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dewijn van Eijck, die naast hem
zat, geen moment bezwaren heeft ge-
maakt tijdens het verhoor. Ik dacht:
dit verhoor moet Schalken aankun-
nen zonder dat ik Moszkowicz de
mond snoer. Zo erg was het verhoor
ook niet. Er werden met stemverhef-
fing vragen gesteld. Dat mag. Maar
Moszkowicz heeft het proces ge-
bruikt om sensatie te trappen, met
name door al die wrakingen.”

Waarom zou hij dat hebben gedaan?
„Ik kan niet uitsluiten dat Wilders en
hij er een bepaald genoegen in
schepten om de rechtbank voortdu-
rend te laten struikelen. Als je een
paar keer wraakt, maak je rechters
tot de risee. Het werd nog erger toen
Wilders zich liet ontvallen dat rech-
ters een links zootje zijn. En Wilders
zei ook dat je geen vertrouwen in de
rechtspraak kon hebben als hij niet
zou worden vrijgesproken. Dan zou-
den miljoenen mensen de bijl aan de
wortel van de rechtsstaat leggen.

„Dat was typisch Wilderiaanse
grootspraak. Een lid van de Tweede
Kamer behoort dergelijke opmerkin-
gen niet te maken. Dat is in strijd met
de trias politica. Het ontbreekt de
rechtbank aan instrumenten dit soort
aantijgingen te pareren als zij buiten
de zitting plaatsvinden. Wilders slin-
gerde termen als maffiapraktijken en
bananenrepubliek naar de pers. In de
rechtbank weigerde hij te zeggen of
hij de lange lijst van uitlatingen die in
de tenlastelegging stond ook daad-
werkelijk had gedaan. Dat vond ik
heel vreemd voor een man die van het
vrije woord de heilige graal maakt. Na
die hectiek van de verhoren was voor
het grote publiek de lol eraf maar toen
begon voor ons pas het interessante
werk: het vonnis schrijven.”

Dat moet makkelijk zijn geweest
omdat OM én advocaat vrijspraak
vroege n?
„Wij hebben niet de mening van het
OM overgeschreven. Het OM had wel
een heel doorwrocht, heel weten-
schappelijk betoog. Moszkowicz ver-
wees daar naar en zei er weinig aan te
kunnen toevoegen. Het OM heeft
zijn zin gekregen en Moszkowicz
mocht daar van meegenieten. Zijn ar-
gumenten speelden geen rol. Wij
hebben natuurlijk zorgvuldig ons ei-
gen werk gedaan en gekeken naar na-
tionale en internationale jurispru-
dentie. We oordeelden dat Wilders
zich wel heel denigrerend en soms
echt onfatsoenlijk had uitgelaten
maar het was nog net op de rand.
Daarmee gaven we enige twijfel weer
van de rechtbank. En bij twijfel moet
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DE WERELD VAN MARCEL VAN OOSTEN

Sinds zijn pensione-
ring is Van Oosten
veel te vinden op zijn
oude wijnboerderij
(drie hectare) in de
buurt van Toulouse. Hij
leest er Franse litera-
tuur en kweekt er truf-
fels door de aanplant
van truffeleiken en het
bewerken van de
grond. Zijn hond, een
Parson Russell-terriër,
helpt bij het opsporen
van de truffels die zo’n
10 centimeter onder de grond zitten. De truffels gaan
in de omelet of in de spaghetti en worden gedeeld
met vrienden.

Marcel van Oosten is de zoon van Meelf Syben van
Oosten. Een gerenommeerd jurist die van 1973
tot 1979 procureur-generaal bij de Hoge Raad
was. Van Oosten begon zijn juridische loopbaan
als advocaat. Hij is oprichter van een advocaten-
kantoor in Deventer dat nu JPR heet. Hij werkte als

senior partner, head
of legal bij accoun-
tants- en belasting-
a d v i s e u r ka n t o o r
P WC .
Als rechter was hij
onder meer vicepre-
sident van de recht-
bank in Zutphen.
Vanaf 2000 werkte hij
als rechter en vicepre-
sident in Amsterdam.

je iemand niet veroordelen.
„Het gekke is dat Wilders na het

vonnis verklaarde: ‘keurige jongens
die rechters’. En hij zei: ‘n at u u r l i j k
choqueer ik. Dat moet ik’. Treurig ge-
noeg zijn dat zijn belangrijkste wa-
pens. Ja, als politicus mag hij veel.”

