
Programma Open Monumentendag 14 september 2019 
 

Rechtbank in Assen - open 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 uur Start rondleiding 1   12.00 – 12.45 uur Eerste zitting 

      

12.30 – 13.15 uur Start rondleiding 2     

  12.45 – 13.15 uur In gesprek met de rechter-kinderen   

13.00 – 13.45 uur Start rondleiding 3     

      

13.30 – 14.15 uur Start rondleiding 4   13.30 – 14.15 uur Tweede zitting 

  13.45 – 14.15 uur In gesprek met de rechter-volwassenen   

14.00 – 14.45 uur Start rondleiding 5     

      

14.30 – 15.15 uur Start rondleiding 6     

  14.45 – 15.15 uur In gesprek met de rechter-kinderen   

15.00 – 15.45 uur Start rondleiding 7   15.00 – 15.45 uur Derde zitting 

      

15.30 – 16.15 uur Start rondleiding 8     

  15.45 – 16.15 uur In gesprek met de rechter-volwassenen   

16.00 – 16.45 uur Start rondleiding 9     

* - maximaal 16 personen per rondleiding 
    -  aanmelden in de hal van de rechtbank vanaf 11.00 uur 

    



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 word je eerst meegenomen in de 
geschiedenis van de rechtbank.  
Tijdens de rondleiding loop je via de Tuinzaal, die 
gebruikt wordt voor strafzaken, naar het 
cellencomplex waar je uitleg krijgt van de 
parketpolitie. Uniek is dat je 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.  
 

Let op: De rondleiding is slecht toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers i.v.m. kleine trappen. 

In gesprek met de rechter 

 

Duur: 30 minuten 
Tijden: 12.45, 14.45 uur - kinderen 
13.45 en 15.45 uur - volwassenen 
Waar: Brinkzaal (1e verdieping) 
 
Volwassenen 
Normaal stelt de rechter tijdens de zitting de 
vragen. Vandaag mag jij ze stellen! 
Je krijgt een filmpje te zien over de werking van 
de rechtsstaat. De rechter vraagt het publiek te 
reageren op diverse stellingen. Grijp deze leuke 
gelegenheid om met een rechter in gesprek te 
gaan over de rechtspraak! 
 
Kinderen 
Kinderen stellen vaak rake vragen! Vraag jij je ook 
af waarom de rechter die zwarte jurk aan heeft 
en of hij hem de hele dag aan moet? En wie zijn 
eigenlijk die mensen die in dezelfde jurken om 
hem heen aan de tafel zitten?  

Mr. M.A.M. Wolters en Mr. A. Baluah 
betrekken je op een interactieve manier bij hun 

ervaringen in hun werk. 

Politierechterzittingen (PR) 

 

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 zittings-
zaal aan toe gaat? Kom dan kijken hoe de rechter, 
de officier van justitie en de advocaat hun werk 
uitoefenen tijdens een nagespeelde PR-zitting. 
 
Een kleine shoarmazaak in Emmen is het decor 
van de mondiale strijd tussen Turken en Koerden. 
Turkse voetbalsupporters zetten de shoarmazaak 
op stelten. De Koerdische medewerkster, Zara, 
was politiek actief in Turkije en heeft daar 
vreselijke dingen meegemaakt.  Zij krijgt door één 
van de voetbalsupporters een bak shoarma naar 
haar hoofd gesmeten, zij ontvlamt en drijft de 
boel op de spit(s). Heeft Zara haar portie al gehad 
of moet zij nog een straf krijgen? De officier van 
justitie vindt van wel.  Wat vind jij? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


