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n maart lekte via LinkedIn 
uit dat je voor jezelf ging 
 beginnen. Het gerucht gaat dat 
 Moszkowicz het nog niet wist.  
‘Dat is onzinnig, hij was de eerste 
die dat wist en ver daarvoor al. Er 
is heel open over gesproken, ook 

omdat we met z’n tweeën (samen met 
collega Audrey Wolffs, red.) zijn weg
gegaan. Ik vind dat je dat uit  coulance 
tijdig moet aangeven zodat er voor 
 vervanging gezorgd kan worden.’ 

Hoe reageerde Moszkowicz? Jullie 
hebben toch een behoorlijk gat achter 
gelaten.

‘Hij vond het jammer, maar hij weet dat 
het all in the game is.’ 

Waarom verlaat je een goed georgani-
seerd kantoor met vaste cliëntèle? 
‘Het is de tijdsgeest dat je niet meer 
twintig jaar bij hetzelfde kantoor blijft. 
Na zes jaar bij Bram gewerkt te hebben, 
had ik wel het zelfvertrouwen om de 
 uitdaging aan te gaan.’

Het is de vraag waarvan je liever niet 
hebt dat we hem stellen, maar we doen 
het toch. Die stap heeft er niets mee te 
maken dat je relatie met Moszkowicz 
op de klippen is gelopen?

‘Nee, het is een puur zakelijk motief 
 geweest. Doordat ik bij de top ben 
 begonnen, is het niet logisch bij een 
 ander kantoor weer in loondienst te 
werken. Het was voor mij heel simpel: 
of ik werkte voor Bram, of ik werkte voor 
mezelf. En liever niet anders.’ 

En collega Audrey Wolffs ging met je 
mee. 
‘Binnen het kantoor van Bram werkten 
Audrey en ik niet zo veel samen, daar 
heeft iedereen een eigen praktijk. Maar 
het is wel een unicum dat je hetzelfde 
bent opgeleid. En ik vind het belangrijk 
dat je elkaar mag, het is gezellig als er 
op vrijdagmiddag ook eens een borrel 
gedronken kan worden.’ 

Hoe is de verstandhouding nu met 
Moszkowicz? 
‘We kunnen nog prima met elkaar 
 overweg, zelfs nu werken we in sommige 
zaken nog samen.’ 

Je liep stage bij advocaat Spong, maar 
na je afstuderen kon je twee jaar geen 
baan vinden. 
‘Nu ik zelf vertrok, kwam er bij Bram 
een vacature vrij voor een advocaat met 
ervaring. Dan zijn er toch nog mensen 
die een brief sturen met daarin de kreet: 
‘Ja, maar die ervaring moet ik toch  ergens 
opdoen, neem me aan!’ Toen moest ik 
denken aan mijn eigen tijd, want dat 
soort brieven stuurde ik ook. Op een 
gegeven moment schreef ik zelfs  brieven 
met: ‘Ik vind arbeidsrecht ook heel leuk’, 
maar dat was natuurlijk helemaal niet 
waar.’

Hoe kijk je terug naar de tv-show  
De nieuwe Moszkowicz? 
‘Ik vind dat het heel netjes is gebeurd, 
het was niet een soort reallifesoap waarin 
ruzies enorm werden uitvergroot. Dat 
kwam natuurlijk ook door de AVRO 
zelf en omdat Bram het netjes heeft 
gedaan. Maar het was  meer een soort 
noodsprong, omdat ik niet aan een baan 
kwam.’ 

Had je erna niet het idee dat in de 
rechtbank ook alle ogen op je gericht 
waren? 
‘Daar heb ik niet zozeer iets van gemerkt. 
Wel dat ik in de trein door vreemden 
werd aangesproken: ‘Goh, wat is er met 
je Jaguar gebeurd?’ Dat is heel raar.’ 

Na het winnen van de tv-show De nieuwe Moszkowicz 
werkte Nienke Hoogervorst (30) zes jaar bij het kantoor 
van de bekende strafpleiter. Nu is de advocate voor zich-
zelf begonnen. ‘Goh, wat is er met je Jaguar gebeurd?’

‘Ik ben 
 begonnen
 bij de top’

Moszkowicz-protegee Nienke Hoogervorst

door NIkkI SterkeNburg 
fotografie paul levIttoN
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‘ik viNd 
Moord-
zakeN 
leuker 
oM te doeN 
daN eeN 
drugslijN 
die vaN 
a Naar B 
loopt’

 garagehouder in Amsterdam-Noord, 
die in 2008 met twintig messteken om 
het leven werd gebracht. 
‘De verdachten waren twee neven en een 
van hen was 16 ten tijde van de moord. 
We hebben de zaak overgenomen in 
het hoger beroep en hebben onder 
 andere geprobeerd de rechter het jeugd
strafrecht toe te laten passen. Als het om 
een ernstig misdrijf gaat, mag de rechter 
een 16jarige als volwassene berechten.’ 

Dat is uiteindelijk niet gelukt. 
‘Nee, in hoger beroep kreeg hij achttien 
jaar gevangenisstraf, twee jaar minder 
dan in eerste aanleg. Ik begrijp de keuze 
van het gerechtshof wel, maar je kunt je 
afvragen of het goed is om iemand van 
16 voor achttien jaar achter de tralies te 
zetten.’ 

Je hebt veel moordzaken gedaan.
‘Dat klopt, ik vind moordzaken leuker 
om te doen dan een drugslijn die van 
A naar B loopt, ook omdat er op zo’n 
zitting meer gebeurt. Soms is dat wel 
zwaar omdat er ook nabestaanden zijn 
die de nodige emoties naar zo’n zitting 
meebrengen.’

