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Lang David maak (weer) klaar 

by die Balie 

OPl3 Junie 1969 in die Mount Nel
son Hotel in Kaapstad het die 

Kaapse Balie 'n dinee gehou ter afskeid 

van David de Villiers QC, wat na ' n hoogs 
suksesvolle loopbaan as advokaat die 

regsprofessie verlaat het om besturende 
direkteur van die Nasionale Pers te word. 

Die heildronk op die eregas is ingestel deur 

sy vriend en vroeere kollega, Theo van 
Wyk, toe regter en later regter-president. 

Wyle Gerald Gordon QC, wat David voor
gegaan en opgevolg het as voorsitter van 
die Kaape Balieraad, het 'n silwer 

skinkbord aan horn oorhandig as teken van 

die Balie se waardering vir sy dienste in 
die verlede. Min, indien enige, van die 

aanwesiges het seker daardie aand besef 
dat Lang David en die Balie nog nie klaar 

was met mekaar nie. 

Nou, byna dertig jaar later, is David - wat 
op 6 April 1999 tagtig word - weer besig 

om sy advokaatskantoor op te ruim, en 
klaar te maak by die Kaapse Balie. Dit 
bring 'n einde aan 'n merkwaardige regs

loopbaan, wat 'n tweede lewe gekry het 
toe hy in 1984 - m1 vyftien jaar aan die 
hoof van die N asionale Pers - teruggekeer 
het na die advokaatspraktyk. 

In sy (tweedelige) loopbaan by die Balie 

het David in meer as 100 gerappor
teerde sake verskyn, insluitend 28 in 

die Appelhof. Hoewel hy nooit perma
nent as regter aangestel is nie, is 19 
van sy uitsprake as waamemende regter 

gerapporteer. Onder die juniors wat 
saam met horn gewerk het, tel talle van 

die bekendste latere name op die Suid
Afrikaanse regstoneel, insluitend die 

huidige president en adjunk-president 
van die Konstitusionele Hof en die 

vorige twee hoofregters. Hy het twee 
ere-LLD grade, een van sy Alma Mater, 
die Universiteit van Stellenbosch, in 
1966, en een van die Universiteit van 
Kaapstad, in 1977. 

Die jong David (uitgepreek Da-wid) het 
sy regsgraad op Stellenbosch geklY 11(1 'n 
skoolloopbaan aan die Paarlse Girnna

sium. In 1942 was hy registrateur vir die 
destydse regter-president in Kaapstad, 
Hendrik van Zyl. 

In Februarie 1943 het hy begin praktiseer. 
Sy eerste fooieboek wys sy verdienste vir 
daardie maand: Nul. Sy eerste jaar het 
£231.17.0 opgelewer, wat 'n paar lesings 
by die Tegniese Kollege teen ' n ghienie 
elk ingesluit het. Dieselfde jaar verskyn 
'n artikel in twee dele in die Tydskrif vir 
Romeins-Hollandse Reg uit sy pen: "Die 
betekenis van die opskortende voorwaarde 
by , n ooreenkoms" - sedertdien goed

keurend aangehaal in 'n hele paar gerap

porteerde sake (Tuckers Land and 
Development Corporation v Strydom 
1984 (l) SA I (A)). 

Sy eerste siviele appel uit die landdroshof 
onthou hy goed: in November 1943 oor 

die spoliasie van 'n koei wat so £5 werd 

was. Hy was die Balie-junior. Vroeg in sy 
argument was die bank - RPB Davis en 

Jackie de Villiers - erg onsimpatiek, maar 
later het hulle meer aandagtig begin luister, 

horn uiteindelik gese om te sit en sy 
teenstander, Philip Schock, op die been 

geroep. Die appel het geslaag - en later 

Theoniel Potgieter het verskeie kere met 

David de Villiers saamgewerk as junior. 


THEONIEL POTGIETER 
Kaapse Balie 

die middag het die twee regters spesiaal 
afgestap na Waalstraat 4 om by die Balie
junior koffie te drink en horn te vertel dat 

hy hulle daardie oggend omgepraat het. 

Op 18 Maart 1949 was hy vir die eerste 

keer in die Appelhof, namens die appel

lant (Hackett v G & G Radio and Refrig
erator Corporation 1949 (3) SA 664 
(A)). Hoewel die appel rnisluk het, het 
die saak - oor die aard van die actio 
redhibitoria en die actio empti - heelwat 
gehelp om David se reputasie as advokaat 

te vestig. Hoofregter Watermeyer het in 
die meerderheidsuitpraak verwys na sy 
"able argument" en in 'n rninderheids

uitspraak het Schreiner AR die appellant 
se kant gekies. 

