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Nico Meijering: ‘Alleen  
tegenover de deken heb  
ik geen verschoningsrecht’

Vera Spaans

Advocaat Nico Meijering moet 

getuigen over zijn eigen cliënt. Dat 

oordeelde althans de rechter-com-

missaris. Maar Meijerings weige-

ring om te getuigen heeft geen 

consequenties.

‘Dit is een fundamentele aanval 
op de basis van de rechtsstaat,’ 

zegt Meijering. ‘De uitspraak is in 
strijd met de jurisprudentie, waarin 
het verschoningsrecht altijd boven 
waarheidsvinding gaat.’ 
Tegen het oordeel van de R-C kan 
Meijering niet in beroep.
Meijering is de advocaat van Hans van 
E., oud-politieagent in Amsterdam, die 
wordt verdacht van het handelen in 
politiegegevens. Hij zou hebben gelekt 
naar Mink K., de Hells Angels en, indi-
rect, Willem Holleeder. Volgens de 
rechter-commissaris is het zo belang-
rijk dat wordt opgehelderd wie deze 
gegevens heeft doorgespeeld, dat hier-
voor het verschoningsrecht opzij moet 
worden gezet.

‘Mensen denken altijd dat het verscho-
ningsrecht een recht is van de advo-
caat,’ zegt Meijering. ‘Maar het is een 
afgeleide van de geheimhoudingsplicht 
van de advocaat tegenover zijn cliënt. 
Die moet erop kunnen vertrouwen dat 
zijn advocaat zijn snater houdt. Anders 
kunnen advocaten hun werk niet doen. 
Een chirurg zegt ook niet: ik ga u nu 
opereren, maar zegt u alstublieft niet 
waar u pijn heeft.’
De uitspraak van de R-C is des te opmer-
kelijker, omdat zowel de Amsterdamse 
deken van advocaten als hoogleraar 
strafrecht Stijn Franken heeft gezegd 
dat het verschoningsrecht van toepas-
sing is. Vooral het oordeel van de deken 
zou zwaar moeten wegen, stelt Meije-
ring: ‘Aan hem ben ik verantwoording 
schuldig. Tegenover hem heb ik geen 
verschoningsrecht, hij weet dus precies 
wat er speelt.’
Het Openbaar Ministerie heeft in het 
begin van 2006 geprobeerd Meijering 
als verdachte aan te merken, maar heeft 
de zaak niet rond kunnen krijgen.

Positie Chinese advocaten 

niet verbeterd door komst 

Olympische Spelen

In 2001, bij de toewijzing van de Olympische Spelen van 2008 aan 
Peking, beloofden de Chinese autoriteiten de mensenrechtensitu-
atie in China te verbeteren. Chinese advocaten worden in de uitoe-
fening van hun werk echter nog steeds bedreigd, geïntimideerd en 
monddood gemaakt.
Gao Zhisheng trad op in geruchtmakende zaken. Zo behartigde 
hij de belangen van journalist Zheng Yichun die werd veroordeeld 
tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn internetpublicaties en van 
pastoor Cai Zhuohua die drie jaar gevangen zat voor ‘illegale trans-
acties’, waaronder het verkopen van de bijbel. In november 2005 
werd het advocatenkantoor van Zhisheng van overheidswege voor 
een jaar gesloten. Een maand later werd Zhisheng van het tableau 
geschrapt. Ook werd hij door de politie in de gaten gehouden en 
ontsnapte hij ternauwernood aan een moordaanslag waar, volgens 
Zhisheng, de autoriteiten de hand in hadden. Op 15 augustus 2006 
is hij gearresteerd. Sindsdien heeft niemand meer contact met hem 
gehad. Zijn vrouw is gewaarschuwd geen contact te zoeken met de 
media.
In 2001 werd Zheng Enchong van het tableau geschrapt nadat hij 
meer dan 500 families bijstond die moesten verhuizen in het kader 
van een stedelijk vernieuwingsproject. Desondanks bleef hij juri-
disch advies geven. In 2003 werd Enchong veroordeeld tot drie jaar 
gevangenisstraf voor het stelen van ‘staatsgeheimen’. Sinds zijn vrij-
lating in juni 2006 is Enchong al weer vier keer voor zijn werk opge-
pakt, onder meer in verband met informatie die in zijn computer 
werd aangetroffen over recente uitzettingszaken die hij behandelt.
Chen Guancheng werd op 24 augustus 2006 veroordeeld tot vier 
jaar gevangenisstraf. Hij gaf juridisch advies in een procedure tegen 
lokale ambtsbekleders die ervan worden beschuldigd een illegale 
campagne te hebben uitgevoerd waarbij duizenden vrouwen wer-
den gedwongen tot abortus of sterilisatie. Guanchengs advocaten 
zijn openlijk bedreigd en mishandeld. Uiteindelijk werd hun de 
toegang tot Guancheng ontzegd en kreeg Guancheng twee rege-
ringsadvocaten toegewezen.
In de aanloop naar de Olympische Spelen voert Amnesty Internatio-
nal campagne voor de mensenrechten in China. Daarbij wordt spe-
ciaal aandacht besteed aan de bescherming van advocaten en andere 
mensenrechtenactivisten.
Voor meer informatie over Amnesty’s campagne zie: http://web.amnesty.
org/library/print/ENGASA170462006. Voor informatie over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten kunt u contact opnemen met Judith Lich-
tenberg via e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek onze website 
www.stichtingadvocatenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).

Advocaten voor advocaten

Het bestuur van de Vereniging de 
Jonge Balie in Middelburg bestaat 
bestaat met ingang van 24 okto-
ber 2006 uit: mr. W.G. van Wissen, 
(Wout), voorzitter; mr. M. Krijger 
(Michiel), secretaris; mr. A.A.M. van 

Gilst (Anne), penningmeester; mr. E. 
van der Wal (Edith), algemeen lid, mr. 
A.H.H. Vermeulen (Hermeline), alge-
meen lid. Het secretariaatsadres van 
de vereniging is: Postbus 616, 4330 AP 
Middelburg.

Bestuurswisseling Jonge Balie Middelburg
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