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Twee heren op één kussen

Alhoewel de verleiding voor de auteur, in het licht van de aanstaande ondertekening van 
de abdicatieakte, welhaast onbedwingbaar is wederom uw aandacht te vragen voor de 
koning zal ik, de lector, hieromtrent verder zwijgen. Dit ongetwijfeld tot genoegen van 
u, de zwoegers en ploeteraars die zich de moeite getroosten al mijmerend en peinzend 
in het zweet des aanschijns dit dictee te ondergaan.

Mijn metier is het strafrecht in al haar fascinerende verschijningsvormen. Contrair aan 
andere rechtsgebieden met uitzondering van sommige situaties in het bestuursrecht en 
civiele recht, is dit niet gericht op het herstel van onrecht. Een ander exceptioneel aspect 
is het gegeven dat strafrechtjuristen gedurende de laatste decennia steeds vaker het 
predicaat BN’er lijken te ambiëren.

Vele confrères zijn de mening toegedaan dat een van de instrumenten teneinde de zaak 
van een cliënt te behartigen, het mediaoptreden is. Als oud-VARA-voorzitter zou het 
welhaast ridicuul zijn hier een pleidooi te houden deze performances niet uit te voeren.

Is er in deze met diverse fresco’s versierde, fabuleuze en overweldigende middeleeuwse 
Stevenskerk echter iemand te vinden die mij van het nut kan overtuigen dat illustere 
strafrechtadvocaten zich associëren met tv-quizzen, babbelprogramma’s, of het 
bezoeken van premières van Nederlandse films, bij tijd en wijle vergezeld door een van 
een coupe soleil voorziene femme fatale die er altijd chiquer dan chic uitziet?

Het optreden in de massamedia kan echter uiterst zinvol zijn. Het recht kan ter plekke 
door deskundigen worden geëxpliceerd en geduid. Vanuit een casuïstische benadering 
kan de belangenbehartiger in prachtig opgebouwde causerieën opkomen voor degene 
wiens vrijheid is ontnomen en die wellicht zelfs gebukt gaat onder het penitentiaire 
recht.

Het belang van de verdachte en van de voorlichting van de niet-juridisch geschoolde 
meerderheid van het volk, waarbij het begrip onschuldpresumptie regelmatig uitgelegd 
dient te worden aan de soms ietwat te wraakzuchtige en bloeddorstige massa, dienen 
te allen tijde de leidraad te zijn voor het optreden van een strafpleiter. Indien dit 
evident niet het geval is, dan vergalopperen de steeds frequenter paraderende en tot 
mediafenomenen geüpgradede vakbroeders zich.


