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1976 was in baie opsigte 'n skouspelagtige 
jaar - 'n jaar waarin groat dinge tot stand ge
bring is en waardeur u van sowel die Universi
teit as die biblioteekberoep se kant groat waar
dering en lof ingeoes het. So het die ingebruik
neming van die nuwe Merenskybiblioteek aan die 
begin van verlede jaar u met 'n spanpoging voren
dag laat kom wat ons nie maklik sal vergeet nie. 
Vir ons almal was daar baie nuwe dinqe voor die 
deur wat ons vroegtydig op mars gebr~ng het vir 
die uitdagings van die jaar en u het hulle een 
vir een met groat sukses die hoof gebied. U 
het in 1976 daarin geslaag om ons Biblioteekdiens 
'n nuwe gees te laat adem en talle gebruikers 
het waarderend verwys na u gesindheid van vrien
delike hulpvaardigheid en na die ontspanne goeie 
kollegiale verhoudinge wat so duidelik in ons 
Biblioteekdiens waarneembaar was. 

Baie van u het aan die begin van verlede jaar 
vir die eerste keer by ons aangesluit en die 
entoesiasme waarmee u u nuwe taak aangepak het, 
was opmerklik. Ander het in 1976 die geleent
heid gesien om ten opsigte van verskillende fa
sette van hulle werk vernuwing teweeg te bring. 
Almal was besiel met die gedagte om aan 'n nuwe 
Biblioteekdiens beslag te gee. Die vraag ont
staan of hierdie vernuwingstrewe nou aan die 
begin van 1977 nog in dieselfde mate by ons aan
wesig is. 

Ek mcen my vraag hou verband met een van 1977 
se bclangrikste uitdagin0s, nl. om wanneer sake 
na die normale teruggekeer het en die nuutheid 
verslyt het nog i~nergroen te bly.Neqentien-sewe
en-Sc\•/entig sal 'n tocts wecs vit die diepte van 
ons toeHyding en \'>'erksyv,rer. Die nuwe dinqe wat 
ons verlede jaar tot stand gebring het, meet nou 
op 'n realistiese en rasionele wyse gefundeer 
en verdet uitgebou word. Die eise wat aan ons 
gestel sal word, is minder skouspelagtig, maar 
bes 1 is meet i ntens. Is ek en u be reid om ons 
met net sovre 1 toc\'lydi ng en yHer te wy a an die 
dinge \'Jut mincfer opsigtclik en mindcr indrukwek
kend is? 

Die uitdaging is steeds daar, maar dit 1~ van
jaar op 'n ander vlak. Verlede jaar was dit 
byna 'n probleem om te midde van die grootsheid 
van alles, perspektief te behou. So is byvoor
beeld 'n rekordbedrag van digby 'n miljoen rand 
aan boeke en tydskrifte bestee. 

Vanjaar het ons minder as helfte van daardie be
drag beskikbaar en om met die minder geld en 
middele tot jou beskikking steeds jou doel met 
entoesiasme na te streef en die nodige dienste 
te versk~f, stel ons voor 'n besondere uitdaging. 
Verlede Jaar het ons met 'n groot aantal addisio
nele paste en nuwe personeellede die jaar tege
moet gegaan. Weens beperkte fondse sal ons van
jaar nie eers alle beskikbare paste kan vul nie
en dit terwyl daar 'n stapel aansoekP. le van 
persone wat verlang om by ons te kan aansluit. 

Dan mo~t ek my taak en w.erk in 'n nu\'le lig sien. 
Gedagt1g aan soveel wat graag hier wil werk 
moet ek die voorreg om te kan arbei, waarde~r. 
Dit moet my aanspoor om die betrekking aan my 
toevertrou, waardig te wees. Per slot van sake 
word ~ie sukses van my werk nie gemeet aan 'n 
tydel1ke skouspelagtige prestasie nie, maar veel 
eerder aan my getrouheid in die kleine en my val
harding oor die lang termyn. Ek moet waak teen 
'n ongebalanseerde hunkeririg na die nuwe wat 
tussen my en die sukses van my dagtaak kan kom 
s t a an . I n nov a s i e beg i n i rnme r s by • n k r i t i e s -
realistiese be~adering van die eis van elke dag. 
Ons strewe om lets nuuts tot stand te bring, 
moet vanjaar ook aansluit by 'n vasberadenheid 
om te verfyn en te vervo 1 maa k. As s keppe1·s van 
'n nuwe bedeling moet ons ons nou ook as mees
ters van die situasie bewys. 

Prof. E 0 Gerryts 
DIREKTEUR VAN BIBLIOlEEKDIENS. 



Terwyl mev. Cecile Coertze Desembermaand stok
sielalleen in die Toonkunsakademiegebou gesit 
het, het mej. Laetitia Jacobsz vir haar ouers 
in S.W.A. gaan kuier waar hulle •n Strandhuis 
het. Daar het sy heerlik rondgery tussen \-lind
hoek en Hentiesbaai. Hentiesbaai was glo so 
vol vakar.siegangers dat daar nie plek vir ~~ 
muis was nie. Dit lyk darem of Laetitia ook 
lekker gekuier het, want sy het met 1 n pragtige 
goudbruin kleur teruggekeer. 

Terug by die \'Jerk moes albei egter dadelik aan 
die werk spring, want daar was hope dinge wat 
gedoen moes word. Buiten al die werk het die 
studente ook nog met die hereksamens begin. 
Soos altyd bly dit een groat stryd, te oordeel 
aan die rooigehuilde oe! 

Dit lyk of ons hier 1 n baie bedry\·Jige jaar te
gemoedgaan, veral as 1 n mens kyk na die baie 
cerstejaars wat ingeskryf het vir keuring. 

Uit die rniddestad 
Op die 13de Desemhe~ 1976 gebeur dit. Die 
sub-aannen~rs oorhandig die biblioteek aan die 
bouaannemer, die bouaannemer aan die argitek 
en die argitek aan ons. Ons is tevrede met 
wat gebeur het en die opsigter het vir die bib
lioteek 1 n potplant present gegee. 

Intussen het ons onsself besig gehou met die 
"B.M.-projek 11 katalogus-kaartjies. •n Stapel 
van sowat 8 000 het •n lelike knou gekry. Die 
~Jette en Ordonnans i es is op datum, opskri fte 
is op die nuwe rakke aangebring en mnr. Theo
philus du Toit skarrel heen en weer om sy re
kords op hande op datum te kry. 

Ons Hi 1 araaa die Bindery bedank vir· hull e 
flink en-dee~like diens. Ons byna 800 tydskrif
volumes is gebind en terug op die rakke. 

Met voorspoed en reen vir 'n koeler Merensky 
greet ons vnnuit 'n snikhete middestad. 

11 Professor-, kon kyk hier! .. 
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TEGNIESE MEMORANDUM 
DIE NEEM VAN STEEKPROEWE UIT DIE KATALOGUS 

Van tyd tot tyd is dit nodig om ewekansige 
steekproewe van items in die Bibl~oteekdiens 
se katalogus te doen. 

Verskillende metodes is al op die proef gestel 
om sulke steekproewe vinnig en doeltreffend te 
doen. Metodes wat berus op die tel van kaar
tjies (bv. neem elke lOde, lOOste of lOOOste 
kaartjie) het die nadeel dat hulle tydrowend 
is. Personeel wat die steekproef doen word 
dikwels onderbreek en vergeet dan waar hulle 
was toe hulle ophou tel het. Personeellede 
wat kort naels of stomp vingerpunte het, werk 
ook boie stadig, ter\'/yl akute ongerief onder
vind word deur dieaene wat cril as hulle 'n 
kataloguskaartjie ~oet aanraak. 

Om bostaande redes word die volgende metode 
van steekproefname aan die hand gedoen: 

1. •n Kombers word op die vloel' in die middel 
van die uitleentoonbankarea uitgesprei. 

2. Al die laaitjies word uit die katal0gus 
verwyder en met die hyser na die derde vloer 
vervoer. 

3. Op die derde vloer \'lOrd die laaitjies in 
1 n \'li 11 eke uri ge vo l gorde geneem, die pen word 
uitgehaal, en die laaitjies word bokant die 
opening omgekeer. 

4. Al die kataloouskaartjies va1 nou deur die 
gat, verby die tw~ede en die eerste vloer. Teen 
die tyd dat hulle die grondvloer hereik, het 
hulle al oor •n aansienlike area versprei. 'n 
Uitvoeriae studie van die veranderlikes wat die 
speed en-rigting van vallende kataloguskaartjies 
befnvloed (Joris, 1976b) het getoon dat out2ur, 
titel en onderwerp nie as bepalende verander
likes geld nie. Die kanse om op •n gegewe deel 
van die toonbank te val, is dus gelyk vir enige 
kaartjie. 

5. Die kaartjies wat op die kombers val, kan 
dus as 1 n ewekans i ge monster beskou h'Ord. 

6. Die ander kaartjies word weer ge1iasseer. 

JORIS. 

i•1ocnic! nu kaartjies t:it ~a~ie haai t~ie 
f<ocnie van een kaartjie •n hoop n:~oK nic 



Aanva! op IBL 

Sedert Novembermaand is Inter se linies drasties 
verswak. Oit was die seisoen van eksamens, va
kansies en bedankings: toestande gunstig vir 
die vyand! Spanning laai op langs die grense. 
IBL \·Jord cebombadeer met aanvraagvorms. Ver
sterkings~word vanuit die Laergr~ndvlak i~ge
roep. i·:Ct groat durf en moed. ta.<e 1 mev. ~er
tia Kilian die uitdaging en d1e senuspann1ng 
word effens verlig. Die bondgenootskap word 
aan die einde van Desember weens eksterne fak
tore verbreek. Tertia moes haar onttrek uit 
die stryd. IBL gryp nou na strooihalmpies. ~Et 
groat blydskap word mev. Antoinett~ van Rens
burg in die geledere verv1elkom. D1e vreugde 
was egter van korte duur. Slegs vier dae was 
hierdie styder aan ons sy toe sy wreed opgeruk 
word na •n hoer vlak. 

Nou verg dit fyn beplanning: hoe om d~e beste 
wyse van die bestaande vrouekrag gebru1k te 
maak. Elkeen kry 'n taak om te verrig. Hier
die taak moet elke dag uitgevoer word, al is 
die opoffering hoe groot! Die dames is bedry
wig soos miere voor die groat reen. t·ler~nsky
biblioteek word gepatroleer, dag en nag 1s 
hulle te bespied op die verskillende verdiepings. 
Elke vakgebied word leer ken en van alle kante 
bespied. Simpatieke ondersteuning word v~rkry 
van die derde verdieping - blykbaar was d1e 4 
dae genoeg om 'n blywende indruk o~ Antoinette 
te maak! Die stryd v1ord feller, d1e atmosfeer 
drukkend en benoud, dit voel asof chaos enige 
oo~blik gaan losbars. 

Skielik is daar nuwe hoop: Ansie! Nou wend 
ons 'n laaste desperate paging aan. Woensdag 
is 0-dag. Na ~~oensdag sal IBL 6f die oorwinning -
lied sing 6f verpletter wees. IBL se vyf huur
linge gryp die oormag van 500 aan. Voete hard
loop, hande soek, masjiene raas. Hoera, die 
stryd is gewen! Nou moet net die moee l~ggarre 
herstel en ons dank aan ons bcndgenote ultge
spreek word. Ons hoop dat die uitgaande pos 
van die volgende dag net soveel as die blomme 
van 19 Januarie gehelp het om 'n goeie beeld 
van die Merenskybiblioteek na buite te verseker. 

•.•.. maar die aanvrae snel aan, die spanning 
laai op en ons bondgenoot Ansie word onttrek 
want dit is die seisoen van siektes .•.• 

•n Noodkreet klink deur die lug .... is dit 
die doodskoot? 

nasloon & v.g. 
Verlede week was daar gerugte dat die regering 
van Benin deur 'n staatsgreep omvergewerp is. 
Het u al van Benin gehoor, of het u geweet dat 
die staat voorheen Dahom~ was? 'n Baie interes
sante staatkundiae kaart van Afrika bevat hier
die en baie ande; insiggewende inligting en 
kan besigtig word in die alge~ene naslaanbib
lioteek. 
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Wil u moontlik ocrsee gaan? Of wil u deelneem 
aan 'n T. V.-vasvrawedstryd? Vir watter rede 
ookal kan u gerus hier 'n draai maak 1m FODOR 
se gidse oor Europa, Engeland en Israel van 
naderby te beskou. 

Indien u op soek is na resensies ocr onlangs 
gepubliseerde materiaal kan u die gesaghebbende 
tydskrif CHOICE raadplee~ wat ook in hierdie 
afdeling gehuisves word. 

Daar het winde van veranderinge gewaai oar die 
Voorgraadse studieversameling. Ongelukkig het 
dit nie soos die wind gegaan om alles te ver
ander nie. Daar is weggedoen wet die ordening 
van boeke op die rakke volgens klassifikasie
no~~er. Die hele versameling boeke is ingedeel 
volgens vakke en verder alfabeties volgens au
teur binne elke vakgebied. Dit bring mee dat 
die gebruikers nie meer die katalogus hoef te 
raadpleeg om 'n klassifikasienommer te kry nie. 
Dit sal hopelik baie frustrasie uitskakel aan 
beide die personeel en student se kant. Ons 
hoop ook_om daardeur 'n beter en flinker diens 
te 1ewer. 

gelukwense! 
Biblikasie is natuurlik heeltemal bewus daarvan 
dat die Universiteite se eksamenuitslae in die 
dagpers gepubliseer word, maar ons kan nie toe
laat dat die nuwe jaar begin sander om ons kol
legas se suksesse van naderby te beskou nie. 

Persone wat verlede jaar afgestudeer het, is: 

r·:ej. Inarie de Vaal - B.A. 
r·nr. Pieter Ferreira - B.Com. 
~~j. Amanda M~rsner- H.D.B. en 
~~v. Rita Otto - B.Bibl. 

Persone wat verlede jaar geslaag het maar nog 
besig is met hulle diplomas en grade is die 
vo 1 gende: 

t·1ev. f·,arie Botha - H.D.B. 
~~v. Alma Cronje - B.A. 
rej. Carien Human H.D.B. 
t·'€j. Esmarie Kotze - B.Bibl . 
t·iej. Ansie Nolte - B.A. 
Mnr. Tinus Pelser - B.Com. 
t·nr. Jakk i e Sch 1 ebusch L. D. B. 
~~r. Gerri t van Staden 8 .A. en 
~nr. Floors Venter - B.A. 

t·ejj. Amanda Nel en Elsa ~1uller het om_hulle k~n
nis te verbreed en uit pure verveeldhe1d ook v1r 
'n paar ekstra vakke ingeskryf en die eksaw~ns 
met sukses afgele. 

t'r.r. Piet de Kock, tans b~sig met sy L.LB. het 
s i ekte eksarr.en geskryf en \-'iag in spanning vir 
die uits1ae. 

Perscne vde die B.Bibl. (Hons.) geskryf het en . 
wat hJ~elik suksesvo1 sa1 wees, maar van wie 
nog seen uitslac bekend is nie, is die volgende: 



~'ej. Jo Breedt · 
~'ej. Christel Claassens 
t·ilr. Heinrich Heymann 
t·:ej. r·A.agriet Lee 
t·'ev. Hannetjie Marnewick 
~1ej . Anne tj i e r.lombe rg en 
r~v. Dalena Stols 

~~j. Ils~ Pelliss~er het eksaw~n afgele vi~ die 
D1ploma 1n MuseumKunde maar ook nog nie die uit
s1ae ontvang nie. 

Vir die persone wat geskryf en geslaag het, \'lil 
ons van_harte gelukwens en vir di~ wat nog nie 
hulle u1tslae ontvang het nie, wil ons se dat 
ons saam met hulle duimvashou en dat ons hoop 
dat alle verwagtings oortref word. 

SABV 
Ten spyte van die warm weer wat ons die afge
lope tyd ondervind, het ongeveer 170 bibliote
karisse van die Noord- en Suid-Transvaalse 
Takk~ van die SABV op die 19de Januarie by die 
t"erenskybiblioteek bymekaar gekom vir die eerste 
byeenkoms van die jaar. 

Professor Gerryts het by die geleentheid genraat 
oor 11 Die Biblioteekdiens aan die Universiteit 
van Pretoria - enkele opmerkings oar sy filoso
fie en beleid 11

• Aangesien die hele personeel 
nie die vergadering bygewoon het, wil ek graag 
enkele gedagtes uit sy referaat hier aanhaal. 

Ter in 1 e i ding het Professor Gerryts venvys na 
die besondere betekenis van die universiteits
biblioteek vir die biblioteekopleiding en die 
belangrike rol wat die universiteitsbiblioteek 
kan s~eel in die rekrutering vir ons beroep. 
Daar 1s veral nog •n groat te kort aan manlike 
bib 1 i otekari sse. 

Die dae dat die biblioteek as 'n monu~~ntale 
bergplek van literatuur beskou is, is verby. 
Prof. Gerryts sien die biblioteek as •n dina
m~ese_ge~ruiksinrigtingwaarby die antwerp van 
d1e b~b~1oteekgebou, sy interne uitleg, inge
steldneld van sy personeel en die skakeling 
met ~lle sektore van die universiteit, moet. 
getu1g. 

Om tot sy reg te kom moet die universiteits
bibl~ote~k self die nodige erkenning geniet. 
In ~2~rd1e verbandyas UP bereid om ingrypende 
poSlLlewe verander1ngs aan te bring. As die 
universiteitsbiblioteek werklik as •n akade
miese instelling wil funksioneer moet die bib
l~ateekperson~el mense wees wat begrip het vir 
d1e denK\·;yse en werh:yse van die dosent en na-
vorser. Die moderne universiteitsmetodiek het 
belangrike implikasies vir die biblioteekdiens 
Die sukses van kernaantekeninge en besprekings~ 
klasse vereis neue samewerking tussen dosent en 
bibliotekaris. Aan •n groot universitcit soos 
UP moet gewaak word teen die gevaar dat die 
student in die grater klas fasiliteite moet ant
beer wat die student in die kleiner klas wel 
tot sy beskikking het. Dit was een van die 
redes vir die irstelling van die Vooraraadse 
Studieversamel ing \•laar meerdere kopie~ vJn ti
tels in oorleg met dosente gereserveer word 
vir studente se afhandeling van selfstudietake. 

A , 

~nde: belangri~e aspekte wat na vore gekom het, 
1s d1e_be~angr1ke rcl wat die bibliateek kan 
s~eel 1n n belemmerde kommunikasiesituasie. 
D~e noods~akli~heid_va~ vernu~tting en ontwikke
lln~ by_d1e Un1vers1te1tsbiblioteek. Rassio
na 1 ~ sas 1 e ~an ons b~stedi ng aan boeke en tyd
skrl~mat~rlaa1 e~ d1e ui~skakeling van onnodige 
dupl1ser1~g en d1e vryel1ke anderlinge beskik
baarstelllng van fasiliteite. 

Prof~ssor. Ge.rryts h~t sy referaa t a fges 1 ui t 
m~t n ba ~ e oe 1 angn ke opmerk i ng, naam1 i k dat 
d:e werks1ngest~ldheid en 1ewensbenadering van 
d~e personeel d1e gees en atmosfeer van die bib
lloteek skep, want die beeld van die beroep word 
tog per slot van sake bepaal deur die sukses 
waarmee ons dit beoefen. 

Kollegas~ Pr?fessor Gerryts het sy dank teenoor 
a~s betu1g v1r ans aandeel in die sukses van 
d1e vergadering, maar ek dink u sal met my saam
s~em.dat ons oak dank aan hom verskuldig is vir 
d1e 1deale v~rwa$ting wat hy koester en aok by 
o~s \'iek en v1 r d1 e wyse waarop hy die bib 1 i oteek
dlens se aiensfilosofie en beleid gestel het. 
t1ev. A J Kork i e 
ERE-SEKRETARESSE: NOORD-TRANSVAALSE TAK VAN DIE 
SABV 

die venters 
~~r. Floris Venter besef nou dat om vis te vang 
aan die kus va1 Suidwes-Afrika •n perd van gans 
ander kleur is. Nee, die vis het goed gebyt, 
Floris en twee vriende het eendag by Sandwich
hawe • n groat streepsak vo 1 gevang. Sand\·li ch
ha\'le is 'n alombekende visvangoord in die Namid
\'westyn. Om hulle oor die sand te help moes 
Floris-hulle eers •n vierwielaangedrewe voertuig 
huur. 'n Paar keer het hulle in die sand vasge
sit maar gewillige hande het hulle gou uitgehelp. 
By die paaltjies in die visvanggebied kon hulle 
nie voorbly met visse uittrek nie. Teen sesuur 
die aand het Floris die kleur van •n kreef sehad 
en sy oe het glo soos twee hoofligte gebrand 
met die gevolg dat •n sonbril vir •n paar dae 
sy voorl and was. 

Dis toe dieselfde tyd dat Sonja Heroldt ook op
tree in Swakopmund. Floris koop twee sitplekke 
in die voorste ry vir hom en sy vrou. Die ver
toning was baie goed maar toe Floris by sy motor 
kom, waai daar ewe parmantig •n verkeerskaartjie 
aan die ruitveer. Die aunklag: die motor is 
meer as 450 mn. van die randsteen geparkeer! 

Die res van die verblyf op Swakopmund het veilig, 
sander te veel sonbrand en parkeerkaartjies ver
loop. 

Nag 'n laaste probleem rnoes opduik! Met die te
ru~tog na Pre tori a het Floris se ka r naby Keet
rnanshoop sander brandstof gaan staan. Ge1ukkig 
was Neels Venter byderhand en het hy vir Floris 
ingetou Keetmanshoop toe. Nooit vantevore is •n 
tenttou gebruik om 'n motor rnee in te tou nie!! 

Ten spyte van al die probleem9ies s~ Floris dat 
dit 'n onve~geetlike vakansie was. 



LLJS VIR LFES ? 

792.025 

HAHi.l\UX, R 
Stage design throughout the world, 
1970-75. London, Harrap, 1976. 

. 

Die skrywer het in hierdie interessante boek 
179 verhoogproduksies versamel met die aandag 
toegespits op hoe die stukke aangebied is. Dit 
sluit in nuwe aanbiedings van ou klassieke stuk
ke soos Hamlet, Ring van die Niebelungen. Talle 
werke van mod erne skry\·ters, komponi ste en choreo
grawe is ook in die boek opgeneem. Haar wat die 
boek so geweldig interessant maak is dat die 
skrywer~ die klem laat val op die aanbiedina van 
'n verhoogstuk, wat in der waarheid 'n kun~vorm 
op sy eie is. 

Om net na die talle pragtige illustrasies in 
hierdie boek te kyk,is op sigself •n belewenis. 

810.3 Heese, H 

HEESE, M 
Die Uunterk kantel. Kaapstad, Tafel
berg Uitgewers, 1976. 

Die Uun:erk Kantel is 'n ontroerende verhaal 
van t·1a ria Ce 11 i ers. 

Ons leer ~aria ken as kleuter, skolier, jong 
vrou, rr:ceder en as gryse oumens, terwyl die 
verhaal afspeel teen die draai van die voriae 
eeu. Deur die o~ van Maria leer ons ook anaer 
karakters ken: ~~il1em, Elise, Trui, Inge en 
vele ander. 

Harie Heese se karakters leef. Dit is die 
lotgevalle van mense waarmee die leser hom vol
kome kan vereenselwig. En waar daar raakpunte 
met die hoof~omente in die Suid-Afrikaanse ae
skiedenis aangesny word - die Tweede Vryheids
oorlog, die griepepidemie van 1918, die w~reld
oorloe, die politieke stryd van 1948- word dit 
met kundioheid en insia aedoen. Dit is selde 
dat 'n me~s 'n reman o~n~em en weet: hier is 
'n werk, lewenswaar en eg, groats van opset, 
maar tog onpretens i eus, n:et 'n eenvoud wa t di t 
'n genotvolle leeservaring maak. 

NUUT IN CHC l-UIG 

Die Tydskrifte afdeling spog reeds vanaf die 
begin van Januane rret -·die fl inke hulp van rrejj. 
Inarie de Vaal en Esmari~ Katz~. Albei beoog 
om vanjaar verder te studeer. Inarie het ver
lede jaar haar B.A.-graad bchaal en word in 
Aprilr.·:aar!d mev. Annandale. Esrn0.rie \·13.S vcrlede 
jaar in die diens van die Prcvinsiale Biblioteek
en f·~useu:~diens r.;aar se dat IT:et die t·~erenskybib-
1 i o tee k so nab y d i e k l a s kame r s y so mme r a 1 1 u 5 
voel vir studeer. Welkom by ons! 
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r·\ej. Cora van die f·1en;e is ook een van die oud
ond2rv;yseresse \'tat haar toevl ug tot die r·~erensky
bib1ioteek geneem het. Sy was verlede jaar ver
bonde aan die Huishoudskool op Bethlehem en be
cog om haar vanjaar vir die Hoer Diploma in Bib
lioteekkunde in te skryf. ~ev. Jean Botha deel 
rret Cora die v1erk op die derde verdiepinc maar 
bes1is nie haar voorneme v1r studeer nH~~ Jean, 
ook 'n oud-onder\.;yseres, \vas verlede jaar by 
die R.G.N. werksaam. 

~inr. Peet van der Nerwe gaan die nU\'Je akademiese 
jaar tegemoet met die baie welkcrr.e hulp van mev. 
Antoinette van Rensburg. Die Ho~rskool Lange
h?ven se skade is ons wins. Ons hoop jy geniet 
d1e werksaamhede op die derde verdieping, Antoi
nette. 

Ons hoop dat mnr. Jan Kruger al sy voete gevind 
het in die Bindery en sommer al vir mnr. Nic 
van Vuure11 touv1ys kan maak. Ni c was verl ede 
jaa r nog 'n Sui d\ves ter. Ons beste 1t1ense met 
jou beoogde studies, Nic! 

Alhoewel hulle nooit weg was nie, is ons baie 
bly om vir mevv. Amke de Jaaer en Heleen Fourie 
vir 'n verdere jaar by ons te he 

~ev. Francien van der Laan is die vriendelike 
dame via t vir professor Gerryts beh ul psaam is 
met sy tik\·:erk. Alhoewel ons eintlik rr.oet groet 
en totsiens se hoop ons om Francien vir langer 
by ons te ver\velkom. 

Arbeidsplig 

Die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid 
tot die aand toe. 

Psalm 104:23 

TOTS I ENS 
Mej. Jeanette Erasmus voorheen van die Bestel
afdeling het ons alreeds die 2lste Januar1e 
verlaat. Sy het besluit om haar aandag vol
tyds a an haa r studies te \vy. Gen i et die stu
dent-wees, Jeanette! 

~~v. Bramie de Wet verlaat ons om voltyds huis
vrou te word. Ons a1mal wens jou net die mooi
ste toe vir die komende jaat~! 

t'ejj. Entia Perreira en Edith Erasmus s taan a 1-
~\'.'ee ~eed~ in_nui::e betrekkings. Entia as junior 
1ektnse 1n B1bl1oteekkunde verbonde aan UiHSA 
en Edith bevind haar in diens van die Trans
vaalse Provinsiale Biblioteekdiens. 



JO?.IS HOU VAI(ANSIE 

TUSSEN ONS _____ _ 

~inr. Rudi Schwartz, 'n tokkelok, het homself 
verloof aan 'n nooi van Koster, mej. Heila 
Groenewald. Ons wens hul van harte geluk en 
voorspoed met die studies. 

f.~v. ~~ercia Neitz se tv1ee Ouitse herdershonde 
het hulle eerste verjaarsdag gevier, 'n paar 
dae nadat die apteker se afleweringsjoggie se 
trui in die slag gebly het. Haar kat het ouma 
geword. By verdere uitbreiding van die fami
lie sal hulle glo verplig wees om aansoek te 
doen vir 'n diere-hotel lisensie. 

Op 17 Januarie 1977 het mnr. Julie LuUs groat 
skade gehad toe daar helder oordag by sy huis 
in Hatfield ingebreek is. 

f·'ej. Tertia Uys lyk sommer \'leer lus vir \verk 
na haar vakansie in die Vrystaat en Natal. 

Na sy verlof in die warm Upington omgewing, is 
rnnr. Porter weer terug in die tuig. 

t·iev. Brami e de }let van Tydskri fte se vandag tot
siens aan almal van ons. Beste wense vir die 
toekorr.s, Brami e! Die twee n uv1e 1 i nge in die a f-
del ing, juff. Esmarie Kotze en Inat~ie de Vaal, 
het a1 ree1terr.a1 ingeburger. Hulle is albei 
van plan om hulle studies hierdie jaar voort 
te sit, en aan hulle en ons ander twee ywerige 
studente, mev. Al~a Cronje en mnr. Jakkie Schle
busch wens ons 'n suksesvolle jaar toe. 
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fr1.ej. E 1 sa Late gan \·lou te fl uks v1ees gedurende 
die vakansie. Sy het probeer om die vakansie
hui s se vens ters te was, maar haa r y~·:e~~ is ski e
lik beeindig toe sy hard met moeder aarde kennis 
gemaak het. 

Nev. ~1i nda Heyer wou i nfl as i e bekamp deur tui s 
te bly, maar het ontdek dat sy op die ou end 
byna nooit by die huis was nie. 

Die 24ste Januarie was almal weer terug by 
toonbank: 

Mej. Ilse Pellisier is veilig terug na haar 
rustydjie in die Oos-Kaap. 

Mnr. Gerhard Potgieter het skielik besluit dat 
die vakans i e tussen Kers fees en nuwejaar te 
kort v~as en het toe nog agterna vir 'n "lang
naweek11 in Rhodesie gaan kuier. 

rlev. ~1aretha Kuhles is terug na 'n heerlike 
toer langs die Tuinroete. 

flej. ~larietjie Paw: lyk weer spl internuut na 
'n vakansie in Mosselbaai. 

Mej. Ansie Nolte sal nou maar alleen die fort 
moet hou by VG terv;yl mn r. en rrev. Hendri k Bos
man weg is met hul wi ttebroodsdae. 

IBL swoeg onder die vragte aanvrae en mevv. 
Denise Wheeler en Gerda de Brui r. het a l byna 
vergeet dat hulle in Suidwes gaan kuier het. 

Aan mev. Dricky Heystek wat \'leens 'n operasie 
lank afwesig v1as, \'lil ons graag goeie gesond
heid toe\vens en haar hartlik terugvenvelkom in 
ons midde. 

Oud-kollega mev. Hilma ·Nel het op Vrydag 14 
Januarie 1977 'n dogter ryker geword. Baie 
geluk aan Frikkie en Wilma. 

Mnr. Theophilus du Toit se vrou sterk tans 
tuis aan na 'n operasie wat sy onlangs onder
gaan het. 

Mev. t•larie Rautenbach is van die Andre\·i r•tac
Colm hospitaal oorgeplaas na die Eugene Marais. 
Ons v:ens haar 'n spoedige en volkome herstel 
toe. 

Ons vra om verskoning vir die drukfout wat in die 
Oktober uitga\•/e ingesluip het: Mev. Helene Davel 
was voorhecn \verksaam by die Ny,.-~erhei d-Ont\·iikke
lings Korporasie (N.O.K.) en nie die O.K. nie! 

Mej. I M Pellissier- redaktrise 
Mnr. W P v d Merwe - sub-redakteur 
Mev. M L Kuhles - sub-redaktrise 



fotoblad 

welkom! 

Mev. Heleen Fourie 
Ontsluiting 

Mev. Francien vd Laan 
Tikster/Sekretaresse 
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Mejj. Esmarie Kotze en Inarie de Vaal 
Tydskrif Afdeling 

Mnre. Nic van Vuuren en Jan Kruger 
Bindery 

Mev. Antoinette van Rensburg, mej. Cora 
van der Merwe en mev. Jean Botha 

Derde verdiepi-ng 



totsiens 

Mej. Jeanette Erasmus 
Bestelafdeling 

Mej. Edith Erasmus 
Ontsluiting 

Mev. Bramie de Wet 
Tydskrifte Afd. 

'n Uitstalling op die grondver
dieping ter nagedagtenis aan prof. 
t·~ S B Kritzinger wie vroeer van
jaar oorlede is 
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Reelingskomitee van die SABV-vergadering gehou 
op 19 Januarie 1977 by die r1erenskybihlioteek 

Van links na regs: 

Mev. Ria Viviers 
Mev. Annatjie Korkie Ere-sekretaresse 
Mej. Anne van Zyl 
Mej. Bettie Coertze - Tesouriere 
Mnr. Henk de Bruin 
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ort\.toltooide 
Die fei t dat verr.u\ving nie gelyktydi g oor die 
hele linie van UP se Bib1ioteekdiens kon plaas= 
vind nie, het lastige implikas1es. Een daarvan 
is dat wat ek vir u in hierdie rubriek te s@ 
het nie altyd sender meer vir u almal kan geld 
nie. 

