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George was voor de oorlog rechtenstudent in Leiden. Zestig jaar geleden,
kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, overleed hij als krijgsge-
vangene in Dachau. Zijn ouders, de heer en mevrouw Maduro uit Willem-
stad, Curaçao, zochten een manier om met een monument hun zoon te
gedenken. Hun Madurodam, overigens net zo oud als de Orde, is mis-
schien wel de meest letterlijke verbeelding van een gated community. Niet
minder dan een heel land, vertederend klein, omgeven door een hek. Pas
na betaling mag het hek worden gepasseerd.

Veranderingen in de curricula van het wetenschappelijk onderwijs rechten
als gevolg van de bachelor-masterstructuur, de ontwikkeling van de stu-
dies HBO-rechten, internationale uitspraken over de spelregels bij toetre-
ding tot de advocatuur (Morgenbesser), brachten de Algemene Raad ertoe
weer eens na te denken over de toegang tot de Beroepsopleiding. De Raad
heeft zich daarbij laten adviseren door een Projectgroep Balie Examen.
Een examen voor de beëdiging van de stagiair(e) is voorlopig niet aan de
orde. Daarvoor zou de Advocatenwet moeten worden gewijzigd.

Wel zijn veranderingen voorgesteld. Niet alleen in de stage, maar ook in
het curriculum en de examens van de beroepsopleiding. Met als vanzelf-
sprekend doel om de kwaliteit van de advocatuur te waarborgen. Besluit-
vorming over alle maatregelen en regelgeving bevindt zich in een afron-
dende fase. Het College van Afgevaardigden zal in de junivergadering
opnieuw en nader worden geïnformeerd. Wat staat aanstaande stagiair(e)s,
die zich bij de gate melden, te wachten? Zij zullen bijvoorbeeld verplicht
gaan worden een examen te maken, direct volgend op het genoten onder-
wijs. Het aantal mogelijkheden tot herkansen zal worden beperkt. Exa-
mens worden meer normatief en zullen minder welwillend worden nage-
keken. Niet om te pesten, maar om te beoordelen volgens een striktere
objectieve norm. Het curriculum voor wat betreft de cognitieve vakken zal
worden beperkt tot de procesrechtvakken en gedragsrecht, om meer ruim-
te te creëren voor het bijbrengen van vaardigheden. Daarbij wordt gepro-
beerd recht te doen aan het just-in-time principe. Geef onderwijs op het
moment dat de stof wordt toegepast. Vaardigheden worden uitgebreid
met het onderdeel basiscommunicatie en gedragsrecht. Bij het laatste
onderdeel wordt ook aandacht besteed aan de WID/MOT en aan het toe-
passen van intervisie of intercollegiale consultatie. Jaarrekening lezen

wordt ingedikt met het streven het niveau niet verloren te laten gaan. Voor
het toetsen van vaardigheden kan de stagiair(e) tijdens de stage ook nog
een map vullen met bewijzen van groeiende competentie. Pas na al deze
toetsen mag het hek worden gepasseerd.

Een gated community is een vorm van collectiviteit waarin insluiting én uit-
sluiting samengaan. Opnieuw niet om te pesten, maar omdat daarmee een
publiek belang wordt gediend. Het publiek moet kunnen vertrouwen op
kwaliteit.

Vorige week overleed de Franse filosoof Paul Ricoeur. ‘Zichzelf als een
ander’ is van zijn hand. Ricoeur isoleert de handelende persoon (bijvoor-
beeld een advocaat) niet; wie handelt, ‘handelt-in-de-wereld’, schrijft De
Visscher over Ricoeur, met als oriëntatie het verlangen om met anderen in
rechtvaardige instituties goed te leven. De advocaat (en de balie) leert zich-
zelf kennen via een omweg, via een ander. ‘De wereld impliceert de aanwe-
zigheid van de ander, niet alleen de ander die ons concreet aankijkt en aan-
spreekt, maar ook via deze ander, elk ander, de derde die in alles wat we
zeggen present is, omdat ons spreken altijd de taal van de gemeenschap is.’
De buitenwereld van de balie plaatst met enige regelmaat een vraagteken
bij dit laatste. Ze percipieert de advocatuur immers geregeld als een bas-
tion.

Van den Boomen schreef onlangs in de NRC Handelsblad dat een
ommuurde wijk die een relatie met de buitenwereld legt minder autistisch
is dan een wijk die officieel toegankelijk is, maar waar het ontbreken van
openbare ruimte elke ontmoeting bij voorbaat onmogelijk maakt. De balie
is natuurlijk niet autistisch, maar communicatie met de ander, de samenle-
ving, kan mogelijk worden versterkt. De Algemene Raad zal daar binnen-
kort gericht over nadenken. Net als in Duitsland. Tijdens de jaarvergade-
ring van de Deutscher Antwaltverein is gepleit voor een grote publieks-
campagne met de boodschap ‘Vertrauen ist gut. Ein Rechtsanwalt is bes-
ser’. De Law Society in Engeland heeft een campagne afgerond met de slo-
gan ‘My lawyer. My hero’. Wat mij betreft heeft dat een wat te hoog ‘Zorro-
gehalte’. In Frankrijk is geposterd met foto’s van een advocaat met een
‘gewone’ cliënt.

Behoud van onafhankelijkheid, exclusiviteit, integriteit en kwaliteit
rechtvaardigt een gated community. Dat sluit toegankelijk communiceren
helemaal niet uit.

Gated community
Jeroen Brouwer


