PANORAMA PRESENTEERT DE STRAFADVOCATEN

VAN HET KOMENDE DECENNIUM

DE (NIEUWE)
GENIALE GENERATIE

Mogen wij u voorstellen: dit zijn de advocaten van de toekomst. Natuurlijk, Stijn
Franken, Sander Janssen en al die anderen doen het nog meer dan uitstekend,
maar deze tien namen gaan binnenkort de dienst uitmaken in de rechtszaal.
TEKST VICO OLLING EN HETTIE VOS, FOTO’S PAUL TOLENAAR
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TIM VIS (30)

KANTOOR: Vis & Van Reydt Advocaten te
Amsterdam.
SPECIALISME: euthanasie en hulp bij zelfdoding, jeugdstrafrecht en het gedoogbeleid van
coffeeshops.
ZAKEN/CLIËNTEN: bekend van de zaak-Albert
Heringa (hulp bij zelfdoding van 99-jarige moeder),
de Thialf-schietpartij en coffeeshophouder Johan
van Laarhoven die recent na ruim vijf jaar Thaise
cel teruggekeerd is op Nederlandse bodem.
DE PERSOON: de ‘dandy’ van de lijst. Onberispelijk gekleed en goed gekapt. Zou niet misstaan
op de set van de succesvolle Netflix-advocatenserie
Suits. Door velen getipt als toekomstige nummer
1-advocaat, mede door zijn sterke en buitengewoon
prettige manier van pleiten in de rechtszaal. Maar
ook zijn aanstekelijke energie en bevlogenheid
worden geroemd. Vis is gepokt en gemazeld na
acht jaar lang gewerkt te hebben bij het kantoor
van topadvocaat Gerard Spong. Hierna besloot
Vis zijn eigen kantoor te openen en de chique
Keizersgracht te verruilen voor de creatieve
omgeving van de Amsterdamse Houthavens.
Vis schreef in 2012 samen met kantoorgenoten
Gerard Spong en Sidney Smeets een boek over het
gedoogbeleid: De Hypocrisie van de Achterdeur.
Hierin breken zij een lans voor het legaliseren
van softdrugs. “Nu is het zo dat wiet en hasj legaal
verkocht mogen worden in de coffeeshop. Maar
het telen, het inkopen en het opslaan ervan is
strafbaar. Dat is dubbel. Het moet ergens vandaan
komen, het komt niet vanzelf de coffeeshop binnenvliegen. Er zijn nog steeds coffeeshophouders
tegen wie een maandenlange celstraf wordt geëist,
omdat zij iets doen (inkopen en bevoorraden) wat
onlosmakelijk is verbonden met het product wat
zij wél legaal mogen verkopen. Als je dit reguleert,
kun je ook beter de kwaliteit van de wiet controleren,
er kwaliteitsnormen aan hangen en dus zeker
weten dat er geen troep bij is gestopt.”

Waar gaat je juridische hart sneller
van kloppen?
“Van strafzaken die ook een maatschappelijke
impact hebben. Zoals bij jeugdstrafrecht vind ik
dat de pedagogische aanpak voorop moet staan.
Het is belangrijk om te kijken hoe je een minderjarige verdachte het beste kunt helpen om in de
toekomst uit de criminaliteit te blijven. Soms
voel ik me net een halve maatschappelijk werker
omdat ik op zoek ga naar de juiste instelling
om een jongere onder te brengen en probeer
de rechter hiervan te overtuigen.”
Waar sta je over tien jaar?
“Dan hoop ik mijn praktijk uitgebreid te hebben
naar internationaal strafrecht en meer zaken te
doen waarin oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid centraal staan.”

