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Advocate editorial 
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The	 editorial	 committee	 at	 	 its	 recent	
meeting	 –	 sitting	 	 from	 left	 to	 right:	
Willem	 van	 der	 Linde	 SC	 (committee	
chair),	Frank	Snyckers,	Jannie	Eksteen	
SC	(GCB	chair)	and	Susannah	Cowen;	
standing:	 Sandhya	 Mahabeer,	 Alfred	
Cockrell,	 Izak	 Smuts	 SC,	 Mahlape	
Sello	 and	 Hennie	 Mellet,	 editor.	 The	
committee	 meets	 three	 times	 per	 year	
to	 consider	 material	 submitted	 for	
publication	 –	 an	 estimated	 60	 000	
words	per	issue!	Willem	van	der	Linde,	
the	chair,	has	been	a	committee	member	
since	 1993.	 Hennie	 Mellet	 has	 been	
editor	since	1996. 

Met die heengaan van regter 
Hennie van Heerden het een 
van die reuse van die Suid-

Afrikaanse regsberoep weggeval. 

Hendrik Johannes Otto van Heerden is 
op 28 April 1931 te Edenburg, Suid-
Vrystaat, gebore. Hy matrikuleer aan 
die Hoërskool Edenburg en behaal die 
grade BA (1951) en LLB (1953) aan die 
Universiteit Stellenbosch. 

Sedert 1954 praktiseer hy vir enkele jare 
aan die sogenaamde ‘Rebel-balie’ en 
doseer ook kontraktereg en handelsreg 
aan die Vrystaatse Universiteit, eers as 
senior lektor tot 1959 en daarna as deel-
tydse dosent tot einde 1966. Hy word 
in 1959 lid van die Vrystaatse Balie, 
Bloemfontein, waar hy vir nog 18 jaar 
praktiseer tot einde 1977. 

Intussen studeer hy verder en doen 
navorsing in die VSA en Duitsland. 
Hy behaal in 1959 die graad LLD 
aan die Vrystaatse Universiteit met ’n 
proefskrif getiteld Grondslae	 van	 die	
Mededingingsreg	 (later in boekvorm 
gepubliseer). Dit was baanbrekerswerk 
oor ’n ingewikkelde deel van die reg 

wat al die lof verdien wat dit sedertdien 
toegeswaai is. 

Heel gou het hy ’n besige praktyk 
as advokaat opgebou. Reeds as junior 
advokaat tussen 1963 en 1965 was hy lid 
van die SA regspan in die sogenaamde 
Suidwes-saak in die Internasionale 
Geregshof in Den Haag. In 1970-71 was 
hy ’n lid van die Suid-Afrikaanse reg-
span rakende die adviserende mening 
van die Internasionale Geregshof oor 
die status van Suidwes-Afrika. In 1972 
verwerf hy senior status.

Hy was voorsitter van die Vrystaatse 
Vereniging van Advokate in 1974-75 
asook van die Algemene Balieraad van 
Suid-Afrika in 1976-77. In 1978 word 
hy permanent aangestel as regter van die 
Vrystaatse Hooggeregshof. Sy intellek-
tuele vermoëns het van hom ’n uitstek-
ende regter gemaak. Op 15 Desember 
1982 word hy permanent as appèlreg-
ter aangestel en in 1994 as waarne-
mende hoofregter, ’n amp wat hy tot sy 
aftrede op 31 Desember 2000 beklee. 
Gedurende sy laaste paar jaar op die 
regbank was sy gesondheid reeds nie 
na wense nie, maar dit het nie verhinder 

nie dat hy nog steeds werk van die aller-
hoogste standaard gelewer het. 

Sy uitsprake in die appèlhof getuig 
van deeglike navorsing, van diepgaande 
kennis van ons ou bronne en vergelyk-
ende regstelsels en die suiwer toepas-
sing van die tersaaklike regsbeginsels. 
Sy flinke voorbereiding en afhandeling 
van die mees ingewikkelde saak, was 
legendaries.

Hy was vanaf 1974-95 lid van die Suid-
Afrikaanse Regskommissie. 

Hy het ook	 vir baie jare gedien op 
die redaksie van die	 Tydskrif	 vir	
Hedendaagse	 Romeins	 Hollandse	 Reg 
en het gereeld artikels geskryf vir die 
tydskrif. Hy was een van die uitgesoekte  
bydraers tot huldigingbundels vir pro-
fessore JC de Wet en WA Joubert wat 
albei ’n groot invloed gehad het op sy 
vorming as regsgeleerde.

Wyle	regter	Hennie	van	Heerden,		
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Wyle appèlregter Hennie van Heerden

Huldeblyk deur JP Malherbe, regter-president van die 
Vrystaatse Hooggeregshof
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