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1 lnleiding
Onlangs zijn er 7 4 gebundelde Leidse disputaties uit
de beginperiode van de Universiteit Leiden terug-
gevonden in Barcelona. Deze disputaties z¡jn gekocht
door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en cadeau
gedaan aan de Universiteitsbibliotheek. Van geen van

deze disputaties was een exemplaar aanwezig in een
Nederlandse bibliotheek. Bij de overhandiging van

deze bundel hield Margreet Ahsmann een lezing over
de betekenis van het disputeren in het algemeen en
de inhoud van deze bundel in het bijzonder.l

Deze disputaties worden gezien als een van de
voorlopers van het huidige vak Moot Court dat on-
derwezen wordt aan de Leidse rechtenfaculteit.

Bij een moot court bepleiten
studenten met kracht van

argumenten een partijstandpunt
in een fictieve casus tegenover
een jury, die optreedt als ware
zij een rechtsprekend college

Volgens het woordenboek is 'moot' een bijvoeglijk
naamwoord dat beiekent: onuitgemaakt of betwist-
baar ('a moot question'), of academisch, theoretisch,
hypothetisch, fictief. De vertaling zou dus kunnen
luiden: simulatierechtbank of academische rechtszit-
ting. In de juridisch-academische wereld heeft de
term 'moot court' een vaste betekenis verworven. Bij
een moot courl bepleiten studenten met kracht van
argumenten een partijstandpunt in een fictieve casus
tegenover een jury, die optreedt als ware zij een
rechisprekend college.
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ln dit artikel staat de ontwikkeling van het onderwijs
in het houden van een juridisch pleidooi centraal.
Eerst komen enige beproefde methoden in de
opleiding tot redenaar en jurist aan de orde. Ver-
volgens wordt ingegaan op het in Leiden gevolgde
leerproces. Tot slot passeren enige pleitdisputen en
pleitcompetities de revue.

2 Van universitaire onderwijsvorm tot vrijwillige
oefening en terug
De geschiedenis van de scholing in de kunst van het
juridische pleidooi gaat terug tot de klassieke oud-
heid. Vanaf de vijfde eeuw voor Christus onderwe-
zen de sofisten hun leerlingen in het debatteren en
pleiten. Zij gaven hiertoe openbare demonstraties
van hun retorische kunst.2 Eeuwen later oefenden de
studenten in de /nns of Court en de /nns of Chan'
cery de kunst van het pleiten door na de hoorcol-
leges de degens te kruisen over een juridische
casus. Sinds de middeleeuwen behoorde ook op het
Europese vasteland het redetwisten door studenten
over een juridische casus tot de onderwijsvormen in

het universitaire onderwijs.s Aan de Leidse juridische
faculteit maakte dit zogenaamde 'disputeren' in ieder
geval al sinds 1 586 - reeds 1 1 jaar na de oprichting
van de universiteit - deel uit van het onderwijs in de
theologie, de medicijnen, de filosofie en de rechten.a
Op de juridische disputatie ter oefening kom ik in
paragraaf 3 terug.

Deze goede traditie van het regelmatig en in
structurele zin disputeren over een juridisch onder-
werp was in de tweede helft van de vorige eeuw
verdwenen. De Nederlandse juridische studenten
oefenden het mondeling beargumenteren van een
zaak voornamelijk in zogenaamde pleitdisputen. Dit
was geen verplicht of structureel onderdeel van de

perspectief
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Bij de opleiding tot jurist behoorde van oudsher ook de oefening in het pleiten. Aan
het einde van de vorige eeuw leek de aandacht hiervoor echter verdwenen. Met de
introductie van vakken zoals het Leidse Moot Court is deze onderwijstraditie weer
nieuw leven ingeblazen. ln dit artikel staan centraal de ontwikkeling en de inhoud
van deze vorm van vaardighedenonderwijs.
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academische studie. Wie er aârdigheid in had zich te
bekwamen in de kunst van het pleidooi deed hieraan

mee, maar wie tegen een publiek optreden opzag

kon zich daar eenvoudig aan onttrekken. Dit had

tot gevolg dat de studenten die al goede sprekers

waren, tegen elkaar pleitten en dat juist de studen-
ten die wel wat oefening konden gebruiken op zijn

best als toeschouwer de pleidooien bijwoonden.
Zodoende hebben veel advocaten pas leren pleiten

in de praktijk.

