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I I 
Juridischee analogie-argumentatie bestaat. 

II I 
Inn veel benaderingen van analogieredeneringen in het recht wordt geabstraheerd van 
datgenee wat deze redeneringen juridisch interessant maakt. 

II I I 
Rechtstheoreticii  die analogische toepassing van rechtsregels beschouwen als het expliciteren 
vann bestaande rechtsregels, zonder een criterium te formuleren voor het identificeren van 
diee regels, verduidelijken het onduidelijke door het duistere. 

IV V 
Dee vraag naar de verschillen tussen analogische en extensieve interpretatie, komt voort uit 
dee proces-productambiguïteit van het begrip interpretatie. 

V V 
Dee opvatting dat rechterlijke beslissingen geen bewerende, maar verklarende dan wel sturen-
dee taalhandelingen zijn, miskent de verschillende functies van deze beslissingen. 

VI I 
Dee discussie over het voorgenomen bio-sociaal criminologisch onderzoek van Buikhuisen 
laatt zien hoe ad conseauentiam-dtognedenen wetenschappelijke taboes kunnen creëren. 

VI I I 
Gerardd Reves opmerking 'Ik ben het in grote lijnen eens met God' kan worden beschouwd 
alss het resultaat van de maximaal-redelijke interpretatie van uitspraken. 
Cf.. F.H. van Eemeren en R Grootendorst (2000), Kritische discussie. Amsterdam: Boom, p. 
118-119. . 

VII I I 
Dee gedachte dat in het recht 'alles uiteindelijk interpretatie is', is onuitsprekelijk vermoeiend. 

Stellingenn bij H. Kloosterhuis, Van overeenkomstige toepassing. Depragma-dialectische 
reconstructiereconstructie van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken. Dissertatie Universiteit van 
Amsterdam,, 2002. Thela Thesis. 




