
Verdedigers 
van ‘de verraders’

Vier advocaten over hun bijstand aan criminele kroongetuigen

amateuristisch. 
advocaten 
 meerman (links) 
en korver:   
‘als je als 
kroongetuige 
een onervaren 
advocaat hebt, 
ben je aan  
de goden over-
geleverd.’

er zijn maar weinig advocaten die criminele spijtoptanten van 
justitie, de paria’s van de onderwereld, willen bijstaan. 
nieuwe revu vond er vier, en ze willen er nog over praten ook. 
‘ik zou het iedereen afraden om kroongetuige te worden.’

door Nikki SterkeNberg 
fotografie iSabella roozeNdaal
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d e Bunker in Osdorp, augustus 2010. De advocaten van de 
 verdachten in het liquidatieproces zijn erin geslaagd twee 
 anonieme getuigen (F1 en F3) aan te dragen die beweren dat 
kroongetuige van het Openbaar Ministerie Peter la Serpe in 2002 
drugsdealer Gerrie Betlehem heeft vermoord. De  verklaringen 
zijn gelekt naar de media, La Serpe is woest en reageert vanuit 
zijn geblindeerde hok: ‘Dit is de manier om een kroongetuige te 
beschadigen of om te laten vallen.’ 
Tegelijkertijd maakt La Serpe bekend een civiele procedure 

 tegen de staat aan te spannen. Het OM zou afspraken niet nakomen; zo wordt zijn 
familie niet beschermd en krijgt hij geen nieuwe identiteit. Officier van justitie Betty 
Wind sist hem toe dat hij zijn mond moet houden over beschermingsmaatregelen. 
Pas zes maanden voordat zijn straf erop zit, zal worden gepraat over de invulling van 
zijn nieuwe leven.
Wanneer de zitting geschorst wordt, komt Nico Meijering, advocaat van verdachte Ali 
A. die op dat moment nog vastzit, de perskamer binnenlopen met een wit plastic zakje. 
‘Wil er iemand een broodje shoarma? Dit is net voor mijn cliënt Ali binnengekomen, 
maar hij mag het niet hebben. Straks zit er iets in waardoor hij wordt vergiftigd. Maar 
misschien heeft de kroongetuige nog honger,’ grapt hij. 
Het typeert de houding van veel advocaten tegenover de kroongetuigenregeling. 
Justitie zou eerlijk spel moeten spelen, in plaats van deals sluiten met ‘verraders’ uit het 
criminele circuit. Verdachten die in aanmerking willen komen voor  strafvermindering, 
zouden leugenachtig verklaren; in de gangen van de rechtbank wordt ook wel 
 gesproken van ‘koopgetuigen’. Er zijn maar weinig advocatenkantoren die criminele 
kroongetuigen willen bijstaan in hun strafzaak.

Diaz en De angels 
Richard Korver en Rob Meerman van het kantoor Korver & Van Essen zijn  enkelen 
van de weinige advocaten die ze wél bijstaan. Hun monumentale pand aan de 
 Herengracht grenst aan de kapitale gevel van collega Moszkowicz. Het duo heeft 
ervaring in het beschermen van kroongetuigen, hoewel ze niet willen zeggen om 
hoeveel mensen het gaat. ‘Daarvoor beroep ik me op mijn verschoningsrecht,’ zegt 
Korver. ‘Als ik zeg hoeveel ik er heb bijgestaan, is het voor u makkelijk te achterhalen 
wie dat ongeveer waren.’ 
Ze willen wel praten over Angelo Diaz, de kroongetuige die ze bijstonden in het 
proces tegen de Hells Angels, omdat die zaak veel in de media is geweest. 
Dat de heren wel criminele spijtoptanten aannemen, betekent echter niet dat ze de 
regeling per definitie steunen. Meerman zegt er niet zoveel problemen mee te hebben, 
‘als het maar praktisch goed wordt uitgevoerd’ , maar Korver is kritischer: ‘Ik vind de 
regeling helemaal geen goede ontwikkeling. Alleen is mijn privémening niet zo heel 
erg van belang bij de vraag of ik iemand bijsta of niet. Er zijn wel meer dingen die ik 
niet vind kunnen, maar dan sta ik toch iemand bij. Dat hoort nu eenmaal bij ons vak.’ 
Dat is ook de mening van Jan Peter van Schaik, die op dit moment ’s lands  bekendste 
kroongetuige Peter la Serpe in zijn strafzaak bijstaat in het liquidatieproces. ‘Dat 
 betekent dus dat ik de deal niet voor hem heb gesloten, dat is de taak van een civielrecht-
advocaat. Maar de essentie van mijn vak is dat je juist degene bijstaat die door iedereen 
wordt uitgekotst,’ vertelt hij in zijn smetteloos witgeschilderde kantoor in Veenendaal. 

