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Bij landsverordening van 5 Augustus 1948 (G.B. No. 88) is
het Reglement op de inrichting en samenstelling van de Suri-
naamse Rechterlijke Macht in dien zin gewijzigd, dat de naam
^raM'zt/n is veranderd in arfuocaai ').

Voor zover ons bekend, is er over de geschiedenis van de balie
in Suriname nooit geschreven; hier en daar verspreid liggen de
gegevens, die wij — zonder aanspraak te kunnen maken op vol
ledigheid — hieronder publiceren.

Het is niet na te gaan wanneer voor het eerst advocaten in
Suriname zijn opgetreden.

In 1785 werd door het Hof van Civile Justitie in Suriname een
„Ordonnantie op de Manier van procederen" vastgesteld, die op
1 September 1785 in werking trad. In capittel II van de ordon-
nantie is een hoofdstuk opgenomen „Van de Practizijns voor
den Hove van Civile Justitie", waarin werd bepaald, dat niemand
zal worden geadmitteerd als Advocaat te postuleren, indien hij
niet wordt bevonden „Eerlijk, bekwaam en geoefend in de
Practijcq", terwijl voorgeschreven was, dat de eed, door de
praktizijns afgelegd, op de eerste dag der eerste sessie van het
jaar moest worden vernieuwd. Voor elke zaak, waarin de prak-
tizijn optrad, moest hij een behoorlijke „procuratie" overleggen,
tenzij hij een generale volmacht had om voor een bepaald persoon
in rechten op te treden. Mondelinge verklaringen ter rolle waren
toegelaten, doch indien deze vier regels overschreden, behoorden
zij „in scriptis te worden overgeleverd"; hierbij werd bepaald, dat
„de Praktizijns, welke niettegenstaande dit artikel den train

') Praktizijn betekent praktizerend advocaat (Zie Ballieux in N.J.
1939 p. 402 en 476.

De Staats Commissie 1852 stelde voor de naam praktizijn te veran-
deren in pleitbezorger.
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„der Rollen door langwijlige dictamen zullen komen op te houden,
„gemuliteerd worden in een boete van /. 20".

Dat er in 1786 advocaten in de praktijk waren, leert ons een
verzoekschrift van de heer M. Perreira de Leon, mederegent van
de Portugese Joodse Natie in Suriname, en sedert 15 jaar solli-
citeur-postulant voor Kommissarissen van kleine zaken, die zich
in dat jaar met een verzoek tot de Raad van Civile Justitie wend-
de om als procureur-postulant te worden toegelaten. Naar aan-
leiding hiervan zonden de advocaten en procureurs bij de Raad
een protest in, als gevolg waarvan het verzoek „voor het tegen-
woordige" werd afgewezen. De Regenten der Portugese Natie
richtten zich naar aanleiding van deze afwijzing tot de eigenaren
der Kolonie met een adres, waarin wij over het protest lezen: „In
„de aangevoerde redenen gronden zij hun tegenkanting niet op
„enige eerloosheid of bekwaamheid van den verzoeker, maar daar-
o p dat er geen voorbeeld van is, dat iemand der Jooden in Hol-
l a n d zij toegelaaten als advokaat Postulant voor de Hoven der
„vereenigde Provinciën, zich daarenboven beklaagende over het
„verlies dat zij hier in hunne praktijk zouden moeten leiden". In
de Zsssai /«'s/0/7 jwe s«r /a co/om'e ife 5«n'wawc, waaraan het boven-
staande is ontleend en waar als bijlage het rekest van de Regenten
is opgenomen wordt de afloop van de zaak niet vermeld; aange-
nomen mag echter worden, dat aan de Joden de toegang tot de
Balie niet is ontzegd.

