
Als een van de initiatiefnemers van de Wilders-aangifte 
krijgt hij dagelijks bedreigingen. Maar advocaat Gerard 
Spong (65) is niet van plan zijn toon te matigen.  
Op pad met de advocaat die net zo lief Martijn Krabbé’s  
ex  Tessa van Leijenhorst bijstaat als vrouwenhandelaar 
 Saban B.. ‘Ik kan iedere bruut verdedigen.’  

door nikki sterkenburg 
fotografie reyer boxem

Het land in met advocaat gerard spong
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‘ik heb een heel 
licht en dun 
 kogelvrij vest  
dat als een t-shirt 
zit en zelfs  
9mm-proof is’

‘D
it is nu echt zo’n wijk waar Wilders eens een  werkstrafje 
zou moeten doen,’ wijst hij wanneer hij met zijn BMW 
door de Amsterdamse wijk Bos en Lommer rijdt. De 
advocaat die een paar dagen daarvoor het publieke  
 debat flink opschudde door te zeggen dat er Noors bloed 
kleefde aan de lippen van de PVV-leider, is hij  geenszins 
voornemens zich in te houden. ‘Ik heb  absoluut geen 
spijt van die opmerking, ik heb bijval  gehad in The 

New York Times, in de Stuttgarter Zeitung, van Alexander Pechtold,  hoogleraar Hans 
 Crombach. De kunst is om zoiets in een pakkende zin te zeggen, anders is iedereen het 
weer vergeten. Ik dacht eerst: Noors bloed kleeft aan zijn handen, maar lippen vond ik 
plastischer, want hij maakt gebruik van het gesproken woord. En je moet Wilders met 
zijn eigen wapens bestrijden. Wat hij kan, kan ik ook.’ 
Topadvocaat Gerard Spong (65) denkt nog lang niet aan zijn pensioen. En hij is ook 
zeker niet van plan om het rustiger aan te doen. Naar eigen zeggen doet hij enkele 
honderden zaken per jaar, waaronder cassatiezaken, advieszaken en strafzaken. Een 
greep uit zijn bekende cliëntèle: drie leden van de Rote Armee Fraktion, Johan ‘De 
Hakkelaar’ Verhoek, Saban B., Jason W. en Patrick Kluivert. En hij mag graag zaken 
voor de Hoge Raad brengen, waar later wetgeving uit voortvloeit. Zo wist hij in de jaren 
tachtig en negentig al steeds verder de grenzen van euthanasie op te rekken. Maar hij 
wordt ook regelmatig verguisd om zijn controversiële standpunten. Zo haalde hij zich 
ooit de woede van Nederland op de hals door te stellen dat zijn cliënt, die een kind 
bij zijn eigen dochter had verwekt, recht had op een familieleven en in staat gesteld 
moest worden ‘liefde en genegenheid aan zijn bloedeigen kind te mogen schenken.’ 
Zijn kantoor werd besmeurd en zijn ruiten ingegooid. 

EEn kankErmongool
Ook nu hij in de Wilders-zaak benadeelden bijstaat, krijgt hij dagelijks dreigpost. ‘Maar 
ik ben er aan gewend. Bij de RAF-zaak werd ik ‘een terrorist in toga’ genoemd, dat zal je 
altijd hebben. Nu krijg ik dagelijks mails uit het PVV-kamp, dat ik een kankermongool 
ben, een teringlijer, dat ik met de eerste tjoeki-tjoeki-boot naar Suriname terug moet, 
dat ik als homo opgehangen moet worden,’ somt hij op. ‘Dat is zeer te betreuren, ik 
vind het ook erg voor Wilders dat hij wordt bedreigd. Ik heb een aantal keer aangifte 
gedaan, daar zijn allemaal taakstraffen uit voortgekomen. En ik heb een kogelvrij vest 
van de maker die ook de vesten van Obama maakt. Het is een heel licht en dun vest 
dat als een T-shirt zit en zelfs 9mm-proof is. Die draag ik bij bepaalde lezingen of 
publieke optredens. En ik heb een vaste hotline met de politie die ik met één druk op 
mijn telefoon kan bellen. Niet dat dit laatste helpt als er een kogel in je borst zit, maar 
misschien dat de ambulance dan vijf minuten eerder komt,’ grapt hij luchtig. 