C h a m p ag n e
Het nieuwe strafproces tegen Wil-
ders dat vrijdag in een zittingszaal bij
Schiphol begint zal volgens Van Oos-
ten waarschijnlijk niet zoals in Am-
sterdam „een spoor van vernieling
a c hte r l ate n”. De verdachte wordt nu
bijgestaan door advocaat Geert-Jan
Knoops. „Hij zal veel meer op een in-
tellectuele manier procederen. Ik
verwacht dat Knoops in tegenstelling
tot Moszkowicz wel respect zal tonen
voor de rechterlijke autoriteiten.”

Het heeft Van Oosten zeer gesto-
ken dat Moszkowicz na het proces
kritiek leverde op hem als rechter. In
een interview voor het kerstnummer
van De Telegraaf in 2011 zei de advo-
caat: „Rechtbankvoorzitter Marcel
van Oosten, die ik kende als een jovi-
ale man met humor, bleek te zijn ver-
anderd in een krampachtige, humor-
loze magistraat. Hij was kennelijk
van bovenaf volgestopt met op-
d r a c hte n .”

Hoe vond u dat?
„Mijn buurman wees me op het stuk
uit De Telegraaf, een krant die ik als
knallinkse rakker natuurlijk niet lees.
Grapje. Toen zag ik het artikel: Mosz-
kowicz samen met Eva Jinek op een
roze bank met een fles champagne
die in volle overmoed allerlei beden-
kelijke dingen zei. „Na de vrijspraak
van Wilders was er geen houden
meer aan en vloog Moszkowicz he-
melhoog, als Icarus.

„Ik heb meteen de president van
onze rechtbank gebeld: Carla Eradus.
Ik zei: lees De Telegraaf en zeg me
wat je ervan vindt. Ze had dezelfde
mening als ik. Dit zijn voor een advo-
caat schan-da-li-ge en on-be-grij-pe-
lijke aantijgingen omdat hij mijn on-
afhankelijkheid in twijfel trekt. Na-
tuurlijk zal de president van de
rechtbank zich nooit inhoudelijk met
een zaak bemoeien. Ik vond dat het
op haar weg lag er iets aan te doen.
Dit was klachtwaardig. Ik vond het
ook niet gek dat Icarus kort daarna
neerstortte. Je zag het aankomen:
Moszkowicz was helemaal over het
paard getild.”

Het interview leidde tot een klacht
van de deken en leverde Bram Mosz-
kowicz een tuchtrechtelijke waar-
schuwing op.

Bent u verbaasd dat er nu weer een
nieuw proces tegen Wilders komt?
„Ik keek ook naar de tv toen Wilders
zei ‘minder, minder, minder’ M a ro k -
kanen te zullen gaan regelen. Ik vind
dit op zijn minst weer vrij schokken-
de uitlatingen van hem. Er is aangifte
gedaan dus het OM moest er wel wat
mee en kon niet zo maar zeggen: laat
dit maar over aan het publieke debat.
In de zaak die ik onder handen had,
was Wilders de man die het kabinet

Moszkowicz deed voor een
advocaat schan-da-li-ge en
on-be- grij-pelijke
a a nt i j g i n g e n

gedoogde. Hij hield een kabinet in de
lucht. Daar moesten wij ons als rech-
ters natuurlijk helemaal van distan-
tiëren maar je kon niet ontkennen
dat het proces grote politieke impli-
caties had. Dat zal nu minder het ge-
val zijn.”

Wilders is nu leider van de virtueel
grootste politieke partij. Verkiezin-
gen komen in zicht. Moet je dan zo’n
strafzaak voeren?
„Discussies horen in principe in de
politieke arena te gebeuren. Maar het
kan zijn dat bepaalde groepen zich
gediscrimineerd of beledigd voelen
en grenzen worden overschreden.
Dan ligt er een taak voor het straf-
re c ht .”

Is dat nu wederom het geval?
„Ik laat me daar liever niet over uit.”

