
DIE PRETORIASE BALIE 

E Bertelsmann se, Pretoria-Balie 

Ontstaan van Balie gedoen. Die Grondwet het voorsiening Prokureurs 

Die Pretoriase Balie het sy ontstaan in 
die jaar 1877 gehad, toe die eerste reg
ter van die Hooggeregshof, sir John 
Kotze, aangestel is. Hierdie bekende 
figuur en eerste regter van die Trans
vaalse Hooggeregshof is die pos inder
daad deur president Burgers aangebied 
voor die Britse anneksasie van Trans
vaal, wat plaasgevind het toe die reg
ter reeds uit die Kaap op pad was. Hy 
is daarna deur sir Theophilus Shep
stone in sy pos bevestig. Die aanstel
ling as eerste hoofregter van die 
destydse Transvaalse Republiek is 
kragtens In Grondwet wat in Maart 
1877 deur die Volksraad goedgekeur is, 

gemaak vir In Hooggeregshof be
staande uit In hoofregter en twee 
regters . 

Landdroste 

Tot in daardie stadium was die regs
pleging in Transvaal in die hande van 
'Ianddroste, heemrade en gezworenen/. 
Ingevolge die 1858-grondwet van die 
Zuid-Afrikaansche Republiek het die 
Hooggeregshof uit 3 'Ianddroste' en 12 
'gezworenen' bestaan . 

Nie alle landdroste was noodwendig 
gekwalifiseerde juriste nie en regsprak
tisyns het dikwels sonder enige forme le 
opleiding in die regte gepraktiseer. 

Prokureurs het die reg van verskyning 
in beide die Hooggeregshof en die 
Landdroshof gehad, terwyl sogenaam
de wetsagente slegs in die Landdroshof 
kon optree. 

Skeiding van regsprofessie 

Met die aankoms van regter Kotze is 
die twee vertakkings van die professie 
van mekaar geskei. Die prokureurs wat 
verskyningsbevoegdheid in albei howe 
gehad het, het hulle status behou, maar 
daarna is geen praktisyn toegelaat om 
in albei hoedanighede op te tree nie. 
Jn sy Biographical Memoirs and 
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Reminiscences skryf sir John Kotze: 
'The new system worked well, and, 
as time went on, duly qualified ad
vocates joined the local bar, Mr 
Henry Cloete of the Cape Bar being 
the first to do so, and qualified at
torneys from outside were also en
rolled as such by the court. My 
prediction has come true: the old 
dual men have disappeared from 
the scene. The division between the 
two branches of the profession con
tinued for the public good; and the 
Transvaal is still well served by a 
strong and independent Bar, and by 
an able body of solicitors.' (423-424) 

Advokate versprei 

Die pioniersomstandi-ghede van die 
destydse Transvaal het meegebring 
dat die lede van die Balie dwarsoor 
Transvaal versprei was. So byvoor
beeld is 'n sekere 0 Naude op 5 Julie 
1877 as advokaat en prokureur toe
gelaat, en verlof is aan horn toege
staan om die amptelike eed voor die 
landdros van Zeerust af te le, en 'n 
sekere C Ueckermann is op dieself
de dag as advokaat en prokureur 
toegelaat met verlof om te Heidel
berg ingesweer te word. 

Hoe professionele norme 

Oat dit regter Kotze se erns was met 
die vestiging van 'n professie wat aan 
die hoogste etiese en professionele 
norme sou voldoen, blyk uit die feit dat 
'n sekere William Adolph Krige, wat op 
26 Julie 1877 as advokaat, prokureur en 
notaris publiek toegelaat is, op 4 Julie 
1887 vir 'n jaar geskors is vanwee 
'divers acts of professional miscon
duct'. Dieselfde benadering het aanlei
ding daartoe gegee dat hoofregter 
Kotze horn teen die aanstelling van 'n 
sekere mnr Munnik en die welbekende 
dr Jorissen as regters van die 
Hooggeregshof verset het vanwee die 
feit dat hulle nie oor voldoende regs
kwalifikasies beskik het nie. (Or Joris
sen is egter wel op 1 September 1890 
as regter van die Hooggeregshof aan
gestel, nadat sy seun, 5 G J orissep, op 
13 November 1880 aangestel is, en in 
1889 oorlede is. Na my beste wete is 
dit die enigste geval in die Suid
Afrikaanse regsgeskiedenis, en trouens 
in die wereld, waar 'n vader sy seun as 
regter opgevolg het.) 
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Begrafnis van wyle President Paul Kriiger met die Paleis van 
Justisie in die agtergrond 

