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Die Nasionale Balie-eksamen: 

'n terugblik 


deur regter K van Dijkhorst, 

uittredende sameroeper van die Balie-eksamenraad 


DIE redakteur het my versoek om 
my herinneringe van my verbin

tenis met die nasionale balie-eksamen 
op te teken. Herinneringe is persoonlik 
en menings is subjektief. Daarom skryf 
ek in die eerste persoon. My verbintenis 
met die eksamen het gestrek oor 16 jaar. 
In daardie tyd is beleid bepaal en 
beginsels neergele en toegepas. Dit sal 
van tyd tot tyd heroorweeg moet word. 
Vir die op wie dit toegepas was en die 
wat dit sal heroorweeg, is my siening 
moontlik lesenswaardig. 

Tot 1979 het die opleiding van 
pupille aan verskeie balies bestaan uit 
voorskrifte oor die tipe en hoeveelheid 
verhore, aansoeke , egskeidings , 
appelle en pleitstukkke waarin 'n pu
pil horn moes verdiep tesame met 
weeklikse etieklesse en bespreking
sessies. Aan die einde van die termyn 
moes die meester dan sertifiseer dat 
die pupil sy opleiding bevredigend 
voltooi het. 

Die sisteem het gebuk gegaan onder 
tekortkomings. Daar was kritiek van 
die kant van pupille dat hul hul tyd 
verkwis het en niks geleer het nie. Tot 
'n mate was dit waar, maar omdat die 
reg om te praktiseer feitlik outomaties 
verleen is, was daar geen aansporing 
om iets meer te doen as om bedrywig 
voor te kom nie. As gevolg van die 
verskil in praktyke van verskillende 
meesters was daar ook geen waarborg 
van 'n eenvormige peil van opleiding 
nie. Die grootste beswaar teen die 
sisteem was egter dat daar sonder 'n 
toets geen metode was om vas te stel of 
die pupil by sy opleiding gebaat het nie. 
Sertifikate is so geredelik deur die 
meesters verleen dat dit as 'n forma
liteit beskou is. Ook was daar kritiek 

Eksamenraad 
'n Professionele liggaam het 'n plig 
teenoor die publiek om te verseker dat 
sy lede bekwaam is om te praktiseer. 
Met die doel en ten einde die kwaliteit 
van opleiding te verhoog, het die 
Pretoriase Balieraad aan die einde van 
1978 besluit om ' n eksamen vir hul 
pupille in te stel. Die eksamen het 
dieselfde vakke behels as die huidige 
[behalwe vir etiek], maar slegs regs
geskrifte is skriftelik afgele. Die res was 
mondeling, 'n halfuur elk. Aan die be
gin van 1979 het 'n "relatiewe groot 
groep" pupille, te wete tien, byna 
gelyktydig by die balie aangesluit en 
hulle het as proetkonyne vir die nuwe 
eksamen gedien. Die eksamen was 
totaal praktyksgerig en was ' n sukses. 

Gevolglik het ek namens die Pre
toriase Balie aan die vergadering van 
die AIgemene Balieraad in Julie 1979 
'n volledige verslag voorgele oor ons 

eksamen waarin onder andere die 
volgende bevindinge uiteengesit is: 

' n Eksamen is 'n noodsaaklike deel 
van die pupillesisteem; die feit dat 
' n pupil prokureur was, verseker nie 
dat hy die kennis het wat van 'n 
advokaat vereis word nie; 
die vereiste van 'n eksamen het 
inhoud en status aan die pupilskap 
verleen; 
hoewel die pupilskap grootliks uit 
selfstudie bestaan, is daar tog 'n 
beperkte behoefte aan formele 
lesings; 
die eksamen voorsien die mees 
wetenskaplike metode om te bepaal 
of 'n pupil praktyksryp is en verse
ker dat hy sy tyd vrugbaar aanwend. 