Waarom niet?
„ Ik wil op geen enkele manier de
rechters die nu op de zaak zitten voor
de voeten lopen. Het is een lastige
vraag waar je heel diep over moet na-
denken. Het gaat natuurlijk ook om
de context waarin iets wordt gezegd.
Wilders zegt soms: ‘er zijn ook aardi-
ge moslims en het is alleen maar de
godsdienst die ik wil treffen’. Daar-
door relativeert hij zichzelf. Wij heb-
ben gezegd dat je het breed moet
trekken en dat was jurisprudentieel
redelijk nieuw. Ik ben benieuwd of
dat in de toekomst zo blijft.”

Kan de strafrechter bereiken dat
mensen zich minder grof uitlaten?
„Als mensen echt over de grens gaan
en de rechter tikt dit af, helpt dit wel
degelijk. Kijk als Wilders zegt: ‘ik
word straks de grootste politieke par-
tij en als er dan een cordon sanitaire
om me heen wordt gebouwd, komt
er een revolte’ dan blijft hij waar-
schijnlijk binnen de grens. Maar zou
hij dreigen om ‘gewapenderhand te
zullen laten zien waar de macht fei-
telijk ligt’ dan gaat hij voor de bijl.
Mijn hoogstpersoonlijke mening is
dat de grens bij de vrijheid van me-
ningsuiting wordt overschreden
wanneer iemand direct aanzet tot ge-
weldpleging, tot wanorde.”

Dan, na de koffiepauze.

Heeft Wilders gelijk met zijn verwijt
dat de Nederlandse rechters één
grote linkse, D66 kliek zijn?
„Dat is het zeker niet. We zijn geen
kliek. Wij zijn een gemêleerd gezel-
schap en beïnvloeden elkaar voort-
durend in de raadkamer. De een is
katholiek, de ander atheïst, of flink
links of flink rechts. Dat leert je om
boven je eigen overtuigingen uit te
stijgen. Dat is het leuke van meer-
voudige rechtspraak.”

Uit peilingen blijkt dat rechters re-
latief vaak D66 stemmen.
„Ja dat schijnt zo. De VVD’ers zitten
geloof ik meer bij het OM. De recht-
spraak is wel enorm gedemocrati-
seerd. Voor de oorlog was een rechter
patriciër of je was van adel. Die tijden
zijn lang vervlogen.”

„Bij de selectie wordt geen reke-
ning gehouden met de politieke
voorkeur van rechters. Ik denk dat
wij een vrij aardige afspiegeling zijn
van de samenleving.”

Hebt u wel eens een rechter ontmoet
die lid is van de PVV of daarop
ste mt?
„Niet dat ik weet. Daar vragen we
nooit naar. Ik heb gelukkig nooit
meegemaakt dat een rechter spreekt
op de manier van Wilders. Gelukkig
niet. (begint hard te lachen) Dat zou
immers tot wrakingen kunnen lei-
d e n .”
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Te veel conflict en kippendrift:
hoe politiek zijn functie verliest

Op wie moet je letten om Den Haag te begrijpen? Deze week: oplopende
coalitiestress en de curieuze positionering van Buma (CDA). O f we l : politiek als
producent van permanent conflictenoverschot.
Tekst Tom-Jan Meeus Illustratie Ruben L. Oppenheimer

A
fgelopen woensdag
bracht ik een middag
door in een wereld
waarvan ik dacht: je
zou, bij alle naijver en
kippendrift op het Bin-

