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Beste medewerkers,

Zoals menigeen zich nog zal herinneren, is in het jaar 2015 de 
nieuwsbrief van het Hof van Justitie geïntroduceerd. 
Deze nieuwsbrief had tot doel om de medewerkers van de  
rechterlijke organisatie op pakkende en laagdrempelige  
wijze bekend te maken met de ontwikkelingen die zich 
voltrekken als het gaat om capaciteitsuitbreiding, vernieuwingen, 
veranderingen en verbeteringen van en binnen de organisatie. 
In 2017, nu alweer twee jaar geleden, is de nieuwsbrief voor het 
laatst verschenen. Met de instelling van de communicatie unit bij 
het Hof, is na een gedegen evaluatie besloten om de nieuwsbrief 
in een hernieuwde vorm opnieuw te doen uitkomen.

In dit digitale tijdperk waar nagenoeg een ieder bekend is met 
ICT- toepassingen, zal van die mogelijkheden gebruik worden 
gemaakt om de organisatie te informeren over actuele en 
beleidsinformatie. De nieuwsbrief zal daarom vooralsnog via de 
e-mail ter beschikking gesteld worden aan allen die werkzaam 
zijn binnen de rechterlijke organisatie. 

Het Hof hecht er aan dat u allen geïnformeerd bent over 
actuele en beleidszaken. De tijd waarin onze medewerkers 
ontwikkelingen vernamen vanuit de media of van derden, wordt 
hiermee afgesloten. Ik nodig u bij deze uitdrukkelijk uit om ook 
een bijdrage te leveren, zodat de interne communicatie naar een 
hoger plan getild wordt en er geen gebrek aan informatie meer 
zal zijn over ontwikkelingen die zich voltrekken binnen onze 
organisatie.

Dit is een hernieuwde eerste aanzet van informatievoorziening 
om uiteindelijk te belanden bij een intra-net systeem voor de 
organisatie, waarbij alle functionarissen en medewerkers binnen 
de sectoren en units digitaal middels een eigen werk-email 
verbonden zullen zijn aan elkaar. Ik moedig daarom een ieder 
aan om binnen afzienbare tijd gereed te zijn voor de digitale 
rechterlijke organisatie!

De Waarnemend President van het Hof van Justitie
Mr. I.H.M.H. Rasoelbaks
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Wat doet de afdeling Legalisatie?
Op de begane grond van het Hof van Justitie aan 
het Onafhankelijkheidsplein no. 4, is de afdeling 
Legalisatie gevestigd. Deze afdeling legaliseert 
documenten die bestemd zijn om te worden 
overgelegd in het buitenland. “Legaliseren” betekent 
dat de handtekening van de ondertekenaar, diens 
hoedanigheid en het zegel of het stempel op het 
document, voor echt worden verklaard. Officiële 
documenten, zoals diploma’s, overlijdensaktes 
of geboorte uittreksels, worden namelijk 
pas geaccepteerd in het buitenland, als deze 
gelegaliseerd zijn. Het legaliseren gebeurd door 
het plaatsen van een speciale stempel op het 
document, een zogeheten “apostillestempel”. In de 
apostillestempel worden de belangrijke gegevens 
van zo een document ingetypt. Afhankelijk van het 
land waarin het document zal worden aangeboden, 
wordt de apostille in het Nederlands, Engels of Frans 
aangebracht.

De dagelijkse gang van zaken
Hoewel de afdeling gehuisvest is op de Griffie 
van het Hof van Justitie, is de publieksbalie 
ondergebracht bij het Kantongerecht aan de Grote 
Combé weg. De te legaliseren stukken worden daar 

aangeboden en opgehaald door de cliënten, ook 
de betaling geschiedt daar. De balie is iedere dag 
geopend van half 8 tot half 12, per dag worden 
er gemiddeld 200 stukken aangeboden om te 
legaliseren. De standaard wachttijd om het stuk 
gelegaliseerd terug te krijgen is een week, in 
bijzondere gevallen kan dat echter ingekort worden. 
Hoewel ze onder grote druk moeten werken, staan 
klantvriendelijkheid en klanttevredenheid heel 
hoog in het vaandel bij de medewerkers van de 
afdeling Legalisatie, ze proberen daarom zo efficiënt 
mogelijk te werken. Naast de dagelijkse onderlinge 
afstemming, is er iedere week werkoverleg op 
de afdeling. Mocht het zijn dat er die week zaken 
wat stroefjes zijn gelopen, dan wordt tijdens het 
werkoverleg besproken hoe dat in de toekomst 
beter kan worden aangepakt. 

Hoe is het om te werken op de afdeling 
Legalisatie?
Nita Gobind-Bharosa werkt het langst - al bijna 20 
jaar - op de afdeling Legalisatie, zij is ook belast met 
de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden. 
Nita vertelt dat ze heel veel van haar werk houdt, 
ze komt iedere dag gemotiveerd naar kantoor, en 
ze zorgt ervoor dat ze alles afrondt en er geen werk 

In de spotlight:
de afdeling Legalisatie
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blijft liggen voor de volgende dag. Ze houdt er 
namelijk niet van om de dag te beginnen met een 
achterstand. Werken met het publiek vindt zij prettig 
en als er klanten komen met een probleem, vindt ze 
het fijn als zij hun kan helpen om dat op te lossen.

Artie Soechit is de nieuwste aanwinst op de 
afdeling. Zij werkt er net een paar maanden, maar 
vindt het tot nu toe heel plezierig. Artie doet de 
financiële werkzaamheden en springt wanneer 
nodig ook in bij de balie en met het typewerk. Het 
werk is gevarieerd en ze heeft geleerd om flexibel 
en secuur te zijn en goed te plannen. Ze vindt het 
prettig om de cliënten te kunnen helpen. Laatst 
was er een mevrouw die op verschillende data 
spoedstukken had aangeboden, en die zo opgelucht 
en blij was dat de stukken allemaal af waren, dat ze 
in tranen uitbarstte. “Dat was eerlijk gezegd wel even 
schrikken, maar het doet je beseffen hoeveel belang 
cliënten hebben bij het werk van de afdeling. Dat 
motiveert extra”, aldus Artie. 

Ook Gracia Sabajo, die al ruim 9 jaar op de afdeling 
werkt, vindt het werk nog steeds boeiend: “Soms 
denkt men dat we op deze afdeling alleen maar zitten 
te typen, maar het is erg secuur werk. Er zijn zoveel 
verschillende documenten die worden aangeboden, 
zoals overlijdensakten diploma’s, notariele stukken 
en ga zo maar door. Ieder soort document heeft een 
andere afhandelwijze, sommige stukken hebben een 
beperkte geldigheidsduur, en daar moet je allemaal 
heel goed op letten. Het is verantwoordelijk werk, en 
je moet super nauwkeurig zijn. Het gaat om officiële 
documenten, en als wij een fout maken, dan is het stuk 
onbruikbaar”, legt Gracia uit. 

Bentik Paulus is sinds augustus vorig jaar op de 
afdeling werkzaam. Hoewel zijn taken niet echt 
aansluiten op de opleiding Business & Law die hij nu 
volgt, heeft hij toch veel geleerd over hoe je efficiënt 
en secuur moet werken. Ook het klantcontact vindt 
Bentik prettig: “Het baliewerk vind ik op zich leuk, 
omdat je steeds verschillende type mensen voor je 
hebt. Iedere klant is weer anders, en je moet de wijze 
waarop je met ze praat en informatie doorgeeft, steeds 
weer aanpassen aan de persoon die je voor je hebt. Dat 
maakt dat het werk afwisselend blijft”, zegt Bentik.

