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Actualiteiten

Door die revolutionaire 
ontwikkelingen worden 
steeds meer zaken uit het 
verleden opgelost. Als 
iemand eerder is vrijge-
sproken van een ernstig 
misdrijf zoals moord, en 
hij blijkt naderhand toch 
de dader, dan moet hij 
opnieuw vervolgd kun-
nen worden, al is dat voor 
hetzelfde feit.
Harm Brouwer, voorzitter 
van het College van pro-
cureurs-generaal over de 
verruiming van de moge-
lijkheden van herziening 
van strafzaken, in Trouw 
28 februari 2008

Dat cultuurtje van oude 
heren die na de verga-
dering de belangrijke 
punten nog eens doorak-
keren en dat meedelen dat 
‘we’ het toch anders gaan 
doen, daar heb ik een 
hekel aan. Dan zit je voor 
jandoedel bij zo’n verga-
dering. 
Marry de Gaay Fortman, 
advocaat bij Houthoff Bu-
ruma en commissaris bij 
onder meer Royal Hasko-
ning over commissarissen 
bij bedrijven in Intermedi-
air 6 maart 2008

Juist de Verenigde Naties 
zouden zich van ter-
roristen moeten onder-
scheiden in respect voor 
de grote betekenis van de 
internationale rechtsorde 
en van de rechten van de 
mens, die los dienen te 
staan van de waan van de 
dag.
Honorair hoogleraar 
mensenrechten Cees Flin-
terman en student Emiel 
Jurjens in Ars Aequi over de 
‘zwarte lijst’ van de Veilig-
heidsraad

Wanneer de Mexicaanse mensenrech-
tenadvocaat Jesús Manuel Grijalva 
op 22 februari 2008 zijn kantoor in 
Oaxaca betreedt, vindt hij een ano-
nieme, aan hem gerichte dreigbrief. 
Grijalva en zijn collega Gilberto 
Hernández Santiago worden daarin 
gewaarschuwd dat zij binnen een 
maand zullen sterven als zij doorgaan 
met hun werk: ‘Gilberto Hernández 
Santiago, Jesús Grijalva Mejía, you 
are looking for your death, go on you 
are now warned [...] before the end of 
the month you are going to die.’ 

Vorig jaar werden Grijalva en een 
andere collega-advocate, Mayen 
Arellanes, ook al telefonisch met 
de dood bedreigd en op straat 
lastiggevallen door politie in 
burger. Grijalva en internationale 
mensenrechtenorganisaties gaan 
ervan uit dat de bedreigingen te-

gen de advocaten een vergelding 
zijn voor hun werk. Herhaalde-
lijk hebben zij in de uitoefening 
van hun beroep de autoriteiten 
bekritiseerd vanwege ernstige 
mensenrechtenschendingen. 
Recentelijk hebben Grijalva en 
Santiago zowel de federale als de 
staatsautoriteiten aangeklaagd 
voor genocide en misdaden tegen 
de mensheid vanwege hun ge-
welddadige optreden tijdens de 
politieke crisis in de staat Oaxaca 
in 2006.

Na een mislukte poging om de 
gouverneur af te zetten, braken 
er in Oaxaca massale protesten 
uit. Bij schermutselingen tussen 
politie en burgerdemonstranten 
vielen ten minste 18 doden en 
370 gewonden. Volgens oog-
getuigen was het optreden van 

de politie excessief geweldadig. 
Uiteindelijk werden 349 burgers 
opgepakt, gemarteld en gevan-
gengezet, veelal op basis van valse 
aanklachten. Sommigen van hen 
waren niet eens betrokken bij de 
protesten. Een deel van de slacht-
offers wordt bijgestaan door Grij-
alva en Santiago. 

Na de bedreigingen van vorig 
jaar heeft ook de Inter-American 
Commission on Human Rights 
bepaald dat de Mexicaanse au-
toriteiten verplicht zijn deze 
advocaten en andere mensenrech-
tenactivisten te beschermen. De 
autoriteiten hebben de advocaten 
in reactie daarop slechts mobiele 
telefoons gegeven.

De Stichting Advocaten voor 
Advocaten heeft de Mexicaanse 
autoriteiten inmiddels opnieuw 
opgeroepen advocaten en andere 
mensenrechtenactivisten ade-
quaat te beschermen. Wij vragen 
u hetzelfde te doen.

• Als u wilt meedoen aan de schrijfactie 
voor Grijalva en Santiago kunt u contact 
opnemen met Adrie van de Streek via 
e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.nl 
voor een voorbeeldbrief. Voor algemene 
informatie over de Stichting Advocaten 
voor Advocaten kunt u hetzelfde doen 
of bezoek de website www.advocaten-
vooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe 
u donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).
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Opgericht: 
Vereniging 
Jaarrekening-
enrecht
Alle juristen die zich beroeps- of 
bedrijfsmatig bezig houden met 
het jaarrekeningenrecht en de 
daarbij behorende praktijk kun-
nen lid worden van de Vereniging 

Jaarrekeningenrecht. In oktober 
2007 is de Vereniging Jaarreke-
ningenrecht opgericht. Deze 
vereniging heeft zich ten doel 
gesteld om de belangstelling voor 
en de bestudering van het jaarre-
keningenrecht en de daarbij be-
horende praktijk te bevorderen. 
Onder meer door het uitgeven 
en bevorderen van publicaties en 
het houden van voordrachten. 
Het bestuur van de vereniging 
wordt gevormd door prof. dr. mr. 

P.M. van der Zanden RA (voorzit-
ter), mr. A.C. van Campen (se-
cretaris), mr. drs. C.M. Harmsen 
(penningmeester), mr. dr. A.P.K. 
Luttikhuis RA (lid), mr. M.J. van 
Ginneken (lid) alsmede mr. C.J.A. 
van Geffen (lid). 
Op woensdag 24 september 2008 
wordt door de vereniging een 
congres gehouden en de eerste 
algemene ledenvergadering. Voor 
meer informatie: www.vereni-
gingjaarrekeningenrecht.com.
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