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Vlieg teen die 
muur

Vlieg is deurmekaar. Al lank 
al, deesdae net meer. Nes hy 
dink die wêreld om hom het 

nou ver genoeg aanbeweeg sodat hy 
maar kan vergeet van oulike terme 
soos ‘toerekeningsvatbaarheid’ en 
‘middelike aanspreeklikheid’, sit 
daar weer ’n spul volksgenote om 
die tafel en dan moet Vlieg weer 
harder dink as gewoonlik wanneer 
hy woorde soek om aan mense te 
verduidelik dat die reg en dit wat 
reg is dikwels maatjies is, maar ook 
nie altyd nie. Want ’n Hanskakie 
sukkel maar. Sommer nou die dag 
weer moes arme Vlieg met brokkies 
uithaler-Afrikaans ’n opinie 
aanmekaar timmer. En dit nogal 
oor ouditeursaanspreeklikheid. Sy 
HAT moes met die Lagavullin 
meeding en het sleg tweede gekom. 
Soos ’n koei is dit ’n  feit dat 
die HAT nie veel help met opinies 
oor ouditeursaanspreeklikheid 
nie. En Lagavullin ook nie, 
moet mens gou byvoeg. Vlieg is 
ook nie eers mooi seker of die 
woord ‘ouditeursaanpreeklikheid’ 
heeltemal reg is nie. Maar een goeie 
beginsel wat al ’n lang pad loop is dat 
naamwoordaaneenstrengeling in die 
goeie Teutoonse tradisie ten minste 
soos uithaler-Afrikaans pronk, of 
dit nou is of nie. Amper so goed 
soos die beginsel dat Nienaber-hulle 
bepaal het dat mens nie ’n sin met 
‘maar’ begin nie. Of met ‘amper’ 
nie. Of met ‘of’ nie.

Dis moeilik genoeg vir die praktisyn 
om met die regsontwikkeling tred te 
hou. Die arme taaltjie wil ook. Soos 
van ouds, wil hy met mag en krag die 
versoeking weerstaan om anglisisties 
te vertaal, want dis oersonde; en 
boonop moet hy ‘skeppend’ bly. En 
tussendeur, telkens as hy n buiging 
maak, moet hy links en regs om 
verskoning vra dat hy ook maar 
net ’n straaltjie wil bywerp; wat 
die dwang om skeppend by te bly 

soms half koddig laat voorkom. 
‘Substantive equality’ moet dus 
iets anders wees as ‘substantiewe 
gelykheid’. Beide klink in elk geval 
ietwat soos iets wat te make het 
met eweredige verspreiding van 
selfstandige naamwoorde. 

Nog ’n koei wat Vlieg met ’n mate 
van selfvertroue kan eien is dat 
selfs die suiwerste aanhanger van 
die Pannevisbende deesdae nie die 
vaagste benul het wat die ‘regte 
Afrikaanse term’ vir helfte van die 
huidige buzzwords is nie. En of 
daar glad hoegenaamd so iets is nie. 
Dus kry mens die aardige fenomeen 
wat Vlieg herinner aan sy dae van 
Latynvertalings doen. Omskryf die 
ding. As jy die Latynse woord vir 
die ding nie kan onthou nie, of 
iewers in jou agterkop die gevoel het 
dat daar nie ’n Latynse woord vir die 
ding bestaan nie, dan omskryf jy die 
hele konsep tot jy hom in bekende 
woordjassies kan inprop. So word 
’n motorkar dan ’n perdekar wat 
sonder perde loop. En so aan.

Dis ’n lekker speletjie, maar dit het 
sy gevare. As jy in die hitte van ’n 
geleerde relaas oor die nuanses van 
die regsposisie skielik stil word 
en diep begin dink, en dan die 
omskryfspel begin, en jy nog boonop 
vir die ore van die volksgenote 
darem klink asof hierdie soort goed 
van kindsbeen af oor jou tong gerol 
het, dan … dan is die kanse goed 
dat bekommernis in die geselskap 
mag ontstaan. En dat jy begin hoor 
hoe daar gepeins word, ‘dit smaak 
my hierdie advokaatjie het nie al 
sy varkies mooi in die hok nie.’ 
Sulke gevalle is herkenbaar uit die 
fronse en stiltes wat net na die 
omskryfspel volg, dikwels met ’n 
beleefde, ‘sê net weer mooi?’ iewers 
tussen die keelskoonmakery. As ’n 
oorskakeling na Engels dan volg, 
weet Vlieg die Boere het besluit 
hulle moet maar Rooitaal gooi vir 
die arme outjie se ontwil. Alles reg 
dat hy so mooi probeer het, maar ’n 
mens wil darem in so ’n vergadering 
met die Regsmense weet wat hulle 
probeer sê. 
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