Ellenice Kortram springt geregeld in op de afdeling 
wanneer het erg druk is, dit combineert ze met 
andere werkzaamheden binnen de Griffie. Op 
piekmomenten assisteert ze bij het ontvangen en 
afgeven van de documenten aan de cliënten, en het 
vele typewerk dat iedere dag weer moet worden 
verzet. Ellenice vindt de samenwerking met de 
andere collega’s tot nu toe heel prettig, ze leert veel 
van ze. 
Al met al is de afdeling Legalisatie een bijzonder 
gemotiveerde en productieve afdeling, die alles op 
alles zet om de dienstverlening naar het publiek toe, 
zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Houden zo, 
collega’s!

De te legaliseren documenten worden geregistreerd

Alles op een rijtje: Artie Soechit, Gracia Sabajo, Bentik 
Paulus, Nita Gobind-Bharosa, Ellenice Kortram
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Maureen Dayala
Mijn naam is Maureen Dayala. Ik heb ruim 27 jaar 
gewerkt op het Parket van de Procureur Generaal. 
Voor ik de overstap maakte naar het Parket had 
ik bijkans 8 jaren als jurist gewerkt op de afdeling 
Wetgeving en Juridische Adviezen van het Ministerie 
van Justitie. Op het Parket werd ik gedurende 18 tot 
24 maanden opgeleid, waarna ik werd benoemd 
tot waarnemend substituut officier. Hierna volgden 
de benoeming tot officier van justitie, hoofdofficier 

van justitie en uiteindelijk tot Advocaat Generaal. 
Na mijn pensionering in 2015 ben ik de advocatuur 
ingegaan, in augustus 2016 werd ik als advocaat 
toegelaten. Vrij kort daarna, in 2017, werd een 
beroep op me gedaan een bijdrage te leveren als 
rechter. De beslissing was niet eenvoudig, maar 
uiteindelijk heb ik een weloverwogen besluit 
genomen.

U bent eerst vervolgingsambtenaar geweest, 
daarna advocaat, en nu rechter, u heeft in 
principe dus de hele strafrechtsketen doorlopen. 
Hoe ervaart u dat, want het zijn toch 3 heel 
verschillende rollen?  
Ja, dat is inderdaad zo. Als vervolgingsambtenaar 
sta je lijnrecht tegenover de strafadvocaat, je 
hebt beiden een duidelijk, doorgaans afwijkend 
standpunt en je probeert de rechter daarin mee te 
krijgen. Nu ben ik zelf rechter, en moet ik de feiten 
die de officier van justitie en de advocaat aandragen 
objectief wegen en komen tot een rechtvaardigde 
uitspraak. Voor mij is dit een hele mooie uitdaging, 
ik sta ervoor open om het recht nu vanuit een heel 
andere invalshoek te bekijken. Ik vind het ook nog 
steeds interessant om me te verdiepen in juridische 
onderdelen. Ik heb als hobby lezen, vooral juridische 
en spirituele boeken. Ook op fims ben ik dol, maar 
dan moeten het wel waargebeurde verhalen zijn. 

De 7 rechters na hun installatie: Subhaschandre Punwasi, Maureen Dayala, Eric Rudge, Duncan Nanhoe, Lydia Ravenberg, 
Clayton Wallerlei en Jim Kasdipowidjojo (foto: Voorlichting Justitie & Politie)

Op 13 februari 2019 is Subhaschandre Punwasi 
door de President van de Republiek beëdigd 
als lid van het Hof van Justitie. Op dezelfde 
datum zijn ook Maureen Dayala, Eric Rudge, 
Duncan Nanhoe, Lydia Ravenberg, Clayton 
Wallerlei en Jim Kasdipowidjojo beëdigd als 
leden plaatsvervanger van het Hof van Justitie. 
Op vrijdag 22 februari zijn ze allen tijdens de 
buitengewone openbare zitting van het Hof 
van Justitie geïnstalleerd als lid, respectievelijk 
leden plaatsvervanger van het Hof van Justitie. 
Inmiddels fungeren zij al een paar maanden als 
rechter, de hoogste tijd dus om nader kennis 
met hen te maken. De redactie mocht een 
babbeltje met enkele van deze nieuwe rechters 
hebben en kwam heel wat interessants te weten. 
Lees maar mee!

Maak kennis met de 
                    nieuwe rechters
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Lydia Ravenberg
Ik ben Lydia Ravenberg. Ik heb 37 jaar gewerkt 
op het Parket, eerst als parketsecretaris, en later 
als lid van het Openbaar Ministerie. Ik ben in mei 
2013 met pensioen gegaan. Ik had ook na mijn 
pensionering voldoende bezigheid, want in 2012 
ben ik gekozen als lid van het VN Comité inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR). 
De CESCR is een verdragsorgaan, dat toeziet op de 
uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten van de 
Verenigde Naties. Het comité komt tweemaal per 
jaar in Genève bijeen en bestaat uit 18 deskundigen, 
die uitdrukkelijk onafhankelijk van hun eigen land 
moeten functioneren. Mijn collega’s in dit comité 
zijn ook blij met mijn nieuwe functie als rechter, zo 
merkte een Egyptische collega op, dat dit het comité 
meer cachet geeft. 

Vrije tijd heb ik heel weinig, maar ik hou wel 
van lezen en sporten. Momenteel doe ik aan 
keep-fit wandelen, dus regelmatig enkele km’s 
in mijn woonomgeving lopen voor een goede 
bloedsomloop en conditie. Ik gebruik bewust 
het woord “voetje-voor-voetje” niet, want dat 
woord past niet voor een “jonge dame” als ik! In 
mijn jeugd heb ik heel actief aan basketball en 
volleybal gedaan, zo ben ik lid geweest van de 
basketbalverenigingen Vitesse, de Arend en Ravens. 
Behalve dat ik lid was van de volleybalvereniging 
Lyzecks, ben ik ook het eerste vrouwelijk bestuurslid 
geweest van deze vereniging in een bestuur 
met Dirk Currie en Melvin Tjon Sie Fat. Lyzecks 
groeide uit tot één van de beste en grootste 
volleybalverenigingen. In die periode heb ik ook 
deel uitgemaakt van de nationale volleybalselectie 
van Suriname en ons land in het buitenland 
vertegenwoordigd. Geen tegenstaander nam de 
brutaliteit om met mij voor het net te gaan smashen 
en menig heer, die dacht er een vrolijke schiettent 
van te maken omdat hij tegenover een dame stond, 
heeft het geweten. Ik heb ook jaren gekorfbald 
voor de verenigingen El Deportivo en de Arend. In 
mijn tienerjaren heb ik tevens aan atletiek gedaan. 
Kortom, in mijn jeugd heb ik flink gesport, wat mij 
zowel geestelijk als lichamelijk heeft gesterkt. Daar 
pluk ik nu nog de vruchten van.

Mijn aanstelling als rechter zie ik zelf als de 
bekroning van mijn loopbaan bij de rechterlijke 
macht. Ik ervaar het rechter zijn als een leerproces, 
het geeft mij meer levensvreugde en maakt mij als 

persoon ook rijper. Wat de toekomst moge brengen 
weet ik niet, maar ik hoop dat ik nog heel lang dit 
ambt zal mogen vervullen. 

