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 Verdachte van moord op Hester 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrieven, zit er een serieuze verdachte vast voor de moord op Hester. 
Op 24 januari werd hij opgepakt en sindsdien wordt er gewerkt aan het onderzoek naar de rol van deze 

man. Weinig komt daarover naar buiten. De man beweert zelf onschuldig te zijn en had ook  om 
invrijheidsstelling gevraagd. Lange tijd bestond hierover onzekerheid tot we eind juli bericht kregen van 
onze advocate dat de rechter had beslist dat de verdachte achter de tralies blijft tot de rechtszaak 
plaatsvindt. Een behoorlijke opluchting voor ons allemaal! Want, hoe vind je zo iemand weer terug na 
een invrijheidstelling?  

 

In mei, tijdens de presentatie van de Spaanse vertaling van mijn boek in Mexico logeerden Ingrid de 
Vries, degene die het boek heeft vertaald en ik bij een bevriende journaliste, Marta Duran, in Mexico-
Stad. De schrik sloeg ons om het hart toen we hoorden dat ze, de dag nadat we vertrokken waren, een 
bericht op haar huistelefoon ontving van een onbekende die haar kort maar krachtig vertelde dat hij haar 
zou doden. Als stichting Hester hebben we hierover melding gemaakt bij alle instanties waarvan we 
dachten dat die van belang zouden kunnen zijn. Denk daarbij aan de Mexicaanse ambassade, de 
Nederlandse ambassade in Mexico en Amnesty. Gelukkig kregen we na verloop van tijd te horen dat 

Marta nu een beveiligingssysteem op haar voordeur heeft gekregen, een alarminstallatie volgt nog. Het 
was niet, zoals je hier zou verwachten, een beschermingsactie van de Mexicaanse overheid, maar van 
een mensenrechtenorganisatie Artículo 19 (www.article19.org). Zij hebben een camerasysteem 
geïnstalleerd bij haar huis en een van hun advocaten staat haar nu gelukkig bij. 
 
Vlak nadat we terug waren uit Mexico zijn twee Nederlandse journalisten, met wie we ook contact hebben 
gehad, op zoek gegaan naar de belangrijkste getuige in de zaak Hester. Ze kwamen achter haar adres.  

Hoe is het mogelijk dat de overheid die gegevens zomaar vrij geeft? Het resulteerde in een uitgebreid 
stuk in de Telegraaf van 24 mei, waarin ze vertellen dat de getuige verschrikkelijk was geschrokken en 
zeer verstandig niets heeft losgelaten. Wij waren niet blij met het initiatief van deze 
onderzoeksjournalisten. Wij hadden al van de advocate gehoord dat deze getuige bang was om te 
getuigen. Heel begrijpelijk natuurlijk! Gelukkig kregen we naderhand bericht dat ze gewoon haar 
getuigenis heeft afgelegd. Heel overtuigend en duidelijk wees ze de verdachte als de dader aan. 

 
Half augustus is de jurist Carlos Castresana overgevlogen naar Mexico vanuit Spanje. Hij heeft ooit de 
berechting van Pinochet uit Chili bewerkstelligd, heeft zich in Guatemala ingezet tegen corruptie en 
omkoping en ook bij de VN zijn sporen verdiend. Hij wil geheel vrijblijvend meewerken aan het onderzoek 
en zal hiervoor enige dagen in Mexico blijven. Wel zag hij graag zijn onkosten vergoed. De vrienden van 
stichting Hester hebben daarvoor € 9.000 bijeengebracht! 
 

En wij zijn heel benieuwd waar dit onderzoek op uit zal draaien. Het is voorlopig nog stil vanuit de kant 
van Mexico, maar zodra er officieel iets bekend wordt, wordt u op de hoogte gehouden door ons!  

