
BALlENUUS 

Noord-Kaap 


Bygedra deur Japie Schreuder 

Waarnemende regters 

Gedurende die afgelope aantal maande het 

Olivier SC (Kimberley Balie) en Tlaletsi 

(Mmabatho) waargeneem as regters van 

die Noord-Kaapse Afdeling van die 

Hooggeregshof. 

Nuwe regter 

Cecile Williams is vanaf 2 April 2003 

aangestel as regter van die Noord-Kaapse 

hooggeregshof. S y was sedert 1991 'n lid 

van die Kaapse Balie. Ons is bly dat ons 

afdeling weer 'n vroueregter het - die 

eerste sedert regter (en later appelregter) 

Leonora van den Heever vroeer op die 

Noord-Kaapse regbank gedien het. Regter 

Williams se aanstelling vind groot byval by 

alle praktisyns. Ons wens haar alle voor

spoed toe vir die taak en is oortuig daarvan 

dat sy 'n aanwins vir die regbank en die 

regspleging in die algemeen sal wees. (Sien 

ook 2003 Augustus Advocate 31.) 

Afgetrede regter 

Regter A du P Buys het aan die einde van 

April 2003 as regter van die Noord-Kaapse 

hooggeregshof afgetree. Regter Buys was 

'n beminde en gerespekteerde regter. 

Alhoewel hy soms ook 'moeilik' was, het 

praktisyns dit beleef as 'moeilik ten opsigte 

van die saak' en nie sonder meer om prak

tisyns te frustreer nie. Ons wens regter Buys 

(wat net voor sy aftrede 'n geslaagde kursus 

in fotografie gevolg het) 'n baie aangename 

en gelukkige aftrede toe. Ons glo dat hy 'n 

besige fotografie- 'loopbaan' sal he (sovee1 

te meer, natuurlik, waarom hy in die Kaap 

afgetree het). 

Balienuus 

Lede 

Albe Bester het verhuis na Kaapstad en is 
vanaf 1 Augustus 'n lid van die Kaapse 
Balie. Ons wens haar alle voorspoed toe in 
die nuwe omgewing. 

Willem Coetzee van die Bloemfontein 
Balie, Mark Muhluhlonyi van die reg
sentrum en vroeer van die Johannesburg 
Balie, asook Jacqui Henriques van die 
Natalse Balie het onlangs by ons aange
sluit. Ons verwelkom hulle graag en wens 
hulle voorspoed toe in Kimberley. 

Ons wens Johann Olivier SC, wat tans as 
regter waarneem, geluk met die verwer
wing van senior status vroeg in Augustus. 
Ons vereniging is trots op horn en wens 
horn 'n voorspoedige regsloopbaan toe. 

Vrystaat 

Bygedra deur Germa Wright, 
Bloemfontein 

Lede 

Daar het 'n skommeling in die geledere 
van die Vrystaatse Balie plaasgvind. Ian 
van der Merwe SC is aangestel as regter op 
die Vrystaatse regbank. Willem Coetzee 
het horn by die Balie in Kimberley aange
sluit. Piet Greyling en Henriette Murray 
het die Balie-eksamen suksesvol afgele en 
praktiseer reeds volstoom. 

Three prospective advocates have joined 
the ranks of pupils: Jerry Merabe, Alfred 
Modise and Bejile Mene. Their mentors are 
Marthinus Steenkamp, Neil Snellenburg 
and Germa Wright respectively. 

Regbank 

Verskeie lede het tydens die tweede 

termyn waargeneem as regters, tw 

Majellie Wessels SC, Fouche Jordaan SC 

en Bernard Knoetze. 

Afgetree 

Regter Dries van Coller het na baie lang 

en vrugbare jare op die regbank gedu

rende Julie afgetree. Regter Van Coller het 

sy loopbaan as advokaat by die Vrystaatse 

Balie deurgebring. 

Tydens 'n geselligheid wat die Balie gehou 

het, het hy dan ook sy ervaringe met ons 

gedeel. Volgens horn is 'n advokaat se dae 

in die Balie nie die maklikste of altyd die 

lekkerste nie, maar definitief die beste. So 

het hy verwys na die goeie leerskool wat 

die Balie daarstel, die kameraderie en die 

ontelbare herinneringe. 

Regter van Coller het op sy tipiese bond

ige en aardse manier advokate se etiese 

reels soos volg opgesom: Jy mag nie vir 

die hof lieg nie; jy mag nie toelaat dat jou 

klient vir die hof lieg nie; en jy mag nie 

die reg verdraai nie. 

Dit word deur een van die senior advokate 

vertel dat hy tydens een van regter van 

Coller se diensbeurte 'n dringende aan

soek wou bring. Die regter was reeds tuis 

en moes terugkom om die aansoek aan te 

hoor. Met die aanvang van sy argument 

het die advokaat die regter toegespreek 

ten aansien van dringendheid. Regter van 

Coller se woorde aan horn was: 'Wat help 

dit nou? Ek is nou klaar hier.' DJ 

Cape lawyers' pro bono duties set out 

The rules of the Cape Law Society have this effect appeared in the Government first provincial society to commit itself to 

been changed, making it obligatory for Gazette, which means that members of providing this service and to have pro 

its members to provide free and vol.un the society will now have to provide a bono work recognised as a professional 

tary service to those who cannot afford a minimum of three days' obligatory pro duty. Fr~m Legalbrief News Diary 3 

lawyer, reports Business Day. A notice to bono service annually_ The society is the November 2003. 
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