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HET PLEIDOOI IN HISTORISCH PERSPECTIEF
Erik-Jan Broers*

Goed kunnen pleiten en het vervaardigen van overtuigende pleitstukken behoort tot de 
vaardigheden waarover een advocaat moet beschikken. Het moderne pleidooi kent een 
eeuwenlange geschiedenis. In deze bijdrage zullen enkele eeuwen uit deze geschiedenis 
worden belicht en zal worden stilgestaan bij de aard en inhoud van het pleidooi in 
die periode. Een besef van de ontwikkeling die het pleiten in de loop der tijd heeft 
meegemaakt, zal zeker bijdragen tot een beter inzicht in deze zo belangrijke vaardigheid.

1 Inleiding
Sinds enkele jaren geef ik in de maand februari een twee-
tal inleidende colleges voor de Tilburgse Oefenrechtbank, 
waarbij ik de studenten onder meer inleid in de kunst van 
het pleiten. De deelnemers leren hoe zij een pleitnota en 
pleitnotitie moeten maken en hoe zij op basis daarvan een 
pleidooi moeten houden ten overstaan van een rechter-
lijk college. Tijdens deze colleges besteed ik ook enige 
aandacht aan de geschiedenis van deze voor advocaten 
zo belangrijke vaardigheid. Van de geschiedenis kan men 
immers leren. Zo kan de moderne pleiter tot het besef 
worden gebracht dat de kennis en kunde die hij tijdens 
zijn opleiding heeft opgedaan, de eindproducten zijn van 
een eeuwenlange evolutie. Hij ziet de lijnen waarlangs 
deze evolutie zich heeft voltrokken, de richtinggevende 
factoren, de verschillen maar ook de overeenkomsten tus-
sen vroeger en nu. Uiteindelijk zal dit leiden tot een beter 
inzicht in de kunst van het pleiten.

In dit korte opstel wil ik de lezer dan ook enig inzicht 
verschaffen in het pleiten in vroeger tijd. Na kort de ont-
wikkelingen te hebben geschetst die zich in de middel-
eeuwen voordeden op het terrein van het procesrecht, zal 
ik vooral aandacht besteden aan het juridische pleidooi in 
de zeventiende en achttiende eeuw, aangezien er van de 
rechtspraak in deze periode veel processtukken bewaard 
zijn gebleven. Daarbij zal eerst een blik worden geworpen 
op de inhoud die advocaten aan een schriftelijk pleidooi 
gaven, en vervolgens worden enkele misstanden bespro-
ken die zich bij het pleiten hebben voorgedaan. 

2 De romano-canonieke procedure
Voor de historische ontwikkeling van het rechtsbedrijf zijn 
de late middeleeuwen van grote betekenis geweest. Aan 
het einde van de twaalfde eeuw werden er binnen het ker-
kelijke procesrecht grote veranderingen in gang gezet, die 
mede mogelijk werden gemaakt door de bestudering van 
het herontdekte Romeinse recht. Eén van deze veranderin-
gen was de verschriftelijking van de juridische procedure. 
Zoals Randall Lesaffer in zijn Inleiding tot de Europese 

rechtsgeschiedenis beschrijft, werd in de zogeheten roma-
no-canonieke procedure de dagvaarding, die voorheen uit 
een mondelinge aanzegging bestond, voortaan schriftelijk 
uitgebracht. Getuigenverklaringen werden ten processe 
schriftelijk geproduceerd. Het vonnis werd niet alleen uit-
gesproken maar ook ingeschreven in een vonnisboek.1

Vanuit het canonieke recht zou deze nieuwe wijze van 
procederen zijn invloed uitoefenen op de traditionele 
gewoonterechtelijke procedures, die vanaf de vijftiende 
eeuw in toenemende mate een schriftelijk karakter zouden 
krijgen. Dat deze tendens ook merkbaar was in de pro-
ceshandelingen die advocaten en procureurs verrichten, 
kan men bijvoorbeeld lezen bij de Vlaamse jurist Joos 
de Damhouder in diens Practijcke ende handbouck in 
criminele zaecken uit 1555, waar hij vaststelt dat deze 
functionarissen ‘zeere gheneghen zijn in haerliedere 
scriftueren tot byten ende cabeuen, ghecken, schimpen 
ende spotten met huerliedere adverse partie’.2 Op deze 
vaststelling zal nog worden teruggekomen.

