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02 juli 2018, dag 01  
Na de start van SpringCourt in Utrecht op 14 juni 2018, was 
vandaag de eerste dag van de SummerCourt in Amsterdam. 
Het moment is eindelijk aangebroken. 
 
Beëdiging 
We begonnen met een bijzonder moment: de beëdiging van 
onze groep als buitengriffier. Als deelnemer aan Summer-
Court moet je een eed of belofte 
afleggen voor geheimhouding. Dit 
is belangrijk, omdat je zaken te 
zien krijgt die echt zijn en daarop is 
dan weer de privacywetgeving van 
toepassing. We zijn beëdigd door 
de president van de rechtbank, mr. 
H. Naves. Na deze bijzondere gele-
genheid, hebben we het leider-
schapsspel gedaan. Wat voor per-
soon ben je? Ben je een volger? 
Ben je een leider? Ben je intrinsiek 
of zeg je altijd wat je denkt? Heel 
leuk om te zien dat de groep zo gemêleerd is 
en dat niet iedereen over alles hetzelfde denkt.  
 
Kleur bekennen 
Nadat we hadden vastgesteld wat voor ‘kleur’ we hadden, 
hebben we diverse strafrechtzittingen mogen bijwonen. Van 
een dubbele zakkenrollerij, een overtreding van een gebieds-
verbod, een oplichting met prijskaartjes die zelf, bij het ont-
breken daarvan, maar een ‘sale’ had gecreëerd tot aan een 
klassieke ‘oeps (opzettelijk) vergeten te betalen’ zaak. Ik 
mocht vandaag samen met mijn maatje de dubbele zakken-
rollerij gaan beoordelen: twéé verdachten. En dat is als rech-
ter nog niet zo makkelijk! Medeplegen of toch medeplichtig? 
Wel of geen strafbaarheid? En zo ja, welke straf dan? Ga je 
mee met de eis van de ovj? Of beoordeel je de zaak toch an-
ders? 
 
Het vonnis vellen 
Nadat we allemaal ons vonnis hadden voorbereid, mochten 
we deze tijdens het diner ten gehore brengen... tegenover de 
rechter en de ovj 
van de zaak zelf! 
Daarna hebben 
we onze uitspra-
ken met die van 
de rechter verge-
leken. Dit leidde 
tot leuke en inte-
ressante discus-
sies over hoe een 
rechter naar een 
zaak kan kijken. De 
vonnissen leken verrassend veel op elkaar. Bijzonder leer-
zaam, zeker als een politieman! Een zeldzaam kijkje in het 
proces van de raadkamer, vandaag voor ons als buitengriffier 
even niét geheim. ;) 
 

En de opmerking van de dag: een politieman die lager veroor-
deeld dan de eis van de officier; dat is wel heel bijzonder. 
Nou, het was dan ook wel een hele bijzondere dag! Het was 
écht een topdag! Wat gaan we deze week nog allemaal gaan 
meemaken? Gauw naar bed voor dag 2; de dag van de civiele 
zitting en het requisitoir van de ovj. En las ik nou iets over een 
crime diner? 
 

03 juli 2018, dag 02  
En daar sta je dan: als officier 
van justitie voor een échte rech-
ter. Mooie zaak, strakke voorbe-
reidingstijd en dan begin je je re-
quisitoir... 
 
Kantonrechter 
Wat een dag zeg. Dag 2 stond 
eerst in het teken van de kan-
tonrechter. Hier komen vooral 
arbeidszaken, huurzaken en ci-
viele zaken voorbij. Wij hebben 

een arbeidsrechtelijk conflict gevolgd en 
hebben geleerd dat een rechter niet alleen een uitspraak kan 
doen (vonnis/arrest), maar dus ook een 'schot voor de boeg' 
kan geven aan procespartijen. Hoewel partijen een rechter er 
niet aan kunnen houden, legt de rechter partijen wel uit wat 
hij van de zaak vindt. Het is dus geen uitspraak, dus een uit-
eindelijk vonnis zou ook anders uit kunnen vallen. De formele 
benaming is ook wel 'voorlopig oordeel'. Aan partijen wordt 
dan doorgeschemerd wat de rechter mogelijk zal gaan uit-
spreken. Het geeft partijen een laatste kans om, zonder in-
grijpen van de rechter, er samen uit te komen. Men wordt 
letterlijk 'de gang op gestuurd' om er samen uit te komen. In 
deze zaak zijn partijen er ook daadwerkelijk uitgekomen. Er 
zou ook een interes-
sante huurrechtzaak 
behandeld worden, 
maar deze zaak ging 
helaas niet door. Dat 
kan natuurlijk ook 
gebeuren. 
 
Rechters in opleiding 
Na de zitting bij de 
kantonrechter, heb-
ben we geluncht met 
een aantal RIO's: rechters in opleiding. Er werd gesproken 
over de (nieuwe) rechters-opleiding en hun afwegingen om 
uiteindelijk voor het ambt van rechter te kiezen. Ook presi-
dent mr. Naves was hier (wederom) bij aanwezig. 
 
Requireren kun je leren 
Na deze RIO-lunch, moesten we gauw door naar de rechts-
zaal, want daar zat onze échte rechter al klaar. We kregen al-
lemaal een dossier en hadden maximaal een half uur om ons 
voor te bereiden. De opdracht was om binnen de tijd een re-
quisitoir voor te bereiden en als officier van justitie te presen-
teren aan de rechter, als ware het een echte zitting was.  

 
De beëdiging door president mr. Naves 

 
Ik vel mijn vonnis met een glimlach 

 
Klaar om te pleiten als officier van justitie 
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Een half uur lijkt veel, maar dat is echt enorm krap. Nadat 
onze tijd om was, hebben we ten overstaan van de rechter 
ons requisitoir gehouden. Dit houdt in dat de officier van jus-
titie (ovj) aan de rechter voorlegt of hij/zij het strafbare feit 

bewezen acht 
('wettig en over-
tuigend bewe-
zen') en wat voor 
strafmaat er 
wordt geëist. En 
dat was wel even 
spannend, want 
je staat wel even 
mooi voor een 
echte rechter je 
verhaal te vertel-

len, in toga, met een serieuze, échte zaak. Het was een bij-
zonder (spannende) simulatie, waarbij het echt voelde alsof 
je op de daadwerkelijke zitting stond. Nadat we ons requisi-
toir hadden gehouden, hebben we onze presentatie en argu-
mentatie besproken. We kregen daarbij feedback van de ovj 
en de rechter. 
 
