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building Supreme Court Chambers 
from that date. The move wi 11 take 
place with the consent of the Bar Coun
cil and is in line with the decision (re
ported in an earlier issue of Consultus) 
that group forming within the ranks of 
the members of the Bar will henceforth 
be permitted subject to certain condi
tions. 

Personeel 
Mev Karine Basson wat vir ongeveer 
agt jaar die boekhoudster was, het 
onlangs bedank nadat sy en haar man 
besluit het om Kaap toe te verhuis. Daar 
is tydens 'n geselligheid op gepaste 
wyse van haar afskeid geneem. By 
hierdie geleentheid het Gerrit Grobler 
SC, die voorsitter van die Balieraad, 
haar bedank vir haar lojale en uitste
kende diens oor die jare. 

Mnr Albert Kekana het ook on
langs 'n ononderbroke dienstydperk 
van 25 jaar by die Vereniging voltooi 
en 'n gepaste toekenning vir getroue 
diens is ook by 'n formele geleentheid 
aan horn gemaak. 

Sosiale nuus 
By 'n onlangse skemerkelk wat deur die 
Vereniging gereel is, is die lohannes 
Voetpenning vir die beste LLB-student 
aan Unisa aan me M Slabbert oor
handig. Die geleentheid is bygewoon 
deur die rektor van Unisa, professor 
Marinus Wiechers, en verskeie senior 
personeellede van die universiteit. 

By dieselfde geleentheid is ere
lidmaatskap van die Vereniging aan 
Chris de lager SC toegeken. Chris is 
tans lid van die Waarheid- en Versoe
ningskommissie. 

The people who support the Bar 

Kantoorbestuurder van die Pretoriase Balie 

M EV Cornelia Steyn het aan die 
begin van 1994 die opvolger ge

word van ons eerste kantoorbestuurder, 
lohan SchoItz, na laasgenoemde se 
aftrede. Sy het sedertdien hierdie 
posisie haar eie gemaak en dit word nou 
algemeen aanvaar dat haar dienste van 
onskatbare waarde vir die Balie is. 

Mev Cornelia Steyn 

Sy is in beheer van ongeveer 40 
personee11ede wat bestaan uit tiksters, 
skakelbordoperatrises, boekhoudsters, 
'n bibliotekaresse, J4 ontvangsdames, 14 
teemakers en drie bodes. 

Sy hanteer die Pretoriase Balie se 
algemene korrespondensie en beant
woord alle navrae. Sy hanteer ook 
telefoniese en skriftelike klagtes van 
lede op 'n daaglikse basis en bly in 
verbinding met die sekuriteitafdeling 
en die sentrumbestuurder van die 
gebou. 

Mev Steyn woon Balieraadver
gaderings by en stel self die agenda 
en notule op. Wat skakelwerk betref, 
bly sy in verbinding met die voorsitter 
en gee aandag aan opdragte en ver
soeke. 

Sy is behulpsaam met pupi11e se 
versoeke, hulle bedrywighede en die 
hantering van die eksamen. 

Sy beheer ook die vereniging se 
bates soos rekenaars en die telefoon-

Appointment as honorary 
professor 
Eberhard Bertelsmann SC has been ap
pointed as honorary professor of law at 
the University of South Africa. He de
livered his inaugural lecture on Public 
Policy, the Constitution and the Con
stitutional Courts on 13 lune 1996. 

Eberhard Bertelsmann SC 

stelsel en moet toesien dat herstelwerk 
uitgevoer en telefoonuitbreidings 
geYnstalleer word. Sy is ook betrokke 
by die uitdeel van pro deo- en regs
hulpsake. 

Sy lewer 'n belangrike diens as 
kommissaris van ede sodat lede plaaslik 
die eedsverklarings wat hulle opstel, 
kan laat beedig. 

Die Balie het baie vinnig gegroei in 
die laaste paar jaar en in die proses het 
mev Steyn se pligte toegeneem en die 
werksdruk verhoog. Dit is verbasend 
dat sy nogtans daarin slaag om al 
hierdie take so goed te verrig en die 
Balie is baie dank aan haar verskuldig 
vir haar bydrae. Dit moet natuurlik 
vermeld word dat die Balie geseen is 
met 'n lojale en toegewyde personeel, 
wat sake aansienlik vergemaklik. 

Cornelia Steyn is getroud en het 
twee dogters. 

Ons wens haar nog baie goeie jare 
saam met die Pretoriase Balie toe. m 
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