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kan horen fluisteren. Memorabel vindt ze de 

rechtbank waar je vanaf de publieke tribune 

de procesdeelnemers niet eens kunt zien. 

‘Als je de zitting niet eens kan zien, maak 

je van openbaarheid een lachertje’. Zo kan 

Belleman nog wel even doorgaan.

Begrip voor slachtoffers
En onze rechters dan, hoe doen die het? 

‘Het valt mij op dat vrij veel rechters moeite 

hebben met de omstandigheid dat er ook 

slachtoffers en nabestaanden in de zaal 

zitten, en dat deze een rol spelen in het 

proces’. Slachtofferverklaringen zijn vaak 

erg emotioneel voor hen die dit recht toe-

komt en het zou eigenlijk vanzelfsprekend 

moeten zijn dat rechters even schorsen na 

het spreekrecht. ‘Rechters moeten begrip 

hebben voor slachtoffers die op zitting stik-

ken in hun emoties’. Het valt Belleman op 

dat rechters soms moeite lijken te hebben 

met de toegenomen rol van slachtoffers in 

het strafproces. Rechters willen, zo lijkt het 

haar soms, slachtoffers ook niet te veel aan 

het woord laten, met name over de straf. ‘Je 

wilt die slachtoffers ook geen worst voorge-

houden die niet uitgeserveerd zal worden’.

Soms is Belleman ook kritisch over een 

vonnis, en benoemt zij bewust wat er is 

weggelaten, ‘maar ik zal niet zeggen of ik 

het goed of slecht vind’. Wat ze belangrijk 

vindt, is dat rechters hun vonnissen goed 

motiveren en zich niet terugtrekken in 

juridisch taalgebruik. ‘Als rechter zit je er 

namens de samenleving en daarom moet 

je je vonnis helder uitleggen. Er is nog veel 

te winnen. Het is belangrijk dat je mensen 

meeneemt in je uitspraak en niet bang bent 

om blootgesteld te worden aan kritiek. Je 

moet als rechter echt willen dat mensen je 

begrijpen’.

We sluiten af met de vraag hoe lang we 

nog van Bellemans tweets kunnen genieten. 

‘Ik blijf me inhoudelijk verbazen en daarom 

vind ik het nog steeds hartstikke leuk. Het 

hangt natuurlijk ook wel af van mijn werk-

gever: Hoe belangrijk blijft die dit vinden? 

Ik ben de enige overgebleven verslaggever 

in vaste dienst bij een landelijk medium die 

enkel rechtbankverslaggeving doet’.
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Advertenties

Op de kantoorverdieping van Phijffer Gardenbroek 

Van Huet Advocaten komt kantoorruimte (twee 

kamers van elk ca. 25 m2) met gedeelde faciliteiten 

beschikbaar voor een advocaat met eigen praktijk.

Een advocaat met een vastgoedpraktijk (eventueel 

met medewerker) heeft de voorkeur in verband 

met waarneming tijdens afwezigheid en/of 

wegens in de toekomst mogelijk verdergaande 

samenwerking. 

Het kantoor is gevestigd in een monumentaal 

pand aan De Lairessestraat 156 in Amsterdam- 

Oud Zuid, op korte afstand van de rechtbank en 

goed bereikbaar met auto en OV.
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