Byna agt jaar later sou Schreiner weer 
alleen staan met 'n minderheidsuitspraak 
in 'n saak wat veel gedoen het om David 

se reputasie te vestig - maar die keer was 
Schreiner teen David en teen tien ander 

appelregters. Die saak was Collins v Min
ister of the Interior and another 1957 (1) 
SA 297 (A), die slothoofstuk in die grond

wetlike struwelinge in die jare vyftig oor 
die bruin sternreg. 

Tussen Hackett en Collins het David se 

praktyk en bekendheid vinnig gegroei. Hy 
is in Maart 1951 tot lid van die Kaapse 

Balieraad verkies en het op 4 November 
1954 QC geword. Talle sake waarin hy 

verskyn het, is jaarliks gerapporteer, 
waaronder SAR & H v Marais 1950 (4) 
SA 537 (A), sy tweede Appelhofver
skyning, met sy ou Stellenbosch-mentor J 
C de Wet as junior; die twee grondwetlike 

Harris-beslissings van 1952 waarin hy 
Andrew Beyers en Theo van Wyk se jun

ior was; Ex parte Estate Tebb 1955 (2) 
SA 673 (C), sy eerste gerapporteerde 

beslissing as QC met die jong Mick 
Corbett as junior; en Ellis and others v 
Laubscher 1956 (4) SA 692 (A), 'n 

watersaak waarin die appel geslaag het 
omdat David oor een kemaspek uitgewys 
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het dat Gane se vertaling van Voet 8.4.5 
- waarop die Waterhofregter en die Kaapse 
volbank van Van Winsen, Hall en Van 

Wyk RR staatgemaak het - verkeerd was. 

In die hofverslae van 1957 en 1958 is 
vyftien sake gerapporteer waarin David 

verskyn het, insluitend sewe in die 
Appelhof, sommige van hulle langasem
argumente. De Villiers and another v 
Barnardandanother 1958 (3) SA 167 (A) 

was 'n uitgerekte watersage wat in Maart 

1958 uitgeloop het op agt dae van argu
ment in die Appelhof, insluitend een 

aandsitting. 

Teen hierdie tyd was De Villiers QC 
duidelik bestem vir die regbank en in die 

laaste termyn van 1958 het hy waar
geneem. 

Die destydse Minister van Justisie, Blackie 
SWatt, wou horn vas aanstel, maar David 

was nog nie reg daarvoor nie en het so 
gese. Desnieteenstaande kry hy begin 1959 
'n vaste aanstelling deur die pos; by 
navraag blyk dit die Minister het maat· 'n 

kans gewaag om te sien of hy wou byt. 
Toe hy voet by stuk hou, is Marius 

Diemont van Kimberley na die Kaap 
gebring in die vakante pos. 

Dit was egter duidelik dat sy tyd by die 
Balie spoedig sou moes wyk voor 'n 

100pbaan op die Bank. In Mei 1959 was 
hy vir ' n weeklange argument in die 
Appelhof - met Ernie Grosskopf as jun- . 

ior, teen Martin Theron QC met Mick 
Corbett as junior - oor die uitoefening ci
viliter modo van ' n serwituutreg in ' n saak 

uit Kenhardt se wereld. Uitspraak is 
voorbehou, en toe dit uiteindelik byna 'n 

jaat'later gegee is (Kakamas Bestuursraad 

v Louw 1960 (2) SA 202 (A» het David 

reeds vir alle praktiese doeleindes afskeid 
geneem van die Balie. In November 1959 
het hy weer gaan waarneem, en die keer 
was die onderneming dat hy nie sou 

teruggaan Balie toe nie: hy sou bly totdat 
'n vaste" pos beskikbaar word. 

Die jaar 1960 het ses gerapporteerde 
uitsprake van De Villiers WR opgelewer, 

onder meer Maisel v Van Naereon 1960 
(4) SA 836 (C), oor die vereistes van 

animus iniuriandi in die lasterreg, en Loho 
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David de Vi/liers QC 

Properties v Express Lift Co (SA) Pty Ltd 

1961(1) SA 704 (C), oor redelike vergoe
ding in die geval van okkupasie sonder'n 

huurkontrak. 

David is uiteindelik nooit vas aangestel 

as regter nie - daat'voor het eers Suidwes 
en later die Nasionale Pers gesorg. Einde 

1960 het die destydse Minister van Justisie, 
Frans Erasmus, horn ingeroep: hy weet 
van die ondememing van 'n vaste aanstel
ling, maar wil David dit nie oorweeg om 
die Suid-Afrikaanse span te lei in die 

Suidwes-saak in die Internasionale 
Geregshof in Den Haag nie? David het 'n 

naweek gevra om die saak te oordink, maar 

eintlik dadelik reeds geweet hy sou ja se. 