Zo snel, simpel, samenlevingsgericht mogelijk 
Na deze intensieve oefening en alle indrukken die we hadden 
opgedaan, stapten we, typisch Amsterdams, lekker op het 
fietsje en zijn we Amsterdam in gefietst voor een heerlijk 
ZSM-diner. Voor het diner kregen wij van een aantal officie-
ren van justitie een quiz wat ZSM nu precies inhoudt en hoe 
je bij bepaalde zaken voor een specifieke afdoening kiest. 
ZSM is een samenwerkingsverband tussen diverse ketenpart-
ners om veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, 
passend en efficiënt aan te pakken. Denk aan de politie, het 
Openbaar Ministerie (de ovj), de reclassering, de raad van de 
kinderbescherming en slachtofferhulp Nederland. Daarna 
hebben we heerlijk gedineerd en veel gesproken hoe je nu 
een rechter of officier van justitie kunt worden. 
 
Op naar de volgende dag 
Vandaag zijn er dus weer heel veel indrukken opgedaan. Mor-
gen staat een lezing van TGO (Team Grootschalige Opspo-
ring) op het programma, en ShadowCourt... dan gaan we écht 
aan de bak. We hebben allemaal twee dossiers gekregen en 
vandaag zijn de rollen bekend gemaakt. In zaak 1 zal ik de ad-
vocaat zijn van de eiser en in zaak 2 zal ik optreden als rech-
ter. Hoe vet is dat! ;) 
 
Op naar de volgende dag!  
 
04 juli 2018, dag 03  
"Ik wijs dus de vordering van eiser af. Ik veroordeel de eiser 
in de proceskosten. Deze uitspraak is uitvoerbaar bij voor-
raad". Dát was hem dan; mijn allereerste 'echte' vonnis als 
rechter. 
 
Vandaag stonden er twee belangrijke zaken op het pro-
gramma: een uitvoerige presentatie van het Team Groot-
schalige Opsporing (TGO) van het landelijk parket en 

ShadowCourt. Bereid u maar voor, want dit was een indruk-
wekkende dag! 
 
De dubbele moord in Noord  
Eerst was het tijd voor een koffiemomentje om de boel even 
op te starten (dieseltje he, duurt even). Daarna ontmoetten 
wij mr. Louman, officier van justitie, van het TGO van het 
landelijk parket. Op dit moment is hij de officier die bezig is 
met de zaak 'Kroongetuige'. Een zeer actueel onderzoek 
waarbij de broer van de kroongetuige is vermoord. Maar 
daar kwam mr. Louman natuurlijk niet over praten, want dat 
is een lopend onderzoek (sorry mensen ;) ). 
 
Nee, het ging over een andere lugubere zaak, namelijk 13 Cle-
obis en wat later is voortgezet onder de onderzoeksnaam 13 
Viper. Voor mensen die geen idee hebben wat dit inhoudt; 13 
staat voor het (toenmalige) korps Amsterdam en de naam is 
random gegenereerd. Het is een zaaksnaam die een recher-
cheteam aan een zaak geeft. 
 
Op 14 november 2014 kopt Hart van Nederland: "Melvin R. 
en Miquel K. moeten 17 jaar achter de tralies voor de moord 
op Henk Opentij en Mary Run. Dat heeft het hof in Amster-
dam vrijdag be-
paald. De straf 
valt 2 jaar ho-
ger uit dan die 
van de recht-
bank." Henk 
Opentij en 
Mary Run wa-
ren 15 jaar ge-
leden op een 
zeer gruwelijke wijze in hun woning vermoord in Amsterdam 
Noord. Het leek op een wraakactie of op een daad van een 
gestoord persoon. Dit dacht de recherche, omdat de slacht-
offers zo verschrikkelijk waren toegetakeld, dat het haast niet 
anders kon. Dat was althans het scenario dat door het toen-
malige rechercheteam in 1997 als waarschijnlijk werd geacht. 
 
De dader op het spoor: niets is wat het lijkt 
Van deze zaak zijn diverse uitzendingen gemaakt door Peter 
R. de Vries en er is ook een mooie rapportage van gemaakt 
(zeker de moeite waard)! Uiteindelijk is men de verdachten 
op het spoor gekomen door 1 druppeltje bloed op de kleding 
van Henk. Er gingen diverse verdenkmakingen aan vooraf, 
een intensief DNA-onderzoek met daarbij een verwant-
schapsonderzoek. In 2014, ruim 15 jaar later, blijkt het om 
een zeer uit de hand gelopen inbraak te gaan. Dat hadden de 
collega's uit 1997 nooit kunnen bedenken, zeker niet door 
het ernstige letsel. 
 
Mr. Louman wist het verhaal en de tijdslijn van het onderzoek 
buitengewoon mooi te vertellen. Het was wel een sterke les: 
"Niets is wat het lijkt". De zaak Lucia de B. is daar natuurlijk 
ook een goed voorbeeld van. Buitengewoon interessant. 
 

 
Officier van justitie Achterbergh requireert 

 
Slachtoffers Henk en Mary (bron: AD.nl) 
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Na deze heftige ontdekkingsreis van een moordonderzoek 
die vanaf 1997 tot 2014 heeft gelopen, zijn we gaan lunchen. 
Maar veel tijd om bij te komen hadden we niet, want... het 
was tijd voor ShadowCourt! 
 
De zitting is geopend 
ShadowCourt betekende voor ons tijd voor actie. We hadden 
allemaal een rol gekregen in twee civielrechtelijke zaken. De 
eerste zaak ging om twee vrienden die elkaar de schuld gaven 
over schade aan een auto. In deze zaak mocht ik de eiser in 
het geding als advocaat bijstaan. In de tweede zaak ging het 
over een boetebeding bij een koopovereenkomst van een 
woning. De vraag in deze was of koper, die de financiering 
niet rond kreeg, wel goed had ontbonden. In deze zaak was 
ik de rechter. 
 