Wie er aardigheid in had zich

te bekwamen in de kunst van

het pleidooi deed hieraan mee,

maar wie tegen een publiek
optreden opzag kon zich daar
eenvoudig aan onttrekken

Aan de juridische faculteit in Leiden werd dit gebrek
in de opleiding aan het begin van de jaren negentig
onderkend.s Door de invoering van het Practicum en

he| Privatissimum werd er wel aandacht besteed aan

de schriftelijke vaardigheden, maar nauwelijks aan

de mondelinge vaardigheden van de student.6 Het

faculteitsbestuur besloot daarom vanaf het studie-
jaar 1992/1993 het vak Moot Court in de opleiding
Rechtsgeleerdheid verplicht te stellen.T Dit verplichte
vak wordt nu gegeven in het tweede of derde jaar

van de bacheloropleiding.
Volgens de Leidse vakbeschrijving heeft het vak

Moot Court tot doel dat de student zelfstandig een

partijstandpunt met een steekhoudende juridische

argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het

voetlicht kan brengen.
Het is de bedoeling dat de student na afronding van

het vak de volgende vaardigheden heeft verworven:

- hei zelfstandig kunnen opzoeken van (voor de

casuistiek) relevant materiaal aan wetgeving,
literatuur en of jurisprudentie in bibliotheek en

databanken;

- het schriftelijk verwoorden van juridische argumen-

tatie;

- het mondeling presenteren van een juridisch betoog

ten overstaan van een 'rechtbank' (moot court).
De andere Nederlandse juridische faculteiten kennen

vergelijkbare vakken in de bacheloropleiding met

vergelijkbare vakbeschrijvingen (zie het kader voor
een overzicht).8 Daarnaast bevatten ook vele master-

opleidingen een moot court als optioneel of verplicht
onderdeel. Tot de doelstelling behoort steeds het

bijbrengen van een combinatie van bovenvermelde
vaardigheden en de gekozen vorm is de nabootsing
van een betoog dat wordt gehouden in een juridische
procedure. ln de weg naar dit doel zijn er bij een ver-
gelijking tussen de faculteiten zowel overeenkomsten
als verschillen aan te wijzen.e

3 Methode: declameren, disputeren en
prepareren
Marcus Fabius Ouintilianus beschrijft in zijn boek

Institutio oratoria ('De opleiding tot redenaar', gepu-
bliceerd rond het jaar 95 n.Chr.) hoe het onderwijs in

de welsprekendheid moet worden vormgegeven en

perspect¡ef

op welke wijze een redenaar zijn redevoering moet
voorbereiden en voordragen. De aandacht van Quin-
tilianus gaat hierbij vooral uit naar redevoeringen voor
de rechtbank.l0 ln Boek ll brengt hij het onderwijs
aan de orde dat jonge studenten (volgens de vertaler,

Piet Gerbrandy, moeten we denken aan jongens van

een jaar of 1a) bij de refor volgen. ln hoofdstuk 11.10

schrijft Ouintilianus over het belang van declame-
ren. Hij ziet echter weinig heil in het bij declamaties
behandelen van ongeloofwaardige en poëtische
thema's. Declameren heeft volgens hem pas zin als

de gefingeerde onderwerpen zo echt mogelijk zijn en

de declamaties zoveel mogelijk een optreden voor
het gerecht nabootsen. Quintilianus schrijft hierover:

'ln gerechtelijke schikkingen en verordeningen van de praetor zullen

we immers tevergeefs zoeken naar tovenaars, pest¡lentie, orakeluit-

spraken, stiefmoeders die te wreed zijn voor een tragedie, en ander

nog fantaslischer zaken,'1 ¡

De volgende zinnen lijken te zijn geschreven als

waarschuwing voor de docent die een moot-court-
casus aan het concipiëren is:

Als zij [de declamatie, CGBdV] niet gebruikt wordt als voorberei-

ding op het gerecht, is zij al gauw niet meer te onderscheiden van

toneelmatlge aandtellerij of het gebral van een gek. Wat heeft het

immers voor zìn in te praten op een rechter d¡e er niet ¡s, iets te vertel-

len waarvan iedereen weet dat het niet waar is, bewìjsvoer¡ng aan te

wenden voor een zaak waarover niemand een uitspraak zal doen? En

d¡t zün nog onschuldige nadelen. Het is echter volkomen belachelijk

om zich op te winden en boos of verdrìetig te worden, als dergelijke

schijngevechten ons niet doen wennen aan reële geschillen en ware

confrontalies. Mag er dus geen verschil zijn tussen de gerechtelijke

spreektrant en die ¡n de declamaties? Geen enkel, inderdaad, indien

we tenminste spreken om er iels mee op te schieten '12

Het naspelen van een rechtszaak diende volgens
Ouintilianus dus zeer waarheidsgetrouw te geschie-
den. Het mocht geen toneelstukje worden. Alleen op
die manier kon de declamatie een serieus en belang-
rijk onderdeel blijven van de opleiding tot redenaar.