Duncan Nanhoe
Ik ben Duncan Nanhoe en net als mijn collega’s 
Lydia Ravenberg en Maureen Dayala, heb ook ik 
jarenlang gewerkt op het Parket. Ik heb daarvoor 
van 1985 tot en met 1990 gewerkt op het Bureau 
Wetgeving en Juridische Adviezen. Ik heb daarna 
on the job training gehad op het Parket, waarna ik 
in 1991 benoemd ben tot Waarnemend Substituut 
Officier van Justitie. Daarna tot Substituut Officier 
van Justitie en vervolgens tot Officier van Justitie. Ik 
ben ongeveer dertien jaar Auditeur Militair geweest. 
In juli 2017 ben ik met pensioen gegaan. Er is toen 
een beroep op mij gedaan om rechter te worden 
en gelet op het tekort aan rechters heb ik daarmee 
ingestemd. Het is zeker wel een omschakeling van 
vervolgingsambtenaar naar rechter, het meest 
belangrijke is natuurlijk dat je in deze functie 
volkomen objectief en onpartijdig moet zijn. Ik 
ervaar het rechter zijn tot nu toe als heel positief; 
mijn beëdiging en installatie zie ik echt als een 
hoogtepunt in mijn carrière. Voor wat betreft mijn 
privé leven: Ik heb een zoon van veertien jaar en ik 
hou van lezen, tuinieren en het leren van vreemde 
talen. Behalve Nederlands en Engels spreek ik ook 
Spaans, Portugees, Sarnami, Frans, Mandarijn en 
Bahasa Indonesisch. De drie laatste talen wil ik goed 
onder de knie hebben. Verder dans ik heel graag 
Merengue, Salsa en Bachata. 

Clayton Wallerlei 
Ik ben Clayton Wallerlei. Ik ben al ruim 27 jaar docent 
aan de Anton de Kom Universiteit waar ik de vakken 
verbintenissenrecht, arbeidsrecht, ordeningsrecht, 
internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking en 
internationaal overeenkomsten recht heb verzorgd. 
Als docent benader je het recht grotendeels 
vanuit de theorie, terwijl het als rechter toch wel 
anders is. De theoretische benadering van het 
recht geeft een grotere mate van vrijheid in het 
formuleren van een rechtsopvatting dan het geval 
is bij de oordeelsvorming door de rechter. Het 
debat dat de partijen voeren is voor de rechter het 
uitgangspunt voor het vormen van zijn oordeel. 
Ik geloof zelf dat de wisselwerking tussen het 
“boekenrecht” en het “recht in de praktijk”, optimaal 
ervaren kan worden vanuit het ambt van rechter. 
Ik ben verder ook decaan van de Faculteit der 
Juridische Wetenschappen. Het combineren van de 
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functie van rechter en decaan is mijn inziens best 
mogelijk. Tegenwoordig kan je met social media 
steeds in contact zijn met de werkvloer, uiteraard 
moet het werk wel heel goed worden gepland 
en gecoördineerd. Ik maak nu toch wel langere 
werkdagen dan voorheen, dat is nou eenmaal 
onvermijdelijk. In mijn vrije tijd hou ik van jagen, 
vissen en het beoefenen van de schietsport. Deze 
sporten hebben mij geleerd te focussen, observeren 
en geduld op te brengen. Dat komt nu wel heel 
goed van pas in mijn huidig ambt als rechter.

Jim Kasdipowidjojo
Ik ben Jim Kasdipowidjojo. Ik ben al heel lang 
verbonden aan de Anton de Kom Universiteit, eerst 
5 jaren lang als student Rechten, en daarna sedert 
1990 als docent Strafrecht en Strafprocesrecht. 
Mijn eerste colleges heb ik verzorgd aan de 
Universiteit van Amsterdam in het kader van een 
uitwisselingsprogramma tussen de UvA en de 
ADEK. Pas 3 jaren daarna begon ik met colleges te 
verzorgen aan onze eigen universiteit. Als je mijn 
studenttijd meetelt, ben ik dus al langer dan 35 jaar 
verbonden aan ADEK. In die periode ben ik ook 
richtingscoördinator en decaan geweest. Ik voel 
me nog steeds heel vereerd dat ik gevraagd ben 
om rechter te worden, maar de belangrijkste reden 
waarom ik de keuze heb gemaakt om daarmee in 
te stemmen, is omdat mij de ruimte is gegeven om 
naast het rechtersambt, te blijven doceren aan de 
universiteit. Ik heb een aantal publicaties in het 
Juristenblad over taakstraffen. Het is de bedoeling 
dat ik verder ga hiermee en over een paar jaren deze 
publicaties ga bundelen en als proefschrift aanbiedt 
bij de promotiecommissie van ADEK.

Mijn nieuwe functie als rechter is voor mij zelf 
ook een openbaring. Ik heb jarenlang colleges 
verzorgd over hoe het straf- en strafprocesrecht 
behoort te zijn in theorie. Vaak genoeg als ik mijn 
studenten weer tegenkwam, heb ik van ze moeten 
aanhoren dat de praktijk toch wel heel anders is 
dan de collegezaal, en nu maak ik dat zelf ook mee. 
Ik heb daar vaak over gediscussieerd met mijn 
collega-rechters. Ik vind de momenten waarop 
we van gedachten wisselen over synchronisatie 
van de rechtstheorie en de rechtspraktijk, heel 
verhelderend. Ik moet toegeven dat het wel een 
uitdaging is om het doceren te combineren met het 
rechtersambt. Het vergt een strakke planning, maar 
het lukt wel. Ik ben al 30 jaar getrouwd met Rinia, we 
zijn met zijn tweetjes. Mijn hobby is in de tuin bezig 
zijn met groente en fruit plantjes. Aangezien ik niet 
zoveel tijd kan besteden aan vooral het onderhoud, 
genieten cassave, bananen en pompoen mijn 
voorkeur. 

U heeft in de afgelopen jaren honderden studenten 
gedoceerd en begeleid. Zoals u zelf aangaf, bent 
u uw ex-studenten regelmatig tegengekomen 
in de praktijk. U bent nu strafrechter, het is 
statistisch gezien heel goed mogelijk dat één van 
uw (ex)studenten ooit als verdachte voor u zal 
verschijnen. Hoe kijkt u daar tegen aan?
Ik kijk er eerlijk gezegd zeer tegen op om in het 
algemeen een verdachte tegen te komen die ik ken, 
nog meer als het om een (ex)student zou gaan. Het 
is tot nu toe niet gebeurd en ik hoop dat het niet zal 
gebeuren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu nog niet 
weet hoe ik ermee zal omgaan…. 

De buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie van 22 februari 2019 (foto: Voorlichting Justitie & Politie))
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Het is maandagmorgen 11.00 uur, en in het 
gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein 
no. 4 heerst bedrijvigheid. De leden van het 
management team zitten om de tafel voor het 
wekelijkse teamoverleg. Er wordt gediscussieerd 
over de prioritering van de bestedingen, het 
onderhoudsschema van de gebouwen en de 
functiebeschrijvingen van de schrijfjuristen die deze 
week moeten worden afgerond. Aan het hoofd van 
de tafel zit Jules de Rijp, sinds november vorig jaar 
interim-directeur bedrijfsvoering bij de rechterlijke 
organisatie. de Rijp is geen traditionele directeur, 
integendeel: “Mijn management stijl is samen doen, 
ik geloof heilig in inclusive management en ik 
weiger mensen zaken op te leggen. Iedere maandag 
hebben we overleg met de key-persons binnen de 
organisatie; de hoofdgriffiers, bureelchefs en de 
verantwoordelijke van de financiële administratie. 
We evalueren de afgelopen week en zetten de 
planning voor de komende week uit. Het is een 
sterk team, een ieder is zich bewust van zijn of 
haar verantwoordelijkheid. Ik stuur bij, begeleid en 
monitoor.” 

