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Op 25 januari 2022 bereikte het Hof van Justitie het droevige bericht dat mr. John Robert von 
Niesewand, gewezen president van het Hof van Justitie, is overleden. In dit artikel blikken we terug op 
het leven en werk van deze hardwerkende en deskundige jurist die zich met niet-aflatend enthousiasme 
heeft ingezet voor de rechtspraak en de rechtstaat. 
 
John Robert von Niesewand, eerste zoon van Telly Esseline von Niesewand, wordt geboren op 2 
januari 1939. Hij woont met zijn moeder en oma aan de Burenstraat. Zijn moeder heeft al een 
pleegdochter, kind van ouders met de ziekte van Hansen. Ruim een jaar na John's geboorte trouwt 
'vrouw Telly' met Celius Margaret. Met hem krijgt ze vijf zonen en een dochter.  
 
Voetbalcarrière 
In 1959 haalt John von Niesewand zijn mulo-b-diploma aan de Graaf von Zinzendorfschool. Hij heeft 
dan al een glansrijke voetbalcarrière achter de rug, als keeper van de Trappers, een buurtteam van 
jongens uit de Burenstraat, Weidestraat en Jacobus Rust. Ronald 'Ro' Kolf is oprichter, aanvoerder en 
trainer van het elftal. "John was erg slank en vooral lenig als doelman. Hij hield van het keeperswerk 
en had er zelf voor gekozen. Hij was een voortreffelijke keeper in die periode. We trainden op Weest 
Paraat. Waar nu het zwembad is, was een voetbalveld en daar trainden we", vertelt de voetbal-
coryfee. 
 
 "Trappers, we hadden die naam overgenomen van een club van Aruba. Onze club is erg populair 
geworden op het mr. Bronsplein vanwege onze speelstijl, maar ook vanwege het keeperswerk van 
John. Het geweldige van hem was dat hij - anders dan de andere keepers - zijn team goed aan het 
werk kon zetten." Hij had een vrij goede trap, en vanuit zijn doel kon hij een lange pass geven. Maar 
als die niet benut werd, dan kreeg die spits er op grote afstand van langs", vertelt Kolf, nagenietend 
bij de herinnering.  
 
De fanatieke John von Niesewand stopt menige penalty en zijn stijl maakt het spel van de Trappers 
extra attractief, zegt Ro Kolf. "John riep vanuit zijn doel: ''Ro, kijk hoe die man speelt. Ro, zie je niet 
dat die man... Ro... Hij had het nooit tegen de tegenstander of de scheidsrechter. Nee, wij kregen 
ervan langs!" 
 



 

Het publiek ging speciaal achter zijn doel zitten en verhuisde in de rust mee naar de andere kant. 
Keeper von Niesewand besteedt echter geen aandacht aan de toeschouwers. Ro Kolf: "Die 
probeerden hem aan te zetten hè. Door te roepen: 'Luku, luku, kijk hoe die man weer speelt. Kijk daar!'  
Maar hij keek ze niet aan en reageerde niet op ze. John is op zijn veertiende begonnen met keepen en 
doet het vier jaar met zijn hele hart. De laatste keer heeft hij ons er weer van langs gegeven. Hij heeft 
zijn trui uitgetrokken en is vertrokken. Uit boosheid. Hij is nooit meer komen keepen voor ons. Hij 
heeft gezegd: hij heeft betere dingen te doen, hij gaat studeren. En hij heeft zijn tijd toen inderdaad 
gebruikt voor studie." 
 
Studie 
Na de mulo gaat John von Niesewand werken bij de Dienst Haven- en Loodswezen. Hij bezoekt de 
Surnumerair Opleiding en rondt die af in 1960. Daarna volgt hij 's avonds lessen aan de Surinaamse 
Rechtsschool, in 1948 opgericht ter vervanging van de verouderde studie tot praktizijn, in de 
Calorschool aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Een van zijn studiegenoten is de 17-jarige Eddy 
Hooplot. "Wij hadden geen van beiden zelfs een fiets, maar die andere heren kwamen met de auto, 
dat waren verificateurs en departementsdirecteuren die al boven de 40 jaar waren", vertelt Eddy 
Hooplot. "Ik kwam van de mulo, hij was al in de ambtenarij en er was direct een klik tussen John en 
mij. In feite heeft hij me daar opgevangen. Hij heeft mij leren studeren en ik kan me herinneren dat 
hij me naar Kersten heeft meegenomen om boeken te kopen."  
 