HOE KWAMEN WE OP DEZE
NIEUWE GENIALE GENERATIE?
In Panorama editie 43 van 2009 stond een productie met als
kop De Geniale Generatie. Auteur: Peter Smolders, fotograaf
Paul Tolenaar. Centraal stonden tien markante advocaten die
de oude garde van Moszkowicz, Spong en Doedens moesten
opvolgen. Dertigers of prille veertigers die de schrik van de
officier van justitie moesten worden. De advocaten die we
toen presenteerden waren: Sander Janssen, Esther Vroegh,
Marnix van der Werf, Nancy Dekens, Willem-Jan Ausma,
Rob Zilver, Mark Teurlings, Jan-Hein Kuijpers, Chrisje Zuur en
Stijn Franken. Stuk voor stuk namen die klinken als een klok,
mensen die van 2010 tot 2020 hun stempel op de advocatuur
in Nederland hebben gedrukt en dat ongetwijfeld ook in de
komende jaren zullen bijven doen.
Maar wie zijn de namen van het nieuwe decennium?
Eind vorig jaar hebben we de advocaten die toen in Panorama
stonden aangeschreven en hen gevraagd om na te denken
over hun opvolgers en de nieuwe talenten. Sommige namen
werden dubbel genoemd; die kwamen meteen in de lijst.
Bij andere namen was de motivatie zo sterk of de zaken zo
overduidelijk dat er geen twijfel mogelijk was. Uiteindelijk
kwamen we op deze lijst van tien opvallende, jonge mensen
binnen de Nederlandse strafrechtadvocatuur.
Geheid dat we de komende tien jaar veel van deze namen,

de nieuwe Geniale Generatie, zullen horen.
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JOOST GROENHUIJSEN (30)

KANTOOR: Franken Zuur Van Kampen Advocaten te
Amsterdam.
SPECIALISME: financieel-economische criminaliteit
(ook wel witteboordencriminaliteit genoemd) met als expertise
ontnemingszaken. Maar ook de grote drugs-, fraude- en
moordzaken.
ZAKEN/CLIËNTEN: bekend van de zaak van de poging tot
liquidatie van Utrechter Wout Sabee in De Meern in 2014 en
een zaak over de illegale uitvoer naar Iran van goederen die
voor massavernietigingswapens zouden kunnen worden
gebruikt. Ook heeft hij verdachten bijgestaan van illegale
online gokspellen waarmee miljoenen verdiend zouden zijn.
DE PERSOON: de ‘golden boy’ van deze lijst. Cum laude
afgestudeerd. Op zijn dertigste al partner bij een van de meest
gerenommeerde kantoren, die het meest gevreesd worden
door officieren van justitie en rechters. Tussendoor vindt
Groenhuijsen ook nog tijd om te promoveren op de Radboud
Universiteit. Geen haantje de voorste, eerder zeer bescheiden.
Dit financiële rekenwonder zorgt er vaak voor dat zijn cliënten
tonnen dan wel miljoenen euro’s ‘crimineel’ geld niet aan de
staat hoeven te betalen. “Bij hennepkwekerijen is het soms
onduidelijk hoeveel oogsten er zijn geweest, dus hoeveel
ermee verdiend is. In het criminele milieu worden er natuurlijk geen concrete boekhoudingen bijgehouden. De politie
maakt een financiële analyse aan de hand van de hoeveelheid
oude blaadjes die op de grond wordt aangetroffen of de algengroei die ze vinden in de waterton. Op basis daarvan wordt er
een schatting gemaakt: bijvoorbeeld drie oogsten. Terwijl

DESIREE DE JONGE (32)
KANTOOR: Cleerdin & Hamer
Advocaten te Rotterdam.
SPECIALISME: zware en georganiseerde misdaad, cassaties en Europees Hof
voor de Rechten van de Mens.
ZAKEN/CLIËNTEN: De Jonge is de
nieuwe advocaat van Willem Holleeder
in het hoger beroep. Bekend van de
cassatie van Jesse Remmers (Passageproces) en van de verdachte in de
helikopterkaping van Mocro Maffiakopstuk Benaouf A.
DE PERSOON: “Wie is dat meissie?”
vroeg Willem Holleeder toen advocaat
Sander Janssen hem voorstelde De Jonge
toe te voegen aan het advocatenteam in
het hoger beroep. De Jonge komt in de
plaats van Robert Malewicz. Volgens
het advocatenkantoor is het vrijwel
zeker dat na het hoger beroep een cassatieprocedure bij de Hoge Raad zal
volgen. En laat dat nou net een van de
specialismen zijn van De Jonge. Deze
analytische, nuchtere en buitengewoon