De verschriftelijking van de procespraktijk had onder 
meer tot gevolg dat er speciaal voor advocaten, procu-
reurs en andere rechtspraktizijns zogenaamde formu-
lierboeken in de omloop kwamen, zoals de Papegay van 
Willem van Alphen uit 1642, waarin standaardformulieren 
waren opgenomen van ‘alderhande requesten, manda-
menten, conclusies als anders in de dagelijksche practijke 
dienende voor de respective Hoven van Justitie in Hol-
landt’.3 Zo konden de proceshandelingen die door een 
procureur moesten worden verricht, zoals het verzoeken 
om een voorziening of het nemen van een conclusie, door 
hem voortaan in een gestandaardiseerde vorm op schrift 
worden gesteld.

Ook het pleidooi dat de advocaat van oudsher monde-
ling hield, kreeg zijn schriftelijke pendant, niet enkel bij 
de Hoven van Justitie in Holland, maar ook bij de andere 
gerechtshoven en justitieraden in de Nederlanden.4 Voor 
één van deze rechtscolleges, de Staatse Raad van Bra-
bant en Landen van Overmaze, zal ik thans nader ingaan 
op bewaard gebleven pleidooien van advocaten die aan 
dit college waren verbonden.
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Twee strafpleiters voor een rechter. 
Strafpleiters, door Pieter Tanjé, 1743, met aangepaste kleuren. Rijksmuseum, Amsterdam
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3 Het advertissement van rechten
Uit onderzoek dat ik de afgelopen jaren heb verricht in de 
archieven van de Staatse Raad van Brabant en Lande van 
Overmaze – tijdens de Republiek der Verenigde Neder-
landen het hoogste college van justitie voor Staats-Bra-
bant en enkele daarmee verbonden Limburgse gebieden 
– blijkt dat bij dit gerechtshof het mondeling pleiten in de 
zeventiende en achttiende eeuw in onbruik is geraakt. In 
de vorm van een ‘advertissement van rechten’, ook wel 
een ‘deductie’ of ‘memorie van rechten’ genoemd, werd 
een schriftelijk pleidooi aan de rechtbank overhandigd. 
Een dergelijk geschrift was ingedeeld in artikelen van elk 
vier à vijf regels, waarin een argument was opgenomen 
waarmee het ten processe ingenomen standpunt werd 
onderbouwd. De omvang van deze pleitnota’s werd 
door de jaren heen steeds groter. Besloeg een dergelijk 
geschrift in de zeventiende eeuw in de regel zo’n 100 tot 
300 artikelen, in eerste helft van de achttiende eeuw liep 
het aantal artikelen dikwijls op tot 500 à 600, terwijl het 
in de tweede helft van die eeuw kon variëren van 1000 
tot 2000 stuks. De omvang van het schriftelijke pleidooi 
bedroeg hiermee al snel enkele tientallen pagina’s.5

Het is interessant deze schriftelijke pleidooien wat na-
der te bezien. Naarmate de schrifturen van de advocaten 
verder uitdijden, nam ook het aantal verwijzingen naar 
rechtsregels waarmee ingenomen standpunten werden 
onderbouwd, verder toe. Zeer vaak werd verwezen naar 
bepalingen uit het Corpus iuris civilis, maar meer nog 
naar passages uit rechtsgeleerde literatuur. In allegaties 
blijkt de middeleeuwse rechtsliteratuur van glossatoren 
en commentatoren grotendeels te hebben plaatsgemaakt 
voor de moderne commentaren van juristen als Hugo de 
Groot en Johannes Voet. 