Ten slotte is aanbeveel dat die sisteem 
na alle balies uitgebrei word met 'n 
nasionale balie-eksamen onder beheer 
van die AIgemene Balieraad. Die 
evolusie van die sisteem tot erkenning 

Die eerste Balie-eksamenraad 
deur lede van die regbank en balie oor Vlnr (soos hulle tans is): regters K van Dijkhorst, W Booysen, P Tebbutt, C Botha, 
die kwaliteit van beginner-advokate. A Chaskalson, sekretaris (wyle) D Joubert en appelregter P Nienaber. ~ 
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van die eksamen as statutere vereiste 
by die toelating van advokate, is in die 
vooruitsig gestel. Die voorstel is, ten 
spyte van die teenkanting van die 
Johannesburgse Balie, aanvaar en die 
Nasionale Balie-eksamen het op 1 
Januarie 1980 sy beslag gekry. 

Die Pretoriase Balie het die opdrag 
gekry om die eksamen van stapel te 
stuur en 'n eksamenraad saam te stel. 
Die teenkanting van Johannesburg 
was 'n groot probleem en ten einde 
dit te oorkom het ek voorgestel dat 
ons toonaangewende lede van die balie 
betrek om die weerstand van oorkant 
die Jukskei te oorkom. Op die wyse 
het Arthur Chaskalson as raadslid en 
Eric Morris en Max Labe as eksa
minatore by ons aangesluit. 

Ons het plaaslike eksaminatore vir 
die mondelinge eksamens aangestel, 
maar besluit dat die eksaminatore vir 
die skriftelike eksamens in Pretoria en 
Johannesburg gesetel moet wees ter 
wille van administratiewe doelma
tigheid. Uiteraard moes die raad 
verteenwoordigend wees van die drie 
toonaangewende balies, maar koste
en doelmatigheidsredes het voor
geskryf dat nie alle balies op die raad 
sou dien nie. 

Die eerste Balie-eksamenraad het 
bestaan uit K van Dijkhorst SC (same
roeper), P H Tebbutt SC, A Chaskalson 
SC, W H Booysen SC, P M Nienaber 
en C Botha. 

Talle bekende lede van die balie en 
regbank het deur die jare as lede van 
die raad en as eksaminatore diens 
gedoen. Deurgaans was die eksamina
tore deskundiges in die yak. Die diens 
is verrig sonder vergoeding en soms 
gepaardgaande met groot persoonlike 
opoffering. Die regspleging en die be
roep is aan hulle veel dank verskuldig. 

Die AIgemene Balieraad het nie 'n 
sekretariaat gehad nie. Die admi
nistratiewe werk is verrig deur die ere
sekretaris, 'n lid van die balie. Sonder 
'n voltydse sekretaris kon die eksamen 
egter nie bedryf word nie. Ek het Daan 

. Joubert - wat destyds griffier in Dur
ban was - genader en hy het die pos 
met onderskeiding gevul tot sy dood in 
Augustus 1992. 

Sedert sy aanvang is die eksamen 
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in drie sentra afgele: Pretoria/Johan
nesburg, Durban en Kaapstad. Die 
rede vir die beperking was enersyds 
finansieel en andersyds omdat besluit 
is om die getal eksaminatore te beperk 
ten einde eenvormigheid van stan
daard te bewerkstellig. Daarom is ook 
besluit om slegs een moderator al die 
mondelinge eksamens te laat bywoon. 
Die moderator is al jare lank 'n regter 
wat lid is van die raad. Balies wat nie 
verteenwoordiging op die eksamen
panee1 het nie, is geregtig om waar
nemers na die eksamen te stuur 
wanneer hul pupil ondervra word. 
Vanuit die staanspoor was die eksamen 
dus deursigtig. 

Die raad het as beleid aanvaar dat 
hy nie onderrig aan pupille verskaf nie. 
Dit sou die taak van die onderskeie 
balies bly. Die raad sou bloot 'n 
eksaminerende liggaam wees. Om 
doelmatigheidsredes is teen herek
samens besluit. Dit sou 'n onmoontlike 
las op die eksaminatore plaas. 

