
Er zijn mensen die menen dat alles al eens

bedacht of gedaan is. Neem nu bijvoorbeeld

het idee om tol te gaan heffen op bepaalde

wegen met behulp van tolpoortjes. Niets

nieuws onder de zon. De Romeinen deden

het ons al voor. 

Met het afschaffen van het procuraat lijkt

het niet anders. Minister Korthals zegt

hierover in het interview met Lex van Almelo:

“Het kabinet heeft al in 1995 besloten het

procuraat af te schaffen. Wij gaan dat tem-

poriseren.” Bij het inlezen voor de special

Burgerlijk Procesrecht, stuitte ik op een

toelichting op het wetsvoorstel van de com-

missie Gratama, in 1911 in het leven

geroepen, in het Advocatenblad van 1921:

“in de eerste plaats verdwijnt nu voorgoed

de procureur van het tooneel en zijn

daarmede meteen de zonderlinge en ono-

plosbare kwesties verdwenen waartoe zijn

schijnbestaan af en toe aanleiding gaf.” Het

idee van de afschaffing van het procuraat

mag dus bepaald een déjà vu heten. 

Nog zo’n mooi voorbeeld: de invoering van

comparitie na antwoord en daarmee het

verdwijnen van het pleidooi. Van Nispen

zegt hierover in zijn overzichtsartikel over

het nieuw Burgerlijk procesrecht: “de

schriftelijke voorbereiding van de zaak wordt

zoveel mogelijk teruggebracht tot één ronde,

gevolgd door een comparitie na antwoord.

Met de comparitie hebben partijen hun recht

op hun ‘day in court’ opgesnoept.

” Dezelfde gedachte leefde ook al bij de

Staatscommissie Gratama. Enkele citaten.

“Het zwaartepunt in het nieuwe proces is de

terechtzitting”. “Geen ‘nadere’ of ‘nog

nadere’ conclusiën meer.” “Zoo mogelijk

wordt terstond vonnisgewezen.”

Déjà vu of niet, het burgerlijk procesrecht

kent een lange traditie van pogingen tot

grondige herziening, zoals valt te lezen in de

tijdsbalk in het artikel van Lex van Almelo.

Wat opvalt is dat deze telkens stranden. Het

nieuwe wetboek, bestaande uit zes delen,

van de Staatscommissie Gratama haalt het

niet. Hetzelfde lot treft het wetsontwerp van

Olivier/Borret (165/1867),

de Staatscommissie Dorhout (1948) tot zelfs

het wetsvoorstel 24.651 dat in 1998 twee

jaar na indiening weer wordt ingetrokken.

Steeds ontbreekt kennelijk het draagvlak,

ondanks de luide roep van bij het proces

betrokken spelers voor een fundamentele

herbezinning. Of met de woorden van Van

Mierlo in deze special: “Er was om een fun-

damentele herbezinning gevraagd, en die is

er niet gekomen.” Voor een grondige

herziening is een cultuuromslag vereist en

óók dat is eigenlijk niets meer dan een déjà

vu. Justitie vindt dat er voldoende prikkels in

het huidige wetsvoorstel zitten om tot zo’n

herziening te komen en die zaten er óók in

het wetsvoorstel van tachtig jaar geleden.  
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