
Die Regsfakulteit van die Universiteit 

van die Oranje-Vrystaat: Pro Domo Sua 


Proff Boelie Wessels en DW Morkel 

Ter erkenning van die belangrike rol wat ons universiteite in die ontwikkeling van die reg en die 
regsprofessie speel, het Consultus reeds vier artikels oor regsfakulteite geplaas; die eerste oor 
Stellenbosch in die April 1989-uitgawe deur prof A H van Wyk, die tweede oor Wits in die 
Oktober 1989-uitgawe deur prof Ellison Kahn SC, die derde oor Pretoria in die April 1991
uitgawe deur prof Kobus van Rooyen SC en die vierde oor Kaapstad in die April 1992-uitgawe 
deur prof DP Visser. In hierdie uitgawe verskyn proff Boelie Wessels en DW Morkel se bydrae 
oor die Regsfakulteit van Bloemfontein. Hopelik sal soortgelyke artikels oor ander regsfakulteite 
in toekomstige uitgawes van Consu]tus verskyn. 

Die mede-outeur van hierdie 
artikel, profBoelie Wessels, is een 
van die ringkoppe van die 
Romeinse Reg in Suid-Afrika. Ry is 
een van die uitsterwende geslag van 
groot geeste wat 'n studie van die 
reg aangevul het f!1et 'n buiten
gewone kennis van klassieke tale en 
kultuur. In sy geval het hy nog 
Staatsleer en Bybelkunde bygevoeg. 
Ry is sekerlik een van die bes
gekwalifiseerde regsgeleerdes in die 
geskiedenis van ons land en kan 
die volgende grade agter sy naam 
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Prof Boelie Wessels voor die eR Swart
gebou wat die Fakulteit huisves 

skryf: BA LLB, LLM, MA(Grieks), 
MA DPhil (PoJitieke We ten skap), 
MA DLitt (Latyn). Intussenhet hy 
ook Rebreeus IfI geslaag en is op 
die afhandelingstadium van sy MA 
in Bybelkunde. 

Sy onmisbare talente as dosent, 
navorser, vertaler en verteller het 
die Fakulteit genoop om hom na 
sy a!trede in 1990 op die ouder
dom van 60 vir 'n verdere termyn 
aan te stel. 

Pro! Boelie geniet die onder

skeiding dat hy dit nooit nodig geag 
het om Bets te IY ofmotor te bestuur 
nie. Sy wandelstok kompenseer 
hiervoor. 

Sy studente sal altyd met 
bewondering en liefde aan hom 
terugdink. Rulle sal ook nie die 
vergrootglas en g"root wekker wat hy 
saam met hom gedra het vergeet 
nie. Sy talente word gepas 
reflekteer deur die styl van hierdie 
artikel. 

DWMorkel 
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Memoria Beneficiorum 
Fragilis Est 
Koning Ahasveros het gevra dat sy 
hofdienaars die kronieke aan horn 
moet voorlees. Op die manier het hy 
weer begin dink aan 'n voortreflike 
onderdaan wat 'n onberekenbare 
guns aan horn bewys het. Eintlik het 
die koning al so 'n bietjie daarvan 
vergeet. Hy het dadeIik besef dat 
sulke lojaliteit nie materieel beloon 
kon word nie, daarom het hy besluit 
om sy getroue onderdaan te vereer. 

Hierdie fakulteit het lojale 
dosente gehad soos hy trouens van
dag nog het. Sommige van die wat 
in die beginjare die wa deur die drif 
moes kry, het reeds heengegaan. 
Sommige van hulle het so goed 
presteer op ander terreine van die 
reg dat dit die insette wat hulle as 
dosente gemaak het totaal oorskadu 
het. Materieel kan die wat nog leef 
nooit vergoed word nie. 'n Promi
nente lid van hierdie pionierskorps, 
oud-Regter-president Smuts, het aan 
ons gese, en ons weet sommer hy 
spreek namens almal, dat hy nie 
meer kan onthou hoeveel hy per 
lesing betaal is nie. Ons glo horn 
goed, dit was liefdesdiens. Die 
vergoeding was hoogstens 'n bysaak. 

In hierdie eerste gedeelte wil ons 
aan daardie Gideonsbende hulde 
bring. 

Die profeetJesaja het aanbeveel: 
"Dink aan die rots waarui t j ulle 
gekap is ... Abraham,julle voorvader". 
Vir ons hier in die regsfakulteit bied 
dit geen probleem nie. Ons voor
vader Abraham, 'n man wat deur 
Wilbur Smith beskryf is as "tall to 
the point of deformity" se stand
beeld staan net hier buite by die 
ingang. In lyn met die vorige 
aanhaling smelt die beeld en die rots 
waarop hy sit saam. Dit was die latere 
Staatspresident Swart wat die 
owerheid van die destydse Grey 
Universiteitskollege oorreed het om 
so teen die middel van 1915 met die 
doseer van 'n kursus in die Regte te 
begin. Van die eerste dosente wat 
genoem word, is adve PU Fischer 
(die latere regter), GJ Morice en RC 
Streeten. Dit was terwyl ons op 
besoek by Onze Rust was dat ons 
toevallig verneem het van Appel
regter MT Steyn dat sy vader, die 
bekende Dr Colin Steyn, een van die 
vroegste dosente in die Regte was. 
Hy het 'n BA-graad aan die GUK 
behaal in 1909, sy doktorsgraad in 
Leiden en is as advokaat van die 

Die eerste drie LLB-studente van die fakulteit. Mnr W Leinberger (bekende prokureur), 
oud-Staatspresident eR Swart en oud-Minister SP le Roux 

