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Wat is het leukst aan de advocatuur en wat vindt u minder?
‘Wij hebben als mensen bedacht wat wel en niet mag, met als doel
de maatschappij te reguleren. Dat ik daar direct bij betrokken ben,
bij de toepassing van het recht, vind ik boeiend. Vroeger op school
was ik ook uitermate geïnteresseerd in antropologie: de mensen en hun
omgeving, hoe reageren die op elkaar? Er komen vaak heel veel emoties
en belangen kijken bij een zaak, ik vind het samenspel van deze verschillende elementen eindeloos interessant. Alle af- en overwegingen die je
onderweg naar de rechtszaal maakt bijvoorbeeld. Eenmaal daar geniet ik
van het pleiten, spreken en vechten. Ik stort me ook graag op een nieuw
dossier. Zo’n doos met stukken die je moet doorworstelen is boeiend,
maar tegelijkertijd is het ook wel heel erg veel nieuwe informatie die je
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U werkt al sinds 1978 als advocate. Had u aan het begin van
uw carrière gedacht dat u het zo lang zou volhouden?
‘Ik ben niet zo’n planner, moet ik zeggen. Na mijn studie rechten,
waarin ik strafrechtelijk en privaatrechtelijk ben afgestudeerd, had
ik nog het plan om filosofie te gaan studeren. Dat is er nooit van gekomen. Op een gegeven moment ben je uitgestudeerd en wil je de wereld
in. Ik ben begonnen op een ministerie, waar ik wetten heb zitten opstellen. Via mijn zus, die advocaat was, ben ik de advocatuur ingerold.’
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Werkt u ook weleens op een computer?
‘Zeer veel, maar mijn uittreksels maak ik graag op papier in betonkleur, met van die kleine ruitjes Van helderwit papier houd ik
niet, dat komt zo op je af – verschrikkelijk. En ik houd van dikke
pennen. De ellende is dat ik ze altijd en overal kwijtraak.’
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Hoe lukt het u om zoveel informatie tot u te nemen én te
onthouden?
‘Ik lees heel snel, dat scheelt, en ik ben er goed in om snel een dossier te doorzien. Waar liggen de verweren, waar gaan we naartoe?
Ik maak uittreksels voor mezelf en al schrijvend krijg ik overzicht. Het
grote gevaar is namelijk dat je denkt: dat weet ik wel. Daarom noteer ik
alles. Soms kan een dossier een hele wand vullen; ik heb meerdere kamers die volstaan met papierwerk van mij. Voor anderen zit daar ogenschijnlijk geen enkel systeem in, haha. Maar uiteindelijk houd ik slechts
één stapeltje en het uittreksel over en daarmee werk ik. Dat is de spiegel
van het dossier en ontoegankelijk voor anderen.’

moet verwerken. Ik wil namelijk álles weten; ieder aspect van een zaak
moet in mijn hoofd zitten. Ik waad dus echt door zeeën van papier en
dat kan veel tijd kosten.’

Tekst Martine Bruynooge en Caroline Brakel
Fotografie Paul Bakker

Ze is by far de bekendste advocate van nederland, maar wie
is ineZ weski eigenlijk? Hoe belandde Ze aan de top in Haar vak,
enne, wanneer besloot Ze Haar ogen drie keer per dag
gitZwart te verven?
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U bent naast Gerard Spong en Geert-Jan Knoops een van
de bekendste strafrechtadvocaten van Nederland. Doet u
alleen nog ‘grote’ zaken en weigert u veel cliënten?
‘Over het algemeen doe ik natuurlijk voornamelijk grote zaken,
maar zolang ik het interessant vind, zeg ik ja. Mijn cliënten komen uit
de hele wereld. Soms komen ze ook via internationale organisaties of
andere advocaten die het zelf niet willen of kunnen doen omdat de zaak
te complex is. Ik moet wel veel cliënten weigeren. Dat kan niet anders.
Ik zou een overkill aan werk hebben als ik overal ja op zei. Bovendien
heb ik er soms geen zin in, omdat het dossier me niet aanspreekt. Of
het is voor de persoon in kwestie een te dure aangelegenheid, dat kan
natuurlijk ook.’
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Als we zeggen ‘Inez Weski’, dan zeggen mensen ‘die met
die eyeliner’. Hoelang zijn jullie al samen, de smokey eye
en u?
‘Sinds mijn achttiende, schat ik. Ik voelde me er ooit prettig bij
om me zo op te maken en ben bij deze stijl gebleven. Een voorkeur voor
een bepaald merk eyeliner heb ik niet. Sommige eyeliners vervagen al
bij het opbrengen, andere niet. Het zij zo. Wel doe ik altijd hetzelfde.
Eerst maak ik een zwarte ondergrond en daarna combineer ik deze
met bruin. Ik houd kennelijk niet van veranderingen. Als ik me prettig
voel bij bepaalde spullen, dan houd ik die. Sommige mensen vinden
het bijvoorbeeld heerlijk om hun interieur bij tijd en wijle grondig te
veranderen, die drang heb ik niet.’

