DE ADVOCATUUR IS
GESCHOKT DOOR DE
MOORD OP COLLEGA
MR. DERK WIERSUM
In deze column van ons kantoor willen wij de recente moordaanslag op de
Amsterdamse advocaat die kroongetuige Nabil B. bijstond in het zogenaamde
Mocromaffiaproces niet onbesproken laten. Overal in het land schrijven advocaten, rechters en officieren van justitie in condoléanceregisters over hun verdriet
en afschuw van de laffe moord.

Een aanslag die plaatsvond uit woede over het optreden van één van de mededaders
als getuige. Alle middelen worden gebruikt om wraak te nemen op deze getuige die er
voor gekozen heeft niet langer solidair te zijn met andere verdachten in dit proces. Na
de eerdere moord op de broer van de getuige werd nu een raadsman het slachtoffer.

Minister van Justitie Grapperhaus liet blijken dat hij zeer was aangedaan. Maar ook
uitte hij direct zijn grote zorg dat de moord op de advocaat een aanslag op het rechtssysteem inhoudt. Die zorg is terecht en het is te hopen dat daar iets tegen gedaan kan
worden. Hoeveel dappere advocaten zijn er dat ze alles willen riskeren om hun taak te
vervullen als het gaat om een cliënt afkomstig uit een omstreden groep ? Justitie zal
daarom moeten trachten meer veiligheid te scheppen, met vergaande maatregelen.
Anders kunnen advocaten als mr. Wiersum hun werk feitelijk niet meer doen.

Toch zijn wij ervan overtuigd dat in de eerste plaats vanuit de advocatuur zelf zal blijken
dat niet wordt gezwicht voor intimidatie en terreur. Bij een proces moeten de partijen
een professionele vertrouwensfiguur hebben om raad te kunnen krijgen en te doorzien
hoe de juridische regels zijn. Advocaten zijn daarvoor opgeleid en getraind, bovendien
zijn zij gewend om op onafhankelijke basis te werken. We zijn het aan onze beroepseed
verplicht om ook mensen als deze bedreigde kroongetuige rechtsbijstand te verlenen.

Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van mr. Derk Wiersum, die hem verloren hebben, met alle problemen van dien. Hun leven is voorgoed veranderd door de
laffe daad van een stel criminelen. Daarin zijn zij helaas niet uniek, er zijn immers veel
slachtoffers wier leven van de ene op de andere dag verandert door een misdrijf. Wij
wensen de nabestaanden kracht, in de wetenschap dat wij onze collega nimmer zullen
vergeten.
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