Ek het verlede keer afgesluit met die gedagte 
dat u uself as meesters van 'n nuwe situasie sal 
moet be\vys. Daardeur gee ek nie te kenne dat u 
iets tot stand cebring het wat u nou nie kan be= 
meester nie. Tog moet u erken dat omstandighede 
in UP se Bibliot~ekdiens op sekere fronte dras= 
ties verander hr:t. Die studente se reaksie op 
die vernu\vi ng van die Hoofbib 1 i oteek is so dan~ g 
dat u nie net \'Jat prosedures, metodes en tegn1eke 
betref aanpassings moet maak nie, manr dat u ook 
rekening moet hou met die ·implikasies wat die 
nU'r'/e situasie vir u werksbenadering in die alge= 
meen en v2ral ook vir die benadering van u ge= 
bruikers het. 

Daarteenoor is daar diegene van u wat steeds 
\'/Orstel om die beste te probeer maak van die on= 
benydenswaardige ~rofessionele posisie waarin u 
ontoereikende fasiliteite u nog steeds plaas. 

en 
U moet alles in die stryd werp om onder al mcei= 
liker omstandighede meester van die situasie te 
kan bly. 

As ons die studente se gebruik van die Biblioteek= 
diens in 1976 van nader beskou, merk ons enersyds 
'n pragtige, spontane, positiewe reaksi~ op die 
vernuwing wat by die Hoofbiblioteek teweeg is. 
Andersyds is die somber prentjie by die afdelings 
en takbiblioteke 'IJat nog op vernu~ving \'tag •n aan= 
sporing tot aksie om die algehele vernuwing van 
ons Biblioteekdiens so spoedig mcontlik af te 
han de 1. 

Voorverlede jaar was die nuwe ~1erenskybiblioteek 
vir die eerste k~er nie 'n v0lle akadem~ese jaar 
tot studente se beskikking nie. Die nuwe biblio= 
teekbedeling het 'n verb1ydende positiewe reaksie 
by die studente tot gevolg gehad en in vergelyk= 
ing met die± 44 600 uitreikings vdn bib1ioteek= 
materiaal in 1975 is die rekordgetal van ±69 800 
uitreikings aan studente in 1976 gedoen {vgl. 
grafiek 1). Ons v~rwelkom hierdie geweldigc 
toename in biblioteekaebruik. Dit toon immers 
dat die pogings om biblioteekgebruik te 
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bevorder nie vrugteloos was nie. Dit laai egter 
noodwendig 'n grater werkslas op u skouers - 'n 
las wat onder huidige omstandighede moeilik deur 
die toevoeging van addisionele personeel verlig 
sal kan word. 

Die dringende noodsaaklikheid van die voltrekking 
van die vernuwingsaksie oor die hele linie van 

-ons Biblioteekdiens blyk egter baie duidelik as 
ons die situasie by ons takbiblioteke en afde= 
lings wat op vernuwing wag onder o~ neem. Die 
uitreiking van biblioteekmateriaal het daar nie 
net gestabiliseer nie, maar toon selfs 'n daien= 
de tendens (vgl. grafiek 2) en takbiblioteke 
verkeer dus nou in dieselfde benarde posisie as 
die Hoofbiblioteek 'n paar jaar gelede. 
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Die onvoltooide vemt.·vlingsaksie bring mee dat 
daardie gedeeltes van ons diens \'!at op vernU\'Iing 
wag, in terme van 'n biblioteekdiens ten behoewe 
van die universiteit in sy geheel, proporsioneel 
al minder tot hulle reg kan kom- met uiters na= 
delige gevolge vir daardie sektore van ons uni= 
versiteit (vgl. grafiek 3) 

In die lig hiervan kan ek die kollegas by die 
takbiblioteke verseker van ons opregte waarde= 
ring vir die gehalte diens wat hulle onder moei= 
like omstandigheJe lewer. 

Dit spreek vanse1f dat ek in die lig van voor= 
mclde gegewens en in belang van die universi= 
teit \'!at ons dien, alles in my vermoe sal doen 
em die vernuvlingsaks-leSo spoedig moontlik oor 
die hele linie van UP se Biblioteekdiens te vol~ 
trek. 

Prof. E D Gerryts 
DIREKTEUR VAN BIBLIOTEEKDIENS. 

Grafiek 3 



Uit die rniddestad 

Die Macfadyen spring weg. 'n Nuwe almanak en 
rekordgetalle. Dit is regwees en bontstaan in 
ons nuwe omgewing. 

Maar dinge het 'n besparingskleur: 

Alles is nog nie reg, 
s~ die registrateur van finansies 
en ek sal nog veg, 
s~ ons grootbaas, vir net die beste. 

Koeverte, potlode en afdrukke 
word \'leer gebruik 
en rondloop ingekort 
tot tussen die biblioteekrakke. 

Vir dameskoene van egte leer 
betaal ons minder en nie meer, 
nie vyftig rand nie, maar vyf 
al is ons uitverkopingstone saans styf. 

Volksies is vir ons ekonomies 
maar muskietfietse meer 
al sit ons in wind en weer 
dis lekker om jouself te voel lewe. 

Ook die telefoon het deesdae 'n leuse: 
rneer bel spaar meer 
maar meer gesels minder 
stap liewer, dis nog 'n keuse. 

Twee motortjies is beter as een grote 
tog se ons vir Durban nie nee 
die spoorwe~ neem ons mee na die see 
en so gebruik ons ons verlof op hande. 

Vier groetes uit die Middestad. 

Onderstepoort 

Dit het maar dol gegaan die laaste paar weke 
hier by ons. Mej. Rita Erasmus was vir weke 
met siekverlof na 'n operasie. Noudat sy terug 
is, gaan alles weer klopdisselboom. 

Ons het omtrent dertig nuwe damesstudente wat 
die Diploma in Diereverpleging neem. ('n Lus 
vir die oog viral ons Veeartsstudente!) 

Djt lyk of almal weer hard aan die werk is. 
Die biblioteek is nogal besig, veral die foto= 
staatmasjiene! 

Ons werk nog lekker in ons nuwe biblioteek. 
Ons hoop dat die jaar net so goeie jaar sal 
wees as 1976. 

Groete, 

Rita Erasmus en Francina de Villiers. 
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Landbounuus 

Met die aanvang van die lesings is hier weer 
baie lewe op die oostelike kampus. Die land= 
bouers het 'n fonds vir die oog bygekry. Die 
ou kloosterskool in Lunnonstraat is die nuwe 
hoofgebou vir Tankotie. Nou is dit 'n alge= 
mene gesig om die landbouers voor die biblio= 
teek in groepies te sien rondstaan om die ta= 
lent op pad klas toe goed deur te kyk. 

Dis opvallend en verblydend om te sien dat 
groot aantal lektore hulle studente biblioteek 
toe bring vir ori~ntering. Die Meestersgraad
studente wat gereeld van die biblioteek gebruik 
maak se getalle groei steeds en dit staan nou 
op 21. 

Mev. Alet Fisher en mej. Jeanette du Preez het 
die reuse taak van uitdunning van ou boekevoor= 
raad byna afgehandel. Al die landbouproefskrif~ 
teen verhandelinge is ontvang vanaf die keider 
van die Merenskybiblioteek. Die landbou-inge= 
nieursboeke word nou oorgeplaas na mnr. Davies 
by die Merenskybiblioteek. 

Ons groet hier vanaf die Landboubiblioteek. 

DIE TOTIUS-HERDENKINGSAAND 

Totius (Prof. dr. Jacob Daniel du Toit) is op 
21 Februarie 1877 in die Paarl gebore ~n is op 
1 Julie 1953 in Potchefstroom oorlede. 

Op Maandagaand 21 Februarie 1977 is 'n Totius
herdenkingsaand in Merenskybiblioteek gehou. 
Die funksie is gesamentlik deur die biblioteek 
en die Africana Vereniging van Pretoria gereel. 
Die R.G.N. het goedgunstiglik sy Totius-gedenk= 
uitstallinq 1877 - 1977 vir die geleenthe1d be= 
skl kbaar ges te 1 . 

Toe prof. Gerryts die SO\'Ia t honderd aam·Jes i ges 
verwelkom het, het hy gese dat hy protokol links 
laat 1~ en almal as liefhebbers van die Afri= 
kaanse taal, kultuur, godsdiens en van Totius 
welkom heet. · 

Hy het daarna die geleentheidspreker prof. P J 
Nienaber wat tans direkteur van die Nasionale 
Afrikaanse Letterkundige Museum in Bloemfontein 
is, aan die woord gestel en hom geloof vir die 
ywer \':at hy deur die jare aan die dag gel~ het 
om manuskripte, dokumente en boeke vir die nae 
geslag te bewaar. 

' 
Prof. Nienaber is slegs twintig minute gegun, 
maar dit was gou duidelik dat hy twintig u~r 
nodig gehad het om reg te laat geskied aan sy 
liefde vir Totius die predikant, professor, 
Bybelvertaler, taalheld, volksredenaar, digtcr 
en psa 1 mberymer. 

Met sy aansteeklike humor het prof. Nienaber sy 
gehoor telkens aan die lag gehad. Hy het daar= 



van melding gemaak dat Totius alreeds voor sy 
dood deur die Afrikaners gehuldig is. Grootse 
huldigings het hom op sy sestigste en sewentig= 
ste verjaarsdag, op 21 Februarie 1937 en 1947 
te beurt geva 1. 

Die volgende spreker, dr. C G Henning van die 
R.G.N. se Musiekdokumentasiesentrum het oor 
Totius en musiek gepraat. Hy het die feit ge= 
konstateer dat daar gedurende die afgelope 30 
jaar geen toonsettings van Totius se gedigte 
plaasgevind het nie. Volgens dr. Henning het 
komponiste sy gedigte vermy omdat hulle meer 
deur liriese gedigte gefnspireer word as deur 
gedigte wat oor die oeskiedenis handel. Die 
Voortrekker-eeufees van 1938 het egter die toon= 
setting van patriotiese gedigte gestimuleer en 
daartoe gelei dat die gedig "Vegkop 11 deur beide 
Horace Barton en Sydney Richfield getoonset is. 
'n Klankopname van albei toonsettings is deur 
die sanger Dawie Couzyn spesiaal vir die ge
leentheid gemaak en dit is voorgespeel. 

Die aand is verder opgeluister met voordragte 
deur Anna Neethling-Pohl (psalm 130) en Carl 
Trichardt (psalm 8), •n klankopname deur Miemie 
Coertze en •n rolprent oor Totius. Daarna is 
is verversings deur die dames van die biblioteek 

~ ___ bedien. __________ -· 

Die Arbeider 

Ek kyk my in die vertes; 
\'Jat in my eng was, word nou wyd, 
wat swaar was, lig ..• Is dit, my siel, 
geen oomblik uit die Ewigheid? 

Tot ius. 

AFDELING BEPLANNING & ONTWIKKELING 
RUifHEBESPARENDE ~iAATREeLS. Voorstel nr. 1 

Soet is die slaap van die arbeider 
Prediker 5:11 verstelskroef 
--------=---------1 . \o·O 
Die Sosiale Klub 

Aan die begin van die jaar gebeur dinge so vin= 
nig dat •n mens nie behoorlik kans het om die 
nu\'Je kollegas te leer ken nie. Op Vrydagaand, 
die 18de Maart het u die geleentheid om saam 
met h~lle te ontspan, te eet en te dans. Net 
om te sorg dat almal in •n informele en feeste= 
like stemming kom, vra ons dat u so min of meer 
soos Sigeuners sal aantrek. Mnr. Biedermann 
sal sorg dat die Hongaarse smaak ook die spys= 
kaart sal geur. Ons soek nog na •n 11 disco" 
wat die musiek kan maak. lndien ons nie •n 
geskikte een vind nie, is daar ~ie iema~d uit 
ons eie geledere wat sou kans s1en om v1r ons 
musiek te voorsien vir die aand nie? Om die 
koste so laag as moontlik te hou het ons voor= 
lopio die prys op R4,00 per persoon gestel. 
Ons ~ertrou dat u almal die aand by Huis-en
Haard sal kan bywoon. 

Die Sosiale Komitee. 

Die Sosiale komitee vir 1977 is soos volg: 
~~j. Jo Breed (Ontsluiting), Mej. Crhistelle 
Claassens (tweede verdieping), Mnr. Heinrich 
Heymann (eerste verdieping), Mev. Maretha 
Kuhles (Leenafdeling), ~~ej. Ingrid Orban 
(Derde verdieping), Mej. Chrissie Potgieter 
(Ontsluiting), t·:ej. Valerie Snodgrass (Be~tel= 
afdeling), f•1ev. R0elien v.d. Oerg (Tydsknfte), 
tl:ej. Oalena v.d. t·~enve (Bindet·y). Ons hoop 
dat hulle •n interessante sosiale jaar beplan! 
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Ora van valhelm 
aanbeveel gedurende 
eerste paging 

BEPLANNING EN ONTWIKKELING 

Inflasiebekampend. 
Gebruik slegs swa3r= 
tekrag. 
Geen brandstof nodig. 

Skakelino tussen die Biblioteekdiens en die 
'~Je'j)'arte men t 8 1 b TT ote e k k un de 

In die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling 
is ~n skakelkomitee wat verantwoordelik is vir 
die reel van seminaarbesprekings en die wyer 
bekendstelling van die aktiwiteite van die 
afdeling. Hierdie komitee het onlangs saam 
met prof. Boshoff en rr.nr·. Van Brake l van die 
Oepartement Biblioteckkunde vergader om die 
grondslag vir toekomstige samewerking neer te 
1~. 



In die verlede is reeds in beginsel besluit 
dat ondersoeke wat deur biblioteekpersoneel 
onderneem word, as nagraadse studie-materiaal 
aangebied kan word. Ondersoeke wat hulself 
hiertoe leen, asook die prosedure waarvolgens 
hierdie projekte georganiseer sal word, is 
tydens die vergadering bespreek. •n Dokument 
word tans opgestel om hierdie inligting aan 
belangstellendes beskikbaar te stel. 

Volgens die diensvoorwaardes wat sedert Junie 
1975 geld, kan biblioteekpersonecl na 3 jaar 
diens 3 maande studie-verlof kry. Persone wat 
sedert Junie 1975 hier werksaam was, kom dus 
in Junie 1978 hiervoor in aannErking. Hou dit 
gerus in gedagte wanneer u,u studie beplan. 

Sake wat voortspruit uit die samewerking tussen 
die departement en die biblioteek en waarby 
die biblioteekpersoneel belang het, sal deur 
middel van Biblikasie bekend gemaak word. 

Ontsluiting met behulp van DOBIS 

As deel van die rekenariseringsprojek word die 
Onts 1 ui ti ngsmodul e van die DOBIS program-paket 
tans ge~valueer. •n Steekproef van 20 boeke 
is gebruik om die intellektuele inset wat deur 
die twee stelsels vereis word, te vergelyk. 
Die steekproef is in 2 groep~ A en B, verdeel 
en die twee proefpersone, Anette Lessing en 
Annette Steyn het bei de groepe vo 1 gens ·die hand= 
stelsel en met behulp van DOBIS ontsluit. 

Hierdie fase waar die intellektuele inset ge= 
meet is, is afgehandel. Die intellektuele in= 
set, asook die rekenaartyd en kaartproduksie 
en -vervJerking "'at by die onderskeie stelsels 
betrokke is, sal nou na kostes verwerk word vir 
vergelyking. Die speed en vaardigheid waarmee 
die proefpersone die inligting in Dobis inge~ 
sleutel het, was •n lus om te aanskou. Die 
gra~d van d?e 1 ~reffendhei d \'lat tydens die proef= 
nem1ng bere1k 1s, kan net goed voorspel vir die 
rekenarisering. 

Dagboek-statistiek en tydmeting in die Ont
slu1t1ngsatdel1ng 

Die DOBIS-tydmeting is uitgevoer met •n steek= 
proef van 20 boeke wat nie verteenwoordigend 
is van al die materiaal wat deur die afdeling 
hanteer word nie. Die verwerking van die·boeke 
in die handstclse1 is direk vergelyk met die 
verwerk i ng daa rvan vo 1 gens DOBIS. r·1et behul p 
van hierdie onverteenwoordioende monster, kan 
•n geldige direkte vergelyk~ng getref word, 
aangesien dieselfde boeke deur beide stelsels 
hanteer word. Die gegev1ens wat met hierdie 
metings verkry is, kan egter nie veralgemeen 
word nie en om •n volledige beeld van die ak= 
tiwiteite van die Ontsluitinqsafdeling te ver= 
kry, is besluit om •n opname-te maak n~et be= 
hulp van die dagboekstelsel. •n Volledige lys 
van aktiwiteite en die vorm met behulp waarvan 
elke ontsluiter dagboek sal hou, is deur mej. 
Coertze opgestel. 
Deur middel van die daqboekstelsel word die 
tyd \vat die Ontsluitingsafde.ling aan die ver= 
skillcnde kateClot4 iee moteriaill. bv. konsol ida= 
sie, herkatalogiserings ens. bestce, bereken 
as persentasies van die totale tyd dcur die 
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Afdeling bestee. Die tyd wat aan die verskil= 
lende ontsluitingsaktiwiteite bestee word, word 
ook gemeet. Laasgenoemde ge9ewens sal aandui 
tot watter mate die steekproef wat vir die ver= 
gelyking met DOBIS gebruik is, verteenwoordi= 
gend is. 

Die twee opnames vul mekaar dus aan: die tyd= 
metings maak 'n direkte vergelyking met DOBIS 
moontlik en met behulp van die dagboekstelsel 
word •n volledige beeld van die aktiwiteite van 
die Ontsluitingsafdeling verkry. 

EERSTE~AARS 

Die Filistyne is op ons! 

Die Toonbankpersoneel skarrel van die een hoek 
van die toonbank na die ander. Male sonder tal 
word daar verduidelik waar die fotostaatmasjiene 
gevind kan word. By gebrek aan genoeg 11 toer= 
leiers 11 begelei ons trappe eerstejaars deur die 
biblioteek. 

11 Ek wil aansluit dame ..... 

11 Tannie(!) .•• ek wil graag boeke uitneem ... 

.. Hello! Is julle nog steeds hier? ~/at maak 
•n mens nou weer om te registreer? .. 

11 Voltooi asseblief hierdie vorm, onthou die pos= 
kodes en bring vir ons jou registrasiekaart so= 
dra jy di t ontvang het ..... 

Hierdie en nog baie ander frases maal deur jou 
kop. 

~teens is dit halfvyf en die GROOT MOEG sak op 
JOU neer. Jy wonder hoekom jy pootuit is maar 
besef dan dat daar gister 520 studente geregis
treer het en vandag 250. Dit is egter heerlik 
om die oues weer te sien en die nuwe studente 
te verv1elkom. Is dit net nu\ve besems of is 
dit entoesiastiese ywer? 

AANDDIENS 

Op Donderdag 17 Februarie, het Annatjie Momberg 
naderhand tien rand belowe vir enioiemand wat 
die aand vir haar sou werk. Geen toesighouer 
se simpatie het so ver gegaan nie, en om half= 
agt gebeur dit toe: 

Die telefoon lui en •n dametjie by die toonbank 
beant\-mord di t: 

• Bibl ioteekassistente: 11 f·1erenskybibl ioteek •.. 11 

Mev. Stofberg: "Goeienaand dame. Dit is mev. 
pt~of. dr. Sto fberg. r·1y seun is in s tanderd 10, 
en hy moet •n taak skryf oor ruimtereise van 
die toekoms. Kan u asb. g60 vir my alle inlig
ting oor die onden-let~p versamel ? 11 



Bibl ioteekassistente: " ... wel ... ek weet nie 
so mooi of ons sal kan help nie, want saans werk 
daar maar net •n paar, en elkeen ctoen sy eie 
ding 11 

~1ev. Stofberg: "0, maar dis jammer. Kyk maar 
asb. solank vir iets. Ek sal so oor 'n half= 
uur terug skake 1 om te hoor wa t u kon kry ... 

Biblioteekassistente: 11 
•••• hum .•• goed me= 

vrou ..... 

Hierna breek daar konsternasie los in die bib= 
lioteek. Die persoon in beheer ontvang die 
boodskap met die nodige byklanke. 

"Om te dink, mevrou professor doktor Stofberg 
•••• gumf .... en nogal al die inligting, en 
dit oor 'n halfuur. Verbeel jou! 

Intussen klim 11 mevrou prof. dr. Stofberg" net 
na die beindiging van die gesprek in die motor, 
en ry na die biblioteek om goedjies wat sy daar 
vergeet het, te gaan haal. 

Toe mev. Korkie tien minute later by die bib= 
lioteek instap, tref sy •n vuurwarm toesighou= 
dende persoon tussen die naslaanwerke aan. Die 
geval-Stofberg word met kleur en gebaar en ver= 
ontwaardiging aan haar vertel. 

~1ev. Korkie byt hard op haar lip en deel heel= 
hartig in die verontwaardiging. Sy verseker 

·op haar beurt die soekende Annatjie Momberg dat 
di~ inligting wat sy het, heeltemaal voldoende 
is vir 'n skoolkind, beseffende dat enige ont= 
hullings op daardie stadium •n geweldige anti
kl imaks sou \'lees. 

Die ergste van alles vir die verontwaardige mej. 
Nomberg, is die fei t da t mev. prof. dr. Stofberg, 
\'/at sy met soveel gemengde gevoelens gesit en 
inwag het, tot hede nou nog nie opgedaag het 
nie! 

I A TALL ORDER - .BUT NEVER A DULL ~10MENT I 

Geagte Redaksie, 

Graag Hil ek namens die personeel van die Me= 
renskybiblioteek die redaktrise van Biblikasie, 
mej. Ilse Pellissier hartlik geluk\'Jens met naar 
prestasie. So tussen die bedrywiqhede van die 
leenafdeling deur het sy die moed en die durf om 
die nagraadse diploma in Museuckunde voltyds 
aan te durf en boonop met 'n onderskeiding te 
slaag! 

Mej. Marietjie Pauw. 

Bo al u danker borne, o Heer~ 
groei n~ •n enk'lc reusboom uit: 
dit is die wag-•n-bietjie-bos 
van U besluit. 

Totius. 
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LUS VIR LEES '? 

N224.2(08) 

PIYYUTIM 

Die biblioteek het 'n baie waardevolle 
versameling Hebreeuse werke bekom, nl. faksimi= 
lie afdrukke van ou Hebreeuse manuskripte. On= 
der andere is daa~~ die Piyyutim, wat bestaan 
uit spesiale bykomende gesknTfe \'lat tydens 
spesiale Joodse godsdienstige dae gebruik word. 
So bv. is daar Piyyutim vir vasdae en vir, spe= 
siale Sabbatdienste tydens Jom Kippoer (Die 
Groot Versoendag) en Rosh Hashan1 (Joodse Nuwe= 
jaar). 

Verder bevat een van die Piyyutimbande ou Klaag= 
liedere wat geskryf is na aanleiding van die 
vervolging van die Jade in Spanje in 1391. Hier= 
die Klaagliederev10rd nou vir die eerste keer in 
hierdie reeks gepubliseer. 

Al die bande, in half- en kwartleer gebind, is 
genommerde uitgawes, wat in waarde sal toeneem. 
en uiteindelik 'n kosbare versameling in die 
biblioteek sal wees. 

N 588.1 

JOHNSON, H 
The International book of trees. 
London, Beazley, 1973. 

'n Mens kan vir jare in die buitelug loop 
sander om werklik te sien. Of jy kan jou o~ 
oop~aak en sien hoe fyn die boomtakke patrone 
teen die blou lug maak, bewus word van 'n on
ei nd i ge rykdom van oorsprong en groei , van 1 e\ve 
en skoonheid in elke boom in elke straat, park 
of veld. 

In hierdie ten valle oeillustreerde boek word 
al die belangrikste b;me in die tuine en bosse 
van die w~reld behandel. Dit handel oor die 
struktuur en lewenssiklus van bo~e, hulle plek 
in die ekologie en in die geskiedenis van die 
mens, oar bosbou, plant en snoei van borne, die 
Bonzai-kuns en die gebruik van borne in iandskaps
argitektuur. 

En soos 'n boom self, is hierdie boek ook tege
lykertyd prakties en pragtig, want in die slot
aedeelte vind •n mens alles wat enige tuinier, 
;elfs die professionele tuinier, wil weet, o.a. 
die seleksie van borne vir •n spesifieke doel, 
behandeling van boomsiektes en peste, Griekse 
en La tynse name en ook 1 andkaa rte \·Ia t aandui · 
watter borne waar groei. 

'n.Boek is. 1 n vricnd; •n goeie boek is 'n goeie 
vr1e~d. D1t sal met jou praat wanneer jy wil 
h~ d1t moet praat, en dit sal swyg wanneer jy 
\'Jil he dit moct swyg - en daar is bt~a rr.in vrien
dc Wdt wys ger.oeg is om so te handel. 

lyman Abbott. 



PEANUTS - deur Charles Schulz 
Do~al l'imp.-1 woltll~llld 

j.Iil;t uns altyu! . 

he!<el puntjies 
LAWWE VRAE EN NOG LAW~~ER ANTWOORDE 

Tas in die hand en hoed op die kop hardloop 'n 
man lanas 'n tre1n wat uit die stasie vertrek. 
Ongelukkig kan hy die trein nie inhaal nie. 'n 
Persoon wat van die teenoorgestelde kant af aan= 
gestap kom, vra ewe belangstellend: "Het u die 
trein verpas? 11 

Die man haal sy hoed af en waai homself daarmee 
koud ten.,ryl hy anb:oord: 11 Nee, ek jaag die trei n 
uit die stasie, dis my werk. 11 

Terwyl die huisgesin se meubels in di: v:rvoer= 
wa gelaai word, stap 'n m~n e~e nuusk1er1~ nader 
en vra: 11 Trek julle?" D1e e1enaar van d1e meu= 
bels antwoord toe ewe droog: .. Nee, ek laai my 
meubels elke maand op en gaan ry 'n entjie met 
hulle. Dis mos nie reg dat hulle altyd by die 
huis moet bly nie! 11 

(Met erkenning aan Fanus Rautenbach se rubriek 
OF SO lETS ... in Die Transvaler) 

Gxagtx Mxnxxr, 

Xk hxt hixrdix tikmasjixn by u gxkoop. Xk vind 
xgter dat dit 'n bixtjix moxilikhxid gxx. In 
plaas van 'n x tik dit 'n x. 

Dix uwx, 

Hxlxnx van XXdxn 

PS. HXXXXXXLP ASSXBLIXF! 

Dis net logies, vervan9 dit 
met mi k rofi che, dan vocter 
die t.J fc 1 om. 
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.Ann;t K.11"f'nina" kom 
Lot die redding! 

\f\Jelkorn .... totslens 

Gedurende Februarie het die Nerenskybiblioteek 
afskeid geneem van mev. Greta Fouri~. In haar 
afwesigheid neem ons van haar afske1d en wens 
haar 'n aangename tuisbly toe. 

Mnr. Jan Kruger was van 16 November t?t 5 Fe= 
bruarie by die Bindery werksaam maar 1s tans 
by die Dept. Fis1ese Chemie in die tuig. Ons 
beste wense vergesel hom. 

Mev Linda de Villiers is nou al so 'n bekende 
by iBL dat haar verwelkoming byna agterwe~ g~= 
bly-net! Ons hoop dat jy jou werk by IBL ba1e 
geniet en al goed tuis voel. ~inda wa~ v~rlede 
jaar nog 'n Tukkie student en 1s dus n1e 1n werk= 
likheid 'n vreemdeling vir ons nie. 

Mev. Annamare Geldenhuys is sedert Februarie 
werksaam by die tydskrifafdeling. Sy is in 
Desember getroud en het haar onderwysopleiding 
aan die Wellingtonse OndervJyskollege deurloop 
voordat sy haar na Pretoria begewe het. Aan 
jou wil ons ook baie welkom se met die hoop dat 
jou dienstyd in die Merenskybiblioteek aange= 
naam sal wees. 

Persone wat hulle op 1 Maart by ons aansluit en 
wie ons met ope arms ontvang, is: Mev. S de 
Villiers, mev. A C Kleu, mej. J M Joubert en 
mej. A C Smuts. 

Alhoewel nie 'n nuwelinq in ons midde nie, wens 
ons graag vir mev. Rita-9t~o geluk ~et,haar be= 
vordering tot die Ontslu1t1ngsafdel.1ng. 

Vrydagaand, 25 Fcbruarie vind daar ~root atle= 
tiek op die L C de Villiers-stadium plaas. Ma= 
ties en Tukkies gaan kragte meet waar dit lyk 
nie asof die jaar by die Mcrenskybibliotee~ ~~ 
haar studies as Tukkiestudent van mej. AnnatJle 
t·\Jmberg 'n \~ARE TUKKIE gemaak hct ni~! ~.l~ar 
3-jarige klein nefie, /\ltus ~~omberg 1s d1e Ma= 
ties s~ gelukbringertjie en.het rn~t ~ie s~~n . 
saamqekom vir die geleenthe1d. D1t 1s du1ael1k 
waar-Annatjie se lojaliteit gaan wees met die 
geleentheid. 



In die halfuur teepouse per dag kan berge ver= 
sit word. 'n ~1ens staan stom om al die harde 
werk te aanskou. Hekelpatrone word uitgeruil 
en diegene wat nie hou van hekel nie, brei die 
een trui na die ander. Ons wonder wat rnev. 
Babs von Ehrenberg se vol gende 11 \·terkstuk" gaan 
\'tees. ~tej. Ingrid Orban se beddeken vorder 
fluks maar dit wil voorkom asof mej. Carien 
Human deesdae liewer net wil teedrink en ae= 
sels: Op 'n dag kom mej. Ilse Pellissier-toe 
mos met 'n mandjie afvallappies en seskantige 
kartonnetjies daar aan. Die nuuskierigheid w~s 
groot en na 'n noukeurige verduideliking van 
haar kant het baie vlamgevat. Baie maak nou 
lappieskomberse! Die etensuur gaan vir mev. 
lorraine Erasmus en mej. Anna-Mari Honiball 
ook geensins ledig verby nie. Die ywer waarmee 
hulle handwerk doen laat menige skaam staan. 

Die bewoners van Buitemuurs se vierde en vyfde 
verdiepings wil graag die teekoppie-komitee 
bedank vir ons nuwe koppies van onbreekbare 
industri~le poliuretaan. Hulle bring gewis 
helder sonlig in die teekamer. 

Nadat die weerlig mnr. Theophilus du Toit se 
huis tweemaal raakgeslaan het, het hy dit raad= 
saam geag om sy televisie-antenna en huis te 
herbedraad. 

Ons hartlike gelukwense aan mej. Elbie Kok en 
mnr. Fred Smal met hul verlowing die 29ste 
Januarie. 

Ons wens almal \'/at hul biblioteekeksar.1ens ge= 
slaag het, van harte geluk. 

f·1ejj. Jo Breed en Magri et Lee het na die moei = 
like studietyd 'n bietjie gaan r:.Js. Hulle het 
heerlik vakansie gehou en is tans weer terug 
in.ons midde. 

11ej. M::1nda ~1orsner is tans met verlof. 

Mnr. D Hughes bring sy welverdiende ruspouse in 
Durban deur. 

~~ev. D ~!heeler neem nie afskeid van die perso= 
neel aan die einde van Februarie nie, maar gaan 
vir 4 maande tuis bly. Ons wens haar en mnr. 
Wheeler alles van die beste met die kleinding 
wat oppad is. 

Nog 'n vreemde gesig by IBL! Dit is mev. San= 
nic Hattingh wat eers by Ontsluiting werksaam 
was. Ons dien nog nie veel van haar nie aange= 
sien sy nog te besig is met 'n intensiewe oplei= 
ding. Helkom! 

'n Nuwe figuur op die laergrondverdieping is 
rnnr. Neels Venter by die kleinqeldtoonbank. Ons 
moet se die leinoeldtoonbank 1s darem baie na= 
der aan die tikst~rs van Ontsluiting as die 
derde verdieping, ne Neels. 

~1ej. Ansie Nolte het haar van UP se buitemuurse 
klasse losgemaak en by Unisa ingeskryf. Sy is 
a l}eeds druk bes i g met haa r werksopdragte. Ons 
wens haar alle sukses toe en hoop sy geniet haar 
studies en dat die beloning aan die einde van 
die jaar groot sal wees. Moet net nie dat die 
groter vryhei d j ou skoon roeke 1 oos maak ni e! 