Is thuis ook alles zwart? Slaapt u, bij wijze van spreken, ook
onder een zwart dekbed?
‘Daar laat ik me niet over uit. Maar niet alles bij me thuis is zwart,
nee. Ik bedoel: het is geen levensstijl als je dat bedoelt.’

Alles wat zwart kán zijn in uw kamer, lijkt zwart. U draagt
ook uitsluitend zwart. Wordt u daar blij van?
‘Zwart is nu eenmaal mijn kleur. Dat is zo gegroeid. Mijn laptop,
mijn auto, mijn tas – alles is zwart. Als ik een auto huur, moet-ie
ook zwart zijn. Hoe dan ook geen rode, dat vind ik he-le-maal niets.
Ik houd gewoon van donkere kleuren. Diep donkergroen of bruin, of
verwassen zwart kan ook mooi zijn.’

Uw uurtarief ligt al jaren op vierhonderd euro inclusief
btw. Heeft u overwogen dat aan te passen, vanwege de
recessie?
‘Haha, nee, ik ga vooralsnog niet omlaag, maar ook niet omhoog.
Dit is mijn tarief, dat weet iedereen. Het is immers geen uit de hand
gelopen hobby en ik wordt niet met geld in vuilniszakken betaald...’
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anderen om-

schrijven haar
Hoeveel toga’s heeft u?
als
workaholic
‘Eentje. Meer heb je er toch niet
en controlfreak.
nodig? Onlangs heb ik een nieuwe aangeschaft, op maat gemaakt
Ook noemt ze
van zo ongeveer de dunste stof die er is, omdat
zichzelf achterje zittingen vooral in benauwde ruimtes doordochtig, maar ze
brengt. De zittingszalen – vooral de streng beziet dit als een
veiligde – zijn wat dat betreft een ramp. Alsof
noodzakelijke
het ook daar helemaal vacuümgetrokken
eigenschap in
is. Gelukkig kunnen ze in bijvoorbeeld het
haar beroep.
Gerechtshof in Amsterdam de bovenramen
opendoen. Laatst was er een heerlijk briesje.
Maar bij het gros van de zalen kom ik met een
kloppend hoofd weer buiten. Ik snap niet dat er geen werkende airco is.
Vergeet ook de huizen van bewaring niet; er zijn er maar een paar waar
de ramen open kunnen, achter de tralies. Ze zijn bijna allemaal hermetisch afgesloten, er is geen frisse lucht. Echt heel onaangenaam.’
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Houdt u überhaupt van shoppen?
‘Boodschappen doen is voor mij een opgave. Zeker in een
warenhuis. Die ruimtes lijken wel lichtelijk vacuüm getrokken; er is geen zuurstof en het is er warm en bedompt.
Heel veel mensen bij elkaar, daar houd ik niet van. Online shoppen is
daarom een uitkomst. Merken of designers kunnen me niets schelen.
Ik knip alle merkjes uit mijn kleding. Ik ben toch geen wandelend
reclamebord? Dat wil niet zeggen dat ik niets
geef om mode en kleding. Ik let wel op de
•
kwaliteit en snit, en hoe een stof valt. Toen ik
Inez Natali
nog smaller was, droeg ik graag mooie brede
Weski (1955)
riemen. Maar met al die poortjes waar je testudeerde rechgenwoordig doorheen moet is dat sowieso
ten in Rotterniet meer te doen; dan blijf je je riem af- en
dam. Ze werkt
aandoen. Bovendien ben ik zoveel onderweg,
dat mijn kleding vooral makkelijk moet zijn.
sinds 1978 als
Mijn hakken waren vroeger veel hoger dan
advocaat bij
nu. Ik ben veel aan het sjouwen en bovendien
Weski Heinrici
moet ik vaak urenlang – staand – pleiten.’
Advocaten, op’
gericht door
U wordt natuurlijk voortdurend
haar zus Miriherkend op straat.
am. Ze behoort
‘Altijd, inderdaad. Mensen gaan tetot de elite van
gen elkaar fluisteren of ze spreken
de strafrechtme aan. Sommigen vragen mijn mening over
advocaten en
een – in hun ogen – lopende discussie waar
ik mee te maken heb gehad. Dat is op zich
verdedigde
wel leuk, want mensen denken daar kennelijk
klinkende
over mee. Het feit dat ik ze aan het denken
namen als Desi
zet, vind ik prettig. Maar ik kom dus bijna
Bouterse en
niet op straat. Ik ga mijn auto in en uit, ga
Guus Kouwennaar het gerechtshof, vliegveld of kantoor en
hoven. Zijzelf en
that’s it.’

