
sijde van gedaagde tot aan dose nitspraak begro~t op
f.965,——;

Gowezen door do heren Mrs. Cremers, president,
Urlings en Bonneur, rechters, en nitgesproken ter
openbaroterechtsitting der rechtbank voornoemd
van heden3 maart 1972, door Mr. Baron van H~vell
tot Westervlier, vice—president, in tegenwoordigheid
van Mevronw Mr. Tilman-van Haaren, griffier.
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