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Programma  

 

 

 
VRIJDAG, 7 OKTOBER 

 

 

16.00 - 17.30 uur Klein forum: ML Hotel,  Klokhuisplein 

9,  2011 HK Haarlem (schuin tegenover 

van het  conferent iehotel) ,  zaal  " Druk-

kerij".  

„Die Justiz  in der Krise?: Das Phäno-

men der sinkenden zivilrecht lichen 

Fal lzahlen.“  

André Janssen (hoogleraar  pr ivaatrecht  

aan de Radboud Universite it ) :  In leiding  

Tom Vennmanns (promovendus aan de 

Radboud Univers ite it) :   Sinkende Fal l-

zahlen an deutschen und niederländi-

schen Zivilgerichten:  ein Erklärungs-

versuch 

Ulrich Schambert  (pres ident  van het  

Langer icht (arrondissementsrechtbank ) 

te Münster) :   Das Phänomen der sin-

kenden z ivilrechtl ichen Fallzahlen aus 

richterl icher Sicht  

André Janssen:  Der Einsatz  künstl i-

cher Intell igenz in der Justiz  als Aus-

weg aus der Krise?  

Discussie 

 

   vanaf 19.00 uur Welkomstavond in  het  conferent iehote l  

Amrâth Grand Hotel Frans Hals, Dam-

straat 10,  2011 HA Haarlem .  In  het hotel  

wordt  voor de deelnemers een I ta l iaans 

buf fet verzorgd.  De pr i js  voor  het  buf fet  

bedraagt € 36,00 per persoon (exclus ief  

drank jes).  Meer informat ie  over het hote l 

v indt u onder punt  1 van de toel icht ingen 

onderaan.  
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ZATERDAG, 8 OKTOBER   

                      10.00 - 10:15 uur Recept ie + ontvangst  bij  de Rechtbank 

Noord-Holland,  zaal  A,  Jansstraat  81,  

2011 RW Haarlem (ongeveer 3 minuten 

lopen vanaf  het conferent iehote l)          

                      10.15 - 11:30 uur Lezing  

Ruprecht  Polenz (voorzi t ter  van de 

Dui tse verenig ing voor Oost -Europese 

studies)  

„Zeitenwende -  was geht , was kommt? 

Russlands Krieg gegen die Ukraine.“  

                      11.30 - 11:45 uur Koff iepauze  

                      11.45 - 12.30 uur Discuss ie  

                              10.30 – 12.30 uur  Partnerprogramma: Bezoek aan het  

Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH 

Haarlem, rondle id ing in het  Neder lands 

of  Dui ts  van 1 uur ,  daarna mogel i jkheid 

tot verb l i j f  in  het  museum. Z ie punt  4 van 

de onderstaande opmerk ingen voor meer  

informat ie over  het museum.  

  12.45 - 13.45 uur  Gezamenli jke lunch in Grand Café Brink-

mann, Grote Markt 13, 2011 RC Haarlem  

14.00 – 16.00 uur 

 

Middagprogramma: Bezoek aan het  

Frans Hals Museum, Groot  Heil igland 

62, 2011 ES Haarlem, rondle id ing in het  

Neder lands of  Dui ts van 1 uur , daarna mo-

gel i jkheid om in het museum te b l i j ven.  

Zie punt 5 van de onderstaande opmerk in-

gen voor meer informatie over het mu-

seum.     

of  

120 minuten durende vaartocht  op het 

Spaarne van de Adr ianusmolen naar de 

molen van Eenhoorn. Smidt je Rondvaar-

ten, Spaarne 11A, 2011 CC Haar lem   
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Belangri jke informatie:  

1.  

