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Actualiteiten

Orde viert 200 jaar moderne advocatuur 

‘Laten we over 100 jaar nog steeds 
toegang tot het recht hebben’
Gerrit Jan Pulles

In delen van het voormalige keizerrijk 
van Napoleon Bonaparte werd deze 

zomer stilgestaan bij 200 jaar moderne 
advocatuur. De herdenking van de Ne-
derlandse Orde werd opgeluisterd door 
de kroonprins. Om te vieren dat Napo-
leon in zijn hele keizerrijk de advocatuur 
op een nieuwe leest Schoeide, hadden de 
Belgen tientallen collega’s uit binnen- en 
buitenland uitgenodigd en waren er in Pa-
rijs drie dagen lang activiteiten georgani-
seerd, met als hoogtepunt een diner voor 
tienduizend advocaten, politici, journalis-
ten en anderen die de balie een warm hart 
toedragen. De Nederlandse Orde beperkte 
de herdenking van zijn ontstaan op 29 

juni tot een namiddag voor hoogwaar-
digheidsbekleders, opgeluisterd door een 
lezing van historicus Thomas von der 
Dunk en de aanwezigheid van kroonprins 
Willem-Alexander.
 De prins nam de essaybundel De Keizer 
ende Advocaten in ontvangst (zie voor een 
bespreking verderop in dit nummer). Ook 
onthulde de prins, samen met Algemeen 
deken Jan Loorbach, in de Oude Zaal van 
de Tweede Kamer een bronzen plaquette 
met een passage uit een decreet van Bon-
aparte om de regeling van het advocaten-
beroep ook in Nederland in te voeren.
 Dit decreet zorgde ervoor dat de advo-
catuur werd georganiseerd in lokale ordes 
en dat advocaten onder eigen tuchtrecht 
kwamen te vallen.
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Décret Impérial, Article premier

... il sera dressé un tableau des avocats exerçant 
auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux 
de première instance. 
Dans toutes les villes où les avocats excèdent le 
nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur 
discipline...

Napoléon, au palais des Tuileries, le 14 décembre 1810
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Bij de feestelijkheden sprak Loorbach de hoop uit dat ‘we over honderd jaar nog steeds een 
gewaarborgde toegang tot het recht hebben’.

Historicus Thomas von der Dunk praat de aanwezigen bij over de wortels van de rechtsstaat in 
Nederland. 

Leden van de Algemene Raad in gesprek met prins 
Willem-Alexander, staatssecretaris Fred Teeven en 
de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen.

Wat zei Napoleon?