Veel Vangen 
Van Schaik nam de verdediging van La Serpe over van de Enschedese advocaat 
Hans Speijdel die wegens gezondheidsredenen moest stoppen. Speijdel, ook wel 
‘de Moszkowicz van het oosten’ genoemd, raadde La Serpe aan om Van Schaik als 
advocaat in de arm te nemen. ‘Ik vind hem een goeie advocaat, bovendien had hij de 
tijd en de bereidheid aan deze zaak te werken,’ vertelt Speijdel. 
Want maar weinig kantoren durven hun vingers aan de ‘verraders’ uit het criminele 
milieu te branden. Het gerenommeerde kantoor Meijering Van Kleef Ficq & Van 
der Werf (dat drie cliënten verdedigt in het liquidatieproces) vermeldt op de website 
principieel geen kroongetuigen te willen en ook bij het kantoor van bijvoorbeeld 
Gerard Spong (zie kader) zijn criminele spijtoptanten niet aan het juiste adres. 

Is het de angst om de zware jongens te verliezen? Korver: ‘Als je als kantoor alleen maar 
grote criminelen bijstaat, dan heb je misschien de angst dat het bijstaan van een kroon-
getuige weerzin opwerkt bij andere cliënten. Dat zou kunnen. Wij hebben gezegd: we 
doen het wel. Maar dan is het niet zo dat ze hier met tientallen tegelijk naar binnen lopen.’ 
Speijdel heeft er nog een andere theorie over. ‘Wie een kroongetuige verdedigt, krijgt 
als advocaat slechts een standaardvergoeding voor rechtsbijstand. Ik kan me voorstellen 
dat voor een Ali A. veel meer geld gevraagd kan worden.’ Zelf heeft Speijdel geen enkel 
probleem met kroongetuigen, hij denkt dat er ‘geen andere keuze is. Als je een normale 
strafzaak hebt, zie je ook een bus vol getuigen met belangen voorbijkomen van wie 
je de betrouwbaarheid in twijfel kunt trekken. Ik vond het een interessante zaak, met 
aspecten waar je als advocaat niet zo snel mee te maken zal krijgen.’ 
Levert het dan geen ijzige sfeer op bij de koffieautomaat in de rechtbank? Volgens Van 
Schaik valt dat allemaal wel mee. ‘Ik sta natuurlijk niet zoveel bij die automaat, omdat ik 
vaak met mijn cliënt in een andere ruimte zit, maar als er zittingen zijn, of als de cliënt 
er niet is, gaan we gewoon op een normale manier met elkaar om.’
Maar de verdediging van de verdachten zet zijn cliënt La Serpe ondertussen wel neer als 
een verslaafde die van alles zou verklaren om aan geld te komen. ‘Ach,’ zegt Van Schaik 
bedachtzaam, ‘als ik een van de advocaten in de andere positie was, zou ik hetzelfde 
doen. Dat is de rol die je hebt.’ 
Korver: ‘Ik sta geregeld slachtoffers bij en dan drink ik in de pauze ook gewoon koffie 
met advocaten van verdachten. Gelukkig zijn we allemaal professioneel genoeg om 
dat te kunnen scheiden.’ 

