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Op 7 juni organiseert de VMR 
een studiemiddag rond het on-
derwerp Milieu en Luchtvaart in 
Utrecht. Naast een evaluatie van 
de Schipholwet komt ook het 
wetsvoorstel Regelgeving Burger-
luchthavens en Militaire Luchtha-
vens aan bod. Sprekers zijn onder 
anderen: mr. J.A.M. van der Vel-
den (advocaat), en mw. mr. G.M. 
van den Broek (UvU). Referenten: 
mr. H.T. Ahrens, (ministerie van 

VenW), en mr. A.H.J. van den Bie-
sen, (advocaat). Voorzitter is prof. 
mr. R. Uylenburg (UvA). Inschrij-
ven via e-mail: liaAmilieurecht.
nl, telefoon: 030-231 22 21, of via 
de website www.milieurecht.nl. 
NOvA opleidingspunten: 2.
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Milieu en Luchtvaart

agenda

Braziliaanse advocate in 

levensgevaar door strijd 

tegen georganiseerde 

misdaad

Enige jaren geleden ontdekte de advocaat Marcelo Denadai dat een 
vooraanstaand ondernemer, Sebastião Pagotto, tezamen met andere 
ondernemers een hoofdrol vervult binnen de georganiseerde mis-
daad in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo. Denadai heeft deze 
ontdekking met zijn leven moeten bekopen: op 15 april 2002 werd 
hij in Vila Velha, Espírito Santo, doodgeschoten, één dag voordat hij 
bij Justitie een aanklacht wilde indienen tegen twaalf  bedrijven we-
gens corruptie in 78 gemeenten verspreid over de deelstaten Espírito 
Santo en Rio de Janeiro. De beschuldigingen van onder meer vals-
heid in geschrifte, witwaspraktijken, en bendevorming worden nog 
steeds onderzocht. 
Na de moord op Marcelo Denadai richtte zijn familie het Instituto 
Marcelo Denadai op met als doel in Espírito Santo de strijd aan te 
binden tegen het geweld, de georganiseerde misdaad en de corrup-
tie. Marcelo’s zus, Maria Aparecida Denadai is ook advocate in Espíri-
to Santo en verbonden aan het Instituto Marcelo Denadai waar zij de 
zaak van haar broer voortzet. Denadai concentreert zich daarbij op 
de strafrechtelijke vervolging van Pagotto. Hoewel Pagotto door de 
Federale politie als opdrachtgever van de moord op Marcelo wordt 
beschouwd, is hij nog steeds op vrije voeten. Vijf ooggetuigen zijn 
inmiddels vermoord.
Door haar werk wordt Denadai geïntimideerd en is zij herhaaldelijk 
met de dood bedreigd. Vergeefs verzocht zij het federale ministerie 
van Justitie om bescherming. Pas na een bliksemactie van Amnesty 
International en een verzoek van de Inter-Amerikaanse Commissie 
voor de Rechten van de Mens ontving Maria Denadai, op last van 
President Luiz Inácio da Silva, alsnog bescherming van de Federale 
Politie. Deze bescherming is recentelijk zonder opgaaf van redenen 
stopgezet, terwijl Denadai’s leven onverminderd in gevaar is. Daar-
om heeft de Stichting Advocaten voor Advocaten de Braziliaanse au-
toriteiten verzocht de bescherming van Maria Denadai met onmid-
dellijke ingang te hervatten. Wij vragen u hetzelfde te doen.
Voor meer informatie over Maria Aparecida Denadai  en de wijze waarop u voor 
haar in actie kunt komen zie http://www.advocatenvooradvocaten.nl/brieven-
acties.html. Voor informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten 
kunt u contact opnemen met mr. Judith Lichtenberg via e-mail infoAadvoca-
tenvooradvocaten.nl of bezoek onze website www.stichtingadvocatenvoorad-
vocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur kunt worden. Rekeningnummers: 
ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Advocaten voor advocaten

Op dinsdag 13 juni organiseert 
de Council for the Internatio-
nal Legal Cooperation (CILC) in 
Den Haag een seminar rond de 
rechtshervormingen in China. De 
sprekers zijn: dhr. Joris Demmink 
(ministerie van Justitie), prof. Gi-
anmaria Ajani (Universiteit van 
Turijn), prof. Hans Nieuwenhuis 
(UvL), dhr. Piet de Klerk (minis-
terie van Buitenlandse Zaken), en 

dhr. Kees Kouwenaar (directeur 
CILC). De voertaal is Engels, en de 
toegang is gratis. Aanmelden voor 
6 juni, bij voorkeur via de websi-
te: www.cilc.nl/seminar.html, of 
anders via Annemarie Woudstra, 
CILC, postbus 65, 2300 AB Lei-
den, fax: 071-524 09 50. 

Legal and Judicial Reforms in China

‘alles willen we weten’ 
In het vorige nummer vertelde rechtshistoricus dr. Joggli Meihui-
zen over het onderzoek dat hij zal verrichten naar de balie tijdens 
de Tweede Wereldoorlog (p. 321). Daarbij zijn de laatste zes woor-
den van het interview weggevallen, er had moeten staan: ‘Wat de-
den advocaten, of lieten ze achterwege, om als zelfstandig geves-
tigd advocaat te kunnen voortbestaan? We willen alles weten.’
Informatie of reacties naar: j.meihuizenAniod.nl
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Wij zoeken ambitieuze advocaten die graag willen werken in een professionele 

organisatie met een duidelijke groeivisie op gespecialiseerde juridische dienstverlening.

Kijk op onze site voor meer informatie of bel (053) 480 47 19 en vraag naar 

Carine Top (Manager Personeelszaken), of e-mail: c.m.h.top@kienhuishoving.nl 
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