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TUSSEN DE ZWARE JONGENS

Ze verdedigen Dino Soerel, Mink Kok en de  
Hells Angels. En roepen daarbij vaak de irritatie 
van het Openbaar Ministerie op. Wat maakt 
 Nico Meijering en zijn confrères tot het favoriete 
kantoor van veel topcriminelen? ‘Een goed deel 
van mijn cliënten zou ik zonder problemen op 
mijn kinderen laten passen.’

Een week op het gerenommeerde kantoor  
Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf Advocaten

‘D
e bestrijding van drugs kost veel tijd, geld en menskracht. 
Onder de vlag van volksgezondheid worden er zware stra!en 
uitgedeeld,’ zegt strafadvocaat Nico Meijering. 
Hij heeft zijn benen op het bureau gelegd en zijn  handen 
 achter zijn nek gevouwen. Onder zijn donkerblauwe  overhemd 
is een klein gouden kettinkje zichtbaar, aan zijn voeten zitten 
sneakers waar zijn kantoorgenoten al de hele dag grappen 

over maken: ‘Tjonge Nico, heb je je zoon vanochtend beroofd?’ Aan het bureau 
tegenover hem neemt collega Leon van Kleef in vloeiend Spaans de telefoon op, 
Meijering staat op en haalt zijn toga uit de plastic hoes van de stomerij, die hangt 
aan een van de dossierkasten vol vuistdikke ordners. 
‘Met verkrachting kom je met twee jaar weg, terwijl je voor het doorlaten van vier 
ko!ers dope op Schiphol tien jaar kan krijgen,’ roept Van Kleef snel tussendoor.
‘Precies,’ zegt Meijering. ‘Politie en justitie jagen de drugsprijs alleen maar  omhoog. 
In hun poging de drugshandel te bestrijden, bereikt men het tegendeel. En de 
 volksgezondheid wordt alleen maar benadeeld, je krijgt vuile producten, het  gebruiken 
ervan wordt duurder en mensen gaan elkaar afschieten.’ 
Het kantoor Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf Advocaten verdedigt die 
mensen die ervan worden verdacht in drugs te handelen en elkaar af te schieten. 
Ook verdachten van afpersing, fraude en witwassen en andere zaken kunnen bij 
hen terecht. Een kleine greep uit hun cliëntèle: Sjaak B., Ali A., Itzhak M., Dino 
Soerel, Mink Kok, leden van de Hells Angels, Jan-Dirk Paarlberg, de moordenaar 
van Louis Sévèke en Ozgur C., die nog steeds o"cieel verdacht wordt van de moord 
op Willem Endstra. Het gaf hun de bijnaam Het Liquidatiekantoor. 