Middle Temple in Londen toegelaat. 
Hy tel die genoemde Blackie Swart 
onder sy studente, seker nie vir baie 
lank nie. In 1916 is Dr Steyn gekies 
as parlementslid vir Vredefort en van 
toe af is sy geskiedenis deel van die 
politieke geskiedenis van ons land. 
Dr Steyn is 'n tipiese voorbeeld van 
iemand wie se latere roem sy 
verdienste as dosent laat vervaag het 
in die geheue van mense. Dieselfde 
lot het ook sy onmiddellike 
opvolgers soos adv Cyril J arvis, 
destyds 'n staatsadvokaat verbonde 
aan die kantoor van die Prokureur
generaal, getref. Vandag word hy 
onthou vir sy suksesvolle hantering 
van die staatsaak in die De Melker
verhoor. Min mense sal daaraan dink 
dat die Republiek se eerste staats
president deeltyds klas gegee het, 
soos hy dit stel vir '~erstejaarmanne 
en prokureurstudente". Dieselfde 
geld vir die latere Appelregter 
Hoexter, klassikus, ekonoom en 
regsgeleerde, wat in 1918 hier begin 
praktiseer het as advokaat en wat 
verantwoordelik was vir die lesings 
aan die meer gevorderde studente. 
Van horn word vertel dat hy kort voor 
'n eksamen in Politieke Wetenskap 
'n klasmaat se aantekeninge geleen 
het om te gaan kyk hoedat 'n 
spinnekop 'n insek in sy web toespin. 
Die eienaar van die aantekeninge, 
self 'n briljante student, het speel
speel 'n onderskeiding losgeslaan, 
maar die latere appelregter het horn 
oortref. Die verhaal vertoon vir ons 
dieselfde strekking as die storie wat 
Dr DF Malan in die parlement vertel 
het van Charlie Chaplin wat derde 

gekom het in 'n wedstryd om te 
bepaal wie die meeste soos Charlie 
Chaplin kon loop. 

Die meeste regsgeleerdes sal 
sonder veel moeite die kleurryke adv 
HJ Edeling KC, onthou. In die 
wandel het hy bekend gestaan as 
Tempe Edeling vanwee sy liefde vir 
alles wat mili ter is. Hy was tegelyk 'n 
briljante skolier, rugbyspeler, sol
daat, advokaat, natuurwetenskaplike 
en leier van die algemen balieraad. 
Hy was 'n vreeslose uitgesproke man 
en as junior van adv EM de Beer KC 
(die latere appelregter). Hy het 
gesorg vir 'n bekwame en moedige 
verdediging in die saak van Rex v De 

Regter Tempe Edeling 
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Leeuw. Minder bekend is die feit dat 
hy omstreeks 1925 klas gegee het 
aan die universiteit en dat hy die 
latere Staatspresident PW Botha, vir 
wie hy onder meer Staatsreg 
gedoseer het, onder sy studente kon 
teI. Die Staatspresident het aItoos 
met groot lof van sy dosent gepraat. 

Hierdie gedeelte sal nie volledig 
wees sonder dat melding gemaak 
word van adv CP Brink KC, die latere 
appelregter en eerste dekaan van 
hierdie fakul tei t, nie. Regter JW 
Edeling, seun van die advokaat wat 
in die vorige paragraaf genoem word, 
beskryf adv Brink as "'n wandelende 
regsbiblioteek" en vertel dat hy 
gereeld sy Sondae deurgebring het 
met die lees van hofrapporte op 
kantoor. In 1924 het hy ten spyte 
van die eise wat 'n groeiende praktyk 
aan horn gestel het tog tyd gevind vir 
daardie tradisionele taak van 'n 
advokaat: die doseer van regte en het 
'n deeltydse lektor geword aan die 
GUK. In 1929 het hy hoof van die 
destydse Departement Regte geword 
en in 1945 die eerste dekaan van 
die fakuIteit wat in daardie jaar tot 
stand gebring is. Hy het hierdie 
posisie bly beklee tot en met sy 
aanstelling op die regbank op 1 
Oktober 1948, waar'n mede-dosent, 
Regter JL Horwitz, sy kollega sou 
wees. 

Ander deeltydse dosente wat diep 
spore in ons regspraktyk getrap het, 
is Appelregters PJ van Blerk en HJ 
Potgieter. Laasgenoemde se ewe 
bekende oud-student, oud-Regter
president Smuts, onthou nog die 
klem wat daar geplaas is op Pierce v 
Hau Man 1944 A.D. 175, beide in 
die klas sowel as in die eindvraestel. 
Geen wonder dat beide dosent en 
student die LLB- graad cum Jaude 
behaal het nie. Verder het Regter
presidente so os Regter AJ Smit, 
genoemde Regter FS Srn u ts en 
Regter GP van Rhyn hier onderrig 
verskaf. 

Ons dink ook aan Regters soos NJ 
Grobler, JNC de Villiers, Dr W de 
Villiers en Hj de Wet. Laasgenoemde 
met 'n meestergraad in Politieke 
Wetenskap bo en behalwe sy 
regskwalifikasies, was 'n gesogde 
dosent in Staatsreg. Ons het reeds 
melding gemaak van een prokureur
generaal, adv CC J arvis KC, maar 
omstreeks 1952 het adv BG van der 
WaIt SC (destyds 'n staatsadvokaat 
en later prokureur-generaal eers aan 
die Vrystaat en later aan Natal) 
lesings gegee oor Algemene Regsleer, 
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'n yak waarvoor hy 'n besondere 
voorliefde gehad het. 

