Symposium Libri feudorum
15 April 2016 – 13.30-17.30
De Libri feudorum – de Boeken betreffende de lenen – zijn vanaf de hoge Middeleeuwen deel gaan
uitmaken van het Corpus iuris civilis. Als zodanig hebben zij in de publiek-private
ontwikkelingsgeschiedenis van eigendomsrechten op land een rol van betekenis kunnen spelen.
In onze Lage landen heeft het leenrecht op verschillende wijze en in verschillende mate kunnen
doorwerken – tot op de huidige dag – zie bijvoorbeeld de vele uitspraken inzake het recht van de
dertiende penning – zoals recentelijk nog die van de Hoge Raad op 20 februari 2015.
Eigendomsordeningen van land zijn ook in onze tijd veel beter te analyseren met begrip van het
op de Libri feudorum en Romeinsrechtelijke invloeden geënte leenrecht.
Eindelijk zijn de Libri feudorum in onze taal beschikbaar gekomen – voor het eerst. De tweetalige
editie verschijnt als sluitstuk – deel XII Addendum – van de monumentale uitgave van Corpus iuris
civilis. Tekst en vertaling, Zutphen-Den Haag-Amsterdam 1993-2010, onder redactie van prof.mr.
J.E. Spruit.
Ter gelegenheid van het verschijnen van deze uitgave besteedt dit symposium aandacht aan
verschillende aspecten van de Libri feudorum: totstandkoming, inhoud en doorwerking worden in
vergelijkend perspectief aan de orde gesteld door de betrokkenen bij de uitgave en andere
deskundigen.
Programma
13:30 Ontvangst met koffie en versnapering
Opening - mr. J.M. Milo (Universiteit Utrecht)
14:00 - Mr. J.M.J. Chorus (oud-Raadsheer Gerechtshof Amsterdam) ‐ De rol van bezit in de Libri
feudorum
14:30 - Prof.dr. D. Heirbaut (Universiteit Gent) – Libri feudorum, Vlaanderen en Saksenspiegel.
Drie modellen van Leenrecht vergeleken
15.00 - Prof.dr. R. Opsommer (Stadsarchief Ieper) – De Libri feudorum in de Vlaamse
leenrechtspraktijk” (14de-16de eeuw)
15:30 - Dr. C.H. Bezemer (Universiteit Leiden) - Leenrechtelijke schermutselingen aan en over de
grens
16:00 -16:20 - Discussie
16:20 Prof.mr. J.E. Spruit (Universiteit Utrecht) – Een korte nabeschouwing over de vertaling van
het Corpus Iuris Civilis
16:30 Mr. M.J. Schenck (bestuurslid van de Stichting tot Uitgave van het Corpus iuris civilis in het
Nederlands) - aanbieding van het laatste deel van Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling, deel XII
Addendum: de Libri feudorum, aan de Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht, prof. dr. G.J.
van der Zwaan.
Borrel na afloop
Locatie: Universiteitsmuseum - Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht
Inschrijving: bij mevrouw Anita van de Wijngaard (A.vandeWijngaard@uu.nl) – aan deelname zijn
geen kosten verbonden