slimme advocate is niet op haar mondje
gevallen. Dat is ook wel nodig bij Willem
Holleeder die een aaneenschakeling
is van gevatte Jordanese humor. “We
hebben een running gag dat hij nu
‘eindelijk een goede advocaat’ heeft.
Wat de gemoedstoestand van Holleeder
is? Hij is erg up, ik heb hem nog nooit
down meegemaakt. Van alle mensen
die ik heb bijgestaan, is Holleeder degene
die het meest actief met zijn eigen zaak
bezig is. Hij doet zelf veel onderzoek in
het dossier en legt bewijsmiddelen
naast elkaar. Ik zei laatst tegen hem
dat hij ook even een break zou kunnen
nemen, waarna hij antwoordde: Een
break? Wat moet ik met een break?
Ik ben gewoon lekker bezig! We bellen
vaak, meestal in de ochtend. Dan gaat
het over het aankomend hoger beroep
en soms ook over dingen die in het
nieuws zijn geweest en die hem bezighouden. Zoals de aanhouding van
Ridouan Taghi. Voor hem is dan

belangrijk of er iets in zijn situatie gaat
veranderen met de komst van Taghi
naar de EBI.”
Wat is de strategie voor het
hoger beroep?
“In het hoger beroep gaan we meerdere
scenario’s uiteenzetten ter beoordeling
van de betrouwbaarheid van het bewijs.
Nu heeft de rechtbank Holleeder
veroordeeld vanuit een kokervisie en
is de rechtbank puur afgegaan op de
verklaringen van de zussen Astrid en
Sonja en ex-vriendin Sandra.
Verklaringen die wat ons betreft niet
altijd kloppen. We gaan het échte totaalbeeld presenteren wat er in die periode
allemaal is gebeurd in de Amsterdamse
onderwereld en daarbuiten.”
Het hoger beroep van Willem Holleeder
begint waarschijnlijk rond de zomer dit
jaar. Van dit veelbelovende ‘meissie’
gaan we de komende tijd dus nog veel
horen en zien.

cliënt zegt niks verdiend te hebben aan de oogsten omdat
de eerste mislukt is door vervuilde aarde en de tweede doordat
de politie al binnenviel. Dat kan zomaar een verschil zijn van
honderdduizenden euro’s.”
BEKENDE MEDIAZAAK: Groenhuijsen kwam in het nieuws
rond de onderschepping van liefst 5000 kilo coke in 2017
waarbij Ismail Ö. werd opgepakt. Het overleg dat de advocaat
vervolgens met zijn cliënt voerde op het politiebureau werd
afgeluisterd. Volgens Groenhuijsen een illegaal middel dat
nota bene op verzoek van het Openbaar Ministerie was ingezet.
“Een fout van justitie vind je nooit op pagina twee, acht of
zestien, maar op pagina 3026. Daar vond ik ook een aanvraag
van het OM om op die specifieke dag, op die locatie, het
politiebureau vol te hangen met afluisterapparatuur. En toen
realiseerde ik me dat ík die bewuste dag op die locatie was
en dat ík dus afgeluisterd moest zijn. Naast dat het een heikel
punt is, vind ik het een principiële kwestie. Elke cliënt moet
erop vertrouwen vrijuit met zijn advocaat te kunnen overleggen, waar dan ook.”

Wanneer overschreeuwen advocaten zich?
“Een vurig pleidooi kan goed werken. Maar dat is iets anders
dan jezelf overschreeuwen. Een goed verhaal is een opgebouwd
verhaal. De beste nummers in de muziek zijn ook niet vanaf de
eerste tot de laatste noot keihard. Zo’n zelfde patroon zit ook in
een pleidooi. Het mag fel zijn, het mag hard zijn, maar dan wel
op de inhoud. Ook kun je vaak in een pleidooi met een simpel
grapje aangeven hoe ridicuul een bepaalde beschuldiging is.” 
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JULES
VAN WIJK (41)