masErati ingEruild
Vandaag is hij op weg naar Arnhem voor het hoger beroep van een vader die de 
 gewelddadige vriend van zijn dochter in zijn been heeft geschoten. De vader was naar 
zijn hoogzwangere dochter gegaan nadat hij een telefoontje van zijn schoondochter 
kreeg dat de vriend gedreigd had zijn dochter een miskraam te schoppen. Aldaar 
 probeerde de vader de situatie te sussen, maar de vriend kwam agressief op hem af 
lopen en dreigde hem af te maken. De vader loste twee waarschuwingsschoten op 
de grond en toen de man op hem af bleef komen, schoot hij hem in het bovenbeen. 
Poging tot doodslag, volgens het OM. De rechtbank oordeelde dat hij weg had  kunnen 
gaan van de situatie en veroordeelde hem tot vier jaar cel. Spong heeft de zaak in hoger 
beroep aangenomen en vindt dat er sprake is van noodweer-exces (uit de hand gelopen 
 zelfverdediging, red.). ‘Natuurlijk had die man niet weg kunnen gaan, dan had hij 
zijn dochter en ex-vrouw, die er ook bij was achter moeten laten bij die bruut.’ Rustig 
draait de advocaat zijn BMW 750Li de snelweg op, hij heeft enige tijd terug zijn 
 geliefde Maserati ingeruild. ‘Ik was dol op die wagen, maar deze is veiliger en bovendien 
 makkelijker in onderhoud. Als er bij de Maserati een ruitenwisser kapot ging, duurde 
het vier weken voor ik een nieuwe kreeg. De service is echt heel slecht.’ Spong heeft 
zijn pleidooi al weken geleden voorbereid, hij werkt het liefst ver vooruit. ‘Je sleutelt 
nog wel wat, maar de pleitnota en het denkwerk doe ik al in de weken en maanden 

van tevoren. Dat lukt niet altijd en op zitting moet er nog wel 10 procent vervangen 
worden door improvisatie, maar op deze manier heb ik zo min mogelijk last van stress.’ 
Bij de zittingszaal komt student-stagiair Isabel vlak voor aanvang aangelopen, ze loopt 
sinds drie weken stage. ‘Heeft u er een goed gevoel over, meneer Spong?’ vraagt ze. 
‘Advocaten hebben altijd een goed gevoel,’ zegt hij en glimlacht. In de rechtszaal zwaait 
Spongs cliënt naar zijn familie op de publieke tribune waar zijn dochter, zoon en 
 ex-vrouw zitten. Hij zit nu bijna een jaar in detentie. Hoewel de man een vergevorderd 
stadium van kaalheid heeft bereikt, zijn er nog steeds donshaartjes op zijn schedel te 
bespeuren. Hij is klein en gedrongen, draagt een smetteloos lichtblauw overhemd en 
een zwarte pantalon. Spong geeft zijn cliënt een hand en bladert druk in het dossier, 
in zijn mondhoek houdt hij de poot van zijn bril geklemd. Op rustige toon geeft de 
man antwoord op vragen van de rechter, af en toe moet zijn Joegoslavische tolk iets 
vertalen. Hij vertelt dat zijn dochter al lang mishandeld werd en dat hij al een jaar naar 
een vreedzame oplossing probeerde te zoeken voor de situatie escaleerde. Spong leunt 
op zijn onderarmen en luistert aandachtig.
Dan ontstaat er verwarring. Bij de politie en de rechtbank verklaarde de man dat hij 
het wapen op de dag zelf heeft opgehaald, voordat hij naar zijn dochter ging. In het 
hoger beroep beweert de man nu dat het wapen al een paar dagen in zijn auto lag. 
Maar als doorgevraagd wordt, zegt hij weer dat hij het wapen op de dag zelf ophaalde. 
‘Wat is het nu? U geeft geen antwoord,’ zegt één van de drie rechters streng. ‘Nou, mijn 
cliënt heeft anders net het antwoord gegeven,’ interrumpeert Spong. ‘Ik stel hier de 
vragen, meneer Spong. Als het antwoord me niet bevalt, stel ik de vraag nog een keer.’ 
Halverwege de zin valt Spong hem in de rede. ‘Ik geef bijstand en intervenieer alleen.’ 
De rechtbankvoorzitter grijpt in en zegt bits: ‘Ja meneer Spong, uw punt is duidelijk.’ 