SCHOUDERKLOPJE VOOR ALI
De zittingen in het liquidatieproces worden op een maandag in augustus in de  Osdorpse 
Bunker weer hervat. De advocaten zitten er ontspannen bij, Meijering zit naast Ali 
A. en geeft hem een bemoedigend klopje op de schouder. De liquidatieverdachte 
kijkt achterom en zwaait naar zijn vrouw die achter glas op de publieke tribune zit.
Moordverdachte Sjaak B. zit te rommelen in een plastic tas vol papieren. Hij draagt 
een grijs vest met capuchon en fluistert regelmatig iets in het oor van zijn advocaat 
Van der Werf die zijn hand door zijn halflange, rossige haar haalt. 
Kroongetuige Peter la Serpe is woest nu Meijering en Van der Werf het met de 
advocaat van Jesse R. voor elkaar hebben gekregen de anonieme getuigen F1 en F3 
toegelaten te krijgen tot het proces. Zij verklaren dat La Serpe heeft gelogen. ‘Wat ik 
niet wist, is dat criminelen advocaten hebben die op slinkse wijze hun cliënten willen 
vrij krijgen,’ zegt een stekelige La Serpe. Hij kondigt verder aan een civiele procedure 
tegen de staat aan te spannen omdat hij vindt dat hij niet goed wordt behandeld. 
Marnix van der Werf tijdens de schorsing: ‘En onder andere hierom staan wij geen 
kroongetuigen bij. Het Openbaar Ministerie vertelt ze niet aan welke lange en 
 frustrerende weg ze beginnen.’ Hij eet een krentenbol met ham op de trap van de 
Bunker. ‘We hebben niks tegen getuigen, er zijn juist hele goeie en betrouwbare 
 getuigen. Maar dit is iemand die zich schuldig maakt aan bankovervallen, drugshandel 
en moord en er persoonlijk belang bij heeft anderen in een verkeerd daglicht te stellen 
in ruil voor geld en strafvermindering. Het is een veel te ondoordachte regeling die 
niet bijdraagt aan de waarheidsvinding.’ 
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Wanneer de zittingen worden hervat, heeft Meijering nog een verzoek. Hij zet zijn 
ellebogen op tafel en gebruikt zijn handen om zijn woorden kracht bij te zetten. 
Holleeder, Soerel en Jesse R. zouden volgens de anonieme getuige Q5 regelmatig in 
de Rotterdamse Baja Beach Club hebben vergaderd over een dodenlijst. Meijering 
wil van justitie weten of in diezelfde periode in andere onderzoeken, bijvoorbeeld 
het Holleeder-onderzoek, de club geobserveerd is. O"cier van justitie Betty Wind 
doet net alsof ze het niet begrijpt: ‘Meneer Meijering, uw verzoek is veel te breed 
en ik begrijp werkelijk niet waarom dit relevant is.’ 
Meijering kijkt haar ongelovig aan: ‘Dat lijkt me toch wel duidelijk. Als uit observaties 
blijkt dat betrokkenen, onder wie cliënt, in de periode waarover Q5 spreekt niet in 
de Baja Beach Club zijn geweest, dan zegt dat iets over de onbetrouwbaarheid van 
Q5. U kunt daar toch wel even naar kijken?’ 
Er volgt een fel debat waarin Meijering zijn verzoek iedere keer opnieuw  omschrijft 
en Wind volhoudt dat zijn verzoek te breed is en dat ze er niks mee kan. ‘Dat 
is Nico’s kracht,’ fluistert collega Brigitte Roodveldt van Cleerdin & Hamer   
Advocaten. ‘Hij vindt iets en dan bijt hij er zich net zolang in vast tot de onderste 
steen bovenkomt.’ 
De rechter moet ingrijpen: ‘De aanvankelijke ontspanning na de vakantie is al meteen 
omgezet in irritatie. Mevrouw Wind, kijkt u nu even of die observaties er zijn in het 
Kolbak-onderzoek, goed?’ Op de publieke tribune moeten Ali’s vrouw en haar zus 
juichen om het kleine succesje. 

SOEREL NOOIT ONTMOET
‘We kennen onze cliënten goed,’ zegt Van der Werf als hij na de zitting terugrijdt naar 
het kantoor aan de Falckstraat. ‘We hebben al meer dan honderd zittingsdagen met 
ze gehad en gaan natuurlijk ook nog weleens op bezoek bij ze in de gevangenis.’ 
Hij somt zijn cliënten op en laat daarbij ook de naam van Dino Soerel vallen die op 
dat moment nog voortvluchtig is. ‘Ik heb hem met Nico verdedigd in de drugszaak 
waarin hij door de rechtbank tot acht jaar cel werd veroordeeld. Wij hebben hoger 
beroep ingesteld. Soerel werd voor negen feiten vrijgesproken. We hebben er nog 
zeven te gaan.’ 
Op de vraag of een afwezige cliënt wel goed te verdedigen is, zegt hij: ‘Ik heb hem 
nog nooit ontmoet, maar je moet natuurlijk wel kunnen communiceren. Dat is in 
dit geval soms moeilijk, maar daar kan ik verder niets over zeggen.’
Hij parkeert zijn auto dubbel in de parkeergarage van hun kantoor. ‘We moeten 
meerdere malen per dag onze auto’s naar buiten rijden om er iemand uit te laten.’ 
Als hij eenmaal in zijn kamer zijn spullen heeft uitgepakt en een per post ontvangen 
doos met dossiers opent, meldt een jonge advocaat dat zijn cliënt niet bij zijn auto 
kan. ‘Weten die cliënten nu nog niet dat ze een parkeerkaartje moeten kopen?’ roept 
Meijering geërgerd en hij beent met zijn sleutels door de gang.  
In de kamer naast Van der Werf zit Bénédicte Ficq voorovergebogen achter haar 
computer haar pleitnota te tikken, die uiteindelijk vijftig pagina’s zal beslaan. Ze heeft 
vrijdag een zaak van een agent die wegens meineed, valse aangifte en mishandeling 
veroordeeld is. Hij zou gelogen hebben over een klap die hij zou hebben gekregen. 
‘Mijn cliënt vecht al vijf lange jaren voor gerechtigheid. Ik ben vaak de hele week 
met zo’n pleitnota bezig,’ zegt ze met haar leesbril op. Twee weken later zou haar 
cliënt door het gerechtshof worden vrijgesproken. ‘Die zaken doen we dus ook,’ laat 
Van der Werf weten. ‘De Algemene Nederlandse Politie Vereniging is bijvoorbeeld 
ook een cliënt van ons, maar daar hoor je zelden iets over.’ 