Advocaat met een lach 
Allereerst mocht ik als advocaat van eiser aan de slag. Ik had 
het dossier van tevoren al goed bestudeerd en wist waar de 
mogelijke knelpunten lagen. Daarbij heb ik, zoals ik ben, in 
alle overtuiging mijn cliënt verdedigd en bijgestaan om zijn 
gelijk te halen. Alles wat de tegenpartij inbrengt, dat klopt 

niet! Alleen mijn verhaal klopt. Je gaat vol in de overtuiging 
voor je cliënt en dat maakt dat de wederpartij op je reageert. 
Je moet dan kunnen anticiperen op wat de tegenpartij zegt 
en je moet het dan ook kunnen weerleggen. Want als je het 
niet weerlegt, dan is het in het civiele recht zo dat het dan 
vaststaat! Deze ervaring als advocaat was buitengewoon in-
teressant en leuk om mee te maken. Vooral als je cliënt blij-
vend in de lach schiet, nadat ze zei "Het is mijn kindje" (doe-
lend op haar auto). En dat ik heel droog zeg: " U ziet, het is 
mijn cliënt een beetje te veel geworden. Ze is er emotioneel 
van". Wie zegt dat er geen humor in een rechtszaal is te vin-
den? ;) 
 
Nadat de andere groep aan de 
beurt was geweest, was zaak 2 
aan de beurt: het boetebeding. 
Eerst mocht de andere groep, 
dus kon ik mijn toga weer aan-
trekken en eerst als griffier aan 
de slag: dat is de juridisch mede-
werker die de rechter assisteert 
en ondersteunt, voor, tijdens en 
na de zitting. 
 

Edelachtbare Achterbergh 
En toen was ik aan de beurt. Rechter meester Achterbergh. 
Alleen dat klinkt al imposant, zeker met zo'n achternaam! 
Daar zit je dan in je toga, op de stoel van de rechter, samen 
met je griffier. De bode vraagt aan mij of hij de zaak mag uit-
roepen (lees: de partijen binnen halen). Ik ben nog driftig 
door de dossierstuk-
ken aan het bladeren 
en schrijf ondertussen 
wat hersenspinsels op 
van zaken waar ik 
goed op moet letten. 
De bode loopt naar de 
deur, gooit de deur 
open en roept: " De 
zaak 'X' tegen 'Y'"! Ik 
zie dat er twee advo-
caten binnen komen 
lopen en met hun cli-
enten. Het gaat nu 
echt gebeuren. Ik heet 
alle aanwezigen wel-
kom en wijs ze hun 
plaats in de rechtszaal aan. Iedereen gaat zitten en kijkt naar 
jou.  O ja, ik ben geen toeschouwer, ik ben de rechter! Door-
dat je aan de voorkant van de zaal op je podiumpje zit, kijk je 
letterlijk iedereen in zijn gezicht. Dat was als advocaat toch 
wel anders. De zenuwen gieren door mijn lijf en ik begin mijn 
allereerste zitting. 
 
Ik vraag aan de aanwezigen of ze hier voor het eerst zijn. Ik 
vertel dat ik de rechter ben, dat links van mij de griffier zit en 
leg ik kort uit hoe een rechtszaak precies loopt. Vervolgens 
heb ik kort de feiten weergegeven waar het volgens mij om 
ging. Vervolgens geef ik de raadsvrouw van de eiser het 
woord en is de rechtszaak echt begonnen. 
 
Mondeling vonnis 
Het voelde voor mij vrij natuurlijk om partijen aan te horen. 
Als politie doe je dat natuurlijk ook; je hoort een aangever, 
getuigen en/of de verdachte. In dit geval zijn er twee proces-
partijen die elk wat anders willen. Het is dus belangrijk om 
dan de hoofdlijnen niet uit het oog te verliezen. Ik zat op een 
gegeven moment zo lekker in mijn rol, dat ik het idee had écht 
de rechter te zijn. En dat gaf zo'n onwijs gaaf gevoel, dat kan 
ik gewoon niet omschrijven. Je bent als rechter met beide 

partijen bezig en probeert zo een 
goed oordeel te vormen van de 
zaak. Nadat ik de partijen ge-
hoord had en ze op elkaar had la-
ten reageren, heb ik direct mon-
deling uitspraak gedaan. Ik heb 
daarbij de vordering van eiser af-
gewezen en de eiser veroordeeld 
in de proceskosten. 
 

 

 
Advocaat mr. Achterbergh staat zijn cliënt bij tijdens zitting 

 
Collegiaal overleg met griffier David 

 
Rechter Achterbergh doet meteen mondeling vonnis na de zitting 
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Civielrecht is stiekem toch wel heel leuk  
En besef je dan, dat al je medekandidaten of een (andere) rol 
hebben of in de zaal meekijken. Zij zitten dan samen met een 
ervaren jeugdrechter en twee zeer oplettende civiele rech-
ters die echt onwijs veel verstand hebben van deze tak van 
sport. No pressure. Gelukkig bleek mijn vonnis hetzelfde als 
het 'echte' vonnis en had ik mijn eerste zaak als rechter dus 
goed ingeschat... ik vond dat civiele recht stiekem toch eigen-
lijk wel heel leuk om als rechter te behandelen! En dat voor 
een strafrecht fanaat, dat zegt toch wel iets. ;) 
 
Ervaringen als rechter 
Ik heb altijd stellig de overtuiging gehad dat ik officier van jus-
titie wilde worden. Het voelt als een logische vervolgstap en 
dat 'opkomen voor de slachtoffers' is wel iets waar ik me goed 
in kan vinden. Nu ik mijn ervaring als rechter heb, ben ik daar 
niet meer zo heel stellig in. Ook het ambt van rechter lijkt mij 
een zeer boeiend beroep. De rechter wordt steeds minder lij-
delijk en meer actief op een zitting. En dat vind ik wel een 
interessante ontwikkeling. 
 
