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LaetLaet het kostelijckst van al 
UU niet roeckeloos ontslippen 
Dat'sDat's de tijd die snel gaet glippen 
ZonderZonder dat hij keeren zal. 

Vondel Vondel 

VOORWOORD D 

Inn de geschillen die bij de burgerlijke rechter worden aangebracht om 
daarinn een beslissing te geven, plegen partijen bewijs door getuigen aan 
tee bieden van de feiten waarop zij zich beroepen. Dat aanbod leidt in veel 
gevallenn tot het bevelen van een getuigenverhoor, maar in veel gevallen 
ookk niet. Wanneer wèl, wanneer niet? Uit nieuwsgierigheid besloot ik 
daarr onderzoek naar te doen. Dat dit onderzoek heeft geleid tot dit proef-
schriftt is te danken aan de goede raad en opbouwende kritiek van mijn 
promotorr en co-promotor. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk. Dat ben 
ikk ook de andere leden van de promotiecommissie voor hun bereidheid 
vann het proefschrift kennis te nemen en daaromtrent te adviseren. Ook drs. 
Paull  Rodenburg - nu hoofdbibliothecaris van de Praktizijnsbibliotheek te 
Amsterdamm - drs. Wilma Metz, René Schol en Mesudiye Altintas voor het 
gebruikk van en de hulp in de bibliotheek van het Haarlemse gerecht en 
mijnn dochter Hanna voor het computerwerk. 

Overveen,, 31 december 2004 D. Reisig 
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