nenhof, haast vergeten dat dit óók
nog bestaat in Den Haag.
Ik was op de Dag van de Denktanks,
een kwartiertje lopen van de Kamer,
waar een paar honderd beleidsne rds
bijeen waren. Deskundigen met hon-
ger naar oplossingen.
Ik sprak in een pauze een econoom
die met robots de kosten van de
thuiszorg terug wil dringen. Ik hoor-
de mensen aan die wisten hoe je bur-
gers meer zeggenschap over de zorg
en het onderwijs geeft.
En ik zag, dit was fascinerend, dat
zich tientallen burgers en deskundi-
gen, afkomstig van zo’n twintig
denktanks, in werkgroepen bogen
over het vluchtelingenvraagstuk.
Geen geopolitieke analisten van
G.B.J. Hiltermann-allure, die even
uitleggen hoe je de oorlog in Syrië
beëindigt. Neen, praktische ingestel-
de types die kle in kunnen denken:
mensen die niet bevangen zijn door
de volksziekte van het ‘p ro b l e m e n
b e n o e m e n’, maar gewoon antwoor-
den zoeken.
Er kwam van alles voorbij. Strate-
gieën om relaties tussen vluchtelin-
gen en lokale bewoners snel te nor-
maliseren. De rust die wifi in asielop-
vang brengt; het belang van gemeen-
telijke beleidsvrijheid in de opvang;
het nut van professionele traumabe-
strijding; een vluchtelingen-app; het
emancipatoire effect van betaald
werk op gevluchte vrouwen.
Je kon, in lijn met de tijdgeest, den-
ken dat de elite hier weer een potje
voor zichzelf aan het koken was.
Maar als je rondkeek, naar de kleding
en de lichaamstaal van deze mensen,
zag je dat hier weinig dromers of he-
melbestormers rondwaarden.
Wel de directeur-generaal Vreemde-
lingenzaken, de hoogste ambtenaar
van staatssecretaris Dijkhoff, die gre-
tig kennisnam van tientallen beleids-
varianten die hier voorbijkwamen.
Zeker in een week als deze, waarin
het weer ruig toeging in coalitie en
PvdA, frappeerde me het mentali-
teitsverschil met het Binnenhof. Be-
roepspolitici produceren een perma-
nent conflictenoverschot - dat einde-
loos wordt uitvergroot. Even verder-
op zoeken mensen praktische oplos-
singen - en komt bijna niemand kij-
ke n .

N u had ik deze week ook met
sommige beroepspolitici te
doen. De voorlopige deal die

de EU onder leiding van Rutte maan-
dag met Turkije sloot, lag meteen
van alle kanten onder vuur. Waarom
6 miljard euro en ander fraais (vi-
sumvrij reizen, hernieuwd praten
over EU-lidmaatschap) voor vluchte-
lingenopvang toegezegd aan een
land dat de persvrijheid inperkt en de
mensenrechten met voeten treedt?

Het antwoord was uiteraard dat het
zonder Turkije nooit lukt de vluchte-
lingenstroom naar de EU beheers-
baar te maken. Maar afgeven op Tur-
kije is niet ingewikkeld, en zo zagen
Rutte en zijn coalitie zich ook natio-
naal in de verdediging gedrukt.
Er kwam bij dat het ook binnen de
coalitie schuurde. Samsom zat bo-
venop de onderhandelingen die Rut-
te leidde, en vorige week ging dat
dramatisch mis.
De hoogoplopende ruzie tussen de
twee coalitieleiders vorige week don-
derdag, deze week geschetst in De
Tele graaf, was het gevolg van een
langer lopende ergernis.
Samsom vroeg die donderdag in de
Vo lk sk ra n t om een luchtbrug die Rut-
te en andere VVD’ers op dat moment
openlijk afwezen – omdat zij een an-
dere onderhandelingstactiek prefe-
reerden. Ik geloof best dat Rutte en
Samsom geen crisis wilden, zoals de-
ze week in de coalitietop werd bena-
drukt - maar hun ruzie liet nogal wat
na.
GroenLinks legde de uitspraken van
Samsom vorige week donderdag in
een motie vast, de PvdA stemde te-
gen de eigen opvattingen, maar wat

P vdA’ers echt aan het schrikken
bracht: ’s avonds, in het besloten be-
windspersonenoverleg van hun par-
tij, kwam het tot een zware aanva-
ring - krachttermen, stemverheffing -
tussen Samsom en Dijsselbloem.
Op zich zijn zij, vertrouwelingen van
elkaar, het vaker oneens: bij voor-

beeld ook in het nu lopende interne
coalitiediscussie over de Voorjaars-
nota nemen zij weer verschillende
posities in.
Het bijzondere vorige week was al-
leen dat ze zich in een groot gezel-
schap volledig lieten gaan, waarbij
Dijsselbloem de partijleider een ge-
brek aan tactisch vernuft verweet.

