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Met ingang van de voorjaarscyclus
Beroepsopleiding Advocatuur gel-
den de volgende tarieven:
1. Kosten Beroepsopleiding

Advocatuur 
Beroepsopleiding: inclusief leer-
middelen, toetsen en accommoda-
tie, exclusief boeken: H 4.050;
Compactcursus: inclusief leermid-
delen, toetsen en accommodatie,
exclusief boeken:
H 5.800.
2. Inhalen cursusonderdelen
Introductieblok (buiten de eigen
opleidingscyclus): H 275;

Praktijkleerblok: H 275 per blok;
Overige cursusonderdelen: koste-
loos, mits in de eerstvolgende
cyclus ingehaald. De cursist die
deze cursusmogelijkheid laat pas-
seren, zal H 65 in rekening ge-
bracht worden. Dit bedrag kan
worden beschouwd als een gedeel-
telijke kostendekking van de wer-
kelijk gemaakte kosten.
3. Examen
Inhalen en/of herkansen toets: 
H 65.

Kosten Beroepsopleiding Advocatuur 2005 Op donderdag 17 maart a.s. van
15.00 tot 17.00 uur vindt in Hotel
Sofitel Den Haag een overleg
plaats van een delegatie uit de
Algemene Raad met een aantal
kleine kantoren. Op de agenda
staan onderwerpen als gefinan-
cierde rechtshulp, centrale contro-

le verordeningen, audits. Als u
werkzaam bent op een klein kan-
toor (kantoren met minder dan
vijf advocaten) en aan dit overleg
wilt deelnemen, kunt u zich aan-
melden bij Daniëlle Ball: 
d.ballAadvocatenorde.nl

Uitnodiging Kleine Kantoren 
Overleg 17 maart 2005

Met ingang van 22 oktober 2004 is
het bestuur van de Jonge Balie
Maastricht als volgt samengesteld:
Voorzitter: mr. I. Rezelman (Ivar);
secretaris: mw. mr. F.W. Oehlen
(Floor); penningmeester: mr. W. v.d.
Wier (Wouter); algemeen Lid:  mw.
mr. L.J.H. Hoven-Kohl (Lilian),
pleitcommissie; mw. mr. W.E.
Schoufs (Wieteke), activiteiten; mw.

mr. S. Selbach (Judit), lezingen; mw.
mr. R.C. Majkowski (Karin), congres
Roermond-Maastricht. Het adres
van de Jonge Balie Maastricht is: 
Postbus 4301, 6202 VA Maastricht,
tel: +31 (0)43 – 325 78 81, fax: +31
(0)43 – 326 15 66, A:
maastricht jongebalie.nl, website:
www.jongebalie.nl

Jonge Baliebestuur Maastricht

In deze rubriek plaatsen we uitspraken die de
lezers ons sturen. We zien graag uitspraken uit de
praktijk die bloemrijk, raar, onhandig, vlam-
mend, belerend, misschien wel tenenkrommend
maar vooral geestig zijn. Als de lezer maar ver-
rast wordt, zich afvraagt of het werkelijk klopt
wat er staat en met een lach op het gezicht de
rubriek bekijkt. Zie het het colofon voor het 
(e-mail)adres waar u uw vondst heen kunt stu-
ren. Dit keer een juweeltje!

hemelse muziek
Geen magistrale overweging, wel een magi-
straal schrijven van 9 december 1975, inge-
stuurd door de heer mr. C.G. Klomp. Een
brief van toenmalig deurwaarder, de heer
Lafeber, toegezonden aan toenmalig kan-
toorgenoot, mevrouw Swartling. Mevrouw
Swartling had de deurwaarder opdracht
gegeven tot betekening over te gaan van een
door haar opgemaakte dagvaarding, doch
was niet op de hoogte van het overlijden van

de gedaagde partij. Het antwoord van de
heer Lafeber is uniek:

‘Mevrouw,

Hierbij retour de bijdrage van Uw schrijven
van 8 december jl. inzake van X.
Uw confrère Mr. Bierman zal uw vraag aan
de hand van vroegere praktijk ongetwijfeld
willen beantwoorden.
De geloofsovertuiging van ondergetekende
verbiedt hem door U gevraagde activiteit,
zodat hij in deze zijn intermediair zal moe-
ten weigeren.
Naar zijn mening lijkt het bovendien niet
waarschijnlijk, dat de geest van de overlede-
ne zich voor Uw beoogde doel in enige seance
zal laten oproepen. Diens vrouw heeft daar
blijkbaar nog wel enig heil in gezien, daar zij
de dagvaarding, zonder te kikken over de lij-
felijke afwezigheid van haar echtgenoot,
heeft aangenomen.

Zijn geest waarde bij de
betekening van de dag-
vaarding ook niet, op
voor de exploiterende
deurwaarder merkbare
wijze rond. Er klonk
geen hemelse muziek,
evenmin echter gaf een helse zwavelgeur de
deurwaarder aanleiding te veronderstellen,
dat hij doende was een overledene te dag-
vaarden.
Weet U ook, of Uw aanmaning en hem in het
hiernamaals hebben bereikt? In bevestigend
geval lijkt het ons niet juist, dat hij zich dan
aan de executie onttrekt.

Hoogachtend’


