
Red ons Geregtelike Hoofstad! 


I
n Consultus, Oktober 1991, skryf 
ene Coetzer SC dat ernstige oor
weging geskenk moet word aan 
die verskuiwing van die setel van 
die Appelhof. So 'n ernstige aan

tasting van die V rystaatse advokatese 
monopolie op notasies in die Appel
hof kon nie maar sonder slag of stoot 
aanvaar word nie. Ten einde Bloem
fontein as geregtelike hoofstad op die 
kaart te hou en te propageer, is die 
eerste regstoer met antieke motors op 
2 November 1991 aangepak tussen 
Bloemfontein en Kimberley. 

Om hierdie verhewe ideaal te dien, 
was geen opoffering ofmoeite te groot 
nie. Ten einde werklike aansien aan 
die geleentheid te gee, was dit 
natuurlik van groot belang om die 
ondersteuning van sowel die Appel
bank as die V rystaatse Provinsiale 
Afdeling se regbank te bekom. Om 
hierdie eerbiedwaardige here egter 
uit die rustigheid van die ivoortorings 
waarin hulle vertoef, af te lok na iets 
so aards soos 'n, kom ons noem dit 
maar, tydren, was geen maklike taak 
nie. Toe die gedagte egter opgekik
ker is met allerlei bykomstighede soos 
'n middagete in Kimberley en 'n 
skaapbraai na die geleentheid in 
Bloemfontein, het daar egter 'n bor
relende entoesiasme ontstaan wat 
moeilik onderdruk kon word. 

Senuwees 
Voor die groot dag het die senuwees 
behoorlik begin knaag. Geen regs
geleerde wil horn graag onvoorbereid 
op 'n onbekende terrein waag nie. 
Vir hierdie doel is Regter Fred Beck
ley gevra om 'n vergadering van die 
advokate in die geselskapkamer toe 
te spreek omdat oorlewering dit wou 
he dat hy 'n nie onbekende is met 
tydrenne nie. H y het op sy gebruik
like elegante wyse hoe en ingewik
kelde formules oorgedra van hoe as 
'n mens tyd en afstand het, spoed 
bereken kan word. Ofdit nou tyd oor 
afstand = spoed, of spoed x afstand 
gedeel deur tyd = wat ookal is, glo ek, 
weet baie min van die advokate op 
hierdie stadium nog. 

V olgens ingeligte waarnemers het 
die V rystaatse regters soortgelyke 
toeligting ontvang. Dat daardie 
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byeenkoms insgelyks nie baie sukses
vol was nie, blyk daaruit dat Regter 
Dawid Lombard geeindig het met nie 
minder as 2 316 strafpunte teen horn 
nie. Hy beweer natuurlik tot nou toe 
nog dat dit opgedoen is deurdat hy 
met sy gebruiklike ridderlikheid 
daarop aangedring het dat hy en sy 
bestuurder ' n motor met ' n papwiel 
langs die pad bystaan. 

Daar is selfs 'n mate van senuwee
agtigheid waargeneem by die appel
regters. So is verskeie oproepe 
ontvang oor of daar stophorlosies 
aangekoop moet word, hoe die stop
horlosie werk, sal hulle versekerings
polisse nie moontlik in gedrang kom 
as daar iets tydens die regstoer gebeur 

nie en sal hulle T -hemde en hoedjies 
van die borge moet dra? 

2 November 1991 was 'n wolklose, 
warm, wonderlike Vrystaatse dag. 
Tydens die vroee ontbyt by die Land
drost Hotel was almal dit eens dat 
Pretoria nooit sodanige gerief sal kan 
bied nie. Wat opgeval het by die ont
byt, was die besondere erns van die 
bestuurders van die veteraanmotors 
teenoor die ietwat meer ontspanne 
benadering by baie van die naviga
tors. Daar het selfs gerugte, wat 
waarskynlik van alle waarheid ont
bloot is, rondgeloop dat in sekere 
motors verversings anders as die 
lemoensap wat beskikbaar gestel is, 
ingelaai is. 

Regter Dawid Lombard, Appelregters Jan Eksteen en Werner Vivier, en 

Regter-president Ernst Lichtenberg by 'n 1926 Rolls Royce voor die aanvang van die regstoer. 


Let op die stophorlosie om Regter Lombard se nek. 


(F010 ' s: Volksblad) 

Waldie Greyvenstein en Appelregter Jan Eksteen by mnr Greyvenstein se 1926 Hispano Suiza. 
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( Foto : Volksblad) 

Die veteraan motors staan in gelid gestel. 

Van verdere belang was die beson
dere vindingryke kleredrag van baie 
van die deelnemers. AppelregterJan 
Eksteen en sy bestuurder, Waldie 
Greyvenstein, het veral uitgestaan in 
pragtige spierwit oorpakke met tradi
sionele wedrenhooftooisels daarmee 
saam. Dat die oorpakke aan die einde 
van die dag nie meer so mooi wit was 
nie, was nie hulle skuld nie, maar toe 
te skryf aan die feit dat die 1926 
Hispano Suiza waarmee hulle die tog 
aangepak het, op pad terug wel 'n 
papwiel gekry het. 

