
BRIEWE 

Oud-hoofregter Rumpff oor appelregters wat na Provinsiale Afdelings teruggekeer het 

Geagte Redakteur, 

Vergun my om kommentaar te lewer 
oor wat CS gese het oor sekere Kaapse 
regters in Consultus van April 1989. Dit 
is in die artikel oor ons nuwe hoofreg
ter Mick Corbett. CS skryf soos volg: 

'It is heartening that Mr Justice 
Corbett, as a Judge of Appeal of 
Cape provenance, has not followed 
the example of the Seyerses, the 
Van Wyks and the Van Winsens, 
thereby impoverishing the Appellate 
Division .' 
Vir die oningeligte jonger lede van 

die Salie is dit nodig om te se dat be
doelde regters na 'n sekere periode van 
diens op die Appelhof na die Kaapse 
Provinsiale Afdeling teruggegaan het. 
Die verwyt is mi onverdiend . 

Laat ek in die algemeen se dat reg
ters, soos alle mense, persone is met 
hulle eie karakter, aanleg, lewens
beskouing, goeie hoedanighede en 
gebreke. Daar was regters wat 'n bran
dende begeerte gehad het om appel
regter te word. Dit het nie gebeur nie. 
Daar was regters wat gevra is om 'n 
aanstelling op die Appelhof te aanvaar 
maar wat dit afgewys het. Daar was ' n 
appelregter wat na 'n provinsiale afde
ling verplaas is vanwaar hy oorspronk
lik nie was nie. Daar was 'n appelregter 
wat na 'n paar jaar bedank het om in 
die politiek te gaan. Daar was ook ad
vokate 'wat nie 'n aanstelling op die 
regbank wou aanvaar nie. 

Van Wyk goed geken en ken oud-regter 
Van Winsen ook goed en kan die be
wering nie onbeantwoord laat nie. Die 
Kapenaars wat Severs geken het, het 
geweet dat hy een van die mees uit 
gesproke en ook een van die hoogs in
dividualistiese regters was wat die 
Kaapse regbank gehad het. Dit spreek 
vanself dat hy somstyds 'n omstrede 
figuur was. Hy het nie gevra vir 'n aan
stelling op die Appelhof nie maar het 
dit met voorbehoude aanvaar. Nfl sy 
aanstelling was dit duidelik dat hy horn 
nie geroepe gevoel het om diepgaande 
studie van regsvrae te doen nie en hy 
was ook nie geesdriftig oor die neiging 
van sommige regters, insluitende die 
destydse hoofregter L C Steyn, om op
nuut ons ou skrywers deeglik te raad
pleeg nie. Severs en ek het goeie 
vriende geword en dit het duidelik 
geblyk vir my en sy ander kollegas dat 
hy horn nie tuis voel in die Appelhof 
nie. Op sy kenmerkende bruuske 
manier het hy die betrokke Minister 
herinner aan sy voorbehoude en gese 
dat as hy nie terug verplaas word nie 
hy as regter sou bedank. Hy was finan
sieel onafhanklik. Wat my betref, was 
Severs vanaf die begin uitgesproke 
eerlik . 

Van Wyk het ook nie vir 'n, aanstel
\ 	ling gevra nie maar is as appelregter 

aangestel met die oog daarop dat hy 
as lid van die Internasionale Hof in 
Den Haag benoem sou word in 'n ge
ding waarby Suid-Afrika betrokke was. 

het hy sy werk uitmuntend gedoen soos 
almal weet of behoort te weet. Kort 
daarna is hy terug na die Kaap. Later 
het hy reeds vroee aanduidings gehad 
van die siekte wat horn uiteindelik sou 
neervel. Die manier waarop hy daar sy 
werk manmoedig gedoen het wetende 
dat hy gaan sterf het my diep be"indruk. 
Dit het uitgekom in gesprekke wat hy 
met my kom voer het as ek amptelik 
in die Kaap was. Wat my betref, was 
Van Wyk 'n dapper man. 

En nou kom ek by Van Winsen, 'n 
fyn juris en 'n fyn mens. Hy het sy aan
stelling aanvaar maar probleme onder
vind. As mens dink hoe klein die toelae 
van 'n appelregter destyds was en jou 
vrou vir byna die helfte van die jaar nie 
by jou kon he nie, het dit vir meer as 
een appelregter probleme gegee. Dit is 
nou anders want sekere appelregters 
woon in woonstelle met hul eggenotes. 
Van Winsen het gesondheidsprobleme 
ondervind, 'n ernstige hartaanval ge
had en mediese advies was dat hy na 
die Kaap terugkeer. Sy besluit om te
rug te gaan is nie ligtelik geneem nie. 
Gedurende my ampstermyn as 
hoofregter het Van Winsen gereeld en 
gewillig as waarnemende appelregter 
opgetree, iets wat ek besonder 
waardeer het. 

Wat die drie regters betref, moet ek 
dit duidelik stel dat ek en baie ander 
appelregters van destyds hul beslissings 
met geen verwyt bejeen het nie. 

Dit bring my by die drie deur CS Van Wyk wou die aanstelling op F Rumpff 
genoemde regters. E k het Severs en beperkte basis aanvaar. In Den Haag Pretoria • 
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