Mnr. Nic van Vuuren se vader was ernstig siek 
na 'n trombose aanval. Hy is nog steeds in 
Windhoek se hospitaal. Ons wens hom •n spoe= 
dige herstel toe. 

t~ev. Rautenbach sterk by haar dogter op Carle= 
tonville aan. Ons vertrou dat sy spoedig vol= 
kome sal herstel. Veral in die kelder mis Geral= 
dine en Tinus haar vrolike humor wat die sleur= 
werk so opgevrolik het. 

Ja, ek weet die hoes klink beter. Ek het 
dan die hele nag geoefen. 

Die "griep" of "verkoue 11 het die r~erenskybibl io::!o 
teek nie oorgeslaan nie. Ons is bly dat mev. 
Helene Fourie weer terug is na •n slegte toer= 
tjie met longontsteking tuis. Mev. Hannetjie 
~1~rnewick hou haar taai, maar haar ogies wil 
nie blink soos vroe~r nie. Mev. Alida Dippe= 
naar hoort nog in die bed, maar haar pligsbe= 
sef is te s terk en sy is \·:eer terug by haar 
lessenaar. 

~iev. Maretha Kuhles het ook 'n dag in die bed 
gebly om "one day flu" op die proef te stel. 
Mev. Dina Smith het ons verseker dat dit die 
wo~dermiddel is wat haar weer so gcu reggeruk 
het. Drink maar die vitamine pille en pasop 
vir 'n somer verkoue! 

V~n veranderi nge gepraa t, i ndi en ; em~nd na rilnr. l 0~; 7. 30 nm o~ 23 Febr~~a ri e het mev. ~'vonne ~~ots 
T1nus Pelser sock - hy hou deesdae v1 r mev. Ge= d~~ lewe ~eskenk ~an n ~lb (Kg?) baoadogt~r-
raldine Hilkes in die kelderverdieping gese1skap . ~J~e! ,Bale hartl1k ~c:luK Yvonne, mdg sy v1r 
Ge~~kkig k~n Tinus .noq al tyd sorg ,dat hy 9_1 edul,"'Cnt~er' ~~~-~!e n bron van batt.: geluk wees. 
sp1tstye d1e troll1e by toonbank r1.oet leegmaak. R~r-""rSIE· 
Sodocnde verloo~· hy nie totaal kontak r.1et die ... uH,_ • 
besoeke,~s nie, \·tant almal stel nou nie soveel l•lej I M Pcllissier- redaktrise 
belang in ou tydskrifte om spesiaal 'n dra.ai f·lrn· H P v.d. f·1en-Je ~ sub-rcdokteur 
in die kcldervenJicpin9 te r.'aak nie! t·1ev f1 L ~~uhles - sub-redaktrise 
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fotoblad 

welkom! 

Mev. Annemare Geldenhuys 
Tydskrifafdeling 

Mev. Linda de Villiers 
IBL 

Mnr. Jan Kruger 
Bindery 

totsiens 

Eerstejaars besoek ~~renskybiblioteek 

Mev. Daleen Stols verduidelik 

Eerstejaars bestudeer 'n inligtingspamflet 

Grepe uit die Totius-uitstalling 
op die eerste verdieping 
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so groei ons .... die vakbibliotekarisstelsel 

Ek het verlede maand enkele besonderhede ver
strek oor ons gebruikers se positiewe reaksie 
op die vernuwing wat by die grootste gedeelte 
van ons Biblioteekdiens bewerkstellig is. Die 
gebruikerstatistiek het eweneens aangetoon hoe 
noodsaaklik 'n ve~beterinc van die fisiese fasi
liteite by Buitemuurs sowel as ons mediese bib
lioteke is. Cit is in hierdie vroee stadium 
van die jaar reeds duidelik dat ons pogings om 
die Macfayden-biblioteek by Buitemuurs beter toe 
te rus, dividende afwerp. Volgens die Takbiblio
tekaris, mnr. Du Toit, word die biblioteek beslis 
beter as in. die ooreenstemmende tydnerk verlede 
jaar ~enut. Ten e~nde u ~lwal op hoogte te stel 
van d1e o~vang en 1nhoud van ons Biblioteekdiens 
se werksaar;hedc wi 1 ek in die vo 1 gende naa r norn
mers Viln Biblikasie enkele gege\·:cns verstrek oor 
die funksionering van die verskillende afdelings 
in ons Biblioteekdiens. 

Op die Hillcrest-kampus (d.w.s. in die r~rensky
Biblioteek, Landboubiblioteek en M~siekbiblioteek) 
moes die Vakbibliotekarissteisel sedert die be
gin van verlede jaar sy eerste tree op 'n iet-
wat onsekere en nuwe weg 9.ee. Deur die instel
ling van die stelsel is o.a. geroog om nog gra
ter dividende op die Aanskafafdeling, die Ont
sluitingsafdeling, die leenafdeling en die Bin
dery se werk te verseker. Die harde werk deur 
genoemde afde1ings meet immers uitmond in 'n op
timale benutting van die biblioteek en die Vak
bibliotekarisstelsel moes dien as 'n kommunika
sie- en professionele fokusount waar Biblioteek-
di ens :n gebrui ker mek~a r o~tmoet. Die vraag is 
egter 1n.watter mate d1e stelsel binne sy eer~e 
b:staansJaar by dosente en studente inslag kon 
Vlnd. 

Die veertien Vakbibliotekarisse- hier op die 
Hillcrest-kan'pus moes - oedurende 1976 na 'n 
totaal van 87 departemente se belange omsien. 
In die meeste gevalle ~oes van meet af aan met 
depa~temente kontak gemaak word in 'n poging om 
'n s1nvolle inskakeling van die Biblioteekdiens 
by onderrigs~ en navorsirigs-aktiwiteite te be
vorder. Benewens die voorqraadse en honneurs 
studente wat by geleenthei~ ook aandag vra, het 
'n totaal van 2 420 dosente en ~aqister- en dok
torale studente op meer persoonlike en inten
siewe aandag aanspraak gemaak. Alhoewel daar 
nie noukeurig rekord Gehou is nie, het die bib-

liografiese dienste wat gelewer is onder andere 
die opstel van 175 bibliografie~ ingesluit en 
'n aanvang is gemaak met die lewering van 'n 
lektuurberigdiens. Teen die einde van die jaar 
is gesamentlik 467 verskillende tydskrifte na 
departemente gesirkuleer . . Daarbenewer1s is die 
i nhoudsopgawes· van ,757 verdere tydskri fte (7080 
aflewerings) by ontvangs gefotostateer en aan de-
partemente beskikbaar gestel. 

Die gebalanseerde en doelmatige uitbouing van 
alle vakversamelings aan die vakbibliotekarisse 
toevertrou, was een van die belanorikste en moei
likste verpligtinge. Danksy die ~uim fondse be
skik~aar is goeie vordering gemaak met die aan
vulllng van ernstige leemtes by sommige v~kver

samelings. In die looo van 1976 is aanbevelings 
vir boekbestellings ten bedrae van R263 540 de~r 
vak- en takbibliotekarisse na die Aanskafafdeling 
gekanaliseer. Ten spyte daarvan was daar teen 
die einde van die jaar 'n totaal van 8 4!9 aan~ 
bevelings vir ·boekbestellinns in die Aanskafaf
deling voor hande wat weens-die oorskryding van 
ons 1976-boekbegroting nie afoehandel kon word 
nie. Ten spyte van die ruim ;oorsiening van 
fondse vir 1976 moet leemtes in die vakversame
lings van 72 departemente noq aandao neniet. Se
dertdien het die finanSiele toestand eater aan
sienlik versleg en dit is onwaarskynli~ dat hier
die versamelings binne afsier.bare tyd bevredi
gend aangevul sal kan word. 

Benewens die sinvolle uitbouing van vakversame
lings is die vakbibliotekarisstelsel ook vir 
die fisiese . instandhouding v~n die versameling 
verantwoordelik. Teen die einde van 1976 was 
daar op die Hillcrest-kaMrus alleen 7 764 tyd
skrifvolumes wat nog ingebind moet word ook 
4 28 boeke wat wag om herstel te word. Besonder
hede oor die programmering van die Bindery se 
werksaamhede vir die volgende paar jaar word 
eersdaags aan my voorgele. Die Adiunk-direkteur 
(Administratief), ~nr. Duminy, is ~gter vol ver
troue dat die huidige agterstand ten opsiote van 
bindwerk in ons Biblioteekdiens wel binne-die 
volgende paar jaar uitge~is sal kan word. 

Onde~ omstandishede is goeie vordcring gemaak 
om d1e gebruik van ons fasiliteite en dienste 
tc bevorder. Oit blyk o.a. uit die srontane 
wyse waaror soveel nebruikers reeds hulle waar-



dcrina betuig het. Tog meld die Vakbiblioteka
risse in hulle jaarverslae dat daar op die hoof
kampus nog ongeveer 52 depa rtemente is wa t hull e 
vakversamelings redelik tot swak en selfs nooit 
gebruik nie. Sodanige departen:ente sal in die 
loop van die jaar dJadwerklike aandaq van die 
betrokke Vakbibliotek~risse woet oen1et. Dit 
hang saam met 'n program van onde~ria in biblio
teekgebruik wat in 1~76 nog nie tot ~Y reg kon 
~om nie en wat elke vakbibliotekaris vanjaar in 
oorleg n~t departementshoofde meet ontwikkel. 
Hierdie onderrig in biblioteekgebruik dien nie 
ter aanvulling van die biblioteekorientering 
vir eerstejaars nie, maar is veral oerio oo die 
behoeftes van· die gevorderde en nagraadse stu
dent asook die dosent self. 

Sedert November 1976 woon die hoofde van die 
btee mediese biblioteke en die Veeartsenykunde
biblioteek alle vakbibliotekarisvergaderings 
by en die Vakbibliotekarisbeginsel sal eventueel 
dwarsdeur ons hele Biblioteekdiens toegeoas word. 
Die hoofde van takbiblioteke wat reeds 'n vernu
wing ondergaan het (d.w.s. die Landboubiblioteek 
tu die Veeartsenykunde-biblioteek) tree reeds 
ten volle op as Vakbibliotekarisse. By die BMW
biblioteek en die biblioteek by Klinies word vak
bibliotekarisdiens gelewer in soverre fasiliteite 
dit toelaat. Sodra die verbeterina van die fi
siese fasiliteite afgehandel en die personeelsi
tuasie deeglik in oenskou geneem is, sal 'n vak
bibliotekarisdiens vir die fakulteite Tandheel
kunde en Geneeskunde ontwikkel kan word. 

Negentien-ses-en-sewentig was die ~eboortejaar 
van ons vakbibliotekarisstelsel. In 1977 meet 
die stelsel mondioheid bereik en sal almal hoer 
eise daaraan stel: Dit sal beplanning, beter 
or~anisasie en adrninistrasie en groot aanpasbaar
held verg. Les bes sal 'n voortaesette ontwikke
ling van professionele kundigheid, inisiatief en 
oordeelsvermoe nie agterwee mag bly nie. 

R.f\AI ... 

Anb10ord: 

-
·~aaJds a~ ao~ sussaJ~~a~O~L 

-q~q~e~ a~p wo fi~saq s~ JossajOJd 

r~;. 

~ 
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van die buitepost~ 
~UUS VAN DIE VOORKLINIESE BIBLI~TEEK 

Hier by Voorklinies is dit deesdae baie bedrywig. 
Die studente het blykbaar besluit om baie aandag 
aan hul studies te bestee en die biblioteek word 
druk bcsoek. Ongelukkig is daar r.ie altyd ge
noeg sitpiek vir al die entoesiaste nie en die 
vergrote biblioteek, wat tans beplan word, sal 
deur almal verwelkom word. 

Behalwe die beperkte sitplekruimte en bergruimte, 
is hier neg 'n probleem: met die keeler, nat 
weer wat ons deesdae ondervin~word die biblio
teek se deur toegehou en dis nie altyd so maklik 
om in die biblioteek te kom nie, want 'n·mens 
meet n~t weet hoe om die deur oop te maak. Dit 
is nogal komies om al die pogings te aanskou. 
Normaalwea meet die deur hard gestamp word en 
di~ wat dit nie weet nie, het probleme. Party
keer egter, ek weet nie of dit van rnoedswillig
heid is en of die deur dalk vroumensstreke uit
haal nie, moet 'n mens hom net 'n sagte drukkie 
gee om hom oop te maak. 

Dit is veral oedurende etenstye wanneer die 
meeste proble~e opduik. Die personeellid aan 
diens is dan agter die toonbank wat regoor die 
deur is. 'n Geruk en pluk aan die deur laat 
•n mens gewoonlik opkyk. Die persoon aan die 
ander kant pluk aan die deur en beduie met 9esi9 
en hande dat die deur nie wil oopgaan nie. Dan 
verskyn daar skielik so 'n begrypende uitdruk
king op sy gesig en hy besluit dat.die biblio
teek seker etenstyd qesluit is. D1e personeel
lid probeer van die binnekant beduie dat die 
Biblioteek wel 66p is en dan is dit •n oor en 
weer beduiery. Partykeer is die kor.munikasie 
nie so goed nie en draai die persoon ewe moede
loos om. Dit kos dan ratsheid van die personeel
lid se kant om op te sprin9 en gou die deur oop 
te maak om aan die persoon te bewys dat die 
Biblioteek wel oop is. 

Party persone raak heel aggressief en tr~k ery 
stamp die deur totdat hy (die persoon, n1e d1e 
deur nie!) naderhand rooi in die gesig is. As. 
jy dan nadergaan om die deur cop te maak, en d1t 
oebeur nogal dikwels dat die deur dan heel mak
lik oopgaan, is die persoon baie verlee. 

Ons het selfs al kennisgewings op die deur qe
sit waarop 11 Stoot" aan die buitekant en .,trek" 
aan die binnekant staan. Dit het vir 'n rukkie 
goed gegaan totdat e£~ van cie studente di~ twee 
stukkies papiere omryeruil het en toe was d1 t 
eers konsternasie. Ek dink Jamie Uys sou •n 
aoeie "skoot" vir sy 11 Funny People" hier kon 
skiet! 

Ek haat en ek het lief: ek weet nie hoe nie. 
0 my land, o my land: jy is ek. 
Ek ken jou en ek haa~ jou soos ek my haa t. 
Ek het jou 1 ief soos. ek my soms 1 ief durf h~. 

N P van Hyk Louw 
Tristia (Elegiese Verse) 



uit· die afdelings 

onts!uiting 
Verlede maande het Biblika~ie berig oor die 
dagboekstelsel \·Jat 1ncfie Or\fsl uitin~safdel ing 
inqestel is vir die verqelyking van die verskil
le~de ontsluitinqsaktiw~teite in die handstelse1 
met die verv:erking daarvan vol gens DOBIS. Hier
die maand plaas ons graag 'n bladsy uit die dag
boek van 'n ontsluiter. 

07h30: Eers mOre s@ vir almal en verneem wat 
het gisteraand gebeur. 

07h40: Water gaan haal vir die dag en benodigd
hede regsit vir die ontsluitingsaksie, 
o.a. 'n dosyn skerp potlode en rosyne 
om aan te knibbel. 

07h45: Eers kyk wie is in die afdelingshoof se 
kantoor - aag, sommer 'n vakreferent. 

07h50: Die vorige dag se probleme afhandel. 
Statistiek: 2, want die derde is onop
gelos. 

08h30: Reel vir more se kaekbeurt - die minute 
stap aan, want almal het 'n s~ in die 
saak, en buitendien bly Hatfieldbakkery 
se nomrrer beset. 

09h30: Tyd vir kaarte inliasseer- meteens ge
leenthcid vir kommunikasie, solank die 
afdelingshoof ons nie hoor nie. As ek 
hul nie n6u vertel van laas Saterdagaand 
nie, ontwikkel ek 'n geestelike wanba
lans - mens kan nie alles so vir jouself 
hou nie. 

10h15: Teetyd \'Jat ons bietjie mag uu-ii-t-rek. 

10h35: Kaartjies laat sak. Twee personeellede 
skryf 10 minute beseringstyd op, want 
X het te vinnig uit haar stoel opqestaan 
en die kop gekap teen 'n oop katalogus
laai bokant haar. 

llhOO: Die verklikker lui en almal se koppe 
draai. Een minuut verby ... dink net 
as 20 mense so tyd verspil! 

12h00: Katalogusprobleme uitdeel - eers by elk
een kuier, net s6 lank sy nie die pro
bleem vir jou teruggee nie. 

12h10: Nou moet regtig gewerk word. Tien boeke 
in 'n japtrao afhandel, moet darem bie
tjie indruk maak. 

"Jammer om te pla, maar help asb. met 
die hoofwoord! .. 

"S{! my eers hoe laat is dit?" - skryf 
neer, en dit neem dertig sekondes in 
beslag ... 

Hierna 'n tydjie afknyp vir·kommunikasie, 
nr. 37 op die lys en ook introversie, 
maar d i t he t n i e • n no rm~1e r n i e - s e d us 
rna a r· J?..!:Eb 1 eem 0 a fgeha nde 1 . 

13h45: Etenstyd en =n uur later ewe soet op 
tyd agter die skryftafel al is die oog
lede ho~ swaar. Nou ecrs wcrk aan die 
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buitemuurse probleem wat 

14h30: Onderbreek word deur 'n telefoonoproep. 
Aangesien die tyd opgeskryf mag word, 
kan ek nou maar al my privaatsake met 
my vriendin bespreek. 

14h45: Buitemuurse probleem vervolg - 'n hope
lose soek~oq en hanteer 10 lywige stam
boeke. D1t hou mens jonk en fiks. 

15h15: Weer teetyd en daa rna die mi krofi 1m naan 
~ees.- ek.m:)et 'n tydjie afknyp om daar 
1n d1e st1lte 'n uiltjie te knip, want 
vanaand gaan ons na die middernagsessie. 

16h20: Tyd vir aanteken van statistiek - lyk 
maar power - ?kryf dus neer probleme. 

16h25: Heerlike ou oppak om huiswaarts te keer. 

gebeure 

Die Sigeuneraand van 18 Maart was 'n fees! 
Helfte van Dl die lekker was die voorbereidinas 
vir die groot aand. Die sosiale komitee het -
kajuitraad gehou en werk is uitgedeel. Elkeen 
het sy taak gehad en heel gou het nog 'n paar 
talente die lig gesien. Sake het egter nie al
tyd voor die \'lind verloop nie maar elke probleem 
is netjies gesystap. 

Stringe papierblomme is gemaak, plakkate is ge
skilder, tafelrangskikkings is opgetower, die 
bindery het goedgunstiqlik ingespring en gehelp 
met die druk van spyskaarte, die wyn moes bestel 
word, weer en weer is samesprekinge random die 
spyskaart gehou, die musiek ~oes in ons smaak 
val, op nommer nege-en-negentig is 'n doos sjoko
lade gekoop vir die rnees oorspronklike sigeune
ri n ••• 

Uiteindelik het 19h00 aangebreek. By die deur 
is die oaste vriendelik ontvanq deur mnr. en 
mev. Ku~les teen 'n agtergrond.van egte ~igeuner
musiek. Heel gou hct alma1 kennis ge!faak ·!ar1gs 
di c \veg van vrecmdc tlorpe en het s6 1 ekker ge
kuier dat scmmige met moeite uit 'n gesprek los
geskeur is. 



Die smaaklike Hongaarse geregte het gou-gou 
verdwyn en nadat die koffiekoppies terungestoot 
is het die kaperjo 11 e begin. Die mans ~1oes gou 
touwys gemaak \'lOrd want hul s i geunervri endi nne 
het reeds die passies gedurende •n paar etens
ure geoefen. Na •n paar vinnige draaie op die 
mars van polsende ritmes, het ons maar die aftog 
geblaas en het die dans in alle erns begin. 

Die dame wat met die sjokolade \o.Jeggestap het 
.was niemand anders as Annie Pienaar nie en Johan 
Annandale, Innarie de Vaal se verloofde, het 
koning gekraai oor die ander mans. Dit was 'n 
heerlike aand saam met kolleqas en dit is die 
een aand in die jaar wat niemand mag misloop nie. 

DANK IE 

Die bestuur van die Sosiale Klub, asook al die 
personeellede wat die Sigeuneraand op die 18de 
Maart bygewoon het, wil graag die volgende per
sane bedank wat gehelp het om die lokaal te ver
sier: ons dink veral aan die dames van die der
de vlak vir die blomme wat hulle gemaak het, wat 
op spesiale versoek aanbly in Huis en Haard om 
die kafeteria te verfraai. 

Baie dankie aan Ilse Pellissier en Gerhard Pot
gieter vir die oorspronklike plakkate vir die 
~ure. (Dit was vir sommige mense pragti9e aandenk
lngs. 
Ons hartlike dank oak aan almal wat blomme ae
bring het vir skouerruikers en tafelrangskikkings, 
asook vir die persone wat dit so mooi verwerk het 
- veral Irene Venter wat haar slag hier gewys het. 

LUS VIR LEES ? . 
574.5 

MAN, Nature and Ecology; with an intro
duction by Sir Julian Huxley 

Die groot vraagstukke van vandag oaan nie soseer 
om die dreigende gevaar van 'n vernietigende cor
log of die moraliteit van kernwanens nie. Die 
oorkoepelende vraagstuk gaan eerder oor die kwa
liteit van die lewensven-Jaotina \'tat daar vir()i1-s 
en ons kinders is, in •n w~rela waarin die deli
kate balans tussen lewe, natuur en omgewing op 
vele·vlakke en vanuit baie oorde bedreia word. 
Die belangrike vraag is: Wat le vir ons in die 
toekoms voor uit 'n ekologiese oogpunt gesien? 

Die is nie 'n maklike vraag om te beantwoord 
nie. Die lewensweb van die natuur word in on
eindig ingewikkelde patrone gespin, vol komplek
se nuanses en delikate balanse en die wetenskap 
begin maar net-net verstaan wat dit alles behels. 
Om 'n wereld vir die nageslag na te laat waarin 
hulle kan lewe moet die vraagstuk egter dringend 
verstaan en opgelos word. 

Hierdie boek se uitgangspunt is die balans tus
sen lewe en naluw~ voor die mens met sy tegnoio
gie en sy uitvindings die lewe op aarde begin 
beinvloed het. Vanuit hierdie basis word ver
duidelik presies hoe die mens die balans versteur 
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het en daar~ee word die huidige probleme in per
spektief geplaas; waar die mens alreeds sy foute 
besef en reggestel het en in watter opsi9te daar 
nog kans is op verbeteri ng en regste 11 i ng. • n 
Insiggewende en in baif opsigt~ •n onrusbarende 
boek. 

810.4 Villiers, D 

VILLIERS, C G S 

Die Sneeu van ander jare. 

I~ hierdie boek kry mens tereg 'n herskepping van 
d1e Boereverlede van ons volk, nie net in 'n ro
mantiese en nostalgiese sin nie, mzlr oak uit 'n 
verantwoordelikheidsbesef teenoor di~ hede. 

Hierdie bloemlesing vertoon dr. Con de Villiers 
se kuns op sy beste. Sy verhale en essays is 
meesal uit die volksverlede gegryp, maar nie 
noadwendig vir die volk geskryf nie, sy werk word 
internasionaal. So het hy tewens self iewers in 
die bun de 1 gese: ... n r1ens kan eers ·i nternas i o
naal voel as jy die waarde van jou eie besef aan 
die internasionale aan die toetssteen van die 
nasionale onderwerp ... 

r~et pi etei t skryf hy oar sy 1 and en sy mense, 
maar veral oor die streek waar hy gebore en ge
toe is. Sy streekkuns is egter nie kleinkuns 
nie. 'n Aristokratiese afstand tot sy stof sorg 
dat hy nooit in kleinlike uitbeelding verval 
nie. 

Teen hierdie agtergrond gesien, is "Die Sneeu 
van ander jareu 'n Overbergse skatkis, meer nog, 
'n Afrikaanse erfenis. 



hekelpuntjies 

Die grootste boek 

Die grcotste boek in die wereld is die ~Li~tle 
Red Elf 11

, 'n storie in 64 verse, deur W1ll1am 
p Wood, wat die boek antwerp, gekonstrueer en 
gedruk het. Die ~?ogte v~n d~e b~ek is.2,2 
meter en \'lanneer dlt oop 1s, 1s d1e wyd-ce 3 
meter. 

Verstreke leentyd 

Op 7 Oesember 1968 is 'n_bo~k wat i~ 1~23 u~t
geneem is by die Univers1te1t va~ C1nc1nna~1 
se mediese biblioteek, teruggebr1ng deur d1e 
oorspronklike lener se agter kleinseun - die 
boete van ongeveer R20,00 is hulle vrygeskeld. 

Die redaktrise vra 
'n artikel vir biblikasie. 
Die ontsluiters kla 
hul het nie inspirasie. 
Dit laat my dink 
aan die jare van 'n kind 
en die nodige koerasie 
vir die sluk van spinasie. 
Dis darem nie so erg -
ek het sommer net geterg. 

RAAR f!lt'\AR HAAR! 

3 MERENSKY BIBLIOTEEK UNIV. VAN PRETORIA 
Datum · Klas Nommer Registerr.ommer i. 120 .{,. 7<> .I I 02-<+: '8". I I LJ.Sio • s 74 I 

Outeur JJ5~:.t!~~~L.!!..L.J:/_____ ' 
r· Titel ~~!.5:' ct_y_o_[__~~~!:__;{~ ___ f."a__g±_a.ci.W.!.!::-
• 1/hYo.l"lE'vS __ 0 -'-L---·--·--
" Vervaldatum ··------------

'-'· vv ... •·''' 1-·D·M~IOf)..S 
Naam van I.Jner -------~-

j (BI0kietters) . 

Wt0f8i~35-G2e&2!) Handtekening -~~=~ --::.-.:-__ _ 
Hierdie is 'r. uitstaande boek en die lener 
reagecr nie op aanmanings nie! 

·----·------------------~ 

Arbei ~.erke~~i~ 

Erken die wat onder julle arbei, en bewys hulle 
in liefde diG hoogste agting ter ·.-:ine: van hu11e: 
werk. 

I Thessalonicense 5:12-13 
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POEM FROM A MIND WARP: QUALIFICATIONS FOR 
BIBLIOGRAPHIC INSTRUCTION 

Have you ever wondered who 
Selects the books that you eschew, 
Who chooses towes you do not need, 
But not the ones you want to read? 

- It is I, the librarian. 

Have you ever stared agog 
Upon a complex catalog 
And never wondered just who did 
So much to keep your answer hid? 

- It was I, the librarian. 

Have you ever figured out 
Why books can never be without 
Dewey numbers that expand 
Beyond your skill to understand? 

- I willed it so, I, the librarian. 

Have you ever roamed the stacks 
Of books with numbers on their backs 
And wondered why the numbers were 
Out of place or just a blur? 

- 'Twas 'cause of me, the librarian. 

Have you ever sought the aid 
Of reference help who quickly ~ade 
It very plain you were in pain 
And wondered who your quest was vain? 

- I made is so, I, the librarian. 

Have you ever waited years 
For I.L.L.'s that were arrears, 
And wondered who would never say 
A word about the long delay? 

-That was I, th~ librarian. 

So. now, who'll teach you how to use 
The place in whic~ you!re so confused? 
~hy, of course (and its amusing) 
The one who n~de the pl&ce confusing. 

-Me, the librarian. 



Well<orn .... totsletiS 

In die M~rensky-Biblioteek het daar 'n paar 
personeel verskuiwi ngs pl adsgevind. ·Al hoe\'.·el 
almal nie nuut in die biblioteek is nie, hoop 
ons dat hulle a1 goed op dreef is met die nuwe 
\'ierk. 

Mev. Alida van der Ha tt bring tans haa r ver1 of 
deur in Natal. Ons hoop sy rus goed uit voordat 
sy op 1 April haar gewig by die Mediese biblio
teek gaan ingooi. Mag jy baie gelukkig wees in 
jou nuwe werkkring en kom loer darem nou en dan 
by ons in! 

Die toonbankpersoneel by die Merensky-Biblioteek 
is •n gevoelige slag toegedien en dit sal hulle 
nog 'n geruime tydjie neem om dit te verwerk. 
Mnr. Gerhard Potgieter het •n verhoging gekry -
tot die derde verdieping! Sy manlike afwesig
heid word aan heide kante van aie toonbank be
treur. Hou die naam van die toonbank hoog op 
die derde verdieping, Gerhard. 

Ons moet hierdie maand afskeid neem van mev. 
Jean Ootha; sy gaan nou voltyds huisvrou wees. 
Die afgelope twee weke het sy die tocnbankper
soncel uit die verknorsing gehelp en het haar 
so goed v<1n haar taa k gek\'Jyt da t sy vir ons 'n 
dubbele verlies gaan wees. Totsiens Jean! 

Die Bep1anningsafdeling se geledere is in die 
begin van r·1aartversterk deur mej. Jeanne Joubert. 
Hej. Joubert is aangestel in die Ontsluitingsaf·· 
deling met verantwoordelikheid vir Mikro-ont
sluitingstelsels, maar is vir ses maande gesekon
deer na ~ie Beplanningsafdeling waar sy •n gron
dige onctersoek sal doen na die Nu\·Je Testamentie:>e 
Onden1erpsontsluitingstelsel (NTOOS). Die stei
sel self het intussen verhuis van die tweede ver
dieping na 'n area in die Ontsluitingsafdeling 
wat spesiaal daarvoor afgeskort en ingerig is. 
Nadat mej. Joubert haar ondersoek voltooi het 
en die stelsel herontwerp is, sal sy na die Ont
s1uitingsafdeling verhuis waar NTOOS weer met 
mening bt.:dryf sal word. Hal~tlik welkom by ons, 
Jeanne! · 

VercJere versterk i ngs v1ord in Apri 1 verv1ag wanneer 
~nr. Johan Engelbrecht by ons aansluit. Ons sien 
gretig uit na sy karns, want daar is baic werk wat 
wag. 'n Grondige ondersoek na die Biblioteek
diens se leerstelsels is waarskynlik die eerste 
projek wat op mnr. Engelbrecht wag. 

Alhoewel Bib1ikasie reeds verl~de maand die koms 
van 'n pacr nuwe personeellede aangekondig het, 
wil ons hulle nou 'n bietjie van nader bekyk. 
f<lev. A1et Kleu het d·ie geledere van die Bestelaf-1 

t-'iev. Sheilagh de Villiers is die dame v.,rat help 
om sake in die Africana-afdelinQ vlot te ldat 
verloop. Sy het gekom in die piek van mnr. 
Hurter van Breda wat nou voltyds studeer. Shei
lagh was voorheen werksaam by die Raad vir Han
dt~1 en NyHerheid. Sy is die moeder van 'n seun 
en twee dogters en studeer vanjaar die Ho~r Di
ploma in Biblioteekkunde. Haar liefhebbery 
draai random rt~usiek en dit is ook in hieniie op·· 
sig wat sy van groot waarde vir die musiekversame
ling in die Africana-afdeling sal wees. As Kerk
on·eliste v .. ind t·~aretha Kuh1es in haar 'n gcesge
noot. 

8iblikasie stei graag aan u professor Gerryts 
se nuwe sekretaresse voor. t~1ej. Alida Smuts het 
haar opleiding in Durban gehad waarna sy daar 
vir die United Building Society gewerk het. Sy 
het ook 'n draai i~ Engeland gemaak waar sy vir 
agt maande 'n afrondingskool bygewoon en daarna 
rcndgetoer het. Voordat sy haar by ons aange
sluit het, was sy privaatsekretaresse van mev. 
f~argaret Lessing. Alida is ook buite die t·1eren
sky-Biblioteek 'n baie bedry\·lige persoon. Sy 
dien naamlik op die dagbestuur van hulle Kerk 

I 
Jeugaksie en een van haar liefhebberye is ma
teriaaldrukwerk. Wees vGrseker dat jy baie wel-

l~~~l by ons is , A l ida. ·-·--

Het u al die skittering in mej. Annemarie du 
Toit se o~ opgemerk? Dit is die pragtige dia
mantring wat so weerkaats. Baie oeluk aan haar 
en aan mnr. Calie Pienaar wat daarvoor verant
woordelik is. 

Nej. ~1a ri tha Hi ndri chsen is nou weer terug in 
die tuig .na 'n verlof van bykans drie b'eke. Ons 
vertrou dat sy goed uitgerus het. 

Na velerlei verskuiwinas sien die ontsluitinasaf
deling nou heeltemal a~ders daar uit. Tot g~oot 
spyt van die betrokke partye is daar nou •n af
skorting opgerig tussen die tiksters en die klein
geldafdeling. Neels en Irene Venter se kuiertjies 
was maar van korte duur en die tiksters se uitsig 
op die talent wat kom fotostatiese afdrukke maak 
is ook belemmer. 