In het eerste Regeringsregelement van 1816, vastgesteld na het
Engels tussenbestuur, worden de criminele en civiele justitie vrij
uitgebreid geregeld. In de artikelen 75, 76 en 77 van dit regele-
ment komen de volgende bepalingen omtrent praktizijns voor:

„Art. 75. Geene Praktizijns mogen voor het Hof postuleren,
dan die voor hetzelve behoorlijk, na het afleggen van den eed,
zullen zijn geadmitteerd. Het Hof zal de admissie mogen weige-
ren, om redenen tot deszelfs decisie staande, ook zal het de eens
gegevene admissie mogen intrekken, of de geadmitteerden voor
korteren of langeren tijd suspenderen of corrigeren, wanneer
dezelve of in het respect aan den Hove mogten mankeren, of de
zaken, hun toevertrouwd, niet getrouw behandelen, en in het
algemeen, wanneer het mogte gebeuren, dat het belang van de
Justitie ene zodanige voorziening vorderde, in afwachting van
de nadere bepaling omtrent dit stuk, bij de manier van proce-
deren te maken.

Art. 76. Het Hof zal ook moeten waken tegen alle ongeoor-
loofde delayen, chicanes, langwijligheden in schrifturen en plei-
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dooijen en zorgen voor eene rigtige en zoo veel mogelijk spoedige
expeditie van zaken, en daarop een provisioneel Reglement
mogen maken, onder approbatie van den Gouverneur-Generaal,
in afwachting van de manier van procederen.

Art. 77. Het Hof beoordeelt en taxeert, in gevallen van klag-
ten, de declaratien van de Praktizijns, en houdt hierbij, in af-
wachting van nadere bepalingen bij de manier van procederen,
waarbij een Tarief, naar hetwelk zal moeten worden gedeclareerd,
zal moeten worden overgelegd, in het oog de gebruiken der kolo-
nie, doch waakt tegen misbruiken in dezen".

Deze bepalingen zijn met ongeveer gelijke bewoordingen her-
haald in het door de Commissaris-Generaal Johan van den Bosch
in 1828 samengesteld Regeringsreglement. In dit Reglement is
bepaald, dat de Raad van kleine zaken zal rechtspreken zonder
toelating van praktizijns.

De tweede Titel van het Regeringsreglement van 1832 handelt
over Policie en Justitie; alle bepalingen omtrent praktizijns zijn
daarin weggelaten.

Dit reglement werd vervangen door dat van 1865, dat evenmin
voorschriften inhield betreffende praktizijns.

Vóór de invoering van de wetgeving, die op 1 Mei 1869 in wer-
king trad, vinden wij weinig legislatieve producten, de balie aan-
gaande; ik vond slechts de publicatie van 17 Mei 1859 betreffende
het costuum der advocaten en procureurs.

In het in 1860 verschenen werk „.ByoVage fo< «"e
e /aren

geschreven door Semuel van Praag, vroeger procureur in
Suriname 1), welk werk een felle aanval bevat tegen de President
van het Geregtshof Mr. F. M. C. PELS RIJCKEN, onder wiens pre-
sidium de admissie van Van Praag als Procureur werd ingetrok-
ken, lezen wij een en ander over de wijze, waarop civiele zaken in
die jaren werden behandeld en afgedaan.

Op 1 Mei 1869 werd een nieuwe wetgeving in Suriname inge-

1) De praktizijn Semuel van Praag was goed thuis in de Franse en
Engelse literatuur; in zijn aangehaald boek blijkt dit duidelijk. Van hem
is het volgend verhaal bewaard gebleven. Pleitend over een artikel in
de wet, dat voor verschillende uitleg vatbaar was, zeide hij, dat in
Ottello de volgende regel voorkwam: „Takeout the light and then take
out the light". Na Shakespeare's dood ontstond er een hevig dispuut
over die woorden en toen de literatoren het over de betekenis niet eens
konden worden besloten zij aan de grote dichter in het hiernamaals
opheldering te vragen. Het antwoord van Shakespaere was: „My dear
friend, I don't know it myself".
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voerd, en bij Koninklijk Besluit van 4 September 1869 No. 17
vastgesteld:

1. Het Reglement op de inrigting en de zamenstelling der Regter-
lijke Magt in de kolonie Suriname.
2. De Algemene Bepalingen der Wetgeving van de kolonie
Suriname.
3. Het Burgerlijk Wetboek.
4. Het Wetboek van Koophandel.
5. Het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering.
6. Het Wetboek van Strafregt.
7. Het Wetboek van Strafvordering — en
8. Het Reglement op het Notarisambt.

