Voorwoord

Dit boek is ontstaan vanuit mijn liefde voor literatuur in het algemeen en
het vakgebied ‘Recht en literatuur’ in het bijzonder. Het bleek een ambitieuze onderneming. ‘Recht en literatuur’ wordt in de rechtstheorie (nog)
niet zonder meer als volwaardig vakgebied beschouwd. Daarnaast is er
binnen ‘Recht en literatuur’ sprake van een veelheid aan onderwerpen en
benaderingswijzen. Dat maakte het in het begin niet eenvoudig om een
onderwerp af te bakenen. Omdat ik literatuur een centrale plaats wilde
toebedelen en vanuit literaire werken wilde vertrekken, werd ik genoodzaakt om een eigen methodologie te ontwikkelen die toch wetenschappelijk
van waarde zou zijn. Gaandeweg ontstonden uitdagingen waarover ik mijn
hoofd veelvuldig heb moeten breken, maar uiteindelijk overwon de drang
om het belang en de noodzaak van ‘Recht en literatuur’ te benadrukken
over de moeilijke vragen die gedurende het schrijven van dit boek rezen.
Ik heb met dit boek getracht bij te dragen aan de volwassenheid van ‘Recht
en literatuur’, door een kritiek van de narratieve rede te schrijven die wellicht de stand van het vakgebied op zijn grondvesten beproeft, maar in
de overtuiging dat daarmee het voortbestaan en de ontwikkeling van dit
vakgebied worden bevorderd en de dialoog wordt voortgezet.
Dat dit boek voor u ligt, is aan een aantal mensen te danken. Veel dank
ben ik verschuldigd aan Timo Slootweg voor de vriendschap en steun de
afgelopen jaren. Je mastercolleges hebben mij de inspiratie geboden om
de dialogische benadering en het existentialisme verder te verkennen en
zij vormen mij ‘als persoon’ nog steeds iedere dag. Zonder onze talloze
gesprekken en jouw kritisch commentaar had dit boek nooit deze definitieve vorm gekregen.
Mijn dank gaat ook uit naar Esmée van Engelen en Marthe Goudsmit
voor jullie kritische blik en commentaren. Ik dank Roy van Keulen voor
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de fijne jaren op onze werkkamer, ik kijk terug op een warme periode.
Raisa Blommestijn en Marianne den Hartog: jullie wil ik danken voor de
steun gedurende de laatste maanden, waardoor ik de rust en mogelijkheid
verkreeg om dit boek af te ronden.
Ten slotte dank ik Mark Besling voor zijn onvoorwaardelijke liefde en het
prachtige kunstwerk dat de omslag van dit boek siert. Ik kan nog steeds
niet geloven dat jij op mijn pad bent gekomen.
Claudia Bouteligier
Den Haag, juli 2018
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