De zojuist genoemde jurist Joos de Damhouder ver-
kondigde in zijn Handbouck al de opvatting dat juridische 
praktizijns slechts datgene in hun geschriften mochten 
aanvoeren wat betrekking had op de zaak die zij behartig-
den.6 Diens Brabantse collega Willem van der Tanerijen 
was een soortgelijke mening toegedaan in zijn Boec van 
der loopender practijken der Raidtcameren van Brabant 
uit circa 1496.7 De verwijzingen in zaken die aan het Bra-
bantse gerechtshof werden voorgelegd, hadden echter 
lang niet altijd betrekking op de feitelijke inzet van het 
geding. Dikwijls werd meer of minder uitvoerig stilgestaan 
bij bewijsrechtelijke regels, in het bijzonder bij regels die 
betrekking hadden op getuigenbewijs. Ook werden wel 
argumenten ontleend aan niet-juridische bronnen, zoals 
de Bijbel of de geschriften van bijvoorbeeld Aristoteles of 
Erasmus. Een enkele maal zette een advocaat een stelling 
kracht bij met een spreekwoord, zoals: ‘die den Duijvel off 
Drommel bannen wilt, moet selffs reijn zijn’.

Wat betreft de wijze van citeren is in de advertisse-
menten meestal volstaan met een enkele verwijzing naar 
relevante passages uit geraadpleegde literatuur. Soms zijn 
deze passages evenwel letterlijk weergegeven of kort sa-
mengevat. Maar ook is af en toe verwezen naar een auteur 
zonder dat daarbij is vermeld om welk van diens werken 
het gaat, of heel in het algemeen naar de ‘heersende doc-
trine’. Deze ‘gemakzuchtige’ wijze van citeren hoeft door 
de raadsheren intussen niet als onprettig te zijn ervaren. 
Ook toen zullen de leden van de rechterlijke macht weinig 
lust hebben gehad in al te wijdlopige beschouwingen over 
algemene leerstukken of triviale bijkomstigheden.

4 Affronterende advocaten, provocerende procureurs 
Uit de rechtspraak van de Raad van Brabant blijkt niet al-
leen dat in de zeventiende en achttiende eeuw mondeling 

pleiten slechts bij uitzondering plaatsvond. Ook komt erin 
naar voren dat wanneer er toch mondeling werd gepleit, 
dit niet altijd naar behoren gebeurde. Het door Joos de 
Damhouder geschetste negatieve beeld van advocaten 
blijkt soms zeer toepasselijk te zijn geweest. In het archief 
van de Brabantse Raad treft men enkele tientallen reso-
luties aan die werd uitgevaardigd omdat een advocaat of 
procureur zich had schuldig gemaakt aan het beledigen 
van een procespartij, een collega of een hogere of lagere 
rechtbank, of hij zich anderszins had misdragen.

Veelal volstond de Raad in een dergelijk geval met een 
ernstige reprimande. Op deze wijze werd bijvoorbeeld in 
1710 de advocaat J.F. Vogelvanger tot de orde geroe-
pen omdat hij door zijn wijze van pleiten het Brabantse 
gerechtshof ten zeerste had gegriefd. Zes jaar later 
diende Vogelvanger echter opnieuw te worden berispt, 
ditmaal omdat hij zich tijdens een proces laatdunkend had 
uitgelaten over de schepenbank van ’s-Hertogenbosch. 
Bij deze gelegenheid werd de raadsman gewaarschuwd 
dat een volgende misstap een zwaardere sanctie tot 
gevolg zou hebben.8 Voor het opleggen van een derge-
lijke zwaardere sanctie kon zelfs een strafzaak tegen een 
advocaat worden aangespannen. Een criminele proce-
dure werd bijvoorbeeld aangespannen tegen raadsman 
Cornelis Colen, die in 1676 de Brabantse raadsheren 
had uitgemaakt voor een stelletje schelmen naar aanlei-
ding van een uitspraak waarbij zijn cliënt in het ongelijk 
werd gesteld. Van deze zaak kon helaas geen uitspraak 
worden achterhaald.9