In het eerstgenoemd Reglement was voorgeschreven, dat al
wat betreft de admissie en het costuum der praktizijns (het
woord procureur, onder het Geregtshof gebruikelijk, werd door
praktizijn vervangen) en het toezicht van het Hof van Justitie
over de handelingen der praktizijns als zodanig, bij besluit van
de Gouverneur zou worden geregeld, en reeds in het tweede num-
mer van het Gouvernementsblad van 1869 wordt het Besluit
van 4 Januari 1869 betreffende de admissie der praktizijns en
het toezicht van het Hof van Justitie over hunne handelingen als
zodanig opgenomen.

Hieronder zullen wij nog enige onderwerpen behandelen de
Balie betreffende:

Het examen werd volgens het besluit van 1869 gehouden voor
twee praktizijns, door het Hof van Justitie aangewezen, ten over-
staan van een door het Hof benoemde Commissie.

De examinatoren hadden een raadgevende stem.
Zij, die bij het Geregtshof waren toegelaten als procureur, be-

hoefden het examen niet af te leggen.
Het trekt de aandacht, dat in het Besluit niet is geregeld, wan-

neer het praktizijnsexamen zal worden gehouden; de bedoeling
was blijkbaar, dat alleen wanneer er behoefte aan praktizijns
bestond, gelegenheid werd gegeven om zich aan het examen te
onderwerpen.

De praktijk was, dat de Balie bepaalde of er behoefte aan uit-
breiding was.

Tegen deze wantoestand rees een felle critiek, en wij zien dan
ook, dat een in 1908 opgerichte kiesvereniging als een der pro-
gramma punten opneemt:
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„Jaarlijksche gelegenheid tot het afleggen van het examen voor
praktizijn bij het Hof van Justitie" 1).

Het duurde evenwel tot 1914, voordat dit desideratum werd
ingewilligd. Bij besluit van 22 December 1914 (G.B. No. 80)
werd bepaald, dat eenmaal 's jaars gelegenheid moest worden ge-
geven om het praktizijnsexamen voor het Hof van Justitie af te
leggen.

Tot 1915 was het aan ieder vergund om zich aan het examen
te onderwerpen. Bij Besluit van 31 December 1915 (G.B. No. 88)
werd een voorbereidingsexamen ingesteld voor degenen, die
geen diploma Mulo of H.B.S. met drie jarige cursus hadden, of
niet bevorderd waren tot de 4e klasse van een H.B.S. met 5
jarige cursus.

In 1933 werd er in de wijze van examenafnemen wijziging ge-
bracht; in plaats van het examen door twee praktizijns te doen
afnemen belastte zich elk der Commissieleden met een of meer
vakken.

De Rechterlijke Organisatie 1936 maakte wijziging van het
Praktizijnsbesluit nodig en bij besluit van 7 April 1936 (G.B. No.
70) werd een nieuw besluit ingevoerd. Voor het eerst werden de
vakken, waarin geëxamineerd werd in het Besluit opgenomen en
als nieuw vak ,,de beginselen der Staatshuishoudkunde" inge-
voerd. Volgens artikel 4 van het Besluit omvat het praktizijns-
examen de volgende vakken, die in twee gedeelten kunnen
worden geëxamineerd:

a. het burgerlijk recht; handelsrecht; faillissementsrecht en
burgerlijk procesrecht van Nederland en van Suriname;

5. de hoofdzaken van het Romeinse recht;
c. de beginselen der Staatshuishoudkunde;
i. het Nederlands Staatsrecht en de hoofdzaken van het Staats-

recht van Nederlands-Indië, van Suriname en Curacao, be-
nevens de hoofdzaken van het administratierecht van Neder-
land en van Suriname, van het Nederlandse strafprocesrecht
de hoofdzaken.

