
Mw. E. Pielanen-Degenhardt   A A N G E T E K E ND  
Zuiderdiep 377 
7876 AV Valthermond 
   
   
30 juli 2005 
 
 
Geachte mevrouw Pielanen-Degenhardt, 
 
Op donderdag 28 juli jongstleden heb ik op de internetsite http://www.clubs.nl de tussen u en 
mij privé gevoerde e-mail correspondentie over de mislukte geboorte van de puppen van 
mijn teefje Hushala Helatna van 't Schoman gelezen.  
Deze correspondentie is kennelijk door u aan een derde persoon ter inzage gegeven, dan 
wel doorgestuurd. Deze persoon die haar identiteit niet wenst prijs te geven, maar handelt 
onder het pseudoniem "Capsule" dan wel "Paula" heeft deze correspondentie vervolgens 
met bijvoeging van haar commentaar, op het internet gezet. De tekst is inmiddels wegens 
ernstige schending van de privacyregels door de beheerder van de website verwijderd. 
 
Naar aanleiding van het zonder mijn medeweten en instemming in de openbaarheid plaatsen 
van mijn e-mails bericht ik u als volgt. De Nederlandse rechter heeft in het recente verleden 
bepaald dat het wederrechtelijk openbaar maken van elektronische mail gelijk wordt gesteld 
met het schenden van het briefgeheim. Uw juridisch raadsman zal u zonder twijfel kunnen 
informeren welke strafmaat de wetgever op schending van dit wetsartikel heeft gesteld.  
 
Ik verzoek u de persoon die zich "Capsule" dan wel "Paula" noemt en aan wie u kennelijk 
inzage in onze e-mail correspondentie heeft gegeven, dan wel deze aan haar heeft 
doorgestuurd, zorgvuldig hierover te informeren.  
Daarnaast maak ik u er op attent dat, indien daartoe gerede aanleiding bestaat, de identiteit 
van deze persoon aan de rechtbank bekend dient te worden gemaakt, zonodig met een 
gerechtelijk dwangbevel, teneinde tot mogelijke rechtsvervolging over te kunnen gaan.  
 
U bent, evenals ondergetekende, lid van de Nederlandse Vereniging van 
Saarlooswolfhonden. Omdat de geschetste gang van zaken wellicht ook de rasvereniging 
regardeert, stuur ik het bestuur kopie van deze brief. Hetzelfde geldt voor de fokker van 
Hushala Helatna van 't Schoman. Ten slotte verzoek ik u zeer goede nota te nemen van de 
inhoud van deze brief, om verdere actie van rechtswege mijnerzijds te voorkomen. 
 
Hoogachtend, 
 
J. Berends 
Frankrijk 
 
Kopie van deze brief aan: 
Bestuur Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. 
De heer J. Beun. 
 
 
 
 
 
 
Deze brief bereikt u per elektronische mail en per aangetekende post 
 