TROFEE À LA JORAN
Dan wordt Dino Soerel op vrijdagavond aangehouden aan de Rozengracht. Bénédicte 
Ficq, die bijna nooit mediaverzoeken honoreert, zit de volgende avond in NOVA. 
Over Soerel zegt ze niks, maar ze is boos over het optreden van justitie en politie in 
de media. ‘Vanmiddag had ik het gevoel dat ze mijn cliënt bijna als een soort trofee 
à la Joran van der Sloot in Peru het liefst hadden willen tonen aan het volk dat zich 
dan vervolgens blij maakt over zijn arrestatie.’
Meijering: ‘Soerel werd op vrijdagavond gearresteerd. We hebben zijn arrestatie via 
de pers moeten vernemen. Omdat hij al veroordeeld is, is het OM niet verplicht 

‘NICO VINDT IETS EN 
DAN BIJT HIJ ER ZICH 
NET ZOLANG IN VAST 
TOT DE ONDERSTE 
STEEN BOVENKOMT’

ons op de hoogte te stellen, maar het zou wel netjes zijn geweest. Je weet dan dat 
er werk aan de winkel is. We gaan meteen veel met elkaar bellen, plannen al dagen 
in voor gezamenlijk overleg en ik heb er een reis voor afgezegd. We weten immers 
dat het OM hem als de grootste boef aller tijden zal willen behandelen. En niet 
alleen het OM. Zo wist zelfs de burgemeester van Amsterdam bij de opening van 
het gerechtelijk jaar in zijn toespraak te vertellen dat cliënt verdacht wordt van maar 
liefst achttien liquidaties.
‘De mythe rondom Soerel is buitenproportioneel groot, op dergelijke dagen krijgen 
we wel dertig aanvragen voor interviews van journalisten. Ondertussen moesten we 
zelf de volgende ochtend rondbellen over zijn verblijfplaats en de bezoekregeling. Je 
loopt dan anderhalf uur tegen muren op, niemand belt je terug of vertelt je iets. Pas 
toen we hogere autoriteiten bij justitie hebben gebeld, was het zo geregeld.’

