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Vroue-advokaat - amper 

'n halfeeu gelede 

Regter Leo van den Heever is die eerste vrou wat as regter en later as appelregter in 

Suid-Afrika aangestel is. In hierdie bydrae gee sy 'n oorsig van haar ervarings aan die 

BaNe - 'n onderwerp wat aktueel is in die lig van regstellende aksie en transformasie. 

Die grootste probleem vir vroumense aan 

die Balie bestaan steeds, in enige land 

waar die Engelse stelsel geld: dat 'n verskil 

getrek word tussen tussen advokate en 

prokureurs, dat advokate opdragte ontvang 

van prokureurs, en dat 'n advokaat en sy 

praktyk sinoniem is. Die advokaat is 'n 

ongebonde huursoldaat sonder vennoot wat 

merendeels vanjaar vir, en volgende jaar teen, 

die staat, 'n besondere maatskappy, wie-ook

ai, kan optree. 'n Advokaat het geen vennote 

wat die praktyk aan die gang kan hou terwyl 

sy met kraamverlof is nie. In die verlede was 

in sulke jurisdiksies die gebruik dat regters 

aangestel word uit die senior geledere van 

die advokatuur. Engeland het maar min 

vroueregters opgelewer. Elders - Australie, 

byvoorbeeld, en Amerika - is daar heelwat 

meer; omdat dieselfde praktyksbeperking rue 

daar gegeld het of geld nie. 

Daar was, begin 1952 toe ek tot die Vrystaatse 

Balie toegelaat is, min vrou-mense wat daardie 

tak van die regsberoep betree het, of wat, nadat 

hulle dit wet gedoen het, lank gebly het. Daar 

was heelwat vroumens-prokureurs, en die 

getalle groei steeds aan. En meeste van hulle 

is goed. Meeste van hulle is meer deeglik en 

werk harder as hulle manlike kollegas - hulle 

moet, want vooroordeel teen vrouens in die 

beroep is moeilik om uit te roei, en word 

ongelukkig uitennate sterk gevoed deur die 

optrede van enkelinge wat byvoorbeeld met 

onlogiese en/of emosiebelaaide argumente 

vorendag kom. As 'n mans mens soiets doen, 

is hy maar net 'n swak praktisyn, of het rue 

behoorlik voorberei rue. As 'n vrou so sondig, 

word sy nie as indiwidu gei<Jitiseer nie, dis 

omdat sy vrou is dat sy so optree. 

Kleredrag 
My eie mees emstige probleem na toelating, 

was een van kleredrag. Destyds was die 

boordjies van mansmense se formele hemde 

los van die hemp self, en vasgeheg met twee 

boordjieknope, een agter en een voor. Vir 
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hofoptrede het die advokate die normale 

boordjie vervang met dieselfde stywe omslaan

puntboordjie as wat hulle (maar dan saam met 

'n swart strikdas in plaas van 'n beffie) by 

deftige naggeleenthede gedra het. My erugste 

Vrystaatse vroulike voorganger, Gladys Steyn, 

het die bedierung reeds vaarwel gese en kon 

nie geraadpleeg word nie, en ek moes my eie 

hof-uniform ontwerp. 

Ek was nie van meet af aan gretig om ' n 

regsberoep te volg rue, dit het prakties gesproke 

per toeval so gekom. Toe ek eers in die ding is, 

het ek dit geruet. Ek besef, by nabetragting, 

dat ek besonder gelukkig was: selfs gebeure 

wat op die oog af gelyk het asaf hul ramp

spoedig sou uitloop, was in werklikheid slegs 

seerung, keer op keer. 

Toon* het my op ouderdom 16 na sy alma 

mater, Tukkies gestuur. Ek het geen benul 

gehad wat ek wou doen rue - behalwe dat ek 

niks wou ,weet rue van die regsloopbaan wat 

hy aanbeveel het. Sy skadu was te lank, ek het 

ewe srupperig gese ek wil my eie ding doen, 

nie vir die res van my lewe bekend staan as 

"Toon van den Heever se dogter" nie. Sy raad 

Oud-regter Leo van den Heever: voorheen 
regter van die Noord-Kaapse en Kaapse 
Provinsiale Afdelings, asook van die 
Hoogste Hofvan AppeJ. 