Die Dekane 
Ons het reeds melding gemaak van 
adv CP Brink KC. Die orige ses de
kane wat sedert 1949 aan die hoof 
van hierdie fakulteit gestaan het, kan 
soos die vrouens van Hendrik VIII 
in drie kategoriee van twee elk 
ingedeel word. Daar is die lang, 
lenige diplomate, die kort fris 
klassici en die burgemeesters. Prof 
Ver Loren van Themaat en die 
huidige Prof DW Morkel het albei 
op 'n stadium hul land in die 
bui teland verteenwoordig, Prof 
J ou bert en Prof Steven het al bei 
meestersgrade in die klassieke met 
lof behaal. Dit mag miskien die 
simmetrie versteur, maar ons mag 
nie nalaat om te noem dat laas
gemoede drie puik sportmanne was 
en een nog steeds is nie. Hulle het 
respektiewelik uitgeblink in gholf, 
tennis en rugby. Die twee dekane wat 
ook hul gemeenskap op die stads
raad gedien het, dit is nou die 
bonkige reus, Prof Van Rhyn en die 
atletiese Prof Du Plessis toon geen 
fisiese ooreenkomste nie, maar 'n 
mens het darem nie nodig om ver te 
soek vir ooreenkomste nie. In albei 
se gesinne is daar 'n oudste en 
enigste seun gevolg deur meerdere 
dogters, twee in die Van Rhyn-gesin, 
drie in die Du Plessis-gesin. 

Van hierdie ses is Prof JP ver 
Loren van Themaat in 1949 
aanges tel as die eers te vol tydse 
dosent aan hierdie fakulteit. Die 
seun van'n professor in die Regte, 
die skoonseun van 'n professor in 
die Regte en die broer van nog 'n 
professor in die Regte, het hy sy 
voorgraadse studie in Matieland 
voltooi en nagraads in Nederland en 
aan Tukkies gestudeer waar hy dan 
ook sy doktorsgraad verwerf het. Hy 
het horn toegele op Strafreg en 
Staatsreg. Sy boek oor laasgenoemde 
vakgebied verdien geen verdere 
bekendstelling nie. Bedeeld met 'n 
rustelose energie en 'n benydens
waardige werksvermoe het hy dikwels 
van betrekking verander. Voor sy 
aanstelling aan hierdie universiteit 
was hy 'n regsadviseur in die 
Departement vanJustisie. Na 'n paar 
jaar in Bloemfontein het hy 'n 
soortgelyke betrekking aan die UP 
aanvaar. Later het hy weer by die 
staatsdiens aangesluit om die 
Republiek in die Wereldhof te 
verteenwoordig. Uiteindelik het hy 

by Unisa teruggekom. Sy dae was nie 
baie nie. 

Prof WA Joubert wat in 1992 
gesterf het, is in 1952 as senior 
lektor aan hierdie universiteit aan
gestel en is vanaf 1 Januarie 1953 
bevorder tot professor. Hy was 'n stu
dent in die Klassieke Tale wat deur 
ProfJC de Wet oorreed is om liewer 
Regte te studeer. Blykbaar het hy die 
een gedoen en die ander nie 
nagelaat nie. Na sy MA met lof in 
1940 het hy'n LLB met lof in 1944 
behaal. Die doktorsgraad volg dan in 
1950. Prof Joubert was sy tyd aan 
hierdie fakulteit ver vooruit. As 'n 
man wat grootse planne kon bedink 
en deurvoer het hy hierdie fakulteit 
in sy kinderskoene beleef. Dat die 
stadige groei hierdie visioener sou 
frustreer is te begrype. Ons hoop 
maar dat die LLD h.c. wat hierdie 
universiteit in 1987 aan horn toe
geken, een van die nege sodanige 
grade wat in hierdie fakuIteit toe
geken is, ruimskoots vergoed het vir 
die mate van onvergenoegdheid (hy
self het gepraat van "hartseer") 
waarmee hy die UOVS verlaat het. As 
hy vandag dekaan was, sou hy waar
skynlik baie gelukkiger gewees het 
- in 'n groot fakuIteit met 'n steeds 
groeiende studentetal. 

Prof SJH Steven wat van 1960 tot 
1962 as dekaan opgetree het was 
sell's beter bekend as Latinis en die 
dekaan van die Fakulteit Lettere aan 
die UOVS. Na 'n skitterende studie
loopbaan in die Klassieke aan die 
Universiteit van Kaapstad en die 
Universiteit van Oxford het hy op 'n 
betreklike laat stadium van sy lewe, 
die LLB-graad aan hierdie universi
teit behaal. Die herfsgradeplegtig
heid wat op 31 Maart 1951 plaas
gevind het, is waarskynlik uniek in 
die sin dat die dekaan van Fakulteit 
Lettere, wat self by die geleen theid 
opgetree het, 'n graad in 'n ander 
fakulteit ontvang het. Baie paslik vir 
hierdie goedige en diep godsdien
stige heer het hy op 'n Sondag die 
29ste Julie 1962 gesterf. Veel tyd 
om sy aftrede te geniet was daar 
seker nie. Hy het pas op 13 Mei ses
tig geword. 

Prof JNR van Rhyn is as senior 
lektor aangestel met ingang 1 
Januarie 1960 en is bevorder tot 
professor vanaf 1Januarie 1964. Hy 
het dekaan gebly tot by sy tragiese 
heengaan in 1981. Hy was fisies 'n 
reus maar hy was geestelik nog 
groter. Hoewel hy miskien minder 
geredelik onthou sal word vir sy 
vakwetenskaplike prestasies, sal sy 
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hartlike vriendelikheid, sy warme 
menslikheid en sy oorweldigende 
persoonlikheid ons almal wat horn 
geken het bybly so lank as wat ons 
self leef. 

af die vrome sendeling Ds Pieter 
du Plessis soos die Israeliete van 
ouds geglo het dat 'n kind se naam 
bepalend is vir sy verdere lewensloop 
is (a) onbekend en (b) onwaarskynlik. 
Nietemin, self 'n regsgeleerde, het Ds 
Du Plessis sy tweede seun]ohannes 
Voet du Plessis genoem en dit is die 
man wat vier jaar lank dekaan was 
in die afwesigheid van Prof Morkel. 
Van die ses dekane is hy die enigste 
Vrystater. Hy het sy skoolopleiding 
in die Vrystaat ontvang en sy 
voorgraadse studies aan die uavs 
voltooi. Sy doktorsgraad in die Regte 
verwerf hy aan Unisa terwyl hy in die 
Vrystaat woonagtig was. In sy hele 
volwasse lewe was hy deurgaans aan 
die uavs verbonde en het hy in 
geen ander werkkring gestaan nie. 
Sedert Prof Morkel se terugkeer is 
hy nog steeds dosent in die 
Departement Handelsreg waar hy in 
Arbeidsreg spesialiseer. 

