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Burgerschapsprijs voor Jan Nolf
ROESELARE o Erevre
derechter, opiniemaker
en auteur Jan Nolf krijgt
de Burgerschapsprijs
2016 van de Stichting
P&V, een prijs voor wie
zich inzet voor tolerantie
en democratie.
De Stichting P&V wil met concre
te projecten burgers en vooral jon
geren aanzetten tot actief mee
werken aan het democratisch ide
aal. Ze spoort mensen aan om
voor hun idealen op te komen en
bij te dragen tot een rechtvaardi
ger samenleving. En <lat zijn nu
ook net de waarden die erevrede
rechter van Roeselare, Jan Nolf,
hoog in het vaandel draagt. Laure
aten van de Burgerschapsprijs als
Wannes Van de Velde, Jean-Pier
re en Luc Dardenne of ook nog
zuster Jeanne Devos gingen hem
voor.
Jan Nolf evolueerde tijdens zijn
carriere binnen de justitie van ad
vocaat over magistraat naar een
kritische justitiewatcher. In 2011
ging hij vervroegd met pensioen
uit onvrede met de schaalvergro
ting binnen justitie. Zijn website
www.justwatch.be bundelt al deze
kritiek. Volgens hem is het pro
bleem van justitie vandaag niet op

Jan Nolf krijgt de Burgerschaps
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de eerste plaats een gebrek aan
financiele middelen maar is er
een grote nood aan een nieuw
soort justitie. Onze harde justitie
noemt Nolf verspillend.
MENSELIJKHEID
"Ik pleit voor een nabijheidsjusti
tie die nederig is, die kan omgaan
met haar menselijkheid en dus
ook met haar falen. Geen justitie
van macht met generaals maar
een horizontale justitie. Ik heb de
voorbije jaren begrepen <lat justi-
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tie geen gerechtigheid meer biedt
aan diegene die ze eigenlijk zou
moeten verdedigen, de zwakkeren
in de maatschappij. De rechterlij
ke macht lijkt voor velen, tot mi
nisters toe, vooral een hinderlijke
macht geworden."
"Ik ben de Stichting P&V onein
dig dankbaar voor deze prijs om
dat het de boodschap is aan justi
tie die ook ik wil uitdragen: Durf
neen zeggen, heb vertrouwen,
durflefhebben. Deze overtuiging
is er bij mij gekomen dankzij al
diegenen die de moed hadden de
voorbije kwarteeuw voor mij te
verschijnen, oog in oog in mijn
audientiezaal van het vredege
recht in Roeselare. Ik wil daar
naast mijn respect uitspreken
voor alle voorgaande laureaten
van deze prijs. Mijn licht, als klei
ne rechter, staat in hun schaduw."
De Burgerschapsprijs 2016 deelt
Jan Nolf met de Brusselse onder
zoeksrechter Michel Claise, een
andere stem die justitie in Belgie
wil beschermen.
Hij wordt in de wandelgangen
van het justitiepaleis 'Meneer 100
miljoen' genoemd. Dat is onge
veer het bedrag hij jaarlijks dank
zij zijn speurwerk naar de schat
kist doet terugkeren.
De Burgerschapsprijs omvat een
beeldhouwwerk van Johan Tahon.
(Bart Crabbe)