LEO VAN DEN HEEVER 
Oud-appelregter 

was toe, "Gaan kry 'n opvoeding - net watjy 

wil" . Vyf jaar later is ek terug Vrystaat toe, 

nog besluiteloos; met 'n BA (voltyds) agterdie 

blad, hoofvakke Engels en Latyn,en 'n kennis

making met allerhande ander onderwerpe 

o a "Filosotie", wat 'n kol1 kUl'sus in logika 

ingesluit het; en 'n MA in Engelse letterkunde 

verwerf terwyl ek eers tutor en damna lektrise 

ook was, maar sonder onderwysdiploma. Die 

gebrek aan ' n onderwyskwalifikasie het 

tydelike uithelpposte wat ek in die Vrystaat 

aanvaar het, besonder onJonend uit 'n fmansieJe 

oogpunt gemaak. Lonend was hulle wel in die 

opsig, dat hulJe my oortuig wat ek reeds 

vermoed het, dat ek rue uitgeknip was vir die 

onderwys nie. Ek het in die winter van 1948 

'n pos as regtersklerk in Bloernfontein bekom 

- dit sou ook slegs tydelik gewees het, totdat 

Toon 'n ander klerk kon vind; maar hy is twee 

weke daama waamemend in die Appelhof 

aangesteJ. Regter ep Brink het my geerf; en is 

onrniddellik uitgestuur op rondgang. 

Praktiese ondervinding 
Jongmense vandag kry rue die geleenthede vir 

praktiese ondervinding, voor hulle na die Balie 

toetree, wat destyds - beslis in die Vrystaat 

beskikbaar was nie. Daar was geen streeks

howe nog nie, dus was die hooggeregshof se 

spyskaart baie meer interessant as die meren

deels slegs-emstige-moord-en-verkragting sake 

wat oor die algemeen vandag sy strafreglot is. 

Na dlie maande op rondgang, het ek aanvaar 

dat die beroep meer interessant kon wees as 

enigiets wat ek tot dusver beleef het, en is die . 

volgende jaar op UKOVS ingeskryf vir die LLB. 

Regtersklerke was nie soos vandag hoof

saaklik tiksters rue. Die pos is beskou as ' n 

sool1 van beurs wat gelukkiges kon kry terwyl 

hulle na-ure lesings loop om 'n LLB te bekom. 

Ek moes byvoorbeeld al die hersierungs aan 

"my" regter voorgele, deurlees. Dit was aUes 

in die landdros se handskrif, party erger as artse 

s'n! Ek moes horn vel1el waaroor dit gaan en 

wat ek dink. As ek meen dam"s fout, moes ek 

soms selfs 'n konsep-uitspraak skryf -en> 

* Toon van den Heever, appetregter en 

Afrikaanse skrywer. - Redakteur 
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leer waar ek verkeerd gaan, indien hy nie 

saamstem nie. Waar hy in die hof wa'), moes ek 

by wees - en kon daagliks sien hoe bekwame 

advokate 'n wye verskeidenheid sake hanteer, 

en veral hoe hulle kmisverhoor - besJjs nie 

sommer die visvang-ekspedisie in die hoop dat 

iets opgediep sal word nie, waaraan soveel jong 

praktisyns hulle vandag skuldig maak. [n die 

Vrystaat was daar geen regslesings bedags 

beskikbaar nie, die handvol LLB-aspirante was 

a1mal6f regters- ofprokureursklerke 6f in diens 

by die Weesheer of Justisie, wat saans by 

UKOVS lesings bygewoon het, of deur UNISA 

hul kwalifIkasie verwerf het. Benadeel omdat 

ons moes bedags werk en na-ure studeer? Wat

wou. Dit was 'n wonderlike leerskool, boonop 

omdat ek die laaste LLB-jaar weer by Toon 

aangesluit het, nou permanent in die Appelhof, 

en daagliks die room van Suid-Afrika se 

advokate kon hoor argumenteer. 

Verdere gelukskoot: Ek kon na toelating; as 

onderhuurder die kantoor betrek van ' n 

senioradvokaat wat waargeneem het op die 

Vrystaatse regbank. Hy het 'n eersteklas 

biblioteek gehad. En ek het my eerste 

bankrekening geopen en eerste eie regsbiblio

teekaankoop gedoen: Wigmore, ekwivalent van 

17 maande se kantoorhuur destyds, en elke 

pennie (was nog nie sente nie) werd. Kantoor

huur: vyf pond per maand; Wigmore-stel: vyf 

en tagtig pond. Bewysleer is immers die 

pIimere bousteen waarop litigasie rus. 

