
PRETORIA 

Waarnemende aanstellings 

GL (Gerrit) Grobler SC het in Augustus 1995 waargeneem 
in die Transvaalse Provinsiale Afdeling. 

Membership and pupils 

In August 1995, 15 new pupils who had successfully com
pleted the Board examination joined the Bar and the total 
membership now stands at 258. The August 1995 pupil 
intake stands at 25. 

Afskeidsgeselligheid vir Sy Edele 
Regter JJ Strydom 

Regter 11 ("oom Jan") Strydom het onlangs die tuig 
neergele en op 18 Mei 1995 het die Balie op gepaste wyse 
van horn afskeid geneem. Tydens die geleentheid het adv 
PR van Rooyen SC, wat tydens regter Strydom se jare aan 
die Balie dikwels as junior saam met horn opgetree het, 'n 
huldeblyk gelewer. Langs hierdie weg wil Consultus ook 
vir regter Strydom bedank vir sy onbaatsugtige diens aan 
die Balie en aan die Regbank en horn voorspoed en seen 
toewens vir die jare wat voorle. 

Regter Jan Strydom in ligte luim tydens sy afskeidsJunksie saam 
met sy twee seuns, Rean (links) van die Johannesburg-Balie en 

Thys van die Pretoria -Ba lie (middel) 

Sosiale nu us 
Jaarlikse Investee Besigheidsaflos 
Die Balie het twee spanne ingeskryf vir hierdie geleentheid 
en op 23 April 1995 in Johannesburg daaraan deelgeneem. 
Alhoewel hy nie (soos verlede jaar) die trofee vir die 
regskategorie gewen het nie, het die A-span horn goed van 
sy taak gekwyt. Die A-span het ook die gebruiklike 
"interne kompetisie" met die 10hannesburg-Balie gewen 
en die "Fleet of voet"-trofee wat deur die Regbank vir 
hierdie kompetisie geskenk is, is op gepaste wyse deur Sy 
Edele die Regter-President aan die kaptein van die A-span, 
Anton le Roux SC, oorhandig. 

Regter-President Eloffoorhandig die 'Fleet oJVoet '-troJee aan Anton le 
Roux Se, die kaptein van A-span van die Pretoria-Balie 

Die "Fleet ofVoet "-span van die Transvaalse Regbank, wat 
nou al 'n instelling geword het, het ook deelgeneem. Die 
kaptein van die span, Sy Edele Regter-President Eloff, het 
die derde been met gemak voltooi. Die span het bestaan uit 
Eloff RP, Van Schalkwyk R, Streicher R, Botha R, Du 
Plessis R en Myburgh R. 

Japie Vorster awarded 
Northern Transvaal 
Tennis colours 
lapie Vorster, in his hey-day a 
Cambridge Blue, was awarded 
Northern Transvaal Veteran Tennis 
Colours and he took part in the Inter
Provincial Championships III 

Nelspruit in April. 
Whether he will ever get to 

Wimbledon we don't know but we 
nevertheless salute him for gaining 
this distinction. 
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Annual Blen Franklin Memorial Tennis Match 
Japie Vorster, one of the Pretorians who charmed, lobbed 
and powered, reported as follows on the event: 
On 28 October 1995 the Pretoria Bar tennis team inspired 

(provoked?) by the historical inclusion of a female (Gene 
Viljoen) in their ranks charmed, lobbed and powered their 
way to victory over the Johannesburg Bar. In so doing the 
Pretoria Bar wrested the Blen Franklin Memorial Trophy 
from Johannesburg. Since the Blen Franklin Trophy was 
donated in 1922 the Pretoria Bar has achieved three victo
ries to Johannesburg's one. 

Jagnaweek naby Ellisras 

Die jagters van die lOde vloer wat almal bloed geruik het op Marken. 
Agter (van links na regs) verskyn Quintus Pelser, Paul van Ryneveld, 
Andre Louw, Freek Terblanche SC en Don Williams. 
Voor sit Dirk Coetsee. 