Hoe begon het allemaal?
Jules de Rijp is weliswaar nieuw binnen de 
rechterlijke organisatie, maar hij is een veteraan 
wanneer het gaat om het begeleiden van 
veranderingsprocessen. Hij heeft een lange staat 
van dienst, ooit begon hij zijn loopbaan bij het 
telecommunicatie bedrijf Telesur. Het jaar was 1980, 
en de jonge student Rechten vond het de hoogste 
tijd om zijn zakgeld aan te vullen met een echt 
salaris: “Ik ben bij Telesur binnengekomen op de 
afdeling Personeelszaken, toen men net bezig was 
die afdeling te transformeren van een PZ zoals we 
die toen kenden, naar een heuse HRM afdeling. Ik 
werd belast met ondermeer functiebeschrijving 
– waardering en personeelsplanning, het was 
best een leerrijke periode. Na een paar jaar werd 
ik overgeplaatst naar de afdeling Organisatie & 
Formatie waar bedrijfsprocessen werden vastgelegd 
en de langere termijn personele formatie werd 
vastgesteld. Dat hield in dat alle werkprocessen 
binnen Telesur stap voor stap moesten worden 
geanalyseerd, waarna nagegaan werd hoe ze 
efficiënter konden worden uitgevoerd. Het was een 

interim-directeur Jules de Rijp voor het Hof van Justitie

De rechterlijke organisatie is een BEDRIJF
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heel afwisselende job, de ene dag zat je naast de 
magazijnmeester te kijken hoe hij te werk ging bij 
het voorraadbeheer, en de volgende dag ging je met 
de kabelleggers mee het veld in om hun acties te 
observeren. 

Een nieuwe uitdaging
Op een gegeven moment, het was midden jaren 80, 
mocht ik namens het onder directoraat Juridische 
en Personeelszaken participeren in het project om 
de personeelsadministratie te automatiseren. Het 
was de begintijd van automatisering in Suriname, 
computers waren toen nog een bezienswaardigheid. 
Als ik terugkijk is dat het moment geweest dat 
ik besmet werd met het ICT-virus. Ik mocht in 
Nederland een training volgen en daarna een 
korte stage lopen bij de PTT. Nadat ik terug kwam 
werd ik waarnemend hoofd van de afdeling die 
belast was met het formuleren van het ICT-beleid 
en opzetten, begeleiden en monitoren van ICT 
projecten. Ik heb dus een heel gevarieerde loopbaan 
gehad bij Telesur, maar na een jaar of 11 zocht ik 
een nieuwe uitdaging. En die kwam in 1991. Tijdens 
een uitstapje met de sportvereniging naar Billiton, 
kregen we een rondleiding op de productieplant. 
Alles was geautomatiseerd, vanaf de planning tot 
het controleren in welke mate de productietargets 
waren gehaald. Ik vond het geweldig, ik had mijn 
nieuwe uitdaging gevonden! 

Ik heb ongeveer 4 jaar met veel plezier bij Billiton 
gewerkt, maar in 1995 kwam daar een kentering 

in. De overeenkomst die de Staat Suriname 
had gesloten met Billiton was niet voordelig 
voor de economie van Suriname. Voor mij en 
andere Surinaamse stafleden het moment om de 
maatschappij waar wij als persoon toch veel aan 
hadden, vaarwel te zeggen. Ik zag in die periode een 
advertentie langskomen voor een project manager 
om de implementatie van het self-assessment 
systeem bij de Belastingdienst te begeleiden. Het 
was een kortlopend contract van 3 maanden, 
maar uiteindelijk heb ik daar enkele jaren gewerkt 
als consultant. Hierna ben ik overgestapt naar de 
Rosheuvel en Partners Business Groep (RPBG) en 
heb daar verschillende functies bekleed. Eerst als 
consultant en manager van de bedrijven belast 
met software engineering en training, later werd 
ik directeur van de holding waar een stuk of zeven 
ICT-bedrijven onder vielen. In 2004 was het weer 
eens tijd voor iets nieuws; ik werd aangetrokken 
als projectmanager van het IDB project voor 
de institutionele versterking van De Nationale 
Assemblee. Ik heb me daar bezig gehouden met 
het opzetten van de ICT afdeling, organisatorische 
vraagstukken en het verzelfstandigingstraject.”

Dat is heel wat, u bent dus geen type dat al te lang 
op dezelfde plaats blijft?
“Nee, dat klopt. Ik ben steeds op zoek naar nieuwe 
uitdagingen. Mijn vader begreep daar niets van. Als 
ik hem vertelde dat ik weer eens een andere job had, 
zuchtte hij hoofdschuddend: ”Boi, ie onrustig jere, ie 
no kan tan na wang presie?”. Jules moet er zelf om 

Management meeting op de maandag; de interim-directeur met zijn team
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lachen: “Intussen ben ik wel iets honkvaster, ik heb 
een consulting bedrijf, Partner Plus Consultancy, 
waarmee we verschillende projecten uitvoeren en 
begeleiden. Tussen de bedrijven door heb ik in 2008 
mijn Masters in Public Administration behaald en 
diverse trainingen gevolgd. Ik geloof dus heel sterk 
in life-long learning. Wij ontwikkelen trainingen voor 
derden maar hebben ook een eigen aanbod van 
diverse trainingen.” 

Is er naast al die inspanningen, ook nog wat tijd 
voor ontspanning?
Jazeker, daar maak ik tijd voor. Ik voetbal graag en 
ik ga regelmatig naar de gym om te trainen. Ik ben 
een sportman in hart en nieren, nu wel op een lager 
pitje, vanwege de leeftijd hè (lacht). Ik heb in mijn 
jongere jaren aan wedstrijdsport gedaan, zo heb 
ik indertijd het Surinaams atletiekrecord op de 4 x 
200 meter gevestigd met het team van Profosoe. Ik 
ben ook karateka zwarte band, ik heb meegedaan 
aan de Pan American Games, maar net geen 
medaille behaald. Op de wereldkampioenschappen 
in Mexico ben ik wel geëindigd binnen de top 16 
van alle zwaargewichten. Als lid van karateschool 
Wilfred Burgos en captain van de nationale selectie 
heb ik goede tijden meegemaakt met een hele 
fanatieke groep met mannen als Onno Tolud, 
Ruben Bono, Malcolm Bilkerdijk en mijn broertje 
Roel de Rijp. Soms renden we van Kwatta naar de 
Cul om op die apparaten te trainen, daarna renden 
we naar de karateschool om daar nog een paar 
uur bezig te zijn. En dan terug naar huis. Het heeft 
zijn vruchten afgeworpen, want we zijn allemaal 
kampioen geworden in onze gewichtsklasse 
of hebben Suriname in het buitenland mogen 
vertegenwoordigen.

Veelzijdig, prestatiegericht en vol energie, dat is 
een gouden combinatie. Ideaal voor een directeur 
bedrijfsvoering bij de rechterlijke organisatie. Hoe 
is dat trouwens gekomen? 
Ik timmer natuurlijk al heel lang aan de weg als 
consultant, ik heb veel projecten mogen begeleiden. 
Op gegeven moment krijg je een bepaalde 
bekendheid in bestuurlijke kringen. Zodoende werd 
ik vorig jaar benaderd om de rechterlijke organisatie 
te begeleiden bij het verzelfstandigingstraject. Men 
staat er niet bij stil, maar er moet heel wat gebeuren 
voordat je kan spreken van daadwerkelijke 
verzelfstandiging. Je moet vooral goed in de gaten 
houden wat het wettelijk kader is waarbinnen 
je mag opereren. Je moet de huidige situatie 

analyseren en de verbeterpunten identificeren. Dan 
ga je daaraan werken. Zo simpel is het, maar aan de 
ander kant is dat ook zo ingewikkeld. Structuren zijn 
formeel vastgelegd, en wil je ze wijzigen, dan moet 
je ook de wet- of regelgeving wijzigen.