Van degenen, die geen voorbereidend examen deden, wordt
bovendien geëist het vlot en behoorlijk lezen en voor de vuist
vertalen van een eenvoudig stuk proza uit het Latijn in het
Nederlands.

In 1948 werd een nieuwe wijziging ingevoerd. Een toelatings-
•) Zie mijn artikel „Kiesverenigingen in Suriname" in D.W.I.G.

28e Jg. 1947.
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examen, bevattende Nederlandse taal, Latijn, beginselen der
Staatshuishoudkunde en inleiding tot de rechtswetenschap werd
ingevoerd, en het examen verder verdeeld in twee gedeelten, die
de vakken omvatten, als in 1936 opgenomen. Het besluit tot
wijziging zou in werking treden een jaar na dat van zijn afkon-
diging, zijnde 3 April 1948.

Inmiddels hebben de zaken zich gewijzigd en bij landsverorde-
ning van 30 September 1948 (G.B. No. 127) werd de Surinaamse
Rechtsschool opgericht, die een afdeling bevat tot apleiding voor
het examen, vereist om als advocaat in Suriname te kunnen
worden toegelaten.

In de toekomst zullen dus slechts degenen die de Rechtsschool
bezoeken het examen mogen doen, en zal het Praktizijnsbesluit
t.a.v. de examens moeten worden ingetrokken (zie Memorie van
Antwoord ontwerp Rechtsschool, Bijlagen Staten 1948-1949,11.5).

Tot 1918 werd geen diploma uitgereikt, blijkbaar was men
toen van oordeel, dat een voor praktizijn geslaagd candidaat zich
onmiddellijk zou vestigen, hetgeen tot 1933 inderdaad de prak-
tijk is geweest.

In het Besluit van 1918 is een bepaling opgenomen, luidende:
„Indien de Commissie van oordeel is, dat de candidaat die

„kundigheden bezit, wordt hem, daarvan een getuigschrift over-
„handigd." In 1936 werd deze bepaling enigszins gewijzigd, en
vastgelegd, dat het getuigeschrift (het Besluit spreekt geheel
overbodig van getuigschrift of diploma) de bevoegdheid geeft
om te worden toegelaten als praktizijn.

Z,e<&« van ^e Ba/ze.

Van 1869 tot 1948 zijn 36 praktizijns op het tableau inge-
schreven. Van deze praktizijns is één lid, later Voorzitter, van het
Hof van Justitie geweest, nl. I. DA COSTA, terwijl verschillende
hunner als tijdelijk lid hebben gefungeerd, of rechter-plaatsver-
vanger bij het Hof of een der Kantongerechten waren. Opmerke-
lijk is, dat 15 leden van de balie lid van de Staten en 5 griffier
van dit College zijn geweest. In 1933 slaagde de eerste vrouwelijke
candidaat. Deze heeft zich nooit als praktizijn gevestigd.

Van optreden van de balie als zodanig naar buiten zijn weinig
voorbeelden.
West-Indische Gids XXX 12
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In 1918 was er een kwestie over de al of niet wettigheid van
vervanging van de President van het Hof door een tijdelijk Lid
van dit College. Om aan de bestaande rechtsonzekerheid daar-
omtrent een einde te maken werd de vervanging van de President
bij K.B. van 1 October 1918 geregeld. Toen het in Suriname
bekend werd, dat het K.B. in Suriname was ontvangen, doch niet
door de Gouvemeiur werd afgekondigd, wendden de leden der
Balie zich bij verzoekschrift van 6 Januari 1919 tot de Gouver-
neur, onder mededeling, dat zij, die de belangen der rechtzoeken-
den te behartigen hebben, elk langer uitstel van de afkondiging
een gevaar achten. Bij publicatie van 13 Februari 1919 (G.B. No.
9) geschiedde de afkondiging.