Die huidige dekaan, Prof DW 
Morkel, is 'n Wes-Transvaler wat sy 
LLB aan die Potchefstroomse 
Universiteit behaal het. Hy is in 
1974 aan die uavs as senior Iektor 
aangestel nadat hy enkele jare lank 
'n soortgelyke pos aan die Universi
teit van Zoeloeland beklee het. Hy 
is in 1976 bevorder na professor en 
het in 1981 dekaan geword. Hy het 
die grade LLD aan die uavs en 
LLM aan die UP behaal, en in die 
gevleuelde woorde van Prof Frank 

Prof DW Morkel 

Burchell '~n that order". Enigiemand 
wat na die dekaan sy dryfhoue op die 
gholfbaan kyk, sal bewaar word van 
die fout om hiervan die afleiding te 
maak dat die dekaan agterstevoor of 
dwars is. Waar sy pligte as dekaan 
dit toelaat doseer hy Bewysreg en 
Strafprosesreg. Hy het heelwat oor 
hierdie aspekte van die reg gepubli
seer. Hy dien tans as voorsitter van 
die Appelraad oor Publikasies. 

Die Hoogleraars 
As ons die dekaan weglaat wat self 
waarneem as hoof van die Departe
ment Prosesreg en Bewysleer dan is 
daar vier departementshoofde in die 
fakulteit waarvan elkeen 'n stok
perdjie het waaroor hy met net 
soveel, indien nie groter gesag nie, 
kan praat as die gebied in die reg 
waarin hy spesialiseer. In orde van 
senioriteit is daar Prof DC du Toit, 
hoofvan die Departement Staatsreg 
en Regsfilosofie. Hy doseer Herma
neutiek maar is ook kunskenner van 
formaat, 'n man van vele belang
stellings wat Marcus Aurelius en 
Schopenhauer as ontspanningslees
stof gebruik. Van die departements
hoofde is hy die enigste een wat nie 
'n staatsdiensverbintenis het nie. 

Prof ]H van Schalkwyk, hoof van 
die Departement Privaatreg, is 'n 
gesaghebbende op die gebied van 
Boedelbereddering en die Erfreg en 
'n sportkenner by uitnemendheid. 
N a 'n geruime tyd van studie in die 
buiteland onder die beroemde 
hoogleraar Prof Klein (sy besondere 
stokperdjie is nou weer stoomtreine 
soos Prof van Schalkwyk moes 
uitvind), het hy sy doktorsgraad aan 
die uavs in 1976 behaal. Hy het 
sy loopbaan in die meesterskantoor 
begin. 

Prof T Verschoor is hoof van die 
Departement Strafreg en sy stok
perdjie is die Psigiatrie. Hy het reeds 
heelwat gepubliseer oor die vak
gebied en werk nou saam met ons 
kollega's in die fakulteit Genees
kunde. Die diens wat hy lewer 
beslaan 'n paar eeue, dit wil se die 
skrywers van die Romeins-Hollandse 
bronne en die moderne jeug. ans 
kan dit 'n bietjie beter toelig deur te 
meld dat Prof Verschoor Ieier is van 
'n projek om die werke van die ou 
skrywers te vertaaI en hy is toesig
houdende dosent van een van die 
manskoshuise op kampus. Voor sy 
toetrede tot die akademie was Prof 

Verschoor verbonde aan die kantoor 
van die prokureur-generaal van 
Transvaal. 

Prof]] Henning is hoof van beide 
die Departemente Handelsreg en 
Romeinse Reg en Regsgeskiedenis 
en spesialiseer op die gebied van die 
Maatskappyereg, Vennootskapsreg, 
die Reg ten opsigte van Beslote 
Korporasies en Bedryfstrusts. Sy 
stokperdjie is die geskiedenis van die 
ondernemingsreg. Hy beskik oor 'n 
wye praktykservaring, is sedert 1988 
ook lid van die Vaste Advieskomitee 
oor Maatskappyereg en voorsitter 
van die Staande Subkomitee oor 
Beslote Korporasies. Hy is ook Ieier 
van 'n navorsingsprojek gerig op die 
vertaling van Felicius se Tractatus de 
Societate, 'n miskende vennoot
skapsregtelike kenbron. Van al die 
hoogleraars is hy die enigste vir wie 
die roepstem van sy alma mater so 
sterk geword het dat hy 'n profes
soraat by 'n ander universiteit prys 
gegee het om 'n ekwivalente pos by 
die uavs te aanvaar. Hy het sy 
loopbaan in die kantoor van die 
staatsprokureur begin. 