Het argumenteren aan de hand van een casus-
positie vormt de student niet alleen tot een goed
redenaar, maar scherpt hem ook in zijn juridische

oordeelsvorming. Margreet Ahsmann schrijft in haar

proefschrift dat de dispufafiones sinds de middel-
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5 Aan andere faculteiten is

sprake geweesl van een

vergelijkbare ontwikkeling.

Hìeruan zijn mÜ echter geen

data bekend.

6 Het Practìcum en het

Pr¡vatissimum zijn ¡n de

c¡v¡elrechteìijke studierichting

te Le¡den ingevoerd in 1 980.

Gedurende het Practicum en

het Pr¡vatissimum dient de

studenl wekelijks een schrif-

telijke opdracht in te leveren.

ln hel Practicum betreft

dit iedere week een ander

ondemerp. In het Privatis-

simum wordt een bepaald

onderuerp grondig u¡tged¡ept
(bijvoorbeeld beroepsaan-

sprakelijkheid of zeerecht).

Zie over de achtergronden

en in¡tiatiefnemers: E.H.

Hondius, 'Over het annoteren

van arresten. Naar aanleiding

van HR 1 I juni 201 0, LJN

BM0893, m.nt. E.S. Daalder',

in: A.G. Castermans, K.J.O.

Jansen, M.W. Knigge, P

Memelink & J.H. Nieuwenhuis
(red.), 4O jaar practicu m.

Rondom onroerend goed
(BWKJ deel 25), Deventer:

Kluwer 20'1 0, p. 1 46-'l. 47.

Online te raadplegen

opi https : / lopen access.

I e i d e n u n i v. n I / b itst ream /
handlel1 887119977/

B W K J o/o 2 O 2 6 o/o 2 0 - o/o 2 O

201 0.pdf.

7 Vanaf 201 3-201 4 geldt

dit ook voor de opleiding

lnternational Busìness Law,

vanaf 2005/2006 voor

Notarieel recht en vanaf

2002/2003 voor Fiscaal

recht. Daarnaâsl wordt aan

internationale bachelor-

studenten een Engelstalig

vak Moot Court aângeboden,

waarìn een internationaal-
publiekrechtelijke casus moel

worden bepleìt,

I Er zijn in de leerdoelen ook

verschillen aan te wûzen. Zo

is bij de oefenrechtbank aan

de universiteit van Maastr¡cht

ook het onderhandelen een

leerdoel. lnteressant is dat

aan de VU tot de ìeerdoelen

tevens behoort: het kunnen

beoordelen van de vraagstuk-

ken op hun juridische, rechts-

statelijke, maatschappelijke

en ethische waarde.

9 Op deze verschillen ga ìk in

deze bijdrage niet verder in.
'10 P Gerbrandy, 'lnleiding bij:

Ouintìlianus, De opleid¡ng tot

redenaar', ìn: Ouintilianus, De

opleiding tot redenaar, Gro-

ningen: Historische Uitgeverij

2015,p.15en19.
11 Ouintilianus, De opleiding

tot redenaar, Groningen:

H¡storische Uitgeverij 201 5,

il.1 0.4.

1 2 Ouintilianus, 11.10,8-9.
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11.3.1

oorspronkelijke en groten-

gehandhaafde vormge-

van het vak Moot Court

Leiden is van de hand

Ankie Broekers-Knol en

Neleman-Dobschtltz.

werkgroepvan 1ôstu-
zijn er twee verschil-

casusposities. Bìj Moot

Rechtsgeleerdheid zijn

casus op het gebied van

burgerlijk recht, onderne-

Europees recht,

publiekrecht,

en bestuursrecht en

Bij Moot Court
Fiscaal recht bevinden alle

zich op het gebied van

fiscale recht. Bij Moot

Notarieel recht worden

gepresenteerd oP het

van het onroerend

huwelijksvermo-

ondernemings-

familìerecht en erfrecht.