En wat zijn volgens u dan de verbeterpunten bij 
de rechterlijke organisatie waaraan gewerkt moet 
worden?
Ten eerste moet de organisatie klaargemaakt 
worden voor de nieuwe situatie. Hierbij ligt de 
nadruk op het efficiënter worden. Om maar een 
voorbeeld te noemen: nu wordt gewerkt aan de 
automatisering van de financiële administratie 
zodat wij, vooral in deze tijd van schaarse 
middelen, precies weten waar wij aan toe zijn. 
Verder vind ik het de hoogste tijd dat we meer 
aandacht gaan besteden aan ons Human Resource 
beleid. Denk maar aan zaken zoals uitstippelen 
van carrièremogelijkheden, performance 
management en personeelsbeoordeling. 
En natuurlijk het begeleiden van de vele 
veranderingsprocessen. Er maken zo een 
tweehonderd mensen deel uit van de organisatie, 
van rechters tot griffiers, van administratieve 
krachten tot het onderhouds- en technisch 
personeel. Onze mensen zijn ondergebracht in 
3 verschillende gerechtsgebouwen, hier aan het 
Onafhankelijkheidsplein, aan de Combé en de 
Wulfinghstraat. Daar gebeurt het allemaal. 

De rechterlijke organisatie is een bedrijf
Als je het goed bekijkt, is de rechterlijke organisatie 
eigenlijk net een bedrijf. Ons product binnen de 
rechtspraak zijn de vonnissen die aan de lopende 
band worden uitgesproken. En ik moet zeggen, alle 
medewerkers zijn zich ervan bewust hoe belangrijk 
het is om een kwalitatief hoogstaand product 
te leveren aan de gemeenschap. Iedereen trekt 
en duwt aan die kar om ervoor te zorgen dat de 
rechtspraak - ondanks de soms beperkte middelen 
- niet in gedrang komt. Dat is natuurlijk fantastisch, 
maar het is nu tijd geworden om zaken naar de next 
level te tillen. We have to work smarter, not harder. 
We moeten goed kijken naar wat we doen, waarom 
we het doen, hoe we het doen, en vooral: hoe 
we het beter en sneller kunnen doen. Ik weet dat 
veranderingen niet altijd welkom zijn, maar ze zijn 
wel noodzakelijk als we vooruit willen komen. We 
moeten durven om dingen anders te doen, de tijd is 
aangebroken om uit onze comfort zone te komen. 
Let’s Do It Together!
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Inkijkstage vervolgings- 
    ambtenaren in opleiding

Op 3 april 2018 ging de opleiding tot 
vervolgingsambtenaar van start. Aan deze 20 
maanden durende opleiding, die moet resulteren 
in de verdere versterking van het Openbaar 
Ministerie, nemen in totaal 16 juristen deel. Deze 
vervolgingsambtenaren in spé hebben van 18 
februari t/m 15 maart 2019, elk in groepen van 8, 
twee weken lang een inkijkstage doorlopen bij 
de rechterlijke macht. Gedurende deze periode 
hebben ze meegelopen op het Kabinet van 
de Rechtercommissaris in strafzaken, de sectie 
strafzaken van het Kantongerecht en de sectie 
strafaken van het Hof van Justitie. De kandidaten 
hebben verschillende strafzittingen bijgewoond, 
ook mochten ze aanzitten bij de verhoren 
van getuigen en verdachten door de rechter-
commissaris. Daarnaast hebben ze een aantal 
zittings- en voorgeleidingsdossiers voorbereid en 
besproken met de rechters. De rechters Danielle 
Karamatali, Marie Mettendaf, Maytrie Kuldip 
Singh, Siegliene Wijnhard en Ingrid Lachitjaran, 

traden tijdens deze stage op als mentoren van de 
kandidaten.
De inkijkstage is afgesloten met een presentatie 
waar de kandidaten hun ervaringen hebben 
gedeeld met hun mentoren en opleiders; 
het was duidelijk dat de toekomstige 
vervolgingsambtenaren veel hebben gehad aan 
de inkijk binnen de strafsector. Als bijzonder 
leermoment werd tijdens de presentatie de situatie 
aangehaald, waarbij de rechter-commissaris een 
verdachte in verband met de rechtmatigheidstoets 
van zijn inverzekeringstelling telefonisch hoorde, 
omdat deze verdachte niet was aangevoerd op 
het Kabinet van de RC. Dit is een situatie die 
slechts bij uitzonderlijke gevallen van overmacht 
plaatsvindt. Al met al was het een zeer leerrijke 
stage, die de kandidaten inzicht heeft gegeven in 
de werkprocessen bij de zittende magistratuur, met 
name in de unit straf eerste aanleg misdrijven en 
overtredingen en de unit RC.

De stageplek: het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat no. 5 (foto: Archief Hof van Justitie)
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Geregeld prijken op de voorpagina van de 
kranten, foto’s van advocaten en - zij het minder 
vaak - van (kandidaat) notarissen die beëdigd 
zijn geworden tijdens een buitengewone 
openbare zitting van het Hof van Justitie. 
Degenen die ooit eens zo een ceremonie hebben 
meegemaakt, weten dat het er heel plechtig 
aan toe gaat: de deurwaarder die de rol afroept, 
de Procureur-Generaal die rekwireert, en 
uiteindelijk het moment van eedafneming door 
de President van het Hof, gevolgd door mooie 
toespraken en de felicitatieronde. Aan deze 
bijzondere gelegenheden, gaat er echter heel 
wat vooraf. 

Het begint zo
Binnen de gelederen van het Hof, is het de Griffier 
die verantwoordelijk is voor de voorbereidingen. 
Secretariaatsmedewerkster Santousha Gezius die de 
Griffier hierbij ondersteunt, vertelt wat er allemaal 
gebeuren moet, voordat een kandidaat kan worden 
beëdigd: “Personen die het beroep van advocaat, 
kandidaat-notaris of notaris willen uitoefenen, 
moeten vooraf door het Hof van Justitie worden 
onderworpen aan een gedegen toelatingscontrole. 
Deze controle houdt in dat het Hof nagaat als de 
kandidaat in kwestie voldoet aan alle wettelijke 
vereisten van benoembaarheid zoals die zijn 
opgenomen in respectievelijk de Advocatenwet en 
de wet op het Notarisambt. 

Zo moet een jurist die het beroep van advocaat 
wil uitoefenen, eerst stage lopen bij een ervaren 
advocaat (een patroon) om onder diens toezicht 
praktijkervaring op te doen. Zo een advocaat-
stagiaire kan kiezen voor een voltijdse stage van 
24 maanden, of een deeltijdse van 30 maanden. 
Daarnaast moet de advocaat-stagiaire de 
advocatenopleiding succesvol hebben afgerond. 
Als aan deze eisen is voldaan, kan een verzoek 
voor toelating tot de Balie worden ingediend bij 
het Hof van Justitie. De administratie controleert 
of alle vereiste stukken aanwezig zijn, waarna het 
ingediende verzoek op de indieningslijst wordt 
geplaatst voor de verdere procedure. Het Hof 

stuurt dit verzoek naar de Deken van de Orde van 
Advocaten en de Procureur-Generaal voor advies. 
Indien de adviezen positief zijn, de stagiaire de 
voorgeschreven stage heeft doorlopen en de 
advocatenopleiding heeft afgerond, dan wordt 
het dossier van de kandidaat gerouleerd onder 
de leden van het Hof om advies over het verzoek 
van de kandidaat uit te brengen in verband met 
de besluitvorming tot toelating. Wordt er ook 
vanuit het Hof geen beletsel opgeworpen tegen 
de toelating van de kandidaat, dan wordt die 
uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de 
President van het Hof. Tijdens dit gesprek wordt 
hij geïnformeerd dat hij wordt toegelaten tot de 
Balie, en wordt ook aangegeven op welke datum de 
beëdiging zal plaatsvinden. Verder worden er enkele 
huishoudelijke afspraken gemaakt over de dag van 
de beëdiging zelf. Indien er op- en aanmerkingen 
mochten zijn van de leden over het gedrag of de 
attitude van de kandidaat tijdens de stage, dan 
worden deze ook met betrokkene besproken, zodat 
er daarin verbeteringen aangebracht worden. 
Volgens de eedsformule zijn de advocaten immers 
eerbied en respect verschuldigd aan de rechters.