De lessen beginnen om 5 uur 's middags en duren tot 7 of 8 uur 's avonds. De parttime docenten 
hebben een volle dagtaak en laten soms 's avonds verstek gaan. "Dan kon je weer naar huis. Soms 
gingen we bami eten, voor 10 of 25 cent, en dan bij hem thuis aan de Burenstraat studeren en 
praten. Hij woonde met zijn moeder in een kleine erfwoning en oma Netje (Antoinette von 
Niesewand-Potsvillage) was achterin in een huisje. Wij zaten dan binnen in de voorkamer en zijn 
moeder en grootmoeder waren vaak buiten bezig. Heel netjes, heel proper. Eigenlijk leefde John voor 
zijn moeder en grootmoeder. Ik heb het idee dat hij heel zijn salaris aan ze gaf. Maar hij dronk niet, 
geen alcohol. In het begin rookte hij, maar later niet meer. Hij had wel altijd snoepjes in zijn zak, die 
deelde hij uit." 
 
De opleiding aan de Surinaamse Rechtsschool heeft diverse fasen. "Je deed één jaar inleiding 
staatsrecht, strafrecht, strafvordering, economie, en Latijn. Latijn was twee jaar. John begeleidde me 
en wij deden het eerste gedeelte binnen acht tot negen maanden." In september 1961 slagen Eddy 
Hooplot en John von Niesewand voor het eerste deel van de advocatenopleiding, samen met een 
departementsdirecteur, een winkeleigenaar en één andere student. "Het waren allemaal gegoede 
mensen en wij waren de arme jongens in de klas. Maar wij slaagden altijd!" Daarna volgen ze Latijn 
en Romeins recht, strafrecht en staatsrecht. 
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De liefde van zijn leven 
John von Niesewand woont nog bij zijn moeder, dan aan de Gemenelandsweg, als hij in december 
1969 Joyce van Brussel ontmoet op het belijdenisfeestje van zijn jongere broer Humphrey. De 18-
jarige Joyce is de jongere zus van Humphreys vriendin. Er wordt de hele avond met elkaar op het 
balkon gebabbeld. Niet lang daarna vraagt John de ouders van Joyce officieel om de hand van hun 
dochter. "Mijn ouders waren erg streng", vertelt Joyce, "maar omdat hij zelf is geweest en met ze 
heeft gesproken, hadden ze meteen vertrouwen in hem en mijn ouders hielden van hem. We 
trouwden op 4 juli 1970." Het stel vestigt zich aan de Kwattaweg. John werkt als klerk bij 
advocatenkantoor van der Schroeff en zet zijn rechtenstudie voort. In 1972 wordt hun eerste kindje 
geboren: Ria. In juli 1972 wordt John von Niesewand toegelaten als advocaat bij het Hof van Justitie. 
Hij blijft verbonden aan advocatenkantoor van der Schroeff. In 1974 krijgt Ria een zusje: Susan, en in 
1979 wordt John jr. geboren.  
 
De advocatuur 
Per 1 januari 1976 stopt advocaat van der Schroeff als advocaat bij het Hof. Zijn lopende zaken draagt 
hij over aan het kantoor van mr. Kenneth Gonçalves en mr. Lilian Ho Kang You, waar ook zijn 
kantoorgenoot John von Niesewand gaat werken. Het kantoor van mr. van der Schroeff aan de 
Herenstraat 8 blijft nog anderhalve maand open. van der Schroeff is naast advocaat ook zakenman. 
De secretaresses zitten in een grote ruimte en de werkplek van mr. von Niesewand is afgescheiden 
door een glaswand, met daarop "een grote sigarettenreclame met zo'n wulpse dame van Chesterfield 
of Philip Morris", vertelt Lilian Ho Kang You. "Dat was het eerste dat ik zag, maar ik denk dat John dat 
nooit heeft ontdekt. Mijn eerste indruk van hem was: een heel bescheiden mens, een heel goede 
advocaat en iemand die altijd met zijn cliënten bezig was."  
 