Wegspringplek 
Die wegspringplek was by die A ppel
hof, waar anders, en die toer is gelei 
deur Regter Arrie Hattingh en Dr. 
Doors Fonternel in 'n 1926 Rolls 
Royce. Op hulle hakke het gevolg 
Appelregter Werner Vivier en Tjaart 
Labuschagne in 'n 1953 Vauxhall, 
Appelregter Grosskopf en Fred 
Schnetler in 'n 1948 Packard en 33 
ander motors gevul met die room van 
die regslui uit die V rystaat. 

Op pad na Dealesville toe is daar 
ywerig deur die navigators boekge
hou van witstrepe in die pad, 
kilometerbordjies en ander dinge wat 
in die gewone loop van sake by 'n 
motoris verby gaan. Daar is meer 
gekonsentreer as tydens baie lang en 
ingewikkelde appelle. Gelukkig was 
daar lafenis in Dealesville waar die 
burgemeester van Dealesville met sy 
ampsketting en aI, die uitgelese toer 
ingewag het. Die vriendelike tannies 
van Dealesville het agter tafels 
kreunende met verversings die 
manne na die eerste skof ingewag. 

Op Boshof was daar insgelyks 'n 
amptelike verwelkoming. Daar is 
mos aan die begin gese dat dinge 
groot gedoen word. Weer was die 
burgemeester daar en weer is verver
sings geniet. Ongelukkig het die vlag
skip van die tydren, Dr. Fonternel 

se 1926 Rolls Royce, in sy vier spore 
vasgesteek voor die Boshof Hotel en 
was dit die einde van Regter Arrie 
Hattingh se droom om die tydren te 
wen. 

By die Kimberley Sun is die toer 
ontmoet deur 'n volbank van sowel 
die Kimberleyse Provinsiale Afdeling 
as die Kimberleyse Balie. 'n Heerlike 
middagete in die Kimberley Sun het 
gevolg en is die toer amptelik ver
welkom deur Hennie La Cock, leier 
van die Kimberleyse Balie. Die ete 
het so rustig verloop dat dit baie 
moeilik was om die manne weer uit 
die hotel te kry om afgesit te word 
deur Regter-president Kriek. 

Terugtog 
'n Interessante aspek van die terug
tog was dat van die manne wat ietwat 
lekker gekuier het in Kimberley , 
heelwat meer strafpunte op pad terug 
opgedoen het as op pad na Kim
berley. 

Ingeligte waarnemers wil dit he, 
dat daar in Kimberley ook weer 
sekere verversings in die motors 
ingelaai is. Een van die motors 

betrokke was n a bewering 'n 1947 
Bentley waarin R egter-president 
Lichtenberg en kollega Herman 
Loubser was. Hierdie bewerings is 
natuurlik niks anders as kwaadwillige 
skinderstories nie . 

Om een of ander duistere rede was 
die pad terug na Bloemfontein baie 
langer as die aanvanklike tog na 
Kimberley. Vir m enige sou 'n rustige 
middagslapie waarskynlik net die 
ding gewees het. Daar was egter 
kompeteerders wat alle persoonlike 
belange tersyde gestel het en met 
groot verantwoordelikheid hulle 
bestuurders oor die terugtog byge
staan het. 

Afsluiting 
Dif: dag is afgesluit met' n skaapbraai 
by die Landdrost Hotel in Bloemfon
tein wat ook bygewoon is deur al die 
moedige deelnemers se eggenotes. 
Lang stories is uitgeruil oor as dit net 
nie was dat ek nie geweet het 'n Cli
max is 'n windpomp nie en as dit net 
nie was vir die feit dat ek my logboek 
skeef gehou het nie, sou ek onge
twyfeld hierdie toer gewen het. Die 
uiteindelike wenners was kollega 
Herbert Raubenheimer met sy 
bestuurder Fred Vroomen wat 'n 
verbysterende lae aantal strafpunte 
van slegs 14 gehad het. Wat die reg
bank betref, het Appelregter Vivier 
met sy bestuurder Tjaart Labus
chagne die beste gedoen deur in die 
derde posisie te eindig met insgelyks 
'n baie lae 24 strafpunte teen hulle. 

Dit was 'n dag wat min sal vergeet. 
Sondag, na die funksie, glo ek was 
daar baie wat sekere dele daarvan 
graag sou wou vergeet. Dit kan 
Pretoria nie nadoen nie, ofwat praat 
ek alles kollega Coetzer. 
Nota: In die lig van 'n nuwe lig wat ek nou 
sien trek ek my voorstel terug. - COETZER
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