
Beëdiging dankwoord (speech) advocaat bij het Hof van Justitie 

 

Meneer de President van het Hof van Justitie, leden van het Hof van Justitie, mevrouw de 

Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, mevrouw de griffier van het Hof van Justitie, de 

Deken van de Orde van advocaten, de Patronen, collega-advocaten, genodigden, dames en heren, 

goedemorgen. 

Vandaag 24 augustus 2022 is voor mij een hele mooie en een gedenkwaardige dag die zich 

slechts één keer voordoet in mijn leven 

Mijn interesse voor de advocatuur is ingerold toen ik tijdens mijn laatste jaar masterrechten 

studie op de Anton de Kom Universiteit van Suriname mocht meelopen met Mr. Dayenne 

Peterhof. Na voornoemde studie afgerond te hebben, heb ik besloten om de advocatuur in te 

gaan. 

Nadat Mr. Alwin R. Baarh en Mr. Nalini Ramnarain zich bereid hebben verklaard om op te 

treden als mijn patronen, ben ik in 2018 begonnen als advocaat-stagiaire bij Baarh Advocaten. 

De weg naar succes is niet zonder obstakels. Echter heb ik mij hierdoor niet uit het veld laten 

slaan. Aan ons wordt vaak gezegd dat we groot moeten dromen, maar soms vrezen we dat onze 

dromen te groot, te hoog gegrepen en volledig onrealistisch lijken te zijn. Op deze weg kunnen 

we angstig zijn voor afwijzing en kritiek van anderen dat we niet meer in ons zelf willen 

geloven. Maar wanneer we het niet proberen zullen we ook nooit weten waartoe het ons had 

kunnen leiden. Ik heb kritiek als positief ervaren. Het gaf mij de positieve energie, de 

gedrevenheid en de wilskracht om mijn doel te bereiken. 

Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken, Spreuken 16:3 

Mijn dank gaat uit naar de Almachtige. Met Zijn wil en genade ben ik wie ik ben vandaag en dat 

Hij mijn weg naar succes verder zal plaveien. 

Voorts gaat mijn dank uit naar mijn ouders, mijn zus, mijn broertje, familie en vrienden, voor de 

liefde, het geduld en het geloof dat ze in mij hebben, die onder anderen hebben bijgedragen aan 

mijn groei en vorming als persoon. 

Mijn dank gaat ook uit naar Mr. Baarh en Mr. Ramnarain voor de kritische begeleiding, wijze 

raad en ondersteuning en mijn overige kantoorgenoten. 

Met de opgedane kennis en ervaring in de rechtspraktijk zal ik op een richtige wijze invulling 

geven in mijn beroep als advocaat die onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en 

betrouwbaar is.  



Tot slot feliciteer ik mijn collega-advocaten met hun beëdiging en dank ik u allen voor uw 

aanwezigheid bij dit heuglijk feit. 

 

 

 

Paramaribo, 24 augustus 2022 


