
Hofakkommodasieprobleme 


DIE foto hierby toon die ingang van die 
Paleis van Justisie in Pretoria. Soos gesien 
kan word, loop aangeklaagdes wat die 
Paleis binnegaan ook ander gevare as die 
gevaar van veroordeel en gevonnis te 
word. 

VOlgens 'n ministeriele aankondiging het 
restourasiewerk by die Paleis reeds in 
1982 begin en te oordeel na die foto het dit 
nou 'n kritieke fa se bereik. Die restourasie
bedrywighede het oor die jare vele frustra
sies asook noue ontkomings opgelewer ('n 
regter het byvoorbeeld, as gevolg van 'n 
vallende voorwerp, ernstige beserings 
bloot vanwee vlugvoetigheid vrygespring), 
maar dit daargelaat. 'n Vraag waarmee 
Pretoriase advokate worstel, is dit: wat het 
die burokrate teen Transvaal se hoofstad 
dat hy, wat die Hooggeregshof betref, so 
stiefmoederlik behandel word? Kaapstad 
en Bloemfontein is vanwee tydige aan- of 
verbouings, goed versorg terwyl Pieterma
ritzburg 'n paar jaar gelede 'n splinternu
we, moderne Hooggeregshofgebou gekry 
het. Maar blykbaar raak die Staatsbeur
siedraers se hande stram wanneer Preto
ria se leer op hulle lessenaars beland. 
Indien 'n mens na die Reserwebank en 
ander nuwe geboue in Pretoria kyk is daar 
tog geld in die Transvaalse hoofstad in 
omloop, maar om die een of ander onver
klaarbare rede word die geldlaaie toege
stoot telkens wanneer 'n nuwe Hoogge
regshofgebou vir Pretoria ter sprake kom. 
Die howe en ander akkommodasie in die 
Paleis van Justisie het natuurlik baie jare 
gelede reeds ontoereikend geraak. (Addi
sionele howe en kantore is in 'n gewone 
gebou aan die noordekant van Vermeulen
straat, 'n hele ent van die Paleis af, ingerig 
en regters, advokate, ens., moet dus heen
en-weer tussen die gebou en die Paleis 
beweeg.) Vir minstens die afgelope dertig 
jaar was daar dan ook van tyd tot tyd 
gerugte van bouplanne vir 'n nuwe Hoog
geregshofgebou. Daar is die afgelope paar 
jaar weer sprake van sodanige planne vir 
'n gebou op die hoek van Vermeulen- en 
Paul Krugerstraat, agter die Paleis. Ons 
hQU asem op. (En sal die kollegas in die 
ander hoofstede - wat klaarblyklik meer 
invloed as ons in Pretoria het - asseblief 
namens ons die regte woorde op die regte 
plekke laat val?) Ons sal in die volgende 
uitgawe van Consultus verslag doen oor 
die welslae, as daar is, wat behaal is. 

Opmerking: Die hoeksteen van die Pa
leis van Justisie is op 8 Junie 1897 deur 
president Kruger gele en met die uitbreek 
van die Anglo-Boereoorlog was die gebou 
halfklaar. Tydens die oorlog is dit as hospi
taal gebruik en daarna is dit voltooi. 0 
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