schimmigheDen
Een crimineel loopt over naar justitie en sluit een deal: hij belooft tegen zijn 
 criminele collega’s te getuigen in ruil voor strafvermindering. Het lijkt een simpele 
klus voor een advocaat: er is immers van tevoren met justitie onderhandeld over de 
 strafmaat. Toch betekent het niet dat de advocaten rustig tot het einde van het proces 
 achterover  kunnen leunen. Speijdel: ‘Als het OM of de verdediging een vraag aan een 
 kroon getuige stelt, is het mijn rol om te kijken of hij die vraag moet beantwoorden. 
Want dat iemand getuigt, betekent nog niet dat hij zichzelf moet belasten.’ 
Dat ondervindt ook Van Schaik bij La Serpe. ‘Ik sta vaker bekennende verdachten 
bij. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat je heel kritisch naar het dossier moet 
kijken om te zien of de feiten waarvan hij wordt verdacht daadwerkelijk bewezen 
kunnen worden.’ 
Daarnaast is er het geharrewar met het OM over de precieze uitvoering van het 
getuigenbeschermingsprogramma, zo ondervonden Korver en Meerman. Hun 
 kroongetuige Angelo Diaz kreeg in het proces tegen de Hells Angels veelvuldig ruzie 
met het Team Getuigenbescherming (TGB), dat Meerman omschrijft als ‘volstrekt 
amateuristisch’. De deal met justitie wordt gesloten door een civielrechtadvocaat, een 
andere raadsman dan degene die de kroongetuige in zijn strafzaak bijstaat. ‘Ik heb niet 
de indruk dat kroongetuigen naar heel sterke civiele advocaten worden gestuurd. En 
als je als kroongetuige een onervaren advocaat hebt, ben je aan de goden overgeleverd. 
Ter voorkoming van schimmigheden zou het voor justitie heel goed zijn als er een 
stevige advocaat naast zo’n kroongetuige zit,’ zegt Korver. 
Als voorbeeld van zo’n schimmigheid noemen hij en Meerman de kwestie van een 
nieuwe identiteit. Korver: ‘Er wordt tegen een kroongetuige gezegd: je krijgt een 
nieuwe identiteit, je mag je in het buitenland vestigen en wij regelen dat voor jou. Later 
blijkt dat men dat helemaal niet uitgewerkt heeft. Je krijgt alleen een vals paspoort 
mee waarvan volstrekt onduidelijk is of dat verlengd wordt als het verlopen is en ook 
krijg je geen geboorteakte of bewijs van goed gedrag. Dat vind ik echt kwaadaardig 
en shockerend, want zo kan iemand nooit een nieuw bestaan opbouwen.’ 

toezeggingen niet nagekomen
Meerman vocht samen met hem voor het nakomen van beloftes van het OM aan 
cliënt Angelo Diaz. ‘Dat heb ik niet alleen bij Diaz ervaren, maar ook bij andere kroon-
getuigen. Het TGB valt ook onder het OM. Maar beide hebben gescheiden belangen en 
bijten elkaar soms. Toezeggingen zijn niet nagekomen. Afspraken worden  mondeling 
gemaakt, waarbij de kroongetuige tegenover twee rechercheurs van het TGB zit. Die 

adVocaat 
Van schaik: 
‘de essentie Van 
mijn Vak is dat je 
juist degene 
bijstaat die door 
iedereen wordt 
uitgekotst’
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kritisch 
blijven. 
advocaat 
speijdel: ‘dat 
iemand getuigt 
betekent 
niet dat hij 
zichzelf moet 
belasten.’ 

afspraken worden de volgende dag weer 
teruggedraaid, als ineens blijkt dat het de 
heren slecht uitkomt.’ 
Korver en Meerman hebben tevergeefs 
geprobeerd het OM zover te krijgen 
Diaz alsnog te geven wat hem was 
 beloofd. Daarvoor moesten ze wel naar 
de  arbiter, die de zaak achter gesloten 
deuren  behandelde. 
‘Dat de uitspraken niet openbaar zijn, 
daar heb ik een behoorlijk probleem mee,’ 
zegt Korver, die ook civielrechtadvocaat 
is. ‘Ik wacht nog op de dag dat een kroon-
getuige zich bij ons meldt vóórdat hij het 
contract heeft getekend. Dan  zullen 
we eens stevig onderhandelen over een 
 paspoort, een geboorteakte en voor de 
mogelijkheid bij een geschil een normaal 
kortgeding te kunnen voeren. In feite is 
de rechtsgang naar een normale rechter 
nu compleet uitgesloten.’ 
Dat diezelfde schimmigheden nog steeds 
voorkomen, blijkt wel uit het huidige 
 geruzie tussen La Serpe en het OM. 
Van Schaik: ‘Er wordt gezegd: ga jij nou 
maar verklaren en uiteindelijk komt het 
 allemaal goed. De tegenprestatie of de veiligheidskwestie wordt gewoon vooruitge-
schoven en daar is dus geen  duidelijkheid over. Daarom zou ik het iedereen afraden om 
kroongetuige te worden. Maar als  iemand bij me komt en ik denk hem strafrechtelijk 
bij te kunnen staan, dan doe ik dat.’