JONGENS, WAT GEZELLIG!
Naast de vier partners werken nog zes jonge advocaten op kantoor en een handvol 
medewerkers die secretariaat, administratie, lunch en receptie regelen. Tussen zittingen 
in de rechtbank, getuigenverhoren en gevangenisbezoeken door zitten de advocaten 
gemiddeld zo’n twee dagen per week op kantoor. En op een donderdag in september 
zijn ze voor het eerst in een lange tijd allemaal aanwezig voor de vergadering. 
‘Jongens, wat gezellig!’ glimlacht Ficq. Ze loopt op haar sokken door de gang, in haar 
hand heeft ze een mok ko"e geklemd. 
Opvallend genoeg draagt geen enkele advocaat een pak. Van Kleef: ‘Je hebt een groot 
verschil tussen doen als een advocaat en advocaat zijn. Je ziet weleens jochies die 
in driedelig kostuum door de rechtbank lopen. Best schattig, maar velen zijn niet 
indrukwekkend. Je moet communicatief wat kunnen, niet perfectionistisch zijn want 
dan ga je kapot en je moet heel erg in staat zijn in je eigen verhaal te geloven.’
Vanuit een andere kamer klinkt een euforisch gejuich: ‘Het was zo’n mooie vrijspraak. 
Iedereen – behalve wij – zei dat die jongen guilty as hell was en toch hebben ze hem 
vrijgesproken!’ roept een van de jonge advocaten trots.   
Ondanks de recente verhuizing van het kantoor staan kamers alweer vol met tegen 
de muur opgestapelde dossiers in dozen. Advocaat Patrick Rombouts: ‘We hebben 
bij de verhuizing zo veel laten vernietigen, zelfs de dingen waar we over twijfelden. 
Maar we hebben altijd slapende zaken waarvan het materiaal echt niet weg kan.’ 
Ondertussen is Meijering naarstig op zoek naar een ordner. ‘Hij moet hier ergens 
tussen liggen,’ zegt hij terwijl hij tussen de dozen en kasten rommelt. ‘Jongens, als 
jullie ’m vinden, make my day.’ 
Ficq sluit haar deur om rustig verder te werken. Collega’s lopen bij elkaar naar binnen 
voor jurisprudentie en advies. Van der Werf: ‘Veel advocaten zijn individuutjes die op 
hun eigen dossier zitten. Hier doet de een wat meer op kantoor, de ander haalt wat 
meer geld binnen. Maar we zijn niet jaloers op elkaar. Het succes van ons kantoor is 
absoluut een teamprestatie, daarom doen we veel grote zaken ook samen.’

FLESSEN CHARDONNAY 
Aan het einde van iedere donderdagmiddag komen de Warsteiners en flessen   
chardonnay uit de koelkast voor de wekelijkse vergadering aan de ronde tafel.  Adviezen 
vliegen over en weer, kleinere zaken worden verdeeld en nieuwe jurisprudentie 
 besproken. Een van de jongere advocaten heeft nog eens gekeken naar de arrestatie 
van Soerel: ‘We moeten even het dossier afwachten om te zien of het doorzoeken 
van zijn huis rechtmatig was.’ 
Meijering, die net bij Soerel op bezoek is geweest, zegt: ‘Naast het dossier zullen 
we ook eerst eens opheldering vragen over de media-aandacht die het OM speciaal 
voor cliënt georganiseerd heeft.’  
Ficq wil geen overhaaste conclusies trekken: ‘Laten we nu eerst eens het dossier 
afwachten.’ Ondertussen is ze er erg op gebrand dat er tijdens de vergadering niet 
te veel informatie wordt gegeven. Wanneer Meijering wil vertellen dat het OM op 
illegale wijze heeft willen voorkomen dat de ex-vriendin van een vermeende crimineel 
door het kantoor zou worden bijgestaan, wil ze daar niks van weten. ‘Dit wil ik niet 
opgeschreven hebben. Nico, doe nou niet zo flauw!’ zegt ze met een geërgerde blik. 
Om vervolgens weer te glimlachen: ‘Ik ben altijd de spelbreker.’ 28 29



Tussen de vergaderpunten door, gaat het ook over de Bananenbar voor een vrijgezellen-
feest, roddels over het OM, kinderen die niet doorslapen en relatieproblemen. ‘Jongens, 
ik probeer hier m’n punt te maken en jullie hebben het alleen maar over boeken voor 
jullie kinderen,’ roept Meijering semi-wanhopig. 
‘Ah joh, dit keer verloopt het nog gestructureerd, normaal ligt er al lang iemand onder 
de tafel,’ grapt advocaat Tom Nieuwburg.
 