lnternâtionâl Business
Law buigen de studenten

over ondernemingsrech-

eeuwen een integrerend onderdeel vormden van het

universitaire onderwijs. Oorspronkelijk disputeerden

de studenten over een door de professor aangedra-

gen casus, die hij aan de praktijk had ontleend of

zelf had bedacht. De studenten moesten vervolgens

deze casus beantwoorden door argumenten pro en

contra een bepaalde oplossing aan te dragen.t3 ln de

zestiende eeuw krijgen de disputationes een ander

karakter in die zin dat hierin in de regel geen casus

meer werd behandeld, maar een onderwerp uit het

Corpus luris Civilis.la
De oorspronkelijke vorm van de drsputafiones heeft

opvallend veel gelijkenis met de huidige casusge-

richte lesmethoden en zeker ook met het vak Moot

Court in Leiden. Het formuleren van argumenten pro

en contra is de kern van de eerste schrifteliike Moot

Court -opdracht: de argumentenlijst'1s

ln de beginjaren van de Leidse universiteit werd er

gedisputeerd aan de hand van onderwerpen uit het

Corprt luris. Het disputeren gebeurde aan de hand

van stellingen (theses), die de student (respondent)

tegenover opponenten (meestal medestudenten)

moest verdedigen. De disputatiebijeenkomst duurde

twee uur en werd geleid door een praeses (door-

gaâns een professor).l6 De stellingen werden in

veelvoud gedrukt met vermelding van onderwerp' uur'

plaats, respondens en praeses.lT Ahsmann verhaalt

van de grote rol die professor Everard Bronchorst bij

de invoering van deze onderwiisvorm heeft ge-

speeld.l8 lnteressant zijn de didactische redenen die

hij aanvoert voor het houden van de disputaties. ln

de eerste plaats moet de jeugd zich ti.idens de studie

kunnen voorbereiden op de geschillen die zich in de

rechtspraktijk voordoen door in een schaduwdiscus-

sie met elkaar te strijden. Voor dergelijke disputaties

dienen vooral onderwerpen aan bod te komen die

van nut zijn voor de rechtspraktijk.le Behalve op de

voorbereiding op de rechtspraktijk wijst Bronchorst

echter ook op het belang van het zoeken naar de

waarheid. Daarnaast wordt door het disputeren het

geheugen getraind en is het een oefening in spreek-

vaardigheid en goed taalgebruik'20

Voorbereiding op de
rechtspraktijk, waarheidsvinding,
spreekvaardigheid; er is in

400 jaar weinig veranderd in

de leerdoelen van het juridisch

academisch onderwijs

Voorbereiding op de rechtspraktijk, waarheidsvinding,

spreekvaardigheid; er is in 400 jaar weinig veran-

derd in de leerdoelen van het juridisch academisch

onderwijs. De training van het geheugen lijkt echter

een vaardigheid, die in weinig moderne leerdoelen

voorkomt. Voor het houden van een goed pleidooi,

is het goed memoriseren echter een onontbeerlijke
kunde, die volgens Ouintilianus hoort bij de voorbe-

reiding van een goede redevoering.

Aan ieder goed pleidooi gaat een uitgebreide

voorbereiding vooraf. Quintilianus volgt in het wijzen

van de weg naar een goede redevoering de klas-

sieke indeling van de retorica' De redenaar moet zich

richten op dã volgende taken: 1. vinding (inventio),

2. ordening (drsposl¿io), 3' verwoording (elocutio),4.

