
Ons eerste redakteur 

Philip Coetzer SC 


Die Joto is geneem tydens 'n Junksie wat op 31 Maart 1988 in die teekamer van die Pretoria-Batie 
gehou is om die verskyning van die eerste uitgawe van Consultus aan te kondig. Links verskyn adv 

Phi lip Coetzer SC en regs Regter William de Viltiers, toe Voorsitter van die Pretoriase Balieraad. 

T
oe die le de van die Al
gemene Balieraad in 1988 
besluit het dat die Balie 'n 
amptelike mondstuk nodig 
het, het hulle 'n baie slim 

ding gedoen deur vir Philip Coetzer te 
nader om die tydskrif Consultus vir die 
Balie te loods. 

Consultuswas uit die staanspoor 'n suk
ses en word allerwee beskou as 'n waardi
ge lyfblad vir die advokatuur. Hiervoor is 
die talente en toewyding van Philip Co
etzer in 'n groot mate te danke. 

Nou, na sewe jaar, het hy besluit om 
die redakteurskap neer te le , sy kamers 
by die Balie te sluit en sy biblioteek na 
sy huis te verskuif waar hy homself 
verder besig sal hou. Nietemin het 
Philip gese dat hy steeds beskikbaar sal 
wees om sy opvolger en die redaksie in 

die algemeen van raad en bystand te 
dien en van hierdie aanbod sal on
getwyfeld gebruik gemaak word. 

Johan Phillipus Jacobus Coetzer is op 
7 Junie 1924 in die Distrik Middelburg, 
Transvaal gebore waar hy ook in 1941 
matrikuleer aan die Middelburgse 
Hoerskool. 

Philip is getroud met Helen Coetzer 
gebore Botha en hulle het twee seuns 
e n ' n dogter wat almal getroud is. 
Hulle het sewe kleinkinders. 

In 1943 is hy aangestel in die Depar
tement van Justisie op die heel onderste 
posvlak in die landdrosafdeling. Hy het 
onder andere gedien as klerk, staatsaan
klaer en later landdros op plekke soos 
Bethal, Port Elizabeth en Bloemfontein. 
Al sy regskwalifikasies het hy aan die 
Universiteit van Suid-Mrika verwerf. 

In 1953 word hy verplaas na Justisie
hoofkantoor waar hy geleidelik deur 
die range gevorder het totdat hy in 
1974 tot permanente hoof van die De
partement as Sekretaris van Justisie 
bevorder is . Ondertussen is hy ook 
toegelaat as advokaat van die Hoog
geregshof en in 1977 word hy Senior 

Consultus (SC). In 1980 word hy as Di
rekteur-generaal van Justisie aangestel, 
nadat die Gevangenisdiens by Justisie 
ingelyf is. 

Op 1 Julie 1984 tree hy uit by Justisie 
en word hy aangestel as professor extraor

dinarius in die RegsfakuIteit van Unisa. 
In Junie 1985 sluit hy by die Pretoriase 
Balie aan waar hy steeds praktiseer. 

Tydens sy termyn as Sekretaris/ Di
re kteur-generaal van Justisie was hy 
onder meer 'n lid van die International 
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Bar Association, die Nasion ale Ver
keersveiligheidsraad, die Regshulpraad 
en voorsitter van die Adviserende Raad 
op Aanstellings van Streeklanddroste . 
Hy was ook vanaf 1975 lid van die Raad 
van Unisa vir vyf jaar voordat hy as 
gevolg van amptelike verpligtinge be
dank het. Hy is in 1986 heraangestel in 
die Raad en dien steeds daarin. Hy 
dien ook in verskillende komitees van 
die Raad. 

Regshervorming en stroombelyning 
van geregtelike en amptelike prose
dures was nog altyd 'n besondere be
langstelling van Philip Coetzer dwars
deur sy loopbaan . Byvoorbeeld: Die 
Suid-Afrikaanse Regskommissie is in 
1973 deur die Parlement ingestel (Wet 
19 van 1973) direk as gevolg van navor
sing gedoen en 'n verhandeling geskryf 
deur horn in 1971. Hy was ook verant
woordelik vir grondliggende idees ver
vat in talle bestaande wette, soos die 
Wet op Regshulp, die Strafproseswet en 
andere. 

Die permanente Departementele 
Werkgroep: Oorbevolking van Gevan
genisse is ook in 1980 deur horn ge
inisieer. Hierdie Groep se werksaam
hede het aansienlik bygedra tot die 
verbetering van vonnistegnieke, en der

halwe om die gevangenisbevolking 
binne hanteerbare perke te hou. 'n An
der belangrike gevolg van die Groep se 
werksaamhede was die daarstel van 
gemeenskaps-gebaseerde vonnisse in 
1991. 

Philip was primer daarvoor verant
woordelik dat die Hoexterkommissie in 
1979 aangestel is om die struktuur en 
funksionering van die howe te onder
soek, nadat hy uitgebreide navorsing 
ten opsigte van vergelykbare stelsels in 
Anglo-Amerikaanse en Europese lande 
onderneem het. Die vrugte wat deur 
die Kommissie se verslag opgelewer is, 
is welbekend. Voorbeelde daarvan is 
die Howe vir Klein Eise en die ontkop
peling van landdroste van die Staats
diens. Die voordele wat voortgevloei 
het uit die skepping van die SA Regs
kommissie is ook oorbekend. 

Philip was oor die jare lid van 
verskeie Kommissies van Ondersoek wat 
deur die Staatspresident aangestel is. 

Benewens Consultus wat hy van die 
begin af gedien het as redakteur op 'n 
deeltydse basis, is Justisie se lyfblad 
Nuntius ook in 1971 op sy inisiatief 
geloods en was hy vir die eerste drie 
jaar die redakteur daarvan. Hierdie 

blad word steeds uitgegee en het stewig 
gevestig geraak in die Departement. 

Benewe ns al sy bydraes tot die 
regswese het hy ook die gemeenskap 
op ander maniere gedien . Onder an
dere was hy vir ongeveer tien jaar die 
Voorsitter van die Belastingbetalers
vereniging in die voorstad Lynnwood 
Manor waar hy reeds sedert 1963 woon
agtig is. Hy het ook by verskeie geleent
hede op die kerkraad van die NG Kerk 
Lynnwood gedien asook op plaaslike 
skoolkomitees. Dit alles spreek van sy 
veelsydigheid. 

Philip is ook 'n ywerige rolbalspeler 
en hy is lief vir lees (veral buitelandse 
regsliteratuur) en vir skryfwerk. 

Philip se kollegas op die redaksie van 
Consultus en by die Balie in die alge
meen het altyd groot waardering gehad 
vir sy hulpvaardigheid en hoflikheid. Sy 
afwesigheid sal beide by Consultus en 
die Balie 'n groot leemte laat. 

Ons wens horn en sy gade net die 
beste toe en ons vertrou dat hy sy 
welverdiende blaaskans ten volle sal ge
niet. 

Bill Prinsloo 
Pretoriase Balie 
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