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HENRI GONIN AS REGSGELEERDE 

Prof. H .L. Gonin is een van daardie klassici wat baie bewus is van die feit dat die 
Romeinse reg een van die grootste geestesprodukte van die Romeine is: daar is 
geen regstelsel uit die oudheid wat dit ewenaar nie, en dit is moontlik dat daar 
vandag geen regstelsel van gelyke waarde bestaan nie. Nie aileen bet prof. Gonin 
voornemende klassici altyd aangespoor om die Romeinse reg te bestudeer nie , 
maar hy bet self ook, toe hy reeds die leerstoel in Latyn beklee bet, die regstudie 
aangepak en die LLB-graad aan die U niversiteit van Pretoria behaal: daarna het 
hy selfs vir 'n tyd as advokaat gepraktiseer. 

Maar Henri Gonin se grootste verdienste as regsgeleerde is ongetwyfeld sy 
vertaling in Afrikaans van die Prae!ectiones van Van der Keessel, waarmee hy 'n 
onskatbare diens aan die Suid-Afrikaanse regswese gelewer bet. Vander Keessel, 
wat een van die groat skrywers oor ons Romeins-Hollandse reg was, was ook een 
van die laastes, en daarom is sy meesterwerke nooit gepubliseer nie. As professor 
in die regte te Leiden aan die einde van die agtiende en die begin van die 
negentiende eeu bet hy uitvoerige aantekeninge vir sy studente voorberei, en die 
genoemde Praelectiones handel oor die reg van sy eie tyd; as uitgangspunt bet hy 
die bekende werk van De Groot, naamlik sy Inleiding tot die destydse reg, 
gebruik. Van der Keessel se aantekeninge, natuurlik in Latyn, is in ons tyd vir die 
eerste keer gepubliseer, en deur die vertaling van die uitgawe te versorg, het prof. 
Gonin die werk vir die hedendaagse Suid-Afrikaanse juris toeganklik gemaak. 
Dit is 'n voortreflike vertaling in voortreflike Afrikaans, en dit moet dus gesien 
word nie slegs as 'n diens aan die regswese nie, maar tegelyk ook as 'n bydrae van 
die allergrootste formaat tot die Afrikaanse vakliteratuur. 

Diegene wat met hom saamgewerk bet met die totstandkoming van die 
uitgawe en die vertaling daarvan, weet alma! hoe belangrik sy aandeel, nie slegs 
in die vertaling nie, maar ook by die voorbereiding van die Latynse teks was. 

'n Verdere onskatbare diens wat hy saam met Regter Victor Hiemstra aan die 
Regte bewys bet, is die samestelling van die Drietalige Regswoordeboek, waarvan 
'n grondig hersiene uitgawe pas verskyn het. Hierdie is 'n werk wat vir enige 
Suid-Afrikaanse regsgeleerde feitlik onontbeerlik is. 

Samevattend kan daar dus met vrymoedigheid gese word dat Henri Louis 
Gonin se bydrae tot die Suid-Afrikaanse regswetenskap een van onskatbare 
waarde is . 

P. VAN WARMELO 
Universiteit van Suid-Afrika 
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PUBLIKASIES DEUR H.L. GONIN 

1933 Excerpta Agnelliana. The Ravennate fiber pontificalis as a source for 
the history of art (Utrecht). 

1940 "Wereldoorlog toe en tans", Huisgenoot 1 Maart. "Tragiese militere 
ramp: onlangse gebeurtenisse herinner aan die stryd om Syracusae", 
Huisgenoot 13 September. 

1943 "Diplomasie en neutraliteit", Huisgenoot 12 Maart. "Moet ek die 
Christene vervolg?" Ibid. 
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'n Hele reeks vertalings van verhale van Guy de Maupassant, asook 
'n artikel oor sy !ewe en werk, in die Huisgenoot en Brandwag. 
"Vroeere uitbarsting van Vesuvius: Plinius se merkwaardige beskry
wing", Huisgenoot 5 Maart. 
Latynse Grammatika en Leesboek, v.l: Eerste jaargang. 
Latynse Grammatika en Leesboek, v.2: Tweede jaargang. 
Latynse Grammatika en Leesboek, v.3: Derde en vierde jaargang. 
Woordeboek. Afrikaans-Frans: Frans-Afrikaans, saam met B. Strelen. 
"Perduellio", T.H.R.H.R. 1951. 
Concerning the Rights of Rulers over their subjects and the duty of 
subjects towards their Rulers, 'n Engelse vertaling van Theodore Beza 
se De Jure Magistratuum. 
"Historiese Germanicus", Hertzog-Ann. 
"Romeinse reg en sy rol", Lantern, Sept. 

Vertaling van D.G. van der Keessel se Praelectiones (vol. 1, 1961; 
vol. II, 1963; vol. III, 1964; vol. IV, 1966; vol. V, 1967). 
Engels-Afrikaanse Regswoordeboek saam met V.G. Hiemstra. 
"Invloede van die Griekse Godsdiens" in Kultuurbei'nvloeding in die 
Oudheid, pp. 66-80 (Openbare Fakulteitslesings, Lett. en Wysb. , U.P.). 
Latyn vir die Hoerskool, Std. VI. 
Latyn vir die Hoerskool, Std. VII. 
Latyn vir die Hoerskool, Std. VIII. 
Latyn vir die Hoerskool, Std. IX. 
Latyn vir die Hoerskool, Std. X. 
Drietalige Regswoordeboek - Latyns-Afrikaans-Engels, in samewerking 
met V.G. Hiemstra. 
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