
Nuwe Adjunkminister 

van Justisie 


'. ert Benjamin Myburgb 

is met ingang van 13
G.. ·Ianuarie 1995 as Ad

junkminister van Justisie aan
gestel. Hy vervang mnr Chris 
Fismer wat in die nuwe porte
feulje as Minister van AIgemene 
Dienste aangestel is. 

Mm:: Myburgh is op 13 Janu
arie L940 te Somerset-Oos 
gebore. In 1957 matrikuleer hy 
aan die Hoerskool Brandwag te 
Uitenbage, waarna by 'n be
trekking by die Munisipaliteit 
van Uitenhage aanvaar. Vanaf 
1970 tot 1973 was by Adjunk 
Hooflandgoedbeampte by die 
Stadsraad va~ Port Elizabeth. 
Terwyl hy vir die munisipaliteit werk, studeer hy 
aan die Universiteit van Suid-Afrika en behaal die 
graad BA (1969) en LLB (1974). 

In 1973 begin hy sy klerkskap by die 
prokureursfinna Burman, BluIllberg en Saks in Port 
Elizabeth en, op 15februarie 1975 word by as 
advokaat toegelaat. Hy word lid van die Oos
Kaapse Balievereniging en praktiseer totdat hy in 
1992 lid van die Uifvoerende gesag word. Hy het 
ook op die .Raad van die Oos-Kaapse Balie gedien. 

Van 1977 tot 198L verteenwoordig hyOos-Lon
den stad in die Volksraad en in 1987 word by 
.verkies as p~~Jementslid vir die Kiesafqeling Port 
,Elizabetb-Noord. Benewens verskeie snldiegroepe 
qien by ook op talle Gesamentlike en Gekose 
'komitees in aie Parlement en in 1989 word by 

aangewys as Voorsi tter van 
die Gesamentlike Komitee oor 
J ustisie en talle aanverwante 
komitees. 

Hy was lid van die Werk
groep 1 van Kodesa, asook lid 
van die Tegniese Komitee oor 
Geweld. In die voor-onderban
delingsfase was by lid van die 
Nasionale Party se span wat 
die N asionale Vredesakkoord 
onderbandel bet. Daarna was hy 
agtereenvolgens lid van die 
Nasionale Vredessektretariaat 
en die Nasionale Vredeskomi
tee. 

Op 17 Augustu~ 1992 is hy 
aangestel as Adjunkminister van 

)Vet en Orde, 'n pos wat hy beklee het tot die huidi
ge regering op 10 Mei 1994 die regering oorge
neem het. 

Gedurende die April 1994-verkiesing word by 
weer tot die Parlement verkies . en verteenwoordig 
hy die Oos-Kaap. Op 13 Januarie 1995 word hy in 
sy huidige pos as Adjunkminister van Justisie in 
die Regering van Nasionale Eenheid aangestel. 

MnrMyburgh het verskeie buitelandse regs- en 
politieke instellings besoek, en hy bet 'n intense 
belangstelling in menseregte. Hy het ook die Diplo
ma in Menseregte aan die Randse Afrikaanse Uni - . 
versiteit verwerf. 

Consultus wens mnr Myburgh geluk met die 
aanstel1ing as Adjunkminister en wens horn alles 
van die beste toe vir die toekoms. 

The truth (?) about change 

The Romans said: Tempora mutantur, et nos And Charles Kettering had this to say: 
mutamur in iIIis (Times change, and we change "The world hates change, yet that is the only 
with them). thing that brought progress." 
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