Ze leren elkaar beter kennen na de verhuizing naar de Wagenwegstraat. De drie advocaten doen zowel 
straf- als civiele zaken. "Iedereen trok de cliënten aan die bij hem of haar paste. Wij allemaal hadden 
een sociale inslag en deden ook toevoegingen. Dat gold vooral voor John, dus onze wachtkamer zat 
vol. " De sfeer tussen de collega's is harmonieus, de samenwerking gaat prima. Elke vrijdagmiddag 
sluiten ze de werkweek af met een gezamenlijke maaltijd, vaak moksi alesi. Telly von Niesewand komt 
regelmatig langs bij haar zoon voor een babbeltje. "Daardoor kende ik haar ook en het was altijd heel 
leuk. Je kon aan alles zien, en John heeft het me ook gezegd, dat hij alles aan zijn moeder te danken 
had. Hij had een heel sterke band met haar. Ik weet zeker dat hij het belangrijk vond dat hij goed voor 
zijn moeder kon zorgen."  
 
Van de vele zaken van haar collega kan Lilian Ho Kang You zich er een nog levendig voor de geest 
halen. Advocaat von Niesewand had namelijk beslag laten leggen op een gestolen zangvogel, een twa 
twa. "Een revindicatoir beslag, noem je dat deftig in het recht. Een beslag op een vogel komt echt niet 
vaak voor, dus ik ben meegegaan naar de zitting." Lachend: "Het was geweldig, met allerlei 
deskundigen die kwamen verklaren - en alle toontjes nadeden - waarom het zeker was dat deze vogel 
de prijswinnaar was en dat de cliënt van John daar de eigenaar van was. Dat vond ik een van de leukste 
zaken die ik in de rechtspraktijk heb meegemaakt." De aanpak werkt: John wint de zaak." Hij kende 
z'n vak, studeerde altijd, was altijd met cliënten bezig. Zijn conclusies en pleidooien waren altijd goed 
onderbouwd met de meest recente jurisprudentie. Het recht was zijn lust en leven. Maar John was 
niet iemand die de zakelijke kant van de advocatuur prettig vond. Hij vond het vreselijk om te 
declareren. We gingen er altijd samen voor zitten. Maar als advocaat ben je een zelfstandige en van 
de liefde voor het recht alleen kan je niet leven." Ruim vier jaar na zijn verhuizing naar kantoor 
Gonçalves/Ho Kang You verlaat John von Niesewand de advocatuur. Vanaf 1 februari 1980 is hij 
hoofdambtenaar op de griffie van het Hof van Justitie. "We vonden het allemaal heel mooi voor hem 
dat hij die stap ging maken", zegt Lilian Ho Kang You. "Hij was een heel goede advocaat, hij is later ook 
een heel goede rechter geworden. Hij was mij zeer dierbaar." 
 



 

 
Rechtspraak 
Dat John von Niesewand de advocatuur verruilt voor de rechtspraak, is voor zijn echtgenote Joyce een 
logische keuze. "Als hij wist dat hij iemand moest verdedigen die 100% schuldig was, dan had hij daar 
vreselijk moeite mee". Ook voormalig studiegenoot Eddy Hooplot begrijpt het besluit. "John vond 
geen bevrediging in de advocatuur, in die zin dat hij vond dat er vaak onrecht was in en vanuit de 
advocatuur waar hij niet achter kon staan. Maar er is nu eenmaal een regel: je mag je cliënt zijn weren 
en zijn juridische mogelijkheden niet uit handen slaan. Anders moet je die persoon niet nemen. En dat 
ervaar je soms als advocaat. En dit zijn de dingen die John niet kon hebben. Dat hij iemand moest 
verdedigen op technicalities: technisch heeft mijn cliënt gelijk maar in feite heeft hij geen gelijk. En 
dat is moeilijk. Ik denk dat hij rechter is geworden omdat hij in die positie justitiabelen beter aan hun 
recht kon helpen. Voor hem was het verdienen niet aan de orde, helemaal niet belangrijk." 
 
Ewald Ombre, een andere voormalige studiegenoot aan de Surinaamse Rechtsschool, in 1980 
fungerend griffier en later zelf ook president van het Hof van Justitie, was wel enigszins verrast door 
het besluit van John von Niesewand om over te stappen naar het Hof. "Als je het mij toen had 
gevraagd, zou ik waarschijnlijk gezegd hebben dat hij in de advocatuur zou blijven, want ik had de 
indruk dat hij dat beroep met veel passie uitoefende." 
 
