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In het spiksplinternieuwe gerechtsge-
bouw van Istanbul heerste op maan-

dag 16 juli totale chaos. Er is geschreeuw, 
geduw en getrek. De airconditioning kan 
niet op tegen de hitte van honderden 
bezwete lijven, die allemaal een plek in het 
veel te kleine zaaltje proberen te  bemach-
tigen: advocaten, familieleden, journa-
listen en internationale waarnemers die 
het KCK-proces tegen Koerdische politici, 
intellectuelen en advocaten willen bijwo-
nen. Ook buiten het gerechtsgebouw is de 

sfeer om te snijden: er zijn actiegroepen 
met spandoeken en zo’n vijfentwintig 
ME-busjes staan paraat. Maar tot geweld 
komt het niet. Ook binnen is de zuur-
stof schaars: mensen vallen bijna flauw. 
Maar klagen is zinloos, volgens recht-
bankvoorzitter Mehmet Ekinci: deze 
zaal is de grootste van het hele gebouw.  
‘De rechter had totaal geen regie over 
de zaal, of het toelatingsbeleid,’ zegt 
Angela Meijer, één van de advocaten die 
het proces bijwoonde. Behalve Meijer en 
zeven andere Nederlanders zijn advoca-

ten uit België, Frankrijk, Engeland, Italië, 
Duitsland, Zwitserland en Canada naar 
Istanbul afgereisd. ‘Nog geen twintig-
ste van de belangstellenden kon de zaal 
in,’zegt Meijer. ‘De rechter zat niet, hij 
stond. Soms werd het hem allemaal te 
veel. Dan trok hij zijn toga uit en liep 
weg. En dan kwam hij terug en zei: “Ik 
schors de zaak.”’

Duizenden mensen voor  
speciale rechtbanken 
De zaak draait om zesenveertig advo-
caten, drie medewerkers en een journa-
list. Zesendertig van hen werden eind 
vorig jaar gearresteerd en hun kantoren 
en huizen werden overhoop gehaald. 
Sindsdien zitten ze in voorarrest. Een 
meerderheid van de verdachten is van 
Koerdische afkomst en zou banden heb-
ben met de Vereniging van Koerdische 
Gemeenschappen (KCK), een organisatie 
die de Turkse overheid ziet als de stede-
lijke vleugel van de Koerdische Arbeiders-
partij PKK, die prijkt op alle internatio-
nale lijsten van terroristische organisaties. 
Bovendien hebben bijna alle advocaten 
op enig moment gewerkt voor PKK-lei-
der Abdullah Öcalan, die sinds 1999 een 
levenslange gevangenisstraf uitzit. Vol-
gens de Turkse autoriteiten smokkelden 
ze instructies van Öcalan naar buiten en 
werden zo medeplichtig aan tientallen 
terroristische aanslagen van de PKK. Naar 
verluidt telt  de aanklacht 892 pagina’s. 
 De zaak is een uitvloeisel van de cam-
pagne die de huidige premier Tayyip 
Erdogan sinds 2009 voert tegen mensen 
in het land met vermeende banden met de 
KCK. Sindsdien zijn duizenden mensen 

onder wie wetenschappers en journalis-
ten gearresteerd en voor speciale recht-
banken gebracht. 

De drie aapjes
‘Waar het hier feitelijk om draait, is het 
Koerdische en socialistische streven naar 
zelfbeschikking,’ oreert Dogan Erbas, 
één van de vervolgde advocaten tegen 
de rechtbank. ‘Dit is een historische 
rechtszaak. Uw rechtbank zal ofwel een 
instrument zijn om tot een oplossing te 
komen of hij zal de rol van de drie aapjes 
spelen en daarmee onze cliënt Abdullah 
Öcalan en het Koerdische volk tot chau-
vinistisch nationalisme veroordelen.’ De 
meeste advocaten weigeren dan ook om 
de rechters in het Turks te woord te staan; 
ze spreken consequent Koerdisch. Een 
tolk is er niet. ‘Zij redeneren: “Taal is 
cultuur is bestaansrecht,”’ aldus Meijer. 
‘Dus voor de achterban is het van groot 
belang om dat punt steeds naar voren te 
brengen. Iedereen heeft het recht zich 
te verdedigen in de taal die je machtig 
bent. Maar deze mensen beheersen het 
Turks wél, dus daar zou deze zaak in 
Straatsburg op kunnen struikelen.’  

‘Ze willen van ons af’  
De verdachte advocaten worden bijgestaan 
door zo’n 150 collega’s, die een collectieve 
verdediging voeren. ‘Er werd heel veel 
tegen elkaar ingepraat en niet alle plei-
dooien leken op elkaar afgestemd,’ aldus 
Judith Lichtenberg van de Nederlandse 
tak van Lawyers for Lawyers. ‘Je vraagt 
je soms af of het belang van de beschul-
digde advocaten daarmee is gediend.’ Wel 
worden negen advocaten aan het eind van 

Hitte en chaos: Turks-Koerdische 
advocaten voor de rechter 
In Istanbul begon vorige maand het megaproces tegen zesenveertig advocaten wegens 

vermeende betrokkenheid bij het terroristische netwerk van PKK-leider Abdullah Öcalan. 