KANTOOR: De Rooij van Wijk Advocaten te Eindhoven.
SPECIALISME: drugs, fraude, witwassen en
levensdelicten.
ZAKEN/CLIËNTEN: Van Wijk wil daar zelf absoluut
geen uitspraken over doen. Een aantal bekende zaken
die we online aantroffen waarbij zijn naam genoemd
werd: het Eindhovense online gokimperium van Stijn F.
en de broers Michel en Maurice G. Verder duikt
Van Wijks naam op in berichten over de liquidatie
van de Eindhovense crimineel Tommie van der Burg,
de liquidatie van No Surrender-lid Hugo van Houten
en de ‘moedermoord’ in Eindhoven.
DE PERSOON: Van Wijk is zeer mediaschuw. Deze
sportieveling beklimt liever een berg in de Alpen of skiet
er met een rotgang vanaf, dan dat hij een journalist te
woord moet staan. Na enig aandringen van onze kant
wilde Van Wijk meewerken. “Ik vind het zeer eervol dat
ik in deze lijst sta, maar mijn stijl is eerder normaal
doen, dicht bij jezelf blijven en niet in het middelpunt
van de belangstelling staan. Ik hou er niet van om naar
buiten te treden, ik vind mezelf er niet geschikt voor en
ik voel me er niet prettig bij. Daarbij vind ik het zelden
in het belang van de cliënt.”
Van Wijk is diepgeworteld in het Brabantse. Opgegroeid
in Best, gestudeerd in Tilburg en zijn advocatenkantoor
zetelt in Eindhoven. “De Brabantse mentaliteit merk je
ook terug in de rechtszaal. De omgang tussen advocaten,
officieren en rechters is wat gemoedelijker dan bijvoorbeeld in het noorden waar het iets scherper en harder is.”

Is Brabant een drugsprovincie?
“Ik zie niet een toename of een verschuiving van de
drugscriminaliteit naar Brabant zoals je nu vaak
leest. Ik ben daar ook niet zo mee bezig. Voor mij is
het belangrijk dat ik een fatsoenlijke en werkbare
vertrouwensrelatie met mijn cliënt kan opbouwen.
Zo niet, dan hou ik er direct mee op of begin ik er
zelfs niet aan. Ik hou er heel erg van dat ik duidelijke
afspraken kan maken met mijn cliënt. Mijn principe is:
ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. En ik vind ook
dat ik dat van mijn cliënt mag verwachten. Als dat niet
gebeurt, ben ik er snel klaar mee.”
Wat is de overeenkomst tussen sport
en de advocatuur?
“De top op eigen kracht bereiken, daar heb je kracht,
inzet en discipline voor nodig. Met duursporten is het
zo dat als je kapotgaat, je dan pas op 30 procent zit
van wat je echt kunt. Het mentale aspect is hierbij
veel belangrijker. Daardoor kun je echt nog wel een
paar stappen verder zetten. Dat voer ik ook door in
mijn werk. Blijven graven, blijven boksen om er te
komen. Ook als je ontzettend veel tegenwerking
krijgt, blijven doorgaan. Je bent zo succesvol als je
laatste succesvolle zaak.”
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JOREN VELDHEER (33)

KANTOOR: Stroobach & Dijkers
Advocaten te Amsterdam.
SPECIALISME: geweldsdelicten, drugs
en georganiseerde misdaad.
ZAKEN/CLIËNTEN: bekend van de
verdediging van een grote motorclub
en een megastrafzaak die momenteel
loopt tegen negen mannen uit de
omgeving Flevoland over het drukken
van vals geld.
DE PERSOON: in de wieg gelegd
voor zijn rol als voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Jonge
Strafrechtadvocaten. Veldheer is namelijk een geboren lobbyist: snelle denker,
overtuigend en doeltreffend. Hij zit
regelmatig met Tweede Kamerleden
aan tafel om de belangen van jonge
strafrechtadvocaten in Nederland te
behartigen. In die hoedanigheid zet hij
zich in voor hoogwaardige en betaalbare
rechtsbijstand in strafzaken. “De rechtsstaat heeft een prijs. En dan is het krom

dat strafrechtadvocaten zo’n belabberde
vergoeding krijgen wanneer zij pro Deo
optreden voor verdachten in strafzaken.
De politiek ontbeert daarin daadkracht
en dat is schandalig. Er zijn advocaten
die hierdoor hun praktijk of kantoor
niet boven water kunnen houden.”
Veldheer begon zijn carrière als griffier
bij het gerechtshof in Amsterdam.
Een groot voordeel waar hij elke dag
nog profijt van heeft. “Daar heb ik alles
meegemaakt wat er in (grote) strafzaken
allemaal kan gebeuren en daardoor is
de rechtszaal echt ‘mijn thuis’ geworden.
Ik weet hoe het Openbaar Ministerie en
de rechters/raadsheren werken, denken
én hoe de procedures lopen.”
Ook heeft hij gezien hoe een rechter een
pleidooi graag ziet: “Kort, bondig, to
the point en scherp op de inhoud, niet te
veel poespas, maar wel de kern van de
zaak raken. Daarnaast moet je natuurlijk
pal staan voor de belangen van je cliënt.”