Aanvanklik is dit nie beoog dat 
regters lede van die raad sou wees nie. 
Met my aanstelling op die regbank in 
die middel van 1980 wou die AIgeme
ne Balieraad egter nie my bedanking 
aanvaar nie en het ek my laat oorreed 
om aan te bly. My standpunt dat die 
sameroeper 'n advokaat moet wees, is 
aanvaar. Toe Willem Booysen in 1981 
op die regbank aangestel is, het hy ook 
lid van die raad gebly. Insgelyks Peet 
Nienaber in 1983. Op die wyse is die 
getal regters op die raad met verdrag 
venneerder tot die huidige drie. Daar 
was egter deurgaans ooreenstemming 
dat die regters nooit die meerderheid 
op die raad mag wees nie. Aldrie tree 
tans op as moderators, twee van die 
skriftelike deel en een van die mon
delinge deel van die eksamen. 

Die Johannesburgse Balie het baie 
gou hul amptelike teenstand teen die 
eksamen laat vaar en alhoewel daar 
lank nog by veral die ouer garde 
kritiek en weerstand was, is die 
eksamen oorweldigend positief ont
vang. In Desember 1982 het ons die 
goeie nuus ontvang dat 'n mosie dat 
die nasionale balie-eksamen by die 
Johannesburgse Balie afgeskaf word, 
op hul algemene vergadering met 'n 

ruime meerderheid verslaan is. 
Ek was bevrees dat die instelling 

van die eksamen voornemende lede 
van die balie sou afskrik. Tot my 
verbasing was die teenoorgestelde die 
geval. Die pupille het aansienlik 
vermeerder. Toe ek daaroor navraag 
gedoen het, is ek meegedeel dat die 
eksamen en die voorbereidende pupil
skap en studie aan voornemende 
pupille 'n mate van versekering gebied 
het dat hul aan die einde daarvan 
praktyksryp sou wees. 

Sedert sy ontstaan het die raad 'n 
unieke metode gevolg by die opstel 
van vraestelle. Die eksaminator stel 
sy konsepvraestel op en dit word dan 
deur die volle raad en alle eksami
natore saam gedebatteer. Klem word 
gele op praktyksgerigtheid. Daar word 
spesifiek nagegaan of dit nie te lank 
ofte moeilik is nie. Ek weet van geen 
universiteit waar soveel moeite 
gedoen word met die opstel van 
vraestelle nie. 

'n Ander unieke kenmerk van die 
eksamen is die geleentheid wat aan 
alle druipelinge, behalwe die mees 
hopelose gevalle, gebied word om hul 
by wyse van 'n mondelinge eksamen 
te rehabiliteer. [Dit is natuurlik nie 
die geval met regsgeskrifte nie.] Ek 
voorsien dat die druk van getalle in 
die toekoms die raad sal dwing om 
veel strenger in die verband te wees 
en slegs nabye grensgevalle die 
voordeel van 'n mondelinge eksamen 
te bied. 

Slaagsyfer 
Die eerste eksamen in Junie 1980 is 
deur 33 kandidate afgele, van wie 30 
ges1aag het. Die goeie slaagsyfer was 
te wyte daaraan dat opsetlik toegeeflik 
beoordeel is met die wegspringslag. 
Die goeie slaagsyfer is, behalwe een 
jaar later, nie weer behaal nie. Die 
betreklik hoe druipsyfer het deur die 
jare tot herhaalde selfondersoek by die 
raad gelei. Telkens is tot die slotsom 
gekom dat die standaard nie te hoog 
is nie en dat die raad weinig daaraan 
kon doen behalwe om die standaard 
te verJaag. Daartoe was die raad onder 
geen omstandighede bereid nie. Ons 
toets was of die kandidaat geskik is ~ 
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om op die publiek [en die regbank] 
losgelaat te word. Die druipsyfers 
word wesenlik negatiefbelnvloed deur 
herhalers van wie heelwat weer faal. 
Dit moet in gedagte gehou word dat 
sekere kandidate ten spyte van hul 
akademiese kwalifikasies eenvoudig 
nie deug as advokate nie. Hul wil dit 
egter nie altyd aanvaar nie. Miskien 
moet die vraag gestel word ofdaar die 
laaste jare nie 'n toestroming was van 
swakker kandidate weens ekonomiese 
faktore nie. Trek die advokatuur nog 
die room van die oes of kry dit die 
droesem uit die vat? Indien laas
genoemde, moet daar nie ontsteltenis 
wees oor die hoe druipsyfer nie. 