 
 
 
 

http://www.article19.org/


Doelstelling stichting Hester  
De stichting Hester wil geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez voorkomen door financiële hulp te bieden aan Casa Amiga. Casa Amiga verleent 
psychische, juridische, educatieve en maatschappelijke hulp. Bovendien geven ze voorlichting en educatie aan het publiek en aan politie, justitie en 
andere overheidsorganisaties. In Nederland en Europa informeert stichting Hester waar mogelijk over de wantoestanden in Ciudad Juárez. 
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 Noodkreet in het Spaans 

Na het verschijnen van Grito de socorro desde Juárez, oftewel Noodkreet 
uit Juárez en ons bezoek aan Mexico hebben we aan een aantal mensen 

een presentexemplaar gestuurd. Natuurlijk aan Raül Romeva, 
vertegenwoordiger in het Europees Parlement en organisator van de 
jaarlijks terugkerende bijeenkomsten in Brussel over de vrouwenmoorden 
in Mexico. Maar ook aan onze koningin Máxima. In 2010 bezochten we 
koningin Beatrix op de vooravond van haar staatsbezoek aan Mexico. 
Toenmalig kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima waren daarbij 
aanwezig en waren bijzonder geïnteresseerd.  

Ook bezochten we de Mexicaanse ambassadeur, Eduardo Ibarrola om hem 
persoonlijk een boek te overhandigen, wat hij bijzonder op prijs stelde. We 
ontvingen meteen een uitnodiging voor een prachtige tentoonstelling met 
werken van Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, die 60 jaar geleden is 
overleden. 

 

 Op dezelfde manier verder 

Inmiddels werd het ook weer tijd om over de toekomst van de stichting Hester na te denken en 
organiseerde de stichting Hester in het voorjaar een strategie sessie. Deze werd geheel vrijwillig geleid 
door twee gepensioneerde organisatieadviseurs: Jan de Glopper en Ruud Königel. Onder hun bezielende 
leiding kwamen we tot de gezamenlijke conclusie dat we, net als voorheen, gezamenlijk willen doorgaan 
met het doel de vrouwen in Juárez de steun te bieden die ze door de jaren heen steeds van ons 

ontvingen. Er waren mensen die dachten dat we wel zouden willen stoppen, nu er een verdachte vastzit. 
Niets is minder waar! Ook in Mexico bij de boekpresentaties bleek weer dat onze inzet zo verschrikkelijk 
gewaardeerd wordt. Ze zien ons als voorbeeld en Arsène werd er zelfs als boegbeeld gebruikt. 
In september verschijnt het nieuwe meerjarenplan.  
 

 Website stichting Hester 

De twee bestuursleden Paula en Martine zijn achter de schermen volop bezig met een nieuwe opzet voor 

de website. Arend de Boer heeft ons als vrijwilliger jaren geholpen en de site herschreven in een 
leesbaarder en toegankelijker systeem, maar kreeg het nu toch te druk. Moeilijk was het om opnieuw 
iemand te vinden die ook de techniek achter de site kon overzien. Inmiddels zijn we in een vergaand 
stadium met een enthousiast iemand die hier geheel vrijblijvend energie in wil steken. Dit om te zorgen 

dat de site makkelijker en sneller te bewerken is. U hoort hier binnenkort meer van! 
 

 Project ‘Truth and Justice from below in Violent Mexico’ 

De stichting Hester werd benaderd door Wil Pansters, een van de leden van het comité van aanbeveling 
van de stichting. Hij is hoogleraar Latijns-Amerika, met als specialisatie Mexico, in Groningen en Utrecht.   

Hij wilde graag onze ondersteuning krijgen bij het project: Truth and Justice from below in Violent 
Mexico. Dat konden we zonder enige bedenking toezeggen. Inmiddels heeft de organisatie Department of 
History, University of Warwick aangegeven dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Een en ander zal in de 
vorm van workshops plaatsvinden in 2016. Een lange-termijn-project dus, waarover we u op de hoogte 
zullen houden.  

 

 Bedankt vrienden van de stichting Hester! 

Donaties ten behoeve van de stichting Hester worden zeer gewaardeerd. Een eenmalige bijdrage aan 

stichting Hester is altijd welkom. Ook bestaat de mogelijkheid per automatische incasso te betalen.  

ABN-AMRO IBAN: NL 37 ANBA 04 009 28 442 of ING IBAN: INGB 000 53 08 498 

ten name van stichting Hester, Den Haag 

Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester 

is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of 

schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde 

voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 

Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie. 


