Recht te Utrecht – Inhoudsopgave
& Ten Geleide
Ten geleide

drs. M.W.M. Vos-van Gortel – Inleiding
mr. W.M.J. Bekkers en prof.mr. G.M.F. Snijders – Prof.mr. V.J.A. van Dijk, een
portret
mr. A. Herstel – Parket, dat staat
mr. W.M.J. Bekkers – Over advocaten en Utrecht
mr. F.M.J. Hermans – Een notariële schets
dr. P.D. ‘t Hart – Op zoek naar de goede oude tijd, recht in Utrecht in de vorige
eeuw
drs. G.A. Rombach, F.J.C. Rombach en drs. J.H. Scheffer – Utrechts laatste
radbraak
dr. A. van Hulzen – Schavotstraffen tot in de negentiende eeuw
mr.drs. E.G. Krepel – Ten slotte
Ten geleide
In 1991 nam advocatenkantoor Wijn & Stael het initiatief tot de publicatie van
een bundel die de titel meekreeg Met grond verbonden. De bundel had, zoals
prof.mr. W. Brussaard toen in zijn inleiding schreef, twee verbindende elementen,
een persoonlijk en een zakelijk. Beide elementen verbinden ons kantoor,
inmiddels langer dan 45 jaar, ook met Utrecht en daaraan willen wij met deze
bundel Recht te Utrecht vormgeven.
Utrechts recht bestaat niet, evenmin als ‘de’ Utrechtse jurist. Van rechtspleging –
in welke vorm dan ook – en onderwijs in het recht is in Utrecht echter al
eeuwenlang sprake. Zo wordt er sinds de Middeleeuwen recht gesproken in de

omgeving van de Hamburgerstraat en worden er sinds 1636 studenten opgeleid
in het recht aan de Universiteit Utrecht, die de spreuk voert: sol justitiae illustra
nos, dat de zonne der gerechtigheid ons verlichte. Uit de vele aspecten van het
recht te Utrecht en het grote aantal juristen dat er werkzaam is geweest, heeft de
redactie een bescheiden selectie gemaakt.
Wij zijn de auteurs en uitgeverij De Tijdstroom erkentelijk voor het feit dat zij het
initiatief voor deze bundel hebben willen ondersteunen. Onze speciale dank gaat
uit naar dr. P. ‘t Hart, die ons met raad en daad heeft bijgestaan bij de uitwerking
van het plan en de vormgeving van de bundel. Verder danken wij prof.mr. V.J.A.
van Dijk, oud-president van de rechtbank, die het ons mogelijk heeft gemaakt een
portret van hem samen te stellen, ons heeft voorzien van waardevolle suggesties
en bereid was de concepten met ons mee te lezen. Ten slotte danken wij mevrouw
drs. M.W.M. Vos-van Gortel, oud-burgemeester van Utrecht en thans lid van de
Raad van State, die bereid was om de hoofdstukken in te leiden.
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De bundel Recht te Utrecht verscheen in 1994 bij uitgeverij De Tijdstroom

