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Gewapend 
in de 
rechtszaal
Toen ik drie weken 
geleden – het lijkt een 
eeuwigheid – met mijn 
vriendin op Schiphol 
stond om op vakantie 
te gaan, werd ik er bij 
de douane uitgepikt. 
Kennelijk had de dienstdoende douanier 
via de scan een opmerkelijk voorwerp in 
mijn handbagage gezien. Al snel werd 
duidelijk dat het om het zakmes ging dat 
in het EHBO-setje zat dat ik in mijn rug-
zak had gestopt. Ik was vergeten dit mesje 
er uit te halen. Niet slim, maar nadat ik 
tekst en uitleg had gegeven mocht ik mijn 
weg - ongewapend - vervolgen.

Om uw en mijn veiligheid te waarborgen, 
vinden er op veel risicovolle, openbare 
plaatsen controles plaats. Wie de recht-
bank in Roermond wel eens heeft be-
zocht, waant zich even op Schiphol. En-
tree mag na identificatie, detectiepoortjes, 
een bagagecheck en soms als toetje een 
fouillering. Dit alles om te voorkomend 
dat personen wapens of  explosieven 
meenaar binnen nemen. De controle is 
helaas niet feilloos. Vorig jaar is het een 
bezoeker gelukt om naar de rechtbank in 
Breda een pistool mee te nemen, waarna 
hij vanaf  de publieke tribune gericht 
schoot op één van de in de zaal aanwe-
zige verdachten.

Voor advocaten en rechtbankpersoneel 
heeft de rechtbank overigens  een aparte 
ingang. Op vertoon van een  tenaamge-
steld pasje is het mogelijk om de controles 
te omzeilen en direct toegang te krijgen 
tot het gebouw. Dat ook dit systeem niet 
waterdicht is, bleek al eens eerder. Al-

berto Stegeman – van 
het televisieprogramma 
“Undercover in Ne-
derland” – stelde deze 
problematiek de afgelo-
pen week nogmaals aan 
de orde en maakte op 
pijnlijke wijze duidelijk 
dat er nog het een en 
ander schort aan de be-
veiliging van deze over-
heidsgebouwen.

Het gelukte hem, om met behulp van 
een onrechtmatig verkregen Rijkspas en 
vermomd als advocaat, de rechtbank in 
Utrecht binnen te lopen met in zijn ak-
tetas twee wapens. Een door hem in het 
gebouw achtergelaten pakketje werd 
door de beveiliging niet opgemerkt. Vol-
gens de onderzoeksjournalist zou het op 
deze wijze “kinderlijk eenvoudig” zijn om 
een aanslag te plegen in het hart van ge-
rechtsgebouw. 

Ik vrees dat kwaadwillenden op veel plek-
ken aanslagen zouden kunnen plegen. 
Dat is nu juist de terreur van vandaag de 
dag; angst zaaien. Nuchter zijn en alert 
blijven zijn volgens mij de juiste wapens 
tegen deze bangmakerij. 

Als advocaat bedien ik mij overigens iede-
re dag van een zeer efficiënt en gevreesd 
wapen: mijn stem, waarbij woorden mijn 
scherpe munitie zijn. Een ander wapen 
dat ik dagelijks en gevaarloos de recht-
bank binnensmokkel is mijn pen. Met dit 
wapen kruist een advocaat de degens met 
tegenstanders, die ditzelfde wapen hante-
ren. De juridische strijd wordt uiteindelijk 
door de rechter beslecht met een via zijn 
pen opgetekend vonnis. 
Bloed vloeit er niet op de rechtbank, inkt 
des te meer!
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