Balie gehuisves in verskeie 
geboue 

Die Balie in Pretoria het eers in ver
skeie geboue gepraktiseer, wat hoof
saaklik daaraan toegeskryf moet word 
dat praktisyns beide as prokureurs en 
advokate kon optree. Eers later het die 
advokate in die Law Chambers in
getrek, en vanaf 1908 tot 1914 saam in 
die Alexandragebou gepraktiseer. Hier
die gebou het op die plek gestaan waar 
die Eerste Nasionale Bank tans op 
Kerkplein gevestig is. In 1914 het die 
Balie na die Tudor Chambers verhuis, 
waar hy tot en met 1952 gebly het. 
Daarna het die Balie na die Wolraad
gebou verhuis, en in 1953 na die Neder
landse Bankgebou. 

Van sy beskeie begin met minder as 
tien lede in 1877 het die Pretoriase 
Balie 'n konstante groei getoon en 'n 
mens kan met 'n redelike mate van 
sekerheid voorspel dat hy binne die 
volgende paar jaar 'n ledetal van meer 
as 200 sal he. 

Verskuiwings 

Dit is alombekend dat die Balie daarop 
aandring dat sy lede in een gebou ge
huisves moet word . Terwyl dit aan die 
een kant 'n besondere kameraadskap 
en samehorigheid onder advokate skep 
en bevorder, het dit ook noodwendig 
in die verlede tot ernstige probleme 
aanleiding gegee - probleme wat ver
al voortgespruit het uit voorgestelde 

verskuiwings. 
Vir langer as twee dekades is daar 

gereeld oor die Balie se huisvesting in 
die Tudor Chambers gekla, en na ver
skuiwing na die Wolraadgebou het die 
klagtes nog meer volop geword. Na die 
daaropvolgende verhuising in 1953 na 
die Nederlandse Bankgebou het dit vir 
'n kort tydperk goed gegaan totdat 
daar vanaf die vroee sestigerjare weer 
stemme opgegaan het vir die verkry
ging van 'n nuwe gebou. Selfs die 
aankoop van 'n eie gebou is sedert 
1964 van tyd tot tyd oorweeg. Nood
maatreels moes getref word, en lede 
van die Balie is tydelik in die Per
manentegebou en die Standard Bank
gebou gehuisves. 

Uiteindelik het die Balie besluit om 
na sy huidige huisvesting, die Momen
tumsentrum, te verskuif. Toe die ver
skuiwing moes plaasvind, het enkele 
lede wat in die Standard Bankgebou 
gehuisves was geweier om saam te 
trek, wat hulle tydelike uitsluiting van 
die Vereniging tot gevolg gehad het. 
Gelukkig is hierdie geskil in 1988 
bygele, en sal die Pretoriase Balie in die 
afsienbare toekoms weer almal onder 
een dak praktiseer. 

Die 'rebelle'-Balie van die Standard 
Bankgebou (wat homself die 'Sentraal
Balie' genoem het) was egter nie die 
eerste sodanige Balie wat in Pretoria 
bestaan het nie. Niemand minder nie 
as hulle Edeles Appelregters Botha en 
Joubert het in 1951 so 'n Balie in die 
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Tudorgebou gestig toe lidmaatskap 
van die Pretoriase Balie geweier is om
dat hulle albei voltydse dosente in die 
regte aan die Universiteit van Pretoria 
was. Hierdie ' rebelle/-Balie was van 
nog korter duur as die Standard Bank
weergawe. Op 7 Januarie 1953 het die 
twee rebelle voltyds by die Balie aan
gesluit en hulleself in die Nederlandse 
Bankgebou tuisgemaak. 

Botsings oor beginselvraag
stukke 

Die lewe aan die Balie is alles behalwe 
vervelig, en reeds vroeg het die jong 
Pretoriase Balie homself in die brand
punt van politieke botsings om begin
selvraagstukke bevind . So lank gelede 
as 1892 het hy die eerste keer teen In 
Volksraadsbesluit geprotesteer, en 
daarna midde-in die twis oor die onaf
hanklikheid van die regbank beland. 
Daar is ondubbelsinnig standpunt in
geneem dat die regbank onafhanklik 
van die uitvoerende gesag moet staan . 