Opdragte 
Ek self het die feit dat ek vrou is, ge"ignoreer: 

ek was advokaat. Die houding van meeste van 

die prokureurs was aanvanklik dat die minder

werk-vir-meer-geld-verhore, onbestrede 

egskeidings, verstekvonnisse, daai S00l1 van 

ding - die mans as brood winners vir meer as 

net hulselwers, toekom. Ek het pro deo werk 

geerf by mans wat nie damn belanggestel het 

nie omdat hulle meer kon verdien met opdragte 

van prokureurs. Die pro deo-fooie was maar 

skraal: vyf ghienies vir die eerste dag, dIie 

ghienies vir elke dag daama. Die soort opdragte 

wat ek aanvanklik wel gekry het, was selde 

vir kommersieIe of deliktue1e verhore: opinies 

wel, en optrede in appelle (selfs 'n paar keer 

in die Appelhof) in gevalle waar slegs mini

mum-fooie betaal kon word omdat die klient 

se geld al feitJjk op was maar dit so-o-o-o 'n 

verdienstelike geval - of interessante regspunt 

- was ... Toe die hofreels verander is sodat 

besonderhede van vordeIing tesame met die 

dagvaarding beteken moes word, kon proku

reurs nie die onbestrede egskeidings aan so m

mer enige man gee, vir sy maklik-verdiende 

kantoorhuurgeld nie. 'n Advokaat moes van 

die staanspoor opdrag kry om die deklarasie 

op te stel. Slegs na betekening daarvan het dit 

geblyk of die dagvaarding sou uitloop op 'n 

bestrede geding of nie. Ek het vir die eerste 

keer ook maklike geld begin verdien, toe 

potensieel-bitsige bakleiery nie deur die 

verweerderles aangepak is nie, en ek ook wat 

geblyk het onbestrede egskeidings te wees, 

hanteer het, pleks van slegs huweliksgeskille 

waar hand-en-tand gebots is oor toesig, en/of 

onderhoudskwessies. 

Verdere geluk wat nie vir vandag se jongmense 

beskore is nie: destyds het die Prokureur

Generaallede van die Balie opdrag gegee om 

namens horn op rondgang te vervolg 

waardevolle ondervinding van hoe dit ander

kant die draad Iyk. Die fooi was beter as pro 

deo-aalmoes, maar ek het daar ook kon oor

neem waar iemand nie belanggestel het nie 

omdat sy plivaat opdragte meer lonend was. 

Die Goudvelde 
Toe, nie langer rou advokate-groen~ie nie, trou 

ek - in 1958, met die regte SOOlt van man. Maa-: 
hy is feitlik onmiddellik verplaas na Welkom, 

middelpunt van die splintemuwe Vrystaatse 

Goudvelde, maar ver van die hooggeregshof. 

Ek dag die end van die wereld is op hande. Die 

verskuiwing wa<; egter weer eens 'n bedekte 

seen. Daar was geen kantoor beskikbaar om te 

huur nie. Die Balieraad het aan my verlof verleen 

(waarskynlik in die waan dat dit niks meer nie 

as 'n ruirnhartige gebaar sou wees) om uit ons 

huis uit te praktiseer. Ek was vir die prokureurs 

in die gebied - Henneru~an, Welkom, Oden

daalsms, Kroonstad - die naaste advokaat by 

95 myl, en hulle kon meer verdien met eie 

kantoorwerk as deur self vir 'n pam- uur in die 

landdroshof op te tree. Dit was vir hulle geIietlik 

om konsultasies vir hooggeregshofwerk plaaslik 

af te handel, en ek maar te gretig om dit te doen 

en daarna na Bloemfontein te ry om in die 

hooggeregshof op te tree. Maar bowenal het ek 

in die volgende paar jaar meer geleer oor beide 

litigasie en die mensdom, in die landdroshowe 

van die Goudvelde, as wat ek in 'n leeftyd in 

die hoofstad kon gedoen het. Die Goudvelde 

was splintemuut, en het gegis en gebolTel van 

verbeeldingryke skemas en skelmstreke en 

nuwe vorms van ou onheile, wat die howe besig 

gehou het. En ek kon besig bly maar- ook 'n 

oog hou op die belangtikste entiteite in my 

bestaan: die dogteltjies wat ons lewens ven)'k 

het en dit nou nog doen. (Teen ons vierde 

troudag, was dam dIie onder die ouderdom van 

dtie.) Die eerste is gebore na die winter, en 'n 

toga is beter vermomming as enige kraamdt-ag: 

die enigste prokureur wat wis ek is swanger, 

was 'n niggie op Welkom, wat gesweer het sy 

sou die geheim nie verklap nie. Die enigste keer 

wat ek erken het, beroepsgewys, dat ek "anders" 

m; my manlike kollegas is, is toe ek hoog swanger 

met nr 3, in Bloemfontein gevra het of ek mag 

sit terwyl ek die verweerder kruisverhoor. Die 

voorsittende regter - voor wie ek toe reeds 

taamlik dikwels oor die afgelope dekade 

opgetree het - wa') half uit die veld geslrum. Dit 

was die eerste en enigste keer wat so 'n versoek 

tot horn gelig is, en die eerste en enigste keer 

wat ek van enigiemand 'n toegif versoek het vir 

die feit van my vrouwees. 