LAURA
TER STEEG (27)

Op welke zaak ben je het meest
trots?
“De zaak die me het meest is bijgebleven
is die waarin mijn cliënt ervan verdacht
werd samen met een paar andere knapen
in een café een jongen in coma te hebben
geslagen. Mijn cliënt ontkende dit heel
stellig en had geen strafblad. Het was
ook nog eens in een dorp, dus het ging
als een lopend vuurtje. De ogen van de
hele gemeenschap sneden in zijn rug
tijdens de behandeling. Iedereen van
het dorp dacht namelijk dat hij de fatale
klap had gegeven, wat niet zo was. Zo’n
zaak begin je met een 0-5 achterstand.
Ik heb toen bijna het hele dorp gehoord
als getuige. En uiteindelijk heeft de
rechter deze jongen volledig vrijgesproken en win je zo’n zaak met 10-5.”
Ons advies aan minister Grapperhaus
(immers zelf advocaat geweest): nodig
deze bevlogen strafadvocaat eens uit
voor een kop koffie!

KANTOOR: Ficq & Partners te Amsterdam.
SPECIALISME: moord, doodslag, zedenzaken en
georganiseerde misdaad. Staat naast verdachten
ook slachtoffers in strafzaken bij.
ZAKEN/CLIËNTEN: treedt op in het
Marengoproces dat gaat over leden van de
Mocro Maffia. Stond ook een verdachte bij in de
ontvoering van het Indiase meisje Insiya. Boekte
een ongelofelijke overwinning in een zaak waarin
door het Openbaar Ministerie de gevreesde tbs
met dwangverpleging werd geëist, maar Ter Steeg
veegde deze eis roemrijk van tafel. In 2018
verkozen tot beste jonge strafpleiter door
officieren, rechters en advocaten.
DE PERSOON: deze gepassioneerde en vlijmscherpe brunette ziet er niet uit als de doorsnee
advocate. Ze heeft een neuspiercing, haar (geluks)
toga is knalroze aan de binnenkant (gebaseerd op
de film Legally Blonde) en ze is fanatiek Ajacied.
“Altijd handig bij nieuwe cliënten, ik begin dan
eerst met smalltalk over voetbal. Dat schept vaak
direct een band.”
Ter Steeg speelt zelf ook graag in de Champions
League, maar dan in de advocatuur. Vandaar
de keuze vier jaar geleden voor Ficq & Partners,
ook wel het liquidatiekantoor genoemd, omdat
het kantoor momenteel ongeveer alle ‘grote zware
jongens’ bijstaat en dus een prominente plek
inneemt binnen de strafrechtadvocatuur. “Toen
ik nog studeerde was Bénédicte Ficq mijn grote
voorbeeld, ik vind haar dé vrouw binnen het strafrecht met haar onwaarschijnlijke overtuiging.”

Hoe is het om te werken voor dit kantoor?
“Het dna van dit kantoor is de passie voor het
vak. We vormen een hechte familie. We noemen
Bénédicte Ficq de moeder en Nico Meijering de
vader van ons kantoor. Serieus! We borrelen ook
heel vaak met z’n allen. Ik kan met niemand over
mijn werk praten, vandaar dat er intern een warme,
veilige en informele sfeer heerst. Dat Ficq &
Partners soms negatief in het nieuws komt, met
name in De Telegraaf, vind ik jammer, maar hoge
bomen vangen veel wind. We zitten nu eenmaal
in veel zaken die media-aandacht genereren.”
Hoe glamoureus is het leven van
een advocaat?
“Er is door een aantal strafrechtadvocaten het
beeld neergezet van dikke auto’s en snelle pakken.
Het lijkt allemaal alsof je heel veel geld verdient.
Maar het is keihard werken voor weinig geld. Wij
doen ontzettend veel zaken op toevoeging (pro
Deo) en daar verdien je geen klap mee. Sta je voor
30 euro per uur op zitting. Dat was ook het eerste
wat tegen mij werd gezegd toen ik hier kwam
solliciteren: als je rijk wilt worden, moet je hier
niet zijn. Dat maakt mij niets uit, ik zou voor
geen goud met iemand willen ruilen.”
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CEM KEKIK (38)