Besware teen aanstellings op 
regbank 

H ierdie verknogtheid van die Preto
riase Balie aan die beginsel van regter
like onafhanklikheid het ook die 
grondslag gevorm van In verskeiden
he id besluite wat van tyd tot tyd deur 
die Balie geneem is waarin teen aan
stellings op die regbank van buite die 
professie beswaar gemaak is. Die 
eerste sodanige besluit is reeds in 1920 
geneem, In verdere protes teen die aan
stelling van In staatsamptenaar op die 
regbank is in 1929 aangeteken, in 1938 
en 1943 is die Minister van J ustisie weer 
eens in hierdie verband genader, en in 
1951 is daar heftig teen die aanstelling 
van dr L C Steyn, die latere Hoofreg
ter, op die regbank geprotesteer. 

Die Balie het hom egter, waar enig
sins moontlik, uit die politieke debat 
gehou, en in later· jare al hoe meer ver
kies om onderhandelinge direk met die 
Uitvoerende Gesag te voer eerder as 

om in d ie openbaar kommentaar te 
lewer oor sake wat die Balie raak . 

Skeiding van die Transvaalse 
Balie 

Die Balie wat in 1877 gestig is, het oor
spronklik die he le Transvaal verteen
woordig. Met verloop van tyd, en veral 
as gevolg van die handhawing van die 
verdeling van die professie, moes ad
vokate hulle egter in Pretoria en later 
Johannesburg vestig. Die opkoms van 
Johannesburg het die vestiging van die 
plaaslike afdeling, en die gevolglike 
skeiding van die Transvaalse Balie in 
die Johannesburgse en Pretoriase Balie 
tot gevolg gehad. 

Probleme bly dieselfde 

By die deurlees van ou notules van die 
Pretoriase Balie blyk dit baie gou dat 
die probleme wat die praktiserende ad
vokaat in die gesig staar, deur die eeue 
heen dieselfde bly, al verskil die oplos-

Die Pretoriase Bane: 1887 
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sings wat die professie vir hierdie 
probleme vind van tyd tot tyd. Daar is 
reeds melding gemaak van die ver
skillende geboue waarin die Balie van 
tyd tot tyd gepraktiseer het, en die no
tules van die Algemene Jaarvergade
rings van die jare wat 'n verskuiwing 
voorafgaan is telkens deurspek met de
batte oor die wenslikheid daarvan, ern
stige kritiek op die bestaande 
verhuurder en die wantoestande in di~ 
huidige akkommodasie, ens . Terself
dertyd vind 'n mens weer heftige teen
stand teen die ongerief van die 
verskuiwing, die koste daaraan ver
bonde, die verhoging van die huur in 
die nuwe gebou en die ligging daarvan. 

Werk Op Saterdae verbied 

In ander opsigte isdit uiters interessant 
om kennis te neem van vraagstukke 
waarmee ons voorgangers geworstel 
het maar wat die huidige geslag glad 
nie meer ken nie. So byvoorbeeld het 
die Pretoriase Balie gedurende 1946 
besluit dat lede nie op Saterdae mag 
werk nie, en nie op Saterdae kantoor 
toe mag kom nie. Reeds in 1947 was 
daar egter besware teen hierdie besluit, 
.>Vat oorspronklik eenparig aanvaar is, 
en toe is daar 'n referendum gehou oor 
die vraag 9f advokate Saterdae kan
toor toe mag kom al dan nie. Alhoewel 
ek geen resultaat van die referendum 
kon vind nie, is daar gedurende Desem
ber 1955 'n omsendskrywe aan alle 
prokureurs gestuur waarin hulle in ken
nis gestel is van die Balieraad se besh.-!it 
dat die 1947-besluit vanaf 1 Januarie 
1956 afgedwing sou word! 

Ek kon tot op datum geen notule 
vind waarin hierdie besluit amptelik 
herroep is nie. 

Swartlysprosedure 

Vroeg reeds het probleme ten aansien 
van die wanbetaling van gelde kop uit
gesteek. In 1893 word in Pretoria ken
nis geneem van die swartlysprosedure, 
wat toe reeds in die Kaap gegeld het, 
en word 'n soortgelyke stelsel vir 
Pretoria bepleit. 