Die volgende vyf jaar het hy aan die een 
opdrag gewerk - aan die hoof van ' n 
forrnidabele span advokate bestaande uit 
Buddy Muller, Pierre Rabie, Emie Gross

kopf, Rit van Rooyen, Hennie van Heerden 
en Andre Botha (en veskeie ander op , n 

tydelike basis). Daar was onder meer 
verskeie konsultasies met die Premier, dr 
Verwoerd, self; , n "inspeksie ter plaatse" 

in Suidwes (goedgekeur deur Verwoerd 

nadat Eric Louw nie wou nie); die opstel 
van omvattende stukke; en lang tye in 

Europa. In 1962 is in limine oorjurisdiksie 
met 8-7 teen Suid-Afrika beslis, maar in 

die hoofuitspraak teen middel 1966 was 
dit 7-7 (een regter is intussen oorlede) en 

die voorsitter se beslissende stem het 'n 

wen vir Suid-Aftika beteken. 

Teen 1966 was David terug by die Balie, 
hoewel nog hoofsaaklik besig met die 
Suidwes-saak se afloop. Hy en Muller is na 

Den Haag vir die uitspraak; tussen hulle 
en Grosskopf is ' n konsepkommentaar en 
reak.-;;ie opgestel wat wesenlik onveranderd 

deur dr Velwoerd gebruik in sy laaste ra
dio-optrede voor hy vermoor is. David moes 

ook die eerste twee optredes namens Suid
Afrika in die Algemene Vergadering van 

die VN waarneem mi die uitspraak (sy 
toesprake is geboikot deur al die Afro
Asiatiese afgevaardigdes). In 1967 is hy in 
opdrag van die Departement van Buite

landse Sake na die VSA vir ' n lesingstoer 
en konferensie oor Suidwes. 

By die Balie was daat· nuwe horisonne. 
Op 14 April 1967 is hy tot voorsitter van 

die Kaapse Balieraad verkies en in Julie 
die volgende jaar het hy die eerste Kaapse 
voorsitter van die Algemene Balieraad 
geword. Laat in 1967 het hy weer vir ' n 

maand waat'geneem as regter. 

Maar hoewel premier John Vorster horn 
in die oog gehad het vir die Appelhof, was 
sy eerste Balieloopbaan naby die einde. 

Met Hubert Coetzee se skielike afstelwe 
het die Nasionale Pers horn die pos van 
besturende direkteur aangebied - en op 
13 Junie 1969 het die Kaapse Balie in die 
Mount Nelson Hotel van David afskeid 
geneem. Dit was 'n moeilike besluit: 

gelietkoosde beroep teenoor moontlike 
landsbelang. Met die insigte verkry in die 

Suidwes-saga het David besef daar is groot 

aanpassings nodig, en die pos by die Pers 
het horn die geleentheid gegee om sy 
bydrae op nie-judisiele maar ook nie
politieke wyse te probeer lewer. 

Die volgende 15 jaar was hy aan die stuur 
by die Nasionale Pers - en by die meeste 

personeellede bloot bekend as "die 
advokaat". Onder sy leiding is die dagblad 
Beeld in Johannesburg gestig, alle 

diskriminasie in die behandeling van 
personeel is uitgeskakel en uiteindelik is 

swart publikasies in die Nasionale Pers
stal ingebring. Na buite was daar talle 

toesprake en open bare optredes, onder 
meer die L C Steyn-gedenklesing van 1979 
wat regstreeks gelei het tot die instelling 

van die Rabie-kommissie van ondersoek 
na veiligheidswetgewing. Buite die open

bat'e oog was daar die voortdurende stryd 
met die politieke leiers van die dag oor 
sensuur en die herhalende dreigement > 
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van wetgewing om die pers te beheer. dente te dwing om ondersoek in te stel het; die "Ahmadi"-saak wat in 1986-87 
na klagtes van onbehoorlike gedrag teen sowat 'n jaar lank aan die gang was; en 

Op Donderdagaand, 12 Aptil 1984, is die dokters wat Steve Biko behandel en die strafsaak teen Tony Yengeni, Jenny 
weer op 'n amptelike onthaal in die Mount gediagnoseer het. Schreiner en ander, wat op die hofrol 
Nelson Hotel van Lang David afskeid was van die eerste hofdag in 1989 tot 
geneem, die keer deur die Nasionale Pers. Hierdie saak was tekenend van 'n met die Paasreses in 1991. Eers
Kort voor sy uittrede is die Phil Weber treffende verandering in een groot aspek genoemde twee het in die Appelhof gaan 
ptys - die hoogste eerbetoon vir gelewerde van David se nuwe skof by die Balie draai en daardie uitsprake is gerap
prestasie binne die Nasionale Pers-groep teenoor die vroeere. Destyds het hy, in porteer (S v Nieuwoudt 1990 (4) SA 217 
- aan hom toegeken en dr Phil Weber self botsings tussen owerhede en lede van (A) en Mohamed and another v iassiem 
het dit die aand aan hom oorhandig. Prof die gemeenskap, meesal aan owerheids 1996 (1) SA 673 (A)). 
Piet Cillie, voorsitter van die Pers, het die kant opgetree. Nou was dit andersom: 
heildronk ingestel: "David het 'n groot hy verskyn gereeld vir die spreek- So 'n marathonsaak, se David, is "soos 
amp groter gemaak, en die amp 'n denneboom: niks groei daar
het 'n groot man groter gemaak," onder nie". Maar tussenin het 
het hy gese. daar darem genoeg in sy praktyk 