Die eksamen dien 'n allernood
saaklike doel. Toekomstige raadslede 
wat tob oor die hoe druipsyfer, mag 
troos put uit wat elders gebeur. In 
1992 was die slaagsyfer in die Ameri
can Bar Association se toelatings
eksamen in Kalifornie 56% en in 
District of Columbia 53%. [In ander 
state het dit beter gegaan en landswyd 
was die slaagsyfer uit 72 461 kandi
date 73%.] 

Die vereiste dat 'n kandidaat moet 
toon dat hy of sy geskik is om as 
advokaat te praktiseer, lei noodwendig 
tot die vereiste dat alle vakke geslaag 
moet word. 'n Advokaat wat in een 
van die vakke nie die paal haal nie, is 
soos 'n motor met 'n pap wiel ... on
padwaardig. 

Keer op keer het die raad di t 
teenoor die balies beklemtoon dat 
pupille wat die eksamen druip, nie 
toegelaat moet word om sonder 
verdere pupilskap die eksamen te 
herhaal nie. Dit is onvermydelik tot 
verdere mislukking gedoem. Pupil
skap is 'n onontbeerlike voorvereiste 
vir eksamensukses. 

Wat opmerklik was, was dat balies 
waarvan 'n groot aantal kandidate in 
' n eksamen in 'n besondere yak 
gedruip het en wat dan deur lesings 
in die yak hul pupille opgeskerp het, 
deurgaans in die volgende eksamen 
di-e beste slaagsyfer in die yak behaal 
het. Dit is bewys daarvan dat lesings 
deur praktisyns 'n onafskeidelike deel 
van die pupilskap moet vorm. Trou
ens, in die eerste verslag van die raad 

is dit al aanbeveel. Een ding was 
deurgaans duidelik: 'n LLB-graad op 
sigself is nie 'n voldoende kwa
lifikasie vir toelating tot die advo
kaatspraktyk nie. Universiteite is nie 
in staat om die praktiese kennis wat 
onontbeerlik is, oor te dra nie. Hul 
moet hul toele op regsteorie waarvoor 
die vyf jaar studie alreeds onvol
doende is. Dit is wesenlik dat studente 
tydens hul universiteitstudie 'n 
deeglike en oorsigtelike insig verwerf 
van die reg. Die praktyk bied nie weer 
die geleentheid daarvoor nie. Ons 
moet nie die universiteite daarvoor 
blameer dat hulle nie advokate oplei 
nie. Dis nie hul taak nie. Hul1e lei 
regslui op. Die praktyk alleen kan en 
moet praktisyns oplei . 

Terloops kan opgemerk word dat 
die grade wat universiteite toeken, nie 
bo verdenking is nie. Die standaard 
verskil en elementere teoretiese 

'" n Advokaat wat 
in een van die 
vakke nie die 
paal haal nie, is 
so os In motor met 
In pap wiel ... 
onpadwaardig." 

kennis ontbreek soms by kandidate. 
Wat opvallend is, is die onvermoe van 
heelwat gegradueerdes om hul moe
dertaal (ook as dit Engels is), vlot te 
hanteer en eenvoudige woorde korrek 
te spel. Die bes deurdagte betoog val 
plat wanneer dit ingeklee word in 'n 
gebrabbel. 

Sedert die eerste eksamen is op 
deurlopende basis navraag by pupille 
gedoen oor hul siening van die 
eksamen en die pupillestelsel. Die 
oorweldigende gevoel was deurgaans 
dat die pupilskap en die eksamen 'n 
groot voordeel vir die voomemende 
advokaat inhou. Uiteraard was daar 
soms ook kritiek. Waar geregverdig, 
is daaraan aandag gegee. 