Mej. Marie Schoeman het na 'n klein operasietjie 
besluit om vir twee weke by Illovo saam met haar 
ouers te gaan vakansie hou. Ons hoop jy het goed 
uitgerus, Narie! 

3 Maart was 1 n groot dag in die lewe van Rolf en 
Christel TBnsino. Die oesin het 'n seun ryker 
geword! Ons ha~tlike g~lukwense gaan aan julle 
albei en mag Tobias vir julle 'n bron van groot 
ge1uk wees. 

deling aangevul en sy en mej. Elbie Kok deel die j Op die Buitemuurse front het mnr. Du Toit veilig 
~woeg en sweet met die reeksbestellings. Alct I van sy seevakansie teruggekeer. Victor het ver-
i~ ook iemand wat die T.O.D. vaarwel toegero2p woonstel en Rud·i kcester ernstige trcup1anne 
het om haar by or.s t~ kom aansluit, maar r~ie voor·t-------------.. ·-·-------------
dat sy eers by Olymp1a sekretaresse ~vas n1e. REDPd:SlE: 
Een van die groot liefdes in Alet se lewe is ,, . 

,,,e, I r1 Pe11 issi.~r - n:?daktds 
Pottebakkt:.'ry. S_v is also ingeburget~ ~i~/ or.s .... 

- - t1nr W P v.d. 1-icn't'e sub--n~dak eu~~ dat 'n mens \\'il-wil vergeet dat sy 'n mrr1eling 
i r I ._,. Hev r.t L Kul:1es sub-n~d.:-tk rise 
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welkom! 

Mej. Jeanne Joubert 
NTOOS 

Mev. Alet Kleu 
Aanskafafdeling 

Mev. Inqebor9 van Hyk 
t1edies 

Mev. Susan Scheepers 
Leenafdeling 

Pej. Alida Smuts 
Direkteur se sekretaresse 

totsiens 

Mev. Rieet Fourie 
t-:edies 

~ev. Sheilagh de Villiers 
1-'.fri cana 

t~ev. Jean Botha 
3e Verdieping 
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besparing - wat kan ek doen? 

Almal praat vandag oor die ekonomiese krisis 
waaronder ons land gebuk gaan, party noem dit 
selfs 'n depressie. Ons lees daarvan in die 
pers, ons hoor dit oor die radio en televisie, 
maar besef ons die omvang daarvan werklik? Ons 
betaal weliswaar duurder vir ons lewensbehoef
tes, maar probeer ons as individue werklik om 
te bespaar ten einde ons land uit hierdie pena
rie te kry. Wat doen jy by die huis en by die 
werk? _ As 'n mens kyk na al die luukshede waar
op geld uitgegee word, kan jy nie anders as om 
te h1yfel nie. 

Die harde -werklikheid van die situasie drinq 
hom egter aan jou op as jy op 'n dag van die 
owerhede verneem dat die fondse vir die biblio
teek besnoei word en dat die Universiteit opdrag 
van die Regering ontvang het om sy uitgawes dras
ties te besnoei. 

Die vraag ontstaan willekeurig, wat kan ek as 
individu doen om die Universiteit te help in 
sy paging om te bespaar? Daar i-s soveel klein 
dingetjies wat elkeen van ons hier in die bib
lioteek kan doen om te bespaar. Ek noem net 
•n paar en laat die res aan u inisiatief oor. 

In die eerste plek venvys ek na die telefoon
oproepe \'tat gemaak word. Is daardie oproep 
wat u wil maak werklik nodio? Kan dit nie maar 
bly tot vanaand wanneer u t~is is nie? As dit 
dan werklik nodig is om die oproep te maak, be
paal u, u by dit wat gese moet word, of word 
dit 'n lekker geselsie oor die telefoon, waar
mee ons die reeds oorlaaide sentrale neg verder 
belas? -

Kom ons kyk in die t\-Jeede pl ek na die skryfbe
hoeftes wat gebruik word. · Word die potlode, 
papier, en dies meer ten beste benut? Hoeveel 
papier wat nog nuttig gebruik kan word vir rof
werk, beland in die snippermandjie. Daar is op 
hierdie gebied so baie moontlikhede om te be
spaar. 

Hat van ons stiptheid? Is ons elke dag betyds 
op ons pos en loop ons na sluitingstyd 6f het 
ons die gewoonte van laat te kom en vroeg te 
loop? 

U het onlangs 'n dag siekteverlof geneen1. Was 
u daardie dag werklik te siek om te kom werk? 
Kom ons veronderstel dit v1as 'n vakansiedag en 
daar was 'n baie interessante program vir die 
dag vir u 9ereel. Sou u dan ook tuis 9ebly het, 
of sou u 'n paar hoofpynpilletjies geneem het 
en die dag verder gaan geniet het? Dit sal u 
verstom om te weet hoeveel werkstyd jaarli ks 
net in die Merensky-biblioteek aan siekteverlof 
afgestaan word, dan bedoel ek net die enkel dae 
wat afgeneem word en nie werklike siektes wat 
deur 'n geneeskundige sertifikaat gestaaf word 
nie. 

Waonee~· u in die mi ddag hui s toe gaan, kan u 
werklik s& dat u die dag u deel van u ooreen
koms met die Universiteit nagekom het en 'n vol
le dag se werk gedoen het? 

As elke werknemer in hierdie land, dit sluit 
ons in hierdie biblioteek in, elke dag sy eer
like plig doen, sal 'n baie qroot deel van ons 
land se finansiele probleme opgelos wees. -

~1NR W H DUMINY 
AOJUNK-OIREKTEUR VAN BIBLIOTEEKD~ENS 

"Ek het jou mos gese jy moet eers t~e
s ter.ur.i ng k ry voordat jy • n totokop1 e 
maak!" 



redoksionele 
~~t besparing op almal se lippe en gesien in 
die liq van die oproep tot besparin~ wat uit 
alle obrde tot ons gerig word, nooi Biblikasie 
elke afdeling in die biblioteekdiens u1t om 
aan ons te vertel op we 1 ke beviUste \•lyse u be
sparing toepas. Sodanige wenke kan miskien 
ook in ander afdelings goed te pas kom en op 
hierdie wyse kan almal tot besparing 'n bydrae 
lewer! 

·Uit die rniddestad 

Die diensgetalle klim hemelwaarts. Op 'n aand 
aan die beain van April, tussen 17h00 en 23h00, 
kon ons •n~rekordgetal van 137 persone bedien. 
Oat die Buitemuurse 81blioteek nou reg is vir 
groot dinge, is heelternal duidelik. 

Met Plkeen op sy plek en 'n goed gemeubileerde 
teekamer, is alrnal in hul noppies. Daar het 
selfs 'n rusbank bygekom maar die is slegs vir 
gebruik in noodgevalle. Helder geel gordyne 
het onlangs hul verskyning gemaak en skep 'n 
vrolike atmosfeer. 

So greet ons uit die middestad. 

.............. 

I 
I 

11 Ek verstaan hulle is gedruk vir plek" 

WelkorTl .... totsiens 

Alhoewel nie wet~kl i ~ nuut in ons midde nie, 
verwelkom ons graag vir mej. Inarie de Vaal 
terug as mev. Annandale. Sy is op 9 April 
met Johan getroud. 

Hierdie maand neem ons afskeid·van mnr. Gerrit 
van Staden. Gerhard gaan sy aandag nou vol
tyds aan sy studies wy. Ons wens jou alle 
sukses toe. 

Die derde verdieping van die Merensky-biblio
teek spog met die flinke hulp van drie dames 
wat hulle op 7 April by ons aangesluit het. 
Mej. Alna Jordaan wou eers 'n onderwyseres 
word nadat sy verlede jaar haar B A (Bk) vol
tooi het, maar het besluit om liewers die 
H D B-kursus aan te durf. Mej. Marietha du 
Plessis en mev. Susara van Wyk studeer ook 
die H 0 B-kursus. Susara het verlede jaar 
in die fototeek van die Departement van In
ligting gewerk. Marieta het verlede jaar 
B Mus gestudeer en sy word op 2 Julie mev. 
Emiel Harteveld. 

Mnr. Johan Engelbrecht het in Stellenbosch 
opqeqroei en daar sv B A en H DB behaal. 
Daarna studeer hy aan UP en behaal hier sy 
B A Bibl Hons. Johan het verlede jaar in UNISA 
se biblioteek gewerk en het hom vanjaar ook by 
hierdie universiteit vir sy magister graad inge
skryf. Sukses met die studies Johan en wees 
verseker dat jy baie welkom by ons is. 

'n Persoon w~t beslis op 1 Mei met ope arms 
ontvang gaan \-'JOr·d, is mej. M ~1 Bruyns. Sy 
sal die vyfde voltydse personeellid by die 
uitleentoonbank van die Merensky-biblioteek 
wees. 

Mnr. Marthinus Labuschagne sal vanaf 1 Mei 
in die Bindery v1erksaarn wees. Ons heet hom 
by voorbaa t \'4e 1 kom in ons mi dde. 

~terensky gee al weer die pas aan in die bibl io
teekw~reld. Hierdie keer i3 dit die Afdeling. 
Beplanning en Ontwikkeling, wat blykbaar tot 
onlangs toe taamlik enig was in sy soort. In 
die Februarie-uitqawe van Advanced Technical 
Libraries verskyn-die volgende berig: 

"Charles A Goodrum has been appointed director 
of the newly established Office of Planning and 
Deve l opme.ilti n the Li bt~ary of Congress . Goodrum 
and his staff will be concerned not only with 
long-range planning and program development, but 
dlso with appraising CL's major on-going programs 
and their management ... 

------· ·-----------------
\-!at jy doen en \'/at jy is, raak andel~ mense. 
Dit raak hull~ in so 'r mate dat die heil 
van hul ontsterflike siel daarvan afhang. 

Berta Smit 
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556.12 

KRAFT, M 

VIR LEES 

Volcano. New York, Abrams, 1975. 

? . 

Die Franse, Maurice and Katia Krafft is die 
auteurs van hierdie insiggewende boek oor vul
kane. Katia Krafft is die eniqste vroulike 
v~lkan?loog in die w!reld en o~tvang in 1969 
d1e Pr1x de la Fondation de la Vocation. Die 
e~paar.ontvang in 1975 die Prix de l'Explora
tlon v1r hul bydrae tot vulkaniese navorsing. 

Die werk is 'n wetenskaplike kunsboek saamoe
stel uit foto's,teks en gedigte. Die'insiqoe
wende voorwoord is deur Eugene Ionesco geskryf. 
Hy vergelyk die mens onder andere met 'n vul
kaan "For the moment, I exist. Passions slum
ber in me that may explode, then be held in 
check again. Jets of rage or joy lie within 
me, ready to burst and catch fire. In myself 
I am energy, fire, lawa. I am a volcano". 

Die teks is wetenskaplik verantwoord en word 
aangevul deur diagramme. Die trefkrag van die 
boek is opgesluit in die pragtige kleurfotos -
dikwels op dubbelblaaie. Ongewone aspekte van 
vulkane word uitgelig, bv. die vrugbare plante
groei wat ontstaan nadat die vulkaniese asse 
begin· verweer en voedsame bestanddele soos kal
s i urn en ka 1 i urn vryge 1 a at \'Jord. 

Die boek is 'n fees vir die oog en kan hoog aan
beveel word vir liefhebbers van die mooie. 

556.474 

RIKITAKE, T 
Earthquake prediction. Amsterdam, Elsevier, 
1976. 

Aardbewings eis jaarliks miljoene lewens. Die 
seismoloe probeer aardbewings voorspel om so
doende lewensverlies te voorkom. Gedurende die 
laaste twee jaar is suksesvolle resultate bereik 
veral in China, die VSA en JaQan. Hierdie boek 
handel veral oar resente navorsing op die ge
bied in China, die VSA en Rusland. Die resultate 
word onder verskeie hoofde ingedeel byvoor~eeld 
geodetiese eksperimente, veranderinge in seis
miese golfversnellings, geomagnetiese en geo
elektriese bevindinos ensovoorts. Verder word 
daar 'n kort samevaiting oar die kontrole van 
aardbewings gegee. 

Baie interessant is die historiese agtergrond 
van die ondersoek, na die ontstaan van aardbe
wingondersoeke asook ou leqendes wat aanleiding 
gegee het tot die waarneming van die gedrag van 
diere soos visse, reptiele, voels en insekte in 
omgewings waar aardbewings dikwels voorkom. 

'n Interessante hoofstuk oor die noodsaaklik
heid van 'n seismologiese studie om menslike 
reaksie op aardbewing-voorspelling te bestudeer, 
sluit die werk af. 

3 

Alhoewe1 die werk streng wetenskaplik verant
\·/OO}'d is, is die skryfstyl, taal en aanbieding 
van die stof op so 'n wyse gedoen dat dit mak
lik vir die leek verstaanbaar is. 

Arbeid is nie tevergeefs nie 

Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here 
nie tevergeefs is nie. 

1 Korinthiers 15:58 

f·terensky-bibl ioteekpersoneel vanaf die 
parkeerterrein deur die madder op pad 
biblioteek toe 

hel<el puntjies 
Die tconbanke by die uitleenafdeling en klein
geld is dikwels die bron van baie grappige in
sidente. 

Op 'n aand \'tas mev. Irene Venter by die uitleen
toonbank aan diens. 'n Lener het nie die uit
leenkaartjie volledig ingevul nie en sy het hom 
toe versoek om die klasnommer in die betrokke 
spasies in te ·v·ul. · 

Sy ant\-1oord daarop vtas: "Ai, Mevrou, ek weet 
regtig nie wat die klasnommer is nie maar die 
klaska~er is in die kelder van die Geestesweten
skapgebou." 

Dit is nou alles goed en wel dat vakreferente 
naambordjies het wat hul vanne en vakgebied 
aandui maar op 'n dag is Neels Venter as mnr. 
Kleingeld aangespreek! 

Dit is verbasend om te weet hoeveel eerstejaars 
ledemate of lidmate van die Herensky-biblioteek 
\'IOU \'lOrd. 



Mnr. G vd Klashorst tree op 30 Junie met pen
sioen af. Oom Klassie het op 9 Januarie 1967 
as Binder diens aanvaar. Ons wens hom 'n wel
verdiende rus toe. Om te qaan oefen om leeq te 
1~ gaan hy eers vakansie h6u in Margate van~f 
Maandag 25 April. 

Vandat rakke nie weer opgesit word en kassies 
nie meer gemaak word nie, is toestande in die 
Bindery weer normaal met die gevolg dat die 
produksie baie beter is as in die verlede. 

Paasnaweek was 'n heerlike ontvluatino vir me
nige moe~ mense. Mnr. Willie Porfer ~et by sy 
naweekhuisie by die Bran gaan uitspan. Mnr. 
Julius LuUs se Mercedes en karavaan was swaar 
gelaai vir die uittog Wildtuin toe. Mnr. Nic 
van Vuuren is 'n haastige mens. Hy was met die 
hulp van S A Lugdiens vir 'n heen-en-weer Wind
hoek toe. Mej. Daleen vd Merwe het sommer 'n 
lui-lekker langnaweek deurgebring met vier by
komende dae verlof. 

Mnr. Rassie Erasmus wat vir die afgelope 10 
jaar onder die dennebome naby Ou Letteregebou 
parkeer het, is skielik versoek om ander ~ar
keerplek te soek. Wat sou die rede wees? - red. 

Mev. Helene Fourie het 'n operasie ondergaan 
en wo~d alle sterkte en beterskap toegewens. 

Nev. Hermine Reimann hou vakansie by Port St 
Johns en hoop om baie te stap en haar liefheb
bery, die \•taat~neem van voi:ns in hulle natuur
like omgewing, te beoefen. 

Mev. Amke de Jager hou vakansie by Warner Beach 
en hoop om baie van alles te doen - baie swem, 
baie ontspan en baie slaap. 

Mej. Bettie Coertze hou vakansie in die Drakens
berge - ons \'lens haar 'n aan~!ename rustyd toe 
en hoop dat sy die pragtige omgewing sal geniet .. 

AFDELING BEPLANNING EN ONTWIKKELING 

Besparingsmemorandum nr 1 

'n Algemene spoedbeperking van 5km per uur in 
alle biblioteeklokale word aanbeveel om slyta
sie van vloerbedekkings tot die minimum te be
perk 
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Mej. Breggie Kot~~ was vir •n week met vakansie 
Ons hoop sy het die rustydjie geniet en genoeg · 
ontspan. 

Die. vol gende ~ersone het hulle \'leer op die aka
d~mle~e terre1n begewe en is tans besig met stu
dle v1r die graad M.Bibl. 

Hej. Jo Breed 
f·lej. Bettie Coertze 
Mev. Daleen Stols 

Dit.lyk ~sof.die Afdeling Beplanning en Ontwik
kell~g h1erd1e vakansie 'n uittog beplan. Byna 
al d1e personeellede gaan die een of ander tyd 
met vakans i e. Die Bindery sa 1 eers op 1 r~ei 
weer voltallig wees. 

Ons wens Rudi Schwartz van Buitemuurs hartlik 
gel~k met sy huweliksbevestiging op Sondag 
24 April. Die toekomstige pastoriepaar gaan 
hulle voorlopig in Waverley vestig. 

Mercia Weitz se dieretehuis is deesdae baie 
suksesvol. Haar honde- en kattefamilies te1 
nou a l amper twee dosyn. Sy be 1 m~e ons ook 
dat sy alle nuwe aansoek baie simoatiek sal 
beje~n. · · 

In die Uitleenafdeling gaan dinge dol. Die 
vermindering in biblioteekbesoek gee net genoeg 
blaaskans om die massa opgehoopte administra
tiewe werk wat die toeloop van studente voor 
die vakansie meegebring het~ weg te werk. Die 
personeel in hierdie afdeling bedank almal wat 
so gewillig is om in te spring en saam te help~ 

Mev. Mar·etha Kuhles is besig met die tik van 
haar man se M.A.-verhandeling. Sy is nou al 
so flink met die vingers dat sy slegs in elke 
derde reel In fout hoef te korri geer! f•1oed 
hou Maretha! · 

Mej .. Marietjie Pauw gaan vanaf 2 Mei vir •n 
week by haa~ ouerhuis in f1osselbaai 'n draai 
maak. Geniet die seelug en die kuier, Marietjie •. 

~~v. Susan Scheepers sterk tans tuis aan. A1-
mal wens joy beterskap toe Susan! 

Ons hartlike gelukwense gaan aan mnr. Gerhard 
Potgi eter wa t op 24 ~1ei mondi g gev;ord het! 

Nev. Heleen Fourie bedank almal in die Merensky
biblioteek vir hul vriendelike belangstelling 
in haar welsyn en vir die pragtige ruiker wat 
sy ontvang het.-

Ons verwelkom graag vir mev. Marie Rautenbach 
terug in die Kelder van die ~1erensky-biblioteek 
met die hoop dat sy spoedig al haar kragte sal 
herwin. 

Die redaksie \'lens aan alm?.l wat die voorreg het 
om met vakansie te gaan, 'n heerlike rustyd toe! 

REDJI.KS IE: 

Redaktrise: 
Sub-redaktrise: 
Sub-redakteur: 

Mej I M Pellissier 
~1ev M Kuh 1 es 
Nnr W P vd Merwe 
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welkom! 

Derde verdienino, Merensky-biblioteek: 
mejj Alna Jordaan, Marietha du Plessis 

en mev Susara van vJyk 

BESPA.Ll.R 

Start in 

Tydskrifafdeling: 
Mev Inarie Annandale 

Afdeling Beplanning & Ontwikkeling: 

Mnr Johan Engelbrecht 

totsiens 
Ekonomie & Regte: Mnr Gerrit van Staden 
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BOEKE EN PERSONEEL - BALANS OF WANBALANS 
IN ONS BESTEDING 

In die vorige nommer van Biblikasie het 
rnnr ~<1 W Duminy verwys na die bydrae wat 
elkcen van ons kan !ewer om besparing 
te bewerkstellig. Na aanleiding daarvan 
het u waarskynlik tog,gewonder hoe die 
Biblioteekdiens sy fondse bestee. Bring 
die besnoeiing van fondse vir boekaan= 
kope mee dat noodwendig ook minder aan 
perso~eel bestee sal moet word? 

Die beskikbaarstelling van biblioteek= 
fondse is i~derdaad gerig op die kostes 
verbonde aan eerstens, die verskaf van 
biblioteekmateriaal en tweedens, die 
vocrsiening van die personeel wat nodig 
is om die biblioteekdiens behoorlik te 
laat funksioneer. Tog benodig ons daar= 
benewens oak heelwat fondse vir sake 
soos die voorsiening van fisiese fasili= 
teite, arneublement en ander toerusting. 
Die beskikbaarstelling daarvan word eg= 
ter op meriete oorweeg en word beskik= 
baar gestel ooreenkornstig die fondse wat 
die unLversiteit in die algemeen in daar= 
die doel voorhande het. So sal ons ver= 
toe om die oprigting van 'n nuwe biblio= 
teekgebou of die verbetering en vergro= 
ting van bestaande biblioteekruirntes by= 
voorbeeld saarn met ander akkommodasiebe= 
hoeftes van die universiteit oorweeg 
word deur die Boukomitec onder die voor= 
sitterskap van die Rektor. 

Wat fisiese akkornmodasie en· fasiliteite 
betref, kan ons net dankbaar wees dat 
ons vertoe vir die verbeterinq daarv~n 
(behalwe in geval van die Musiekbiblio= 
teek) betyds aan die universiteitsower= 
heid voorgelc is en dat almal goedgekeur 
kon word alvorens die huidige finansiele 
krisis ingetree het. Ons was wel genood= 
saak o~ op van hierdie projekte te be= 
snoei en te bespaar (bv. by die B M W-
en MacFadycnbiblioteke) , maar ons kan 
net daankbaar wees vir soveel sake wat 
betyds afgehandel of aang0voor kon word. 
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Ons het volle sirnpatie met ons kollegas 
wat onder die huinige omstandighedc nuwe 
biblioteekfasiliteite moet probeer bekom. 
So verkeer die u 0 V s sc bibliotee~ nou 
in die posisie wat Merensky was voordat 
die nuwe'gebou opgerig is. 

Daar is al baie geskryf en bespiegel oar 
wat die verhouding tussen 'n universi= 
teitsbiblioteek se besteding aan persone 
en biblioteekrnateriaal behoort te wees. 
Enersyds, kan 'n lae perscneelbesteding 
met 'n hoe uitgawe aan biblioteekmate= 
riaal 'n aanduiding wees dat alhoewel 
'n groat versameling opgebou word, die 
professionele persone wat die optimale 
benutting daarvan moet bev1erkstellig, 
ontbreek. Andersyds, kan 'n baie hoe 
uitgawe ten opsigte van personeel 'n 
aanduiding wees dat mannekrag verspil 
word as gevolg van onnodige omslagtige 
prosedures en swak bestuur en adminis= 
trasie in die algemeen. Sommige bibz 
liotekarisse is oortuig-dat die univer= 
siteitsbiblioteek se uitgawe aan perso: 
neel en biblioteekmat~riaal behoo-=t te 
balanseer. Die saak is egter nie so 
eenvoudig nie. Eerstens, is die finan= 
siele irnpli~asies van rekenarisering 
nog nie behoorlik uitgespel nie. ~wee= 
dens, kan 'n situasle so~s die huidice 
ontstaan. Die biblioteek se :oncse ~ir 



bocl<"a_ankopc word nic net besnoei nie, 
ma~r·as gcvolg van 'n styging in boek~ 
p~yso kan veel mindcr bib~ioteekmate= 
riaal aangcskaf word. Tog kan pcrsoncel= 
uitgawcs nie noodwendiq dienoorccnkomstig 
vermindcr word nie. Soos ek in die Fe= 
bruarieno~mer van Bitlikasie aangetoon 
het, het die gebruik van die biblioteek 
baie toegeneem en kan pcrscneel nie son= 
der meer verminder word net om 'n balans 
tussen pcrsoneel- en boekuitgawes te pro= 
beer handhaaf nie. 

In 1975 en 1976 het ons verrassend naby 
'n verhouding van 50:50 gebly. In 1975 
is onderskeidelik R473 637 en R452 119 
aan biblioteekmateriaal en personeel be= 
stee - d.w.s. 'n totaal van R925 756. 
In 1976 het die beklemtoning van profes= 
sionele dienslewering en die gevolglike 
uitbreiding van personeel 'n geweldige 
styging in personeel uitgawes tot gevolg 
gehad. Danksy die aanwending van heel= 
wat verskuilde fondse is 'n rekord bedrag 
egter ook aan biblioteekmateriaal bestee 
en is 'n vcrrassende balans tussen per= 
soneel- en boekuitgawes nietemin gehand= 
haaf. Cns het in 1976 'n totale bedrag 
van Rl 566 580 bestee; R869 054 daar.van 
aan boeke en R697 526 aan personeel! 

Hierdie prentjie sal vanjaar taamlik 
drasties verandeL. Die handhawing van 
ons personeeluitgawes ten spyte van 'n 
veel lacr besteding aan biblioteekmate= 
riac.l ·sal slegs geregverdig kan ·word in= 
dien ons deur harde vl_erk_ en toegev1yde 
diens ons gebruikers en gevolglik oak 
die universiteitsowerheid, van ons on= 
misbaarheid oortuig. Dit hou verband 
met die rektor se opdrag dat geen vaka= 
ture voortaan gevul sal word alvorens 
die univarsiteitsowerheid hom nie opnuut 
van die noodsaaklikheid daarvan vergewis 
het nie. 

Intussen het ons jaarverslag vir 1976 
so pas voor die Biblioteekkomitee, die 
Uitvoerende Komitee van die Senaat en 
die Senaat self gedien. Ek wil u van 
harte geluk wens rnet die opregte waar= 
dering wat na aanleiding van die verslag 
teenoor u uitgespreek is. Die notule 
van die Uitvoerende Komitee van die Se= 
naat (d.w.s. 'n vergadering van alle 4~= 
kane onder voorsitterskap van die rek= 
tor) se vergadering lui onder andere 
soos volg: 

" ••• om 'n besondere woord van dank 
tecnoor die Direkteur en sy personeel, 
ook by takbibliotcke, tiit te spreek vir 
hul vriendelike en besondere tegernoet= 
komcnde optrcde." 

Prof E D Gcrryts 
DIREKTEUH: BIBLIOTEEKDIENS 
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GF.BED VIR PINKSTERTYD 

Leer ons ook wat u Woord bedoel met 
"volhard in die gebed" 
E:n "bid sander ophou ·~. 

I L de Villiers - Manna oor die duine 

FASES V!JI REK£NARISEWiG 

Br.IW HET Di\Rf~H NOU LUGRE(H. .. ING 
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o 11 t s I u it i r1 g 
Waar begin 'n mens om die massa 
proefskrifte van ander universiteite te 
onttrek en as boeke op te neem, ... of 
om halfpad daardeur, te skryf wat alles 
gebet!r het? Dis omtrent ewe moeilik om 
beide die vrae te beantwoord! 

"Haal elke proefskrif ~an die rak af, 
kyk of hy anders-universiteitig is, pak 
jou trollie vol, onttrek die sistematie= 
se kaarte, kontroleer of daar nie dalk 
•n eksemplaar op die rak is nie, en volg 
verder die gewone herkatprosedure,ft 
was die opdrag na lang geredekawel om 
alle moontlike foute uit te skakel. 
Daarna is ons twee-twee {vir fisiese en 
rnorele steun) daagliks Africana toe. 

Ondervinding het ons baie gou geleer 
dat ons uniforms glad nie gediend is 
om met ou proefskrifte geassosieer 
te word nie, en danksy 'n tydige waar= 
skuwing, het ons liewer een dag per
week met 'n proefskrifkleurige uitrus= 
ting kom werk as om smiddae bruin-bruin 
by die agterdeur uit te sluip. 

Teen die pas van sewentig proefskrifte 
per dag, moes Dina, Breggie en Rinie 
kontr6leer om byte bly ... totdat ie= 
rnand ontdek dat die ~fr~cana- en Buite= 
rnuurse kaarte nooit onttrek is nie ... 
iets wat in die toekoms van geen waarde 
sou wees nie. Resultaat: terug kon= 
sepvelle toe, terug Africana toe, en 
••• daagliks pakkies kennisgewings van 
onttrekkings aan Buitemuurs! 

Die skielike bombardement van kaarte 
en boeke wat ·verander moes word, het 
die tiksters laat wens dat die vakansie 
al verby was 1 sodat hulle almal weer 
terug sou wees. Andries en Frans was 
genoodsaak om Daniel te koopteer om met 
die plak en skoonmaakwerk te kom help. 
Die vol trollies wat geduldig sy-aan
sy gestaan en wag het dat hulle beurt 
rnoes kom, het baie dae soos 'n volge= 
pakte Loftus op 'n Saterdagmiddag ge= 
lyk. 

Nou - vier weke en 1 400 proefskrifte 
later - met omtrent nog soveel voor in 
die volqe~de vier weke wonder ons of 
icma~d ~ie dalk 'n proefskrif wil skryf 
oor die ~psigo-sosiologiese invloed 
van die onttrekking en herkatalogise= 
ring van 3 000 procfskrifte op agtien 
ontsluiters" nie? 

VOLHAl\KTE \-:ERK 

He is the Rock. His work is perfect 
Everything he does is just and fair. 

Deuteron6mium 32:4 

2 de verdieping 

UITSTALLING: '~DEVELOPHE!'-JT STUDIES" 

Die Britsc Ambassade onderneem op die 
ooroblik 'n uitstalling van boeke en tyd= 
skrifte oor die ekonomiese. ontwikkeling 
in Afrika en ander onderontwikkelde lan= 
de. Die ongeveer 350 boeke en dertig 
tydskrifte handel onder andere oor na= 
vorsingsorganisasies, bevolking,- handel 
en industrie, omgewing, sosiale beplan= 
ning, finansies en internasionale eko= 
nomie. Belangstellendes kan tot 10 
Junie die uitstalling in Merensky op 
die tweede verdieping besigtig. Vcr= 
skeie biblioteke in Suid-Afrika sal 
benut kry om hierdie versamelinq uit 
te stal. 

resulta.at 

Na die berigte in Biblikasie van Fcbrua= 
rie en Maart oor die dagboekopname in 
die Ontsluitingsafdeling lyk dit aso£ 
die Beplanningsafdeling die laaste woord 
hieroor wil h~. Die bevindinge is as 
volg: 

.Vyftien ontsluiters het vir twee weke 
aan hierdie opname deelgeneem en daar 
is vir altesaam 1 011,7 man {??)-ure, 
dit is 126,5 werksdae, dagboek gehou . 
Dit verteenwoordig 'n enkele persoon se 
werk van meer as •n halwe jaar. 

Van bogenoemde tyd is 81,2% bestee aan 
ontsluitingsaktiwiteite, 6,7% aan nie
ontsluitingsaktiwiteite (byvoorbeeld 
hulp aan gebruikers) en 12,1% aan nie 
produktiewe aktiwiteite. Daar meet da= 
rem bygese word dat die nie-produktiewe 
aktiwiteite nie net u1t "kommunikasie" 
bestaan het nie, maar ook teetye, dok= 
torsafsprake ensovoorts insluit. Slegs 
0,4% van ontsluiters se tyd is, (in die 
opnametydperk in elk geval!) aan "kom= 
munikasie" bestee·. 

Van die 1 537 titels wat ontsluiters 
in die opnametydperk hanteer het was 
slegs 59,5% gewone nuwe bocktitels. 
A..r1der noemenswaardige kategoriee vtas 
15,3% herkatalogiserings, 9,8% afskry= 
wings, 7% konsolidasies en 4,8% spoed= 
boeke. 

'n Ontsluiter gebruik gcmiddeld 34,9 
minute om 'n nuwe titel te ontsluit. 
Om hierdie syfer te bereken is nie 
sleqs direkte hantering van die 1537 
titels in aanmcrking genecm nie, maar 
ook alle ontsluitingsaktiwiteite wat 



nic dirck aan bcpa.:,ldc tipes ml1tcriaal 
gckoppcl kan word nie, soos afdclings== 
vergaderings, notulc-vcrandcrings, lias= 
sering van kaartjics, ensovoorts. Nie
boekmatcriaal nccm die J.angste·tyd in 
bcslag om te ontsluit, naamlik 51 1 · . ' m1nute per titel, tcrwyl die kortste 
tyd per titel, naamlik 28,8 minute, 
aan konsoliddsies bestee word. Dit ~at 
betref ontsluiting. Afskrywings vorm 
eintlik die teendccl van ontsluiting 
{de-ontsluiting? toesluiting?) - gemid= 
deld 12,4 minute per titel is daaraan 
bestE:e. 