Afdwinging van interne reels 

In dieselfde tyd het die Balie uitgevind 
dat dit soms moeilik is om die nako
ming van die interne reels af te dwing. 
Nadat daar 'n ernstige' dispuut met die 
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Staatsprokureur, dr Krause, ontstaan 
het oor die wyse waarop hy teenoor 
lede van die Balie opgetree het ten op
sigte van die toekenning van opdragte 
om as staatsaanklaer in die Rond
gaande Hof op te tree, het die Balie dr 
Krause se lidmaatskap beeindig. Daar 
is ook besluit dat geen lid van die Balie 
saam met horn mag verskyn nie, of 
enige verdere opdragte van horn mag 
ontvang nie. 

Hierdie besluit is nie deur alle lede 
eerbiedig nie, en die Balie is toe gekon
fronteer met die probleem van hoe hy 
teenoor sulke lede moet optree. 

Eers heelwat later het 'n omvattende 
stel dissiplinere reels sy beslag gekry. 

Probleme rondom advo
kaatsgelde 

Die betaling van gelde deur prokureurs 
het oor die jare 'n ietwat netelige aan
geleentheid gebly, Alhoewel daar in 
1893 reeds besluit is dat gelde by die 
oorhandiging van die brevet betaalbaar 
is, is die tydperk waarbinne sodanige 
gelde betaalbaar is van tyd tot tyd ver
leng tot die uiteindelike maksimum 
van 3 maande en 7 dae na datum van 
lewering van die diens. 

Van tyd tot tyd moes prokureurs uit
stel vir die betaling van gelde vra, en 
dit is opmerklik hoe versoeke van hier
die aard in die depressiejare toe
geneem het. 

In 1882 besluit die Balie dat, as al
gemene reel, twee advokate in 'n 
siviele saak opdrag behoort te kry ten
sy 'cogent reasons appear to the 
contrary'. 

H ooggeregshofgebou 

In 1893 het die Balie tesame met die 
Sybalie horn ten gunste van die oprig
ting van 'n Hooggeregshofgebou uit
gespreek, klaarblyklik op versoek van 
die regters self. 

Terselfdertyd het die Balie ook 
daarop aangedring dat die beslissings 
van die Hooggeregshof van die ZAR 
gepubliseer moet word. 

Vergaderings in camera 

Op 26 J anuarie 1894 het die Bal ie met 
misnoee kennis geneem van die feit dat 
daar 'n berig oor sy vorige vergadering 

in die koerant verskyn het. Die skuldige 
party was klaarblyklik die sekretaris, 
wat die inligting aan die koerant 'ge
lek' het. Daar is toe amptelik besluit 
dat alle vergaderings van die Balie in 
camera geskied, tensy die vergadering 
anders besluit. 

Sensuurstappe 

By dieselfde vergadering is sensuur
stappe oorweeg teen advokate wat ver
suim het om hulle by die Baliebesluit 
ten opsigte van die Balie se houding 
tenoor die Staatsprokureur neer te le. 
Die sensuurstappe het daarin bestaan 
dat die kollegas geweier het om saam 
met die betrokke lede opdragte te aan
vaar. Drie lede van die Balie het be
dank, as gevolg van die klaarblyklik 
heftige bespreking maar die volgende 
jaar weer by die Balie aangesluit. 

Jurisdiksie van howe 

Die kwessie van jurisdiksie van die on
derskeie howe het ook van tyd tot tyd 
aandag geniet. Toe daar in 1917 besluit 
is om die jurisdiksie van die Land
droshof na £200 te verhoog, het die 
Balie sy teenkanting uitgespreek, met 
die Minister - in aanraking gekom en 
daarna formeel besluit 'to agitate in 
the newspapers' omdat die Minister nie 
na die Balie wou luister nie. 

Vennootskappe verbode 

Die Balie het horn reeds baie vroeg 
teen enige vorm van vennoctskap uit
gespreek, 'n besluit wat in die veertiger
jare eenparig bevestig is nadat die 
Algemene Balieraad die indiwiduele 
verenigings oor hulle standpunt hieroor 
genader het. 