Dikwels was daar klagtes uit die 
Transkei oor die feit dat hul kandidate 
gedruip het. Soos menslik is, is die 

hand nooit in eie boesem gesteek nie, 
maar is die eksamen voor stok gekry. 
'n Kandidaat het selfs in 1995 sover 
gegaan om die raad se beslissing dat 
hy gedruip het, op hersiening te neem. 
Hy het aangevoer dat die raad teen 
horn gediskrimineer het op grond van 
sy ras. Die hooggeregshof het sy klag 
ongegrond bevind nadat dit self sy 
antwoorde nagegaan het. Die geval 
het egter 'n wrang smaak nagelaat en 
waarskynlik die beeld van die eksa
men by oningeligtes benadeel. 

Ek wil beklemtoon dat hoewel daar 
geen beleid was om swart kandidate 
as 'n klas te bevoordeel nie, daar altyd 
begrip getoon is vir die agterstande 
waaronder sommige van hulle gebuk 
gegaan het. Die werklike probleem 
van die Transkei en ander klein balies 
is dat daar onvoldoende geleentheid 
is vir kandidate om hul in vakke soos 
mosiehofprosedure te bekwaam. Die 
raad as bloot eksaminerende liggaam 
was egter onmagtig om iets hieraan 
te doen. 

Soms was daar klagtes oor die 
meesters. Daaraan kon die raad niks 
doen nie en dit is na die betrokke 
balies verwys. Ons navrae oor die 
sisteem was egter nuttig om leemtes 
te ontdek. 

Parate kennis 
Dit was opvaUend dat kandidate van 
wie 'n spesiale kennis van 'n be son
dere yak te wagte was, soos aanklaers 
van strafprosesreg en prokureurs van 
mosiehofpraktyk, soms nie die mas 
opgekom het nie. Dikwels is die 
eksamen dan geblameer. Tog is die
selfde eksamen terselfdertyd met 
vlieende vaandels geslaag deur rou 
groentjies. Ons het tot die gevolgtrek
king gekom dat gewaande kennis met 
gevolglike loodswaaiery die oorsaak 
van hul val was. 

Deur die jare is die vraag of die 
eksamen 'n oopboekeksamen moet 
wees, by verskeie geleenthede gede
batteer. Daar is dan aangevoer dat die 
advokaat in die praktyk ook gesag en 
handboeke mag raadpleeg, waarom 
nie in die eksamen nie? Dit is 'n 
geldige oorweging geag in die geval 
van regsgeskrifte en dit is 'n oopboek- ~ 
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eksamen. Ek het egter 'n beswaar 
daarteen ook in die geval van regs
geskrifte. Dit is dat aan kandidate nie 
me er eenvoudige pleitstukke en 
kennisgewings - wat die heel junior 
advokaat se brood en botter is - gestel 
kan word nie, omdat dit in Amler op 
die rak voor hul te vinde is. Die gevolg 
is dat 'n vraag opgestel moet word 
waarvan die antwoord nie bloot oor
geskryf kan word nie. Dit lei tot 
pleitstukke wat die kandidaat nie in 
sy eerste vyf jaar sal teekom nie. Die 
eksaminator in regsgeskri fte het 
voorwaar 'n onbenydenswaardige 
taak. Dit is nie maklik om 'n aanvaar
bare vraestel op te stel nie. Moontlik 
moet toegang tot werke soos Amler 
uitgesluit word en maklike pleitstukke 
gestel word. 

[Kandidate hoef egter nie vir die 
voorstel te skrik nie. Ek is 'n stem 
roepende in die woestyn.] 

Daar was ook by regsgeskrifte 'n 
debat oor die gewig wat regskennis 
teenoor vakmanskap [draftsmanship] 
moet dra. Ek het die oorwegende klem 
laat val op vorm met inagname van die 
hantering van die toepaslike regs
beginsels. Ander wou regskennis meer 
aksentueer. Daar is egter deurgaans 'n 
guIde middeweg gehandhaaf. 

