VSR Jaarcongres
11-12 januari 2018
Law in other contexts
Het Kasteel
Melkweg 1, Groningen

VOORLOPIG PROGRAMMA
(NB: Er is nog plek voor enkele presentaties)

Donderdag 11 januari
10.30

Koffie & registratie

11.00 – 12.00

Recht in context met 25 objecten
(voorzitter: Marc Hertogh)
Wij zijn van plan om een pop-up museum in te richten met objecten die een
nieuw licht werpen op de wisselwerking tussen recht en samenleving.
Iedereen wordt uitgenodigd om a.d.h.v. een object (voorwerp, knipsel,
filmfragment, kunstwerk, enz.) iets te vertellen over zijn/haar onderzoek.
Ons voornemen is om alle objecten vervolgens te verzamelen en (virtueel) te
exposeren. Bij de opening van het VSR Jaarcongres 2018 presenteren
verschillende onderzoekers hun bijdrage aan het museum.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Sessie-ronde 1

Sessie 1.1

Rechterlijke oordeelsvorming in raadkamer
(voorzitter: Bert Marseille)
titel
Ashley Terlouw (RU)
titel
Reyer Baas (UU)
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Sessie 1.2

Kernthema’s in het werk van John Griffiths
(voorzitter: TBA)
titel
Albert Klijn & Marnix Croes (WODC)
titel
Roel Pieterman (EUR)
Is law important?
Marc Hertogh (RUG)
De bijdrage van Griffiths’ ‘What is sociology of law?’ aan de rechtstheorie
Jeroen Kiewiet (UU)

Sessie 1.3

Legal Mobilization as a Counterpower to Ethnonationalist Lawfare
(voorzitter: TBA)
In search of counterpowers. Can non-state actors curb government power?
Sanne Taekema (EUR)
Ethnonationalist lawfare and the pro-migrant legal mobilization challenge
Jeff Handmaker (ISS/EUR)
Strategic litigation as counterpower
Jelle Klaas (PILP)

14.30 – 15.00

Koffie & Thee

15.00 – 16.30

Sessie-ronde 2

Sessie 2.1

Nieuwe perspectieven op rechtspraak
(voorzitter: TBA)
De betrokkenheid van juridisch ondersteunend personeel in de rechterlijke
besluitvorming
Nina Holvast (EUR)
Voorbij procedurele rechtvaardigheid, over de betrekkelijkheid van de
beleving van respondenten
Nienke Doornbos (UvA)
Wat wil het Vliegend Spaghettimonster? De ongemakkelijke plaats van religie
in het recht
Derk Venema (RU)
Sustainable justice
Alexander de Savornin Lohman & Jaap van Stralen
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Sessie 2.2

De sociale werking van recht
(voorzitter: TBA)
The social working of preferential treatment
Petra Oden (Hanze Hogeschool)
titel
Nicolle Zeegers (RUG)
Of Bourdieusian prenotions and Eliasian associations, and Griffiths’
suggestion to not talk about law, when talking about law
Danielle Chevalier (UVA)
The repetitive debate about presumed versus explicit consent for organ
donation, or why the practical effects of legal rules don’t necessary matter
Graciela Nowenstein
Wat is de sociale werkingstheorie opgeschoten met het onderzoek naar
medisch handelen dat het leven bekort?
Heleen Weyers (RUG)

Sessie 2.3

Nieuwe perspectieven op regulering en handhaving
(voorzitter: TBA)
Governing negative externalities of economic activity: from government to
governance
Peter Mascini (EUR)
Evaluatie wet-Dezentjé
Marieke van Londen (WODC)
Handhaving vergeleken: Anti-buitenlandse corruptie in Nederland en de VS
Friederycke Haijer (UU)