Twee regters in siviele verhore 

Vanaf die einde van die vorige eeu het 
twee regters in siviele verhore gesit, en 
as hulle nie met mekaar saamgestem 
het nie, het die eiser 'n bevel van ab
solusie van die instansie op die Iyf 
geloop. In 1923 het die Balie sy steun 
vir hierdie stelsel herbevestig. Dit is 
eers baie later afgeskaf. 

Hooggeregshofbiblioteek 

Die Hooggeregshofbiblioteek is reeds 
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in 1877 ingerig met behulp van 'n 
donasie van die Graaf van Carnarvon. 
Oor die dekades het die Balie van hier
die fasiliteit gebruik gemaak, maar oor
spronklik is hy nie toegelaat om hierdie 
biblioteek na-ure te gebruik nie. 
Menige samesprekings is met die 
amptelike Biblioteekkommissie, wat 'n 
regter van die Hoofgeregshof en 'n lid 
van die Balieraad ingesluit het, gevoer 
totdat die huidige permitstelsel ontwik
kel is. 

Balie kry eie biblioteek 

Die Balie het eers sy eie biblioteek 
gekry toe regter Galgut in die vyftiger
jare tot die Bank verhef is, en die Balie 
sy boeke gekoop het. Hierdie feit het 
klaarblyklik daartoe gelei dat kollegas 
baie van mekaar se boeke gebruik ge
maak het en dus oor en weer boeke 
geleen het. Die gebruik om 'n kollega 
se boek uit sy kamers te verwyder, het 
tot verskeie debatte tydens vergade
rings aanleiding gegee, totdat daar in 
Mei 1945 'n reel neergele is dat elke 
lener wat 'n boek uit die kamers van 
sy kollega verwyder, 'n nota in die 
kollega se boekrak moet los, en die 
boek op dieselfde plek moet terugsit. 
Geen boeke kon onder enige omstan
dighede uit die gebou verwyder word 
nie. (Dit wil voorkom asof sommige ou 
reels gerus heringestel kan word ... ) 

Humor 

Uit die ou notules is dit duidelik dat die 
Balie hom reeds van vroeg af nie deur 
die erns van die aangeleenthede wat hy 
daagliks moet hanteer, van stryk laat 
bring het nie. Telkema"le flits daar 'n 
stukkie humor deur die aantekeninge 
wat die sekretaris hou. So byvoorbeeld 
word daar in die notule van die Alge
melle Jaarvergadering van die Balie op 
5 Desember 1931 die volgende vermeld 
in 'n debat oor gelde wat in ongeop
poneerde egskeidingsaangeleenthede 
gemerk moet word: 

'Mr ... spoke both for and 
against the motion ... 

On being put to the vote (the mo
tion) was lost by 13 votes to 2, 
Mr . . . voting with both hands'. 

Die notule van 10 Desember 1932 
bevat die volgende aanhaling tydens 
die bespreking van die vraag of 'n 
toekenning deur die Balie aan 'n LLB 
student van die Transvaalse Univer
siteitskollege gedoen moet word, 
naamlik : 

'On a show of hands 8 were in 
favour of the motion and 8 
against. The Chairman therefore 
decided the matter was still open. 
A long wrangle ensued, many 
elaborate and intricate proposals 
being made, it being impossible 
to tell which were made 
seriously. 

Eventually Mr Hertzog pro
posed and Mr Dowling seconded 
"that the matter be left over to 
a Special General Meeting". This 
was carried with relief.' 

Interessante reel 

'n Interessante reel wat in 1935 ingestel 
is, is dat geen lid langer as drie ag
tereenvolgende jare op die Balieraad 
mag dien nie. Hierdie reel is deur die 
aanvaarding van die huidige Grondwet 
opgehef. 

Ongewone probleem 

In Ongewone probleem wat die Balie
raad in Desember 1939 moes oplos, 
was die vraag of Oswald Pirow vir die 
Regering in In arbitrasie-aangeleent
heid kon optree nadat hyself as 
Minister van J ustisie vroeer dieselfde 
jaar die aangeleentheid na arbitrasie 
verwys het, en die nodige dokumen
tasie namens die Regering onderteken 
het. Die Balieraad het toe bevind dat 
Pirow wel mag optree. 