Dat hadden de meeste PvdA-be-
windslieden zo niet eerder gezien.
„Het was out of control”, zei een aan-
wezige me.
Uiteindelijk trok Dijsselbloem later
bij, kreeg ik uitgelegd, omdat hij na
het weekeinde inzag dat Samsoms
pleidooi voor een luchtbrug wel de-
gelijk functie had gehad.
Samsom benadrukte dit zelf deze
week ook in gesprekken: hij had mis-
schien het trucje van GroenLinks
niet aan zien komen, maar het eind-
resultaat van de top met Turkije,
maandag, was precies wat hij wilde.
Toch bleven ook zijn medestanders
met vragen achter. Zij zeggen dat
Diederik Samsom, als typische bèta,
erg bedreven is in het uitwerken van
systeemoplossingen, maar nog
steeds geen gevoel voor processen
heeft ontwikkeld: hij werkt ideeën
gedetailleerd uit, maar verwaarloost
dat hij mensen daarin moet meene-
men.
Een andere groep PvdA’ers, minder
enthousiast over de leider, vreest in-
tussen dat Samsom zijn eigen zwak-
tes niet inziet en ondanks alles als
lijsttrekker de verkiezingen in wil.
Zij zouden willen dat hij versneld te-

rugtreedt en het partijleiderschap
aan Asscher overdraagt.
Ook in kringen van hogere VVD'ers,
waar de vermoeidheid over Sams-
oms emotionele vechtlust groot is,
zouden mensen juichen als de ratio-
neler opererende Asscher de partij-
leiding nu al in handen kreeg.
De vicepremier, sociaal-economisch
linkser dan Samsom, zit inzake asiel
en integratie meer op de lijn van de
V VD.
Er komt bij dat Asscher minder vuur
aantrekt en een hoger ontwikkeld ge-
voel voor zelfpromotie heeft. Terwijl
Samsom aan het eind van de week op
detailniveau in de weer met de defi-
nitieve Turkse deal bleef, werd van-
uit de omgeving van Asscher een
bundel van een Canadese denktank
ro n d ge zo n d e n .
Vermaarde progressieve prominen-
ten – Bill Clinton, de Duitse vicepre-
mier Gabriel, de Canadese premier
Trudeau – verkennen in het boek de
nieuwe progressieve agenda in. Tus-
sen al die kopstukken: een bijdrage
van Asscher zelf.

B ij alle problemen in PvdA en
coalitie viel deze week óók op
hoe agressief CDA-leider Bu-

ma de voorlopige deal met de Turken
afwees. „Turkije kan eisen wat het
wil en krijgt het vervolgens ook”,
klaagde Buma. En: „Rutte heeft Eu-
ropa in de uitverkoop gedaan.”
Toe maar. En dit over een deal waar-
aan Buma’s Europese partijgenoten
Angela Merkel en Jean-Claude Junc-
ker meewerkten. Meer nog: een deal
die opmerkelijk veel lijkt op de prin-
cipes van een nieuwe asielpolitiek
die het CDA zelf opschreef: in het
ve r k i e z i ng s p ro g r a m m a Iede ree n
(2012).
Er moest, stond er, binnen de EU
„een harmonisatie van de regels voor
to e l at i ng ” komen, en „een gemeen-
schappelijke aanpak van het terug-
ke e r b e l e i d”. Alles moest gericht wor-
den op een „Europees asielbeleid”,
waarbij „asielaanvragen en opvang
in de regio” het streven is, „en asiel-
zoekers zo nodig via hervestiging
naar de EU-landen komen”.
Je kon er niet omheen: hier beschreef
het CDA in 2012 het raamwerk dat de
EU hanteerde bij het voorlopige ak-
koord met Turkije.
Buma wees dit niettemin af, zei hij,
omdat de Turken zich niet aan af-
spraken hielden. Zijn positie kwam
er dus op neer, net als die van Wil-
ders, dat je überhaupt geen deal met
Turkije kon sluiten. Waarbij de keuze
klaarblijkelijk is dat de vluchtelin-
genstroom niet in Turkije gestopt
hoeft te worden.
Het onderstreepte, bedacht ik me,
wat je steeds vaker op het Binnenhof
ziet en deze week eigenlijk ook op
die Dag van de Denktanks: de hang
naar conflict in de politiek is nu zo
groot dat je zelfs bij de traditioneel
meest gouvernementele partij, het
CDA, niet meer voor oplossingen
hoeft aan te kloppen.

In het PvdA-bewinds-
liedenoverleg kwam het tot
een zware aanvaring tussen
Samsom en Dijsselbloem.
'Het was out of control', zei
een van de aanwezigen