Ten slotte 'n woord van dank aan alle 
ontslui ters \·/at so moes kophqu om al 
hulle aktiwiteite vir twee weke aan te 
teken. Oat dit maar frusterend was om 
boek te hou van elke minuut se werk 
blyk onder andere uit die feit dat ant= 
sluiters gedurende die twee weke heelwat 
meer tyd afgeneem as ingewerk het! Ons 
hoor gerugte dat ook die Beplanningsaf= 
deling op een of ander stadium gaan 
deurloop onder 'n dagboek-opnarne en ons 
begin nou al ure opbou om gedurende die 
opname elke dag vanaf 9h30 in die og= 
gend te kan afneem! 

bindery 
'n Oudhedc-v0rsn.meling se mond sal water 
vir son~ige van die voorweroe en toerus= 
ting in die Bindery. Onder~eer tref-ons 
h.ier .'n bindershamer aan wat deur A M 
van Belkum as gevangene in.Batavia ge= 
bruik is. Hierdie hamer is aan die uni= 
versiteit geskenk deur sy broer. Onge= 
lukkig kan die datum van die skenking 
wat op die steel van die hamer ingebrand 
is nie meer uitgemaak word nie. Die 
hamer word byna daa9liks nog gebruik. 

Nog 'n artikel wat vir baie jare in ge= 
bruik is, is 'n erdshouer waarin lym 
gehou word. Vele aanbiedinae is alreeds 
ontvang vir hierdie voonverpe. Jammer, 
maar hulle is ongelukkig nie te koop 
nie! 

CJ 

Die problcern is die persoon wat 
die st~diehok langs die kleingeld= 
toonbank bcspreek hct is 'n menecr 
Nightingale .••• 

HULDE AAN BAHUCH SPINOZI\ 1632-1677 

"By wattcr altaar kan die mens heil 
vind as hy die M.ajesteit van die Rede 
skend?" (Tract. Theol-Pol C XV 
(1.545,551) ) 

Die Departcment van Wysbegcerte van die 
Universiteit van Pretoria bring deur 
middel van 'n uitstalling op die grand= 
verdieping hulde aan die nagedagtenis 
van Baruch Spinoza. Spinoza is 300 
jaar gelede oorlede en word veral ge= 
huldig vir die feit dat hy die eerste 
persoon was wat 'n paging aangewend 
het om die Oosterse en Hesterse wysbe= 
geerte te verenig. 

Vanjaar word aan die Universiteit van 
Jerusalem 'n internasionale kongres 
vir wysbegeerte gehou waartydens Spi= 
noza se werke as terna behandel sal word. 
Later gedurende die jaar gee die Spino= 
zastigting in Nederland ook 'n gedenk= 
see! uit. 

africana 

Die opvattings wat sommige oningeligtes 
darem oor Africana huldig ..•. ! 

Soos die au (wat self nog nooit •n voet 
in die biblioteek gesit het nie) wat op 
•n dag aan 'n Africanapersoneellid vra: 
"Hoe hou jy dit daar uit? Is dit nie 
sleg vir jou oe om aldag so onder in •n 
donker kelder te wees nie •..• ? .. 

Dan was daar ook die komoonis wie se 
komposisies op 'n dag de~r Sheilagh ge= 
haal moes word om in die musiekversame= 
ling opgeneem te word. Baie bewus van 
die belangrikheid dat sy werk vir die 
nageslag behoue sal bly, lig hy sy heim== 
like vrese: "Maar is dit nie onverstan== 
dig om sulke kosbare m~siek in so 'n 
muwwe plek t2 bere nie? Dink net aan 
die verwerende uitwerking van al die 
stof en vismotte ...... 

Tog skyn die wanopvattings darem nie 
die studente daarvan te weerhou o~ soms 
met die onmoontlikste versoeke na Afri= 
cana te hardloop nie! 

Soos -

"Meneer, ek kom vra net asseblief Andy 
Caps." 

"Hevrou, gee my asseblief gou vyf dub= 
belsinnige sinne •••. " 

"Tannie, sal Tannie my asseblief se 
hoe lank my taak moet wees en v1anneer 
ek rnoet ophou skryf?" 

Een middag na vyf-uur, 'n ouerige omie: 
"Juffie, kyk, ek rr-::;et gou 'n p_lan he 
v~n 'n kakcbcenwd •..• h 



Gcbruikers vul dccsdae vollediqe beson= 
dcrhcde omtrent hulsclf on aan~ockkaar~ 
te in wanncer hulle 'n boek wil raad,;;, 
plccg. Sonuni 9c vu.n bulle is blykbaar 
onder die indruk dat dit aan hulle vcr~ 
lof verleen om die boek uit te neem: 

In antwoord op ~ie oproep om te bespanr 
sal }'1fri.cana voortaan s·legs ou, gebruik= 
te boeke aankoop. 

Ons beste wense vir 'n spoedige beter= 
skap vergesel mev Shcilagh de Villiers. 
Sy gaan vanaf 1 Julie vir ses weke met 
siekteverlof. 

KENNISGE~'JING AAN DAJ'.1ES 

Graag bring ons dit onder die aandag 
van die dames dat die firma Carter Har= 
ris wat ons kleredrag verskaf, nou ook 
'n roomkleurige bloese van Trilobel tot 
ons beskikking stel. Die bloese kan 
by mej Ilse Pellissier besigtig en be= 
stel 'dor<l. Die prys van • n langmou 
bloese is Rl0,95 en d.i.e van 'n kortmou 

· bloese R9, 95. 

'n Tweede item wat ook deur die firma 
aan ons beskikbaar qestel word, sal 
veral vir die da:mes-wat stowwerige. 
werk meet do en, van groat nut "Y:ees. 
Dit is naawlik 'n rooi, moulose oorjas= 
sie wat met gernak bo-oor u rokkie gedra 
kan word en wat sodoende u klere beskerm. 
Die materiaal is drupdroog en kreukel~ 
traag. Die oorjassie kan ook by Ilse 
bestel word en die prys daarvan sal on= 
geveer R4,00 wees. 

KLEREDRAG TE KOOP 

Onderstaande dames wil graag splinter= 
nuwe kleredrag wat in hulle besit 1s, 
verkoop: 

1. Mev H Strydom (Tydskrtfte-afdeling) 
een 97(38) romp. Die romp is nag 
nooit gedra nie. 

2. Mev H0leen Davel het 'n bestelling 
geplaas vir 'n 89(34) kortmoubaad= 
jie en is op seek na iemand-om hier~ 
dje b2stelling oar te neem. Stel 
ons asseblief in kcnnis indien u 
bel ar)g stc l. 

3. Et!n 92 ( 36) !:ortr::()ubaadj ic - nooi t 
gcdra nie. 

4. EPn 81(32) rokkie. Sonder omslaanmou. 
Vir 'n kart pcrsoon. Nooit gedra. 
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oorsee 

Ek het val verwagting op mev Ria Viviers 
afgepeil. Dit was alrceds die clfde uur 
en daar moes naarstiglik nog nuus gevind 
word om ~n ocp kol in Biblikasie ~ee op 
te vul. In my geestesoo~ het ek 'n ko= 
lorn val interessante vertclling~ gesien, 
want Ria kan vertel! 

Ria en haar man het 'n georganiseerde 
toer meegemaak na Rome, Griekeland, die 
Griekse-eilande, Turkye, Israel, Iran, 
Nep-al, Indie en Mauritius. Ek het be= 
gin ui~vra en het verstorn gestaan oor 
wat hulle alles beleef en gesicn het. 
Oat daar 'n bykans onoorbrugbare kloof 
tusscn Weste en Ooste bestaan, blyk uit 
die geweldige armoede en agterlikheid 
wat ~n hierdie lande heers, asook hul 
fanatiese geloof in 'n verskeidenheid 
van letterlik-miljoene gode. 

Ek het gehoop om 'n ko~om vol nuus van 
Ria te kry, maar het gou besef dat wat 
hulle alles beleef het, n~e in die be= 
st~k van 'n kolom vasgepen kan word nie. 
As u dus 'n los tydjie het maak seker 
dat u vir Ria aan die gesels kry -
dit is die moeite werd! 

t1e l<el puntji es 
BELONING ----
Joris loaf 'n stokkielekker as beloning 
uit aan die eerste persoon wat hierdie 
rekenaarboodskap vir hom kan ontsyfer: 

IAMAC OHPU TERANDVV'I STOIN FOID-!YO UTHA 
TIHAVES CRAM BLEDMYP RINTO UT! 

'fHE HAPPY BOOKEP.S 

Librarians iu 
Mesopotamia 

H OI.JJ to bake a book 

by C~npbell Grarst 



LIBRARIES IN THE MTDDLE AGES 

!l.onastery libraries were sometimes so 
small that the ratio of one book per 
monk was consjdered rather good. So 
far it is known there was no Book-of
the-r·1onk Club . 

"The Happy Bookers 1' - Richard Armour 

LEES ? . \/IR 
17 3. 31 1\L:SENDORF M 

Homen in Socialist Society. 
Edition Leipzig, 1976 

Hierdie boek behandel 'n heel kontern= 
porere onderwerp, naamlik die vryv1ordin9 
van die vrou. Die titel dui aan dat die 

1

. 
bcek beslis 'n sterk ~olitieke kleur ~et. 
Die boek handel oor d~e wyse waarop d1.e 1 

vroue deur die eeue onderdruk was en I 
fei tl ik slawe vall die gemeenskap vias. l 

Daar word sterk klem gel~ op die felt 
dat die Oktoberrewolusie in 1917 in R.us= 
land 'n groat dcurbraak vir die emansi= 
pasie van die vrou was. 

I 

I 
Heelwat aandag word gegee aan sekere 
vrouefigure in Rusland wat beroemd was 
vir hulle stryd t.o.v. die emansipas1~ 
van die vrou soos bv. Nadezhda KrupsKaya 
wat Lenin se'aescllin was. Die emansi= I 
oasie van dieJvrou in sosialistiese'landc 
~ord brecdvoerig bespreek asook die ge= 
biede waarin die vrou b~gin het om haar~ 
seli tc laat geld. 

Die bock ~s onderhouclcnd a~skryf en be= 
vat hcclv;at illust r<~sies ~n klcr;r;:>late 
wat dit 'n u.u.ntreklike voorkoms qec. 
Dit is egtcr 'n werk wat m~t ~iskri~i~d~ 
sie gelecs meet word vunwec dl.c poll. t1cKc 
inkledirig. 
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COGLIATI ARANO L red 
The Nedicval health handbook: 
Tacuinum sanitatis. 
Barrie and Jenkins, 

London, 
1975 

Hierdi.e uitgawe is 'n rcplika van 'n prag= 
tige geillumincerde manuskrip wat in 1895 
gcvind is. Die bock begin met 'n aanha= 
ling wat 'ri mens dadelik interesseer. · 

"The Tacuinum Sanitatis is about six 
things that are neccssu.ry for every man 
in the daily preservation of his health . , 
dDQut their correct uses and their ef= 
fects .•• " 

Dat die rate dateer uit die Middeleeuse 
en sommigcs is baie humoristies. 'n Mens 
kan nie se hu-lle spreck uit onkunde nie, 
want die destydse mediese kennis van die 
Arabiere word in hierdie werk behou. 

Net om u nuuskierigheid meer te p~ikkel, 
een van die rate - die gebruik van "Beets 
(blete)" pl. IV: 

"Nature: t'larrn and dry in the first de= 
gree 

Optimum: Those with a sweet taste. 

Usefulness: Their juice eliminates 
dandruff. 

Dangers: They set the blood on fire. 

Nr~utral i za tion: With vinegar and mus= 
tard." 

\/\lelkorn .... totsietiS 

·nie aroot aanwins by die uitleentoon= 
bank-sedert 1 Mei was in die persoon 
van mej Magriet Bruyns. Magriet was 
voorheen in die diens van UNISA waar 
sy die rekenarisering van salarisse 
behartig he£. Oat sy 'n baie bedrywige 
persoon is, blyk uit die feit dat sy 
Vanjaar vier vakke studeer, op die re= 
daksie van Die Naouil (die Bui ternU 1.lrse 
Studentekoera-ntTei1-op die Buitemuurse 
Studenteraad dien. As Studenteraadslid 
behartig sy di.e twee 'portefeul.jes "Kuns 
en kultuur" asook "Interne projekte en 
Studentcleiding". Magriet het verder 
oak 'n verskeidenheid van belangstellings 
wat uiteenlopcnde dinge soos musiekmaak 
en stap insluit. Ons heap dat jy alreeds 
goed tuisvoel Nagriet en Bibl_.i kosi~ hoop 
om jou ook te mag inspan by die sl~ryf 
vD.n nuusbt.okkics. 

.r~:ir Natthinus Labus.cha·gne is scder·t 1 
r.~ei in die Bi.ndery ,·erks:J.am. Hy het sy 
Bkoolopleiding aan di'e _ Truns Oranjeskool 
vir DcMes :iJ"t.;- Pretoria. och..:td wat ook on= 
dcr mccr clcn~cr:.te-r·e o~)icidinq J.n Locke-= 
bindcrv :i nqes 1 u.:. t het: · \~aar j cu i.l <lr' s tel= 
ling i~ di~ Bindery jou ccrstc betrek~ing 
is, wil ons almal jou 'n aarHTCflunK~ toe= 
karns i~ die ~crensky-bibliotcck tocwcris. 



Mev fulloincttc van Rcnsburg was slcgs 
vir vyf ma.:1nde die assistcntc v.:tr1 nmr 
Peet van dcr Mcrwe. W.:1ar sy nou woed~r 
en voltydse huisvrou gaan word wens ons 
haar ens allcrmooiste wense toe. 

Mej Tertia Uys was in die ontsluitings= 
afdeling werksaam en het ons vcrla.:1t om 
haarself beter te bekwaam. Ons beste 

f 

I 
i 
I wense vergesel jou, Tertia. 

l 
Mnr Nic van Vuuren was afv.;esi9 na 1 n 
operasie aan sy cog. Gclukkig gaan 
dit weer heel voorspoedig met hom en 
het hy weer 'n gesonde uitkyk op die 
lewe. 

Mnr Willie Porter het 'n lo.ng langna= 
week gcneem met drie bykcmende dae 
verlof. Ons sal graag verneern van 
die berge wat hy versit het of het hy 
net uitgerus? 

Mej Daleen van der Merwe sal vir dric 
weke met verlof wees. Haar motor se 
neus staan in die rigting van Durban 
en sy sal moontlik Bloemfontein ook by 
haar planne insluit maar die koue daar 
kan haar dalk van koers laat verander. 

1 n Erg beseerde voet as ge~olg van 'n 
ongeluk by die huis, was:die oorsaak 
vir m.nr Julius L1Jus se af\.vesigheid van 
die bindery. 

Mej Susna Hurn het skaars teruggekcer 
van haar vakansie op Margate of sy be= 
sluit om die langnaweek na een week te 
verleng. Ons hoop jy het lekker uitge= 
rus, Susna. 

Soos ons verneem het was die afgclope 
langnaweek ook goed benut deur sekere 
kollegas: 

Mej Annatjie Hamberg het die langnaweek 
'n bietjie vroe~r as ons almal begin en 
het 'n heerlike week tuis (in·die Kaap 
natuurlik!) deurgebring. 

Mej Elbie Kok en haar vcrloofde was 
baie energick en het hul tockomstigc 
tuiste met verf en 'n roller bygedam. 
Na wat verneem word, sien die nessie 
daar al heel snoesig uit. 

Mej Annamarie du Toit se re~lings vir 
die grootdag begin ook al koers kry -
genict die dro~e en bcplanning! 

Mev Rita notes staan nou wcl nie mcer 
in die ondcn·ly::-~ nic; n~aar die kinders 
sorg dat rna nog altyct aan die skoolklok 
gf'bondc bly. Toe di(! lc•<'iStc klok v.ir 
die ee:r:st0 t~rmyn lui~ lH~t hullc (1L~ 

Volksie gcpak en afg~sit na die Vrystaat 
v.ir t\-vce wek<'. 
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Hcv i\1 ida Di.ppcnaar·· en haar suster se 
tocrvakansic per motor in Europa kom 
vinnig nadcr. Hulle sal vanaf 23 Junie 
tot 30 Julie in die buiteland wecs. 
Alida het al cholera en pokke gehad -
dit is nou die inspuitings en nie die 
siekte nie! 

Mej Ansie Nolt~en mnr Hendrik Bosman 
hct rnev Anette Booysens met ope·arms 
ontvang. Sy is hulle in die oggende 
bchulpsaam by die Voorgraadse Studie= 
versameling. Dankie oak vir al jou 
hulp by die u.i.tleentoonbank Anette. 

Hev··Denise ~vheeler het op 26 April die 
lewe geskenk aan 'n dogtertjie. Hart= 
lik geluk Denise, IBL mis jou teenwoor= 
digheid. 

Mnr en mev Neels Venter was vir drie 
weke in Windhoek met verlof en verruil 
binnekort hul woonstel vir 'n huis. 

Mev Dalena Stols het twee soet-suur 
weke in die Kaao d~urgebring~ baie bly 
om haar ouers t~ s1en, maar Jamrr.er om 
sander manlief te wees vir die tydperk. 

Mevv Elize Botha en Hermine Reimann het 
albei besluit om 'n week verlof te neem 
- Elize om tuis uit te rus en Hermine 
waardcer die natuurskoon van Die Eiland 
naby Tzaneen. 

Mev Annette Lessing het tydens haar va= 
kansie by Bronkhorstbaai lG·er w·a terski. 
Ook was hul vriende in die Kaap bly om 
hul weer te sien. 

Mnr Gerhard Potgieter vertrek op 9 Junie 
met gesubsidieerde vakansie ~an drie 
maande na die grens. Geniet die weg= 
breekkans Gerhard! Met sy terugkoms 
verhuis Gerhard na 'n nuwe woonplek wat 
glo 1 n klein kom.buisie oak het. U.re 
se kookgenot, hoor! 

REDAKSIE: 

Redaktrise: f.Je.i I M PeZZissier 

Mev M L Kuh !.cs 

Mev B von Zl~rer:be-r>g 
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Mej Hagriet Bruyns 
Uitleentoonbank 
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Mnr Marthinus Labuschagne 
Bindery 

Mev Antoinette 
van Rensburg 

Raai wie is dit? 

Taal- en Letterkunde ~~--r~~~~~~~~~~ 

totsiens 

Mej Tertia Uys 
Ontsluiting 

Uitstalling: Grondverdieping 

IIllT.DE /\1\N SPTN0/.7\ 
Uitstalling: Tweede verdieping 
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NOG 'N MYLPAAL 

DIE GEMODERNISEERDE MACFADYEN-BIBLIOTEEK 

Donderdag 23 Junie 1977 is nou ook een van die 
belangrike datums in die ontwikkelingsgeskiede
nis van UP se Biblioteekdiens. Met die ampte
like ingebnlikneming van die gemoderniseerde of 
ge)~ekons trueerde f·1acFadyen-bi b 1 i oteek by Bui te
muurs deur die Rektor, is nag 'n belangrike pro
jek ten apsigte van die vernuwing van die Biblio
tetkdicns aan UP afgehandel. Vir almal wat die 
belangr. van di~"' Buite:!luurse P.fdeling va·n ons U;1{~ 
versiteit op die hart dra, was dit 1 n heuglike 
gebeurtenis. Die MacFadyen-bihlioteek was as ge
vol9 van sy voorkoms en uiters ongunstigc atmos
ferlese toestande lank reeds vir ons 'n verleent
heid. U kan met reg vra hoe so 'n toestand ooit 
kon ontwikkel het. Laat ek die sluier so 'n 
bietjie vir u lig. 

Die biblioteek by Buitemuurs dateer terug na on
g~veer 1918. Aanvanklik is die versameling in 
d1e Departement Regte en Rekeningkunde qehuisves. 
Later is 'n afsonderlike biblioteekruimie voor
sien en op 17 April 1958 is die biblioteek ver
noem na wyle prof H A MacFadyen \'lat vanaf 1911 
t9t 1942 aan ~P verbonde was en wat 1 n belang-
l'l ke ro 1 by d1 e tots tandbrengi ng van die Bui te
muurse Afdeling van die Universiteit gespeel het. 

Die ~elo~grikste rede ~ir.die benarde posisie 
waann d1e r.-tacFadyen-b1bl1oteek beland het ~·Jas 
die oordeelsfout \vat met die oprigting van,die 
nuwe kompleks te Proesstraat begaan is. Buite
muurs het in werklikheid nooit sy biblioteek oe
kr~y nie. Die oorspronklike plan, naamlik om" 
die b~blioteek op grondvlak, sentraal, maklik 
bereikbaar en digby die kafeteria te pla~~, is 
laat vaar en in plaas daarvan is besluit om 
kantoorruimtes in 'n afgelee gccleelte van die 
gebou as 'n biblioteek te probcer inrig. Die 
biblioteek wat veronderstel is om as fokuspunt 
by die akaderniese opleiding te dien, se plek is 
wat l igging betref, ingeneem deul' die kafetcria
en ontspanningsgerie\'/e. Ongelukkig \•las hie1·die 
fout te ingrypend van adrd om ooit weer rcgge
stel te kon word. In die twcede helfte van 1975 
is die aangeleentheid grondig ondcrsoek, maar 
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ons moes rapporteer dat dit slegs reggestel sou 
kon word deur 'n afsonderlike biblioteekgebou 
by Buitemuurs op te rig - v1at onder die huidige 
omstandighede nie moontlik was nie. 

Vandag is ons dankbaar dat, te midde van al die 
uitdagings en werksaamhede wat met die instelling 
van die nuwe biblioteekbedelinq in Julie 1975 ge
paard gegaan het, t0g onmiddellik aan die Mac
Fadyen-biblioteek aandag geskenk kon word. Op 
15 Oktober 1975 1t1as die eerste dokument in ver-
band met die modernisering van die MacFadyen
biblioteek reeds op n~ tafel. Danksy harde 
werk en uitstekende samewerking is besonder 
goed gevorder en die voltooiingsdatum vir die 
projek kon kort daarna gest~l word op 15 Okto
~e; 197~ -.pres ·ies 1 n jaat nada t met ct ·i e pnJ-
Jer( be£1n 1s. 

Een v~n die eerste uitdagings \'las om a 11 e min
gebrulkte en oortollige materiaal te onttrek 
en om die biblioteek in 1 n dinamiese Jicnspunt 
te omskep met 'n lewendige versameling en vol
doende en aangename studieruimtes. 

Vir hierdie. uitdunn~na v~n die versam~l_i!!.g_ was 
ons afhankl1k van d1e hulp en same\•:erkin.g van 
dosente. Na aanleiding van my versoek om die 
nodige hulp te verleen, het een van die departe
mentshoofde onder andere soos volg aan my ge
s~ryf: "Haa~ ek ook dus graag verbeteri ng wi 1 
s1en, moet d1t nou darem nie so ver gaan dat 
ons later net met mooi meubels en ander tierlan
tyntjies sonder literatuur sit nie. 1 Nictemin 
i~ goeie samewerking uiteindelik verkry en is 
d1e versameling met byna die helfte verminder. 

Een van die dringendste sake was om die ou staal 
\'lentel trappie tu~sen die b1ee verdiepings te 
venv~dc~ en om 
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d 1 t met • n behoor 1 ike bree trap

verblndl~g op n meer strategiese punt te ver
vang. D1e vraag was of die betonvlcer tussen 
die twee verdiepings op daardie bepaalde punt 
sterk genoeg sou wees om 'n qroot oat in die 
v~ oet~ te kon s~y. . Eers \'las doar p_~ob 1 en1_g_ om 
d1e oorspronkl1ke 1ngen1eurstckeninge van die 
bestaande gebou or te spoor, en toe dit uitein
delik gevind is, is aanvanklik beslis dat die 
vloer nie sterk genoeg sou wees nie. Die saak 
is egter weer ondersoek en uiteindelik kon die 
trapverb i nd i ng tog aangebri :1g word. 

In die lig van die finansi~le krisis waarin die 
Univcrsiteit hom teen die e.inde van die projck 



begin bevind het, rnoes ons afsi~n van die gedag
tc om nuwe ameublenK·nt te voot·s1en. i.J.lles in 
on:; verm3e is gedoen om die bestc best1ande a
mC!ublement lrit te snuff«~l, en gelukkiC" kon die 
ou onaantreklike grocn boekrakke oorg~verf word 
e~ l~k nou die~elfdc as die rakke in die Merensky 
b~bl1oteek. D1e aanbring van 'n pragtige nuwe 
toonbank, die verskuiwing van rakke, die voor
siening van matareas by al die studieruimtes 
~ie uitverf van die hele biblioteek en so me~r, 
11et evf~ntueel wel 'n groot verbetering van die 
NacFadyen-biblioteek tot gevolg. 

Ons uitgangspunt dat die voorsiening van 'n aan
treklike en funksionele biblioteek essensreer-ls 
vir die bevordering van biblioteekgebruik is reeds 
d~ur 'n verande~in~ in die gebruikspatroon van 
d1 e ~~cFadyen-b1 b 1 ~ ot~ek beves ti g. Soos in geva 1 
van d1e Merensky-b1bl1oteek het die oebruik van 
die biblioteek deur studente onmiddcilik drama-
ties toegeneem. Benewens die feit dat veel meer 
studente die biblioteek besoek, toon die aantal 
uitreikings vir die maande Maart, April en t·1ei 
1977 'n styging van 64% in vergelyking met die 
ooreenstemmende tydperk verlede jaar! 

Die rr.odernisering van die MacFadyen-biblioteek 
het vir baie van ons personeellede groat werk 
meegebring. Ek dink aan die meer a~ 21 000 bande 
en vragte tydskrifte \'/at daar verwyder is en die 
implikasies daarvan vir die aanpassing van ons 
katalogi. Die ongeve~r 184 500 kataloguskaarte 
wat as gevolg daarvan gehanteer moes word, getuig 
van die groat bydrae wat baie van u nelewer het 
om ook hierdie projek af te handel. -By die inge
bruikne~ingsplegtigheid kon ek met qroot dankbaar 
b.s_i d ~er\·,rvs na u ~am·Jerk en di 0Ults tekende ge
S1ndheid v1aarin 'n gt~oot taak afgehandel is. Nag 
die verbeterde fasiliteite ons kollegas by Buite
muurs inspireet~ om deur vol gehoue toe\·tyding en 
diensvaardigheid die biblioteekdiens by Buitemuu~s 
uit te bou tot iets waarop almal trots is. 

Prof E D Gerryts 
OIREKTEUR - BIBLIOTEEKDIENS 

Uit die rniddestad 

Die t~acFadyen hou toe openi ngspa rtytj i e met 
reelingsadviseuse, spysenier en met die rektor. 
Die nuwe biblioteek vra vir bekendstelling! 

Die studente is ook in hul noppies oot~ die ver
beterings in die Buitemuurse Biblioteek en al 
wat nou nog gevra word, is 'n koffiemasjien 
in die voorportaal vir die wakkerblyure. 

Ons nooi ook baie graag alle kollegas uit om te 
kom kennis maak. Ons diensure is daagliks van 
08h00 tot 23h00 en Sa terdae tot 16h00: · · 
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Na verskeie verplasings in die Buitemuurse ce
bou, ;tem ou Ed~·:ard saam, hierdie is die pl~k 
waar n mens lekker werk. 

Landbounuus 

Hier op die oostelike kampus skryf die landbouers 
1eksamen, doen mondelinge en besoek die biblioteek 
druk. 

Die ou boekevoorraad word verkoon teen SOc stuk. 
Daar vind soms korrespondensie p~2;~~. tussen die 
biblioteek en die kopers.Onlangs! ~tons di~ 
brief ontvang van Pluimveekunde: 

Aan: Die Boekwurms 
Van: Die Hoender-Mek~hniek 

Hoenderhok 
14/6/77 

Dit gaan van my hoenderhart af Ek kry 
eintlik hoender-vleis as ek daaraan dink .•• 

Maar nouja, voor mens honder-kop raak oor die 
ou R3-randjies- al is dit al wat ek oornehad 
het tot die end van die maand - stuur e~ dit 
met groat gekraai en vlerk-geklap! 

Dankie vir die bri'ng van die boeke na my stel
lasie-toe. 

Sander gekekkel. 

ST 

Ons is baie bevoorreg dat ons aan die beurt kan 
kom met bindvJerk. Vir 'n hele tyd is hier druk 
ge\·:erk om die tydsKrifte in gereedheid te bring 
sodat Daniel en sy helpers dit met die blou wa 
kan kom laai. 

Ons groet vanaf die Oos-kampus 

" dat u net so opgewonde 
as ek oor die opening van 
die Macfadyen ••• " 



fanie botho vs 
b I . 
ep~ontllll9 28°5° 77 

"Het julle gehoor van die leeus op die Fanie 
Botha-voets 1 aanpad? ~" \'lilS Breggi e Kotze se 
eerste woorde toe ons haar oplaai vir die uit
tog Ooste toe. Die Beplanners (d w s Peter 
Lor, Rolf Tonsing, Heinrich Heymiinn en Jeanne 
Joubert) het nou wel nie vir sulke ontrr:oetings 
vooraf beplan nie, maar ons sou seker op 'n 
stukkie kitsbeplanning kon staatmaak, indien 
omstandighede dit sou vereis. Trevor Jenkins 
se uitheemse Engels sou waarskynlik ook 'n in
druk (op die leeus) maak. 

Ons het Saterdagmiddag laat in die pad geval. 
Peter se pogings om vir ons 'n Franse kanon 
te leer, het uitgcloop op "we don't care how 
we pronounce it, as long as we sing it proper
ly! 11 Sy weergav;e van • n Bep 1 anni ngs 1 i ed het 
egter minder byval gevind. 

N~ 'n rustige nag in die Graskop Munisipale 
Toeri stekamp het ons Sondago9gend by t·1ac-~·lac 
in die pad geval - 'n mooi skoon heerlike son
skyndag. As ons maar net 'n stukkie van die 
vars lug kon saamsmokkel Pretoria toe .... ! 

Alles het goed verloop totdat Jeanne die pad 
byster raak. Gelukkig kon die agterlopers 
ons weer op die spoor bring en skielik was hulle 
bereid om nou leiding te neem. Die tempo was 
na Breggie se srnaak egter nog te stadi g en skie
lik gly sy son~mer so sit-sit die steiltes af. 

En toe- 'n heerlikheid! Koejawels so ver as 
wat die oog kan sien. Almal wou aanvanklik nie 
byt aan die versoeking nie, maar mettertyd het 
die meeste begin srnul: Heinrich en Rolf het 
later s6 tussen die takke ingeklim dat hulle 
letterlik nie meer by die geselskap kon bybly 
nie. Jeanne het beain bekommerd raak oor die 
byval \'lot die geblikte koeja\'Jels vir nagereg 
sou vind. Die "vleis" het darem krag verskaf 
vir die opdraand \'tat gevolg het. Almal het 
die steilte stil-stil bekruip, behalwe Rolf en 
Jeanne wat, tot Peter se verbasing, genoeg 
asem kon vind om aanhoudend in die agterste 
geledere te babbel. 

Die swaarkry WllS die moeitc werd- 'n lieflike 
uitsig oor die omringende \\'ereld het vir ons 
gewag! Oaa rd i c mi ddag h0t die vuurrooi aJ h1yne 
al langs die rocte, die kamcr·tts lat1t knetler
die een pr~ntjie n:ooier JS d·ic VOI'ige. Intusscn 
hct die rugsak~e al swaarder geraak en Peter het 
almal se gcvocl vertolk met sy opmcrking: 
"Fanie HolhJ se kilometers is langcr as die gr
wone. •• Groot 1·~t1s (lie verbusinq toe ons baie 
\'rocer c'\S wat ons ven~tlq hct 01~) die Gruskophul 
afstrompel. 'n Opmcrl\inq in die bcsoekersboek 
was baie rilak: 'Tannie (sic) Golha, your n'JP 
is up the pole!" 
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Fnkele ure later het ons heerlik aan die braai
vleis weg(]el~. verbasend gcnoeg, hcl die koc
j;.l\'/els oak byval gcv·ind. Dit \'WS VOOr\'hlilr 'n 
ui tputtcnde dag vir die manne, \'/ant hull e het 
eerste in die slaapsakke in verd\'Jyn. 'n Onder
sock na Peter se voete het getoon dat sy skoene 
hom nie die volgende dag sou dra nie. 

