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Betreft:

Demmink I AD

Geachte heer Rubinstein,
Uw brief van 1 februari jl. heb ik in goede orde onlvangen. Ik kan u terzake als volgt
berichten.
Namens Mr J. Demmink is de dagvaarding gericht aan de heren K. Voskuil en C.
Reusink alsmede aan AD Nieuwsmedia B.V. inmiddels uitgebracht en is gedagvaard
tegen de (rol)zit1ing van 27 februari a.S. Gevorderd wordt, kort gezegd, rectificatie van
de betreffende berichtgeving in het Algemeen Dagblad van 6 en 8 oktober jl. Anders
dan u in uw boven aangegeven brief stelt, is het mitsdien onjuist dat "voorshands
uitgegaan mag worden van juistheid van de publicaties in het Algemeen Dagblad .. .-.
Des verzocht bevestig ik u hierbij - voor de goede orde en stellig ten overvloede - dat
mijn cliënt ernstige bezwaren heeft tegen herpublicatie door Stichting De Roestige
Spijker en des nodig de geëigende maatregelen zal treffen, indien wel tot herpublicatie
zal worden overgegaan. Vooralsnog vertrouw ik erop dat u daarvan zult afzien.
De verdere inhoud van uw bovenvermelde brief laat ik onbesproken zonder daarmee
enig onderdeel voor juist te erkennen.
Hoogachtend,
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
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