MERCEDES S-KLASSE
Op het kantoor met de no-nonsensementaliteit is Meijering de meest flamboyante. 
Gaan Ficq en Van der Werf het liefst met de trein, hij rijdt in een Mercedes S-klasse. 
Collega-advocaten spreekt hij steevast aan met ‘amice’ en hij draagt dure merken.
Maar tegelijkertijd belt hij met een stokoude Nokia en ergert zich aan collega-advocaten 
die te pas en te onpas in programma’s verschijnen: ‘Een deel van de strafadvocatuur 
heeft het label van ‘ma"amaatje’ aan zichzelf te wijten. Sommige advocaten  wakkeren 
de glamouruitstraling aan, compleet met snelle auto’s, etentjes in exorbitant dure 
restaurants en het daten met BN’ers. En niet alleen cliënten ergeren zich eraan, 
o"cieren van justitie en rechters vinden het ook ergerlijk.’ 
Door de jaren heen is Meijering nog voorzichtiger geworden. Het OM verdacht 
Meijering eind 2006 van het ontvangen van vertrouwelijke politie-informatie. Hoewel 
het OM die beschuldiging niet hard kon maken, liet het vorig jaar in de  rechtszaal 
doorschemeren hem nog steeds niet te vertrouwen. Meijering noemde het ‘een 
 vuistslag in mijn gezicht’. 
Ook wijst het OM er vaak op dat wel heel veel onderwereldtypes door het kantoor 
worden verdedigd, waardoor verklaringen op elkaar zouden kunnen worden  afgestemd. 
Meijering zelf zou in het verleden heel vriendschappelijk met zijn cliëntèle zijn 
omgegaan. Dat zijn naam gevoelig ligt bij justitie, blijkt wel als een aantal mensen 
om een reactie op het kantoor gevraagd wordt. Ex-o"cier van justitie Fred Teeven 
laat via zijn assistent weten dat hij niet op het verzoek kan ingaan, maar voor andere 
onderwerpen in de toekomst altijd bereikbaar is. Evert Broerstra, persvoorlichter van 
het Landelijk Parket zegt dat ‘het OM en Koos Plooij geen enkele behoefte hebben 
om iets te zeggen over het kantoor van Meijering’.

PARANOIA TEGEN OM
Zelf vindt Meijering dat de contacten van het kantoor met hun cliënten allesbehalve te 
ver gaan. Hij heeft op dat moment net getelefoneerd met de familie van een verdachte 
in een drugszaak. ‘Sorry, wij kunnen u niet bijstaan. Als wij hem ook verdedigen, 
dan wekken we de schijn van belangenverstrengeling.’ Het familielid is het er niet 
mee eens, maar Meijering onderbreekt haar. ‘Mevrouw? Het is in het belang van 
uw familielid dat zijn verdediging optimaal is. Hij heeft er ook geen baat bij als het 
OM denkt dat wij ons schuldig maken aan belangenverstrengeling.’ 
Wanneer hij ophangt, zegt hij: ‘De ervaring maakt je des te scherper. Er is een grijs 
gebied waarvoor je ervaring op moet doen om te weten wat wel of niet mag. We 
overleggen veel met elkaar en als wij er niet uitkomen, leggen we het voor aan de 
deken (van de Amsterdamse Orde van Advocaten, red.).’
Hij koestert een ‘gezonde paranoia’ tegen het OM en politie: ‘We moeten rekening 
houden met hyena’s die je de strot willen afbijten. Een etentje met een cliënt kan al 
niet meer, voor je het weet krijg je erna het verhaal dat je samen naar een bordeel 
bent geweest.’ 
Enige tijd geleden hoorde Meijering dat de Criminele Inlichtingen Eenheid het gerucht 
laat rond gaan dat hij een cokesnuiver en een hoerenloper zou zijn. ‘Dat is niet alleen 
onjuist, maar laat ook zien dat men bereid is op ramkoers te gaan, zakelijk en privé. 
Ik kan me voorstellen dat men mij niet leuk vindt, maar ik kan me niets voorstellen 
bij dit soort oorlogsstrategieën. Daarom sluiten wij helemaal niets meer uit.
‘Ik zeg niet dat al onze cliënten onschuldig vastzitten, maar de meesten worden wel 
voor méér schuldig gehouden dan ze daadwerkelijk zijn. Het OM associeert ze met 
de onderwereld, maar de meesten zie ik als mensen met een groot hart. Een goed deel 
van mijn cliënten zou ik bij wijze van spreken zonder problemen op mijn kinderen 
laten passen. Hells Angels ook? Ik zou niet weten waarom niet.’ 
Reageren? reactie@revu.nl

‘WE MOETEN  
REKENING HOUDEN 
MET HYENA’S DIE JE 
DE STROT WILLEN 
AFBIJTEN. EEN  
ETENTJE MET EEN 
CLIËNT KAN AL NIET 
MEER’

30