As ons Prof Du Plessis wat reeds 
vroeer vermeld is weglaat, kan die 
orige vier professore ingedeel word 
in die sakelui en die wereldburgers. 
Prof AS Kelling en Prof D] Viljoen, 
respektiewelik die seuns van 'n 
Duitse immigrant en 'n Potchef
stroomse professor, is albei aan die 
Departement Handelsreg verbonde 
en beskik albei oor uitgebreide 
kennis en ondervinding van die 
sakewereld. Hierdie twee toon groot 
ooreenkomste met prof Henning, 'n 
departementshoof wat hierbo 
genoem word. Elkeen van hulle drie 
het 'n enigste suster en elkeen van 
hulle is die vader van 'n enigste seun. 
Prof GH Fick van die Departement 
Privaatreg en Prof ]L Pretorius van 
die Departement Staatsreg en Regs
filosofie toon elk op sy eie manier 
groot ooreenkomste met sommige 
dekane. Prof Fick is 'n Wes
Transvaler soos Prof Morkel en Prof 
Pretorius is soos Prof du Plessis 'n 
pastorieseun. af 'n mens enige 
profetiese betekenis aan hierdie 
merkwaardige ooreenkomste kan 
knoop (ds Dippenaar sou van 'n 
"omen" gepraat het) wil ons nie waag 
om te se nie. Laasgenoemde twee 
kwalifiseer as wereldburgers omdat 
albei 'n geruime tyd in die buiteland 
deurgebring het met studies; Prof 
Pretorius in Duitsland en Prof Fick 
aan die Universiteit van McGill in 
Kanada. Sy vI ugtige besoek aan New 
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York staan seker nie opgeteken in die 
annale van die groot stad nie, maar 
vir horn sal dit 'n onvergeetlike 
ervaring bly. 

Hoogleraars wat aan hierdie 
fakulteit verbonde was en dit om 
welke rede ookal verlaat het, sluit in 
ProfJJ Ross wat in 1960 rektor van 
Fort Hare geword het, die alombe
minde Prof Hj van der Westhuizen 
wat in die tuig gesterf het en Prof HA 
Wessels wat afgetree het. Prof PJJ 
Olivier en Prof DH van Zyl is aan
gestel op die regbank. Proff SJE van 
Tonder en SJ N a ude het by die 
staatsdiens aangesluit waar laas
genoemde tans diens do en as 
direkteur-generaal van die Departe
ment Handel en Nywerheid. In 1982 
het 'n aantal LP's die Nasionale 
Party se koukus verlaat om die 
Konserwatiewe Party te stig. N a 'n 
dag of twee het een van hulle besluit 
om terug te keer. Die partyleier het 
horn terug ontvang met die woorde: 
"U was nog altyd by ons gewees". So 
gesien het prof Naude nog nooit van 
ons af weggegaan nie. Hy is nog 
steeds die enigste ereprofessor in 
ons Fakulteit. ProffjY Claassen, WH 
Olivier en JL Snyman het by die 
balie aangesluit en prof C Cilliers by 
die prokuraat. 

Summarium 
Die jonger garde se lewens le nog 
voor en daarom is di t miskien 'n 
bietjie onvanpas om nou volledig 
oor hulle te skryf. Ons noem byvoor
beeld net die feit dat drie senior 
lektore die fakulteit verlaat het om 
hulle plekke in die Appelhof in te 
neem, nog twee het sitting gekry in 
die stadsraad, en van die wat nog 
oorgebly het, het 'n paar soos Proff 
MJ Dednam, NJ Crobler, HA 
Strydom en AWC Raath mede
professore geword. Nog 'n paar sen
ior lektore, en ons is hartlik 
dankbaar dat hulle nog nie Ius gekry 
het vir die Appelhof of die stadsraad 
nie, is mnre L de Koker, FT 
Engelbrecht, CP vd M Fick en Mev 
R-MJansen. 

'n Merkwaardige feit is dat twee 
kwadruplee aan die fakulteit ver
bonde is. Wat die feit nog meer 
merkwaardig maak, is dat Dr H 
Oosthuizen waarskynlik die enigste 
kwadrupleeg is wat 'n doktorsgraad 
verwerf het. Die ander een, adv TP 
van Reenen, is kort op sy hakke. Di t 
lyk of hulle volg in die akademiese 
wielspore van Cambridge se 
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merkwaardige Stephan Hawking. 

Dames is daar volop in die fakul
teit. Op sigself waarskynlik nie so 
opvallend nie maar wat dit werklik 
merkwaardig maak is die feit dat die 
oorgrote meerderheid van die vroue
korps (om presies te wees twee
derdes van hulle) op die een of ander 
stadium betrokke was of nog steeds 
is by die doseer van Romeinse Reg. 
Die ander derde is opgeneem in die 
Departement Handelsreg, wat deur 
sy departementshoof 'n personele 
unie met die Departement Romeinse 
reg en Regsgeskiedenis vorm. Mev AJ 
Ellis, onderwyseres, joernaliste, pro
kureur en boervrou is nog steeds 'n 
gewaardeerde dosente van Regs
geskiedenis. Nog 'n dame, mev R-M 
Jansen, het haar debuut in die aka
demiese wereld gemaak as 'n 
studente-assistente in die belang
rikste departement van elke regs
fakulteit. Wat betref nog 'n dame 
mej MS Wandrag - vergelyk 'n latere 
gedeelte. 

Oud-studente, dit is nou 'n ge
deelte van die 2129 wat daar sedert 
1948 was, en oud-kollegas kan van 
tyd tot tyd opgespoor word in feitlik 
elke universi tei t onder die Suider
kruis, van Bellville tot in Pietersburg 
en van Empangeni tot in Auckland
park. Oud-studente van hierdie 
fakulteit is oral te vinde buite die 
akademiese wereld. Die Minister van 
Justisie is 'n oud-student en so ook 
'n hele aantal ander kabinetslede. 
Daar is oud-studente op die regbank, 
van die Appelhof tot by die 
Landdroshof in Umzinto. Die laaste 
ses Regters-president van die 
Vrys taa t was ou d-s tuden te. Die 
huidige Regter-president van die 
o ranj e-Vrys taa t, Regter EKW 
Lichtenberg, is 'n alumnus wie se 
vriendskap ons nog altyd baie hoog 
waardeer het. Van die belangrikste 
alumni en vriende van die fakulteit 
is huidige appelregters en regters. 
Minstens die volgende het op die 
een af ander stadium hier klas gegee: 
regters AP Beckley,JW Edeling, HCJ 
Flemming, SPB Hancke, CA Hatting, 
JJ Hefer, HRJacobs, CP Joubert, DA 
Kotze, ME Kumleben, PJJ Olivier, 
HjO van Heerden, DH van Zyl, so 
ook die laaste twee Regters-president 
van die Noord-Kaapse Afdeling. Die 
Balies, die prokureursordes en die 
staatsdiens is vol oud-studente. 
Dieselfde geld vir die sakewereld. Dit 
salons darem seker vergun word om 
in 'n gees van lojaliteit teenoor die 
stad van ons inwoning, besondere 

melding te maak van die plaaslike 
Balie en prokureursorde. Per slot van 
sake was die fakulteit tog oor diejare 
die primere voedingsbron van albei 
gewees. 

