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Toespraak i.v.m. beëdiging van mr. V. BENDANON tot advocaat d.d. 24 

augustus 2022. 

Edelachtbare President van het Hof van Justitie, geachte college, wnd PG, 

griffier, Deken van de Orde van Advocaten, collega’s, familie, vrienden en 

overige aanwezigen. 

Vandaag is een heugelijke dag voor mij en mijn collega’s. Met dit nieuwe 

chapiter mag ik 1 van de doelen die ik voor mezelf heb gepland, afvinken. Ik 

heb nog niet alles bereikt wat ik zou willen bereiken, maar ik kom eraan. Wat 

mij motiveert is steeds weer:  

When it is your time, no one can stop your shine. 

Iedereen op deze wereld werkt op basis van zijn of haar tijdzone. Mensen 

om jou heen lijken je misschien voorbij te racen en bij sommigen lijkt het 

alsof jij ze voorbij racet. Onthoud 1 ding: Iedereen loopt zijn eigen race, in 

zijn eigen tijd. Benijd ze niet, want ze zitten in hun tijdzone. En jij in de 

jouwe.  

Je bent niet laat! 

Je bent niet vroeg! 

Je bent op tijd! 

Doe je best voor jezelf, steeds voor jezelf, want het leven is geen competitie. 

Realiseer dingen voor jezelf en maak jezelf blij. Jij moet trots zijn op jezelf. 

De rest volgt dan bijna automatisch! 

 

Ik heb sedert de start van mijn carrière die in Suriname begon bij het parket van 

de Procureur-Generaal affiniteit met het strafrecht. In oktober 2014 ben ik na 

een verblijf van 22 jaren in Nederland naar Suriname geremigreerd waar ik van 
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december 2014 tot en met augustus 2018 als griffier bij het Hof heb gewerkt. In 

september 2018 ben ik als stagiaire gestart bij Sewcharan Advocaten waarbij ik 

mij voornamelijk heb toegelegd op het strafrecht. Als stagiair van (mr.) Benito 

Pick heb ik, mede dankzij zijn geduld en openheid een leerrijke stageperiode 

mogen afsluiten, waarvoor mijn hartgrondige dank. 

Door mijn vorige werkervaringen en mijn stage op het gebied van strafrecht is 

het begrijpelijk dat ik mij zal profileren als strafadvocaat. Mijn interesse is 

gevormd door de combinatie van het juridische inhoudelijke aspect en het 

persoonlijk contact met cliënten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het 

individu beschermd wordt tegen de vaak almachtige overheid. Ik zie het als 

mijn taak als advocaat dat er in dit kader meer balans komt. Voorts vind ik het 

belangrijk dat er een weerwoord wordt gevoerd namens de “underdog”, en 

tenslotte dat ik mij, na mijn ervaringen vanuit de zijde van de overheid (het 

parket, kantongerecht, Hof en de rechtbank Amsterdam) ik nu aan de andere 

kant naast de verdachte/ underdog voor zijn rechten wil opkomen.  

Niet om schuldigen vrij te pleiten zoals velen mogelijk denken, maar om 

verdachten hun rechten te waarborgen. Uiteindelijk is het de rechter die een 

oordeel velt en niet de advocaat die verdachten vrijspreekt.  

Een goede advocaat is naar mijn mening hij die zegt wat hij doet en doet wat hij 

zegt. Dat betekent wanneer je een zaak aanneemt, de cliënt moet weten zonder 

twijfel dat je er voor de cliënt zal zijn. Dat kan door goede communicatie met de 

cliënt, zodat hij zich niet afvraagt of je er bent voor hem, maar dat bij eventuele 

twijfel over zijn positie hij weet dat hij terug kan vallen op jou. Een goede 

communicatie is van essentieel belang. Kortweg: Doe wat je zegt! Houd je 

vervolgens aan hetgeen je hebt gezegd. 

Ik feliciteer hierbij de nieuwe collega advocaten en wens hen succes toe in hun 

carrière.  
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Tot slot dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen, ik dank ook mijn kinderen, 

familie, vrienden die mij steeds hebben ondersteund en mijn vriendin. Maar 

bovenal dank ik de Heer voor de kracht en begeleiding die ik van hem mocht 

ontvangen en dat ik vandaag hier sta.  