Verscheuren en verbranden 
Doorgaans is rechter Von Niesewand de rust zelve, maar soms kan hij fel uit de hoek komen. Advocaat 
Hooplot kan zich zo'n zaak herinneren. "Ik was gedaagde en had hoger beroep aangetekend. John was 
president of vicepresident van die hofkamer. We hielden comparatie van partijen en een jonge 
advocaat, pas beëdigd, komt daar namens zijn vader. John vraagt hem: 'Meneer, heeft u het vonnis 
gelezen?' Die advocaat zegt: 'Ja ik heb het vonnis gelezen.' John vraagt: 'Wat vindt u van het vonnis?' 
Die jongen aarzelt. En John zegt: 'Weet u wat ik ervan vind? Dit vonnis moet niet alleen juridisch 
vernietigd worden, maar moet verscheurd en verbrand worden, het mag nooit meer.' Ik vergeet die 
dag nooit meer, die jongen stond te kijken. John zei: 'Wat ik u wil adviseren: geef de man z'n geld 
terug, want anders ga ik een vonnis wijzen.' Hij was zó boos op die eerste rechter!" 
 
Mr. Hooplot benadrukt dat het nooit in zijn voordeel heeft gewerkt dat ze samen hebben gestudeerd. 
"Eigenlijk was ik niet zo gelukkig met mijn zaken bij hem, want ik vond dat hij met een vergrootglas 
naar mijn zaken keek. Omdat advocaten inderdaad in de praktijk opmerkingen hebben gemaakt, van: 
deze man heeft Hooplot geholpen. In plaats dat ze zeggen: 'ik ben tekortgeschoten in mijn werk...' 
Juist omdat ik wist dat collega's dachten dat ik een goed contact met hem had, juist daarom probeerde 
ik die afstand te houden toen hij rechter was. Om hem niet te compromitteren. En dat is me aardig 
gelukt. Ik heb hem nooit gebeld om hem een genoegen te vragen en ik kon het hem ook niet aandoen 
om van hem een bok te krijgen, zo van: hoe kan je me zoiets vragen."  
 
Vakkennis en jurisprudentie 
Om hun kennis op peil te houden, zijn veel juristen geabonneerd op buitenlandse vakbladen, die via 
lokale boekhandels worden aangeschaft. Door stopzetting van de ontwikkelingssamenwerking en de 
neergang in de bauxietindustrie ontstaat in 1983 een schrijnend tekort aan vreemde valuta, waardoor 
aanschaf van buitenlandse vakbladen nagenoeg onmogelijk wordt. John von Niesewand is 
genoodzaakt om zijn abonnement op de Nederlandse Jurisprudentie op te zeggen en Ewald Ombre 
neemt afscheid van Ars Aequi, een juridisch studentenblad. Juristen proberen hun professionele 
kennis zoveel mogelijk bij te houden door publicaties te raadplegen in de bibliotheken van het 
Ministerie van Justitie en Politie, het Hof van Justitie en de universiteit.  
  



 

In 1990 komt er een kenniscentrum bij: samen met de Amsterdamse Orde van Advocaten begint de 
Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland1 de Juridische Bibliotheek Suriname 
"Mr. K.C. Gonçalves", onder juristen bekend als de Gonçalves Bibliotheek. De bibliotheek gaat in 1991 
officieel open en voorziet in de grote behoefte aan informatie onder praktijkjuristen. Een van de 
trouwe bezoekers van de Gonçalves Bibliotheek is John von Niesewand, voormalig kantoorgenoot van 
de advocaten Kenneth Gonçalves en Lilian Ho Kang You. 
 
Zo volgt John von Niesewand de ontwikkelingen in de rechtspraak op de voet, vertelt Ewald Ombre. 
"Ja, zowel de vroegere vonnissen als recent gewezen vonnissen, gepubliceerd in Suriname of vermeld 
in de krant. Dat interesseerde hem bijzonder." Ook de Nederlandse rechtspraak volgt hij nauwgezet, 
weet oud-collega Ombre. "Je kon hem geen groter plezier doen dan hem te vragen: 'John, heb je 
recent nog een interessant vonnis gelezen?' En dan begon hij te vertellen wat hij interessant vond aan 
het betreffende vonnis: de rechtsvragen, de beslissing van de Hoge Raad en de overwegingen die 
daaraan ten grondslag lagen. Ook kon hij je vertellen wat de procureur-generaal bij de Hoge Raad had 
geadviseerd.  
 