Op die huidige tydstip is daar drie 
senior advokate aan die Bloem
fonteinse Balie nl adve JP de Bruin, 
J Lubbe en MH Wessels. Laas
genoemde twee is oud-studente. Adv 
de Bruin SC is 'n alumnus en 'n oud
dosent van die PUK. 

Hiervan moet 'n mens nou nie 
aflei dat hierdie fakul tei t se bydrae 
tot die Balie miskien nie heeltemal 
so belangrik is as wat ons wil voorgee 
nie. Lede van hierdie Balie wat soos 
adv de Bruin SC oud-studente en 
oud-dosente van hierdie fakulteit is 
of wat nog steeds deeltyds hier 
klasgee is daar genoeg van om ons 
aanspraak op die posisie van die 
primere voedingsbron te regverdig. 
'n Mens dink aan vooraanstaande 
regspraktisyns soos adve AH Burger, 
jY Claassen, WJ Coetzee, JP Daffue, 
FWA Danzfuss, PB Celdenhuys, WH 
Olivier en JL Snyman. 

As ons dieselfde maatstaf sou 
aanle ten opsigte van die prokureurs
orde, naamlik die hoedanigheid van 
tegelyk oud-student en oud-dosent, 
merk ons dat die prokureursorde net 
so voortreflik beman word as die 
Balie. Die name van Dr C Cilliers en 
mnre J an Barry, Riaan Malan, Piet 
Vorster en Leon de Vries kom by 'n 
mens op. 

Om 'n lys op te stel van ons oud
studente aan die Balie en in die 
prokureursorde, trots soos ons nou 
ook al op hulle is, sou 'n onbegonne 
taak wees. Die fakulteit het nog net 
nie 'n prokureur-generaal opgelewer 
nie. Dit hinder ons en ons werk 
daaraan. Hopelik salons in die 
afsienbare toekoms een produseer 
en in die woorde van Elisa Doolittle 
se pa: "with a little bit of bloomin' 
luck" sal dit 'n vroulike prokureur
generaal wees. 

Aan die einde van hierdie para
graaf kan ons beswaarlik nalaat om 
te meld dat in die bietjie meer as 
veertigjaar wat verloop het sedert die 
eerste voltydse dosent aangestel is 
nog net twee persone verbonde aan 
die fakulteit afgetree het op die 
ouderdom van sestig. Die een is 'n 
swart skoonmaker wat nou vanwaar 
hy twaalf kilometer oorkant die 
grens vanaf Wepener in Lesotho 
woon die geleentheid het om elke 
aand te kyk hoedat die tinte van die 
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ondergaande son op die Malutis van 
karmosyn na purper verander. Die 
ander een is 'n medewerker aan 
hierdie gedeelte. Na hierdie uit
stappie in die verlede wil hy saam 
met 'n Elia van ouds se: "Net ek het 
oorgebly." 

Die Moritz Bobbert
Penning en Ererol 

Or Moritz Bobbert 

Die gedagte aan 'n penning het in 
die begin van 1961 by die destydse 
adv Salmon van Tonder ontstaan. Hy 
was toe 'n dosent aan die Regs
fakulteit. Op 22 Mei 1961 bedank 
die rektor vir Dr Moritz Bobbert, 'n 
prokureur van Bloemfontein, en 'n 
oud-student van die Regsfakulteit vir 
die skenking van 'n goue medalje 
aan die mees belowende student in 
die fakulteit van Regsgeleerdheid. 

Die eerste toekenning het dus in 
1962 geskied en die eerste ont
vanger daarvan was toevallig 'n 
ingeskrewe klerk van die destydse 
prokureursfirma Naude & Naude 
van Bloemfontein naamlik mnr Sj 
Naude. Hy is tans die Direkteur
generaal van die Departement 
Handel en Nywerheid en het 'n 
skitterende akademiese loopbaan 
agter die rug. Hy is ook onlangs 
aangestel as ere-professor in die 
Departement Handelsreg aan die 
Fakulteit. 

Sedert die instelling van die pen
ning het die vereistes vir die 
verwerwing daarvan ook dramaties 
gestyg. Die penning word tans van 

tyd tot tyd, dit wil se nie noodwendig 
jaarliks nie, toegeken aan 'n student 
of studente vir uitsonderlike aka
demiese prestasie gedurende die fi

nale studiejare vir die graad Bacca
laureus Legum. Hierdie toekenning 
geskied na oorlegpleging met en op 
aanbeveling van die Fakulteit van 
Regsgeleerdheid. As 'n minimum 
word 'n gemiddeld van 70% oor die 
studietydperk vereis. 

Daar word nie in detail op 
verskillende houers van die penning 
ingegaan nie, maar 'n paar algemene 
opmerkings sal gepas wees. 

Houers sluit regters sowel as lede 
van die prokuraat en die Balie in. 

Die regsfakul tei t word oor 'n 
tydperk van drie dekades verteen
woordig deur proff jj Henning 
(1973),jL Pretorius (1974), mev R
M jansen (1988) sowel as mej MS 
Wandrag (1990). 