Conferent iehote l:  Amrâth Grand Hotel ,  Damstraat  10, 2011 Haar lem 

Telefoon:  023 51818 

E-mai l :  info@hotelf ranshals .n l  

Web: www.amrathhote lhaar lem.nl  

 

Het hote l bevindt  zich har t je  centrum, a l le  plaatsen van de conferent ie zi jn van 

h ieru it  te voet  bereikbaar . Deelnemers worden verzocht  zelf  hun kamer in  het con-

ferent iehote l  onder  vermeld ing  van “DNJC 2022 ”  te boeken (zie h ierboven voor  con-

tactgegevens).  Ten behoeve van de deelnemers is  een bepaald cont ingent met ka-

mers tot 23.08.2022 gereserveerd . Na deze datum zi jn  boek ingen nog steeds moge-

l i jk ,  maar afhankel i jk  van de beschikbaarheid. De kosten voor  deze kamers bedra-

gen € 169,--  per  nacht  voor één persoon -  inclusief  ontbi j tbuf fet  en exc lus ief  toer is-

tenbelast ing.  Voor 2 personen plus € 15, - -  ontb i j tkosten.   

18.45 uur Avondprogramma:  

Recept ie b i j  de Sociëte it  "Trou met 

Blycken",  Grote Houtstraat  115,  2011 

SJ Haarlem. Zie punt  3 van de toel icht in-

gen onderaan voor meer  informat ie over 

de Soc iëte i t .    

     vanaf 19.30 uur 

 

feeste l i jk  d iner  b i j  Sociëte it  “Trou moet  

Blycken”  

ZONDAG, 9 OKTOBER  
 

 

10.00 - 11.00 uur Lezing  

Gerhard Rijken,  Raadsheer b i j  het Hof  

van Just i t ie Arnhem 

"And the winner is  . . .  das deutsche 

Recht" 

ML Hotel,  Klokhuisple in 9, 2011 HK Haar-

lem, zaal  "Drukker i j "  

11.00 - 11.30 uur  Koff iepauze  

11.30 - 12.30 uur  Discussie  

12.30 uur Einde van de conferentie  

http://www.amrathhotelhaarlem.nl/
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Belangri jk:  In geval van no-show zonder t i jdige afmelding wordt d e DNJC aan-

sprakel i jk gehouden voor de kosten. Zorg daarom dat u alt i jd  de annulerings-

voorwaarden van het hotel in acht  neemt.  Wij zul len de kosten anders op u 

moeten verhalen.  

Op de welkomstavond wordt  de deelnemers een I tal iaans buffet  aangeboden in het 

conferent iehotel .  De kosten bedragen  € 36 per persoon (drank jes n iet  inbegrepen).  

Indien u wenst  deel te nemen aan het buf fet,  gel ieve d it  aan te geven op het in-

schr i jv ingsformul ier  en de extra kosten voor  het buf fet samen met de deelnemers-

b i jdrage vooraf  over  te maken op de onder  punt 7 ver melde bankrekening.  

Voor  verdere aanbevel ingen voor hotels , zie punt 9.   

2.  

Parkeren en openbaar  vervoer  

Het Amrâth Grand Hotel Frans Hals  l ig t  in het  centrum van Haar lem, op 1 km af-

stand van het s tat ion Haar lem . Het hote l is  gemakkeli jk  bereikbaar, zowel  met  het 

openbaar vervoer a ls met de auto.  Direct  onder  het hote l l igt  de openbare parkeer-

garage 'De Appelaar ' ,  waar u tegen beta l ing uw auto kunt parkeren.   

3.  

De bes loten herensoc iëte it  "Trou moet  Blycken" :  519 jaar oud en spr inglevend  

De soc iëte it  "Trou moet  Blycken" is  een part icul iere verenig ing in Haar lem met on-

geveer 250 leden, de zogenaamde "Broeders".  De geschiedenis  van de verenig ing,  

d ie gewijd is  aan poëzie en theater,  gaat  terug tot 1503.  Het  is  een grote eer dat  de 

soc iëte i t  speciaal voor  ons de deuren van haar monumentale 17 e-eeuwse pand in 

het centrum van Haar lem opent .   