Oud-rechter Georgine (Ineke) de Miranda kent John von Niesewand nog uit de advocatuur. In de 
periode dat ze leidinggevende is bij de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland leert 
ze hem beter kennen tijdens zijn bezoeken aan de Gonçalves Bibliotheek. Zijn overstap van de 
advocatuur naar de rechtspraak verbaast haar niet. "Hij hield van het juridisch inhoudelijke werk, 
daarin floreerde hij werkelijk. Declareren voor geleverde diensten lag hem niet en nadat ik hem beter 
heb leren kennen, kan ik me daar wat bij voorstellen." John von Niesewand heeft een uitgebreid 
bestand aangelegd van voor hem relevante vonnissen. "Een computer was niets voor hem, maar hij 
kon je zó een exemplaar geven van een vonnis om te kopiëren. Mijn vermoeden is dat hij de vonnissen 
in ordners heeft opgeslagen en zodanig geordend heeft dat hij die kan vinden zodra hij die nodig 
heeft", vertelt de Miranda.  
 
Geliefde collega 
Op het Hof is John von Niesewand een geliefde collega, vertellen de twee oud-rechters. Ineke de 
Miranda: "Als hij iemand vroeg om iets te doen..." Ewald Ombre vult aan: "... dan haalde niemand het 
in z'n hoofd om te weigeren. Uit het respect dat hij kreeg, bleek de enorme waardering voor hem. Hij 
was prettig in de omgang en waar hij je een opdracht kon geven, deed hij een verzoek. Hij had veel 
respect voor alle collega's. En, ook erg belangrijk: het publiek stelde veel vertrouwen in hem. Hij was 
veel in het nieuws met de zaken die hij behandelde in kort geding, die trekken altijd veel aandacht. 
Iemand wint en iemand verliest, dat is inherent, maar hij heeft het vertrouwen van het publiek 
behouden. "Volgens mij heeft dat ook veel te maken met zijn in mijn beleving onafhankelijke 
opstelling. Professioneel, integer en rechtsstatelijk", zegt de Miranda. "Essentiële kernwaarden voor 
het ambt van rechter, daar staat hij model voor. En, precies wat je zegt, hij bejegende beide partijen 
gelijkwaardig. Een goed voorbeeld voor jongere rechters! Als je daar iets van overneemt, zit je op de 
goede weg." 
 
Het gezinsleven 
Over zijn werk krijgt het thuisfront echter weinig te horen, vertelt Joyce von Niesewand-van Brussel. 
"Hij had immers een eed afgelegd en dan dien je je daaraan te houden. Ik heb hem alle ruimte gegeven 
om zijn werk te doen." John jr. vertelt: "Hij werkte letterlijk de hele dag. We lieten hem rustig werken. 
We waren eraan gewend geraakt. Papa ging ook nooit op reces, hij nam altijd voor de andere collega's 
waar".  
 

                                                      
1 Vanaf augustus 2020 Stichting Centrum voor Democratie en Rechtspleging. 

 



 

De taken in het gezin zijn duidelijk verdeeld: John werkt voor het Hof, doceert op de Anton de Kom 
Universiteit van Suriname, en zet zich op vele manieren in voor de rechtspraak, terwijl echtgenote 
Joyce de kinderen begeleidt en alles thuis op rolletjes laat gaan. Hun zoon vertelt: "Wij kwamen niks 
te kort en ook al had papa het nog zo druk, hij was er altijd voor ons en mama. Hij was een goed mens, 
een goeie man en vader met een hart van goud." 
 
 

 
 
Een hecht gezin: vader John en moeder Joyce met de kinderen Ria, Susan en John jr.  
 
"Papa was een gulle man", zegt dochter Ria. "Hij had altijd wel wat kleingeld voor die bedelaar of 
oudere burger. Ook voor de vrouw had papa veel empathie, ik denk doordat hij uit een éénoudergezin 
kwam. Mijn oma heeft heel hard gewerkt om haar 7 kinderen op te voeden." 
 
Zijn hele leven is John von Niesewand een diepgelovig mens gebleven. "Hij ging vaak naar de kerk en 
is een hele poos voorzitter geweest van de kerkenraad van de Centrum Kerk. Hij hield van zingen en 
dat merkten we ook omdat hij haast elke dag die kerkelijke liedjes zong en in gebed ging. Hij hield ook 
van de liedjes van Perry Como, Frank Sinatra en Nat King Cole", vertelt zijn echtgenote.  
 
