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Als mensen zich niet aan de wet houden, dan kunnen ze berecht worden. 
Soms gaat het in een rechtszaak om meer dan alleen het veroordelen van 
een schuldige. Gevoelens van mensen in de samenleving spelen vaak ook 
een rol. Kijk maar eens naar deze historische rechtszaken. 

HistoRisCHe 
ReCHtszaKeN

te veel praatjes
399 v. chr.
De griekse denker  
socRates stelde heel  
veel vragen. Dat bracht  
hem in de problemen.  
hij wilde graag erachter  
komen wat ‘de waarheid’  
was. Dat deed hij door  
mensen veel vragen te  
stellen, steeds maar weer. 
Veel burgers van athene  
werden er gek van! in 399 voor 
christus werd hij beschuldigd van  
het bederven van de jeugd en het  
niet eren van de goden. hij mocht  
zijn eigen straf voorstellen. hij stelde  
spottend de meest belachelijke 
straffen voor! De geïrriteerde rechters  
en jury eisten de doodstraf. socrates 
koos voor de gifbeker, en stierf kalm  
én pratend.

OrganisatOr 
van de hOlOcaust
1961
tijdens de oorlog organiseerde aDoLf eichMann de 
transporten naar de vernietigingskampen. zo hielp hij mee 
aan de moord op 6 miljoen joden. hij werd 15 jaar na de 
tweede Wereldoorlog gepakt en berecht. Maar eichmann 
vond zichzelf onschuldig. hij deed toch alleen wat hem werd 
opgedragen? het proces maakte aan de wereld duidelijk hoe 
de afgrijselijke moordmachine van Hitler had gewerkt.
eichmann werd schuldig bevonden en opgehangen.

symbOOl van Ongelijkheid
1991
De amerikaanse taxichauffeur 
RoDney King werd in 1991 met 
veel geweld gearresteerd. een 
omstander filmde de arrestatie 
en de beelden werden op tv 
uitgezonden. het beeld van de 
zwarte man die in elkaar werd 
geslagen door blanke agenten 
sloeg in als een bom. het racisme 
in de Vs was plots voor iedereen 
zichtbaar. De politieagenten 
werden vrijgesproken. er braken 
rassenrellen uit. De agenten 
werden opnieuw berecht en dit 
keer kregen twee agenten een 
gevangenisstraf.

misdadige liefde
1895
De engelse schrijver oscaR WiLDe werd verliefd, op een man. 
een relatie tussen twee mannen was strafbaar in 1895. De vader 
van zijn geliefde beledigde oscar. De schrijver begon een rechtszaak 
tegen de vader en verloor. oscar zat twee jaar vast. tijdens zijn 
gevangenschap dacht hij veel na en schreef hij een lange brief over 
zijn liefde, pijn en geloof. Deze brief werd een van zijn ontroerendste 
en bekendste werken.

‘iK weet sleCHts 
ééN diNg: dat  

iK Niets 
weet’
socRates

‘KuNNeN we 
Niet gewooN 
met elKaaR 

opsCHieteN?’
RoDney King

‘iK beN geeN 
moNsteR,  
iK beN eeN 

slaCHtoffeR’
aDoLf eichMann

‘eeN Kus KaN 
iemaNds leveN  
veRwoesteN’

oscaR WiLDe geWicht als beWijs 
tussen 1450 en 1750 werden in europa tienduizenden 
vrouwen vermoord omdat ze verdacht werden van hekserij. 
Maar niet in oudewater. De heksenwaag in dit stadje 
was in de 16e eeuw beroemd in heel europa. Verdachte 
vrouwen én mannen lieten zich hier wegen. Volgens 
de verhalen waren heksen licht als veertjes. Dus als je 
een normaal gewicht had, dan werd je vrijgesproken. in 
oudewater werd nooit één heks ontdekt!

‘dit 
pRoCes  

is eeN  
veRRadeRlijKe  

veRvoRmiNg  
vaN de  

gesCHiedeNis’
sLoboDan MiLošeVić

rechtszaak zOnder vOnnis
2002
De aanklacht luidde: misdaden tegen de menselijkheid  
en volkerenmoord tijdens de oorlog tegen bosnië en  
herzegovina. Voor de nabestaanden van de slachtoffers  
uit deze oorlog was het proces tegen sLoboDan MiLošeVic  
ontzettend belangrijk. zij wilden gerechtigheid. Maar tot een ver- 
oordeling van de oud-president van servië en joegoslavië kwam het  
nooit. hij overleed in zijn cel vóór einde van het proces. in ierland  
hebben deskundigen de rechtszaak tot het einde nagespeeld.  
Miloševic kreeg dertig jaar gevangenisstraf!´
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