~1aandagoggend het ons ui tgedunde gel. edere ~~w~er 
in die pad geval. (Peter het_beslult_om blrd
VIatching11 ·in die 1etterlike s1n van d·Ie \'mord 
te gaan doen, en Rolf sou die dag saam met vrou
lie~ en kinders deurbring). Die roete was heel
wat minder veelcisend as die vorige dag en ons 
kon die uitsig vanaf die platorand na hartelus 
waardeer. Ongelukkig gaan die voetslaanpad na 
God's Window baie naby aan die grootpad verby 
en die gezoem van motors het kort-kort d~e r~s
tigheid versteur. Maar agteros ko~ ook 1n d1e 
kraal en toe ons by die venster u1tkyk, het 

, I lib • d I ons besef wat dit beteken om n 1r s eye 
vie\'1 11 te he. (Peter het dit seker al vantevore 
besef. ) 

En op daardie hoe noot het ons, ons staptog 
afgesluit. Ongelukkig het die leeus ons nooit 
ontmoet nie. 

RAKl·<DN·-rRCli~E 
Dit het in hoogste versnelling begin en aangehou. 
Uitputtend was dit ook, want die rakke was deur-
mel~aar. 

Smi ddae na \'Jerk moes sommi ge mense hard op hull e 
tande byt om nie rcgtig tranc~ in die _oe te kry 
nie, en ecrs 'n rukkie stil sit in d1e wotot~. 
voordat hulle hulle in staut gevoel het om hu1s 
toe te bestuur. 'n 13ittere tyd \'las dit van fi
siese uitputting, hoofpyn en rooi oe van kon~ 
sentrasie - muar ook van uitcrste tevredenhe1d 
met die klaar produk. 

Die vakbibliotc:karissc \vil gra«g alma1 \·:ut.met 
die rukkontrole ~1emoeid \'Jus. !Jaic bedank v1r. 
hullc dee•tlike \1/i:l~k en po~itic\ve in~Jr.strldllC1d. 
Die \'Jerk \~JOrd duJrdcur sovce1 versemakl ik en 
die ~cbt~uH~c·t~s ven·:elkom die feit dJl hulle 
vind sunder om te sock. 



/\RBE I DSTH~PO 

'N PSALM VIR BESIGE MENSE 

Die Here is n~ pas-aange~r 
Ek hoef nie te jaag nie 
Hy laat my asemskep instil oomblikke 
Hy voorsien die rusposes wat my \'leer kalmte gee. 

En deur di§ kalmte van gees 
sowel as deur Sy vrede 
lei Hy my tot vaardigheid. 

Al wag daar vandag 
ook 1 n duisend take op my 
nogtans sal ek nie 
prikkelbaar wees nie 
Hant Sy teenwoordigheid en Sy algenoegsaamheid 
hou my gebalanseerd 
Te midde van n~ baie werk, 
verfris Hy my gees 
met die olie van Sy kalmte. 
Hy laat my beker oorlooo van lev1enslus. 
Nuttigheid en bruikbaarheid 
sa 1 die vrug van my ure \'Wes. 

As ek werk in die pas 
\·tat Hy vir my aangee 
sal ek rus in Sy skaduwee 
vir E\'li g. 

Kan blykbaar nie lees nie 

THE DIRDS OF ACADEME 

A NA'I'URJ\L IITS'!'ORY FOR LIBRARIANS 
by John Shennan und I~obeit s Nugent 

(Abridged and adapted) 

Nearly two decades of labour in what 
used to be called 1 the govc.:; of acu.clcme' 
afforL1s one a f.:tmi 1 ia ri ty \vi th the in= 
habitans of those misty v.;oodlandn. 

There arc several librilrics, in various 
parts of the srovc, j n which t.hc authot·s 
have toLL c~d. 'l'he~-.e oft en resembled de== 
tcrioraLinq sunune1~ vJllas and v:ere li= 
terally overrun 'with numerous species 

of.wild-lifo. Being ornithologically in= 
cl1ncd, we were naturally ilttraclod to 
the wondrous species of b'ird life. we 
say naturally, because we have oftnn 
overheard students say, 'Those libra= 
rians arc for the birds'. As is chnrac= 
teristic of most bird watchers, we have 
bf!en dilligent in our observu.tions <1nd 
have made careful notes in our journals 
over the years. 

We have selected a choice descriptive 
list of different species of bird life 
which we present below in the hope that 
this brief contribution to natural his= 
tory wj_ll prove enlightening to our bib= 
liographic colleagues who also labour in 
the grove. 

The first species we will describe in 
the Blue Beaked Library Opener (Glau= 
corhynchus Bibliothecae Aperi tor) . 'l'his 
bird is an exceptionally early riser. 
Experienced bird watchers have suggested 
that the bird may have eccentric noctur= 
nal habits. Others believe that he just 
~a!!~ sleep. In any case, he is usually 
flitting about when the librarians ar= 
rive and is easily recognized by his rum= 
pled feathers and the piercing cries he 
utters as he dances about av1ai ting the 
opening of the front doors. He often 
frightens the clerical staff with his 
tonal range of angry sounds. However, 
he is quite harmless, and once the doors 
are open he will flit into the stacks 
and will not be seen or heard again all 
day. Or perhaps he may not enter the 
library at all - once the doors are 
open. 

The Purple Vested Book Snatcher (Por= 
phyreo-Sternicus-Biblio-Surreptor) is 
often thought to be a devourer, but ac= 
tually it isn't. It has some chaLacte= 
ristics of the Whooping Crane, in that 
it likes to wade· into library catalogu= 
ing and processing areas and plunge jn= 
to depths of unclassified materials. 
Of gready appetite this bird soon bal= 
loons with fresh acquisitions and wad= 
dles out loaded with new books which 
are often unmarked, or in early stages 
of processing. Ultimately this bird 
will disgorge and bring up materiu.ls 
long reserved. 'l'he usual bird frighte== 
ning devices such as signs and mobiles 
bearing such alarms as No Admittance, 
JS_ccr Out, or Sta~ o~-;!1avcl1o of feet. 
Because of its attractive plunwgc and 
plc<1sant chirruping, one hesitates to 
usc buckshot in discouraging its rava= 
gcs. Careful observation indicates 
the ravages of this bird arc ~;eason.&l 
and usually correspond to periods of 
heu.vy acquisi ton. l\. true bird lovet· 
\'.'ill be keenly observant <.luring the 
bird 1 s visitation and force clisgorq<".'= 
ntt .... nt .1t a convenient time, rather than 
resort to drastic action. 

(To be continued) 



hel-<e! puntjies 

Ek moet se mnr Louv1, die Bib-
lioteek het grater gelyk van buite af 

LUS VIR LEES 

968:59 

Fitzsimons, F H 
The f•1onkeyfo l k of South Africa 
London, Longmans, 1924 

? . 

• ~ Ui ~ers interessante boek (vera l 'n m66t 
v1r d1ere- en natuurliefhebbers) wat uit kor
verhale bestaan waar diere hul eie storie 
vertel. Dit beskryf en illustreer die maniere 
en ge\voontes van die ape in Suid-Afrika. •n 
Kart anekdote van slegs 2 bladsye vet'tel by
voorbeeld van 'n stasiemeester wat albei bene 
• I • ' 1n n tre1nongeluk verloor het, 'n mak bobbe-
jaan aanleer om die sinjale vir aankomende 
treine ~e verander; en hoe hy in die aand sy 
b~as hu1s toe stoot op 'n treinspoorwaentjie. 
F1tzsimons slaag uitstekend daarin om sy be
langstelling in die Suid-Afrikaanse natuur so
wel as sy liefde vir diere en •n fyn sin vir 
humor aan die leser oor te dt'a. 

709.37 
STRONG, D 
Roman crafts. 

red. 
London, Puckvwrth-;-T976. 

Hierdie boek handel oor die vervaardigingsme
todes van die ou Romeinse wereld. Dit beskryf 
hoe doodgewone daa9likse gebruiksartikels soos 
erdeware, glas- en metaalhouers en ysterware 
gemaak is, sowel as kunswerkc soos marmerbeelde, 
brons en goue juwele. Ander bedrywe soos spin, 
mosaieke, die maak van muntstukke word ook be
handel. 

Elke hoofstuk in hierdie boek is oeskryf dcur 
•n deskundige op sy gebied. Aang~sien daar min 
litcratuut· oor die metodes van vervaardiqinq 
in die antiekc geskrifte bestaan, mocs eike.ou
tcut" i ntcns i ev1e na vors i ng do en. 

Vit" elkecn \'l.:lt met verwondcr-ino na die ou an
tiekc kunS\·:erke kyk is hierdic-boek 'n C'!Wnba
rinq en \'JOrd die ou 1~1ctodes met die huidim~ 
vergelyk, bescf 'n mens dat daut' baie min-din9e 
in die lewe is wat nuut is. 

Die bock is ryklik met illustrasies versier en 
is op sigself 'n kunswerk. 
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Rinie Viljocn soek gedurig iets om te docn· 
Dina Smit hou weer meer net van sit· ' 
Breggie Kotz6 kan nooit wag vir haa; tee; 
O~lena Stols Hag altyd op telefoon "calls"; 
R1 eta Otto rnaak naa 1 d\'Jcrk haa r motto; 
f·1agriet Lee hou van vakansies by die "sea"· 
Hermine Reiman gaan Merensky verruil vir D~rban; 
Anette Stey~ vertrek ook na Oudtshoorn n~t die trein; 
~n~tte Less1ng Kry elke maand •n ntMe ring; 
El1ze Botha se kinders is haar kwota· 
Anita Visser raak vir Regte al hoe l~sser; 
Ina lvluller- hoe meer kaartjics, hoe stiller· 
Jo Breed doen niemand ooitleed; ' 
f~anda ~1orsner "swot" Afrikaans vir die bcker; 
Amke de Ja~er.word by die dag maerder; 
Helen Four1e 1s m§l oor BM en Kie· 
Bettie Coertze is van ons almal die soetste. 

Vir die ontsluiter in sy soektog na die korrekte 
klasnommer. 

Hhere there are many possibilities certainty is 
a form of blindness. 

Brain H Aldiss 

Raat' maar· waar! 

599.74 
Fox, M H 
Behavior of wolves, dogs and related canids 
511 759 

----~----

Hierdie maand neem ons afskeid van drie staat
makers in die bib1 ioteekdiens. f·iev Del ene Tay
lor verlaat ons na vyf en •n half jaar van 
diens. Delene was vir twee jaar werk .. saJ.m in 
die deeltydse Katalogiseringsafdeling onder 
leiding van mev Ria Viviers. Aan die begin 
van 1974 is sy oorgeplaas na die Mediese bib
liotcck waar sy mej Sophia Moller behulpsaam 
was. Ons wens ook vir dr Taylor voorspoed toe 
waar hy nou in Fochville as tandarts gaan prak
tisccr. 

.t)Qj_Heila Strydon] gaan na die universitcit vun 
die Oranjc Vrystaat v1aar sy oak in hulle bib
lioteek werksaum sal wees. Heila was sedcrt 
November 1975 by die Voorkliniesc bibliotcek 
werksaam. Ons beste wensc vcrgcsel jou, Heila. 

l·hw- r.~\rri t van dct~ Kl ashm'st tree na ticn en 
'n half jaar af. Oom Klassie qaan darem nie 
net op die stoep in die sonnet]ic sit nie maar 
beplan groat dingc vir sy groentetuin. Ons 
wens 11 'n \'lelverdiende rust.yd toe. 

nurgcrl ike b(~skerming is dccsdae oral ailn die 
orde Vi!n nie dJCJ. So ook bv die t·iusickdcptlrte
lllCtlt \'htarby ciie.Diskotcck i~Hwsluit is. Die 
ccrste oe{cnin~l \'.'Ot'd hcplan vir Oonderdagmid
dug 21 Junie, of) die Proefplaas. 
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Pet die Julievakansie feitlik voor die deur, 
beplan mej Lor.titia tlacobz van die f1usiekbib
lioteek-DaH! hard i!an \·Ja.tsy met haar vakansie 
gaan doen. IH t 1 yk a sof haa r kop weer H·i ndiwek 
se kant toe staan en haar ouers sal sekerlik 
bly wees om haar dan te sien. 

Iemand wat met gesag oor proefhuwelike kan ge
sels, is mej r~9qriet R_ruyns. Sy l~e~ haar saak 
met nadru"l<g"e.s t<~ I tydens · n te 1 ev1 s 1 eprogram 
"Op die ~Jeegskaal 11 \'Jat op Sondag 26 Junie uit
oesaai is. Noq iemand wat 'n gereelde draai op 
~ie televisies~erm maak is mnr Piet de Kock in 
die program 'Tl ink Dink". Ons hou dui mvas vir 
die volgende rondte, Piet. 

l1nre Neels Vent.:_~~~au_p_ Ta:!.JAat~d het so om 
die beurt 1 n bietjie vakansie gaan hou. Ons 
hartlike dank aan almal wat met tye die Joodse 
klavier beman het. 

f·1adetha duPlessis en Emiel Hartefeld het be
sluit om skap·ies. bymekaar te jaag op 2 Julie. 
Ons wens julle twee vele jare van gelukkige 
saamvees toe. Gaan lees gerus Ps 37:5 as ons 
wens vir julle op jul lewenspad. 

Vt~.kans ·i es oorsee ----·--·--··-

Annatjie Korki2 is teen hierdie tyd reeds 'n 
beclrel1e.-hana- wa.ar dit kom by die Argeologie. 
Op Sondag 26 Junie vertrek sy en haar man saam 
met 'n argeologiese toergroep na Israel, wa~r 
hulle die werk van verlede jaar gaan voorts1t. 

Waar hulle hulle gaan bemoei met die opgrawing 
van die westelike kant van die Tell Lagis wens 
ons hulle alles van die beste toe, en hoop ons 
da t hull e ook ons 1 ewens sa 1 kom verryk met 
hulle vertellings agterna. . 
Mejj Annatjie t·iomberg en_ Ingrid Orban.gaan. b1~ne-, 
kart v1 r 1 n opwfilaende \':eek~aur: t1 us. Or.., 
sien uit na insiggewende foto's en 1nteressante 
vertellings. 

Verlowing 

Ons bes te wense vergese 1 Lynette en f•1a ritz met 
hull e ver 1 m~i ng. Di t vtas voorwaa r • n aangename 
verrassing. 

Milit~re diensplig ·---------x-
Gerhard Pot<1irter is vir dric 111Jilnde op "rcg(!
rii.igs VJ kans i?--oii1. OnS VC i 1 i gl:fd d. te verseker • 
Ons dink uan hom 1n sy ufwes1ghe1d. 
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Aan al die tikstrrs wat siek was wil ons terug 
verv:elkom en •n volkome herstel toevtens: ~!evv 
f·linda 1·1cyer, Dr·icky lleystek, Irene Venteren-· 
~e}~TrsaCa-"tega n. 

M(.·ii Chrissie Potoieter en Maritha HinridlSf!n 
~lbei n!et verlof. Chrissie v;as Durbantoc 
en 1•1ari tha was by haa r ouers op hull e p 1 a as nuby 
Hartbcesfontein. Ons vertrou dat albei hullc 
vakansie baie gcniet het. 

Die groat werk waarna al die tiksters uitgesirn 
het, nl rakkontrole is nou oak agter die rug. 
kl?..Lflsr\ Late~ het behoorl ik probleme gehad 
met Grieks. Dit was nog regtig Grieks vir haar. 
Mej Maritha Hinrichsen was egter die gelukkige 
een wat in die afdeling die fort moes hou. 

verjaarsdae : julie 
2 Mev A M Dippenaar 

3 tfl.nr G J LuUs 

7 ~~ev H Davel 

8 Mej I Orban 

11 ~~nr J Davis 

19 ~1ev K G Vi ljoen 

29 Mnr H Heymann 

31 t~e v S 1 e R van Hy k 

Vrydo.g 24 Junie \vas 'n op\-Jin?ende dag in die 
Destelafdeling want mnr FJorls Venter het die 
vader ae\'tord van 'n tvreede seun. Ons hartl ike 
gelukv/(~nse gaan aan hom en Marietjie. 

Die termyn snel ten einde.en ons ~dl vir ~ie 
gelukkiges wat met vakans1e gaa~ n heerl1ke 
rustyd toe\'Jens. Diegen~ \•Jat tUlS bly m~~et .ook 
lekker uitrus vir die laaste skof van d1e Jaar. 

REDAKSIE: 

Mej I M Pellissier 
Mev M L Kuhles 
~lev B von Ehn:mberg 
t1ev r·1-L Ernsmus 

Mev E W du Plessis 
Mnr C F Ouys 
Mej M M P'c:1UH 

Mev li Fourio 
Mev M L Kuhlos 
Mev I Vontor 
Mev 0 C Gunter 

Mej C C J.J,Jsscns 
Moj R Er·u!>mus 
l"'lnj f. K loppor 
~lev A vd \.Jat t 
Moj J uu l'1·ocz 
f'lm' V E H:..Jl me 
Muv C Com·tzo 
~1nl~ \v S H F'o:·tor 
Moj \.J Sid pman 
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Mej Heila Strydom 
Voorklinies totsie11s 

Mnr en mev Gerrit van der Klashorst 

Onder: 23 Junie 1977. Die ~·1acFadyen-
blblloteek word op gesellige wyse geopen. 
Gaste teenwoordig was, mnr T Louw (argitek), 
prof AN Pelser (Vise-Rektor), prof E 
Hamman (Rektor), prof ED Gerryts (Direkteur: 
Biblioteekdiens) 

Mev Delene Taylor 
~1ed i es 
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WAARHEEN MET REKENARISERING? 

Aspekte van ~ie rekenarisering van d1e Bi~lio: 
teekdiens word reeds sedert 1975 as n hoe prlo
riteit beskou. Dit het veral die aktiwiteite 
van die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling ge
raak, maar van tyd tot tyd is ander lede van 
die biblioteekpersoneel en ander amptenare van 
die Universiteit ook hierby betrek. 'n Kleiner 
projek vir die skepping van 'n gerekenariseerde 
tydskriflys is intussen afgehandel. Verder 
word gewerk aan die skepping van 'n.lys van.ma
teri a a 1 in die voorgraad se versa me 11 ng. On
gens mag dit egter voorkom asof min ~ord~ri~g 
gemaak is met die langtermyn rekenar1ser1n~ van 
die Biblioteekdiens. Ons neem dus graag hler
die geleentheid te baat om die een en ander 
hieroor te berig. 

In verband met die langtermyn rekenarisering 
van die Biblioteekdiens kan twee sake onomwon
de gestel word. Die eerste is dat indien dit 
bloat gegaan het om rekenarisering ter wille 
van rekenarisering, daar reeds 'n jaar gelede 
begin sou kon word. Programmatuur wat ons min
stens halfpad sou neem met die rekenarisering 
van die interne prosseseringsfunksie5 van die 
Biblioteek was op daardie stadium reeds bes~ik
baar. Die tweede saak, waarby ons verder w1l 
stilstaan, is egter dat ons hier te make het 
met 'n besonder ingewikkelde stel van beslis
singsprobleme en oorweginge wat in ?ie b~ste 
belang van die Biblioteekdiens en d1e Unlver
siteit as geheel ontrafel n~et word. 

Enersyds kan grondige redes aangevoer word 
waarom rekenarisering nie uitgestel behoort 
te word nie. So word daarop gewys dat die 
eenheidskoste in biblioteke buite verhouding 
styg tot die daar buite. In die V S A is be
reken dat hierdie styging tussen 1950 en 1970 
6,3% was teenoor 0,9% in die groo~ha~de~sprys
indeks. Ocr 'n verdere vyf-en-tw1nt1g Jaar 
sal dit 'n totaal van 460% beloop. As redes 
vir hierdie stygings word onder andere aange
voer dat biblioteke as arbeidsintensiewe onder
nemings beskou moet word. Verder word.dan. 
daarop gewys dat die koste van re~e~ar1s~r1ng_ 
j a a r 1 i k s met 55% d a a 1 . D i e a f 1 e 1 d 1 n g e 1 s d u 1 -

delik: Biblioteke moet iets drasties doen om 
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hul voortbestaan te verseker. Binne die indi
viduele biblioteek kan die styging in personeel
getalle byvoorbeeld vasgepen word. In die bib
lioteekwese in die algemeen moet grater same
werking en die deel van skaars hulpbronne moont
lik gemaak word. In albei gevalle kan die re
kenaar dit teenverlagende koste doen. Waarom 
dan nie sander meer rekenariseer nie? 

Die voorafgaande bring ons midde in die pro
bleem met rekenarisering in ons eie Biblioteek
diens. Van die begin af is aanvaar dat daar 
weens beperkte kennis en ervaring van gerekena
riseerde biblioteekstelsels op die kampus as 
eerste alternatief gesoek behoort te word na 
bestaande programmatuur. Die DOBIS-stelsel 
het juis op daardie tydstip bekend geraak. On
gelukkig het die stelsel nag geboorte- en oak 
latere groeipyne ondervind. Daar is nietemin 
voortgegaan om die beskikbare programmatuur vir 
eksperimentele doeleindes te bekom en sedert 
ongeveer September 1976 is stelselmatig probeer 
om 'n operasionele stelsel gebaseer op DOBIS na 
te boots. Die verwerking van die gegewens wat 
verkry is, is tans in 'n gevorderde stadium. 
Dit is duidelik dat, hoewel hierdie resultate 
geen finale antwoorde kan verskaf nie, dit 
waardevolle aanduidinge gee van die moontlike 
koste en voordele van 'n gesofistikeerde stel-
sel soos DOBIS. . 

"Die rekenaar bly net kaas vra:" 



Die kern van die probleem bly dat sekere beleg
gings in terme van die ontwikkeling of aankoop 
van programmatuur en apparatuur aangegaan sal 
moet word. Daarbenewens sal rekenarisering se
kere lopende koste meebring. Hierdie uitgawes 
sal ongelukkig nie onmiddellik deur besparings, 
wat moeilik elders be\'lerkstellig kan word, ge
dek kan word nie. Dit sal dus opgeweeg moet 
word teen voordele soos die meer effektiewe 
aanwending van personeel, vinnige en doeltref
fende dienslewering asook verskeie ander voor
dele wat maklik identifiseerbaar is, maar moei
lik in rand en sent uitgedruk kan word. Luuks
hede kan nie bekostig word nie, maar waar le 
die kritiese grense tussen die oorbodige, die 
wenslike en die absoluut noodsaaklike? Aandui
dinge is dat rekenariseringsbegrotings tot tus
sen 5 en 15% van •n totale biblioteekbegroting 
kan beloop. Indien ons •n gesonde biblioteek
filosofie wil handhaaf en binne die beperkings 
van beskikbare fondse optimale diens wil lewer, 
sal met die allergrootste verantwoordelikheid 
besin en besluit moet word oar hoeveel fondse 
na •n gerekenariseerde stelsel gekanaliseer kan 
word. 

Uit. die voorafgaande moet dit duidelik wees dat 
die ondersoek van en besluitneming oar rekenari
sering •n ingewikkelde en la~gsame.pr~ses.is. 
wat nie qeforseer kan word n1e. D1t 1s d1e 1n
gewikkeldste projek wat ons Bibl~ote~kdiens n?g 
aangepak het. Ons is dankb~ar ~1r d1e vo~~er1ng 
wat reeds gemaak is, maar d1e e1nde van d1e lang 
pad is beslis nag nie in sig nie. Ons v~rseker 
u egter dat dit die volgehoue aandag gen1et wat 
dit in belang van ons Universiteit en u almal 
verdi en. 

H DE BRUIN 
AFDELING BEPLANNING EN ONTWIKKELING 

duur boeke 

Die invoerheffing van 15 persent wat sedert 
1 April op ingevoerde boeke en tydskrifte in 
SA geld, benadeel veral universiteitsbiblio
teke. 

Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Biblio
teekvereniging, mnr John vlillemse~ se dat.uni
versiteite nou sowat 25 persent m1nder bulte
landse boeke kan koop. 

Afgesien van die invoerheffing van 15 persent 
stoot klaringskoste die pryse van ingevoerde 
boeke met nog sowat 9 persent op. 

By die Universiteit van Suid-Afrika neem die 
biblioteekgebruik baie vinniger toe as wat 
die aantal studente toeneem. Dit word toege
skryf aan die feit dat minder studente dit kan 
bekostig om hul eie boeke te koop. . 

Die meerderheid boeke van akad€miese en weten
skaplike biblioteke word ingevoer. 
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Die heffing op ingevoerde boeke en tydskrifte 
raak nie staat- en provinsiale biblioteke nie. 
Mnr Willemse se dat Suid-Afrika een van die 
min Westerse lande is wat •n heffing op inge
voerde boeke en tydskrifte het. 

BEELO, 18/7/77 

.:OHK OF' OUD 

?'1KS OF FLOU 

GRYP 'M SPAAN 

EN lOM SPEEL SAAM 

tAFELTENNIS VIR PLESIER 

EN VERWYL DIE ETENSUUR! 

(In lokaal lanqa die Teekamer) 

Die Sosiale Klub 

Die Sosiale Klub het vir •n geruime tyd beoog 
om 'n tafeltennistafel aan te skaf. Op aanbe
veling van die Topbestuur moes eers vasgestel 
word of daar genoeg belangstelling is om •n 
tafel te regverdig en of die voornemende spe
lers sou kans sien om die nodige bydraes te 
maak om die tafel te koop. Die fondse van 
die Sosiale Klub kon nie hiervoor aangewend 
word nie. 

Tydens •n oppervlakkige opname is ± 45 mense 
geraadpleeg en van hulle het 39 belanggestel 
om te speel en was oak bereid om 'n bydrae te 
maak. Gelukkig het mev Denise Wheeler aange
bied dat ons hulle tafel, waarvoor hulle tans 
nie plek het nie, kan leen. Ons almal se dank 
aan mev Hheeler. 

Balle en spane isbeskikb.aar by die tafel en 
almal is baie welkom om te kom speel. Op die 
oomblik is daar nag geen reels in verband met 
speelbeurte nie. Indien soveel mense wil speel 
da t beurte gereel moet word, sa 1 • n eenvoud i ge 
stelsel daarvoor ingestel word. Indien daar 
enige haakplekke is, .noem dit asseblief aan 
mev Maretha Kuhles. 

Baie dankie aan almal wat bereid was om by te 
dra en nogmaals dankie aan mev Wheeler. Hou 
in gedagte dat ons reeds deur Unisa se biblio
teek uitgedaag is. 



KENNISGEWING 

Om die druk in die keldermagasyn van die hoof
biblioteek te verlig, is die tydskrifte vanaf 
341(494) tot en met 35(42) geskuif na die ag
terkant van die blok waarin die proefskrifte 
staan. Origens is die volgorde nog dieselfde. 

Die CHEMICAL ABSTRACTS op mikrofilm tesame met 
die indeks in boekvorm kan nou op die derde 
verdieping geraadpleeg word. 

Vanaf hierdie maand is die GAS CHRO~~TOGRAPHY 
LITERATURE, ABSTRACTS, AND INDEX beskikbaar 
op die derde verdieping. Hierdie stel bestaan 
uit randponskaarte, Jonker-termatrex-loerkaarte 
en ekserpjoernale. 

op '" aand in africana 

•wat maak ek vanaand om die tyd om te kry?' is 
•n vraag wat meer as een maal op 'n middag deur 
jou kop flits as jy al beurende aan 'n trollie 
op pad is Africana toe, want vyf en 'n halwe 
uur kan letterlik 11 Ure met horings 11 wees wat 'n 
ou so sit-sit moet deurskuur. 

Dit is aande wanneer jy bly is dat studente 
take het - en dat die boeke gereserveer is. 
Dan is daar ten minste vir die grootste deel 
van die aand mense om jou. Anders voel dit let
terlik asof die groat verlange jou toesak, en 
jy wil later vlug vir die spoke van die verlede 
en die geraamtes in die kas wat om jou vergader 
is. 

In die somer op 'n reenaand kon mens nog altyd 
jou handdoek en seep saambring, en sommer klaar 
stort, en sodoende na werk vroeer in die bed 
kom, maar in die winter reen dit mos nie - en 
die dak lek ook nie. 

En dan is daar natuurlik nog die verbanne boeke 
ook, wat mens trek soos Pandora se kissie, tot 
jy een aand gaan kyk hoe lyk 'n verbanne boek, 
om maar net te besef jy verstaan geen snars 
van ~1arx se .. Kapital 11 (jou eie is duister ge
noeg) en Lenin se vryheidskrete nie - en dan 
maar gedwee die deur toesluit - en die sleutel 
op sy plek bere. 

•Juffrou, ek soek 'n blou proefskrif, hy's net 
so groot soos 'n gewone proefskrif en ek het 
hom nodig vir 'n Staatsleertaak. Nee, ek weet 
nie wat die titel, of wie die skrywer is nie, 
die dosent het hom net so opgelig in die klas 
sodat ons kan sien hoe lyk hy .. , of 
"Juffrou, 968.338- gou, seblief! 11 Op jou vraag 
- vergesel van 'n redelik- onr1osele gesigs

uitdrukking - wat jy daarmee moet rnaak, kom die 
antwoord dat daar 'n boek oor seels staan wat 
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dringend benodig word. Daar was 'n boek oor 
seels •.. daar was- twintig boeke oor seels. 
Dis maar enkele van die situasies wat gereeld 
opduik. 

Tog snaaks dat die gebruikers altyd die boeke 
op die onderste rakke nodig het - iets wat som
tyds die vaardigheid van 'n gimnas vereis -
en die geduld van Job. 

Dit verg nie veel ondervinding voor jy leer om 
nooit 'n klasnommer in 'n gebruiker se hande 
te vertrou nie - hy verongeluk dit net. 'n 
Kode v66r die nommer, en die leestekens binne 
die nommer is in die meeste gevalle net 'n on
gerieflike ergernis wat hy vervang met 'n meer 
bekende een - of sommer die hele kaboedel weg
laat. 

En so, hier soekend, en daar arbeidsaam gaan nog 
•n aand verby wat, as jy die volgendemiddag in
kopies doen,.en daaraan terugdink, tog glad nie 
so erg was me. 

Jy vra waar al die geskryf sy ontstaan gehad 
het? Een aand op diens by Africana - toe die 
tyd nie wou omgaan nie! 

terloo~s ••• 
THE BIRDS OF ACADEME - Part II Continued 

The Razor Bill Paae Slasher {Oxyrhyncus Pagin
Cldator), on the other hand is indeed a preda
tor of the most obnoxious kind. Since it is 
nocturnal and extremely secretive, few libra
rians have ever learned enough about this bird 
to recognize it. Its ordinary colouration is 
a perfect camouflage and its lack of identify
ing characteristics fails to differentiate this 
species from other more harmless birds. When 
observed in predatory action, one quickly re
cognizes large digital claws, and the presence 
of claws in modern birds must be regarded as 
primitive remnants. One species carries sali
va-soaked string in its beak. This emulsed 
string is surreptiously applied to the inner 
margin of a book page to soften the page for 
extraction. When apprehended in action by 
librarians this bird is usually netted and 
plucked. 

The Six-Clawed Reserve Hoarder {Sexungulatus 
Librorum Reservatorum Conqu1rator) is easily 
identified by its distinct habits. It is a 
slow flier that hunts in enclosed areas, usual
ly the stack areas. The bird has great stami
na and will spend hours pecking away at titles 
on reading lists which it then regularly car
ries to the Reserve Reading desk and adds to 
its already growing collection. The bird ap
pears to evolve a sense of security by placing 
untold numbers of books on limited reserve 
status. However, the bird never returns to 
observe if its hoard is being visited by stu
dent fledglings, and never indicates whether 
it has further interest in keeping its hoard 
on reserve after its initial action has been 



taken. Some Six-Clawed Reserve Hoarders have 
been known to hold books on reserve for as 
long as two decades. 

Akin to the bird just described is the Puffle
Necked Office Hoarder (Physo-Trachelosimus 
Archi-Thesauristes). The differentiation be
tween these two is largely one of habit. This 
bird flits in and out of the library with great 
frequency. After meticulously pecking about 
he flits out again with various finds which he 
adds to the shelves of his office nest. Any 
effort to get a book away from this bird causes 
a spasmodic ruffling of his feathers creating 
the puffle-necked appearance from which the 
species derives its name. Its cries may be 
piercing and its spur-winged buffeting of any
one attemtping to raid its office hoard may 
discourage librarians from attemtping to cope 
with members of this species. 

Die Universiteit van Aix-en-Provence het dit 
onlangs belewe dat 1 n volledige biblioteek van 
30 000 boeke, oar die ekonomie, gesteel is. 
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In 1975 is ene Joseph Feldman, 1n 58-jarige 
prokureur, gearresteer nadat 15 000 boeke van 
die New Yorkse Openbare Biblioteek in sy woon
~tel aangetref is. Sy kommentaar: 1 I 1 ike 
to read 1

• 
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Student: 11 Sa 1 u asseb 1 i ef vir my verdui de 1 i k 
hoe 1 n mens weet of 1 n sekere boek in die 
biblioteek is aldan nie." 