Ten aansien van die ander vier 
vakke, naamlik mosiehofpraktyk en 
-prosedure, strafproses en bewys
lewering, siviele verhore en etiek, is 
daar by my geen twyfek nie dat die 
besluit dat dit gesloteboek-eksamens 
moet wees, korrek is. Etiese vrae duik 
onvoorsiens op en parate kennis en 
suiwer aanvoeling is onontbeerlik. 
Dieselfde oorwegings geld by die 
ander drie praktyksgerigte vakke. Die 
regter moet nog gebore word wat ge
late sy hof sal verdaag indien 'n 
advokaat nie 'n eenvoudige vraag oor 
betekening kan beantwoord nie of 'n 
beswaar oor die toelaatbaarheid van 
'n vraag in kruisverhoor kan hanteer 
nie. Net soos van 'n timmerman of 
geneesheer verwag word om 'n sekere 
hoeveelheid basiese kennis van sy yak 
paraat in sy kop te he, so ook die 
advokaat. 

Ons het herhaaldelik besin oor die 
vraag of die uurlange vraestelle in 
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laasgenoemde vakke nie langer moet 
wees nie. Ons het daarteen besluit 
omdat langer antwoordestelle 'n 
groter las op die eksaminatore sou 
plaas en die vakke in elk geval ook 
deur mondelinge eksamens gedek 
word. 

Bekende name is te vind onder die 
suksesvolle kandidate. Klink A M 
Omar en M S Navsa in 1982 bekend? 
OfT H Madala en E Cameron in 1983, 
B M Ngoepe in 1985 en me M L 
Mailula in 1986? Of A Lubowski, ten 
opsigte van wie ons in lulie 1980 
aanbeveel het dat die AIgemene 
Balieraad sy koste van bywoning van 
die eksamen dra? [Sy vliegkoste uit 
Windhoek was R168.] 

Reeds in lulie 1981 het die raad 
besin oor instelling van 'n Suid
Afrikaanse Regskoo 1 in samewerking 
met die Departement van lustisie en die 
Prokureursorde. Daar het niks van 
gekom nie. Noudat prokureurs versky
ningsbevoegdheid in die hoogge
regshofverwerfhet, moet die saak weer 
ondersoek word. Dit blyk 'n onnodige 
versnippering van manne-krag te wees 
om 'n lustisiekollege, regskool vir 
prokureurs en 'n advo-kateskool naas 
mekaar te bedryf. 

In 1981 het die raad al die vraag 

gedebatteer ofLatyn behou moet word 
vir die LLB-graad en met meer
derheidstem ten gunste daarvan 
besluit. 

Twee jaar later en weer in 1985 is 
besluit om aan te beveel dat die 
nasionale balie-eksamen statute re 
erkenning kry. Die balies was egter 
gesteld op hul outonomie en het 
daarvan weggeskram. Dit is jammer. 

Die advokatuur verdien 'n prak
tiese eksamen wat 'n statute re voor
vereiste is vir almal wat in die 
hooggeregshof verskyn. Omdat daar 
altyd 'n groot behoefte sal wees aan 
verhoorspesialiste, sal daar altyd 'n 
balie wees. Die vereiste van 'n 
spesialistebalie bring mee dat hoe 
standaarde gestel en gehandhaaf moet 
word. 'n Toelatingseksamen is dus 
onontbeerlik. 

Indien die raad gepaste standaarde 
bly handhaaf, waarvan ek oortuig is, 
sal die advokate wat die pupilskap 
deurloop het en die eksamen geslaag 
het, altyd beskou word as meer
derwaardig bo die praktisyns wat dit 
nie gedoen het nie. Uiteindelik sal die 
nasionale balie-eksamen algemeen 
erken word as sine qua non vir almal 
wat die eer het om die advokaatstoga 
~drn. ~ 

Lapa Laubscher se, lid van die Nasionale Balie-eksamenraad, oorhandig namens 
die Algemene Balieraad 'n afskeidsgeskenk aan regter Kees van Dijkhorst. By 
hulle staan Freek Terblanche se en en Ferdie Preller se (regs), lede van die 
Pretoriase Balie wat as eksaminatore optree. 


