
 
 

 

 

 

 

 

 

 
WERKBLAD BIJ  KAIN EN ABEL   

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 

 

Drie rechters 

Een rechter bepaalt of een verdachte schuldig is en welke straf hij of zij moet krijgen. De rechter kijkt 

daarvoor naar de wetten die in het land gelden. De rechter kent de wet en luistert naar de eis van 

officier van justitie en de verdediging van de advocaat. Ook luistert de rechter naar de verdachte en de 

getuigen. Bij iedere rechtszaak onderzoekt de rechter wat het beste is om te doen in die situatie. 

Hierbij maakt het niets uit of je rijk bent of arm, een belangrijke baan hebt of werkeloos bent. Bij zware 

misdrijven bestaat een rechtbank vaak uit drie rechters. Ze overleggen samen. Een rechtvaardige straf 

is belangrijk voor degene die de straf krijgt, maar ook voor de slachtoffers en hun nabestaanden. 

Bedenk samen wat de rechters van Kaïn willen weten. 
 

Verdachte 

De verdachte is degene die men verdenkt van het plegen van het misdrijf. Het gaat niet alleen om wat 

hij heeft gedaan, maar ook om hoe dat gebeurde en of hij of zij dat vooraf heeft bedacht of niet. Hij of 

zij is onschuldig totdat bewezen is dat hij of zij schuldig is. 

Wat zou Kaïn zelf willen zeggen tegen de rechter? 
 

Advocaat 

Een advocaat helpt de verdachte bij zijn verdediging. Hij legt de omstandigheden uit te leggen aan de 

rechters. Hij kent de wet en weet of de wet echt wordt gevolgd bij een straf. Hij noemt bijvoorbeeld 

verzachtende omstandigheden of dat iemand altijd een goede burger is geweest.  

Wat kan de advocaat vertellen over Kaïn? 
 

De officier van justitie 

De officier van justitie is de advocaat van het land, van het volk eigenlijk. In de wetten van een land is 

vastgelegd welke straf iemand moet krijgen als hij een bepaald misdrijf heeft gepleegd. De officier van 

justitie staat aan de kant van de slachtoffers en moet ervoor zorgen dat iemand die de wet overtreedt 

ook voldoende wordt vervolgd.  

Wat vindt de officier van justitie? 
 

Getuige 

Iemand die kennis heeft over het misdrijf noemen we een getuige. Hij heeft bijvoorbeeld gezien of 

gehoord wat er gebeurd is en kan daarover aan de rechter(s) vertellen. Een getuige wordt door de 

rechtbank opgeroepen om te getuigen. 

Wie zou in het geval van de moord op Kain als getuige kunnen worden opgeroepen? Wat zou hij of zij 

gezien of gehoord kunnen hebben? 

 


