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Ten Geleide
In uiteenlopende aangelegenheden doen particulieren, overheden en bedrijven
een beroep op advocaten. Daardoor raken advocaten als dienstverlener bij tal van
aspecten van de samenleving betrokken. Advocaten hebben daarbij een eigen

verantwoordelijkheid. Wijn & Stael wil naast het dagelijkse advocatenwerk
bijdragen aan maatschappelijke discussie. Met die gedachte is tien jaar geleden
het initiatief voor deze serie “Recht te Utrecht” genomen. De serie begon in 1994
met een proloog: Recht te Utrecht.
Deel II verscheen in 1998 en ging over de Kantharos van Stevensweert. De
Kantharos, een Grieks-Romeinse drinkbeker, was jarenlang onderwerp van een
rechtsstrijd, waarbij het ging om de vraag of sprake was van een
verkopersdwaling. De uitspraak van de Hoge Raad heeft de gemoederen van
juristen en niet-juristen danig beziggehouden, zoals onder meer bleek bij het
symposium over recht en onrecht in de rechtspleging[i] dat destijds ter
gelegenheid van de presentatie van de bundel werd georganiseerd.
In 2000 verscheen deel III: Hamburgerstraat 28. Nadat te Utrecht eeuwen recht
was gesproken aan de Hamburgerstraat, verhuisde de Utrechtse rechtbank in
2000 naar het Vrouwe Justitiaplein. In de bundel is een aantal opmerkelijke zaken
besproken die hebben gediend voor de Rechtbank Utrecht en komen rechters,
officieren, griffiers, advocaten en journalisten aan het woord met herinneringen
aan het oude Gerechtsgebouw.
In 2002 verscheen ter gelegenheid van de invoering van de BaMa-structuur op de
universiteiten, deel IV in de serie met de titel Rechten in Utrecht. De bundel werd
gepresenteerd tijdens een congres over de inrichting van de rechtenstudie[ii].
Met de uitgave van de Bredero-bundel is het eerste vijftal bundels in de serie
voltooid. (Recht te Utrecht 5 – Willem Bekkers, A.W.P. Esmeijer, D. W. Aertsen en
K. Oskam (red.) – In 2005 verschenen bij Dutch University Press)
Meestal gaan faillissementsdossiers aan het einde van het faillissement definitief
het archief en de vergetelheid in. De geschiedenis van Bredero vanaf 1921 is
echter de moeite waard om in ere te houden. Wijn & Stael hoopt met deze bundel
recht te doen aan de interessante geschiedenis van het Bredero-concern en al
diegenen die Bredero destijds op de kaart hebben gezet.
Wij zijn de heer Van Vonno dankbaar voor het feit dat hij de inleiding heeft willen
schrijven.
Zonder de bijdragen van de historici Van Santen en Buiter had deze bundel niet
gerealiseerd kunnen worden. Hun is eveneens veel dank verschuldigd.
Ook de heren Feddes en Baas zijn wij erkentelijk voor het feit dat zij als direct
betrokkenen bereid zijn geweest om een persoonlijke nabeschouwing te schrijven.
Wijn & Stael dankt Dutch University Press voor het feit dat zij deze bundel heeft

willen uitgeven en voor de plezierige samenwerking.
Ten slotte zijn wij vereerd met het feit dat Architectuurcentrum Aorta en zijn
actieve directeur Eveline Paalvast de presentatie van deze bundel heeft willen
opluisteren met een bijeenkomst in de Domkerk en een expositie in het Aortagebouw Achter de Dom.
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NOTEN
[i] Zie ook Hans Nieuwenhuis, Orestes in Veghel, Recht, literatuur, civilisatie,
Balans 2004, p. 66 e.v.
[ii] Zie ook het Congresverslag: ‘De inrichting van de rechtenstudie en de
invoering van Bachelor-Masterstructuur’, afdeling Communicatie en Voorlichting
van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, USP Drukkerij
Utrecht 18 maart 2002

