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Quatre-quatre heten ze misprijzend in Parijs, en Chelsea tanks in Londen.
Genoemd naar de wijk waar sports utility vehicles gemeengoed zijn. Het
Nederlandse equivalent is P.C. Hooft-tractor. De gemeenteraad van Nijme-
gen neigt ernaar de lokale Mariënburg-tractors van klemmen te voorzien.
Er is iets vreemds met die auto’s. Bij ongevallen zijn er drie keer zoveel
doden en ernstig gewonden te betreuren. Tegelijkertijd zijn ze voor inzit-
tenden buitengewoon veilig.

Werkelijk tragische gebeurtenissen bij een paar rechtbanken brachten de
veiligheidsdiscussie in een stroomversnelling. De beveiliging werd onder
de loep genomen en extra maatregelen werden
doorgevoerd om de veiligheid van alle aanwezi-
gen in het gerechtsgebouw maximaal te garande-
ren. In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak
en het Openbaar Ministerie heeft een werkgroep
onderzocht en aanvullende maatregelen aanbevo-
len. Verbetering van controle op de aanvoer van
gedetineerden. Een duidelijke instructie voor het
dragen van wapens door de parketpolitie en een
verscherpte controle op bezoekers van gerechtsge-
bouwen.

U zult allen verscherpte toegangscontrole heb-
ben ervaren. Inmiddels wordt het nodige bij
bezoekers aangetroffen, zo valt te lezen in het jaar-
verslag 2003 van de Raad voor de Rechtspraak. Het betreft vooral slag- of
steekwapens en voorwerpen die een potentieel risico vormen, zoals schroe-
vendraaiers en dartpijlen. De oogst van de Rechtbank Den Bosch in 2003 is
illustratief: 534 messen, 140 scharen, 84 vijlen, 30 schroevendraaiers, 6
kurkentrekkers, 5 laserpennen, 27 nagelschaartjes en 5 busjes pepperspray.

Juridische pijlen op de boog zijn uitgezonderd. Mij is niet bekend dat
ooit een advocaat bij het betreden van een gerechtsgebouw als potentieel
risico is geïdentificeerd.

‘Soms leidt de controle bij de ingang tot enig oponthoud, als veel bezoe-
kers tegelijkertijd naar binnen willen,’ zo formuleert de Raad sussend. Het
is net als met een bull bar, zo’n decoratief rek voorop die zogenaamd veilige
auto’s. Je hebt er geen last van totdat je er – als advocaat – tegenaan loopt
of, beter gezegd, langs moet. Bij voorkeur als een geïnteresseerde school-

klas met tieners je net voor is. Of een groep emotioneel geladen familiele-
den op weg naar de openbare zitting.

Bij de meeste gerechten zijn inmiddels detectiepoorten geplaatst. Bij
een aantal zijn daarnaast ook scanstraten neergezet om het meegevoerde
te controleren. Ook u moet uw tas openen, soms sieraden afdoen en dan
maar hopen dat er niet alsnog wat gaat piepen. Het dragen van wat duur-
der schoeisel moet, door toevoeging van metaal, worden ontraden. Ik heb
gehoord dat een dicteerapparaat moest worden afgestaan. Een fototoestel
met telefoonvoorziening, of andersom, viel eveneens in ongenade.
Gedragsrechtelijk is het nog een aardige puzzel om een grens te trekken

tussen het openen van een attachékoffertje of het
openen van een dossier. Ter plekke principieel
bezwaar maken kost in ieder geval nog meer tijd.

Ridiculiseren past (mij) niet. Ik schat in dat de balie
begrip heeft voor veiligheidsmaatregelen, al was
het maar deels uit eigenbelang. Mijn aandacht gaat
wel uit naar het schijnbaar onwrikbaar gelijkstel-
len van advocaten met gewone bezoekers. Advoca-
ten zijn dat niet. Zij zijn aan het werk. Net als rech-
ters, officieren van Justitie en medewerkers van de
gerechten.

Veel advocaten brengen zeer regelmatig soms
zeer veel (wacht)tijd door in al die mooie gebouwen

waar architectonisch de wens tot transparantie tot uitdrukking is
gebracht. Niet alleen om cliënten te spreken of hen ter zitting bij te staan,
maar ook om gewoon een dossier in te zien of een bron te raadplegen. Op
vertoon van een CCBE-pasje zijn advocaten betrouwbaar en eenvoudig te
identificeren. In die hoedanigheid zouden zij onverwijld het hekje en het
straatje moeten kunnen passeren. Als dat logistiek of anderszins toch op te
veel bezwaren stuit, pleit ik voor de invoering van een prioriteitsregel.
Geen apart poortje natuurlijk, maar wel bij zekere drukte, op vertoon van
hun pasje, voorrang op andere bezoekers.

Voor SUV’s zijn inmiddels bull bars ontwikkeld die zacht zijn en meege-
ven. Goed voor fietsers en voetgangers. Mijn conclusie is duidelijk: advoca-
ten verdienen ‘meegevende’ poortjes.

Bull bar
Jeroen Brouwer

De detectiepoort is als dat

decoratieve rek op de SUV:

je hebt er geen last van

totdat je er tegenaan loopt
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