Ria vertelt: "Papa was een zeer integere man. Als hij je zaak had gedaan, moest je niet bij hem komen 
en erover praten. Je moest ook absoluut niet met cadeautjes of giften komen. Hij stuurde het resoluut 
terug. Ria glimlacht bij die gedachte. Achteraf begrepen wij dat wel hoor. Hij was echt stipt." Naast 
zijn werk heeft oud-keeper John von Niesewand één andere grote hobby: voetbal kijken. Zoon John 
jr.: "Als hij naar een voetbalwedstrijd op de televisie keek, was alle aandacht op die wedstrijd gericht. 
En vooral bij die WK-wedstrijden. Op een gegeven moment kon hij niet meer kijken, bijvoorbeeld als 
Brazilië speelde. Als die wedstrijd te spannend werd en het hem teveel was, liep hij weg tijdens die 
wedstrijd. " 
 
Een bron van kennis 
Mr. de Miranda: "Hij deelde zijn kennis en ervaring graag met anderen en heeft ook jarenlang 
ondersteuning geboden aan de initiële opleidingen tot rechter en advocaat, die onder auspiciën van 
de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland worden uitgevoerd. Zijn specialiteit is het 
burgerlijk procesrecht. Hij beschouwde het als zijn taak om anderen op te leiden." Ineke de Miranda: 
"Samen met Dolf Rueb en enkele advocaten heeft hij in de jaren negentig gewerkt aan de 



 

totstandkoming van de syllabus Burgerlijk Procesrecht voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Hij was 
een wandelende encyclopedie van vonnissen." Ewald Ombre: "Inderdaad, hij had een uitstekende 
kennis van de Surinaamse jurisprudentie en dat is niet alleen aan die syllabus, maar ook in zijn 
vonnissen te zien." 
 
Net als alle rechters doet rechter von Niesewand civiele, straf- en ambtenarenzaken, maar volgens 
mr. Ombre geniet het civiele recht zijn voorkeur. "Kortgedingzaken waren zijn hobby!" Opmerkelijk is 
dat John von Niesewand als rechter in kort geding een ruime uitleg heeft gegeven aan het spoedeisend 
karakter bij kort gedingen. Had hij uitspraak gedaan in een zaak, dan kwam die zaak meestal niet meer 
bij de rechter in de bodemprocedure, die aldus enigszins werd ontlast. "Dat duidt er ook op dat hij 
goed onder druk kon werken, want zijn productiegraad was hoog. Dat moet je wel aankunnen", zegt 
mr. de Miranda. "Zijn kennis van het recht stelde hem in staat om goed onderbouwd en snel 
beslissingen te nemen", benadrukt mr. Ombre.  
 
Van 1984 tot 2008 is John von Niesewand ook nog parttime docent in de vakken Verbintenissenrecht 
en Burgerlijk Procesrecht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Op een gegeven moment 
is John jr. een van de studenten in de collegezaal. "Als ik iets wilde vragen kon ik niet zeggen: 'ey papa, 
kan je...', zegt hij lachend. Dus zei ik: 'Mr. von Niesewand, kunt u dat laatste even herhalen? Dan zei 
hij: 'Ja, meneer von Niesewand, dat doe ik zo meteen wel.' De medestudenten wisten sowieso hoe 
dat zat en moesten er altijd om lachen, terwijl vader en zoon in de plooi bleven." 
 
President van het Hof van Justitie 
In 1991 wordt John von Niesewand vicepresident van het Hof van Justitie. Zeven jaar later volgt zijn 
benoeming tot waarnemend president van het Hof van Justitie, in een periode van toenemende 
werkdruk, als gevolg van het stijgende aantal rechtszaken en een schrijnend tekort aan rechters. De 
elf rechters werken zich een slag in de rondte en spreken elkaar alleen na afloop van zittingen en 
tijdens een vergadering. De tijd ontbreekt om de organisatiestructuur diepgaand te evalueren. 
Mr. Ombre: "Langzamerhand groeide het besef dat er iets gedaan moest worden, dat we niet zo voort 
konden gaan. De Griffie van de Kantongerechten en de Griffie van Het Hof van Justitie zijn onderdeel 
van het Ministerie van Justitie en Politie en de rechters hebben niets te zeggen over de organisatie 
daarvan. De gedachte ontstond dat daarin verandering moest komen."  
 