Is het wel eens voorgekomen dat het verzoek om 
toegelaten te worden tot de Balie, afgewezen is? 
Ja, dat hebben we wel eens meegemaakt. Zoals ik 
al zei, gaan de stukken naar de Procureur Generaal 
voor advies, en hij laat een antecedentenonderzoek 
verrichten. Als blijkt dat de kandidaat eerder negatief 
met de Justitie in aanraking is gekomen, bijvoorbeeld 
als hij een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan zo 
iemand niet worden toegelaten. De kandidaat wordt 
hierover ook gehoord, waarna bij beschikking de 
toelating wordt geweigerd. Dat is natuurlijk wel een 
beetje sneu, maar gelukkig komt het heel zelden voor”. 

En hoe staat het met de beëdiging van notarissen 
en kandidaat-notarissen, wat gebeurt er dan?
“Het traject voor de beëdiging van kandidaat-
notarissen, komt in grote lijnen overeen met dat van de 
advocaten. Om te beginnen moet de kandidaat 
een stage van twee jaren hebben doorlopen op een 

Achter de schermen: 
  de beëdiging van 
  advocaten en notarissen
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notariskantoor en moet hij de opleiding notarieel 
recht met succes hebben afgerond. Als het verzoek tot 
beëdiging als kandidaat-notaris is ontvangen, geleidt 
het Hof deze door naar de Vereniging van Notarissen 
en Kandidaat-notarissen en de patroon voor advies. Als 
het advies positief is en betrokkene aan de wettelijke 
vereisten voldoet, wordt het dossier ter kennisname 
en advies gerouleerd onder de Hof Kamerleden die 
de beëdiging zullen doen. Als er geen bezwaren zijn 
tegen de beëdiging van de kandidaat, dan wordt 
hij uitgenodigd voor een beëdigingsgesprek met de 
President van het Hof, en wordt hem doorgegeven 
wanneer hij zal worden beëdigd. Ook worden de 
huishoudelijke regels van de dag van beëdiging met 
hen besproken. Wanneer het gaat om de beëdiging van 
een notaris, dan gaat het ietwat anders. Een nieuwe 
notaris kan namelijk pas worden beëdigd wanneer een 
oudere notaris is overleden of de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt. De reden hiervoor is dat het 
aantal notarissen wettelijk bepaald is op maximaal 
20. Dus pas wanneer er vanwege pensionering of 
overlijden van een notaris een plek vrijkomt, kan een 
nieuwe notaris worden benoemd. De kandidaat-
notaris die als eerste op de lijst staat, komt dan in 
aanmerking voor benoeming door de President van de 
Republiek, die het Hof van Justitie daarna vraagt om 
deze nieuwe notaris te beëdigen.”

De beëdiging is uiteraard een bijzonder moment 
waar de advocaat, kandidaat-notaris of notaris 
heel lang naar heeft uitgekeken. Het moet 
daarom een mooie dag worden, waarop alles 
vlekkeloos verloopt. Santousha vertelt: “De 
medewerksters van het secretariaat zijn belast met 
het organiseren van de beëdiging. Het begint met 
het versturen van de uitnodigingen en het doen van 
mededelingen aan de overige functionarissen binnen 
en buiten de rechterlijke organisatie; wanneer het 
gaat om de beëdiging van een advocaat, worden de 
Deken van de Orde van Advocaten en de Procureur-
Generaal uitgenodigd voor de plechtigheid, als het 
gaat om een kandidaat-notaris of notaris, dan wordt 
de voorzitter van de Vereniging van Notarissen en 
Kandidaat-notarissen en de patroon uitgenodigd. Bij 
de beëdigingen wordt ook steeds de pers uitgenodigd, 
de kandidaten zijn er natuurlijk ook met hun familie. 
Aangezien de beëdigingen tijdens een buitengewone 
openbare zitting van het Hof plaatsvinden, moeten wij 
er ook voor zorgen dat er een deurwaarder aanwezig 
is om de rol af te roepen. Een dag van tevoren zorgen 
wij ervoor dat de zaal helemaal wordt ingericht. We 
moeten er natuurlijk ook op toezien dat de stukken die 
nodig zijn in het dossier, allemaal tijdig af zijn. Er komt 
heel wat bij kijken, maar het is leuk om te doen, vooral 
omdat het voor de mensen zelf en hun familie, zo een 
speciaal moment is!” 

Spannend….. in afwachting van de beëdiging (foto: Voorlichting Justitie & Politie)
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De rechterlijke organisatie is duidelijk in opmars: 
recent is een interim directeur bedrijfsvoering 
aangetrokken om de verzelfstandiging van de 
bedrijfsvoering voor te bereiden. Daarnaast is 
op 12 april, de website met daarbij behorende 
uitsprakendatabank van het Hof gelanceerd 
en wordt de opzet van een eigen pers- en 
communicatie unit voorbereid. Ook op het gebied 
van opleidingen wordt niet stilgezeten. Op dit 
moment is de tweejarige RIO opleiding gaande, 
waarbij ervaren civiele juristen worden opgeleid voor 
het rechterlijk ambt. De recent afgeronde opleiding 
tot schrijfjurist-civiel heeft 8 schrijfjuristen afgeleverd 
die worden ingezet op de verschillende rollen, terwijl 
de voorselectie voor de opleiding tot schrijfjurist-
straf nu gaande is. Regelmatig reizen buitenlandse 
rechtsgeleerden naar ons land af voor het verzorgen 
van verdiepingscursussen en praktijkbegeliding 
van de RIO cursisten. Daarbovenop komt kijken dat 
het Hof van Justitie in februari van dit jaar, versterkt 
is met 7 rechters. Deze ontwikkelingen zijn toe te 
juichen, maar brengen uiteraard met zich mee dat er 
meer werk- archief- en opslagruimte nodig is. 

Om in te spelen op deze behoefte, heeft het 
ministerie van Justitie en Politie in september vorig 
jaar, goedgekeurd dat de rechterlijke organisatie 
het pand aan de Grote Combéweg no. 7, in gebruik 
mag nemen. In dit pand was tot voor enige jaren, het 
Bureau Familierechterlijke Zaken (BUFAZ) gehuisvest. 
Helaas kan het pand nog niet betrokken worden, het 
staat al een tijd leeg en moet dringend gerenoveerd 
worden. En daar is de Surinaamse Postspaarbank 
ingekomen. Deze bank bestaat op 1 januari 2020, 
140 jaar. In dat kader heeft de bank een project 
geïnitieerd waarbij zij een aantal historische panden 
in de stad gaat renoveren, waaronder het oud BUFAZ 
gebouw. De renovatie zal in overleg met de dienst 
Monumentenzorg en het ministerie van Openbare 
Werken worden uitgevoerd; een monumentaal pand 
mag namelijk niet zomaar worden gerenoveerd, 
de voorschriften die zijn opgenomen in de 
monumentenwet moeten stipt worden nageleefd. 