4.  Teylers  Museum 

Het Teylers Museum is een  pracht ig  museum van wetenschap en kunst.  Het werd in 

1778 opger icht  a ls  een boeken- en kunstmuseum - een openbare p laats  voor  kunst 

en wetenschap.  Zowel het  gebouw als het  in ter ieur van het museum hebben de sta-

tus  van nat ionaal monument . Het museum heef t  de oudste Neder landse museum-

zaal ,  waarvan het inter ieur  bi jna in or ig inele staat behouden is .  

5.   

Frans Hals  Museum 

Het Frans Hals  Museum is een s tedel i jk  kunstmuseum genoemd naar  Frans Hals  

(ca.  1582-1666) , de beroemde por tretschi lder d ie in  Haar lem t i jdens de Neder-

landse Gouden Eeuw act ief  was.  Het museum toont  schi lder i jen van Frans Hals  en 

t i jdgenoten ui t  de 16e en 17e eeuw.   

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
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6.  

Inschr i jv ing voor deelname aan de conferent ie  kan tot 15.09.2022 en dient te ge-

schieden d.m.v. het  opsturen van een vol ledig ingevuld inschr i jv ingsformulier ,  b i j -

gevoegd bi j  deze u itnodig ing, aan:   

DNJK 
Mevrouw W. Bonnet -Vogler  
Di jsselhofp lantsoen 16 -18  
NL -  1077 BL Amsterdam  
Telefoonnummer:  +31 (0)20 2057474  
E-mai l :    dnjk@vandiepen.com 

7.  

De b i jdrage voor de conferent ie  bedraagt :  

-  € 260 per persoon ( inc lus ief  d iner op zaterdag en exc lusief  de kosten van het  d i-

ner  op vr i jdagavond en de hotelkosten) .  

-  Voor jonge jur isten t /m 35 jaar  bedraagt de b i jdrage € 100 per persoon ( inc lus ief  

d iner op zaterdag en exclusief  de kosten van het  diner op vr i jdagavond  en exc lusief  

de hote lkosten).  

-  € 50 per  persoon voor studenten (exc lus ief  d iner op zaterdag en exclusief  kosten 

voor  het d iner  op vr i jdag  en exc lus ief  de hote lkosten) .  

Gel ieve de kosten voor de conferent ie  en, indien u daaraan wenst deel te nemen,  

het d inerbuf fet op vr i jdagavond (€ 36,00 p.p.)  tegel i jk  met uw inschr i jv ing over te 

boeken naar :  

Rekeninghouder: Deutsch-Niederländische Juristenkonferenz e.V.               

IBAN: DE69 4005 0150 0000 6019 63   

BIC: WELADED1MST 

Omschri jv ing: “Bijdrage DNJC 2022”  

8.  

Het conferent iebureau is  op de volgende t i jden geopend.  

  Hote l  Amrâth: Vr i jdag 17.00 -  21.00 uur  

  Rechtbank Haar lem: Zaterdag 09.00 –  10.00 uur  

9.  

Verdere hote lsuggest ies in Haar lem: 

Ambassador  Ci ty Centre Hotel :  h ttps: / /www.ambassadorc itycentrehotel .nl / ,  Kamer-

pr i js  vanaf  € 144, - -  

Amadeus Hotel  Haar lem: https :/ /www.amadeus-hote l .com/,  Kamerpr i js  vanaf  € 78, - -  

The n iu Dairy –  Des ign Hotel :  h ttps: / / the.n iu.de/hote ls/n ieder lande/haar lem/the-niu-

dairy,  Kamerpr i js  vanaf  € 105, - -  

Hote l  Van der Valk : ht tps :/ /www.hote lhaar lem.nl ,  Kamerpr i js  vanaf  € 117; -  

mailto:dnjk@vandiepen.com
https://www.ambassadorcitycentrehotel.nl/
https://www.amadeus-hotel.com/
https://the.niu.de/hotels/niederlande/haarlem/the-niu-dairy
https://the.niu.de/hotels/niederlande/haarlem/the-niu-dairy
https://www.hotelhaarlem.nl/