Sessie 2.4

Presentaties van nieuw onderzoek
(voorzitter: TBA)
The effective public enforcement of cartel agreements: Why do companies in
the Netherlands appeal?
Annalies Outhuijse (RUG)
Burgemeesters in cyberspace
Willem Bantema (NHL Leeuwarden)
ADR en aardbevingsschade-geschillen
Bert Marseille (RUG), Herman Bröring (RUG), Kars de Graaf (RUG)
Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs
Marlies Blesgraaf (EUR)
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16.30 – 17.30

Sessie-ronde 3

Sessie 3.1

Methoden Café
(voorzitter: Maartje van der Woude)
In het methoden café kunnen junior- en senior-onderzoekers op een
informele manier ervaringen uitwisselen over de sociaalwetenschappelijke
bestudering van het recht. Hier kunnen bijvoorbeeld concrete
methodologische vragen aan de orde worden gesteld en kunnen
onderzoekers kennis maken met nieuwe methoden van onderzoek.
Meer informatie volgt.

Sessie 3.2

Round Table:
The New Objects and Materials of Transnational Regulation Research
(voorzitter: TBA)
At this round table, participants will discuss their research and how they use
several innovative objects (i.e. supply chain audits) as new types of ‘data’ in
the field of transnational regulation. This will be an open discussion and
everyone is invited to join the conversation.
Philip Paiement (UvT)
Paul Verbruggen (UvT)
Tetty Havinga (RU)
And others

17.30 – 18.30
(18.00)

Borrel
Schemerlamp-gesprek met Robert Knegt door Rob Schwitters

19.00 – 21.00

Diner in “Café de Sleutel”
(op 5 minuten lopen van de congreslocatie, zie kaartje)
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Vrijdag 12 januari
09.00 – 10.00

Ledenvergadering VSR (met koffie & thee)

10.15 – 11.45

Sessie-ronde 4

Sessie 4.1

Strategisch gebruik van recht in stedelijke ontwikkeling
(voorzitter: Danielle Chevalier)
titel
Michiel Stapper (UvA)
titel
Tobias Arnoldussen (UvA)

Sessie 4.2

Empirical Legal Studies: het laatste nieuws
(voorzitter: TBA)
Nieuw handboek: een must have!
Met review door Arno Akkermans
Catrien Bijleveld (NSCR)
Pleidooi voor participatory action research
Arno Akkermans (VU)
Hoe evidence-based is de rechtspraktijk?
Nieke Elbers (NSCR)

Sessie 4.3

Rechtspraak en ADR in de democratische rechtsstaat
(voorzitter: TBA)
Camera’s in de rechtszaal: toeziend oog of obstakel voor de rechtsgang?
Marijke Malsch (NSCR)
Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing
Marc Simon Thomas (UU)
Effects of the judiciary on investments and entrepreneurship
Martje Boekema (UU)

11.45 – 12.00

Koffie & Thee
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12.00 – 13.00

Menselijke en rechtvaardige rechtspleging:
wat is de rol van de wetenschapper?
(voorzitter: Heleen Weyers)
Maurits Barendrecht (HiiL/UvT) introduceert enkele hoofdlijnen uit het
rapport Menselijk en rechtvaardig: Is de rechtsstaat er voor de burger?
(HiiL, 2017) en hij bespreekt hoe de uitdagingen uit dit rapport inmiddels zijn
opgepakt. Mensen goed helpen in hun zware conflicten is een grote
uitdaging, deels bekend, deels nog klemmender dan we al dachten. Vanuit
de bestaande rollen gaat dit niet veranderen. Wat beweegt er al en waar kan
dat naar toe? Wat betekent deze uitdaging voor de rechtspleging en voor de
rol van de (empirisch-juridische) wetenschapper? In deze interactieve
workshop bekijken we dit vanuit verschillende perspectieven. We maken in
groepen user stories vanuit de burger die ergens klem zit in het
rechtssysteem: de neutrale derde (rechter, mediator, etc.), de
wetenschapper en "het ministerie van rechtvaardigheid". Ten slotte
reflecteren we gezamenlijk op de opbrengst.

13.00 – 14.00

Lunch

(14.00)

(Middagprogramma, Groninger Museum)
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