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De arrestatie van de prominente 
mensenrechtenadvocaat Harrison 
Nkomo doet vrezen voor een ver-
harding van de aanpak van criti-
casters van de regering-Mugabe. 
Nkomo werd op 7 mei vlak bij 
zijn kantoor in het centrum van 
Harare opgepakt. Sindsdien zit 
hij vast op het politiebureau. De 
aanklacht: belediging en onder-
mijning van het gezag van presi-
dent Mugabe; en dat is onder de 
Public Order and Security Act van 
2002 strafbaar gesteld! 
 Onlangs verdedigde Nkomo 
New York Times-verslaggever Barry 
Bearak, die was gearresteerd 
omdat hij zonder accreditatie 

werkte. Nkomo heeft ook twee 
andere journalisten bijgestaan, 
van wie er een werkt voor opposi-
tiepartij MDC. Deze twee worden 
sinds 15 april vastgehouden voor 
openlijke geweldpleging, nadat 
zij waren opgepakt in de buurt 
van een brandende bus. ‘Toeval-
lig’ precies op de dag dat de MDC 
had geëist dat de verkiezingsre-
sultaten bekendgemaakt moesten 
worden. Volgens onafhankelijke 
waarnemers ging het helemaal 
niet om brandstichting maar 
om kortsluiting. Nkomo zou 
tijdens de verdediging van deze 
journalisten tegen een staflid van 
de hoofdofficier, een neef van 

Mugabe, gezegd hebben dat zijn 
oom moet aftreden...
  Nkomo is de eerste advocaat 
die is gearresteerd voor zoge-
naamde oppositieactiviteiten 
sinds de verkiezingen van 29 
maart 2008. Maar er worden 
voortdurend advocaten lastig-
gevallen. Inmiddels heeft Hu-
man Rights Watch opgeroepen 
Nkomo onmiddellijk vrij te laten 
en alle politieke aanklachten in te 
trekken. 
 Het geweld en de intimidatie 
tegen aanhangers van de opposi-
tie zijn de laatste weken enorm 
toegenomen. Zimbabwe wacht 
nu op de tweede ronde in de pre-
sidentsverkiezingen. Mugabe zal 
die naar verwachting aangrijpen 
om zijn positie veilig te stellen.

•  Voor meer informatie over Zimbabwe 
zie: http://www.advocatenvooradvoca-
ten.nl/projecten. 

 Voor informatie over de Stichting  
Advocaten voor Advocaten: Adrie van de 
Streek, infoAadvocatenvooradvocaten.
nl of www.stichtingadvocatenvooradvo-
caten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: ABN 
Amro 489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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“
“Duidelijk is dat deze be-

langrijke taak niet langer 
aan het OM moet worden 
toevertrouwd.
Alexander de Swart, ad-
vocaat in Rotterdam, over 
de rol van het OM bij het 
verschoningrecht, in Het 
Financieele Dagblad van 15 
mei 2008

Kijk, de ergste advocaat is 
een brave, serviele uren-
schrijver. Naïef en dom, 
het type lakei waar een 
cliënt niks aan heeft. Een 
advocaat moet kritisch 
zijn voor zijn cliënt.
Willem Bekkers, landelijk 
Deken van de Orde, in een 
interview in NRC Handels-
blad van 17 en 18 mei 2008

De zaak is dus nu al stuk, 
en gelukkig maar. Na-
tuurlijk moet de rechts-
orde worden beschermd 
tegen belediging en 
discriminatie. Maar niet 
op deze manier. Dit soort 
Nacht- und Nebel-acties van 
politie en justitie zijn zelf 
een gevaar voor de rechts-
staat.
Hendrik Kaptein, rechts-
filosoof, over de arrestatie 
van Gregorius Nekschot, 
de Volkskrant 21 mei 2008

De zich snel ontwikke-
lende wetenschappelijke 
inzichten en technische 
middelen kunnen leiden 
tot de conclusie dat, on-
danks dat een veroorde-
ling op zichzelf correct 
tot stand is gekomen, 
deze niet meer voor juist 
kan worden gehouden.
Van den Emster, voorzit-
ter van de Raad voor de 
rechtspraak, in een artikel 
dat met het Jaarverslag 
van de Rechtspraak over 
2007 werd gepresenteerd

zelfregulering in 
het media- en  
communicatierecht
Op vrijdagmiddag 6 juni 
2008 viert de Vereniging voor 
Media- en Communicatierecht 
(VMC) haar 20-jarige bestaan 
met een studiemiddag over 
Behoud en vernieuwing in het 
informatierecht. Onder voor-
zitterschap van prof. mr. Erik 
Jurgens zullen prof. mr. Dirk 
Voorhoof, mr. Marc van der 
Heijden en mr. Bauke Geer-
sing ingaan op de nationale en 
Europese ontwikkelingen op 
het gebied van uitingsvrijheid, 
telecommunicatie en omroep. 
Daarna wordt de Internet 

Scriptieprijs uitgereikt. De bij-
eenkomst begint om 14.00 uur 
en vindt plaats in het Trippen-
huis (Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen) 
aan de Kloveniersburgwal 29 te 
Amsterdam.

studiemiddag:  
‘vastgoed en  
staatssteun’
Op donderdag 26 juni 2008 
organiseert de Vereniging 
Vastgoed Juristen (VVJ) een Stu-
diemiddag ‘Vastgoed en Staats-
steun’. Na een algemene intro-
ductie van het onderwerp staats-
steun zal onder andere de relatie 
tussen staatssteun en gebieds-

ontwikkeling behandeld wor-
den. Vervolgens zullen de onder-
werpen aan bod komen die in de 
handreiking Grondtransacties 
en staatssteun respectievelijk de 
Handreiking Staatssteun bij PPS 
bij gebiedsontwikkeling worden 
behandeld. De studiemiddag 
vindt plaats van 13.30-17.00 
uur. Belangstellenden dienen 
zich vóór 19 juni 2008 per fax 
of e-mail aan te melden via een 
aanmeldingsformulier, aan te 
vragen bij het secretariaat van 
de Vereniging Vastgoed Juristen, 
t.a.v. mw. J. Janssen, Postbus 
85250, 3508 AG Utrecht, fax: 
030-21 21 167, e-mail: josee.jans-
senAcms-dsb.com.
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