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column
René Klomp

Het Huwelijk,
het kraakpand en de advocaat
In hoeverre mag een advocaat zich met zijn cliënt identificeren? Die vraag komt weer op
nu de advocaat van het hoofdstedelijke krakersbolwerk Vrankrijk dreigende taal heeft
gesproken over Het Huwelijk, nadat de politie Vrankrijk was binnengevallen.
De politie was op zoek naar de bezittingen van een Spanjaard die verdacht werd van
banden met de ETA. De man werd aangehouden in de Albert Heijn achter het Koninklijk
Paleis en bleek in Vrankrijk te wonen. Een ideaal voorwendsel voor de Amsterdamse politie en justitie om eens een kijkje te gaan nemen in de woonvertrekken van het kraakpand.
Veel bijzonders werd er niet aangetroffen. Het meest opzienbarende was de vondst van een
aantal zwart geschilderde waterpistolen.
De bewoners waren echter laaiend. Zij spraken van ‘een overval’. Er zouden 45 rechercheurs bij betrokken zijn geweest die ‘midden in de nacht’ alle kamers hadden uitgekamd.
Gevoel voor humor kan de krakers overigens niet ontzegd worden. Op de vraag van een
agent of een bepaalde kast een kledingkast was, antwoordde een kraker: ‘Nee, dit is het
zwembad’ (Het Parool, 18 januari 2002). Of één huiszoekingsbevel volstaat voor het uitkammen van zestien à twintig kamers, is natuurlijk een interessante vraag. De advocaat van
de krakers zal deze vraag in de door hem aan te spannen procedure zeker aan de orde stellen. De politie maakt zich voorlopig geen zorgen. ‘Die mooie verhalen van advocaten, die
wachten we wel af.’
Serieuzer is de mededeling van deze advocaat in Het Parool dat wij ons moeten realiseren
dat ‘dit soort Zuid-Amerikaanse toestanden grote woede teweegbrengt’, waar hij aan toevoegde dat er al ruiten van politiebureaus waren gesneuveld en dat dit ‘rond dat huwelijk
wel eens een vervolg zou kunnen krijgen.’
In het kader van de professionele belangenbehartiging lijkt mij dit één stap te ver. Stel
dat dit navolging gaat krijgen, en dat een advocaat van Bouterse zou verklaren dat wat
Bouterse in december 1980 in Suriname heeft gedaan, nog slechts een flauw voorproefje is
van wat we in Nederland kunnen verwachten indien de vervolging van zijn cliënt wordt
voortgezet. Of een advocaat van Milos̆ević die tegenover Nederlandse moslims dreigende
taal naar uitslaat.
Het is echter lastig een scherpe grens te trekken. Zo heb ik geen moeite met de advocaat van Öcalan die zich voorstander van een vrij Koerdistan verklaart. En als de advocaat
van Bouterse zou laten weten dat hij zelf ook af en toe een lijntje snuift en vóór de legalisering van drugs zou zijn, is er wat mij betreft ook geen probleem.
Op het moment dat u dit leest is Het Huwelijk al een week achter de rug en weten we of
het rustig dan wel volstrekt chaotisch is verlopen. Ik voorspel dat het rustig zal blijven.
Toevallig was ik laatst even in Vrankrijk. De sfeer was zeer relaxed. Mogelijke anti-monarchistische gedachten werden in stevige hasj-dampen gesmoord. Indien de bewoners van
Vrankrijk de dreigementen van hun advocaat echter waar maken, zullen we, zo verwacht
■
ik, nog wel het een en ander van deze advocaat horen. We waren gewaarschuwd.