Hoewel de Rechtspraak vandaag als winnaar uit de bus kwam, 
is morgen het Openbaar Ministerie aan de beurt. Dan gaan zij 
waarschijnlijk de tegenaanval inzetten om mij te overtuigen 
vooral officier van justitie te worden. Ik sta overal nog voor 
open. ;) 
 
Syrische delicatesse 
Met deze intensieve en bijzondere ervaring rijker, zijn we met 
z'n allen weer Amsterdam in gereden waar we een diner heb-
ben gehad dat ge-
maakt was door Sy-
rische vluchtelin-
gen. Wederom wa-
ren er diverse rech-
ters tijdens het di-
ner aanwezig, een 
jeugdrechter, een 
bestuursrechter 
en een vreem-
delingenrech-
ter. Het is mooi om te zien dat er eigenlijk zoveel smaken zijn 
binnen de Rechtspraak. 
 
Ik heb al een requisitoir kunnen houden als officier van justi-
tie. Ik heb al een vonnis mogen schrijven naar aanleiding van 
een politierechterzitting. Ik heb als advocaat mogen optre-
den in een zaak over een onrechtmatige daad en tot slot als 
rechter in een conflict over een boetebeding. Wat een heer-
lijk gevarieerde stage is dit. 
 
Voorbereiding voor de piketdienst 
Morgen staat mediation op het programma bij het gerechts-
hof in Amsterdam. En ik geloof dat ik ook nog piket heb als 
ovj, dus ik ga gebeld worden door rechercheurs met hele 
moeilijke en ingewikkelde vragen. Althans, zo vermoed ik hoe 
het zal gaan. Ik doe morgen mijn kniebeschermers wel aan, 

want dat we morgen 'op onze bek gaan', om het maar op zijn 
Amsterdamse te zeggen, dat staat toch wel vast. 
 
Rechtenstudent? Meld je meteen aan voor SummerCourt 
De derde dag is nu om; dat betekent dat we over de helft zijn. 
Het is een zeer intensieve week, waarbij je opstaat, aan de 
bak gaat, naar huis gaat, een blogje schrijft en naar bed gaat. 
Meer kun je niet doen door het intensieve programma. Maar 
ik zou het elke rechtenstudent aanraden om hierin mee te 
doen. De rechters in opleiding doen er vier jaar over, maar wij 
hebben het idee dat wij hun opleiding in vijf dagen krijgen! ;) 
 
05 juli 2018, dag 04  
Mediation, de inzet van lokoma's, het knippen en scheren van 
een verdachte en een speeddate met rechtsprekend Amster-
dam. Dag 4 van de SummerCourt is er! 
 
Het majestueuze paleis van het hof 
Vandaag was onze uitvalsbasis het paleis van justitie; daar 
huist het gerechtshof en het Openbaar Ministerie in Amster-
dam. Je weet toch wel? Dat marmeren paleis bij het IJdok. 
Voor de niet-juristen (of niet-criminelen, want die andere 
groep kennen het paleis ook heus wel), heb ik een mooi kiekje 
bijgevoegd. 

Mediation: het alternatief voor een rechtszaak 
Het paleis dus. In de ochtend stond mediation op het pro-
gramma. Prof. mr. Allewijn, bijzonder hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit, gepensioneerd rechter én mediator pur sang, 
gaf ons een workshop. 
 
Hier werd eigenlijk voor mij nog maar eens pijnlijk duidelijk 
dat de huidige juridische (academische) opleidingen vooral ... 
juridisch zijn. Er is nog te weinig aandacht voor het sociale 
aspect van het recht. Juristen zijn vaak geneigd meteen naar 
oplossingen te grijpen en deze volledig in beton te gieten. 
Vanuit mijn opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) 
heb ik wel een wezenlijk deel meegekregen van het sociale 
aspect van het recht. Het maakt dat je net even sneller de 
vinger op de zere plek kan leggen en wellicht een verdere es-
calatie binnen een conflict kan voorkomen. Voorkomen is be-
ter dan genezen, toch? 
 

 
De Syrische delicatessen staan al klaar 

 
Het paleis van justitie, gevestigd aan het IJdok in Amsterdam 
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De onderstroom van het conflict 
Prof. mr. Allewijn wist onze groep mee te nemen in het op-
komende fenomeen mediation. Het gaat dan niet zozeer om 
het (juridische) 
geschil, maar 
meer om het 
onderliggende 
conflict. Of zoals 
de professor het 
noemde: "de 
onderstroom 
van het con-
flict". Er volgde 
een korte theo-
retische uiteen-
zetting waarom mediation een goed middel kan zijn om con-
flicten, zonder tussenkomst van de rechter, op te lossen. 
Oorlog voeren voor en via de rechter kan namelijk aardig in 
de papieren lopen. Dan is het natuurlijk wel mooi als je het 
onderling kan oplossen. Dat werkt natuurlijk alleen als par-
tijen nog niet zover zijn dat ze elkaar de tent uit vechten en 
maar een doel hebben: totale vernietiging van de tegenpar-
tij! 
 
Vrijwillig ruzie maken 
Na de korte uitleg, was het tijd. Tijd om ruzie te maken! We 
waren allemaal al wat moe van deze intensieve week, dus 
kostte het de ruziënde partijen wellicht wat minder moeite 
om een zwaar geïrriteerde persoon uit te beelden. Of zoals 
een van ons zei: "Je bent behoorlijk geprikkeld!" Ja, dat kon 
je wel zeggen ja. We zijn allemaal aan de beurt geweest om 
het conflict te begeleiden en waar nodig in te grijpen om alles 
tot een goed einde te brengen. 
 
Sneeuw met 28 graden Celsius 
Na deze conflictbemiddeling, ging het volgens de professor 
sneeuwen en klonken de kerstklokken in de verte. Ik vermoed 
dat de professor doelde op een happy end, maar inmiddels 
was het buiten zo'n 28 graden Celsius en vielen de Damdui-
ven dood van het dak af. Dat kán toch niet. Ik wist niet wat ik 
meemaakte. 
 
Spreek ik met de officier van justitie? 
Na deze uitstap naar de sociale communicatievaardigheden, 
hebben we geluncht met twee (voor mij dan) collega's van de 
politie en diverse ovj's. Het volgende deel van het programma 
stond namelijk al klaar (hou je vast): het ovj parket piket op-
vang-spel! SummerCourt stond tot nu toe vooral in het teken 
van de vervolging. Nu was het tijd voor de eerste fase van een 
strafzaak; de opsporingsfase. 
 