Aan het begin van het nieuwe millennium brainstormen de rechters in De Mantel aan de Verlengde 
Keizerstraat enkele malen over de toekomstige organisatie van de rechtspraak. In 2006 gaat een 
werkgroep, ingesteld door het Hof van Justitie, aan de slag met de resultaten van die sessies en in 
2007 presenteert deze werkgroep een rapport met bevindingen en adviezen. Daarna is het proces 
gericht op de gestructureerde ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de rechtsprekende macht.  
 
De bedrijfsvoering van de gerechten komt langzaam maar zeker op gang, evenals de dialoog met de 
beide andere staatsmachten over loskoppeling van de rechterlijke organisatie van het ministerie van 
Justitie en Politie en over de financiële onafhankelijkheid van de rechtsprekende macht. Met andere 
woorden: onder leiding van John von Niesewand is de basis gelegd voor modernisering en versterking 
van de rechtsprekende macht en de bedrijfsvoering van de gerechten, waarop tot op heden 
voortgebouwd wordt. 
 
Baken in een woelige zee 
De functie van president van het Hof van Justitie heeft von Niesewand nooit geambieerd, zegt Ineke 
de Miranda. Toen deze functie vacant werd, is "van binnenuit" een beroep op hem gedaan om zich 
daarvoor beschikbaar te stellen. "Meteen na de militaire staatsgreep in 1980 zijn het Korps Politie 
Suriname en het Openbaar Ministerie onthoofd. Hoewel de leiding van het Hof van Justitie toen 
ongemoeid is gelaten, was uitoefening van het ambt van rechter in die tijd bijzonder gecompliceerd. 



 

In die tijd is bovendien geen stuiver geïnvesteerd in de rechtsprekende macht en dat is natuurlijk niet 
zonder impact gebleven. In die tijd hebben rechters vaak uit eigen middelen papier en inkt aangeschaft 
om afgifte van vonnissen mogelijk te maken. Eind jaren negentig was bovendien sprake van een 
fundamentele controverse over de te volgen procedure bij benoeming van de president van het Hof 
van Justitie en de procureur-generaal bij het Hof van Justitie.  
 
Dat John in het belang van het borgen van de constitutionele positie van het Hof van Justitie toen 
heeft ingestemd om zich beschikbaar te stellen voor de functie van president van het Hof van Justitie, 
zegt iets over hem. Hij is niet gezwicht voor politieke druk en hij heeft zich geprofileerd als een waardig 
boegbeeld van het Hof van Justitie. In relatie tot de twee andere staatsmachten heeft hij de 
constitutionele positie van de rechtsprekende macht effectief verdedigd en hij heeft eraan 
bijgedragen dat het Hof van Justitie ook in moeilijke tijden voor de samenleving als een baken in zee 
is geweest." 
 

 
Hof president von Niesewand 

 
Na het pensioen 
Op 1 februari 2009 gaat hof president John von Niesewand op 70-jarige leeftijd met pensioen. Uit 
liefde voor het werk blijft hij aan het Hof verbonden als lid-plaatsvervanger, maar wanneer zijn 
gezondheid brozer wordt, stopt hij op 1 januari 2011 definitief. "Dat was moeilijk voor hem hoor", 
zegt dochter Ria. Haar moeder legt uit: "Omdat hij geen hobby's had hè. Zijn werk was zijn hobby."  
 
Advocaat Eddy Hooplot is blij dat hij John von Niesewand gekend heeft. "John had behalve voor 
vrouwen ook respect voor oudere mensen en voor minderbedeelden. Niet dat hij ze meer voordelen 
gaf als rechter, maar hij begreep ze. En hij voelde zich eerder tot die mensen aangetrokken dan tot 
rijken. Hij had respect voor oudere mensen en hij kon zich niet voorstellen dat iemand dat niet zou 
hebben. Ik hoop dat het hem goed gaat, hij heeft zijn best gedaan om in de hemel te komen." 
 
Joyce von Niesewand kijkt met liefde terug op meer dan 51 jaar huwelijk. "Mijn man had problemen 
met niets. Ik kan op mijn vingers de keren tellen dat ik ruzie met hem heb gehad. We hebben een 
mooi, goed leven gehad. Ik zal hem erg missen…" 


