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Aankondiging

Vijfde Symposium Juridische
Argumentatie 

Op vrijdag 22 juni 2007 zal in Rotterdam het vijfde Symposium Juridische
Argumentatie plaatsvinden. Evenals bij de symposia in 1993, 1996, 1999 en
2003 is het de bedoeling dat onderzoekers die zich bezighouden met juridi-
sche argumentatie in de ruimste zin van het woord, met elkaar van gedach-
ten wisselen. Op het symposium staan de ontwikkelingen in de rechtsprak-
tijk en de rechtstheorie centraal die van betekenis zijn voor het onderzoek
naar juridische argumentatie. Vaste thema’s die ook in de eerdere symposia
aan de orde kwamen zijn: structuren van juridische argumentatie, de ratio-
nele reconstructie van juridische betogen, argumentatie en interpretatie, de
rol van algemene rechtsbeginselen, redelijkheid en billijkheid, de motive-
ring van rechterlijke beslissingen, logica en retorica. De bijdragen aan het
symposium zullen worden gepubliceerd in een bundel die zal uitkomen bij
Ars Aequi.

In de ochtend en middag wordt het programma ingeleid door plenaire gast-
lezingen van Ton Derksen (RU), Jeanne Gaakeer (EUR) en Willem Witteveen
(UT). Vervolgens zullen in een ochtend- en middagsessie verschillende stro-
men in het onderzoek naar juridische argumentatie een plaats krijgen.
Het symposium vindt plaats aan de Juridische Faculteit van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Organisatie 
Commissie Symposium Juridische Argumentatie: Eveline Feteris (Taalbe-
heersing, Argumentatietheorie en Retorica UvA), Harm Kloosterhuis (Alge-
mene Rechtswetenschappen EUR), José Plug (Taalbeheersing, Argumen-
tatietheorie en Retorica UvA) en Jannet Pontier (Het Amsterdams Instituut
voor Privaatrecht UvA).
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Inschrijving 
De kosten voor deelnemers aan het symposium bedragen € 95. Daarin zijn
inbegrepen koffie, thee, lunch en de symposiumbundel.
Voor aio’s en studenten bedragen de kosten voor deelname € 40 (niet inbe-
grepen is de symposiumbundel).
Wie belangstelling heeft om op dit symposium een lezing te houden, kan
zich opgeven bij e.t.feteris@uva.nl en h.j.plug@uva.nl.

Commissie Symposium Juridische Argumentatie 
p/a Eveline Feteris en José Plug 
Leerstoelgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica 
Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

Inschrijving is ook mogelijk via de website: <www.symposiumjuridischear-
gumentatie.nl>
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