Onder begeleiding van twee ervaren ovj's, werden we per 
tweetal in een raadszaal geïnstalleerd. We kregen een tele-
foon en een wettenbundel mee. "Succes!", zeiden de ovj's, 
"Het komende half uur hebben jullie als ovj piket!" En ja hoor, 
daar ging bij het eerste koppel meteen de telefoon. En, zoals 
in de praktijk ook gebeurt, volgde het aantal telefoontjes zich 
in een rap tempo op. De rechercheurs zaten in een zaal boven 

ons en konden ons via een camera zien én horen. Aan het 
gelach in die zaal te horen, zat er inmiddels ook een aardig 
publiek bij. 
 
Het palet van het ovj piket 
En er zijn wat belletjes gepleegd, van vrij simpele zaken tot de 
meest bizarre vraagstukken werden op ons afgevuurd. Tijd 
om in de wettenbundels te kijken was er niet bij; deze ston-
den er vandaag echt voor de decoratie. "Neem een beslissing; 
geen beslissing nemen is geen optie! Dan lopen namelijk de 
raderen van de politie vast.", zei een van de ovj’s. Okay, dan 
gaan we beslissen. 
 
Er zijn tientallen zaken bevraagd, van telefoontaps, het plaat-
sen van bakens onder auto's tot het in beslag nemen van een 
lijk. De Amsterdamse humor van de rechercheurs was toch 
wel iets wat de boventoon voerde. Er was een melding ge-

weest waarbij de rechercheurs werd gevraagd of ze wel toe-
stemming hadden gekregen tot het betreden van een wo-
ning. De ovj "waar bent u de woning binnen gegaan?" De re-
chercheur: "Via de voordeur." In dit geval was er geen toe-
stemming gegeven, maar was er wel een verdachte aange-
houden. Vervolgens kwam er een melding van een slachtof-
fer die zelfmoord had gepleegd. En was ook de vraag hoe ze 
waren binnen gekomen. Voordat de ovj haar vraag kon afma-
ken, zei de rechercheur: "ze gaf geen toestemming". Nee, dat 
wordt natuurlijk wat lastig. 
 
De groeiende behoefte aan lokoma’s  
Maar de uitspraak van de dag was toch wel die van de exces-
sieve diefstallen van ouderen op straat. De rechercheurs wa-
ren het zat en wilde zogeheten lokoma's gaan inzetten om 
die daders eens flink terug te pakken. Politiemensen inzetten, 
ze dertig jaar ouder schminken en kijken wat er gebeurd. 
Waarop de ovj vraagt: "Wat is de omvang van de diefstal en 
hoeveel lokoma's wilt u inzetten?" Het was even stil aan de 
andere kant van de lijn ... "Eh, ik moet nog even bellen met 
het uitzendbureau hoeveel ze er hebben." Stelt u zich eens 
voor ... een database waar allemaal lokoma's in staan ver-
meld. Het is toch hilarisch. 
 
 

 
Het uitzicht leidde ons gelukkig niet af 

 
De groep kandidaten op het balkon van het paleis (defilé) 
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Iedereen maakt fouten 
Eindelijk was ik met mijn maatje aan de beurt. Ik pak de tele-
foon op, ik wil officier van justitie zeggen, maar wat zeg ik? 
"Mark Achterbergh, hovj ....". Nee, Mark, je bént geen hulp-
officier, je bent ófficier van justitie. Beetje jammer! Gelukkig 
reageerde de collega met "ah, ik zie dat mijn oud-collega erbij 
is, dan moet het helemaal goed komen". Dat schept verwach-
tingen. 
 
Knippen en scheren 
We hebben echt allerlei verzoeken gehad. Van een verzoek 
tot WOD (werken onder dekmantel), of ze een schoen van 
een verdachte mochten vernielen, of ze camera's mochten 

plaatsen bij een vernielde moskee en om een verdachte van 
een steekpartij op te sporen. Maar ook of ze even een baard 
van een verdachte mochten afscheren, want ze wilden een 
foto maken voor een fotoconfrontatie. Nou, ik zou zeggen, 
knippen en scheren die handel! En zo ging het nog wel even 
door. Een ding weet ik zeker; ik moet nodig mijn parate ken-
nis van de bijzondere opsporingsbevoegdheden bijspijkeren. 
;) 
 
De officieren vonden dat we het als groep goed hadden ge-
daan. Belangrijk was om af te wegen of de middelen wel pro-
portioneel (in verhouding) waren tot het doel: met andere 
woorden, heiligt het doel het middel? Een zeer hectische er-
varing! Onwijs leuk om mee te hebben gemaakt. 
 
Speeddate met een puntje pizza 
Na een heerlijke pauze op het balkon van het paleis (defilé), 
was het tijd voor de speeddate. Er waren diverse medewer-
kers van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie uitgeno-
digd om met ons te praten over hun vak en hun ervaringen. 
Elke vijf minuten werd er agressief en excessief op een belle-
tje geslagen en moesten we doorschuiven. Tja, anders bleven 
we gewoon zitten, haha. Ik heb gesproken met een kinder-
rechter, bestuursrechter, een officier van justitie zwacri 
(zware criminaliteit), een assistent officier van justitie, een 
rechter in opleiding (RIO), een beleidsmedewerker van het 
OM en een aantal parketsecretarissen, waaronder een van 
het IRC (internationaal rechtshulpcentrum). Alles onder het 
genot van een loempiaatje, een bitterballetje, een pizza 

puntje en natuurlijk 1, 2, Chardonnay! Heel vervelend alle-
maal, natuurlijk. 
 
Intensieve week 
Het was weer een inspirerende, doch intensieve dag. Je bent 
elke dag van 's ochtends tot 's avonds met elkaar in de weer 
en na vier dagen begint de vermoeidheid toe te slaan. Mor-
gen de laatste dag van SummerCourt. De verlatingsangst in 
de groep begint al parten te spelen en dat zegt iets over de 
bijzonderheid en de hechtheid van onze groep. We zijn in een 
week tijd ontzettend naar elkaar toegegroeid en dat is niet 
raar, maar wel heel bijzonder! 
 
