Orlando Volkerts: Ik moet weer pleiten
De voormalig Groninger strafrechtadvocaat
Orlando Volkerts (60) werd dit voorjaar gearresteerd op verdenking van handel in cocaı̈ne.
Hij zat drie dagen in een politiecel en twee weken in afzondering in het huis van bewaring De
Marwei in Leeuwarden. Ten onrechte, zo blijkt
nu. Volkerts wil zijn praktijk weer oppakken.
”Ik moet weer pleiten.”
Door Rob Zijlstra

H

ij weet het. Zijn vakbroeders zeiden wel
eens: ’Lando, je bent een goede strafpleiter. Maar je bent niet altijd even tactvol’.
Hij staart voor zich uit. Een jaar geleden besloot
hij zijn zeventien jaar oude advocatenpraktijk
te sluiten, kort nadat zijn echtgenote was overleden. Nu wil hij, zoals hij het zelf zegt, herintreden.
”Inderdaad, ik was niet altijd tactvol. Tijdens
rechtszaken zei ik dingen die ik niet had moeten zeggen. Ik bekritiseerde openlijk de politie.
Nu zeg ik, dat was dom. Ik zag niet dat mijn collega’s het anders deden. Dat zij vaak de middenweg kozen. Ik was brutaal. Soms overenthousiast. Dat is de aard van het beestje.”
”Een agent zei eens tegen mij: als verdachten
bij u komen en roepen dat ze door de politie
zijn mishandeld, dan dient u onmiddellijk een
klacht in. Wij mishandelen geen verdachten,
maar u brengt met uw klachten wel onze carrières in gevaar. Die goeie man heeft gelijk. Ik
had mij er beter van moeten vergewissen dat
niet alles wat cliënten aan mij vertelden, ook
op waarheid berust. Ik liet na beschuldigingen
te onderzoeken.”
”Mijn opstelling heeft geleid tot tegenwerking door de politie. Die zeiden tegen verdachten, die Volkerts is een slechte advocaat, die
moet je niet nemen. Ik was daar niet tegen bestand. Ik heb mij niet geliefd gemaakt en daar
heb ik spijt van. Het heeft mij niets goeds gebracht.”
Dit voorjaar kwam hij als ’voormalig advocaat Orlando V.’ in het nieuws. Hij zou betrokken zijn bij de invoer van cocaı̈ne, vanuit Suriname. Hij zat drie dagen in een politiecel en
daarna twee weken in beperking in het huis
van bewaring De Marwei in Leeuwarden. ”Ik
voelde mij als een terrorist. Ik mocht geen
kranten lezen, kreeg geen radio of televisie.
Geen schrijfgerei. In verband met de veiligheid, zeiden ze. Als ik werd gelucht, moesten
andere gedetineerden naar binnen.”
Hij werd gearresteerd omdat er telefoonge-

Orlando Volkerts: ”Misschien willen ze wel niet dat ik weer begin.”

sprekken waren afgeluisterd, van mensen die ik criminele opvattingen zou hebben, dan zou
hij kende, oude cliënten. Zo kwam hij ook op de de politie heel veel werk aan mij hebben. Als je
tapgesprekken voor. Een van die oude cliënten zeventien jaar strafzaken hebt gedaan, dan
is onlangs veroordeeld wegens drugshandel en weet je toch precies hoe het werkt. Dan weet je
dat 99 procent van het bewijs
dat was niet de eerste keer.
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Twee weken geleden
kreeg Volkerts het bericht van het openbaar drugs. Ik wil mijn kinderen, mijn kleinkindeministerie dat de zaak tegen hem is gesepo- ren en andermans kinderen die ellende niet
neerd. Gebrek aan bewijs. Hij zegt, boos: ”Dat is aandoen. Dat zit niet in mij.” Zijn verzoek tot
onvoldoende. Ik ben domweg onschuldig. Als herintreding in de advocatuur is ingediend. ”Ik
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zit zonder werk, zonder inkomen. Ik voel me
soms net een zwerver. Regulier kom ik op mijn
leeftijd niet meer aan de bak. Het enige dat rest
is opnieuw beginnen. Ik heb mijn werk altijd
met liefde gedaan. Nu ik de draad weer wil oppakken, word ik door de orde van advocaten geconfronteerd met hoge eisen. Ik moet 50.000
euro meebrengen, als buffer. Daarmee zetten
ze mij met de rug tegen de muur. Maar ik ben
geen nieuweling, ik heb mijn plek toch al lang
verdiend? Misschien stellen ze die hoge eisen
om mij ervan te weerhouden opnieuw te beginnen. Maar ik kom terug.”
Glimlachend: ”Wat ouder en ietsje wijzer.”

