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Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van de Procesgids
Hof van Utrecht 1530-1811
op vrijdag 8 juni, 14.00-18.00 uur in Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat, Utrecht.
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De oprichting van het Hof van Utrecht in 1530 is een belangrijk moment van unificatie en
centralisatie van politiek en recht. Na de Unie van Utrecht in 1579 en het ontstaan van de
Republiek der Verenigde Nederlanden was het Hof de hoogste rechtsprekende instantie
in de autonome provincie Utrecht. Zowel het procesrecht als het privaatrecht werd door
universitair geschoolde raadsheren, advocaten en hoogleraren doordacht en toegepast
in het raamwerk van het Europese Ius Commune, op grondslag van fundamentele beginselen en met oog voor lengte en kosten van de procedure. Veel komt ons heden ten dage
vertrouwd voor. Daarom biedt dit onderzoek in en om Utrechtse archieven naar geschilbeslechting in vroegmoderne en tijd niet alleen een illustratie van recht en samenleving
van destijds, maar bovenal een gelegenheid tot vruchtbare vergelijking met geschilbeslechting heden ten dage. De gids is geschreven door J.M. Milo en E.G.D. van Dongen en
verschijnt bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.
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Programma
14.00-14.30 uur: inloop
14.30-16.15 uur: korte toelichtingen
– K. van Vliet (Rijksarchivaris Het Utrechts Archief )
– P. Brood (hoofdredacteur Procesgidsen)
– J.M. Milo (Universiteit Utrecht – Rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking) en
E.G.D. van Dongen (Universiteit Utrecht)
– C. van Schaik (Advocatuur en Archiefonderzoek)
– Ph. Langbroek (Universiteit Utrecht, Montaigne Instituut voor Rechtspleging)
– J.O. Zuurmond (Rechtbank Midden-Nederland)
16.15 uur:
overhandiging van het eerste exemplaar aan mr. E. Messer (vicepresident Rechtbank Midden-Nederland)
16.30-18.00 uur: borrel
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M ONTAIGNE

Het boek kan tijdens de receptie worden
aangeschaft. De winkelprijs is €12,–.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar heel graag wel opgave bij
secretariaat@hetutrechtsarchief.nl.

CENTRUM

VOOR RECHTSSTAAT
EN RECHTSPLEGING
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