Daar is reeds 26 pennings vanaf 
1961 tot 1991 verwerf. Sedert 1980 
is daar 14 pennings toegeken 
waarvan die skoner geslag 11 
ontvang het. 

Op 21 Mei 1975 is daar geskie
denis gemaak deurdat nie minder as 
3 studente elk 'n penning verwerf het 
nie. dit is in die Rektor se kantoor 
toegeken en die 3 ontvangers was: 
jL Pretorius (74.6%) CjT Roodt 
(72,7%) en MT Steyn (70,7%). 

Daarna het die toekenning van 
die penning gedurende die Univer
siteit se Akademiese prysaand 
geskied, die eerste waarvan op 27 
Mei 1977 plaasgevind het. 

Sedert 1989 hou elke Fakulteit 
sy eie aanbieding. Op Vrydagoggend 
26 Mei 1989 het die Regsfakulteit 
sy akademiese pryse in die CR Swart
Ouditorium oorhandig. By hierdie 
geleentheid is daar nog groter 
geskiedenis gemaak as in 1975. Die 
Moritz Bobbert-Penning word aan 
nie minder as 4 dames oorhandig 
nie. Hulle is in akademiese volgorde: 
A Vorster, K Vorster, R-M jansen en 
A Human. 

Gedurende junie 1989 het die 
gedagte aan 'n ererol van penning
wenners by prof Henning, hoof van 
die Departement Romeinse reg, 
ontstaan. Op 7 junie 1990 het die 
donateur die ererol formeel onthul. 
So beklemtoon die Regsfakulteit sy 
premie op akademiese uitnemend
heid. 

Die Sentrum vir 
Ondernemingsreg 
Onder die vleuels van die Departe
ment Handelsreg het sedert 1 
januarie 1984 ook gegroei en ge
bloei die Sentrum vir Onder
nemingsreg met prof Henning aan 
die hoof. Veral die instelling van die 
Ou Mutual Leerstoel vir Onder
nemingsreg op 24 Oktober 1988 
met prof Henning as eerste bekleer, 
het 'n deurslaggewende bydrae 
gelewer tot die befondsing van die 
uitgebreide navorsingsaktiwiteite van 
die Sentrum. 

Hoewel alle lede van die Departe
ment Handelsreg in beginsel ook lid 
van die Sen trum is, het die volgende 
persone 'n besondere betrokkenheid 
by sentrumaktiwiteite: Prof jj 
Henning, prof Dj Viljoen, mnr L de 
Koker en mev Aj Ellis. Mej MS 
Wandrag (cum laude LLB en Moritz 
Bobbert-penninghouer) dien sedert 
die begin van die jaar as navorser in 
die Sentrum en sy word bygestaan 
deur mej M de Waal en mev B Weich. 

Tans, agt jaar en meer as dertig 
simposia later, waarop onder meer 
onderwerpe soos die aanbevelings 
van die Margo-kommissie oor 
belas tinghervorming, deel ti tels, 
arbeidsreg, beslote korporasiereg en 
ingrypende veranderinge op die 
gebied van die maatskappyereg 
aangespreek is en waarin appel
regters, regters, direkteurs-generaal, 
regspraktisyns en akademici asook 
geoktrooieerde rekenmeesters be
trokke was, groei die Sentrum steeds 
van krag to t krag. N avo rs ings
voorstelle voorgele aan die Vaste 
Advieskomitee oor Maatskappyereg 
en aan die Suid-Afrikaanse Regs
kommissie is reeds opgeneem in 
konsepwysigingswetson twerpe of 
voorstelle versprei vir kommentaar 
met die oog op wetswysiging. Die 
Sentrum beskik oor volledige gere
kenariseerde databasisse oor die 
beslote korporasiereg en vennoot
skapsreg - enig in sy soort aan 'n 
Suid-Afrikaanse universiteit. 

In 'n publikasiesreeks bekend as 
Mededelings van die Sentrum vir 
Ondernemingsreg/ Transactions of 
the Cen tre for Business Law verskyn 
daar tot 1992 nie minder as agtien 
nommers nie, die laaste elf veral 
danksy voortgestette befondsing van 
die leerstoel deur Ou Mutual asook 
ander ondersteuning gegrond op die 
kwaliteit navorsingsuitsette gelewer. 
Na van hierdie publikasies is al deur 
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resensente in De Rebus verwys as '''n 
waardevolle bydrae tot die Suid
Afrikaanse regsliteratuur" en "ware 
juweeltjies". 

Daar is egter nie net plaaslik 
gepubliseer nie maar ook in Duitse, 
Israelse en Bri tse regstydskrifte. 

Prof Henning se optrede as 
gasspreker voor 'n uitgelese gehoor 
by die WC Hart Workshop on Insol
vency Law aangebied deur die Insti
tute of Advanced Legal Studies aan 
die Universiteit van Londen, oor die 
onderwerp "Judical Management 
and Corporate Rescue Schemes in 
South Africa", bewerkstellig inter
nasionale skakeling en open akade
miese deure na regsfakul tei te in 
Brittanje, Nederland, Duitsland en 
Australie met die oog op uitruil van 
studente en navorsing op die gebied 
van die ondernemingsreg. Mnr L de 
Koker, senior lektor in die Sentrum, 
is tans besig met LLM-studies aan 
King's College, Cambridge Univer
si ty. In noue samewerking met die 
Departement Handelsreg tree die 
Sentrum as moniteringsliggaam op 
vir die eksamens van die Instituut vir 
Lewens- en Pensioenadviseurs en 
was dit die afgelope jare reeds 
betrokke by die uitreiking van 
bykans 2000 bevoegdheidsertifikate 
aan genote van die Insti tuut. Prof 
Henning dien tans op die Raad van 
Ilpa, terwyl prof DJ Viljoen en mev 
Ellis as verteenwoordigers op die 
eksamenkomi tees dien. 

