De Riepe is op bezoek bij Maartje Schaap, advocaat bij De Haan
Advocaten en Notarissen.
In de kleine wachtkamer is een gemoedelijke sfeer en staat een
rek vol Riepes. Het geeft weer dat dit strafrechtkantoor

een sterk

sociale kant heeft.
'Wij zijn er voor iedereen die met justitie in aanraking komt die een
strafbaar feit heeft gepleegd. Dat is heel breed, dat kan variëren

ten er regelmatig binnen voor wat warmte en een kop koffie.
Als je op straat leeft heb je ook vaker dingen en daarom gaat er iedere dinsdag een advocaat naar WerkPro aan het Winschoterdiep
waar een dagbesteding voor alcohol- en drugsverslaafden is.
Schrijnende gevallen kent Maartje genoeg. 'Mensen die al in de
problemen zitten, laten zich vaak strikken om bijvoorbeeld een
kamer af te staan voor hennepplanten, voor een beetje geld. Als

of een zedendelict.'

ze gepakt worden dragen zij ook die ellende. Durven geen namen
te noemen, omdat ze onder druk worden gezet. Of minderjarige
asielzoekers die al heel lang op een status wachten, dat ze dan

Ruim 30 jaar geleden is Winfryd de Haan, de naamgever van het

ook nog iets overkomt waardoor ze moeten voorkomen.'

van diefstal van een kipfilet tot witteboordencriminaliteit
faillissementsfraude

of van

tot het verdacht zijn van een moord, doodslag

kantoor in dit pand, aan de Turfsingel begonnen als strafrecht
advocaat. Rechtsbijstand was toen nog gratis en hij stond voor
sociale advocatuur, op de bres voor onrecht.
In de loop der jaren is het kantoor uitgegroeid tot 70 advocaten
verdeeld over meerdere vestigingen en een enorm pand bij de
Euroborg. Het onderdeel strafrecht is bewust in dit pandje aan de
Turfsingel gebleven. Op loopafstand van de rechtbank.
'Wij willen laagdrempelig zijn', vertelt Maartje en hebben een gratis inloopspreekuur waar iedereen terecht kan met vragen omtrent
recht en onrecht. 's Winters lopen daklozen, cliënten en ex-cliën-

De kamer van Maartje is gezellig rommelig en naast haar toga,
computerschermen en stapels dossiers, vallen de wapengadgets
op: pistolen van hout, als vaasje en als mobielhoesje. Hoewel zij
wapens haat en het laf vindt, intrigeren ze haar ook. 'Ik behandelde veel schiettoestanden en ben zelf een keer overvallen en bijna
neergeschoten.'
Het meisje met de parel van Vermeer heeft dan wel een pistool,
maar bedreigend is zij niet. Maartje vertelt met gedrevenheid en
enthousiasme over haar beroep als advocaat. Haar beste wapen.