KANTOOR: Kekik Strafrechtadvocaat te Rotterdam.
SPECIALISME: drugs en zwaar geweld.
ZAKEN/CLIËNTEN: bekend van de Turkse relschoppers in Rotterdam naar aanleiding van het onder
politiebegeleiding naar Duitsland wegvoeren van minister Kaya om te voorkomen dat zij in het openbaar zou
spreken over het referendum ten faveure van Erdogan.
DE PERSOON: “Ik kan u verklappen dat ik direct mijn
moeder heb gebeld naar aanleiding van uw mail,” was
Kekiks eerste reactie op zijn nominatie. De paradijsvogel
van de lijst. Maakt nog als een van de weinige advocaten
een buiging voor de rechter en de officier van justitie
bij binnenkomst in de rechtszaal. “Ik doe dat niet uit
nederigheid, maar uit respect voor de rechtsstaat.”
Geboren in Twente uit Turkse ouders. In 2017 verkozen
tot hét aanstormend strafrechttalent van Zuid-Holland.
Genoot zeven jaar een straffe opleiding bij de bekende
Schiedamse advocaat Sixten Bordewijk. “Ik werd daar
echt voor de leeuwen gegooid. Ik kreeg het dossier
pas in handen net voordat ik op de fiets stapte naar
de rechtbank. Onderweg praatte Bordewijk mij dan
telefonisch bij. Ik stond daar onder hele hoge druk,
maar een betere leerschool kun je niet hebben. Ik kan
daardoor heel snel schakelen, analyses en keuzes
maken: links- of rechtsaf.”
Kekik wordt door niemand minder dan Stijn Franken
gezien als een veelzijdig talent in alle opzichten: “Cem
is leergierig, overtuigend en gepassioneerd. Hij weet –
veelal onder de radar van de media – voor zijn cliënten
veel te bereiken, slaat de juiste toon aan en draagt
aldus bij aan de kwaliteit van de strafrechtspleging.”
In 2018 begon Kekik zijn eigen kantoor dat nu draait
als ‘een malle’. Niet zo gek met de Rotterdamse haven
om de hoek waar het ene na het andere cocaïnetransport wordt onderschept. Zijn clientèle bestaat met
name uit Albanese, Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse drugsbaronnen.

Wat is jouw unique selling point?
“Mijn cliënten zeggen vaak tegen mij: Als jij tegen me
praat dan begrijp ik je, want jij bent ook een jongen
van de straat. Maar ik kom helemáál niet van de straat.
Ik heb nog geen ventieldopje in mijn leven gestolen.
Misschien wat meespeelt is dat ik op de lagere school
werd gepest en bespuugd. Ik ken dus wel de pijn van
de straat. Cliënten spreken me vaak aan met yo broer,
of yo bro. Daar ligt voor mij de grens qua straattaal. Ik
zeg wat ik vind. Ook wanneer cliënten even hun mond
moeten houden en moeten kappen met hun bullshit.”
Wat is je grote droom?
“Ik wil de nieuwe Freddy Mercury worden. Recht is
mijn passie en muziek is mijn liefde. Als een producer
mij een kans wil geven of als Ali B me belt, hang ik
direct mijn toga aan de wilgen.”
Tip van redactie Panorama aan Ali B: bel deze brother. 

