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Hugenotekamers 
se baadjie . . . 

Bygedra deur Anton Kruger

Die afgelope jaar of twee het 
snelle eiendomsontwikkel-
ing in die omgewing van 

Hugenotekamers gebring. Mandela	
Rhodes	 Place aan die onderpunt van 
Koningin Victoriastraat is aan die 
einde van verlede jaar voltooi en die 
opknapping van The	High	Court	Civil	
Annex net langsaan Hugenotekamers 
het sy finale beslag gekry (of het dit?) 
met twee banke op die sypaadjie – die 
een vir blankes en die ander vir nie-
blankes.

Daar is ook ’n gedenkplaat in die 
omgewing van die twee banke met ’n 
verduideliking dat wat nou die Annex 
is, in die apartheidsjare die setel van 
die ‘Race Classification Board’ was. 
Tyd sal leer of agterente van wat nou 
is, uiteindelik die beskrywing op die 
houtbalkies van die twee banke van dit 
wat was, sal wegskuur sodat niemand 
meer gepla sal wees of hulle aan die 
een of die ander van die rassegroepe, 
vir watter doeleindes ookal, behoort 
nie.

Maar hierdie storie gaan eintlik oor 
Hugenotekamers se baadjie.

Alhoewel Mandela Rhodes Place se 
aanvanklike baadjie redelik bont van 
aard was – ’n bietjie klassiek en ’n 
bietjie modern, maar Tafelberg graniet-
beslag ooralom – is dit met die grootste 
sorg bewaar. Die vordering wat aan 
die binnekant gemaak is, was groot-
liks vir die publiek ’n volslae geheim. 
Blykbaar vir die ontwikkelaars ook, 
want hulle het toe nie heeltemal so vin-
nig as hulle wou, klaargemaak nie.

Die Annex se baadjie is ’n historiese 
gedenkwaardigheid en niemand kon 
daaraan vat nie. En so van banke 
gepraat – een of ander slimjan het 
die bokant van die advokaatsbanke in 
die Annex waarop lêers en hofverslae 
behoort te rus, te kort gemaak. Die 
oplossing was ’n verlenging wat met ’n 
skarnier bewerkstellig is. Die skarnier 
het die gewoonte om na eie sin mee 
te gee. Manlike advokate se aandag 
word voortdurend verdeel ten einde 
te verhoed dat enige wispilturigheid 

Een	van	die	twee	banke	op	die	sypaadjie.

Hugenotekamers	(in	die	agtergrond)	met	sy	
‘baadjie	van	onopgesmukte	beton.’

van die verlengstuk nie dalk onber-
ekenbare skade veroorsaak aan enige 
anatomiese verlengstukke wat op ’n 
strategies gekompromitteerde hoogte 
in verhouding tot die advokaatbank 
se verlengstuk verkeer nie. Hierdie 
toestand van sake bestaan reeds vir 
’n geruime tyd en dit is waarskynlik 
te veel gevra om te verwag dat dit in 
die nabygeleë toekoms, of ooit, aan-
gespreek sal word.

Ons ken almal die spreekwoord dat ’n 
mens nie ’n man op sy baadjie moet tak-
seer nie. Hugenotekamers se binnekant 
het met verloop van tyd ontwikkel 
in ’n aangename werksomgewing met 
’n eklektiese aanslag wat die uiteen-
lopende indiwidualiteit van advokate 
wat in hierdie gebou praktiseer, onder-
streep. Dit is meerendeels smaakvol.

En dit bring ons dan uiteindelik by 
Hugenotekamers se baadjie. Dit is ’n 
grys baadjie. Grys is die kleur van onop-
gesmukte beton. Onopgesmukte beton 
herinner aan die aangesigte van fab-
rieke. Dit is esteties heeltemal onaan-
vaarbaar tussen al die ander baadjies in 
Koningin Victoriastraat. Dit ontken die 
rykdom wat binne die mure te vinde 
is. Dit is al meer as dertig jaar lank so. 
Gaan dit vir altyd so bly?
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… en Keeromstraat verstop

’N Goeie foto vertel ’n storie 
somtyds beter as ’n duisend 
woorde.

Dit is duidelik dat sommige motor-
iste die verkeerstekens en –strepe in 
Keeromstraat tot so ’n mate ignoreer dat 
ander padgebruikers verplig is om die 
enkelbaan wat oorbly, nadat beide kante 

van die pad toegeparkeer is, te gebruik 
vir die beoefening van ’n plaaslike weer-
gawe van ‘kuiken’. Dit is gewoonlik die 
4X4s wat wen. Nie almal het 4X4s nie, 
en dit is nie regverdig nie!

Hoogtyd dat die verkeersdepartement 
hulle werk doen … veral so teen een-
uur die middag. 
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