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Advocaat in carrouseldebat
De Jaarvergadering bestaat dit jaar niet 
alleen uit zitten en zwijgen. Van de deel-
nemers wordt een actieve inbreng ver-
wacht tijdens zogeheten carrouseldebatten 
onder leiding van het Nederlands Debat 
Instituut. Directeur mr. Roderik van Grie-
ken treedt gedurende de dag ook op als 
ceremoniemeester.

Hij gelooft er heilig in: retorica, de kunst 
van het overtuigend spreken en debat-

teren. Van Grieken kwam er zelf mee in aanra-
king toen hij twee jaar op een Britse kostschool 
zat. Veel meer dan in Nederland worden kinde-
ren daar opgevoed met spreken en debatteren 
in het openbaar. ‘Je wordt in Engeland getraind 
op alle facetten van de mondelinge presentatie: 
taalgebruik, luistervaardigheid, overtuigend 
spreken. In Nederland zijn die vaardigheden 
vrijwel teloor gegaan,’ aldus Van Grieken.
Het debat moet terug, vindt hij. Andere doel-
stelling van het Nederlands Debat Instituut is 
de terugkeer van het debat in alle vormen van 
het Nederlandse onderwijs.
Van advocaten verwacht hij wel het een en 
ander gedurende de Jaarvergadering op 30 
september aanstaande. Zij spelen immers een 

belangrijke rol op ‘één van de weinige plek-
ken waar nog een zuiver debat plaatsvindt’: de 
rechtspraak. Er is equality of arms, het menings-
verschil tussen partijen staat centraal en deelne-
mers zijn ‘vrij om alles te zeggen wat ze willen’. 
Cruciaal voor een goed debat is ook dat partijen  
niet elkaar proberen te overtuigen, maar een 
onafhankelijke derde, aldus Van Grieken.
De deelnemers aan de Jaarvergadering krijgen 
de kans om hun retorische kwaliteiten te tonen 
gedurende de carrouseldebatten onder leiding 
van Van Grieken en zijn collega-directeur Johan 
Doesburg. De deelnemers komen de zaal in en 

nemen plaats in een vak. Dat vak is vóór 
een stelling, tegen die stelling of jureert. 
Vervolgens kan het debat losbarsten. Let 
wel: het gaat er niet om hoe de deelnemers 
zélf denken over de betreffende stelling. 
Zij moeten slechts het standpunt van hun 
vak verwoorden: voor of tegen. Er zijn 
drie stellingen: iedereen is een keer voor, 
tegen of onpartijdig. De stellingen heb-
ben betrekking op actuele thema’s, maar 
blijven geheim, zodat deelnemers niet 
de kans krijgen om hele betogen te gaan 

voorbereiden.
Aan het eind van de middag zullen vier 

Britse beroepsdebaters in twee teams tegen 
elkaar in het strijdperk treden. Het is Oxford 
tegen Cambridge. Drie ‘runners up’ én een 
voormalig wereldkampioen. Van Grieken heeft 
er hoge verwachtingen van: ‘Geef ze een wille-
keurig onderwerp, en ze praten ettelijke minu-
ten vol overtuiging. Die gasten beschikken over 
een ongelofelijke feitenkennis.’
Hij kan het weten, want ook Van Grieken debat-
teerde al eens met de Engelsen. Hij nam eind vo-
rige eeuw deel aan de wereldkampioenschappen 
in Manilla, hoofdstad van de Filippijnen. Tegen 
de superieure Britten legde hij het af. (LW)

In het Advocatenblad van 12 
augustus jl. is de tekst opge-
nomen van de gewijzigde 
Gedragsregel 7 en de daarbij 
behorende toelichting, met 
als datum van inwerking-
treding 1 september 2005. 

Naar aanleiding van deze 
publicatie zijn reacties ont-
vangen waaruit blijkt dat het 
zesde lid en de toelichting 
(met betrekking tot informed 
consent) mogelijk tot misver-
standen zou kunnen leiden. 

De Algemene Raad acht dit 
onwenselijk, en heeft dan ook 
besloten de toelichting op het 
zesde lid aan te passen. De 
wijziging is afgedrukt in de 
rubriek Van de Orde, pagina 
548 tot 549 van dit nummer.

Gewijzigde toelichting lid 6 Gedragsregel 7

Post-Plaza Leeuwarden
Tweebaksmarkt 25
8911 KW Leeuwarden
Aanvang 21.15 uur

agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Beleid Algemene Raad
4. Vragen en discussie
5. Rondvraag

Agendapunten voor de huishoudelijke ver-
gadering kunt u tot 15 september opge-
ven bij het Bureau van de Orde (per e-mail 
d.ballAadvocatenorde.nl).

Oproep huishoudelijke  

vergadering 29 september 2005

ordenieuws

Bij de invoering van de wettelijke regeling 
van de Beroepsopleiding werd krachtens art. 
9d Advocatenwet een Curatorium ingesteld. 
Dit houdt toezicht op de Beroepsopleiding en 
fungeert tevens als college waarbij stagiaires 
in beroep kunnen komen tegen beslissingen 
die in het kader van de Beroepsopleiding te 
hunner aanzien genomen zijn.
Ingevolge de Advocatenwet dient het Cura-

torium jaarlijks verslag uit te brengen aan de 
Minister van Justitie. In het Jaarverslag wordt 
uitgebreid op de taken van het Curatorium 
ingegaan en worden de behandelde beroep-
schriften besproken.
Een exemplaar kunt u schriftelijk opvra-
gen bij mevrouw E. Bloemen, Bureau van 
de Orde, afdeling Opleiding, e-mailadres: 
e.bloemenAadvocatenorde.nl.

Jaarverslag 2004 Curatorium Beroepsopleiding

Roderik van Grieken Johan Doesburg