Maarregelen to£ « i /Wing o/ venm'n<fen»g.

In het Voorlopig Verslag van de Staten op de begroting 1917
werd aanbevolen om twee jonge advocaten uit Nederland te
laten uitkomen om onder zekere garantie de rechtspraktijk uit
te oefenen. De Gouverneur antwoordde hierop, dat het niet op
de weg van de overheid lag jonge rechtsgeleerden naar Suriname
te lokken. In 1933 werd overwogen, of het wenselijk was het aan-
tal praktizijns te beperken; verder dan de overweging van dit
denkbeeld kwam men niet.

Op initiatief van Mr. Dr. J. C. de Miranda, lid van het College
van Algemeen Bestuur, werd begin November 1948 de Surinaamse
Rechtsschool gesticht. Op 1 October 1948 trad de landsverorde-
ning nopens de oprichting, de inrichting en de samenstelling van
de Surinaamse Rechtsschool (G.B. No. 127) in werking.

Dit denkbeeld was reeds eerder naar voren gebracht.
In het Voorlopig Verslag op de begroting 1915 werd door

sommige leden aanbevolen om teneinde in de behoeften van
praktizijns te voorzien beurzen voor juridische opleiding beschik-
baar te stellen, onder verplichting, dat de beurstrekkers zich na
het voleindigen der studie aan een der Nederlandse universi-
teiten een aantal jaren voor de Surinaamse dienst beschikbaar
stelden.

Andere leden gaven de voorkeur aan een cursus voor inlandse
rechtsgeleerden. Gouverneur Van Asbeck wees het laatste denk-
beeld af; hij achtte de gevolgen daarvan niet zonder bedenking,
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en wees erop, dat degenen die de rechtspraktijk uitoefenen, het
radicaal door eigen krachtsinspanningen hebben verkregen en dat
het gevaar geenszins denkbeeldig was, dat bij het oprichten van
een cursus en een vergemakkelijking van de studie de markt
overvoerd zou worden en daardoor een z.g. juridisch proletariaat
zou worden geschapen.

In het Voorlopig Verslag op de verordening, waarbij de begro-
ting 1929 voorlopig werd vastgesteld, kwamen de Staten terug
op de kwestie van oprichting van een school ter opleiding van
praktizijns. De Gouverneur achtte deze school onnodig, omdat
de praktijk aangetoond heeft, dat ook zonder speciale school de op-
leiding tot het beoogde resultaat leidt.

Bij de openbare behandeling der begroting op 7 Mei 1929 werd
een amendement van de heer H. G. W. DE MIRANDA, waarbij
een memoriepost werd voorgesteld om tot de oprichting van een
rechtskundige school te komen, aangenomen, nadat een jaar te-
voren een dergelijk amendement was verworpen.

Het Hof van Justitie oefent het toezicht en de discipline over
de praktizijns uit.

Vanaf 1869 werden 2 praktizijns geschorst, aan twee een waar-
schuwing toegediend en één berispt; één praktizijn werd in staat
van faillissement verklaard.

De verplichte rechtsbijstand in civiele zaken heeft tot 1
November 1936 bij het Hof bestaan.

Een door drie praktizijns gevormd Bureau van consultatie,
jaarlijks door het Hof van Justitie benoemd, verschafte rechts-
kundige raad en bijstand aan behoeftigen, die geen praktizijn
hadden.

In strafzaken werd tot 1926 aan beklaagden, die zich in ver-
zekerde bewaring bevonden, ambtshalve een raadsman toe-
gevoegd.

Sedert 1926 werd alleen, indien tegen het feit, waarvoor de ver-
dachte terecht zou staan, de doodstraf, levenslange gevangenis-
straf of gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaar was bedreigd,
of indien de beklaagde, die in voorarrest zat, dit verzocht, een
praktizijn als raadsman toegevoegd.
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De verplichte bijstand verviel met de inwerkingtreding van
de nieuwe Rechterlijke Organisatie op 1 November 1936»).

