
 
 
Kunnen we veilig verder na de aanslagen? 
 
Door de moord op Derk Wiersum op 18 september en de aanslag begin november op 
Philippe Schol is de veiligheid van advocaten opeens een prangend vraagstuk geworden. Er 
wordt soms gesproken van de 9-11 van de Nederlandse advocatuur. Er is duidelijk een tijd 
van voor en na de moord. Verschillende togadragers uit de advocatuur, OM en rechterlijke 
macht krijgen extra beveiliging. Hoe is de stemming nu en hoe hebben docenten in de 
strafrechtelijke onderdelen van de BA de dag van de moord en de impact daarvan op de 
stagiaires ervaren? 

 
Strafrechtadvocaat en hoofddocent 
Strafrecht van de BA, Alrik de Haas, vertelt 
over de impact die de moord op hem had. 
De Haas: ‘Ik kon me niet voorstellen dat dit 
in Nederland kon gebeuren. Mijn eerste 
gedachten gingen uit naar zijn vrouw en 
kinderen. Afschuwelijk dat zij dit mee 
moeten maken.’ Het feit dat Derk Wiersum 
vader van twee jonge kinderen was, maakte 
het voor De Haas persoonlijk omdat hij zelf 
ook kinderen heeft. ‘Zij hoorden het nieuws 
natuurlijk ook en vroegen me: ‘Papa, jij bent 
toch ook advocaat?’ Ik heb ze gerust 
proberen te stellen, maar ik vond dat wel 
een heel moeilijk moment.’  
 

Een dag na de aanslag op Derk Wiersum verzorgde De Haas samen met hoogleraar straf- en 
strafprocesrecht Theo de Roos een opleidingsdag bij de BA. Dat was een verwarrende dag 
vertelt hij: ‘Ik vond het moeilijk om te gaan doceren, maar voelde aan de andere kant ook 
een sterk moreel appel dat ik er moest zijn - juist nu. Een groep strafrechtadvocaten in spe, 
stagiaires die enthousiast zijn over het vak, verwachtten ons.’ 
 
‘De sfeer op de opleidingslocatie, het Planetarium in Amsterdam, was anders dan anders; 
beladen. Bij binnenkomst merkten we dat erover werd gesproken. Het kon niet anders of wij 
moesten het dagdeel eerst wijden aan wat Derk en zijn familie, en daarmee de hele 
beroepsgroep was overkomen. Theo de Roos en ik hebben het daarom bespreekbaar 
gemaakt. Daarop viel de zaal stil. We gaven alle stagiaires gelegenheid om te reageren, maar 
eigenlijk had niemand echt woorden op dat moment.’ 
 
‘Na de opleidingsdag heb ik samen met Theo de Roos bloemen gelegd bij het kantoor van 
Derk Wiersum. Dat was een bijzonder moment. De grote hoeveelheid bloemen was 
overweldigend en het was mooi om te zien dat ze van zoveel verschillende mensen en 
organisaties waren. Er was een sterk gevoel van saamhorigheid tussen advocatuur, 
rechterlijke macht en OM. Ik heb dat echt als steun ervaren.’ 



 
 
Veiligheid 
In zijn praktijk heeft De Haas soms ook te maken met bedreigingen. Daarover is hij vrij 
nuchter: ‘Ik denk dat ik hiervoor in de loop van de jaren een olifantenhuid heb ontwikkeld. In 
het strafrecht heb je nu eenmaal te maken met emoties, en met regelmaat ook met mensen 
met een psychische stoornis. Tot nu heb ik de bedreigingen altijd weggerationaliseerd. Het 
bleef bij de bedreiging.’  
 
Het Advocatenblad onderzocht naar aanleiding van de moord op Wiersum het gevoel van 
veiligheid binnen de advocatuur. Het publiceerde zijn onderzoek op 31 oktober, nog voor de 
aanslag op Philippe Schol. Uit dit onderzoek blijkt dat 59% van de advocaten zich weleens 
onveilig voelt.  
 
Bij strafrechtadvocaten heeft driekwart van de groep zich de afgelopen jaren tijdens het 
werk weleens onveilig gevoeld en meer dan de helft van deze groep geeft aan dat de moord 
op Derk Wiersum het gevoel van onveiligheid heeft vergroot. Een derde denkt dat het 
nemen van extra veiligheidsmaatregelen op zijn plaats is.  

 
Een andere hoofddocent Strafrecht, Wout 
Morra, schoof na de moord aan bij De 
Wereld Draait Door en vertelde over de 
impact die de gebeurtenis had. Morra heeft 
sinds de aanslagen ook weer als docent voor 
een groep stagiaires gestaan. Wat merkt hij 
van de impact van de recente 
gebeurtenissen op de advocaat-stagiaires?  
 
‘We zijn in de Beroepsopleiding altijd bezig 
met bewustwording. Stagiaires hebben vaak 
vragen over thema’s als de houding tot je 
cliënt, het bewaken van grenzen, etc. Dit 
beperkt zich altijd tot hun eigen opstelling 
als advocaat. Maar het verschrikkelijke van 
deze moord is dat Derk Wiersum als 

advocaat volstrekt integer heeft gehandeld. Zijn eigen integriteit beschermde hem nergens 
tegen. De advocaat werd niet als advocaat gezien, maar als onderdeel van de tegenpartij. 
Dat is helaas een nieuwe invalshoek die fundamentele vragen oproept. Voor advocaten is 
het nog moeilijker dan voor andere togadragers om zich te laten beschermen door de 
overheid. Onze taak is immers vaak om de overheid te bevragen en te bevechten. Kortom - 
niet alleen voor stagiaires maar voor veel advocaten is de moord een groot thema op dit 
moment’.  
 
Preventie 
De Nederlandse orde van advocaten heeft sinds kort een noodnummer in het leven 
geroepen voor bedreigde advocaten en rechters, het zogeheten Contactpunt 

https://www.advocatenblad.nl/2019/10/31/gevoel-van-onveiligheid-groeit/


 
Beroepsgroepen dat advocaten kunnen benaderen als er iets aan de hand is. Het is een goed 
begin, vinden de advocaten die meededen aan het onderzoek.  
 
De Haas denkt dat er ook mogelijkheden zijn om in het onderwijs aandacht te besteden aan 
bedreigingen. ‘Ik kan me voorstellen dat je een casus kunt ontwikkelen rondom een 
bedreiging, een casus waarin juridische inhoud en vaardigheden samenkomen.’  
 
Op de vraag welke tips hij stagiaires zou geven voor het omgaan met bedreigingen, 
antwoordt De Haas dat het in eerste instantie belangrijk is om rustig te blijven: ‘Mijn 
ervaring is dat een bedreiging een uiting van een onderliggende emotie is. Het is interessant 
voor stagiaires om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om die naar boven te halen. Het 
gaat dan met name om goed luisteren en om de juiste vragen stellen. En verder is het 
natuurlijk sowieso belangrijk dat een stagiaire een bedreiging met de patroon bespreekt en 
bij de deken meldt.’   
 