Ook procureur Hendrik van Son werd in 1789 
criminaliter vervolgd omdat hij onheuse woorden had 
gesproken aan het adres van de aan de Raad verbonden 
advocaat-fiscaal Hendrik Justus van Oldenbarnevelt. Het 
was de beledigde functionaris zelf die een strafrechtelijke 
procedure tegen Van Son initieerde en verlangde dat de 
Raad hem een passende genoegdoening zou bieden voor 
de ondervonden hoon. Het college besloot daarop om 
Van Son streng te reprimeren en hem aan te zeggen zich 
voortaan met respect jegens de leden van het officie-
fiscaal te gedragen.10

5 Besluit
Uit het voorafgaande mag worden afgeleid dat de schrif-
telijke pleitstukken die heden ten dage door advocaten 
worden geproduceerd, een vroege voorloper hebben 
gehad in de advertissementen, deducties en memo-
ries die in de zeventiende en achttiende eeuw werden 
vervaardigd, toen de procespraktijk bij de hogere colleges 
van justitie een goeddeels schriftelijk karakter had gekre-
gen. Deze verschuiving van het traditionele mondelinge 
pleidooi naar het schriftelijke pleidooi leidde er echter wel 
toe dat de pleitnota’s met het verstrijken van de jaren een 
steeds grotere omvang kregen, dus de advocaten waren 
bij hun uiteenzettingen hoe dan ook lang van stof.

Bij wijze van afronding kan worden opgemerkt dat het 
in de negentiende eeuw zou komen tot een herwaardering 
van het mondelinge pleidooi. Zo benadrukte de beroemde 
advocaat en publicist Joannes van der Linden in diens 
traktaat De ware pleiter uit 1827 de waarde van het 
mondeling pleiten. Een advocaat moest een schriftelijke 
pleitmemorie maken en deze – zoals de naam al aangeeft 
– ‘in het geheugen brengen’. Daarbij diende hij voor ogen 
te houden dat ‘zoo wel de inhoudelijke inkleeding als de 
voordragt en uitvoering der pleijdooij’ erop gericht moes-
ten zijn de rechter te overtuigen. Vandaar dat het een 
pleiter ten voordeel strekte ‘wanneer hij vlug ter taal is, en 
de woorden hem als van zelve uit den mond vloeijen’.11

2004, p. 40; M.Ch. 
le Bailly, Procesgids 
Staatse Raad van 
Vlaanderen, Hilver-
sum: Verloren 2007, 
p. 28. Voor de Zuide-
lijke Nederlanden zij 
verwezen naar C.H. 
van Rhee, Litigation 
and Legislation. Civil 
Procedure at first 
instance in the 
Great Council for the 
Netherlands in Ma-
lines (1522-1559), 
Brussel: Algemeen 
Rijksarchief 1997, 
p. 141.

5 Zie over deze schrif-
telijke pleidooien 
nader E.J.M.F.C. 
Broers, Beledi-
gingszaken voor de 
Staatse Raad van 
Brabant 1586-1795, 
Assen: van Gorcum 
1996, p. 207-213, 
245-246.

6 J. de Damhouder, 
Practijcke ende 
handbouck in crimi-
nele zaecken, caput 
136, paragraaf 2.

7 W. van der Tanerijen, 
Boec van der loop-
ender practijken der 
Raidtcameren van 
Brabant. Ingeleid 
en uitgegeven door 
Eg.I. Strubbe, 2 dln, 
Brussel 1952, boek I, 
caput 57.

8 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
(verder BHIC), 
Archief Raad van 
Brabant (verder 
RvB), inventarisnr. 3, 
resolutienrs. 1167a, 
1170, 1575, 1578.

9 BHIC, Archief RvB, 
inventarisnr. 447, 
dossiernr. 106.

10 BHIC, Archief RvB, 
inventarisnr. 20, 
resolutienr. 3764-
3766; inventarisnr. 
133, folio 117.

11 J. van der Linden, 
De ware pleiter, 
Amsterdam 1827. 
Zie hiervoor Le Bailly 
& Brood 2009, p. 66.