WEllEtjEs gEWEEst
Wanneer de vader na de schorsing weer binnengebracht wordt door de  piketagenten, 
kijkt hij met een verbeten en teleurgestelde blik naar zijn dochter. Vlak voor de  schorsing 
is gebleken dat zij inmiddels weer bij haar mishandelende vriend terug is, samen met 
hun inmiddels geboren zoontje. Spong wijst er in zijn pleidooi op dat de vriend voor 
mishandeling en geweldpleging een lagere straf heeft gekregen dan de vader die hem 
in zijn been heeft geschoten. ‘Hoeveel geweld moet een hoogzwangere vrouw trotseren 
voor een pater familias hem buiten gevecht mag stellen? Sinds wanneer offert het OM 
vrouwen en ongeborenen op aan agressieve mannen?’ roept hij.
Volgens Spong blijkt uit het dossier niet dat zijn cliënt van plan is geweest de vriend 
van zijn dochter overhoop te schieten. ‘Meneer is door zijn diensttijd een geoefend 
schutter. Er is onomstreden eerst twee keer in de grond geschoten, dat spreekt toch wel 
boekdelen.’ Vervolgens komt de advocaat met verschillende uitspraken waarin rechters 
eerder hebben  geoordeeld dat het dragen van een wapen niet meteen voorbedachte rade 
is en dat het  toegestaan is om familieleden in problematische situaties te verdedigen. 
‘We kunnen erover  debatteren of hij niet weg had moeten lopen van de situatie, maar 
dan had hij wel zijn hoogzwangere dochter en ex-vrouw achter moeten laten bij deze 
agressieve bruut,’ roept Spong fel. Hij meent dat zijn cliënt ontslagen moet worden 
van alle rechtsvervolging. ‘Helemaal nu zijn dochter en haar jonge kindje alweer in zijn 
armen liggen. Zij bedrijft nu de liefde met de man voor wie mijn cliënt moet zitten. 
Hij heeft lang in voorarrest  gezeten, het is gebeurd en het is nu wel welletjes geweest.’  
Twee weken later zal er een vrijspraak volgen, volgens het gerechtshof handelde de 
man uit noodweer. Hij wordt direct vrijgelaten. 

brEivik uitdagEnd
‘Ik vind dat het OM in deze zaak toch wel een heel kil en weinig empathisch standpunt 
heeft,’ zegt Spong wanneer hij na afloop van de zitting zijn uitsmijter ham-kaas in een 
nabijgelegen broodjeszaak aansnijdt. ‘Ik bedoel, het ging wel om een hoogzwangere 
vrouw in een agressieve en bedreigende situatie.’ Maar dezelfde advocaat die zojuist 
fel heeft geageerd tegen vrouwengeweld stond in het verleden ook Saban B. bij. ‘Wij 
vonden dat geweldpleging niet bewezen kon worden. De vrouwen die hem  aanklaagden 
zaten ook al heel lang in het wereldje, maar helaas dacht de rechter er anders over.’ 
 Volgens Spong bood B. de bewuste vrouwen betaling en bescherming en zaten ze er 
vrijwillig. Zoals vaker kreeg hij kritiek dat hij de slachtoffers het vuur dusdanig aan 

FOrTuyn vS. WILderS
Spong: ‘Ik heb de haatzaai-aangifte rondom Fortuyn 
gedaan vanuit dezelfde overtuiging, namelijk dat ik 
een beschuldiging te ver vindt gaan. Zowel Fortuyn 
als moslims krijgen een etiket opgeplakt dat ze 
een nazistische ideologie aanhangen. In wezen zou 
je kunnen zeggen dat moslims in dezelfde positie 
verkeren als Fortuyn destijds. Mijn haatzaai-aangifte 
tegen Wilders is bijna hetzelfde, ik kon er veel weer 
van gebruiken.’ Vanwege de liefde komt hij zelf veel 
in het Midden-Oosten. ‘Natuurlijk bevat de islam een 
aantal aanstootgevende dingen die we niet moeten 
pikken. Maar het zijn allemaal mensen die hetzelfde 
willen als wij, namelijk een vreedzaam en gelukkig 
leven leiden, en dat miskent Wilders.’ 
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de schenen legde, dat ze in de rechtszaal  
alles opnieuw beleefden. ‘Ik pak slacht-
offers van zedenmisdrijven  inderdaad 
hard aan, dat is mijn taak,’ concludeert 
hij. ‘Ach, ik kan  iedereen verdedigen, 
zelfs de grootst  mogelijke bruut. En dat 
doe ik ook regelmatig.’ Welke cliënt zou 
hij nog  weleens willen verdedigen? ‘Mag 
internationaal ook? Ik vind die zaak van 
Dominique Strauss-Kahn een heel aparte 
zaak. En meneer Breivik is juridisch-
technisch  misschien ook wel uitdagend, 
indien hem het plegen van een aanslag 
tegen een grondwettige regeringsvorm 
wordt  verweten. Dat is een uiterst zeld-
zaam  voorkomend delict. Of stel dat 
 Karremans vervolgd gaat worden, dat lijkt 
me ook interessant. En als  Khaddafi ooit 
voor het tribunaal zou moeten  verschijnen 
of Hezbollah-leden voor het Hariri- tribunaal gesleept worden, zou ik hen ook wel 
 willen bijstaan. Dat is juridisch zeer  interessant, hoe macaber de aanklacht ook. In zo’n 
 tribunaal kun je bijvoorbeeld getuigen veel  uitgebreider ondervragen.’ 