Die volgende ge1ukskoot het gekom toe Cluis 

Neethling terugvelplaas is Bloemfontein toe, toe 

die kinders nie meer baba<; was nie, in 1964. 

Daar was natuurlik ' n behoorlike kantoor 

beskikbaar, en ek ook velplig om dit te huur 

sou ek wou aanhou praktiseer. Die nadele, uit 

gesinsoogpunt, dat ek nie langer uit ons huis 

kon praktiseer nie, is geneutraliseer deur die 

feit dat ek nie meer 95 myI moes atle nie elke 

keer dat ek in die hooggeregshof optree; en dat 

ek in my tuisstad geseend was met onver

beterlike ondersteuningstelsels. Dam was 'n 

goeie kleuterskool vir die twee jongeres. St 

Michaels was bereid om die oudste te aanvaar 

aI was sy nog nie ses jam- oud nie. My weduwee

moeder het gehelp smiddags kinders kar-wei 

wam-en wanneernodig. Tuis washulleandersins 

onder toesig van 'n wonderlike huishulp met 

wie ons nou nog in voeling bly, Sar-ah Malotle, 

totdat Ma huistoe kom. Ek kon hulle gedurende 

skoolvakansies wat nie met die hofresesse 

saarngeval het nie, stuur na my niggie Laura 

Rautenbach op ham- plaasgrond op Shannon. En 

tant Cluissie Tidtnar-sh het, wanneer ek uitstedig 

moes wees met sake, nie gevra vir hoe lank sy 

by ons huis moes intrek nie, net hoe laat sy moet 

opdaag. (Chlis Neethling se werk het horn 

gedurende die week weg van die huis gehou, 

tot 1972. Voor dit was ons gewoonlik slegs 

naweke 'n volledige gesin - en naweke as hy 

tuis is, is alles sommer opgekikker en vrolik en 

vol velTassings en lagbuie.) 

'n Stokperdjie 
Volgende "vooroordeel" wat 'n bedekte seen 
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was, is toe drie van ons om en by einde 1967 

voor ' n kaggelvuurin 'n hotel in Natal oorwerk 

gepraat het: my senior, ons opdraggewende 

prokureur en ek; en een van die ander twee 

opgemerk het na aanleiding van 'n opmerking 

wat ek gemaak het, "Alles goed en wel, vir 

jou is die beroep 'n stokperdjie". Ek het na 

asem gesnak, dat enigiemand kon dink mens 

sal so hard werk aan 'n stokperdjie, en het 

besluit om aansoek te doen vir senior status 

' n waagstuk, maar minder so in die Vrystaat 

as elders, en in elk geval was ek jonk genoeg 

om 'n nuwe rigting in te slaan sou dit nie slaag 

nie... Die "sy" is toegeken, en het 'n baster 

opskudding veroorsaak. 

Die volgende ramp was toe ons in 1969 

Bloemfontein moes verlaat; wat weer eens 

geen ramp was nie, maar net die regte ding 

op die regte tyd. Ek was vol hoop dat ek slegs 

in ' n doodskis ons heerlike huis en skaduryke 

werf en hartlike tuisstad eendag vir goed sou 

verlaat, toe die Minister my - nogal in volgens 

my mening onvleiende woorde, omdat hy my 

vertel het hy wil 'n "eksperiment" doen 

waamemend op die regbank aangestel het vir 

'n halwe termyn in Bloemfontein. Die "ekspe

riment" het egter gelei tot 'n permanente 

GCB news 
continued from p 8. 

Postscript: Legal Aid 

Johann Gautschi se reports that signif

icant progress has been made since the 

exco meeting on 30 January 1999. 

Following on discussions with Judge 

Navsa on 31 January 1999, all Bars were 

requested to provide updated information 

by fax about outstanding fees owed to 

members by the Legal Aid Board. 

2 	 Details of outstanding accounts received 

from Bars during the course of that week 

were used by Judge Navsa, assisted by a 

team of accounting and computer experts 

from Deloitte and Touche and the Audi

tor-General's office, to scrutinise the 

Board's accounting system. 

