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China: advocaat tijdens  
huisarrest mishandeld 

Naar schatting zeventig man bestorm
den het huis van Chen en Yuang en 

folterden het echtpaar gedurende twee 
uur waarbij Chen uiteindelijk het bewust
zijn verloor. Yuang werd in een deken ge
wikkeld en een halfuur lang geschopt en 
geslagen. Eén of meerdere ribben en haar 
linkeroogkas werden gebroken. Medische 
hulp werd hen onthouden. De overvallers 
vernielden de volledige inboedel en na
men een computer, een videocamera, een 
cassetterecorder en zelfs zaklampen mee. 
Een maand later werden de ramen van 
het huis met metalen platen geblindeerd, 
videocamera’s opgehangen, en spullen 
waaronder speelgoed, meegenomen. 
 Het incident vond plaats op 17 feburari, 
blijkt uit een brief die Yuang naar buiten 
wist te smokkelen, maar pas 15 juni opdook 
bij de Amerikaanse hulporganisatie China 

Aid. Westerse journalisten werden niet toe
gelaten om de gebeurtenissen te verifiëren. 
 Yuang schrijft dat de aanval werd ge
leid door Zhang Jian, vicesecretaris van de 
CCP in de provincie Shangdong. Het zou 
een afstraffing zijn voor het online plaat
sen van een video op 9 februari, waarin 
Chen verslag doet van eerdere bedreiging 
en mishandeling door de autoriteiten. 
Chen staat sinds september vorig jaar 
onder huisarrest, na zijn vrijlating uit de 
gevangenis waar hij ruim drie jaar zat op 
grond van ‘vandalisme’ en het ‘organi
seren van een demonstratie waarbij het 
verkeer wordt gehinderd.’ Ook Yuang, 
hun vijfjarige dochter en Chens moeder 
mogen het huis niet verlaten.
 Eerder had Chen de illegale abortus
praktijken en gedwongen sterilisaties 
door de lokale autoriteiten als gevolg van 

de Chinese één kindpolitiek aan de kaak 
gesteld. Deze maatregelen zijn bij wet 
verboden. Pogingen om de lokale partij
bonzen veroordeeld te krijgen faalden. 
Nadat de Washington Post en Time Magazine 
hierover in 2006 berichtten werd Chen 
zelf gearresteerd.
 In haar brief roept Yuang de Chinese 
mensenrechtenadvocaten Teng Biao, Zhai 
Minglei, Jiang Tianyong en Zhang Yong
pan op om actie te ondernemen. De kans 
dat dat gebeurt is gering. Teng Biao en Ji
ang Tianyong (in 2008 gastspreker bij het 
Jaarcongres van de Orde) werden in febru
ari gearresteerd en sindsdien is niets meer 
van hen vernomen.  
(TS)

De blinde Chinese mensenrechtenactivist en advocaat Chen Guangcheng is in zijn 
eigen huis zwaar mishandeld door leden van de communistische partij. Ook zijn 
vrouw Yuang Weijing liep ernstig letsel op. 
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Kantoorruimte met privé-appartement, 
in gebruik als advocatenkantoor,

op 100m afstand van het politiebureau.

Voor meer informatie: 
• www.funda.nl: Stationsweg 13, 6711 PJ Ede.
• Keus bedrijfsmakelaardij Ede, dhr E. Smit, 

telefoon: 0651152845 
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 Contact met het bureau van de orde
Postbus 30851, 2500 gW den haag / neuhuyskade 94, den haag

Algemene informatie 070-335 35 35 info@advocatenorde.nl
n.a.w.-gegevens advocatuur 070-335 35 29 info@barbeheer.nl
centrale controle Verordeningen 070-335 35 26 ccv@advocatenorde.nl
Landelijke financiële bijdage 070-335 35 23/21 finorg@advocatenorde.nl
communicatie (o.a. brochures) 070-335 35 52 pr@advocatenorde.nl
kwaliteitszorg 070-335 35 71/78
fax algemeen 070-335 35 31
Helpdesk
Balienet-certificaten 070-335 35 86 certificaat@advocatenorde.nl
overige vragen van advocaten 070-335 35 54 helpdesk@advocatenorde.nl
Opleiding
Beroepsopleiding (09.00–12.00 u) 070-335 35 55 opl@advocatenorde.nl
Voortgezette stagiaire opleiding (Vso) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
onderhoud vakbekwaamheid (Po) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
Vrijstellingen Bo en Vso 070-335  35 41 pb@advocatenorde.nl
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