schEEf bEEld
Ook tijdens de lunch gaat zijn telefoon, Spong krijgt zeker twee tot drie media-
verzoeken per dag en zegt 90 procent af te wijzen. Zojuist is bekend geworden dat de 
officier van justitie besloten heeft Martijn Krabbé niet te vervolgen voor poging tot 
 verkrachting. Spong heeft Tessa van Leijenhorst geholpen met haar aangifte. ‘Het is 
 onzinnig  hoeveel  aandacht er uitgaat naar dit soort zaken,’ verzucht hij. ‘Je krijgt een 
scheef beeld van  zowel Tessa als Martijn. Iedereen heeft er een mening over, zonder 
dat ze de  feiten  kennen. Al deze aandacht is zeer ongewenst, het lijkt wel de Strauss-
Kahn-zaak van Nederland. Juist daarom heb ik in deze zaak stelselmatig geweigerd 
 inhoudelijk  commentaar te geven. Ik werk er niet aan mee, maar de cameraploegen 
staan bij mij gewoon op de stoep,’ beweert hij. Een opmerkelijke uitspraak voor een 
 advocaat die de media niet schuwt. 
‘Ik maak onderscheid tussen nieuws en   infotainment. Ik heb al zeker tien keer bedankt 
voor het Groot dictee, ook omdat er onder taalwetenschappers geen eensgezindheid 
bestaat over bepaalde regels. Maar soms kun je wel via de media een discussie  uitlokken, 
bijvoorbeeld over euthanasie of kroongetuigen. Hoe meer er gediscussieerd wordt door 
hoogleraren, pseudo-hoogleraren en andere betweters, hoe beter. En de media  kunnen 
je ook informatie verschaffen. Ik heb weleens een  onderzoeksjournalist van een krant 
ingeschakeld om informatie naar boven te krijgen. Via juridische kanalen zou dat 
drie maanden duren, nu had ik het binnen een dag. Maar de media-aandacht in de 
Krabbé-zaak is alleen maar contraproductief, er wordt van Tessa nu beweerd dat ze 
allerlei bijbedoelingen heeft.’ 

saai En EEnzaam 
Spong kan naar eigen zeggen werk en privé goed scheiden. Zo gaat hij weleens 
 vriendschappelijk eten met zijn collega Moszkowicz. ‘Ik vind het niet erg dat hij Desi 
Bouterse als cliënt heeft, zolang hij maar niet met hem gaat dansen. En ook in de 
Wilders-zaak staan we alleen in de rechtszaal tegenover elkaar.’ Hoewel hij al  decennia 
een BN’er is, vindt hij zichzelf ‘heel gewoontjes. Ik rook niet, drink niet, ik ga vroeg naar 
bed en spinning en wandelen met mijn hondje zijn m’n meest favoriete  ontspanning. 
Wat is daar nu glamour aan? Ik werk hard, heb een mooie auto, een mooi huis, en loop 
niet in vodden. Maar ik ben vrij saai en eenzaam. Dat zie ik overigens als iets positiefs, wij 
advocaten doen in eenzaamheid ons werk. Als ik op zondag een dossier van tien ordners 
in mijn eentje doorploeg, dan is dat noeste arbeid. Dat is mij op het lijf geschreven. Ik 
vind dat heerlijk, dan word ik niet gestoord door e-mail of telefoon en ontdek ik dingen 
die rechters en officieren van justitie mogelijk niet ontdekken.’  

HOe WOrd IK een SpOnG?
‘Het eerste wat ik kantoorgenoten bijbreng, is dat 
ik de allerhoogste juridische kwaliteit van ze verlang. 
Ik accepteer geen broddelwerk en verg van ze dat 
ze studeren, studeren en nog eens studeren. Ik 
stuur ze naar speciale cursussen en ze moeten de 
jurisprudentie en wetgeving bijhouden. Dat controleer 
ik ook,’ zegt Spong op besliste toon. ‘En een deel 
van het vak is taalbeheersing: hoe zeg je iets? De 
tantebetjestijl moet eruit, je moet heel puntig en 
scherp iets kunnen zeggen.’ Op kantoor wordt veel 
overleg gevoerd over zaken, Spong is bij iedere zaak 
vanaf het begin betrokken. ‘Het is prettig werken als 
medewerkers any time van de dag binnen kunnen 
lopen, en dat doen ze ook. Bij de lunch worden veel 
zaken besproken en op maandagochtend weet ik bij 
het overleg precies hoe de week van iemand eruitziet.’ 
Dat beaamt ook Spongs student-stagiair Isabel. ‘Hij is 
heel toegankelijk en open.’ Maar wie bij Spong werkt, 
kan geen partner worden. ‘Ze mogen naam en faam 
maken, kunnen salarisverhoging krijgen, maar krijgen 
geen maatschap.’ En wanneer gevraagd wordt naar 
zijn voormalige zakenpartner Hammerstein, zegt hij 
beslist: ‘Daar doe ik geen enkele mededeling over. En 
ik wil ook dat je dat zo noteert.’  
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