3 	 On 6 February 1999 Peter Hodes SC and 

I met with Judge Navsa, accompanied by 

Denrus Kuny SC, the GCB's representa

tive on the Legal Aid Board, and Halima 
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aanstelling in Kimberley, nie in Bloemfontein 

nie. En net toe Kimberley te klein word omdat 

die meisies een-een matriek gemaak het en 

uit die nes moes vaar, is ek 'n verplasing na 

die Kaap aangebied; waar horisonne heerlik 

gerek het. 

Regstellende aksie 
My raad aan diegene - maatskappye, buite

land se instansies, die huidige lede van die Balie 

- wat wil "regstellende aksie" toepas om sg 

"voorheen benadeeldes" 'n hupstoot te gee, 

kom uit my eie agtergrond. Om in 'n pos 

aangestel te word wat jy nie bekwaam kan vul 

nie - alte dikwels vanwee gebrek aan opleiding 

en noodsaaklike ondervinding, nie gebrek aan 

verstand nie - is waarskynlik die grootste onreg 

wat mens aangedoen kan word. Wat nood

saaklik is, is nie aanstelling in fensie poste en! 

of ampte nie, maar dat geleenthede gebied 

word om te leer, en om toepaslike praktiese 

ervaring op te doen. Dis waarskynlik maklik 

om suksesvol as advokaat te praktiseer met 

minimale regskennis en ervaring, in sake wat 

niks behalwe feitegeskille om die lyf het nie: 

eenvoudige strafsake oor ongekompliseerde 

klagtes. "Suksesvol" in die sin dat jy genoeg 

kan verdien om liggaam en siel aanmekaar te 

Saldulker, his alternate. Judge Navsa ex

plained the nature and magnitude of the 

problem. He expressed great concern about 

the vast number of accounts which re

mained unpaid for so long. He requested 

that we convey to the members his very 

sincere regret about this state of affairs and 

the high priority given to resolving it. Given 

the steps taken to address the accounting 

and information technology problems, he 

hoped that substantial progress would be 

made by end February 1999 and requested 

report back from all Bars as to any out

standing fees still owing on that date. 

4 	 It certainly seems that with Judge Navsa's 

"hands on" approach and the tremendous 

energy with which he is tackling the prob

lem, there is, for the first time in many 

years, a real prospect of significant 

progress in receiving payment of out

standing practitioners' accounts. 

5 	 During the meeting we reiterated the Bar's' 

support for the Legal Aid Board. We also 

hou. Maar hoe vervelig, om daartoe beperk te 

word! Ek kan aan niks meer sieldodends dink 

nie as ' n onafgewisselde dieet van geweld en 

oneerlikheid, moord en diefstal nie. Die huidige 

stelsel van pupilskap skep myns insiens 

merendeels onvoldoende geleentheid vir die 

opdoen van voldoende praktiese ervaring. Die 

leermeester wie se praktyk wyd genoeg is om 

teoreties die geleentheid te kan aanbied, sal 

waarskynlik te besig wees juis vanwee die aard 

en omvang van sy werk, om aandag aan 'n 

pupil sowel as die prokureurs en hulle kliente 

se belange te gee. Dalk is ek verkeerd - ek het 

self geen praktiese ervaring van die stelsel nie. 

Julle jonges sal wel hopelik uitwee kan 

prakseer. 

Ek dink dit was Gary Player wat iets gese het 

soos: 'The harder I work, the luckier I get". 

Mag die geleenthede om so gelukkig te 

word, om ervaring te kan opdoen deur harde 

werk en te kan herken wanneer nadele tot 

voordeel gebruik kan word, gegun word aan 

die wat dit tot nou tog nog nie in die 

regswereld kon ervaar nie, tot heil van ons 

regstelsel en daardeur onvermydelik tot heil 

van ons land. W 

conveyed the GCB's wish to be engaged 

in dialogue with the Boar'd in relation to a 

var'iety of matters such as fee negotiations, 

the proposed legal aid centres, and the host 

of administrative arrangements canvassed 

last year' at liaison meetings with the Le

gal Aid Board officials. We were requested 

to address such matte~s by way of repre

sentations to the Board. W 

IBA: Human 

Rights Institute 


South African Lawyers are well repre

sented in the governing bodies of the Hu

man Rights Institute of the International 

Bar Association: 

Honorary president - President Nelson 

Mandela; Council member - Attorney 

Ashwin Trikan1jee; Co-vice chairman of 

the Liaison Committee - Advocate Milton 

-Seligson Se. 
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