mnemotechnie k (m e mo ri a) en 5. voordracht (acfio).'?l

Deze vijf taken van de redenaar vindt men ook terug

in de opbouw van het vak Moot Court'22

Veel studenten zien als een berg

op tegen het vak Moot Court,

omdat dit vak niet gehaald kan

worden door het louter tot zich

nemen en op een tentamen
reproduceren van de leerstof

4 Het Leidse bachelorvak Moot Court
Veel studenten zien als een berg op tegen het vak

Moot Court, omdat dit vak niet gehaald kan worden

door het louter tot zich nemen en op een tentamen

reproduceren van de leerstof, maar moet worden

doorlopen door zich buiten de anonimiteit te presen-

teren. Achteraf zeggen de meeste studenten dat zij

Moot Courl het leukste en leerzaamste vak van de

bacheloropleiding hebben gevonden. Dat het vak

'leuk'wordt gevonden is niet onbelangrijk' De ver-

trouwelijke setting van de videotrainingen in groepjes

van vier studenten, de persoonlijke feedback van

de docent op de schriftelijke stukken en de realis-

tische, publieke slotpleidooien met een feestelijke

entourage dragen bij aan de motivatie van zowel de

studenten als de docenten. Evenals de disputaties

zijn de slotpleidooien openbaar en worden deze

gadegeslagen door familie, vrienden en huisgenoten

van de pleiters.
De studenten pleiten over een bepaalde casus-

positie, die is opgesteld door de docent en is ont-

leend aan de praktijk of geihspireerd door de jurispru-

dentie. De casus is een realistische kwestie en bevat

de juridisch relevante gegevens.'3 De casus bevat

echter ook informatie die in juridische zin minder

relevant lijkt, maar de pleiters wel in staat stelt aan het

pleidooi een gepaste dosis paffros toe te voegen.

Over de casus moeten in de loop van de on-

derwijsperiode (1 1 à 12 weken) drie schriftelijke

stukken worden opgesteld: de argumentenlilst, de

rechtsgeleerde beschouwing en de pleitnota. Deze

worden niet alleen door de docent nagekeken en

becijferd, maar ook becommentarieerd. De feedback

vindt plaats in een persoonlijk onderhoud met de

student (soms ook per twee studenten). Aan de hand

van deze interactieve feedback wordt de student in

staat gesteld zijn prestaties in het volgende stuk te

verbeteren.
Parallel aan het schriftelijke traject wordt de

student in vijf videotrainingen in groepjes van vier

studenten getraind in de presentatie van zijn be-

toog. Deze bi.ieenkomsten worden geleid door een

student-assistent ('de videotrainer'), die hiervoor is

opgeleid. Gelet wordt op spreektempo, articulatie,

intonatie, volume, het gebruik van stopwoordjes, hou-

ding, oogcontact, de wijze waarop men de rechter

antwoord geeft en alle andere aspecten die belang-

rijk zijn bij een goede voordracht' Bij de zogenaamde

'combisessie' komen inhoud en presentatie bij elkaar

en wordt het gehele pleidooi gehouden in aanwezig-

heid van de videotrainer én de docent'
casus.
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Wanneer we de door Quintilianus uitgewerkte vijf ta-

ken van de redenaar langslopen, zien we dat deze in

het Moot Court-traject aandacht krijgen. Zo is het op-

siellen van de argumentenlijst gericht op het vinden

van de argumenten. Welke rechtsvraag is hier aan de

orde? Welke regels zijn hierop van toepassing? De

student moet op zoek naar literatuur en jurispruden-

tie. Om hem wegwijs te maken in de bibliotheek en

de juridische databanken krijgt hij hiervoor ook een

biblioiheekinstructie.
Na de argumentenlijst moet de student de

rechtsgeleerde beschouwing schrijven. Hierbij ligt de

nadruk op ordening en verwoording. Het stuk moet

een goede juridische analyse en een correcte argu-

mentatielijn bevatten. Daarnaast moeten de bronnen

op de juiste wijze worden vermeld.

Het derde en laatste stuk is de pleitnota, waarin

ook de verwoording centraal staat, maar waarin de

nadruk meer komt te liggen op de retorische overtui-

gingsmiddelen logos, pathos en ethos' De studenten

worden hierbij ondersteund door het college 'Reto-

rica in de Rechtszaall waarin onder meer aandacht

wordt besteed aan wat van het optreden van een

(onge) advocaat in de rechtszaal mag worden

venJacht.'o De voordracht en de mnemotechniek (de

wijze waarop je het betoog kunt onthouden, memori-

seren) komen ook bij het retoricacollege aan de orde

en worden geoefend bij de videotrainingen'
De slotpleidooien zijn de apotheose van het

