HET WETBOEK NAPOLEON, INGERIGT VOOR HET KONINGRIJK HOLLAND.
Het formele einde van de privaatrechtelijke verscheidenheid, de aanvang
van de nationale privaatrechtelijke exclusiviteit en de Hedendaagse
Europeanisering van het privaatrecht
In 2009 is het 200 jaar geleden dat in Nederland voor de eerste maal een exclusief
geldende nationale privaatrechtelijke codificatie in werking trad. Het Molengraaff
Instituut voor Privaatrecht organiseert onder de vleugelen van de onderzoekschool
Ius Commune een symposium waarbij ingegaan wordt op die historische
gebeurtenis in eigentijds en rechtsvergelijkend perspectief. Rechtstheoretisch,
rechtshistorisch en privaatrechtelijk betekende dat moment immers een
aardverschuiving, omdat de rechtsbeoefening een nationale werd, waarbij de
levensader met het Europese rechtsverleden werd doorgesneden. De vragen die
kunnen worden opgeworpen zijn evenzeer relevant in onze hedendaagse
rechtscultuur. Van een nationale beoefening keren wij immers met horten en stoten
weer tot een meer Europese oriëntatie. Wat is de betekenis van exclusiviteit voor
(privaatrechtelijke) wetgeving destijds en thans? Op welke wijze wordt het recht
gevonden en gevormd, eertijds en heden ten dage? Wat is de verhouding tussen
rechtsbronnen, tussen wetgever en rechter? Werkt het oude recht door? Op welke
wijze? In welke mate werd er destijds in de argumentatie gebruik gemaakt van de
rechtsgeschiedenis en hoe doen wij dat nu? Deze en dergelijke vragen worden aan
de orde gesteld in de context van het geldende procesrecht en het materiële
privaatrecht. De organisatie is in handen van prof.mr. J.H.A. Lokin, mr. J.M. Milo en
prof.mr. C.H. van Rhee
Tijd: Vrijdag 15 mei 2009, 10.00-17.00
Plaats: Michaëlskapel, Domtoren, Utrecht
Inlichtingen en aanmelding:
Mw. Jeanne Wijnans (j.h.m.wijnans@uu.nl)
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Drift 9, 3512 EN Utrecht
Tel: 030-2537150/Fax: 030-2537203
Deelname en kosten (inclusief lunch):
Gelieve de deelnamekosten ad €250,00 over te maken op girorekening 012.90.37
t.n.v. UU Departement Rechtsgeleerdheid t.g.v. het Molengraaff Instituut
o.v.v. congres 15 mei 2009.
Studenten en universitaire medewerkers: geen deelnamekosten.
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PROGRAMMA

15 mei 2009 te Utrecht
Voorzitter:
Prof.mr. J.H.A. Lokin (Universiteit Utrecht/Rijksuniversiteit Groningen)
10.30 - 11.15 uur

Codificatie destijds en nu
 Prof.mr. F. Brandsma (RUGroningen)
Discussie

11.15 - 12.00 uur

Praktijk en procedure
 Mw.dr. L. Coenraad (VU)
 Prof.mr. C.H. van Rhee (UM)
Discussie

12.00 - 12.45 uur

Codificaties en codificatiepogingen
in Belgie en Frankrijk
 Prof.dr. D. Heirbaut (UGent)
 Mw. Dr. C.B.P. Mahé (UU)
Discussie

12.45 - 13.45 uur

Lunch

13.45 - 14.30 uur

Goederenrecht
 Prof.mr. A.F. Salomons (UvA)
 Dr. J.M. Milo (UU)
Discussie

14.30 - 15.15 uur

Rechtsvinding en rechtsvorming
 Prof.mr. F.W. Grosheide (UU)
Discussie

15.15 - 15.45 uur

Pauze

15.45 - 16.30 uur

Verbintenissenrecht
 Mw. Prof.mr. A.L.M. Keirse (UU)
 Prof.mr. C.J.H. Jansen (RU)
Discussie

16.30 - 16.45 uur

Afsluiting door de voorzitter