In aanloop naar de renovatie toe, is het gebouw 
toevertrouwd aan de zorg van de huismeesters 
Ramesh Ramdin en Newin Santokhi. Beide heren 
zijn ook belast met het onderhoud van de drie 
gerechtsgebouwen. Zij vertellen wat ze aantroffen 
aan de Combé: “Vorig jaar augustus kwamen we hier. 
We zijn echt geschrokken van wat we zagen, boven van 
het gebouw waren tientallen zwervers. Het was vol met 
matrassen en zakken vol rommel. Overal lagen lege 
portemonnees, van diefstal afkomstig natuurlijk. We 

hebben zelfs paspoorten en ID kaarten gevonden. Die 
mannen wilden niet uit het gebouw gaan, ze hebben 
ons zelfs aangevallen met een houten balk. We hebben 
ze uiteindelijk met behulp van de gedetineerden 
verjaagd uit het gebouw, Ik ben zelf BAVP-er 
(buitengewoon agent van politie), dus we zijn radicaal 
opgetreden tegen ze”, doet Ramesh uit de doeken. 

Nadat de zwervers waren verjaagd begon 
het schoonmaakwerk pas echt. Newin vertelt: 
“Het gebouw zag er echt erg uit, overal waren 
houtluizennesten, dat moesten we als eerste 
aanpakken. We hebben toen laten spuiten. Daarna 
hebben we deuren gezet op de begane grond en alle 
ramen dichtgespijkerd, zodat niemand meer naar 
binnen komt. Het hele terrein was overwoekerd, dus 
hebben we dat laten schoonmaken. Verder hebben we 
de schutting gerepareerd en het terrein opgevuld met 
zand, Er is nu gelukkig bewaking, maar we komen toch 
iedere dag zelf inspecteren. Er mag niets gebeuren met 
het gebouw!” 

Het oud-BUFAZ gebouw aan de Grote Combéweg no. 7 
(foto: Archief Hof van Justitie)

De huismeesters Ramesh Ramdin en Newin Santokhi op 
inspectieronde

Ruimte voor de rechterlijke organisatie
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De voorbereiding
De eerste gedachten over een website van het 
Hof, werden een jaar of 10 geleden geventileerd, 
maar het duurde nog tot het jaar 2016 voordat 
de bouw van de website en uitsprakendatabank 
werden opgenomen in het meerjaren strategisch 
beleidsplan van het Hof van Justitie. Kort daarna 
werd overgegaan tot het beschrijven van het project 
en het opstellen van de begroting. Uiteindelijk 
is het project, dat officieel genaamd is “Project 
Ontsluiting Rechterlijke Uitspraken”, gefinancierd uit 
het POBB fonds van het Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. POBB staat voor “Programma 
Ondersteuning Buitenlands Beleid”. 

De uitvoering
De Stichting Juridische Samenwerking Suriname-
Nederland (SJSSN) werd aangesteld als 
projectuitvoerende organisatie. De bouw van 
de website is uitbesteed aan de bedrijven Smart 
Coding en Bit Dynamics, met ondersteuning van 
Surinaamse en Nederlandse ICT deskundigen, 
respectievelijk Lloyd Cameron en Marc van Opijnen. 
Vanuit het Hof van Justitie zijn de rechters Dinesh 
Sewratan, Sandra Nanhoe-Gangadin en Jane Jensen 
aangewezen als portefeuillehouders ICT beleid. 
Deze drie rechters hebben naast hun volle dagelijkse 
belasting aan rechtsprekende taken, de progressie 
van het project actief gemonitoord en aangestuurd. 

Het Hof van Justitie 
lanceert eigen website

Het moment van overdracht: het Hof van Justitie heeft haar eigen website! (foto: R. Abhelakh)

Op vrijdag 12 april 2019 werd de website met daarbij behorende uitsprakendatabank van het Hof van Justitie, 
officieel gelanceerd in de zittingszaal van het gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein. Wnd. Hof 
President Iwan Rasoelbaks sprak vol trots van een historisch moment, waar heel veel werk aan vooraf is gegaan. 

16



Zij werden daarbij ondersteund door de coördinator 
communicatie van het Hof van Justitie, Marjory 
Sanches. Er is al met al ruim anderhalf jaar gewerkt 
aan de totstandkoming van de website en de 
uitsprakendatabank. 

Op de website is informatie te vinden over onder 
andere de bereikbaarheid van de rechterlijke 
organisatie, de verschillende juridische 
procedures, de gedragscode voor de rechters, het 
procesreglement en actuele ontwikkelingen binnen 
de rechterlijke organisatie. De uitsprakendatabank 
bevat een schat aan historische en actuele 
Surinaamse jurisprudentie, zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep. De uitsprakendatabank wordt 
vooralsnog beheerd door de SJSSN, de website 
wordt beheerd door de communicatie unit van het 
Hof van Justitie, met ondersteuning van de afdeling 
ICT van het ministerie van Justitie en Politie in de 
persoon van de IT service officers Maurice Galon en 
Radj Narain. 

Een deel van de historische uitspraken is 
aangeleverd door de SJSSN vanuit haar eigen 
bestand. Ook de redactie van het Surinaams 
Juristenblad heeft een aanzienlijk aantal uitspraken 

ter beschikking gesteld. Voor wat betreft de 
actuele uitspraken, worden deze geselecteerd 
door de rechters zelf, dit aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria. Deze geselecteerde 
uitspraken worden daarna vanuit de communicatie 
unit van het Hof van Justitie, doorgeleid naar 
de databankbeheerder, die deze uitspraken 
anonimiseert waarna ze op de uitsprakendatabank 
worden geplaatst. Het anonimiseren houdt in 
dat de gegevens van waaruit de identiteit van de 
procespartijen, of - in het geval van strafvonnissen 
- de identiteit van verdachten, slachtoffers en 
getuigen valt af te leiden, worden vervangen door 
standaardformuleringen. 

Met de lancering van de website en de daarbij 
behorende uitsprakendatabank, heeft het Hof van 
Justitie een waardevolle bijdrage geleverd aan het 
juridisch onderwijs en de rechtswetenschap, en in 
feite aan de bevordering van de rechtsontwikkeling 
en de rechtseenheid in Suriname.

De website met daarbij behorende 
uitsprakendatabank is voor een ieder toegankelijk 
via www.rechtspraak.sr. 

ICT deskundige Marc van Opijnen licht de website toe (foto: Voorlichting Justitie & Politie)
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De eerste lichting schrijfjuristen 
gaat aan de slag!

Op vrijdag 31 mei 2019 is de opleiding tot 
schrijfjurist-civiel, officieel afgesloten met de 
uitreiking van certificaten aan de geslaagden. Het 
was een mooi moment voor de schrijfjuristen; de 
afsluiting van een traject dat bijkans 2 jaar geleden 
begon met een oproep in de dagbladen aan 
juristen om zich op te geven voor deze opleiding. 
Van de ruim 30 personen die toen solliciteerden, 
hebben 11 de intensieve selectieprocedure 
doorstaan. Die selectieprocedure bestond uit 
een sollicitatie- gesprek, een schrijftest, een 
antecedentenonderzoek en een psychologische test. 