MICHAEL BERNDSEN (36)

KANTOOR: Meijers Canatan Advocaten te Amsterdam.
SPECIALISME: cybercrime, cassatie bij de Hoge Raad en
procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens. Publiceert met enige regelmaat wetenschappelijke
artikelen.
ZAKEN/CLIËNTEN: bekend van de Puttense moordzaak,
de Utrechtse vergisliquidatie op Hakim Changachi (waarna
Nabil B. is opgestaan als kroongetuige tegen de Mocro
Maffia), de moord zonder lijk (verdwijning van Henk Peters)
en de zaak van de Wassenaarse hockeygluurder. Er loopt
momenteel bij het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens een klacht over de uitzichtloosheid van de levenslange
gevangenisstraf voor Moppie R., een van de veroordeelden
in het Passageproces.
DE PERSOON: deze koele kikker en bedachtzame prater
verandert in een enthousiaste spraakwaterval als het over
cybercrime gaat. Hij is dé cyberadvocaat bij uitstek en
zo profileert hij zich ook op Twitter (@cyberadvocaat) en
op Instagram (@cyber.advocaat). “Ik wacht nu op een
uitspraak in een zaak waarbij mijn cliënt ervan wordt
beschuldigd Ahold te hebben afgeperst voor 377.000 euro
in bitcoins. Als Ahold niet zou betalen, zouden de producten
in willekeurige Albert Heijn-vestigingen vergiftigd worden.

Om het dreigement kracht bij te zetten, waren er al pakketjes
met gif onderweg, maar die werden door de douane onderschept. De communicatie verliep via het darkweb via allerlei
aangemaakte accounts die je op internet kan kopen. Dan is
het bijna onmogelijk om erachter te komen wie hierachter
zit.”

Hoe ver ga je?
“Heel ver. Ik ben partijdig. Ik ben eenzijdig. Je hebt immers
de macht van de hele staat tegenover je. Ik mag niet liegen,
maar mijn cliënt mag dat wel. En daar ligt een duidelijke
lijn. Als het bewijs van het OM blijkbaar zo dun is dat
mijn cliënt er met een paar leugens onderuit komt, dan
was het bewijs te zwak en dan werkt de rechtsstaat door
die vrijspraak. Daar heb ik geen principieel probleem mee.
Ik begrijp dat als iemand iets heeft misdaan, diegene vast
moet zitten. Maar we moeten wel kritisch blijven. Er moeten
zo min mogelijk of liever geen onschuldigen veroordeeld
worden. De enige manier waarop je dat kan bereiken is door
wel af en toe een schuldige vrij te spreken als het bewijs niet
sterk genoeg is. Ik denk dat we dat moeten aanvaarden. Ik
begrijp dat mensen dat moeilijk vinden, maar het is wel van

levensbelang voor een goede rechtsstaat.”
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MARIELLE VAN ESSEN (43)

KANTOOR: Van Essen Advocaten te Amsterdam.
SPECIALISME: zware, georganiseerde misdaad.
ZAKEN/CLIËNTEN: fraudezaken, zoals de eerste bitcoinstrafzaak IJsberg, en moord- en drugszaken, waaronder het
onderzoek Brandon (3000 kilo cocaine) en uitleveringszaken
zoals de uitlevering van een lid van de mafiafamilie
’Ndrangheta aan Italië.
DE PERSOON: een advocate zoals een Amerikaanse tv-serie ze
graag ziet: mooi, fel en ambitieus. “Ik hoor vaak dat ik privé
heel anders ben dan zakelijk. Ik ben bijvoorbeeld soms wat
verlegen, maar in mijn werk ben ik nergens bang voor.”
Ze is tevens workaholic: “Het gaat de laatste jaren steeds beter
om daar een balans in te vinden.” Desalniettemin staat op de
website van haar kantoor: “We staan dag en nacht voor u klaar.”
Piekte al vroeg in haar carrière. Begon op haar 25ste al als
zelfstandig advocaat om enkele jaren later met topadvocaat
Richard Korver een eigen kantoor te openen dat in rap tempo
uitgroeide tot een florerend bedrijf met 25 man personeel. Vijf
jaar geleden besloot deze pitbull onder eigen naam met tien
man personeel verder te gaan. Ook dat kan ze nu afvinken op
haar lijstje: ze is klaar voor een volgende stap. “Ik wil alleen
verder gaan. Het ‘nieuwe’ werken omarmen, dus zonder
personeel en een groot kantoorpand. Ik wil me kunnen
focussen op puur een uitstekend advocaat zijn – en werken
waar en wanneer ik wil – en niet tegelijkertijd ook een heel

TOBIAS WOUTERS (24)