Die 10e vloer het in April gaan jag op Marken naby 
Ellisras. Wat geblyk het, is dat die meeste dinge wat hardop 
en sagkens oor jagnaweke vertel word, waar is. Die manne 
het gejag en gesels en selfs gehengel. 

Onder andere is 
11'lverskele rooibokke, 'n 

en 'n manji
fieke koedoe-bul plat

. Don Williams 
vir laasgenoemde 

erantwoordelik. 
adat hy die dier 

geskiet het, kon hy vir 
die res van die naweek 
nie ophou glimlag nie. 

'n Trotse Don Williams by die koedoebul 

Chris de Jager SC 
aangestel as lid van die 
Menseregtekommissie 

Ons goeie vriend en kollega 
Chris de J ager SC het onlangs 
die onderskeiding te beurt geval 
om aangestel te word as lid van 
die Menseregtekommissie 
kragtens artikel 115 van die 
tussentydse Grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika 200 
van 1993. Hy is trouens verkies 
as een van net vyf permanente lede op die Kommissie, 
bestaande uit elf Suid-Afrikaanse burgers wat oor die alge
me en verteenwoordigend van die Suid-Afrikaanse gemeen
skap is. 

Die President stel 'n persoon as lid van die Kommissie 
aan wat benoem is deur 'n gesamentlike komitee van die 
Huise van die Parlement en goedgekeur is deur minstens 
75% van die aanwesige lede van die Nasionale Vergadering 
en die Senaat tydens 'n gesamentlike vergadering. Om 
onder hierdie omstandighede benoem te word, getuig van 
die statuur en aansien wat Chris in die gemeenskap in die 
algemeen en in die Parlement in die besonder geniet. 

Christiaan Daniel de Jager is op 24 Oktober 1933 te 
Morgenzon gebore. Hy matrikuleer aan die Hoerskool 
Ermelo in 1950 en verwerf die LLB-graad aan die 
Universiteit van Pretoria in 1956. 

Hy het sy klerkskap in 1958 voltooi en praktiseer 
tussen 1959 en 1965 as prokureur. Van Maart tot Augustus 
1965 tree hy op as Staatsaanklaer in Johannesburg en vanaf 
September 1965 tot April 1987 was hy voltyds verbonde 
aan die Pretoria- Balie. In die sewentiger jare het hy ook op 
die Balieraad gedien. In 1983 het hy senior status verkry 
en in 1985 het hy waargeneem as regter in die Transvaalse 
Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof. 

In 1987 se AIgemene Verkiesing is Chris verkies tot 
Volksraadslid vir Bethal, wat hy verteenwoordig het tot sy 
bedanking in 1993. Gedurende sy ampstermyn was Chris 
onder andere hoofwoordvoerder van die amptelike oppo
sisie in die Volksraad oor Justisie en Korrektiewe Dienste. 
Hy was ook lid van die Staande Komitees vir Justisie, 
Korrektiewe Dienste, Mineraal- en Energiesake en 
Transvaalse Provinsiale Sake, asook lid van die gekose 
komitee oor Parlementere Privilegie en lid van die 
Parlementere Justisie-afvaardiging na Europa en die VSA 
oor Konstitusionele Howe en Televisieverhore. 

Na sy uittrede uit die Parlement het hy in September 
1993 voltyds by die Balie aangesluit en in 1995 is hy weer 
verkies tot die Balieraad. Tesame met sy "uitstappie" na 
die Parlement was Chris dus 30 jaar lank 'n lid van die 
Pretoria-Balie. Hy is ook 'n lid van die Volkstaatraad. 

Chris en sy eggenote, Jackie, is die ouers van drie 
seuns en 'n dogter. Christiaan is 'n lid van die Pretoria
Balie, Johan is 'n internis, Leanda is 'n prokureur verbonde 
aan Du Toit & Smuts in Nelspruit en die jongste seun, 
Rudolph, is 'n do sent in kommunikasiekunde aan Unisa. 

Ons se dankie aan Chris vir wat hy vir die Balie en die 
gemeenskap beteken het en en vertrou dat hy 'n interes
sante en produktiewe ampstermyn sal beleef. 
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