vak Moot Court. De rechtbanken bestaan uit twee

praktijkjuristen (rechters, advocaten, notarissen,

bedrijfsjuristen, belastinginspecteurs, belastingadvi-

seurs etc.), die gespecialiseerd zijn in het betreffende

onderwerp en een examenbevoegde medewerker van

de faculteit. De doceni zelf maakt geen deel uit van

de rechtbank. Als griffier treedt een student-assistent/

videotrainer op. De pleìdooien duren ieder maximaal

acht minuten en voor re- en dupliek zijn twee maal

twee minuten beschikbaar. De gang van zaken gelijkt

zoveel mogelijk op een echte pleitzitting. Zo is het de

bedoeling dat de rechters de pleiters ook vragen stel-

len. Ook bi¡ de inrichtìng van de zaal wordt gestreefd

naar een zo realistisch mogelijke opstelling.2s

De slotpleidooien zijn de

apotheose van het vak Moot Court

ln Leiden is ervoor gekozen om de studenten uit-

sluitend te laten pleiten. Zij nemen geen zitting in de

rechtbank. Er zijn hiervoor verschillende redenen' De

belangrijkste is dat alle studenten worden getraind

in de vaardigheid een ander van zijn argumenten te

overtuigen, Het aanleren van de vaardigheden van

een rechter vraagt om andere accenten'26 Daarnaast

beoordeeli de rechtbank de pleidooien van de stu-

denten en moet deze een vanuit de praktiik gevoede

feedback geven.

5 Pleitwedstrijden en pleitdisputen
Hoewel moot courts een integraal onderdeel zijn

geworden van de bachelor- en masteropleìdingen'

kunnen studenien ook buiten het verplichte cur-

riculum om oefenen in het pleiten en deelnemen aan

pleitcompetities. Aan alle faculteiten zijn hiervoor

dispuien en studieverenigingen te vinden.

Een belangrijke aanvulling op de verplichte moot-

court-vakken en de Nederlandstalige pleitcompe-

tities zijn de internationale pleitcompetities, die de

student niet alleen in staat stellen zijn Engelstalige

spreekvaardigheid te verbeterenr maar hem ook

laten kennismaken met andere gebruiken. Zo is het

voor internationale hoven en arbitrage-instituten niet

ongebruikelijk om de rechter te bedanken voor de

door hem gestelde vraag. Voorbeelden van interna-

tionale moot-court-wedstrijden zijn: The Willem C'

Vis lnternational Commercial Arbitration Moot Courl

Competition, The European Law Moot Court The

lnternational Criminal Court Moot Court Competition,

The Telders lnternational Law Moot Court Compe-

tition, The Philip C. Jessup lnternational Law Moot

Court Competition en The lnternational Air Law Moot

Coud ComPetition.'?T

Het vak Moot Court wordt
door studenten gewaardeerd

als een van de meest leerzame

en motiverende onderdelen
van de bacheloroPleiding

6 Slot
Tot de opleiding tot redenaar behoorde van oudsher

het bepleiten van een .iuridische kwestie' Volgens

Ouintilianus was het belangrijk dat dit waarheids-

getrouw gebeurde. Vanaf de middeleeuwen leerden

studenten hei recht kennen door te redetwisten over

een casus of over een onderwerp uit het Corpus

luris. ln de beginjaren van de Universiteit Leiden

werd het disputeren ingevoerd om de studenten

voor te bereiden op de rechtspraktijk, te trainen in

waarheidsvinding en om hun spreekvaardigheid

en taalgebruik te verbeteren en het geheugen te

scherpen. Na een periode van veronachtzaming werd

aan het einde van de vorige eeuw de waarde van het

disputeren over het recht wederom ingezien en deed

het vak Moot Court zijn intrede. Nu wordt dit vak door

studenten gewaardeerd als een van de meest leer-

zame en motiverende onderdelen van de bachelorop-

leiding. Een enkel vak biedt echter niet genoeg oefe-

ning. Het is daarom van groot belang dat studenten

ook brit"n het curriculum om hun pleitvaardigheden

blijven aanscherpen in disputen en door deelname

aan nationale en internationale pleitwedstrijden'

24 Dit college wordt tot oP

heden in Leiden verzorgd

door H.A. Groen (hoogleraar

burgerlijk procesrecht en

oud-advocaal).

25 Binnenkort zal in het facul-

teitsgebouw een Permanente

l\4oot-Court-zaal worden

geopend, die is mogehjk

gemaakt door crowdf unding.

26 Het zou mooi zijn als er

voor de training van deze

vaardigheden (luisteruaardig-

heden, oordeelsvorming, hel

schrijven van een vonnis) ook

ruimte zou kunnen worden

gevonden ¡n het curriculum.

27 Zie over deze comPetities

o.a.:4. Varga & R. Zandvliet'

'Leiden's tradition of moot

courts', Lerden Law Blog,

201 3, http :/ / le i de nlawblog.n I /
a r ti c I e s / I e i d e n s - trad i t io n - of -
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