Assistent: 11 Meneer d~~r oorkant vind u die 
titel- en outeurskatalogus. Alle titel- en 
outeurinskrywings is alfabeties deurmekaar 

k "k ? (1?1) gerangs 1 • • • • • • • •• 

An apocryphal story is told of a librarian 
who insisted there was no censorship in his 
library. 

•Js •Lady Chatterley's Lover• in stock? 11 

•certainly it is ... 
•1s it available for anyone who wants to read 

it? 11 

•certainly it is... Then after a pause. 11 lt 
is locked up in my desk and freely available 
to anyone who has the damned effrontery to 
come and ask me for it ... 

kompetisie ! 
KEN-U-KOLLEGAS-KOMPETISIE 

Hier is •n geleentheid om u kennis van u kol
legas en terselfdertyd •n "vet" prys los te 
slaan! Al wat u moet doen, is om die perso
neellede van die UP-Biblioteekdiens in die 
•skets .. hieronder te identifiseer. Hier volg 
die wedstrydreels: 

1. Skryf die nommers 1-18 op •n vel papier 
en langs elke nommer die naam van die be
trokke personeellid op die foto. 

2. Voeg u naam en biblioteekadres by en stuur 
die inskrywing aan, of lewer persoonlik 
af by die Afdeling Beplanning en Ontwikke
ling, Merensky-biblioteek. 

3. Slegs personeellede van die UP-Biblioteek
diens mag deelneem en slegs een inskrywing 
per persoon word toegelaat. 

4. lede van die Afdeling Beplanning en Ontwik
keling en "Biblikasie"-redaksielede en 
hulle gesinne mag nie deelneem nie. 

5. Die sluitingsdatum is 12 Augustus en die 
wenner asook die oplossing sal in die vol
-gende uitgawe van 11 Biblikasie" bekend ge
maak word. 

6. Die beslissing van die beoordelaars is fi
naal en geen korrespondensie sal gevoer 
word nie. 



augustus lan!< gelede 
SINT BARTHOLOMEUSNAG - 24 Augustus 

Die slagting van die Hugenote deur die Kato
lieke het op 24 Augustus 1572 in Parys begin. 
Dit het spoedig na die provinsies versprei en 
binne ses weke is meer as 10 000 Hugenote om 
die lewe gebring. Die Protestante se leier, 
Admiraal Coligny is onthoof en sy kop is na 
Rome gestuur. Pous Gregorius XIII het dit met 
vreugde ontvang en 'n gedenkmedalje laat slaan 
om hierdie oorwinning van die Katolieke te vier. 

SIMON, E The Reformation. Time-Life Inter-
national {Nederland) 1972. 

ARBEIDSGENOT 

En ook - dat elke mens eet en 
drink en die goeie geniet by al 
sy rnoeitevolle arbeid; dit is 
•n gawe van God. 

Prediker 3:13 

·~r. E11gelbrecht wel n;e so leklter nie, 
fly gaan llldar vroeg huistoe ••• • 
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VERJAARSDAE IN AUGUSTUS 

lekker verjaar almal! 

3 ~1nr C F Buys - Bindery 
5 . Mev I Venter - Ontsluiting 

13 Mej A Momberg- Aanskafafdeling 
15 Mev F Heystek - Ontsluiting 
19 Mnr P Erasmus - Bindery 
23 ~1ej J Breed - Aanskafafdel ing 
26 Mev E Botha - Ontsluiting 
27 Mej S Hurn - IBL 

LUS VIR 

566.835 

CUBITT, G en RICHTER, J 
South-West 

LEES '? . 

Suidwes-Afrika is 'n land van kontraste en woe
linge er. is vol _verhale_van_bomen;l~ke,opoffe
ringe en ontber1ngs. ~1er~1e boeK 1s n.prag
tige weergawe van al h1erd1~ aspekte: D1e ~er
ste deel is 'n kart beskryw1ng van d1e gesklede
nis van die land en dan is daar 234 k1eurplate 
wat hierdie mooi land vir ons uitbeeld in al 
sy verskillende fasette. Fotos van dle barre 
Namib met net sandduine, Windhoek met sy stede
like karakter; die Visrivierafgronde in al sy 
grootsheid; palmbome teen 'n ond~rgaande ~on 
by Okavango; gemsbokke wat sierl1k_teen d~e 
horison afgebeeld is; die eienaard1ge Marlbu
voel en plante soos die Welwitschia dra alle~ 
by om vir die leser 'n duidelike beeld van hler
die land van kontraste te gee. Dis 'n boek wat 
mens telkens weer met vreugde sal kan lees. 
958:74 

COETZEE, Cora 

Eikestad; 'n versameling gekleurde penteke
nir.ge van Stellenbosch. Kaapstad, Struik, 
1976. 

Hierdie versameling gekleurde pentekeninge 
vertolk die atmosfeer wat eie is aan Stel
lenbosch, 'n dorp wat deur die jare heen sim
bolies geword het van die kulturele erfenis 
van Suid-Afrika. Hierdie tekeninge is die 
kunstenares se indrukke van haar g~boortedorp. 

Die boek bevat 34 foliogrote oentekeninge wat 
duidelik die bekoring van Stellenbosch, sy 
natuurskoon en sy pragtige historiese geboue 
weerspi eel . 

Hierdic werk beklemtoon \'leer eens die nood
saaklikheid om ons kulturele erfenis vir die 
nageslag te bewaar. 



TOTS I ENS 

Mev Annette Steyn is een van die dames wat ons 
aan die einde van Julie moet verlaat. Haar eg
genoot is na Oudtshoorn verplaas en Annette sal 
noodgedwonge moet saamgaan: Annette was vir 
2~ jaar werksaam in die ontsluitingsafdeiing. 
Ons allermooiste wense vergesel jou en ons hoop 
jy vind die nuwe huis en tuinmakery 'n groat op
winding. 

Mev Hermine Reimann verkeer op die oomblik in 
die Astrid Kliniek nadat sy in 'n motorongeluk 
betrokke was. Ons wens haar 'n spoedige en al
gehele herstel toe. Hermine se man is oak ver
plaas. Hulle gaan hulle in Amanzimtoti vestig, 
maar Hermine sal aanvanklik tuis bly. Sy was 
net soos Annette in die ontsluitingsafdeling 
werksaam. 

Mnr Heinrich Heymann se ambisie voer hom na 
die openbare biblioteek in Kimberley waar hy 
die nuwe assistent-bibliotekaris sal wees. 
Heinrich was sedert Januarie 1976 in die Meren
sky-biblioteek werksaam. Hy gaan voorlopig 
in 'n hotel intrek en sal dan uitkyk vir 'n 
meer permanente \'I'Oonp 1 ek. Ha rt1 i k ge 1 uk met 
jou aanstelling Heinrich, ons a1mal, die so
siale komitee ingesluit, betreur jou weggaan. 

NUUT IN DIE TUIG 
Ons ve1~elkom graag twee nuwelinge in ons 
midde: 

Mev~~ M Willemse sal vanaf die begin van Augus
tus in die Mediese biblioteek werksaam wees. 
Mev ~I ill emse was voorheen in die diens van die 
departement Landbou Tegniese Dienste. 

Mnr A van Rensburg sal van 10 Augustus die 
geledere in die bindery versterk. 

Wees verseker dat u albei baie welkom by ons 
is! 

OU1S ••• 
Hoe lyk dit dan vir ons asof die vakansie som
mige gereelde skrywers aan 11 8iblikasie" lam 
gele het! Ons hoop egter dat u almal •n heer
like rustyd agter die rug het. 

VAKANSIEPLANNE 

Mej Marie Schoeman wat vir· •n week lank •n 
skoolverlaterska~p te Badseloop as personeel
lid bygewoon het, lyk asof sy die kampeerdery 
terdee geniet het. 

Mej Elsa Latl~an het vir 'n naweek die Orakens
berge gaan k 1m: Elsa het gelukkig sonder be
serings weer veilig tuisgekom. Die naweek het 
sy egter lus geraak vir verlof en sy is nou in 
Bloemfontein vir twee weke. Jy moet lekket' 
!<u-i er, Elsa. 
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MOTORONGELUKKE 

Mev Hermine Reimann (Ontsluitingsafdeling) sterk 
op die oornDllKi"nCfie Astrid K1iniek aan nadat 
sy in •n motoronge1uk betrokke was. Mej Magriet 
Bruyns (Toonbank) was ook in 'n motorongeluk 
betrokke maar het ge1ukkiger daarvan afgekom. 
Haar motortjie· is totaal afgeskryf en sy sal 
binnekort die trotse besitter van •n nuwe een 
wees. 

'N MUSIKALE RESES 

Mev Maretha Kuhles het die koue van die Vrystaat 
getrotseer en d1e SchUtzwoche te Bloemfontein by
gewoon. Asof 'n week van Koorsang nie genoeg 
was nie, het sy daarna •n kursus in skoolmusiek 
wat deur die Toonkunsakademie aangebied is, by
gewoon. 

HOE LATER HOE K\~ATER WORD TOE • N VLATER! 

Me~ Chr~ssie ~ot~ieter het al klaar gereel vir 
meJ Mar1tha H1nr1chsen se verjaarsdag toe sy 
besef dat r-lar1tha vroeg in die jaar verjaar 
het. Maritha het egter die gebaar van die tik
sters so hoog op prys gestel dat sy almal vir 
ete genooi het. Baie dankie Maritha! 
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Heleen Davel van die Tydskrifafdeling het 
voorwaar haar dinge mooi beplan. Sy is s6 
met die ~sewes" deurmekaar - gelukkig tog 
dat sy n1e sleeptong praat nie. 

Sy verjaar op die sewende van die sewende 
maand_in.die j~ar 1977. Ook word sy twee
en-twlntlg en 1s gebore in 1955. Tel nou 
die_55 en die 22 bymekaar, dan kry jy, 
raa1, weer eens 77. 

REDAKSIE: 

Redaktr>ise: 
Sub-redaktrise: 
Suh-redaktrise: 
Tikster: 
Medewerkers: 

BesteLafdeZing -
Bindery -
Leendiens te -
OntsLuitina -
Sosial,e Komitee -
Tiksters -
~ddskrif afdeling -
VakbibZiotek~~isse en 

Mej I M Pellissier 
Mev M L Kuhles 
Mev 8 von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmus 

Mev E W du Plessis 
Mnr C F Buys 
Mej M M Pauw 
Mev H Fourie 
Mev M L Kuhles 
Mev I Venter 
Mev 8 C Gunter 

-assistente - Mej C Claassens 
Onderstepoort - Mej R Erasmus 
B M W - Mej E Klapper 
Medies - Mev A vd Watt 
Land~u - Mej J du Preez 
MacFadyen-bibZioteek - Mnr V E Hulme 
Diskoteek - Mev C Coertze 
Fisiese Versorgers - Mnr W S H Porter 

Mej W Shipman 



fotoblad 

totsie11s 

Mnr Heinrich Heymann 
Departement Beplanning 

en Ontwikkeling 

Mev Annette Steyn 
Ontsluitingsafdeling 

Mev Hermine Reiman 
Ontsluitingsafdeling 

Mej Marietha du Plessis het 
op 2 Julie mev Harteveld geword. 
Ons hartlike gelukwense~ 
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ons l'omiteestelsel - hulp of hindernis ? 

As ons terugkyk oor die afgelope twee jaar lyk 
dit tog asof ons pogings om die Biblioteekdiens 
op •n hegte beleids9rondslag te plaas en op 'n 
nuwe koers te kry nie tevergeefs was nie. Daar 
was in die jongste tyd verskeie interessante 
verwikkelinge en heelwat personeellede is betrek 
by projekte en komi tees. Oor • n wye front \'lord 
daar besin en ondersoek ingestel met die oog op 
die voorlegging van allerlei bevindinge en aan
bevelings aan die verskillende vaste komitees 
van ons Biblioteekdiens. Miskien het die vraag 
al by sommige van u opgekom of die kwessie van 
komiteevergaderings met die agendas, notules en 
alles wat daarmee gepaard gaan nou werklik nood
saaklik is. U mag wonder of die saak nie te 
ver gevoer word nie en of daar in die toekoms 
dalk nog 'n hele rits komitees ingestel gaan 
word. Laat ek u onmiddellik gerus stel. fljet 
die instelling van die Bestuurskomitee het die 
laaste vaste komitee tot stand gekom en het die 
komiteestelsel binne ons Biblioteekdiens nou sy 
finale beslag gekry. , 

Benewens hierdie vaste komitees is daar welis
waar verskeie ad hoc kom1tee met verskillende 
ondersoeke en ander sake be1as. Laasaenoemde 
sal voortdurend kom en gaan en in 'n volgende 
nommer van Biblikasie sal ek breedvoerig by die 
noodsaaklikheid en rol van hierdie komitee stil
staan. Besonderhede oor wat reeds langs hier
die weg gedoen is en op die oomblik noa oedoen 
word, sal u beslis interesseer. In hierdie af
lewering laat ek die soeklig val op ons vaste 
komitees en skets graag die agtergrond vir die 
totstandbrenging daarvan. 

Die doelstellings van ons Biblioteekdiens moet 
te alle tye alle aktiwiteite van elke personeel
lid bepaal. Die doeltreffendheid waarmee hier
die aktiwiteite verrig word, is elkeen se per
soonlike verantwoordelikheid en dit berus by 
elke personeellid om voortdurend wenke en voor
stelle wat doeltreffendheid kan bevordcr, aan
hangig te maak. U akti\'1iteite word qearoepecr 
in funksies wat eweneens almal op di~ bereiking 
van ons aloemen~ doelstellinos nerin moet wees. 
Omdat hicrdie funksies in seksie- of afdelinas
verband uitgevoer word, is dit dus belangrik 
dat die personeel van elke seksie of afdelino 
voortdurend moct bcsin oor die merietc van ailes 
wat in daardie afdeling of seksie gedoen word. 
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Soos verskillende aktiwiteite in funksies saam
gevoeg is, was dit om bestuurs- en administra
tieweoorwegings ook nodig om die verskillende 
funksies in seksie- of afdelingsverband saam 
te bring. Indien 'n aantal funksies in seksie
verband gegroepeer is word daardie seksies op 
hulle beurt weer in afdelingsverband saamgesnoer. 
So vind u dat die aktiwiteit om 'n lenerskaar
tjie te liasseer deel is van die funksies om 
•n uitleenrekord in stand te hou. Dit word 
weer behartig deur die Seksie vir Gereserveerde 
Studiemateriaal wat op sy beurt deel uitmaak 
van die Leendienste. Na aanleiding van die 
magdom aktiwiteite en funksies wat uitgevoer 
moet word, het verskeie Seksies en Afdelin~s 
binne die Biblioteekdiens ontstaan en stappe 
was nodig om koordinasie te bewerkstellig en 
•n voortdurende gerigtheid op die doelstellings 
van die Biblioteekdiens te verseker. 'n Raam
werk is geskep waarvolgens alle aktiwiteite, 
funksies, seksies en afdelings met een van drie 
soorte dienste in verband gebring word, nl. vak
bibliotekarisdienste, ondersteuningsdienste en 
beplannings- en ontwikkelingsdienste. Die drie 
lede van die Biblioteekdiens se Topbestuur is 
elkeen verantwoordelik vir die instandhouding 
van een van hierdie drie dienste. 

Die doeltreffendheid van 'n universiteitsbib
lioteek as 'n professioneel- akademiese instel
ling behoort egter nie deur die deugde of te
kortkominge van die Direkteur bepaal te word 
nie. Elke personeellid is mede-aandadig en wat 
bereik word, moet as die somtotaal van almal se 
inisiatief, intellek en werkvermoe te wees .. Om 
dit moontlik te maak en om 'n hieraroiese en 
professionele gesagsstruktuur sinvol 'binne ons 
Biblioteekdiens te akkommodeer, is die komitee
stelsel as bestuurshulpmiddel in werkinq gestel. 
Vier vaste komitees is in die le\ve geroep, nl. 
die Komitee van Vakbibliotekarisse, die Komitee 
van Senior Ondersteuningspersoneel, die Komi tee 
Beplannings- en Ontwikkelingspersoneel en die 
Bestuurskomitee. Die Komitees funksioneer reeds 
vlot en op die oomblik word onder andere aandag 
geskenk aan die uitdaging om die Biblioteekdiens 
op 'n hegte beleidsgrondslag te plaas en die 
presiese posisie en taak van elke indiwidu binne 
die Biblioteekdiens noukeurig uit te spel. 

Benewe.ns baie ander oon1eqings was daar veral 



twee faktore wat my met groot oortuiging op die 
instelling van die Komiteestelsel laat besluit 
het. Eerstens, is daar 'n groat behoefte aan . 
'n gereelde forum vir professionele gesorekvoe
ring. Tweedens9 wou ek aan elkeen van u die 
volle geleentheid bied om u besondere vermoens 
en eienskappe te wy aan die voortdurende verbe
tering van ons Biblioteekdiens. Intussen ver
seker ek u van ons vasberadenheid om die Komi
teestelsel nie in 'n fabriserino van onnodioe 
papierwerk en die verspillins v~n kosbare m~nure 
te laat ontaard nie. Dit mag geen hindernis 
wees nie. Dit is 'n onmisbare hulp vir ons al
mal! 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR - BIBLIOTEEKDIENS. 

.· 

11 Hier kommietee! 11 

Landbounuus 

Die Landboufakulteit is vanjaar sestig jaar 
oud. Die fakulteit het in 1917 deur bemidde
ling van die destydse Eerste Minister, genl. 
Louis Botha tot stand gekom. 

In 197~ is die fakulteit deur die universiteit 
oorgeneem, want dit het eers onder die Departe
ment van Landbou-teqniese Dienste sorteer. Na 
grootskaalse rasionalisering is hier tans nege 
departemente in plaas van sestien soos onder 
die ou bedeling. 

Sedert die begin van 1973 is agt van die land
boudepartemente nou op die oos-kampus in die 
nuwe landbou-gebou gehuisves. Die negende, 
Biochemie, is nag op die hoofkampus in die ou 
landbou-gebou. Die biblioteek beslaan die hele 
boonste verdieping van die ou CBC-skool. 

Die Merensky-biblioteek ondervind ruimte pro
bleme met die mingebruikte voorraad en vanaf 
Augustus 1976 is 'n lokaal by Landbou beskik
baar gestel vir di~ doel. Mevv Marie Rauten
bach en Geraldine Wilkes was verantwoordelik 
vir die ordening van di~ voorraad. Nadat 'n 
duplikaatsleutel van die Landboubiblioteek laat 
maak is, is die minqebruikte voorraad nou oak 
ir die aande en Saterdae beskikbaar vir gebrui-
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kers. Mnr Otto het alrceds die toesighouers 
op 'n uitstappie na die Landboubibliotee~ ge: 
bring. Hulle was aangcnaam verras met d1e blb
lioteek. 

Mej Jeanette du Preez en mev Alet Fis~er is . 
ingesY.akel by twee Burgerlike beskermlngs~oml
tees van landbou naamlik die Brandbestrydlngs
komitec en die Noodhulpkomitee. 

Ons wil graag vir mev Hermine Reiman baie da~
kie s~ dat sy altyd so gewillig was om ons h1er 
te kom aflos. Ons wense vir 'n spoedige her
stel en aangename verblyf in Amanzimtoti ver
gesel hulle. 

Met die naderende lente in.die lug groet ons 
vanaf die oos-kampus. 

medies 

Mej Sophia Moller het so pas teruggekeer van 'n heer· 
like vakansie in Malawi. 

Die toergeselskap het in die vroee oggendure met "Air 
Ma 1 a\'li .. van a f Jan Smuts vertrek. Na • n vertragi ng 
van bykans agt ure, was dit heerlik om eindelik "op 
pad" te \'Jees. 

Die heuwels en weelderige plantegroei stem ooreen 
met die van Cos-Transvaal. Oral tussen die digte 
bosse het die inboorlinge hutte gebou. Visvang in 
die mere is vir meeste 'n tydverdryf en 'n bron van 
inkomste, want hul vangs is in aanvraag op die plaas· 
like markte. Vars vrugte en mielies is oak volop. 

'n Heerlike teeparty onder die borne by die huis van 
die Suid-Afrikaanse ambassadeur en die warm weer, 
het Sophia maar traag laat voel om terug te keer 
na die koue Transvaal. 

F(L)IKSE BEPLANNERS 

Dit gebeur soggens, s'middae en saans. "Chip
board" met fladderende papiere in die een hand 9 
pen of potlood in die ander, draf daar elke 90 
minute op geluidlose tekkies 'n beplanner deur 
die Biblioteek. Wat is aan die gang? 

Die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling is van 
19 Augustus tot 1 September besig met 'n opname 
van die benutting van die Merensky-Biblioteek 
se sitruimtes. Elke 90 minute stap een van ons 
die hele biblioteek van die derde verdieping 
tot onder in die laaste hoekie van die Kelder 
stelselmatig deur. Dan word vir elk van die 
ongeveer 54 verskillende areas wat vir die op
name onderskei \vord, aangeteken hoe vee 1 1 esers 
daar sit. En elke paar dae tel ons oak die 
stoele en tafels in elke area. Hoewel minder 
beweeglik as die lesers, blyk die stoele en 
tafels oak 'n mobiele populasie te wees! Af
hangend van hoeveel lesers daar is om te tel, 
duur 'n roetine draffie deur die ~1erensky 15-



20 minute. Slegs uitputting het ons tot dus
ver daarvan weerhou om die totale afstand wat 
afgele is, op te meet. 

Bo en behalwe ons tien daaqlikse rondtes deur 
die biblioteek, is die mccstc lede van die 
Afdeling ook aktief om die pingpongtafel. 

Joris bied dus geen prys aan vir die korrekte 
antwoord op die vraag wie teen 1 September 
die fiksste Afdeling in die Biblioteek sal 
wees nie. 

'N AAND BY DIE KLEINGELDTOONBANK 

11 Koel ie-klavier .. , 11 Joodse klavier .. , .. kasregister .. 
Noem dit wat jy wil. Dit bly 'n afdeling waar 
emosies van lag tot woede vinniger as weerlig 
verander. 

In Biblioteektaal noem ons dit 'n "metertjie", 
maar studente vra vir 'n 11 boksie .. , 'n .. sleutel .. 
of 'n 11 dingetjie 11

• Somtyds staar jy met vrees 
na die wilde handgebare wat woordeloos probeer 
verduidelik wat die behoefte is. Sal die me
tertjie dan nou nie die verbeelding aangryp nie! 

Onstellend is die vindingrykheid,en verbo~g . 
verbeeldingskrag as meneer, met n me!er 1n d1e 
hand, plekke begin soek om die meter 1n te druk. 
So ontstaan daar gate waar daar voorheen geen 
gate was nie. 

So seil die aand verby. Die .. koelie-klavier .. 
staan donker-bewolk van mense wat dingetjies, 
boksies, tellertjies en sleutels aanvra. 

Wanneer die masjien se sein: "Call key opera
tor .. aanskakel, sal 'n ontsenude student jou 
gou in kennis stel: 11 Hy (die masjien) roep 
jou! .. 

Die res van die aand verloop net so! dis stu
dente wat woel en die masjiene wat kort-kort 
"roep 11

• • n Bl aaskans breek sel de aan. 

Dankie tog vir alles - ook vir die gedreun van 
masjiene en die geruis van papier. Dit laat 
n~ns so lekker slaap as die stilte uiteindelik 
aanbreek. 

24 uur biblioteekdiens!! 
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'n Vreemde verskynsel neem geweldige afmetings aan. 
Dit wil voorkom asof niks meer in die kombuis gelaat 
kan word nie; alles kry voete. Dit is 'n ernstige 
en ontstellende gedagte, want almal kom onder ver
denking. 

Die verkoop van pasteie moes gestaak word as gevolg 
van finansHne verliese. Te veel mense het "op skuld" 
gekoop en nooit die skuld vereffen nie. Nog ander 
het glad nie gekoop nie, sommer net geneem en nie 
boe of ba vir enige ander kollega gese nie. Die pas
tei e het net verdwyn en mej Da 1 en a van der r~en·te moes 
dikwels die tekorte uit haar eie sak aansuiwer. Ons 
opregte dank aan Dalena en alle ander persone wat met 
groot moeite en opoffering probeer het om die saak te 
red. 

Ander kollegas het ook al slegte ervarings gehad met 
yogurt of versnaperings wat hul in die yskas gelaat 
het. Wanneer hul dan middae of saans hul ete wil 
nuttig, het 'n ander hul reeds voorgespring deur 
daarvan of alles op te eet! 

Melk word nie in onbeperkte voorraad gekoop nie en 
ons sal dit waardeer as almal spaarsaam te werk sal 
gaan, sodat die aandpersoneel ook koffie en tee met 
melk kan kry. 

'n Vriendelike versoek word aan alle aandpersoneel 
gerig om asseblief die klein vleklosestaal teepot te 
gebruik en net genoeg tee te maak vir die paar per
sane wat dit sal drink. Die nuwe klein ketel behoort 
genoeg vars kookwater vir die doel te voorsien. 

Some friendships are made by nature, some by 
contract, some by interest, and some by souls. 

Jeremy Taylor. 

gelukwense! 

Ons hartlike gelukwense aan die volgende per
sane: 

Mej ~hlgriet Bruyns is tot die Buitemuurse Stu
denteraad herkies. As voorsitster van die Pu
blikasiekomitee, sal sy verantwoordelik wees 
vir die liter~re versorging van studentepubli
kasies. Ook is sy die skakelpersoon tussen 
hierdie kampus en Buitemuurs. Ons wens haar 
alle sukses toe met haar studies en al die baie 
en nuwe verpligtinge. 

Twee van ons personeellede, mej Bettie Coertze 
van Ontsluiting en mnr Rolf T~nsing van Beplan
ning, het die onderskeiding behaal deur PRECIS 
in al sy fasette binne tien dae baas te raak. 
Die twee het 'n kursus oor di6 onderwerp van 
15-24 Augustus by die Staatsbiblioteek bygewoon 



en kruiwaens vol kennis na Merensky toe terug 
gebring. Die Beplanningsafdeling sicn uit na 
die volgende seminare wat hulle ook in die wys
hcid sal laat deel. 

~1ev Cora Moolman en haar man~ mn~ Louis r1~olman. Na
dat Louis tot Springbok verk1es 1s, het d1e gelukwen
se hom en Cora uit alle oorde oorval. Ja-nee, Meren
sky-biblioteek het sommer nou ook Springbokstatus. 
Professor van der Watt het ook kom vertel hoe in sy 
noppies sy klein seuntjie was. Louis is die knaap 
se groot held en 'n yslike foto van Louis foto 

is teen sy kamer se dak vasgeplak. 

Die spreekwoord s~ mos, "agter elke groat man, is 
daar a 1 tyd 'n vrou" ('~>Jat nooi t 'n rok het om a an 
te trek nie?) Cora het beslis 'n aandeel .aan Louis 
se sukses deur middel van haar ondersteun1ng, belang
stelling, geduld {en soms ook haar ongeduld). 

Namens almal van Merensky: nogmaals baie geluk aan. 
die Moolman vennootskap, mejj Bettie Coertze, Ma9r1et 

perches on the circulation desk. Insti~ctively, 
it arrives just before lunch, at clos~ng time, 
or conveniently to interrupt one's d2parture 
for a needed coffee break. A bevey of these 
birds can literally ruin a circulation libra
rian's day. This species indulges in bill clap
pering, bill snapping, and defensive threatening 
sounds which rise in crescendo as one attempts 
to deal with it. The general angry squabbling 
and raising and flapping of wings reveals the 
nasty disposition of this fowl. It is always 
open season on this bird and a wise librarian 
will net it immediately and thoroughly pluck 
it in spite of its noise. Its pin feathers 
are usually collected in fine drawers. 

(To be continued) 

Bruyns en mnr Rolf Tensing. Probeer biblioteekkundige vaktydskrifte sensa
siewekkend wees? 

THE BIRDS OF ACADEME - PART III continued 

The Tattle Bird (Ornis Polylogus) is a distant 
relat1ve of the Horned Rumour Monger and is un
distinguished in appearance .. Be~ng a c~mmo~ 
singing bird it often falls v1ct1m by y1e~d1ng 
to the temptation to chirrup to decoys wh1ch 
are often set to entrap this lively fowl. The 
Tattle Bird perches in the library and watch~s 
and listens. Since most people talk softly 1n 
the library the Tattle Bird does not often hear 
the whole story, or any part of it accurately. 
Snatching wisps of conversation, or any g~neral 
information, the bird will flit away to f1nd a 
perch in the faculty dining room, or the Presi
dent's Office, from whence it proceeds to crm" 
its misinformation: 'Caw, caw, the library 
opened late today! Caw, caw, the librarian 
had a hangover! Caw, ca\'J, Mr Gore hates Dewey! ' 

The Hhite Vested Fine Beater Leukostcrnicus 
Multavictor) 1s eas1 y recogn1zed y the sounds 
1t makes. This begins with bill-rattling, pro
ducing a noise like that of a nutmeg-grater. 
This bird usually flies into the library and 
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Titels van tydskrifartikels; 'n keur: 

1. From prostitutes to meter maids - unholy 
sources of urban information. 

2. Newsand other four-letter words. 

3. The exchange: Venus de Milo and the Curse 
of Lacroma. 

op die grondverdieping 

Vir Denise is die werk 'n plek van rus 
eerder as by die huis die kleintjie te sus. 
Vir Spaanse danse sien sy kans 
vir Skippie moet jul net sien dans! 
Van Gerda se ons niks 
dis nog vier maande se wis en gis .... 
Klein van postuur, blond met blou oe 
is Susna die model in Martinus se oe! 
Linda is fluks, vir werk stuit sy niks. 
Dis Orff ... en orrel wat f·iaretha moet speel 
haar baas se die keer was dit te veel. 
Ilse is weer van kos geroof 
elke dag wjl sy die snoepie beroof. 
Susan het getroud geraak 
maar gesneuwelde skepsels kom soek steeds raad. 
Het jy al matrose so baie hoor swets 
soos Magriet oor Panna kan klets? 
Marietjie r1aryna Meraai ... Wat is so snaaks aan 
Mosselbaai? 
Ansie kom weer uit Suidwes 
vir Unisa doen sy regtig haar bes. 
Hendrik neem 'n halfuur om te snap 
dan is die hele petalje 'n grap! 
Dis net van 8 tot een wat Annette en Sannie by ons 
bly want anders sal hul boerdery daaronder ly. 

Van die hele ou spul is Alida die hoof 
miskien wil sy ons partydae onthoof. 
Vir mnr Otto het ons ontsaq 
as die klokkie lui laat hy-nie op hom wag! 

Dis sestien op grondvloer wat swoeg en sweet 
maar van navrae en werk sal hul alles weet. 



toer saam! 
Hier is goeie nuus vir persone wat aan die einde 
van die jaar 'n vakansie in Europa beplan en 
goeie waarde vir hul qeld wil kry. Mnr C H Cil
liers, sekretaris van die Bond van Oudstudente, 
het bekend gemaak dat die toer wat die Bond amp
telik as 'n diens aan hul lede aanbied, nie al
leen tot hul lede beperk is nie. Personeel van 
die Universiteit is dus ook welkom om die toer 
mee te maak. 

Die toer strek oor 'n tydperk van vier-en-twin
tig dae - en wel van 6 tot 30 Desember. Die 
stede wat besoek qaan word, is Rome, Napels, 
Capri, Florence, Madrid, Toledo, Parys, Landen, 
Berlyn, Frankfurt, Heidelberg, Lucerne, Oberam
mergau, MUnchen, Innsbruck, Salzburg, Bergtes
gaden, Ober-Salzburg, Koenig See en Athene. Die 
toer is so beplan dat Kersfees in Switserland 
deurgebring word. Die toerprys bedra Rl 246 
en kan teen maklike afbetalings by die reisagent 
skap Intur gereel word. Die hotelle waar daar 
tuisgegaan word is gelykstaande aan ons twee 
en drie ster-hotelle. Die toerprys sluit nog 
verder twee etes per dag, besigtigingstoere wat 
deur Engelse gidse vergesel word en padvervoer 
in luukse toerbusse, in. 

Die toer vind amptelik onder beskerming van die 
Bond van Oudstudente plaas en is 'n toer wat u 
beslis nie moet misloop nie. Vir verdere beson
derhede skakel mnr Lou1s Vogel by telefoon 
74-6071 x 251, daar hy die toerleier gaan wees. 

in Israel 
Op 26 Ju~i~ 1977 het 'n groepie geesdriftiges 
~nder le1d1ng van prof I H Eybers, professor 
1n Bybelkunde aan Unisa, na Israel vertrek om 
saam_m~t ander ~tudente opgrawings in die Is
raelltlese vest1ng, Lagis - Tell ed Daweir-
te gaan do en. 'n Paa r l ede ui t die qroep het 
verlede jaar 'n soortgelyke toer saa~ met prof 
Eybers meegemaak en besluit om vanjaar weer die 
warm son en harde werk op Lagis te qaan trot
seer: D~e t~er is deur Unisa se Teblogiese Na
vor~lngslnst~tuut in sa~ewerking met die Argeo
loglese Inst1tuut van d1e Tell Aviv-universiteit 
gereel. 