Busje afgeluisterD 
Het slot van de tv-serie Penoza demonstreert hoe naïef er nog steeds gedacht wordt over 
een getuigenbeschermingsprogramma. Met haar kinderen neemt Carmen,  gespeeld 
door Monic Hendrickx, van een politieman drie valse paspoorten in ontvangst en vaart 
met een boot de horizon tegemoet. De realiteit is anders: zelfs als er na veel gesteggel 
een deal wordt gesloten, is de weg die een criminele getuige aflegt lang. Hij zal  tientallen 
keren worden verhoord en moeten opdraven voor een langdurig proces waarin hij door 
de verdediging uitvoerig op de pijnbank zal worden gelegd. Als advocaat is het dan 
lastig communiceren met je cliënt. Korver: ‘Je weet niet precies waar je cliënt zit en 
zijn telefoon wordt per definitie getapt. Je moet dus apart een afspraak maken en als 
je dan je cliënt mag spreken, willen ze dat je het in een gepantserd busje doet. En één 
ding weet ik: dat hangt vol met afluisterapparatuur.’ 
Ook La Serpe is nog lang niet van het OM af. Van Schaik: ‘Ik snap wel dat hij de 
kroongetuigenregeling voor zichzelf als enige uitweg zag, maar hij moet daar wel 
een hoge prijs voor betalen. Hoe deze zaak ook gaat eindigen, er gaat een hoger 
beroep komen. Of het OM gelijk krijgt of de anderen: de zaak gaat sowieso naar 
het gerechtshof waar hij weer verhoord gaat worden en alle zetten herhaald worden.’ 
En zelfs als dat slopende proces eenmaal is afgerond, wordt La Serpe niet met een 
zak geld naar de Bahama’s gestuurd waar hij z’n dagen kan slijten met het drinken 
van cocktails en het roken van dure sigaren. Het is de bedoeling dat een kroongetuige 
een zo normaal mogelijk leven opbouwt en gewoon een baan zoekt. 
Angelo Diaz was een kroongetuige voor wie het traject minder goed afliep. De ruzies 
met het TGB liepen zo hoog op dat hij uit het programma stapte. Meerman: ‘Uit-
eindelijk is het niet tot een veroordeling  gekomen, maar daar kan hij niks aan doen 
omdat er fouten zijn gemaakt bij het OM (de zaak werd niet-ontvankelijk verklaard 
omdat het OM tegen de regels vertrouwelijke  gesprekken had afgeluisterd, red.). Toen 
heeft hij gezegd: ‘Laat maar, geef me gewoon mijn paspoort terug en ik zoek het zelf 
wel uit.’ Maar hij staat nu wel op een dodenlijst en daar word ik heel boos van.’  32

spong: ‘het 
is een soort 
koehandel’
strafpleiter gerard spong kreeg in 
1996 met de eerste nederlandse 
kroongetuige te maken toen hij 
 advocaat was in de zaak tegen 
johan v., alias de hakkelaar, en de 
 octopusbende. spong stond een 
van de verdachten bij. ‘en sinds 
1996 ben ik eigenlijk principieel 
tegenstander van de kroongetuigen-
regeling. in de rechtspraak is die 
helaas nog steeds geaccepteerd, 
maar ik blijf het een betreurens-
waardige rechtsontwikkeling vinden. 
de praktijk heeft me geleerd dat 
kroongetuigen maar al te vaak 
 wisselende  verklaringen afleggen. 
het is gewoon een soort  koehandel. 
door het geheimzinnige gedoe 
is het als verdediging moeilijk te 
 achterhalen wat er speelt.’ 
desondanks stond spong zelf 
twee maal een kroongetuige bij. 
‘de eerste kroongetuige was in de 
zaak tegen bouterse. de man was 
al een cliënt van mij. ik vond het 
moeilijk hem te laten vallen. maar 
de nawerking van het contract heeft 
tot wekenlang gesteggel geleid. de 
tweede kroongetuige kwam voort 
uit een grote zaak in amsterdam. 
ook hij was al een cliënt.’ 
spong wil geen kroongetuigen 
meer bijstaan, cliënten of niet. 
‘ik heb een deal gesloten met mijn 
principiële geweten. Wanneer je 
een  kroongetuige bijstaat, glijd je 
al gauw langs de kern van de zaak. 
je wordt vaak met de getuige 
 mee gezogen in de wereld van shady 
deals. dat schimmige beviel mij 
steeds minder. je moet ontzettend 
oppassen als bestaande cliënten 
worden omgeturnd door het om. 
dan moet je tijdig aan de noodrem 
trekken en zeggen dat je iemand 
niet meer kunt bijstaan.’ 
spong denkt dat de regeling niet 
snel zal veranderen.‘de regeling zit 
in de wet verankerd. maar als 
la serpe als ongeloofwaardige 
 getuige afgeserveerd wordt, is 
dat een  anticlimax voor het om. 
 Wellicht zal het om in de toekomst 
afzien van het werken met dit soort 
getuigen.’


