DEBAT

Verzen, vertelsels & verdragen
over recht en literatuur

LEUVEN – WOENSDAG 28 MAART 2018
Ooit heeft wel eens iemand geprobeerd om de Grondwet
in verzen te vertalen, maar een groot succes was dat
niet. En de kans dat een bijdrage tot de rechtsleer ooit
de shortlist van een literatuurprijs haalt, is beperkt, heel
beperkt. Tussen het recht en de schone letteren lijkt wel
een Berlijnse muur te zijn opgetrokken.
Anderzijds speelt de wereld van het recht wel een rol
in menig letterkundig werk, direct of indirect. Er is de
hele panoplie van de misdaadliteratuur, die aan het
(straf-)recht zelfs haar bestaan ontleent. Van Antigone
tot deurwaarder Dreverhaven heeft de juristerij echter
ook op andere manieren verblijfsrecht in de literatuur
verworven.
En wat hebben we daar nu aan? Worden we daar
betere juristen van? Of betere mensen? Er zijn alvast
enkele mensen die daar diep van overtuigd zijn.
Bernard Hubeau denkt met Camus na over mens en
maatschappij, Eric Wauters herkent in Charles Dickens
de omgang van de hedendaagse mens met het recht,
Robbie Tas zou zonder Godfried Bomans geen jurist
zijn geworden en Cathy Berx vindt recht in het werk van
Marcel Proust. Alle vier beloofden zij met passie en
welsprekendheid te pleiten voor hun auteur.
Recht en literatuur is echter niet alleen een verhaal
van gepassioneerde juristen, maar ook een boeiende
stroming in het hedendaagse denken over het recht in
de samenleving. In onze streken verdient deze richting
nog wat meer aandacht, maar in Nederland zijn mensen
als de Rotterdamse hoogleraar Sanne Taekema al vele
jaren bezig met onderzoek naar de interactie tussen
recht en literatuur. Zij en de jonge Leuvense onderzoeker
Benjamin Verheye plaatsen een en ander in een ruimer
perspectief.

PROGRAMMA
Verwelkoming door
Frank Judo (Vlaamse Juristenvereniging)

20u

20u10 Inleiding door
Benjamin Verheye (KU Leuven)
20u25 Panelgesprek met
Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen)
Bernard Hubeau (UA en VUB)
Robbie Tas (KU Leuven)
Eric Wauters (lokale politie)
met Benjamin Verheye als moderator
21u40 Slotbedenkingen door
Sanne Taekema (Erasmus Universiteit Rotterdam)
22 u

Napraten met een hapje en een drankje

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum
Woensdag 28 maart 2018 van 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats
Boekhandel Boekarest – M. Ladeuzeplein 12, 3000 Leuven
Bereikbaar met het openbaar vervoer: op wandelafstand van het
station van Leuven. Parking onder het Ladeuzeplein.
Routebeschrijving
Organisatie
Elisabeth Alofs, Bruno Coppieters, Yolanda Vanden Bosch, Pim
Vanwalleghem, Benjamin Verheye
Inschrijving en betaling
Rechtstreekse inschrijving kan via de VJV-website (www.vjv.be)
of per mail met al uw gegevens aan secretariaat@vjv.be.
De deelnamesom kan worden gestort op rekeningnummer BE94
3631 5216 1314 Vlaamse Juristenvereniging met vermelding
Recht en literatuur – 28 maart 2018 en uw naam.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 35 personen.
Inschrijvingsprijs (inbegrepen documentatiemap en receptie)
– Leden VJV en gelijkgestelden: 40 €
– Anderen: 60 €
Vlaamse Juristenvereniging
p/a Yolanda Vanden Bosch, Secretaris-generaal VJV
Stoopstraat 1 (bus 10), 2000 Antwerpen
Tel.: 03/248.65.61 – e-post: secretariaat@vjv.be

