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Juristenconferentie der Lage
Landen: recht en taal
Juristen zijn een van die soorten mensen waarvan men pleegt te zeggen dat je, als je er twee van bij elkaar
zet, drie meningen te horen krijgt. Wanneer beide juristenverenigingen uit Nederland en Vlaanderen
dan een Juristencongres der Lage Landen organiseren, en daarvoor bovendien ook samenwerken met
vak- en taalgenoten uit de Cariben (enkel Curaçao en Aruba, want de sprekers uit de door de orkaan Irma
getroffen Bovenwindse Antillen zagen zich gedwongen om hun deelname te annuleren), Suriname en
Zuid-Afrika, dan krijg je ongetwijfeld heel wat verschillende meningen. En ook het onderwerp – recht en
taal – leende zich tot heel wat invalshoeken. Dat was zeker zo, omdat de juristenverenigingen voor het
eerst een gezamenlijk congres organiseerden en daarbij nauw samenwerkten met de Taalunie, en ook
met taalkundigen, vertalers en tolken. Het spreekt trouwens boekdelen dat voor dat eerste congres geen
technisch-juridisch thema werd gekozen, maar wel de verhouding tussen recht en taal.
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Traduttore traditore
Door de conferentie kon een brug worden geslagen
met een vaak onderbelichte parajuridische beroepsgroep: de juridische tolken en vertalers. Zij vervullen
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