
Programma Open Monumentendag 8 september 2018 
Rechtbank in Assen 

 

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur 
 

Tijdstip Rondleidingen* Tijdstip In gesprek met de rechter Tijdstip Politierechterzittingen 

Hal rechtbank Brinkzaal (1e verdieping) Grote Zaal (1e verdieping) 

      

12.00 – 12.45 Start rondleiding 1   12.00 – 12.45 Eerste zitting 

      

12.30 – 13.15  Start rondleiding 2     

      

13.00 – 13.45 Start rondleiding 3     

      

13.30 – 14.15 Start rondleiding 4 13.30 – 14.00 Sessie 1 - In gesprek met de rechter 13.30 – 14.15 Tweede zitting 

      

14.00 – 14.45 Start rondleiding 5     

      

14.30 – 15.15 Start rondleiding 6     

      

15.00 – 15.45 Start rondleiding 7   15.00 – 15.45 Derde zitting 

      

15.30 – 16.15 Start rondleiding 8 15.30 – 16.00 Sessie 2 - In gesprek met de rechter   

      

16.00 – 16.45 Start rondleiding 9     

*  - maximaal 16 personen per rondleiding 

    -  aanmelden in de hal van de rechtbank 

    



 

Politierechterzittingen 

 

Duur: 45 minuten 

Tijden: 12.00, 13.30 en 15.00 uur 

Waar: Grote zaal (1e verdieping) 

 

Altijd al willen weten hoe het er in een 

zittingszaal aan toe gaat? Kom dan kijken hoe de 

rechter, de officier van justitie en de advocaat 

hun werk uitoefenen tijdens een nagespeelde 

politierechterzitting waar verdachte J. Klapper 

terecht staat.   

Verdachte Jan Klapper en zijn gezin krijgen een 

groep Polen als nieuwe buren. Door de busjes van 

de Polen moet Jan, als hij van zijn werk 

thuiskomt, zijn auto dagelijks noodgedwongen 

meer dan een kilometer verderop parkeren.  

Er komt geen oplossing en Jan doet iets wat hij 

normaal gesproken nooit zou doen…  

Wat is er gebeurd en wat voor straf zal Jan 

opgelegd krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondleidingen 

 

Duur: 45 minuten 

Tijden: vanaf 12.00 uur elk half uur.  

De laatste start om 16.00 uur. 

Aanmelden en start: hal rechtbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aan de hand van oude plattegronden en 

voorwerpen wordt u eerst meegenomen in een 

stukje geschiedenis van de rechtbank.  

Tijdens de rondleiding loopt u via de Tuinzaal, die 

gebruikt wordt voor strafzaken, naar het 

cellencomplex waar u uitleg krijgt van de 

parketpolitie. Uniek is dat u ongestraft onder de 

rechtbank een kijkje kunt nemen waar 

verdachten wachten tot hun zitting begint.  

 

Niet alleen de binnenkant van de rechtbank zit 

vol verhalen, de rondleiding eindigt buiten bij de 

prachtige gevel van de rechtbank. 

 

In gesprek met de rechter 

 

Duur: 30 minuten 

Tijden: 13.30 en 15.30 uur 

Waar: Brinkzaal (1e verdieping) 

 

Normaal stelt de rechter tijdens de zitting  

de vragen. Vandaag mag u ze stellen! 

Wat voor soort rechters zijn er?  

Hoe zit dat met levenslange gevangenisstraf?  

Wat doet een rechter-commissaris?  

 

U krijgt een filmpje te zien over de werking van 

de rechtsstaat. De rechter zal het publiek vragen 

te reageren op diverse stellingen. Grijp deze 

leuke gelegenheid om met een rechter in gesprek 

te gaan over de rechtspraak! 

 

Mr. M.A.M. Wolters betrekt u op een 

interactieve manier bij zijn ervaringen in zijn 

werk en de rechtsstaat. 