KANTOOR: Takens Admiraal
schouders, ik hoop dat ik het kan
Advocaten te Amsterdam.
waarmaken.”
SPECIALISME: alle zaken binnen het
strafrecht.
Waar komt dat glamoureuze
ZAKEN/CLIËNTEN: Tobias Wouters is
image van de advocaat vandaan?
nog niet in de openbaarheid getreden
“Uit boeken als De Bokser maak ik
met bekende zaken.
op dat de strafrechtadvocatuur in het
DE PERSOON: de benjamin van de lijst, verleden in het verdomhoekje zat en
cum laude afgestudeerd. Door Stijn
door advocaten als Max Moszkowicz
Franken (volgens de beroepsgroep de
een sexy en aantrekkelijk imago heeft
nestor van onze vaderlandse advocatuur)
gekregen. Dat is goed tot op zekere
getypeerd als hét aanstormend talent waar hoogte. Maar het gaat veel te ver als
we nog veel van gaan horen. Franken:
advocaten zeggen dat hun clientèle
“Hij is slim, met een groot juridisch
verwacht dat zij in snelle pakken rondinzicht, heeft een prettige presentatie
lopen met een Rolex om en rondrijden
en is een bescheiden en vriendelijk mens. in dure auto’s. Dat vind ik de grootst
Mijn verwachtingen van hem zijn hoogmogelijke onzin. Hetzelfde vind ik van
gespannen: over tien of vijftien jaar
advocaten die voor hun eigen eer en
behoort hij tot de absolute top van
glorie in een talkshow gaan zitten om
de Nederlandse strafrechtadvocatuur.”
een zaak in vier minuten te becommenWouters moet blozen als hij dit hoort.
tariëren die helemaal niet van hen is.
“Dit legt wel een bepaalde druk op mijn
Daar gaat zoveel nuance verloren.”

Hoe ontspan je?
“Ik ben iemand die veel denkt en er
speelt veel in m’n hoofd en dat kan ik
moeilijk uitzetten. Behalve als ik gitaar
aan het spelen ben of met mijn band
Escalate optreed.”
Wat doe je over tien jaar?
“Dan hoop ik nog steeds op hetzelfde
kantoor te werken. Er wordt elkaar hier
alles gegund. Als er een grote klapper in
je piketdienst zit, bijvoorbeeld moord
en doodslag, zegt de grote baas niet:
die is van mij. Ik hoop dat ik me dan
daadwerkelijk tot een topadvocaat heb
ontwikkeld en meer zelfvertrouwen heb
gekregen. Ik ben immers net begonnen.
Ik bereid nu alles tot in de puntjes voor
om eventuele verrassingen te kunnen
tackelen. Ik wil niet een van die Amsterdamse advocaten zijn die zich door
strafzaken heen bluffen.”

bedrijf moeten managen. Hierdoor komt er ook meer ruimte
voor mijn werk als spreker en trainer/coach.”

Hoe ga je om met kritiek?
“Ik schuif regelmatig aan als crimedeskundige bij RTL
Boulevard. Collega’s zien me dan in de media en soms krijg
ik daar kritiek op. Ik begrijp het spanningsveld wanneer je als
advocaat wat zegt over andermans zaken waar je niet alle ins
en outs van kent. Daar ben ik dan ook heel zorgvuldig in.
Ik bel ook regelmatig de advocaat van de zaak in kwestie zelf.
Dan krijg ik een genuanceerder beeld van waar de zaak over
gaat. Het bijzondere is wel dat er kritiek wordt geleverd, maar
dat een hoop vakgenoten aan de poort staan te rammelen of
ze niet op mijn plek mogen staan.”
Is het een voordeel dat je een vrouw bent?
“Per saldo maakt het niks uit. Toen ik net begon, kreeg ik van
mijn patroon te horen dat ik wel een heleboel vrouw was. Hoge
hakken, blond haar. Hij zei: “Kan je niet platte schoenen dragen
en een mannelijk pak aandoen en je haar vast.” Maar daar werd
ik niet gelukkig van. Dat is niet wie ik ben. Ik denk ook niet dat
criminelen tegen elkaar zeggen: Ik heb nou een lekkere advocaat,
die moet je ook nemen. Uiteindelijk zijn de belangen heel groot,
het gaat vaak om lange gevangenisstraffen, het uiterlijk van je

advocaat is dan niet relevant.”