Morgen staan er echt een paar bijzondere dingen op het pro-
gramma, deels ook voor ons nog een verrassing! Ik kan niet 
wachten. Wat een week.  
 
06 juli 2018, dag 05 
Dag 5 van SummerCourt 2018 is aangebroken. De week is he-
laas bijna voorbij.  
 
Hersenspinsels en koffie 
Onderweg naar de rechtbank haal ik nog een koffie bij Star-
bucks en zie ik een advocate driftig op haar laptop rossen. 
Naast haar zie ik papier liggen, wat overduidelijk een pleit-
nota is. Die is lekker bezig! Ondertussen bedenk ik mij: Wat 
zou de rechtbank en het Openbaar Ministerie voor deze laat-
ste dag voor ons in petto hebben? En wat is toch die 'Grote 
Verrassing' aan het einde van de dag? Ik word door de barista 
aangesproken, schrik uit mijn gedachten en hoor hem om 
mijn naam vragen. Met de koffie in de hand, loop ik richting 
de Parnassusweg. Daar gaan we! 
 
Casual Friday en de rijdende rechtbank 
Vandaag hadden we afgesproken dat het casual Friday zou 
zijn. Dus vandaag hebben we de mantelpakjes, colberts, lak-
schoentjes 
en pleithak-
ken (Liza) 
thuisgelaten 
en zijn we 
lekker op 
onze snea-
kers naar de 
rechtbank 
gegaan. Vol 
goede moed 
stappen we 
wederom door 
de toegangspoortjes van het (tijdelijke) gebouw van de recht-
bank in Amsterdam. Ik heb een medewerker dit tijdelijke ge-
bouw de 'woonwagen van de rechtbank' horen noemen. Dat 
spreekt toch wel tot de verbeelding, een rechtbank op wiel-
tjes! Dat geeft toch wel een hele andere dimensie aan de titel 
'de rijdende rechter'. Stelt u zich eens voor...! Pleeg je een 
misdrijf, komt er ineens een gigántische rechtbank de straat 
inrijden. Sorry, ik dwaal geloof ik een beetje af. 
 

 
Liza en ik op de eerste dag tijdens de beëdiging 

 
Het tijdelijke gedeelte van de rechtbank 
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Een (snelle) spoedcursus mindfulness 
Dat komt misschien door de spoedcursus mindfulness die we 
van Zahra hebben gehad. Beetje tegenstrijdig die term 
'spoedcursus', want het is juist de bedoeling dat je rúst cre-
eert tijdens zo'n oefening... maar vandaag wel met enige 
spoed. Ook hebben wij de Meijerzaal omgedoopt tot Noord-
poolzaal; de pinguïns en de ijsberen stonden nog net niet op 
tafel te dansen, zo koud was het. Nadat we geaccepteerd 
hadden dat de nieuwe ijstijd was aangebroken, hebben we 
een ontspanningsoefening gedaan, een zogeheten 'total 
body scan'. We gingen relaxt zitten, sloten onze ogen en wer-
den middels een rustgevend muziekje en de kalmerende 
stem van Zahra begeleid. Dat is natuurlijk wel een risico met 
acht dolenthousiaste kandidaten die een zware week achter 
de rug hebben. Doel was om je te concentreren en je elke 
keer op een ander deel van je lichaam te concentreren. Voel 
en ervaar wat er dan met je gebeurt. Word je afgeleid? Ac-
cepteer dat dan en ga weer terug naar je concentratie. "Voel 
de sensatie", klonk het regelmatig door de Noordpoolzaal. 
Het deed me even denken aan Uri Geller: "Mindblowing"! We 
raakten allemaal ontzettend ontspannen en hebben maar 
liefst 15 minuten deze oefening volgehouden ... en toen ging 
de wekker: RING DING DING. Ik schrok me het apelazarus. 

Vervolgens deden we onze ogen open en waren we weer 'op 
deze wereld'. Allemaal helemaal zen! Dat was wel even fijn 
beginnen na zo'n hectische week ... maar de rust zou niet lang 
duren, want we moesten gauw door naar het nieuwe (dus 
woonwagen) gedeelte van de rechtbank. Er waren namelijk 
twee minderjarige kids die onze hulp nodig hadden; de be-
stuursrechtzitting was onze volgende uitdaging! 
 
Op jacht naar de kwade IND 
Ik had de eer om de gemachtigde van een minderjarige jon-
gen te zijn en hem te verdedigen tegen de 'Kwade IND' die 
hem terug wilde sturen. De zaak ging over het Dublin-akkoord 
en het interstatelijk vertrouwensbeginsel. Kort houdt dit in, 
als je als vluchteling bij een bepaald EU-land binnen komt en 
daar een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgt, je daar ook 
moet blijven. Je mag dus niet gaan 'shoppen' voor een ver-
blijfsvergunning in een ander EU-land. Dat is natuurlijk een 
hele logische regel. De vragen die voor ons lagen waren: geldt 
dit verhaal echter ook voor een minderjarig kind zonder ou-
ders? Zo ja, heeft de IND dan voldoende zijn belangen (van 
het kind) afgewogen? 
 

Enthousiaste mevrouw de voorzitter 
Ik kan u vertellen dat dit (in dit specifieke geval) niet het geval 
was. Het kind mocht dan ook uiteindelijk van de rechter in 
Nederland blijven (bedankt Inssaf)! Het is dan ook mooi om 
te zien dat de rechter meteen in de zaak voorzag en mijn cli-
ent ook maar meteen een verblijfsvergunning gaf. Tja, een 
rechter kan dat gewoon eventjes doen! ;) 
 
Feedback van de professional 
Ik was heel blij met mijn feedback. Ik had het heel goed ge-
daan. Ik zou niet ondergedaan hebben voor de advocaat op 
de echte zitting. Mooi aan SummerCourt is dat je vaak feed-
back krijgt van de echte rechters en officieren van justitie die 
de echte zaak zelf hebben gedraaid of hebben beoordeeld. 
Zo kun je zeer specifieke feedback krijgen en dat is echt heel 
leerzaam. Wat ik verder terugkreeg, was dat ik de zaak goed 
los kon zien van het juridische, waardoor ik precies op de pijn-
punten ging zitten. Ik zou ook een rustige en weloverwogen 
stem hebben gehad, maar dat zou ook kunnen komen door 
onze zen-oefening van vanmorgen. Ik kreeg in ieder geval het 
advies om te overwegen om bestuursrechter te worden ... 
Hmmm dat is iets wat ik in mijn achterhoofd meeneem. 
 
