Open dag rechtbank Haarlem trekt ruim 1700 bezoekers

Iedereen is er, behalve dan de boeven
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HAARLEM – Lange rijen stonden er zaterdag voor de ingang van
gerechtsgebouw De Appelaar. Ruim 1700 belangstellenden kwamen af op de
open dag van de rechtbank Haarlem. “Papa, waar zijn de boeven nou?”
Het is dringen, vooral bij de nagespeelde rechtszaken. De publieke tribune zit
bomvol. Een zaak tegen een nep-veelpleger wordt voorgezeten door Rino Verpalen,
de rechter die eerder het proces tegen topcrimineel Willem Holleeder leidde. De
uitleg van de vage draaideurcrimineel leidt geregeld tot lachsalvo’s op de tribune. “Ik
weet niet of u wel eens buiten hebt geslapen in de winter?”, bijt hij Verpalen toe. “Ik
jat dan een fietsje, dan zit ik een paar maanden in De Koepel. Dat is lekker warm.”
Haarlemmer Remie Roodnat staat in de rij voor zo’n nagespeeld proces. Wat vindt hij
van de straffen in Nederland? “De straffen zijn redelijk rechtvaardig, maar soms heb
ik het gevoel dat het wel wat meer mag zijn. Ze mogen ook wel wat stringenter
omgaan met verlofregelingen”, zegt hij, doelend op de recente verdwijning van een
zware Turkse crimineel.
Veel bezoekers blijken er genuanceerde meningen op na te houden. En dat terwijl uit
een onderzoek blijkt dat 85 procent van de Nederlanders vindt dat rechters te soft
zijn en te laag straffen. Zware criminelen komen er vanaf met een taakstrafje, vinden
ze. Een beetje borden wassen op zaterdag, en dan kunnen ze gewoon weer oude
vrouwtjes gaan beroven, zo valt te beluisteren op bepaalde verjaardagsfeestjes.
Volgens rechter Hoogland zijn Nederlandse rechters helemaal niet soft. “Uit een
vergelijking tussen Europese landen blijkt dat Nederland best wel streng is met
straffen. Nederland is strenger geworden.” Hoogland wijst erop dat mensen die zelf
een zaak bijwonen, na afloop vaak milder oordelen. “Als de zaak is uitgelegd met alle
details, dan vinden ze de straf vaak o.k. of zelfs aan de hoge kant.”
Mensen die geen enkel vertrouwen hebben in de rechtspraak zijn hier moeilijk te
vinden. Er zijn veel familieleden en kennissen van rechtbankmedewerkers. Rechters
en advocaten in spijkerbroek laten aan hun kinderen zien waar zij werken. Maar er
zijn ook doorsneegezinnen. “Eerst wilden we nog naar het zwembad gaan”, zegt een
vader van drie jongens. “Maar dit is ook leuk en nuttig. Het is goed om aan kinderen
uit te leggen wat criminaliteit is.” Zij laten zich enthousiast in toga op de foto zetten.
“Jullie zijn allemaal onschuldig”, tettert een van hen door de microfoon.
Eigenlijk is iedereen er vandaag, behalve echte boeven. Op de rechtbank hebben ze
het trouwens liever over verdachten. Rechtspraak saai? Veel kinderen denken er
anders over. Ze kunnen hun vingerafdrukken laten nemen of in het arrestantenbusje
gaan zitten. Dat geeft een kick, zeker als ze sirene en zwaailicht mogen aanzetten.
“Maar waar zijn de boeven nou?”, vraagt een jongetje met lichte teleurstelling.