Zelf zeggen ze dat ze gewoon hun werk hebben gedaan. Een consortium van Europese 

advocaten, waaronder zeven Nederlanders, vertrok naar Istanbul om het proces te volgen.
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totaal geen regie 
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de derde zittingsdag vrijgelaten omdat 
ze alleen hand-en-spandiensten zouden 
hebben verricht. 
 De Turkse Orde van Advocaten heeft 
weinig op met de etnische en politieke 
standpunten van de vervolgde advo-
caten, maar steunt hen wel, evenals de 
meeste lokale Ordes. Deken Ümit Koca-
sakal van Istanbul hield voorafgaand 
aan de zitting een toespraak, waarin 
hij de zaak een ‘politiek gemotiveer-
de aanval op de rechtsstaat’ noemde. 
‘Dat idee leeft hier heel sterk,’ zegt Lich-
tenberg. ‘Veel van die advocaten zijn ook 
politiek actief, dat maakt het best lastig.’ 

Advocaat en cliënt afgeluisterd
De deken van Istanbul was dan ook licht 
verongelijkt over het feit dat – nu het 
Koerdische advocaten betreft – buiten-
landse advocaten zo massaal kwamen 
opdagen, vertelt Lichtenberg. ‘Volgens 
Kocasakal worden álle Turkse advocaten 
gehinderd in hun werk. Er hangen afluis-
termicrofoons boven de advocaat en zijn 
cliënt, er worden illegale doorzoekingen 
gedaan. Advocaten worden de rechtszaal 
uitgestuurd als ze het woord willen voe-
ren. 

Tegen hemzelf loopt een procedure 
vanwege ambtsmisbruik omdat hij een 
paar advocaten had gesteund. Daar staat 
een gevangenisstraf van twee jaar op.’ 
Die verhalen klinken haar bekend in de 
oren. ‘Een andere advocaat die wij volgen 
en die ook politiek gevoelige zaken doet, 
zei: “Wij maken het de overheid en de 
politie veel te moeilijk, want we wijzen 
onze cliënten op hun rechten. Dus het 
kost veel meer moeite om een zaak rond 
te krijgen. Daarom willen ze graag van 
ons af.”’  

‘Naar verluidt telt 
de aanklacht 892 

pagina’s’

Column

Ofschoon het wetsvoorstel Herzie-
ning toezicht advocatuur van Fred 

Teeven nog niet definitief door de Twee-
de Kamer is geloodst, is inmiddels infor-
meel bevestigd dat beoogd voorzitter 
van het College van Toezicht inderdaad 
drs. Rudolph Scharhooft is, de gepensi-
oneerd adjunct directeur-generaal van 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling. 
 Dat het driekoppige college, dat een 
‘frisse bezem door de balie zal halen,’ 
wordt gevormd door volstrekte outsi-
ders zonder wortels in de advocatuur was 
al bekend. Dit uitgangspunt wordt ook 
benadrukt in het conceptcommuniqué 
dat voor een enkeling ter inzage lag. 

Ik pik er enkele citaten uit. ‘Scharhooft 
heeft aantoonbaar geen enkele affiniteit 
met het rechtsbedrijf in het algemeen 
en de advocatuur in het bijzonder, wat 
hem uitermate geschikt maakt.’ En: 
‘Deze zoon van Brabantse preitelers zal 
de functie combineren met zijn studie 
Germanistiek.’
 Wie hebben verder zitting in het Col-
lege? Dat is nog niet bekend gemaakt. 
Wél is er een short list waarop enkele 
bekende namen staan, waaronder Rita 
Verdonk, Pierre Kartner en kolonel Kar-
remans. Zij vormen als triumviraat – 
excusez le mot, Rita - een treffende afspie-
geling van de Nederlandse bevolking en 
kunnen volgens Teeven voor meerdere 
toezichthoudende functies worden inge-
zet. 
 Ik had de primeur om Rudolph Schar-

hooft kort te spreken over zijn visie op de 
advocatuur. Hij kwam net terug van een 
praktijkstage bij de Rechtbank Amster-
dam waar hij vanaf de publieke tribune 
een maand lang advocaten had geobser-
veerd. 
 Hij had zich vooral gestoord aan het 
onverzorgde uiterlijk van de raadslieden. 
 ‘De kledingvoorschriften moeten 
beter worden nageleefd, de Anwaltstracht,’ 
zei hij onomwonden met de hem ken-
merkende dictie. Hij verwees naar de in 
2011 in het Landgericht München uit-
gebroken Kravattenstreit, begonnen met 
het heen sturen van advocaten die onder 
hun toga geen das droegen, wat bij onze 
oosterburen is voorgeschreven. 
 Hij citeerde de Duitse rechtbankvoor-
zitter: ‘Ohne Krawatte sind Sie nicht anwe-
send.’
 Ik wierp tegen dat die verplichting bij 
ons niet geldt.
 Maar Scharhooft wees met een prie-
mende vinger naar het Kostuumbesluit.
 ‘In artikel 29 lid 2 is bepaald dat de bef 
door de advocaat zodanig dient te zijn 
bevestigd, dat hetgeen zonder van de toga deel 
uit te maken om de hals wordt gedragen niet 
zichtbaar is. Hierop geldt slechts één uit-
zondering: indien en voor zover een gesteven 
witte boord met witte strik wordt gedragen.’
 ‘En wat denkt u?’ Hij keek me triom-
fantelijk aan. ‘Ik heb geen enkele witte 
strik gezien. 
 Geen enkele! Wij zullen de lokale 
Dekens hierover aanschrijven.’ 
 Dat u het alvast weet.

Kravattenstreit 
Matthijs Kaaks