De meervoudige kamer 
Vervolgens moesten we opschieten (tja, druk programma, we 
hadden haast, dus mindfulness naar het volgende onderdeel 
gaan, zat er niet in). We hadden namelijk een lunch met een 
aantal zeer ervaren rechters. Het thema was 'zittingen doen 
als meervoudige kamer'. Tijdens SummerCourt hebben wij 
ons voornamelijk gericht op de enkelvoudige kamer (dus één 
rechtsprekende rechter). De aanwezige rechters mochten we 
vragen stellen hoe het nu is om met meerdere rechters een 
zaak te draaien. Een van de rechters omschreef een grote 
zaak als een soapserie zoals Goede tijden Slechte Tijden. Je 
begint te kijken (naar de zaak) en elke keer komt er weer een 
nieuwe aflevering bij, zodat je 
een goed beeld krijgt over het 
geheel. Het was ook leuk om 
te horen hoe rechters dan on-
derling met elkaar omgaan en 
als er media-aandacht is, hoe 
dat van invloed kan zijn op 
jouw handelen als rechter. 
 
Het bewaken van ‘de boefjes’ 
Vervolgens werden we over-
gedragen aan een beveiliger 
van de dienst BB&V: de dienst 
Beveiliging, Bewaking & Ver-
voer. Deze veiligheidsdienst is 
in en rondom de rechtbank 
verantwoordelijk voor gedetineerden en/of aangehouden 
verdachten die voor een zaak moeten verschijnen. We heb-
ben een rondleiding gehad bij hun zenuwcentrum en het ar-
restantengedeelte met de cellen. Het was voor mij bekend 
terrein, maar voor de andere kandidaten was het een uniek 
kijkje achter de schermen. 
 

 
De groep bespreekt wat voor sensaties ze hebben beleefd 

 
Goodiebag voor de werkgroep 
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Sectie stiekem 
Vervolgens zijn we naar de centrale hal ge-
gaan om ons geheime cadeautje voor de 
werkgroep voor te bereiden. Een tasje met 
een persoonlijk boodschap, een mooie 
portretfoto van ons en een lekkere reep 
Tony! Probleem was dat een van de leden 
van de werkgroep ook in die centrale hal 
stond, dus moesten we hem op slinkse 
wijze proberen af te leiden. Zie dat maar 
eens voor elkaar te krijgen met een officier 
van justitie. Maar ik geloof dat we het als 
groep aardig voor elkaar hebben gekregen. 
 
Wie is de Mol? 
En dan was het tijd voor de ‘Grote Verras-
sing' van de dag. Wat zou dat nou kunnen 
zijn? Het was de 'Grote Kennis Quiz'! Veer-
tig vragen over het doen en laten van de Mol ... 
Ehh, ik bedoel de leden van de werkgroep en de kandidaten. 
Zo verwarrend allemaal, want de werkgroep had het toch 
echt over een Mol-boekje. De hele week was er geen greintje 
competitie in de groep, maar aan het einde toch even maxi-
maal tegen elkaar strijden voor Volk en Vaderland. Iedereen 
was mindfulness even vergeten en gingen de strijd met elkaar 
aan. Beetje jammer dat de juryleden niet dezelfde puntentel-
ling aanhielden, waardoor sommige kandidaten beduidend 
minder punten kregen, terwijl andere meer punten kregen 
dan er überhaupt te halen viel. Laat ik het zo zeggen, er zijn 
wel wat wrakingsverzoeken uitgesproken! 
 
And the winner is ...? 
Uiteindelijk heb ik de achtste plaatst gehaald. Dat is toch ook 
knap, de laatste plaats? ;) Anne-fleur (met streepje en kleine 
f) wist de winst te pakken met maar liefst 63 punten! Ze ging 
er vandoor met de prestigieuze eerste prijs: een eierwekker. 
De tweede plaats werd veroverd door Vera en kreeg het boek 
'De zaak van de gestolen banaan'. Het zou je maar gebeuren, 
zeg. Gelukkig gingen de losers 
niet met lege handen naar huis, 
want we kregen het boek 
"Kunst in de rechtbank" mee. 
Gelukkig hadden ze door dat 
we wel genoeg gelezen had-
den, dus bestond dit boek voor-
namelijk uit plaatjes. Ik hou er-
van. 
 
Paneermeel 
Verder kon je per ronde (8 in 
totaal) een rondeprijs winnen. 
Ik had ook één rondeprijs ge-
wonnen. Het authentieke, niet 
in de winkel te verkrijgen, Sum-
merCourt 2018 paneermeel! U kunt zich wellicht voorstellen 
hoe intens gelukkig ik was toen ik werd verblijd met deze 
unieke prijs. Volgens mij moet de voorpret van de werkgroep 
dusdanig zijn geweest, dat ze nu nog pijn in hun buik hebben 

van het lachen. Van een potje zout tot 
rode kool; het kwam allemaal voorbij. 
 
Toen de competitieve stofwolk was opge-
trokken, was SummerCourt ineens voor-
bij... Klaar, finito. Wat is het toch snel ge-
gaan! 

 
Terugblik op een intensieve week 
We sloten de week af met een diner bij 
café Vrijdag in Zuid. Daar hebben we de 
week besproken en hebben René en An-
neloes namens de werkgroep nog allerlei 
aardige dingen over ons gezegd. Zo noem-
den ze mij een echte strafrechtspecialist in 
hart en nieren. En vonden ze het grappig 
dat ik tijdens het piketspel de telefoon op-
pakte met hovj (hulpofficier van justitie)   

        Achterbergh in plaats van met ovj.  