Zo moest je een keer voor de Raad 
van Discipline komen omdat je in 
de rechtszaak van de moord op de  
16-jarige Pascal Keijzer uitgebreid 
met Moszkowicz zat te sms’en. De 
vader van Pascal was daar heel veront-
waardigd over.
‘Zo zie je dat de emoties tijdens zo’n 
zitting hoog oplopen. Het ging nergens 
over, het waren maar twee sms’jes, maar 
het werd opeens een issue. Het is ook 
absurd, natuurlijk. Ik heb talloze voor
beelden gezien waarvan ik denk: dat is 
echt tuchtrechtelijk laakbaar. En dan 
moet ik me voor zoiets verantwoorden 
bij vijf rechters en moet ik zes weken op 
de uitspraak wachten. Uiteindelijk werd 
de kracht ongegrond verklaard, maar het 
kost ontzettend veel tijd en energie. ’

Welke grote cliënten heb je mee-
genomen bij je vertrek? 
‘Ik heb wel wat zaken meegenomen, 
maar geen grote namen. Ik sta nu 
een verdachte bij van de dodelijke 
schiet partij in de Transvaalbuurt in 
 Amsterdam. Daar mag ik nog niet te veel 
over  zeggen. Maar het mag  natuurlijk 
wat drukker worden.’  

de Holleederzaak, toen heb ik nog 
 getuigen verhoord bij de rechter 
commissaris. En voor ik vertrok, heb ik 
nog meegewerkt aan de zaak van Geert 
Wilders. Hoewel ik vind dat die zaak 
er niet had moeten zijn, was het toch 
heel interessant om aan mee te werken 
omdat het hier een politicus betreft. En 
omdat de verwijten die hem worden 
gemaakt, juridisch nog niet uitgewerkt 
zijn. Want wat houdt bijvoorbeeld 
‘ groepsbelediging’ in?’

Je deed ook het hoger beroep van 
de verdachten van de moord op de 

Wat is er gebeurd met de Jaguar die je 
bij die show won?
‘Wil je het daar echt over hebben? Die 
hoorde bij het zogenaamde prijzen
pakket, maar daar moest natuurlijk 
vanuit het salaris wel een bijtelling over 
betaald worden. En daar had ik geen 
behoefte aan, dus die heb ik teruggeven.’ 

Je maakte in de Jaguar een proefritje en 
kwam meteen zonder benzine langs de 
weg te staan. 
(Lacht.) ‘Ja, in al mijn enthousiasme 
lette ik daar niet op. Ach, een Jaguar past 
 helemaal niet bij mij. Ik heb al jaren een 
Mini Cooper. Maar ik krijg nog steeds 
heel veel boetes, dus wat dat betreft is er 
niets veranderd.’ 

Omschrijf Bram Moszkowicz als baas 
eens. 
‘Hij stelt zich meer op als een naaste 
collega en is zeer toegankelijk. Hij is 
veeleisend en neemt er geen genoegen 
mee wanneer hij de indruk heeft dat je 
niet alles uit een zaak hebt gehaald. Dan 
kreeg je het desbetreffende stuk terug, 
vol met kanttekeningen. Maar daar leer 
je wel veel van.’ 

Een stressbaan? 
‘Hij wil dat er hard wordt gewerkt. Het 
is echt aanpoten geblazen, je brengt 
 ontzettend veel uren op kantoor door, 
ook ’s avonds en in het weekend. En als 
advocaatstagiair doe je er nog  langer 
over. Je bepaalt natuurlijk niet zelf je 
agenda. Rechtbanken en parketten 
plannen zittingen en getuigenverhoren, 
en dan heb je het ook maar af te hebben. 
Het zijn deadlines waar je niet zo veel 
aan kunt veranderen.’ 

Wat heb je specifiek van hem geleerd? 
‘Dat je in elke zaak alle juridische  punten 
stap voor stap langsloopt. Er wordt 
echt gekeken: hoe steekt de dagvaar
ding in  elkaar, welke informatie is aan 
de rechtercommissaris verstrekt voor 
een tapmachti ging, wanneer zijn die 
tapmachtigingen gegeven? We hebben 
 geleerd dat we bij elke zitting een vol
ledige pleitnota voor ons hebben. Dus 
geen opgeschreven speerpunten of uit het 
hoofd, maar altijd volledig uitgeschreven.’ 

Welke grote zaken heb je bij 
 Moszkowicz  gedaan? 
‘De allerbekendste was het begin van 18

gespecialiseerd in jeugd
Nienke Hoogervorst werkte na het afronden van 
haar studie Rechten enige tijd binnen de  advocatuur 
op Curaçao. In 2005 won ze de titel De nieuwe 
 Moszkowicz na vierhonderd andere kandidaten te 
hebben verslagen. Overigens werd ze destijds bijna 
uit het programma gegooid omdat ze ’s nachts een 
keer stiekem bij haar vriendje ging slapen. Ze werkte 
zes jaar bij Moszkowicz, waar ze zich onder andere 
specialiseerde in minderjarigen die worden verdacht 
van ernstige misdaden. Zo stond ze onder anderen 
de 14-jarige Husseyn P. bij, die in 2007 het  landelijke 
nieuws haalde toen hij zijn 16-jarige klasgenoot 
 Youssef Mokhtari in Amsterdam doodstak. Hij kreeg 
elf maanden jeugddetentie.


