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Roeselaarse vrederechter opent rouwregister voor vermoorde collega

'Ooit moesten we in de brokken delen'
zaterdag 05 juni 2010
Auteur: , Martin Tytgat
ROESELARE - De Roeselaarse vrederechter Jan Nolf reageert geschokt op de moord op zijn
Brusselse collega Isabelle Brandon en diens griffier André Bellemans. 'Ooit moest het er van
komen', vindt Nolf, al blijft hij ervan overtuigd dat vredegerechten 'open huizen' moeten blijven.
Maar dan wel met een alarmsysteem. Martin Tytgat
Het bureau van de Roeselaarse vrederechter Jan Nolf bevindt zich pal naast de toegangsdeur van het
vredegerecht aan de Rondekomstraat. Wie dat wil, kan er zo binnenstappen.
'En dat gebeurt ook. Er hangt wel een bordje dat bezoekers zich eerst op de griffie moeten
aanmelden, maar af en toe zwaait mijn deur open en staat er iemand voor mijn neus die de weg wil
vragen', zegt Jan Nolf.
Het illustreert de lage drempel van de vredegerechten. 'Vrederechters zijn de huisartsen van Justitie.
Wij spreken eerstelijnsrecht en vredegerechten horen open huizen te zijn. Maar dat maakt ons
tegelijk kwetsbaar.'
Meer verbale agressie
'Ik heb nog nooit zoveel bijstand van de politie nodig gehad als de jongste twee jaar', geeft Nolf,
nochtans dé kampioen van de minnelijke schikkingen, toe. Nolf ziet een kwalijke evolutie, waarbij
ook de advocaten niet vrijuit gaan.
'De vrederechter staat in de vuurlijn van mensen die mekaar verbaal bestoken, maar de jongste jaren
stel ik vast dat de verbale agressie toeneemt. Met als risico dat de lijn tussen verbaal en fysiek
geweld dunner wordt. Het fenomeen doet zich zelfs bij de advocaten voor. Onlangs heb ik dat nog
aangekaart bij de stafhouder. Steeds meer advocaten gedragen zich niet zoals het hoort. Opgehitst
door hun cliënten en overtuigd van het eigen gelijk gaan sommigen door het lint. Maar ik duld niet
dat men voor mijn rechtbank de andere partij -ik heb bewust het woord 'tegenpartij' uit mijn
woordenboek geschrapt- gaat beledigen of kleineren. Daarom hanteer ik de nultolerantie voor
verbale agressie, want anders gaat dat vroeg of laat ontsporen en krijg je drama's zoals in Brussel.'
De vrederechter van Roeselare opende een rouwregister voor zijn vermoorde collega en diens
griffier. Je kan het zowel in de griffie als online via de website van het vredegerecht ondertekenen.
Dodemansknop
Toch hoopt Nolf dat het gezond verstand zegeviert. 'Vredegerechten mogen geen versterkte burchten
worden, maar ik pleit wel voor een minimum aan beveiliging. Ooit heb ik zelf een babyfoon naar
het vredegerecht meegebracht. Niet alleen om te kunnen communiceren met de griffie als ik zitting
had, maar ook als een soort 'dodemansknop' die je in treinen vindt als het fout loopt met de
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machinist.'
'Een intercomsysteem zou al een stap vooruit zijn, zodat we meteen kunnen alarm slaan als ik en/of
mijn personeel zich fysiek bedreigd voel(en) en we tegelijk met mekaar kunnen communiceren. Een
politieman of een bode tijdens de zittingen hoef ik niet, maar een rechtstreeks verbinding met de
politie om alarm te slaan zou al een stap in de goede richting zijn.'
www.vredegerechtroeselare.be
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