‘Zwart is nu eenmaal mijn
kleur. Als ik een auto huur
moet-ie ook zwart zijn’
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Hoort het bij de generatie van nu, ‘geen zin’ hebben
om te werken?
‘Dat denk ik niet. Er zijn altijd mensen geweest die minder
de behoefte hebben om te werken dan anderen. Er zijn
wel generaties waar minder van geëist is, die niet hebben geleerd om
hard te zijn.’
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Hoe zorgt u ervoor dat u niet overwerkt raakt?
‘Ik werk met lijstjes. Ik schrijf in de ochtend op wat ik
die dag moet doen en daar kan ik dan geconcentreerd aan
werken. Als het af is, streep ik het af. Dan hoef ik niet
steeds te denken: ik moet nog dit of dat. Natuurlijk komt er in dit werk
van alles tussendoor, ik kan as we speak gebeld worden: er wordt iemand
gehoord, of iemand aangehouden, daar moet je dan wel op kunnen
reageren. Ik heb natuurlijk ook wel eens geen zin, maar ik zwem dan
gewoon door die golf heen.’

Hoe ziet een gemiddelde werkweek eruit?
‘Ik werk anderhalve dag op een dag – overdag – en daarna
nog een halve avond, tot een uur of half tien. Vaak moet ik
al heel vroeg vertrekken om ergens een zitting van negen
uur te halen. In het weekend werk ik ook, maar dat voelt als vrij zijn
omdat ik dan niet op kantoor ben en geen afspraken heb. Ik weet het,
het is een zieke manier om ‘vrij zijn’ te zien.’
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Leeft u gezond om het vele werken vol te kunnen
houden?
‘Ik eet geen rommel. Dat wil zeggen, liever geen producten
met toegevoegde suikers, kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Je ziet het misschien niet aan me af, maar ik eet veel verse groenten,
heel veel sla bijvoorbeeld, vis en weinig vlees. Ik kook overigens heel snel.
Binnen tien minuten is het klaar. Verder vind ik roken en drinken walgelijk. Ik heb nooit begrepen dat mensen vrijwillig rook inhaleren. Zelfs
dieren vluchten er van weg. De geur van alcohol vind ik ook afstotend.
De behoefte om uit de werkelijkheid te ontsnappen, ken ik niet. Je moet
geen vreemde toeschouwer van je eigen leven worden. Ik ontspan me
wel, maar op andere manieren, die ik overigens liever voor mezelf houd.’
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‘Ik laat nooit een traan om
zaken die ik behandel. Je h elpt
niemand als je breekt’

Heeft u een tip voor hen die net zo’n topcarrière
willen als u?
‘Durf nee te zeggen. Veel mensen durven dat niet. Maar
probeer vooral je eigen waarde te bepalen, je eigen lot te
kiezen. Probeer beslissingen bewust te nemen, overdenk ze. Luister
naar je instinct, voor zover dat nog rudimentair aanwezig is. Dat zal
veel onheil afwenden.’
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Bent u verslaafd aan werken?
‘De ware verslaafde weet dat niet van zichzelf.’

U werkt al 34 jaar dag in, dag uit. Wat is uw ambitie
nog?
‘Ik werk al op het hoogste niveau, dus veel valt er niet
meer te groeien. Maar dat maakt me niet uit. Mijn werk
is altijd boeiend; ik vind elke nieuwe zaak weer interessant. Ik werk
in veel landen, kom bijvoorbeeld net terug uit Afrika en Suriname.
Ik zie mensen, spreek gedragsdeskundigen en sociologen; het is een
boeiend vak. Geld is geen drijfveer. Als rijk worden je drijfveer is, dan
moet je CEO worden of iets uitvinden. Ik hou van mijn vak. Ik wil
blijven nadenken over al die verschillende aspecten. Ik vind het van
groot belang dat je werk doet waar je je hersens bij moet gebruiken,
dat je blijft nadenken, blijft reflecteren.’
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Bent u ooit onzeker?
‘Nee. Ik ben goed in beslissingen nemen. Ik weet precies
wat ik wel en niet wil. Hoe complex of technisch een
dossier ook is, ik heb nooit het gevoel dat ik het niet zou
kunnen beheersen. Ik laat me goed voorlichten en verdiep me in de
materie. Cliënten geven mij vaak veel vertrouwen en laten mij de
koers uitzetten. Als ik de tijd ervoor neem om het me eigen te maken,
komt de route vanzelf.’
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Kunt u hard zijn?
‘Door mijn focus te behouden, kan ik me bemoeien met
andermans ellende zonder daar aan onderdoor te gaan. Ik
laat nooit een traan om zaken die ik behandel. Je kunt wel
boos zijn of iets droevig vinden, maar je helpt niemand als je daarbij
breekt. Dat kan en mag dus niet gebeuren. Als goede advocaat moet
je ook op je hoede zijn, maar niet paranoïde worden. Bovendien moet
je een grote discipline hebben, veel en snel kunnen lezen en veel kennis kunnen vergaren. Tot slot moet je die kennis toe weten te passen.
Sommige mensen zijn perfect op de hoogte van alle details, maar missen weer de tact om deze goed toe te passen in een zaak. Je moet een
combinatie hebben van een koel hoofd en bezige handen.’
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