Het begin
De opleiding tot schrijfjurist is aangevangen op 2 
januari 2018 en heeft 15 maanden geduurd. Het 
is de eerste keer in Suriname dat personen zijn 
opgeleid voor deze functie. De opleiding bestond uit 
een theoretisch en praktijk gedeelte. Het theoretisch 
gedeelte was gericht op kennisoverdracht over 
de verschillende onderwerpen binnen het 
civiel recht. Deze theoretische cursussen zijn 
verzorgd door Nederlandse rechtsgeleerden, 
waaronder voormalige rechters en advocaten en 

een voormalig Procureur-Generaal bij de Hoge 
Raad der Nederlanden. Verschillende Surinaamse 
rechters zijn daarbij opgetreden als counterpart 
van de buitenlandse opleiders. Het praktische 
gedeelte van de opleiding vond eveneens plaats 
onder begeleiding van Nederlandse juristen en de 
Surinaamse rechters, en was gericht op het leren 
schrijven van vonnissen in handelszaken in eerste 
aanleg. Tijdens de opleiding waren er uiteraard 
verschillende beoordelingsmomenten, en van de 
11 kandidaten hebben uiteindelijk 8 de eindstreep 
behaald. 

Wat doet een schrijfjurist eigenlijk?
Het dagelijks werk van een rechter bestaat onder 
andere uit het lezen en analyseren van dossiers, 
waarbij het probleem van de zaak feitelijk en 
juridisch wordt uitgezocht. Als de rechter eenmaal 
zijn oordeel heeft gevormd, moet hij dit nog 
formuleren en vastleggen in de vorm van een 
vonnis. Iedere rechter heeft daarnaast ook nog 
zittingswerk in de rechtszaal. Al met al, een 
heel zwaar takenpakket. Het is de taak van de 
schrijfjurist om de rechter te ondersteunen bij het 

De eerste lichting Surinaamse schrijfjuristen: mr. Marlon Warner, Nathaly Amatkarijo LLM, Grasila Sitaram LLM, 
Vanessa van der San LLM, mr. Gaytrie Mangal, Suraya Changoer LLM, Kajal Tahdil LLM en mr. Marc Ombre 
(foto: Voorlichting Justitie & Politie)
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analytisch lees- en uitzoekwerk, daarnaast assisteert 
de schrijfjurist de rechter bij het formuleren 
en vastleggen van het vonnis. Hierdoor wordt 
de werkdruk van de rechter verlicht, wat zich 
uiteindelijk vertaalt in een verhoogde productie van 
vonnissen. Het is wel belangrijk om te weten dat 
hoewel de schrijfjurist de rechter assisteert bij de 
totstandkoming van het vonnis, de rechter zelf altijd 
de eindverantwoordelijkheid voor het vonnis draagt. 
De schrijfjuristen die de opleiding succesvol hebben 
afgerond, worden ingezet bij het concipiëren van 
vonnissen op de handelsrol, de kort geding rol en in 
hoger beroep civiel en ambtenarenzaken. 

Hoe was het nou echt?
Twee van de schrijfjuristen, Marlon Warner en Suraya 
Changoer vertellen hoe zij de opleiding hebben 
ervaren: 
“Ik ben Marlon Warner en ben mijn academische 
vorming in rechtswetenschappen begonnen aan 
de Anton de Kom Universiteit. In de jaren 90 ben ik 
vertrokken naar Nederland, waar ik mijn studie rechten 
heb voltooid aan de Universiteit van Amsterdam. Ik 
heb een carriere in uiteenlopende sectoren achter de 
rug, zo was ik in Suriname als journalist verbonden 
aan de SRS. Ook in Nederland heb ik ruime ervaring 
opgedaan, van beveiliger tot juridische dienstverlener 
bij de grootste Nederlandse vakbond. Ik zag de 
opleiding tot schrijfjurist als een kans om na 27 jaar 
in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt, de 
Surinaamse rechtspraak te komen versterken. Ik wilde 
mijn handen uit de mouwen steken voor Suriname, en 
niet op veilige afstand kritiek leveren. Ik ben namelijk 
van mening dat wij als maatschappij veel minder 

moeten klagen, maar meer in oplossingen moeten 
denken. De opleiding zelf vond ik heel leerrijk. Ik maak 
het nu van de andere kant van de tafel mee welke 
denkprocessen aan het rechterlijk oordeel voorafgaan. 
Dat is ontzettend interessant. Naar mijn mening is de 
kennis die ons tijdens de opleiding is bijgebracht als 
basis zeker voldoende om het werk goed te kunnen 
verrichten, maar permanente scholing en verdieping in 
de materie is zeker geen overbodige luxe. Ik heb in ieder 
geval de behoefte om steeds te blijven leren! ” 

Suraya Changoer op haar beurt, gaf het volgende 
mee: 

“Ik ben 26 jaar, en nog niet zo lang gelden 
afgestudeerd, in het jaar 2017 behaalde ik mijn 
Masters in het Surinaams recht aan de Anton de 
Kom Universiteit. De opleiding tot schrijfjurist leek 
mij mooi aan te sluiten op mijn universitaire studie. 
Ik zag het als een mogelijkheid om de kennis die ik 
op de universiteit had opgedaan, toe te passen in de 
praktijk. Ik heb schrijven trouwens altijd leuk gevonden, 
Ik heb mij opgegeven voor de opleiding en ik kwam 
door de selectie. In januari 2018 ben ik dus gestart, 
daarvoor had ik geen juridische werkervaring. Tijdens 
de opleiding heb ik veel kennis opgedaan en ook 
mijn schrijfvaardigheid is verbeterd. Ik heb ook leren 
omgaan met de werkdruk en stress die soms gepaard 
kan gaan met het schrijven van vonnissen. Al met al 
heb ik de opleiding als heel positief ervaren. Mijn motto 
is dat je nooit moet opgeven. Als je iets wil moet je jou 
voor 100% inzetten en het uiterste uit jezelf halen. Dat 
heb ik steeds voor ogen gehouden tijdens de opleiding, 
en het is me gelukt!” 

Docent Dolf Rueb en zijn counterpart rechter 
Anand Charan (foto: Voorlichting Justitie & Politie)

Afsluiting van de opleiding: van harte gefeliciteerd!
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Hoe goed kent u het Hof van Justitie? 
Test uw kennis met onze woordzoeker. 
Wie zoekt zal vinden maar mocht het niet lukken, 
kijk dan maar op de laatste pagina.  
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Oproep aan alle creatieve collega’s!
Bedenk een passende, pakkende en bovenal originele naam voor onze digitale magazine, en 
win een mooie prijs. Inzendingen kunnen tot 15 augustus 2019 gemaild worden naar  
het e-mail adres hvjmagazine@gmail.com. 

Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend voor medewerkers van de rechterlijke organisatie.

APPELLANT AUDIENTIEBLAD BESCHERMINGSBEVEL       ECHTSCHEIDING 
GEINTIMEERDE GEMACHTIGDE GRIFFIER PROCESPARTIJEN
PROCES-VERBAAL RAADKAMER RECHTER TOGA
UITSPRAAK VERHOOR VERWEERDER VERZOEK 
VERZOEKSCHRIFT  VERZOEKSTER VONNIS WRAKING

Oplossing
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Monique van Genderen, Karishma Mahabier, Eugenie Ommen, 
Cherida Tamsiran, Glenn Tewari en Vareille Vyent

Eindredactie:  
Marjory Sanches

Fotografie:  
Bentik Paulus (tenzij anders vermeld)

Vormgeving:  
Art Sabina Design & Printing NV

Contact met de redactie: 
hvjmagazine@gmail.com 

Overname van artikelen is met bronvermelding toegestaan

Woordzoeker
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