"gegroei". Sedert 1985 is 26 van 
Hierna was David "Ius om vir 'n sy sake gerapporteer, insluitend ~ 
kOIt ruk Balie toe te kom - om vyf in die Appelhof en een in dieq f..-rt;.. ~..l. \I.~. ~ 
weer 'n slag die ander kant van Konstitusionele Hof (Zantsi v

C~~ f ~ "3 0""'die wereld te sien". Niks doen was Council ofState, Ciskei, and oth
~ v-i V...c.....-/::......- t\ ~ oVin elk geval rue 'n uitdrukking in ers 1995 (4) SA 615 (CC). En 

C=i.!_~ \ 
sy woordeskat rue, en van aftree onder die wat nie gerapporteer is 
was daar nie sprake rue. Mill het ~. lJ~~: 1~ 1 OV nie, was daar verskeie opspraak
hy gedink dat die "kort rukkie" wekkende sake, die bekendstes L~i~.f )~~ 
15 vol en bedrywige jare sou ~~. ~ ~ ll.. ~ ov synde die moordverhore S v 
word! Smorenburg en S v Di Blasi. In 

()V'"~~y/,,- 2
die eerste was die beskuldigde 'n~.~~

Ek onthou David se eerste "her jong velpleegster wat twee maal 
~ ~ .11 L-4- !;:...- ·LJ f '-I LI 0 .....

verskyning" in die Kaapse hof die genadedood op terminaal siek 
.-u~,,~_ :l. OVpersoonlik baie goed. Dit was in L~+ft Lr---.. .\ /:."4 bejaarde pasiente toegepas het; in 

die mosiehof; op die bank was die tweede was dit 'n Italiaan wat 
~~~.L--..,Harold Belman. Toe David en sy sy gewese vrou in die straat in 

opponent, met hul juniors en ~ ti -r Houtbaai doodgeskiet het. - OV 

prokureurs, binnekom om 'n I.. ~ f~ : U.:-~ Cl .l. ~~ 

ooreengekome bevel te vra, het David se eerste vrou, Tinkie, is in
o.E.l" " Berman hom in 'n aandoenlike 1984 oorlede. Hy is daarna 
toesprakie terugverwelkom by die v getroud met Rae. Uit die eerste I~'1~~~ f o,'~\
Balie. Hy hetopgemerk datdit vir huwelik is vier kinders gebore. 

/; !to q. o. 
hom 'n eer was dat David voor Onder die sewe kleinkinders is 
hom verskyn; die omgekeerde daar twee LLB's, Coriaan en

Sy eerste fooieboek wys sy verdienste vir daardie maand: 
situasie sou vir hom gemakliker Da vid-Pieter. 

Nul. Hierbo is die tweede maand, toe dit heelwat beter 
gewees het, "with you up here and gegaan het met £29.S.0. 
me down there". David en Rae het verlede jaar 

hul huis in Oranjezicht, onder Tafel-
Spoedig het daar weer gerapporteerde woordelike "underdog", wat deur berg, verruil vir een hoog op in die 
sake begin verskyn met De Villiers QC owerheidsoptrede misken of bedreig is Houtbaaivallei, met 'n uitsig op die 
as advokaat. Een van die eerstes was of aan die pen moes ry. Hy se dit het vir pragtige Oranjekloof. Gaan hy nou daar 
Veriava and others ~ President, SA hom weer nuwe insigte gebring. sy memoires skryf? Ander het hom ook 
Medical and Dental Council and oth al gevra, en hy dink 'n rukkie na oor 
ers 1985 (2) SA 293 (T) waarin David, Die vroee deel van David se tweede skof die antwoord. "Miskien. Maar ek het 
met Sydney Kentridge SC en P A Solo by die Balie is oorheers deur drie "mara ander liefhebberye wat wag. En niks 
mon as juniors, vir een groep applikante thons": die strafsaak waarin Adriaan doen is ook lekker, jy weet," antwoord 
opgetree het en Ismail Mahomed SC, Nieuwoudt, van Kubusfaam, van on wet hy. Dit mag so wees, maar 'n mens wil 
met Brian Doctor, vir' n ander groep in tige diamanthandel en diefstal aangekla amper vra (met respek): En hoe sou jy 
'n geslaagde aansoek om die respon- was en 150 hofdae in 1985-86 geloop miskien weet? m 
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