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in tegen de
onschuld
presumptie’
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Interruptie
microfoon
Michiel Pestman in Cambodja

Carolien
Noorduyn
‘Het is een enge gedachte dat rechters
verregaande maatregelen kunnen opleg
gen zonder dat vaststaat of iemand daad
werkelijk schuldig is,’ zegt strafrecht
advocaat Carolien Noorduyn (Sjöcrona
Van Stigt Advocaten in Den Haag) in een
reactie op de brief die minister Opstelten
begin februari naar de Tweede Kamer
stuurde. Als het aan de minister ligt,
mogen rechters verdachten vóór het
vonnis maatregelen opleggen als een
gebiedsverbod of verplichte zorg. Het
gaat dan om verdachten van relatief lich
te misdrijven waarbij het niet mogelijk
is voorlopige hechtenis op te leggen.
Noorduyn spreekt van een zorgwekken
de ontwikkeling. ‘Voorlopige hechtenis
is niet voor niets aan strenge regels en
voorwaarden gebonden. Het kan niet zo
zijn dat hiermee een makkelijk alterna
tief wordt gecreëerd, zonder dat aan die
vereiste waarborgen wordt voldaan. Het
druist in tegen de onschuldpresumptie.’
Het scenario dat een verdachte ten
onrechte een gebiedsverbod of andere
maatregel krijgt opgelegd en achteraf
wordt vrijgesproken, lijkt niet uitgeslo
ten. ‘Dan zal er tevens moeten worden
voorzien in een adequate compensatie
regeling,’ aldus Noorduyn.

G

isteren hadden we Mu Sochua te
eten. Dit is een hele eer, want Sochua
is de Aung San Suu Kyi van Cambodja. Zij
is de enige politica die het publiekelijk
durft op te nemen tegen premier Hun
Sen en zijn Cambodian People’s Party. In
het parlement leidt ze de oppositie.
Sochua is een moedige vrouw. Politici,
vakbondsleiders en activisten doen er
goed aan zich aan de ongeschreven regels
te houden. Alles mag gezegd en gedaan
worden, zolang maar niet aan de funda
menten van de heersende macht wordt
geknaagd. En dat is precies wat Sochua al
jaren doet: strijden tegen alle vormen van
onrecht die dit land kent. En dat zijn er
veel. Met als gevolg intimidatie, vaak in
de vorm van rechtszaken. Onlangs is ze
nog veroordeeld voor het beledigen van
Hun Sen, omdat ze het gewaagd had een
rechtszaak tegen hem aan te spannen.
Tussen de gangen door vertelde So
chua over haar werk in het parlement.
De partij van Hun Sen heeft de touwtjes
daar strak in handen en allerlei regeltjes
bedacht om de oppositie het leven zuur te
maken. De voorzitter van het parlement,
Heng Samrin, een belangrijk bondge
noot van Hun Sen, heeft zijn hand daar
op de knop van de interruptiemicrofoon.
En die microfoon gaat uit als het hem
niet bevalt.
De voorzitter van het Rode Khmertribunaal, waar mijn cliënt Nuon Chea

terecht staat, is uit hetzelfde hardhout
gesneden als Heng Samrin. Hij is vanzelf
sprekend lid van de Cambodian People’s
Party, net als alle andere Cambodjaanse
rechters. En hij heeft een losse vinger,
waarmee hij mij telkens ‘elektronisch’
uitschakelt als ik iets zeg wat hem niet
bevalt.
Dat gaat dan gepaard met Cambodjaanse
krachttermen die zich niet in het Engels
laten vertalen.
Ook ik word geacht mij aan de on
geschreven regels houden. En het be
langrijkste taboe in het tribunaal is de
rol die de huidige machthebbers zelf
onder de Khmer Rouge gespeeld heb
ben – velen van hen hebben een verle
den in de Rode Khmer. Dit geldt zeker
ook voor Heng Samrin. De huidige par
lementsvoorzitter zou zich onder de
Khmer Rouge volgens mensen die het
weten kunnen aan ernstige oorlogs
misdrijven hebben schuldig gemaakt.
Afgelopen week mocht ik Nuon Chea
ondervragen. Toen Heng Samrin ter
sprake kwam en ik vroeg naar zijn dubi
euze verleden, wist de voorzitter van de
rechtbank niet hoe snel hij mij het zwij
gen moest opleggen. Niet voor het eerst
werd mij de mond gesnoerd door een
voudigweg de microfoon uit te zetten.
Mu Sochua hoorde het allemaal glim
lachend aan. Als geen ander kent zij hier
het klappen van de zweep.
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