Mij werd gezegd dat ik sterk en kritisch was in mijn doorvra-
gen. Ze vonden het leuk om mij erbij te hebben door mijn 
specifieke kennis en kunde. Nog nooit was het voorgekomen 
dat er tijdens het piketspel een kandidaat de ervaren recher-
cheur nog iets te leren had: jazeker, er is inderdaad een on-
line meldpunt voor internetoplichting. Tja, ovj Achterbergh 
houdt er nu eenmaal niet zo van om zaken te makkelijk af te 
doen met 'het is civiel'. Collega's van mij weten: dáár gaat 
Mark niet zomaar mee akkoord. 
 
Baantjer 2.0 – binnenkort te koop 
Tot slot kreeg ik te horen dat mijn blogs door meerdere werk-
groep leden en ook kandidaten werden gelezen. Heb ik zo-
juist een verborgen talent bij mezelf gevonden? Een verhaal-
tje schrijven? Wellicht, al moet u nog niet verwachten dat 
Baantjer 2.0 binnenkort in de winkels ligt. 
 
Maar wat ik heb ik deze week nu eigenlijk geleerd? 
 
 
 
 

 
Magistratelijke paneermeel 

 
Het geprepareerde scorebord 

 
Samen met mijn maatje Inssaf tijdens het slotdiner – wát een talent! 
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Logisch ... toch? 
Ik ben deze week begonnen met het idee om mij 
verder te oriënteren op de functie van officier 
van justitie en die van rechter. De officier van 
justitie heb ik in mijn werk vaak gezien, gespro-
ken en mee samengewerkt. De rechter was 
meer een (voor mijn gevoel) onbereikbaar be-
roep die toch wel een beetje tot de verbeelding 
spreekt. Mijn beeld was zo: ik werk bij de politie, 
inmiddels 12,5 jaar, en het lijkt mij een logische 
vervolgstap om door te stappen naar het Open-
baar Ministerie om officier van justitie te wor-
den. Logisch toch...? Of toch niet? 
 
Een andere kijk op zaken 
Dat ervaring bij de politie zonder meer een pré is om vervol-
gens officier van justitie te worden, dat behoeft weinig uitleg. 
Maar politie-ervaring sluit het beroep van rechter niet uit. 
Sterker nog, ook als (politie)rechter kan het buitengewoon 
praktisch zijn om op de hoogte te zijn van de politiewereld. Ik 
sluit deze week dus af met een andere kijk op beide beroe-
pen. 
 
De lijdende rol van de rechter 
De officier van justitie blijkt op zitting soms lijdelijker (meer 
afwachtend) dan de rechter. De ovj requireert 'alleen maar' 
op zitting, terwijl de rechter een actieve(re) rol pakt waarbij 
hij doorvraagt om de zaak helder te krijgen. 
 
De actieve rol van de officier van justitie 
Aan de andere kant heeft de ovj ten opzichte van de rechter 
weer een veel actievere rol in de opsporingsfase waarbij de 
ovj toch echt 'de zaak maakt'. De rechter moet als het ware 
in een dwangbuis wachten totdat de ovj zijn zaak presen-
teert. Een ovj vertelde mij dat hij rechter was geweest, en bij 
zijn telefoon zat "wanneer gaat deze telefoon nou eens", 
waarbij hij op de binnenplaats keek waar de politie weer eens 
een verdachte binnen brachten. Na twee weken zat hij weer 
bij het Openbaar Ministerie. 
 
Jij wordt toch wel rechter? 
Al met al lijkt de rol van rechter toch meer bij mij te passen. 
Het afwegen, doorvragen en uiteindelijk zélf de knoop door 
mogen hakken, is iets waar ik mij goed in zou kunnen vinden. 
Het feit dat ik deze week al diverse keren te horen heb gekre-
gen dat mensen mij echt als een rechter zien, is ook wel een 
signaal dat inmiddels bij mij is binnen gekomen. En dat signaal 
kwam ook al bij mij binnen, voordat ik aan SummerCourt be-
gon. 
 
Het breekpunt 
Maar het moment waarin voor mij een kanteling ontstond 
tussen ovj en rechter, was toch wel het moment waarin ik, in 
toga, voor het eerst als rechter mocht optreden. Bovendien 
was het een civielrechtelijk onderwerp (over een boetebe-
ding bij een koopovereenkomst) en ik moet zeggen dat ik het 
nog buitengewoon interessant vond ook. Dat gevoel, dat ik 
een soort van euforisch gevoel had dat ik éindelijk eens 

rechter mocht zijn, is voor mij toch wel een 
sterke indicatie dat deze rol voor mij is weg-
gelegd. 
 
De tijd zal het leren. Officier van justitie of 
rechter, beide rollen lijken mij te passen. Dat 
ik de magistratelijke kant op wil, dat lijkt in-
middels voor mij wel een zekerheidje. 
 
Een unieke en bijzondere week 
SummerCourt is voor mij een buitengewoon 
intensieve week geweest, waarbij ik zowel 
door de Rechtspraak als door het Openbaar 
Ministerie met open armen ben ontvangen. 
Ik heb gesproken met een dozijn officieren 

van justitie en net zoveel rechters. Het zijn twee beroepen, 
maar beide beroepen kennen zoveel smaken, dat het me nu 
nog duizelt wat er allemaal mogelijk lijkt. Rechtenstudenten 
moeten zich hier absoluut voor opgeven als zij een toga be-
roep ambiëren, want dit is echt een van de meest unieke sta-
ges die je binnen de Rechtspraak en bij het Openbaar Minis-
terie kunt krijgen. Je krijgt een unieke kijk achter de scher-
men, mag rechters vragen wat je normaal nooit durft te vra-
gen en kruipt ook zelf in de rol van rechter, officier van justitie 
en advocaat. Het heeft mijn kijk op beide beroepen in posi-
tieve zin veranderd en ik heb gezien dat het 'ook maar men-
sen' zijn. Ja, ook die rechters in hun zogeheten ivoren torentje 
(overigens is het tegenwoordig marmer, ivoren wordt niet 
meer echt gewaardeerd). 
 
Bedankt! 
Ik ben de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie ontzet-
tend dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Niemand 
pakt mij deze ervaring meer af. Bedankt! 
 
Mark Achterbergh LLB, 07 juli 2018 Amsterdam 
Alumnus SummerCourt 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil je contact? Dat kan. Mail me op mijn e-mailadres mark8erbergh@gmail.com. 

 
Ons heilige SummerCourt dagboek 


