
Als gas op een constante temperatuur wordt gehouden, is het volume

omgekeerd evenredig aan de druk. U zult deze Wet van Boyle kennen, of

grondig hebben verdrongen. Door het samenpersen van een gas tot bij-

voorbeeld de helft van het aanvankelijke volume, zal de druk toenemen.

Met de rechtsbijstand is het niet veel anders. Als de toegang en effectivi-

teit moeilijker worden, zijn er gelukkig veel advocaten die in hun rol van

partijdige belangenbehartiger tegendruk ontwikkelen.

De gevangenen van Guantánamo Bay worden aangemerkt als ‘onwet-

tige vijandelijke strijders’. Zij vallen daarmee niet onder de Geneefse

Conventies. Deze gedetineerden bevinden zich in legal limbo. Geen krijgs-

gevangenen, en ook geen gedetineerden. In een zogenaamde ruling van

de District of Columbia US Circuit Court of Appeals in een zaak aangespannen

door Koeweitse, Britse en Australische gedetineerden, oordeelde het

gerecht geen jurisdictie te hebben om claims aan te horen. ‘There is a dis-

turbing decision that gives the administration essentially unchecked

power to imprison foreigners,’ aldus de International Herald Tribune van 14

maart jl.

Het Advocatenblad schreef over de levendige discussie in Duitsland

over de toelaatbaarheid van folteren, en de dreiging daarmee, om levens

van mensen te redden. De Frankfurter Allgemeine Zeitung van 22 februari jl.

maakte melding van een beslissing van het Bundesgerichtshof dat ‘auch der

Staat in einer ausserordentlichen, unvorhergesehenen Lage und bei einer

tatsächlichen Gefahr für höchste Rechtsgüter sich auf einen rechtferti-

genden Notstand berufen kann’. Het ging in deze zaak overigens om een

contactverbod tussen gedetineerden (vermeende terroristen) en hun ver-

dedigers, en niet om de toelaatbaarheid van dreiging met geweld.

Niet alleen op ons continent, maar ook in Amerika is deze discussie

opgelaaid. The Economist kopte op 9 januari 2003: Is torture ever justified?

Alan Dershowitz, een vooraanstaand Amerikaanse strafrechtadvocaat,

introduceerde het ‘tikkende-bom-scenario’, met de dreiging van duizen-

den slachtoffers. ‘You have good reason to believe that the prisoner

knows where it is and that torture may force him to tell’. Hij verwacht

dat de meeste mensen met toepassing van (dreigen met) geweld zullen

instemmen.

Op advocaten die voor zo’n cliënt opkomen en willen afdwingen dat de

rechten van hun cliënt worden gerespecteerd, rust de zware last tegen

deze pressie bestand te zijn en tegendruk te ontwikkelen. Zij verdienen

alle steun. De algemene ratio van art. 6 EVRM is om te waarborgen dat

een verdachte effectief kan deelnemen aan het strafproces. Dit betekent

niet alleen het recht om aanwezig te zijn, maar ook het recht om rechts-

bijstand te krijgen en om het proces effectief te kunnen volgen (zie uit-

spraak EHRM 14 januari 2003, besproken in het NJB van 14 maart 2003,

p. 572). 

Mr. Taru Spronken heeft aandacht gevraagd voor de bejegening van

de advocaten in de zaak Krekar: ‘Juist in tijden waarbij legitieme belan-

gen van burgers in het gedrang komen door het politieke klimaat dat

inmiddels rondom terrorismebestrijding heerst, moet de advocatuur

ruggengraat tonen’. De Amsterdamse deken en ondergetekende hebben

overigens al zeer kort na de aanhouding van de betrokken raadslieden de

minister geschreven en blijk gegeven van hun – bezorgde – aandacht als

uiting van de plicht te waken tegen de feitelijke belemmering van advo-

caten in de uitoefening van hun beroep. In antwoord op Kamervragen

schrijft de minister begrepen te hebben dat in de gedragingen van de

advocaten voldoende aanleiding bestond hen aan te houden: ‘Advocaten

worden geacht hun cliënten met advies terzijde te staan. De advocaat die

meent daar (verbaal) geweld en wederspannigheid aan toe te moeten voe-

gen, heeft geen aanspraak op enige consideratie; het tegendeel is eerder

het geval, omdat hij misbruik maakt van zijn geprivilegieerde positie.’

De zaak ligt nu in handen van het Openbaar Ministerie. Diens oordeel

moet worden afgewacht. 

Dat een advocaat zijn cliënt adviserend bijstaat en een geprivilegieerde

positie heeft, is geen punt van discussie. Ook niet voor de minister. Over

zijn speelveld, dat wil zeggen volume, kan discussie ontstaan.

Het natuurkundige maatje van Boyle, Gay-Lussac leefde van 1778 tot

1850 en groeide op ten tijde van de Franse en ‘chemische’ revoluties. Zijn

comfortabele bestaan als zoon van een vermogend jurist werd verstoord

door politieke en sociale onrust en pressie. Zijn leraar moest vluchten en

zijn vader werd gevangengenomen.

Gay-Lussac zou als geen ander opgelucht de formule van Boyle toepas-

sen. Met de dreigende verkleining van het speelveld voor advocaten zul-

len deze omgekeerd evenredig meer druk uitoefenen. •

van de deken
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