Konsolidasie van hofverslae 

Die Balie het hom ook in 1944 reeds 
daaroor uitgespreek dat daar te min 
regters aangestel is, en in 1945 die voor
tou geneem om In konsolidasie van die 
hofverslae te bewerkstellig. 

Ontspanning 

Van die vroegste tye af was die Balie 
soos hy steeds is, 'n bron van gesonde 
ontspanning en heelwat pret. Die no
tule van die Balieraadsvergadering van 

26 November 1938 bevat byvoorbeeld 
die volgende inskrywing: 
'2 .1 Bottle Whisky 

The Secretary was authorised to 
pay to the Pretoria Country Club 
£1 .2.0 from the petty cash in 
respect of the one bottle of 
whisky generally consumed im
mediately after the dinner held in 
honour of Judge Ramsbottom on 
the 12th Nov. 1938.' 

Bydrae tot openbare lewe 

Die lede van die Pretoriase Balie het 
sedert sy ontstaan In geweldige·bydrae 
tot die openbare lewe in Suid-Afrika ge
maak, nie slegs op die juridiese terrein 
nie. Terwyl die Pretoriase Balie waar
skynlik nieer regters van die Hoog
geregshof opgelewer het as enige ander 
Balie, het sy lede hulle ook in ander op
sigte onderskei. Sy lede sluit name in 
van prominente politici soos dr Joris
sen, J C Smuts, genl Hertzog, en J W 
Leonard en J G Auret, wat albei 
sogenaamde Reformers was, Ewald Es
selen, F E T Krause, Andries Stocken
strom, Tielman Roos, Klaas de Wet, 
Charles te Water, J C Preller, R 
Gregorowski en Adolf Davis, Oswald 
Pirow, Colin Steyn, J T Kruger, F 5 
Steyn, en in die huidige Parlement 
Minister Pik Botha en mnre C D de 
Jager SC, Moolman Mentz SC, Tom 
Langley en Chris Fismer. 

Dit is egter nie net in die politiek wat 
die lede van die Pretoriase Balie hulle 
man gestaan het nie. Minder bekend is 
die feit dat Eugene Marais op sy dag 
lid van die Pretoriase Balie was, terwyl 
sakereuse soos dr Frans Cronje ook In 

draai by die Pretoriase Balie gemaak 
het. 

Tydens die Tweede Wereldoorlog 
het die destydse 0 Galgut, later Appel
regter, en Geert Coetzee in die Suid
Afrikaanse Magte gedien. Geert Coet
zee het gesneuwel. Ook in die Anglo
Boere-oorlog het lede van die Pretori
ase Balie deelgeneem, en het twee, 
naamlik Coster en Mostyn Cleaver, die 
lewe gelaat. 

Voorsitters 

In Vereniging word geken aan en in In 
hoe mate deur sy voorsitters gevorm. 
In hierdie opsig was die Pretoriase 
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Balie besonder gelukkig. Na sy stigting 
het die reel eers gegeld dat die Staats
prokureur, wat ook die rol van 
Prokureur-generaal vervul het, ou
tomaties die leier van die Balie was. 
Een van die eerste voorsitters was 
daarom die omstrede dr Krause, wie se 
lidmaatskap in 1893 beeindig is na sy 
reeds vermelde dispuut met die Balie. 
Hy is deur ene Burgers opgevolg. Nadat 
die amp van Prokureur-generaal in
gestel is, het die outomatiese leierskap 
van die Balie op hom oorgegaan tot en 
met 1923, toe die destydse Prokureur
generaal, e W de Villiers, die Balie se 
standpunt dat slegs praktiserende ad
vokate as regters aangestel behoort te 
word, nie onderskryf het nie. 'n Bittere 
twis het gevolg wat daarop uitgeloop 
het dat die staatsadvokate se ou
tomatiese lidmaatskap, en die ou
tomatiese voorsitterskap van die Balie, 

afgeskaf is. 
Interessant genoeg het C W de Vil

liers 'n paar jaar later by die Balie aan
gesluit, en toe weer in die laat 
twintiger- en vroee dertigerjare sy voor
sitter geword. 