In 1916, 1924 en 1933 werd aan praktizijns, die tevens ambte-
naar waren, toegestaan nevens hun ambtelijke functie het beroep
van praktizijn uit te oefenen.

Bij beschikking van 2 November 1936 (Bijblad 143) werd be-
slist, dat, nu na de inwerkingtreding der nieuwe Rechterlijke
Organisatie de verplichte rechtsbijstand is vervallen, de Gouver-
neur van oordeel is dat er geen reden meer is om een ambtenaar
te vergunnen tevens als praktizijn op te treden.

De vrijgevige bepaling, in 1918 gemaakt, dat, indien iemand
in Suriname als advocaat werkzaam is geweest, ambtenaar wordt,
de jaren, gedurende welke hij als advocaat werkzaam was, bij
de berekening van zijn wedde als dienstjaren medetellen, werd
in 1925 ingetrokken.

Dit ambt werd met ingang van 1 Januari 1933 opgeheven; de
Gouverneur tekende aan, dat het Land goedkoper uit is, wan-
neer het zich in voorkomende gevallen tegen het gewonen tarief
van rechtsbijstand voorziet. De opheffing bracht evenwel geen be-
zuiniging mede, en dit bleek vooral, toen na de inwerkingtreding
van de Rechterlijke Organisatie van 1936 de processen tegen het
Land toenamen. In Januari 1942 waren er niet minder dan negen
processen, waarin het Land of een overheidsinstelling partij was,
bij de rechterlijke instanties aanhangig. Bovendien bleek, dat in
een tegen het Gouvernement gevoerde procedure door een prakti-
zijn een declaratie van f 4000.— was ingediend. Mede op aandrin-
gen van de Staten werd met ingang van 1 Januari 1943 de betrek-
king van Landspraktizijn weer ingesteld. Het salaris werd van
f 1500 tot f 2000 's jaars verhoogd.

Opvolgende Gouverneurs en Ministers hebben van hun waar-
dering doen blijken voor de prestaties van de Surinaamse prak-
tizijns. Wij geven hier drie citaten.

') Over de afschaffing van de verplichte rechtsbijstand, zie Mr.
Weitjens in het Gedenkboek Nederland-Curacao 1634-1934.
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Bij de bespreking van de opleiding van rechtskundigen in
Nederlands-Indië in 1908 zeide Minister Idenburg: „De opleiding
„van deze inlandse rechtskundigen zal niet minder degelijk zijn
„dan die der Surinaamse rechtskundigen, die door deskundigen
„uitnemend wordt genoemd."

Gouverneur van Asbeck schreef in de Memorie van Toelich-
ting op de begroting 1917: „Het gebrek aan universitaire oplei-
,,ding der praktizijns — het is de ondergetekende een genoegen
„dit hier te kunnen uitspreken — heeft zich nimmer doen ge-
„voelen", terwijl Mr. S. D. de Vries in de Koloniale Staten op 8
Mei 1919 zeide: „De praktijk heeft bewezen, dat personen, die
„hier hun studie in de rechten voleindigd hebben, getoond hebben
„zich uitnemend te kunnen meten met de naar hier uitgezonden
„meesters in de rechten".

SLOTWOORD

De Surinaamse balie heeft een schoone toekomst. In een land,
dat in opbouw is, in een gebiedsdeel, waar zich nieuwe industrieën
vestigen, zijn advocaten, die op waardige wijze het „officium
nobile" uitoefenen, van groot belang. De leden van de Surinaamse
Balie mogen daarbij niet uit het oog verliezen de gulden woorden
die Douxchamps schreef in de voorrede van zijn werk: ,,Z)g fo
^ro/essjoM i'avoca^: „Probité, savoir, talent, ces trois mots
sont écrits en lettres ineffacables dans Ie coeur de l'avocat.
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