Die Biblioteek 
Studie van die regsgeleerdheid met 
behoorlike verwysing na die toe
paslike bronne word hier by ons, 
soos dit deur al die eeue gedoen is, 
baie hoog aangeslaan. Oor hierdie 
aangeleentheid sing die post
eksiliese Jodedom voor in die koor. 
Die gevierde Rabbi Hillel het beweer 
dat hoe meer die Torah (dws die 
joodse wetboek) bestudeer word des 
te meer is daar lewe. Die studente 
het hierdie stelling letterl ik tot sy 
volle konsekwensies gevoer. So 
lewendig is hulle by die bestudering 
van die regsboeke dat 'n voormalige 
adjunk-direkteur van biblioteek
dienste ons vertel het dat die 
biblioteek net eenmaal in mense
heugenis vir 'n paar oomblikke 
volkome stil was. Dit het gebeur toe 
die weerlig die groot, ou denneboom 
voor die biblioteekgebou geslaan het 
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dat die spaanders waai. 

Maar om terug te keer. Rabbi Yose 
ha-Kohen het sy mense aangeraai 
om moeite te doen met die studie 
van die Torah want dit kan nie deur 
'n proses van oorerwing verkry word 
nie. Rabbi Eleazar ben Arakh se raad 
aan sy mense was om vlytig te wees 
met die studie van die Torah. 

Vir ons as rou buitestaanders wil 
dit darem voorkom asof die Torah
student 'n groot voorsprong gehad 
het op sy moderne eweknie in die 
regsfakul tei t. j osefus skryf (vertaling 
deur William Whiston): "For we have 
not an innumerable multitude of 
books among us, disagreeing from 
and contradicting one another... and 
of them, five belong to Moses, which 
contain his laws." 

Cewis kan di t n ie van ons 
regsbiblioteek gese word nie. Die 
vakreferent, mnr Weingartz, 'n 
historikus en briljante oud-student, 
het ons vertel dat die regsver
sameling bestaan uit 9000 volumes 
uitleenbare boeke, 3000 volumes 
naslaanwerke, 5000 volumes hof
verslae en 2000 gebinde jaargang
volumes (150 titels) regstydskrifte. 
Regstudies word ook gerugsteun 
deur 'n steeds groeiende oudio
visuele versameling. Daar is onder 
andere videomateriaal beskikbaar 
oor aspekte soos huweliksgoedereg, 
arbeidsverhoudinge, trekarbeiders 
en bestuursaspekte. Tans word 
aandag gegee aan die insameling van 
materiaal oor skynhowe wat 'n 
belangrike studiekomponent word. 

Die biblioteek was voorheen 
gehuisves in 'n gebou wat vernoem 
is na 'n vorige rektor van die CUK, 
'n heer wat besonder toepaslik 
bekend gestaan het as Dr Johannes 
Brill. As die destydse biblioteek 
genoeg was om dit donker te maak 
vir die wat deur die venster kyk, is 
die huidige een wat nou in die 
swierige UOVS-Sasolbiblioteek 
gehuisves word, kapabel om sterk 
manne te laat waggel. 

Die Tydskrif vir 
Regswetenskap 
Die Tydskri[vir Regswetenskap is in 
1976 vir die eerste keer gepubliseer. 
Dit is dus nou in sy sewentiende 
bestaansjaar. Die Tydskri[ het 
oorspronklike ontstaan uit die 
departementele tydskrif van die 

Departement Staatsreg en Regs
filosofie, Res Publica, wat heel 
goedkoop gepubliseer is. 

Naastenby 180 artikels is in 
hierdie tydperk gepubliseer. Artikels 
wat in die Tydskri[gepubliseer word, 
ontvang subsidie van die Departe
ment Nasionale Opvoeding. Een van 
die interessantste debatte in die 
Tydskri[ is on tlok deur die 
publikasie in 1984 van 'n toespraak 
van die destydse en huidige Minis
ter van justisie, mnr Kobie Coetsee. 
Dit het die titel gedra "Hoekom nie 
'n Verklaring van Menseregte?" en 
het 'n uiteensetting en argument 
bevat van die "velerlei nadele van 'n 
verklaring van menseregte", alhoewel 
die Minister toegegee het dat so 'n 
verklaring darem sekere voordele 
inhou, hoofsaaklik polities van aard. 

Die artikel van Minister Coetsee 
het 'n heftige reaksie van prof 
Johann van der Vyver uitgelok. In sy 
lang en skerp artikel oor "The Bill 
of Rights Issue" het hy daarop gewys 
dat die Crondwet van 1983 nie 'n 
menseregteverklaring kon akkomo
deer nie, omdat dit 'n ras-gebonde 
politieke bedeling sanksioneer. Dit 
strek tot die ewigdurende eer van 
Minister Coetsee dat hy blykbaar 
hierdeur oortuig is, want nie 
besonder lank daarna nie het hy die 
Regskommissie onder Regter Pierre 
Olivier getaak om die sakie te 
ondersoek, en vandag kan niemand 
twyfel oor die steun van die Minis
ter vir 'n Akte van Menseregte nie. 

Vandag is die Tydskri[ nog sterk 
aan die gang. Daar word op feitlik 
elke regsdosent in die land se 
lessenaar 'n kopie van elke nommer 
van die TRWafgelewer. Die TRW sal 
graag sy verspreiding onder regs
praktisyns wil vergroot. 

Naskrif 
Die outeurs wil graag hul hartlike 
dank betuig aan dr M Bobbert, prof 
DC du Toit, mev AJ Ellis, prof dr JJ 
Henning en mnre ''''S Malherbe, 
D Uys en H Weingartz vir hul waar
devolle bydraes. 

'n Woord van hartlike dank aan 
Regter JW Edeling, mnr JA Jacobs, 
oud-Regter-president FS Smuts en 
Appelregter MT Steyn wat bereid was 
om hul herinnerings met ons te deel. 
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