Uit die Iys name van vroeere voor
sitters van die Balie, wat ek ongeluk
kig met die bronne tans tot my 
beskikking nie volledig kon naspoor 
nie, moet nog die van Ewald Esselen en 
Burgers genoem word. Die voorsitters 
sedert die dertigerjare het almal diep 
spore in die regsprofessie of die open
bare lewer getrap: A Davis QC (later 
regter van die Hooggeregshof), Duxbu
ry (gewese burgemeester van Pretoria), 
Reitz QC; Neser QC, H de Villiers QC 
en Dowling QC (almal latere regters 
van die Hooggeregshof); Q de Wet QC, 
latere Regter-president van Transvaal; 
David Could QC; Bekker QC (later 

DIE PRETORIASE-BALlE: APRIL 1954 

Regter van die Hooggeregshof); Calgut 
Qe (later 'n Appelregter); M R de Kock 
QC en J P 0 de Villiers QC (later reg
ters van die Transvaalse Hooggereg
shof); M Bliss Qe (wat later 
erelidmaatskap van die Balie verwerf 
het); Trengove Qe (later Appelregter); 

Moll se (tans Regter-president van 
Transvaal), Eloff se (tans Adjunk
regter-president van Transvaal); Van 
Reenen se (Iatere Hoofregter van die 
Transkei); D J H le Roux se (tans 
Hoofregter van Venda); Van Dijkhorst 
se en N ienaber se (beide tans Regters 
van die Hooggeregshof); en Crosskopf 
(tans Appelregter). 

Tans beklee I W B de Villiers se hier
die amp, die vierde voorsitter wat hier
die van dra. 

Dieper studie geregverdig 
'n Artikel van hierdie aard moet nood-

Voorste ry: I-r: 0 A Melamet, R du Plessis, F C Kirk-Cohen, L L Esselen, F j C Cronje, j F Ma ra is, A j Heyns, A 5 Botha, 
W j Human, C Cooper 

Sittend: I-r: C Findlay QC, P F O'Hagan CQ, M Retief QC, 0 Could QC,S Bekker QC, 0 Calgut QC, R Hill QC, 
M Murray QC, A A Roberts QC 

Derde ry: I-r: I L Crindley-Ferris, E L jansen, 0 C van der Byl, M R de Kock, A P Myburgh, C F Eloff, C C Hoexter, 
j P 0 de Villiers, W C Boshoff, M Bliss, R W jepsson, j P van der Wait, V C Hiemstra 

Agterste ry: I-r: H L Conin, H j Preiss, j Barnard, M Mentz, T H van Reenen, j H Loots, P j Rabie, H H Moll, j j Trengove, 
C Viljoen, A 5 van der Spuy, N 5 Page 

Inlasse: N R Pudney, j j Strydom, R Reitz, M A van Hulsteyn, C 0 j Theron, 0 Pirow QC, 0 j Curiewis, C P joubert, 
C P Beyers ' 
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wendig oppervlakkig wees, en kan nie wees. 'n Mens sou wil hoop dat so 'n van die groot bydrae wat die Trans

ten volle reg laat geskied aan die rol studie aangepak sal word voordat te vaalse regbank en die Transvaalse ad

wat die Balie in die openbare lewe veel van die beskikbare bronne verlore vokate tot sy behoud gelewer het. Ons 

gespeel het nie. Die volle omvang van raak. behoort hierdie bydrae in dankbare 

die bydrae wat Pretoriase advokate tot herinnering te hou. 

die ontwikkeling en opbou van die ou Sir John Kotze se stelling is steeds
Romeins-Hollandse reg
Transvaalse Republiek, die Unie van korrek: 
Suid-Afrika en die huidige staatsbestel Die lewenskragtigheid van die 'The Transvaal is still well served by a 
gemaak het, sal die onderwerp van 'n Romeins-Hollandse reg soos dit in strong and independent Bar, and by an 
veel deegliker studie of studies moet Transvaal geresipieer is, lewer bewys able body of solicitors.' 

Huidige lede van die Pretoriase Balieraad 

vlnr Voor: B R Southwood Se, I W B de Villiers SC, J L van der Merwe SC 
Agter: L S de Klerk, P Cinsburg, R 0 Claassen, F C Preller, 0 S Fourie, J W Louw (Afwesig: B R du Plessis SC) 

• 

"Justice must be rooted in confidence: and confidence is destroyed when rightminded people go away thinking: 'The 

Judge was biased'." (Lord Denning in Metropolitan Properties Co (FCe) Ltd v Lannon (1969) 1 KB 577 at 599. 
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