Lagis le sowat veertig kilometer suidwes van 
Jerusalem tussen heuwels in die Judese hooqland. 
Naby die ruineheuwel of tell le die moderne 
dorpie Lagis, omring deur katoenlande, vrugte
boo~de en sonne~lomme. In die Bybelse tyd was 
La~1s een va~ d1e belanarikste vestings en 'n 
ba1e belangr1ke toeg~ngsroete tussen Egipte en 
Jerusalem. Elke kon1ng wat Jerusalem wou aan
val, moes Lagis eers inneem. Toe die Israeliete 
Palestinu hinne~eval het, was dit reeds 'n ves
tingstad. In Josua 10: 31-32 lees ons dat dit 
genoeg weerstand gebied het om Josua en sy manne 
twee_dae besig te hou. Die verhaal van koning 
Amas1a van Juda \'Jat tydens 'n opstand in 783 VC 
van Jerusalem na Laqis gevlug het en daar dood
gemaak is, is in 2 Konings 14:19 opgeteken. 
Tydens Nebukadneser se aanval in 588 VC op Juda 
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het hy eers lagis verower, voordat hy Jerusalem 
aangeval het. Die spore van vernietiging en 
verbranding is vandag nog sigbaar. 

Vanaf die begin van Julie tot aan die einde 
van Augustus vind 'n mens oral in Israel geor
ganiseerde groepe wat besig is om die geskiede
nis van 'n volk te herontdek wat 20 eeue lank 
buite hulle vaderland verstrooi was. Die eer
ste opgrawings by Lagis is gedurende 1932-1938 
deur llohn Starkey gedoen. Hy het be 1 angri ke 
vondstegevi~d waaronder die Lagisbriewe, pot
skerwe met inskripsies op, seker die uelangrik
s~~ is .. Hierdie bri.e\'Je beskryf nie net die tyd 
voor d1e stad 3000 Jaar gelede binnegeval is 
nie, maar bevat ook belangrike inligting oor 
die geskiedenis van Israel uit 'n tydperk wat 
vir die Bybel van belang is. Y Aharoni het 
die opgrawings vanaf 1966-1968 voortgesit. Die 
huidige opgrawings word sedert 1973 onder lei
ding van die Argeologiese Instituut van die 
Universiteit van Tel Aviv onderneem en as 'n 
langtermyn projek gesien. 

'n Paar van ons het in die Kanaanitiese Baal
tempelarea onder leiding van dr Christa Clamer 
gewerk. Die tempel is waarskynlik deur Josua 
verower toe die Israeliete die beloofde land 
meer as drieduisend jaar gelede binnegeval het. 
Gewapen met die nodige toerusting soos besem
pies, borsels, 'n "patish" (klein pikkie), 
troffels en "turriye's" (skoffelpikke) het ons 
die verskillende bewoningslae wat uit die Mid
del-Bronstydperk (ongeveer 2200-1550 VC) van 
mekaar begin afskei. Wanneer daar tekens van 
'n vloer sigbaar geword het, het ons baie ver
sigtig gewerk omdat die meeste en ook die on
beskadigde voorwerpe gewoonlik daarop gevind 
word. Verder is dit ook belangrik om te ont
hou dat elke voorwerp binne die konteks van sy 
vindplek bestudeer moet word anders gaan sy 
hi stori ese \vaarde ver 1 ore. Tydens die opgra
wingsproses word daar ook noukeurig gelet op 
holtes, gate, klippe, die kleur en struktuur 
van die grond. Elke grondlaag en die versteu
ring daarin vertel 'n storie van die Tell. 
Saam met die potskerwe vorm dit onmisbare ma
teriaal waarmee die chronologie van die kul
tuur wat opgegrawe word, relatief verklaar 
kan word. 

Vondstesoos die in Tutankhamum se graf word 
nie dikwels gevind nie, maar die potskerwe, 
gedeeltes van kruike en kommetjies, selfs 'n 
volledige, onbeskadigde kommetjie en strukture 
wat blootgele is soos die oebakte kleimuur uit 
die Middei-Bronstydperk, is ook belangrike 
bydraes om die verlede te rekonstrueer. Hier
die vondsteis per slot van sake op siqself nie 
belangrik nie, maar dathulle die vcrhaal van 
mense uit die verlede vertel: hulle gewoontes, 
die aodsdiens wat hulle beoefen het of hoe hul
le a~ 'n gemeenskap saam geleef het, bly hulle 
nie meer voorv1erpe nie, maar word hulle 'n uit
beelding van die mense van die tyd. 

Vir die meeste van ons wat die ~eleentheid gehad 
het om aan die opgrawings deel ie neem, is Lagis 
nie net 'n ruineheuwel nie, maar 'n stad wat 
voortleef om die oorwinnings, vreuqde, hJrtseer 
en vrees van volkere op 'n besonde~e manier oor 
te dra. 



Ons het naweke nie gewerk nie om geleentheid 
te kry om plekke van belang te bcsoek. Die 
laaste week het ons 'n reis tot by die See 
van Galilea in die noordelike deel van Israel 
onderncem. Om by Tiberias oor die See van 
wlilea te kyk is 'n bele\'Jenis wat 'n mens 
altyd sal bybly. Die vier Evangelies kom met
eens tot lewe en die Skrif word vir jou duide
liker as ooit tevore. Wanneer 'n mens die Ju
dese woestyn random Ein-Gedi en Masada goed 
bekyk, word dit duidelik dat Dawid vir Saul 
daar kon weggekruip het. Wanneer jy op Mas
sada staan waar Heredes die Grote 'n paleis 
opgerig het, speel die heldestryd van die 
Jade teen die Romeine voor jou geestesoog af. 
En as 'n mens daarvandaan vertrek, neem jy 
die boodskap met jou saam dat dit beter is 
om 'n einde aan jou lewe te maak as om 'n slaaf 
te word. Van die ewige stad, Jerusalem kan jy 
oak nie genoeg kry nie. Saloma het die tempel 
hier laat bou om dit die belangrikste middel
punt van die Israelitiese godsdiens te maak. 
In die Nuwe Testament word daar telkens ver
wys dat Jesus na Jerusalem vir feestelike ge
leenthede gegaan het. Hy is daar met die Paas
fees gevange geneem en gekruisig. Die opstan
ding het hier plaasgevind en die Hemelvaart. 
As h mens op die Olyfberg staan en afkyk op 
die tuin van Getsemane met sy ou olyfbome, 
dink jy aan hierdie gebeurtenis en die bood
skap wat dit vir die Christendom inhou. 

Om na Israel te gaan is om 'n droom te laat 
waar word. 

uits~ag 

KEN-U-KOLLEGAS-KOMPETISIE 

Di t wi 1 voorkom as of ons ko 11 egas op die "foto" 
in verlede maand se uitgawe van Biblikasie moei
lik herkenbaar was, want geen (korrekte) inskry
wings is deur die redaksie ontvang nie. 

1. Die "Groot Beer" 
2. Annie Pienaar 
3. Alet Fisher 
4. Amke de Jager 
5. Ann van Zyl 
5 ll • P i c t de Ko c k 
6. Alet Kleu 
7. Christel Claassens 
8. Hade Botha 
9. Carien Human 
10. Dina Smith 
11. laetitia Jacobs 
12. Peter Lor 
13. Hnr Gagiano 
14. Willie Porter 
15. V B Otto 
16. Jakkic Schlebusch 
17. linda de Villiers 
18. lynette de Kock 
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Arbeidsgenade 

~o het ~k julle dan 'n land gegee waar 
J~lle n1e aan g~arbei en stede wat julle 
me gebou het n1e, dat julle daarin kan 
woon, wingerde en olyfbome wat julle nie 
qeplant het nie, daar eet julle van. 

Josua 24:13 

LEES ? 
0 LUS- VIR 

N 621.9 
AUTOMOBILE CLUB OF ITALY 

Hierdie publikasie verskyn jaarliks vanaf 1976 
en is as tydskrifreeks vir die Merensky-biblio
teek bestel. Die uitgewers beoog om betroubare 
inligting in verband met elke tipe motor wat 
op die mark is te verskaf. 'n Mens merk met 
die deurblaai van hierdie boek dat dit werklik 
aan sy doel beantwoord. Deursnit-illustrasies 
van enjins en die interieur van die motor en 
ook illustrasies van die elektroniese brandstof
sisteme van sekere motors sal vir die voornemen
de koper baie belangrik wees. Die modelle in 
produksie word volgens land van vervaardiging 
alfabeties gerangskik en alle moontlike aspekte 
word genoem soos prys, werkverrigting, spoed, 
gewig en brandstof en olieverbruik en elke mo
del word geillustreer. Die boek bevat 'n vol
ledige indeks en beslaan 439 bladsye. 'n Baie 
belangrike aspek wat deurgaans by die beskry
wing van alle modelle aangetref word, is dat 
alle verskille wat voortspruit uit vervaardi
ging deur dogter-maatskappye in verskillende 
lande aangedui word. Die produksie van hier
die modelle wat bv. in Suid-Afrika vervaardig 
word, word afsonderlik aangedui. 

Hierdie werk is 'n besondere waardevolle na
slaanvJerk vir die voornemende motoreienaar en 
deur die bestudering van die inligting hierin 
vervat kan so •n persoon seker maak dat hy sy 
geld reg bestee en die regte motor vir sy per
soonlike behoeftes aankoop. 



verjoorsdae 
VERJAARSDAE IN SEPTEMBER 

5 Mej M Potgieter 18. Mej M Morsner 

6 Mej I Pellissier 20. Mnr C Venter 

9 Mej J M Joubert 23. Mej A du Toit 

10 Mev H Strydom 25. Mev D Wheeler 

13 Mev M Rautenbach 27. Mev R Viviers 

15 Mnr D Hughes 30. Mnr H de Bruin 

17 Mej C Claassens 
Mej A Honiball 

What is a friend? A single soul dwelling in 
two bodies. 

Aristotle. 

~1EAD, FrankS. Th_e encyclopedia of religious 
quotations. Old Tappan, N J., Revell, 1965. 

Aan mej Maritha Hinrichsen wat tans met verlof 
is, maar ons eersdaags verlaat, wil ons alle 
voorspoed toewens. Dit was aangenaam om saam 
met jou te werk, Maritha, en ons beste wense 
vergesel jou. 

Ons wil die volgende persone wat eersdaags by 
ons in diens tree, hartlik verwelkom: 

Mev S Swanepoel is vanaf 1 September as biblio
teek-assistente by Merensky aangestel. 

Mev M ~1 ~Ji 11 emse behoort a 1 tui s te wees by BMH 
waar sy mev Taylor as junior Bibliotekaresse 
opgevolg het. 

Mej D S C Malan sal op 15 September by Medies 
as junior bibliotekaresse, diens aanvaar. 

Wanneer mnr Andre van Rensburg op 1 September 
in die Bindery begin werk, sal die personeel 
daar voltallig wees. 

tussen ons .... 
~~v Alida van der Watt het haar kons waarge
neem om haar ouers in Durban te gaan opsoek 
nadJt Sophia van Malawi teruggekeer het. 'n 
~eek se vakansie by die see help altyd om die 
werklus weer aan te wakker 

~~v Minda Meyer is weer terug by die werk na 
'n opcrasie. Ons is bly jy voel nou soveel 
beter. Soos Minda ook tereg opgemerk het: 
"My deus is dou weer beder 11

• 
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Na 'n breinoperasie en 'n afwesigheid van 'n 
maand en 'n half, het mnr Paul Erasmus weer op 
15 Augustus diens in die Bindery h~rvat. Ons 
vertrou dat hy spoedig weer met volle sterkte 
sy gewig sal ingooi. 

Ons wil ook mevv Marie Rautenbach en Sheilagh 
de Villiers beterskap en volkome herstel toe
wens. 

Mej Elsa Lategan het 'n nare ondervindinq be
leef. Sy moes die aand by toonbank werk en 
neem die middag af met dien verstJnde dat sy 
om ha 1 fvyf weer op haar pos sa 1 wees. Ha 1 fvyf 
kom en gaan, maar Elsa bly weg. Na 'n ruk kom 
Elsa al blasend en bloedrooi in die gesig by 
toonbank aan - haar motor het by f·1agnol iadal 
gaan staan en sy het al die pad na Merensky 
toe gehardloop! 

Mev Rita Bates hou die fort terwyl mej Annatjie 
Momberg in Europa kuier. Daar is 'n belofte 
van lekker sjokolade uit ander lande franse 
parfuum is ongelukkig 'n bietjie duur. 

Almal op grondvloer is bly dat mev Alida Dippe
naar veilig terug is na vyf weke se rondry in 
Europa. 

Ook in die· Tydskrifte-afdeling is alles in rep 
en roer want mej Ann van Zijl het weer die lei
sels oorgeneem nadat sy ook in Europa gaan 
kuier het. 

Op 10 September om 16h00 sal Keimoes se kerk
klok die huwelik van mej Elbie Kok met mnr Fred 
Smal aankondig. Ons beste wense vir die eerste 
60 jaar. 

Die tafeltennis kry baie aftrek veral mej Harie 
Schoeman. Marie is baie bedrewe hiermee en 
speel ook elke Vrydagaand vir die KJA tafelten
niswedstryde. Wie wil ~1arie uitdaag? 

REDAKSIE: 
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: 
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Mcj 
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Mev 
l"lnr 
Mej 
Mev 
Mev 
l"lE:v 
Mev 

l'1i?j 
1"1cj 
Moj 
1"1ov 
Mej 
l"lnr 
r·1cv 
1"1nr 
Mej 

M Pellissier 
;'l L Kuhlcs 
0 von Ehrenher~ 
£1-L E r.l srnu s 

E VI du Plessis 
c F Buys 
M £1 PiJU\·/ 

H Fourie 
r·1 L Kuhlcs 
I Venter 
[J c Gunter 

c Claasscns 
n Erasmus 
E Kloppcr 
A vd \•}[I t t 
J cJu rrncz 
v E Hu 1 rnr! 

c Cocrt:.:c 
\..J s It Porter 
w Sl1iprn.1n 



fotoblad 
Na herhaaldelike tevergeefse pogings het "Bib
likasie" daarin geslaag om hierdie unieke foto 
van die gedugte "ontspanningspan" te bekom. 
Hul name kan egter nie bekend gemaak word nie, 
aangesien die naasbestaandes nog nie in kennis 
9estel is nie. 

Links bo: 
Ons beste wense vergesel ~taritha Hin
richsen wat as tikster in die Ontslui
tingsafdeling werksaam was 
Links onder: 

Mev Marie Willemse het ons qeledere in 
die Mediese biblioteek kom ~ersterk. 
vle 1 kom by ons! 
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SUBKOMITEES WERKSONTVLUGTING OF TAAKVERVULLING 
Ons het voortdurend te doen met sake wat nader 
ondersoek moet word alvorens besluite geneem 
of beleid geformuleer kan word. Afhangende van 
die aard van die ondersoek wat nodig is, kan 
enersyds, die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling 
dit as •n projek hanteer of andersyds, 'n sub
komitee benoem word om die saak te ondersoek en 
aanbevelings te doen. 

Dit is belangrik dat ons almal goed op hoogte 
sal wees met die Biblioteekdiens se beleid ten 
opsigte van soveel verskillende sake. Met ver
loop van tyd is verskeie beleidsreglemente voor
berei en •n reglementekomitee is aangewys om die 
finale formuler1ng en redaks1onele versorging 
van alle beleidsreglemente te behartig. Uit
eindelik sal al hierdie reglemente vir elke per
soneellid onmiddellik beskikbaar moet wees. 

Dit bring my by die behoefte wat daar bestaan 
aan die beskikbaarheid van •n personeelhandlei
ding vir elke personeellid. So 1 n handle1d1ng 
kan byvoorbeeld die volgende bevat: alle be
leidsreglemente, die belangrikste diensvoorwaar
des, besonderhede oar die organisasie van die 
Biblioteekdiens, ensovoorts. Die personeelhand
leiding is noodsaaklik vir effektiewe indiens
opleiding en sal die inskakeling van nuwe per
soneellede aansienlik vergemaklik. Ons is dank
baar vir die vordering wat die komitee reeds 
gemaak het en ons hoop om dit vroeg in 1978 be
skikbaar te kan stel. 

Die doeltreffendheid van ons biblioteekdiens 
word in •n hoe mate bepaal deur die wyse waar
op en mate waarin ons in die inligtingsbehoef
tes van ons gebruikers kan voorsien. In hier
die verband is die navraaqonderhrudwat die bib
liotekaris met die gebru1ker voer van besondere 

ons vergader ... 
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belang. •n Subkomitee is benoem om •n vorm te 
antwerp wat tydens so •n onderhoud voltooi moet 
word. Die gebruik van hierdie vorm sal misver
stand tussen gebruiker en bibliotekaris beperk 
en ons in staat stel om gegewens te versamel 
wat noodsaaklik is vir die beplanning en die 
verbetering van ons dienste. 

Dit hou verband met die uitdaging om met die 
beperkte beskikbare fondse, •n gebalanseerde 
en aktuele versameling op te bou. Daar is •n 
behoefte aan •n duideliker boekkeuringsbeleid 
en indien moontlik moet •n formule gev1nd word 
vir die toewysing van fondse aan die verskil
lende departemente. Verskille in boekpryse 
by verskillende studierigtings en die verskil
lende maniere waarop departemente die biblio
teek by hulle onderrigs- en navorsingsprogram
me betrek, maak dit •n ingewikkelde aangeleent
heid. Die boekkeuringskomitee wat die aange
leentheid tans ondersoek, het •n groat en uiters 
belangrike taak op hulle skouers. 

So kan ek voortgaan. Die goeie werk van verskeie 
ander komitees, insluitende die Kleredragkomitee, 
die Bestuur van die Sosiale Klub, d1e Redaks1e 
van B1bl1kas1e en ander kan n1e eers genoem word 
nie. 

Ons het hoe waardering vir ons personeellede wat 
benewens hulle vaste daaglikse verpligtinge waar
devolle werk in komiteeverband doen. Met hierdie 
mooi gesindheid en hartlike samewerking kan ons 
van ons Biblioteekdiens iets maak waarop ons Uni
versiteit en ons beroep met reg trots kan wees 
en so ons taak en roeping vervul. 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR - BIBLIOTEEKDIENS 



Uit die rniddestad 
Hier op die stedelike front gaan dit lekker 
bedrywig. Al daardie deurgeslaapte of nie
bygewoonde lesings moet skielik op datum 
kom. Addisionele leeswerk word haastig byme
kaargeskraap en daardie laaste take word in 
die minimum tyd afgehandel. Altwee Xerox
masjiene kry genoeg geleentheid om die pyp te 
rook op die statistiekbladsy. En ou Jacob 
skud net sy kop. 

Met drie mans om die fort te hou, beteken 
dit rondspring, en die oortydure-boek le nie 
stil nie. 

Intussen 1 e mev ~1erci a Neitz in die Zui d
Afrikaanse Hosp1taal waar sy na 'n operasie 
aansterk. Ons hoop dat sy weer gou springle
wendig by ons sal wees. Die skakelwerk word 
afgeskeep. 

Pi eter van der ~1erwe, wat vroeer hi er by die 
MacFadyen-bib1ioteek was, is terug van Kaapstad 
Hy werk nou in die Pretoriase Openbare Biblio
teek. 

En dan \-Jas daar die nuv1e 1 ener. Kl asnommer = 
A3-lesinglokaal; registernommer = 7730327; 
auteur= ouditeurskierk; " ... Waar skryf ek 
die boek se naarn?" Soos die Engelse spreek
woord se: "If all else fail, read the in
structions!" 

Of die persoon wat die Hofverslae op mikrofische 
wou he. Nadat die apparaat se werking verdui
delik is, vra hy vir 'n grater weergawe om lie
wer afdrukke van te maak. 

Groete uit die stad van die gekaapte bus. 

KALAFONG 
Die afgelope maand het die bindery ook hier op 
die Klinikalabiblioteek toegesak en sy tol ge
eis. Ongeveer die helfte van die tydskrifte 
loop deur onder mnr Willie Porter ens~ span. 
So 'n stap is genoodsaak deur d1e vinn1ge uit
breiding van die tydskrifversameling om beter 
kontrole uit te oefen. 

'n Soortge lyke "vreemde verskynse 1" \-Jat hom a f
speel in die Merenskykombuis het nou ook hier 
by die Klinikalagebou sy verskyning gemaak. Die 
verskil is net dat dit elke naweek gebeur en 
dat die prioriteite baie hoer is, nl. gordyne, 
waaiers en veY'\'Jarrr.ers. Die afgelope naweek 
het die biblioteek aan die beurt gekom en die 
skade is een elektriese verwarmer. Maar by 
die skade moet mens seker dankbaar wees vir 
die hoflikheid om eers te wag dat die ergste 
winter koue agter die rug is. 

DISKOTEEK 
By die Diskoteek gaan alles nou weer stil en 
rustig na die krisis as gevolg van die sekreta-
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re~se va~ die departement se weeklange afwesig
held. D1e telefoon het aanhoudend gelui en 
tussendeur moes ons nog na die skedule se klag-
tes en probleme luister en probeer help waar 
ons kon. 

Toe die sekretaresse die dag terugkom, het nie 
net ons nie, maar ook die dosente en studente 
'n sug van verligting geslaak, want dinge kon 
weer glad en normaal verloop soos altyd. 

Na aanleiding van navrae wat die Musiekbiblio
teek van Merensky-biblioteekpersoneel ontvang 
in verband met die konserte \'Jat die fi na 1 e 
jaar uitvoerende studente elke jaar gee, word 
1977 se program verstrek: 

Saterdag 15 Okt - Gizela van Zijl (sang) 
Dinsdag 18 Okt - Riaan Steyn (orrel) 
Woensdag 19 Okt - Ria Venter {klavier) 
Donderdag 20 Okt - Maryna Roux (orrel) 
Vrydag 21 Okt - Rene Daffeu (orrel) 
Saterdag 22 Okt - Hildegardt Smit (fluit) 
Maandag 24 Okt - Esther van Rooyen (sang) 
Donderdag 27 Okt - Retha Cilliers {fagot) 
Vrydag 28 Okt - Elma Vivier {klavier) 

Die konserte vind almal om 20h0a-Tn-die r~usaion 
plaas behalwe die orrelkonserte wat in die Uni
versiteitsoordkerk aangebied word. 

NOG REKENARISERINI 
Pogings om die Universiteit se sentrale reke
naar selektief aan te wend om knelounte met 
die skep en instandhouding van sekere kctalo
gi te verlig, het pas die eerste produkte op
gelewer. 'n Tydskrifkatalogus en 'n lys van 
materiaal in die gereserveerde studieversame
ling is op Woensdag 21 September amptelik deur 
die Biblioteekdiens in gebruik geneem. 

Tydskrifkataloaus 

Die behoefte aan 'n openbare katalogti~., van die 
Biblioteekdiens en tydskrifbesit het sowat 'n 
jaar gelede onder die aandag gekom tydens 'n 
ondersoek na die rasionalisering van prosedures 
in die AfdetiT1g Tydskrifadministrasie. Daar 
is onmiddeliik besef dat die byhou van s6 'n 
kata 1 ogus moeil i k met die gewone handprosedures 
sou ~on geskied en die Afdeling Beplanning en 
Ontw1kkeling het opdrag gekry om die saak met 
die Rekenaarsentrum op te neem. Die voorstel 
is gunstig ontvang en daar is begin met die 
ontwikkeling van die prograrr.matuur. Laasge
noemde is deur mej E ~1oubert van die Rekenaar
sentrum geskryf. D1e Afdel1ng Tydskrifadminis
trasie was verantwoordelik vir die redigering, 
insleutel en proeflees van die sowat 10.700 



rekords ·in die leer.- Vir die insleutelwerk is 
hulp uit die Seksie Tik en Duplisering gekry. 
Die Nasionale Filmraad was verantwoordelik vir 
die voorbereiding van die Rekenaaruitdrukmikro
fiche-katalogus (RUM). Die Seksie Reprogra
fiese Dienste en die Bindery in die ~1erensky
biblioteek was betrokke by die voorbereiding 
van 'n omslag en handleiding vir die katalogus. 
Voorwaar dus 'n spanpoging. 

OIT KDM DAARVAN AS JY MET DIE PLANTE PRAAT, 
nou lees hul die heeldag 

Daar is vyftien kopiee van die alfabetiese ge
deelte van die katalogus en elf kopiee van die 
vakkodelys voorberei. Hierdie kopiee sal op 
strategiese punte in die Merensky-biblioteek en 
takbiblioteke beskikbaar wees. Kopiee is ook 
aan die mediese-biblioteek van die Universiteit 
Witwatersrand, Stellenbosch en Kaapstad voor-

~------~----------------------------------------------1-Iaandag 19 September 1977 OGGENDBLAD 

Two of the greatest nineteenth 
century British neurophysicians 
were Lord Russel Brain and Sir 
Henry Head. - Harpers t-1agazine. 

B ~n l. -, ~ . 11__ bID , 10 teelKBai~e · y 
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sien. Daarmee is daar vir die eer~te keer 'n 
volledige katalogus beskikbaar van alle tyd
skrifmateriaal in besit van die Biblioteekdiens. 
Die katalogus sal gereeld (minstens een keer 
per jaar) hersien word. 

Katalogus van Gereserveerde Studiemateriaal 

NA voltooiing van die programmatuur vir die 
verwerking en uitdruk van die tydskrifkatalo
gus, is daar op versoek van die Adjunk-direk
teur (Personeel en Administrasie) ondersoek 
ingestel na die moontlikheid om dieselfde pro
grammatuur aan te wend om ook 'n lys van ma
teriaal in die gereserveerde studieversameling 
saam te stel. Departementshoofde moet jaar
liks in kennis gestel word van titels wat vir 
hul departemente in die versameling opgeneem 
is. Dit het 'n omslagtige proses tot gevolg 
gehad wat jaarliks van voor af herhaal moes 
word. Bowendien was daar ook geen aparte 
katalogus van die materiaal in die versame
ling beskikbaar nie. 

Weer eens het die Rekenaarsentrum ingewillig 
om te help. Binne die bestek van drie maande 
is die programmatuur aangepas vir die nuwe 
stelsel en die sowat 3.000 rekords is gekodeer, 
ingesleutel en geproeflees en die lys is fi- _ 
naal uitgedruk. Kopiee van 'n alfabetiese lys 
is op die grond-, tweede en derde vlak van die 
Merensky-biblioteek beskikbaar vir raadpleging. 
'n Vakkodelys sal opgedeel word volgens depar
tement om alle departementshoofde in te liq in 
verband met hul voorgeskrewe literatuur in-die 
gereserveerde studieversameling. 

Ervaring met die skepping van die tydskrifkata
logus is gunstig aangewend om hierdie tweede 
lys so vinnig beskikbaar te stel. Groot dank 
is verskuldig aan almal wat so gewilliglik 
saamgewerk het om hierdie twee katalogi te 
skep. Die instandhouding daarvan is relatief 
maklik. 
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P R E T 0 R I A . - 'n 
G roep van ongeveer 
100 mense het op Don
derdag 15 September 
en Vrydag 16 Septem
ber die l\lerenskvbi· 
bliotcek van die Uni
versiteit van Pretoria 
bcsock. 

Die grocp het bestaan uit 
bibliotekarisse, biblioteek· 
werkers, opleidingsbeamp· 
tes en ander wat belang 
het b:,· bibliotceksake in die 
Staatsdiens.. Feitltk alle 
staatsdepartemente was ver
teenwoordig. 

Die besoek is aange\·oor 
deut die hoof van die_af
deling l>iblioteekdiens in 
die Staatsdiens, mnr. I. de 
Villiers. 

Om.wenteling 
Volgens die adjunk·hoof 

van biblioteekdienste in die 
Staatsd1ens, mnr. C. Vink, 
is die bcsoek georganiseer 
in die lig van die blblio
teekomwentcling wat daar 
in die jongstc tyd aan die 

Universiteit van Pretoria 
plaasgevmd hct. 

Dit het belan6rike posi· 
tiewe implikasics vir die 
gehalte van opleiding en 
navorsin!! aan die Universi
teit en -daar is geoordeel 
dat die uitgalll!.S.ll.u.nte en 
henaderingc wat nou by 
Iewering van bihlioteek
dienste geld, interessante 
stof vir bespreking sou 
bied. 

Lesing 
Xa 'n lesing deur die 

·diTektcur ·van. -bfuhoteek· 
dienste aan die Univcrsi
tcit van Pretoria, prof. E. 
D. Gerryts, het die grocp 
'tlie nuwc ~lerensk\'biblio
.t.c.ck. van die Uni\':CX:<;,itcit 
besigtig. 

Dit!. besoek sluit aan by 
die pleidooi wat dr. P. S. 
Rautcnhach, Voorsitter v:m 
die Staatsdienskommissie, 
onlangs gekwer het vir 
noucr skakc1ing tusscn uni
vcrsitcite en die praktyk. 

'n Simposium hi('roor is· 
op 2() Augustu.::: by die Uni
versiteit v:m Pretoria ge· 
hou. 

Bibl iotee.~amst~nt: "Meneer, het u die tyd
skrif in die kata1ogus opgesoek?" 

"Ja ek het in die eerste kolommetjie gekyk, 
daar staan: Die biblioteek het 1971 minus .. 

Definisie van optimisme: 

'n Merensky-personeellid ·.'lat ,1 nm op soek is 
na 'n aflos vir die aand. 



11 BRIBERY AND CORRUPTION., 

Die 8ste September was vir die Senior Onder
steuningspersoneel 0S 0 P) 'n hoogtepunt in 
hulle bestaan. Die vakbibliotekarisse het be
sluit om 'n "bribery and corruption.,-kampanje 
ten opsigte van die S 0 P te loods, maar wat 
hulle nie geweet het nie was dat die S 0 P 
nie ingaan vir sulke idees nie. 

Na 'n leierstoespraak wat onder druk voorberei 
was, het die 9eselligheid gevorder van 'n be
sadigde byeenkoms tot 'n uitbundige partytjie 
en is dit telkens opgeluister deur staaltjies 
uit die veelbewo~ wedervaringe van die WWO's 
{=Was-weer-oorsee). Die aard van die verver
sings het bygedra tot die joligheid van die 
aand en soos dit teen die einde van alle par
tyjies gaan, is daar meer wyshede tydens die 
opruimingsaksie kwyt geraak as wat Saloma van 
bewus was. 

Baie dankie aan die vakbibliotekarisse vir 'n 
blink gedagte en ons sien uit na die volgende 
een. 

OPNAME-OPGAAF 

Na aanleiding van die opnames wat in Merensky
biblioteek deur die Afdeling (Sport en) Beplan
ning en Ontwikkeling gemaak is en waaroor reeds 
in verlede maand se Biblikasie berig is, word 
die volgende interessante gegewens verstrek: 

Daar is 106 opnames deur die hele gebou gemaak. 
Die afstand van elke opname was net minder as 
1 km. Dit is nou oemeet aan mnr Johan Engel
brecht se tre~ wat-82 em lank is. Altesaam is 
dus ongeveer 100 km (± 60 myl) afgele. Dit be
teken dat clke beplanner vmt .,aktief" aan die 
opnames deelgeneem het sowat 16 km {qf 10 myl) 
moes afle. Aangesien elke opname 15-20 minute 
geduur het, het die opnames plaasgevind teen 
die asemrowende spoed van 3-4 km/uur! Wie 
gaan nog se daar is geen beweging in die bib-

. lioteekwereld nie? 

VERJAARSDAE IN OKTOBER 

6 Mev C Botha - 3de verdieping 

6 Mev A Booysen - Voorgraads 

6 Mej C Muller - Ontsluiting 

10 Mev M Smith - Ontsluiting 

10 Mev A Visser - Ontsluiting 

22 Mej V Snodgrass - Aans ka fa fde 1 i ng 

24 Mev R Otto - Ontsluiting 

26 t·~ej E Lategan - Ontsluiting 

27 Mej c Human - 2de verdieping 

30 Mej B Kotze - Ontsluiting 
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Arbeidswins 

In enige moeitevolle arbeid (arbeid wat met 
inspanning gepaard gaan) is voordeel {VIins), 
maar praatjies (lee woorde) 1s net tot gebrek. 
Spreuke 14:23 

trouery 
vlaar kry mens deesdae nog 'n hartlike, gesellige 
plattelandse troue? Ek het onlangs so 'n almal
ken-vir-almal troue op Friersdale bygewoon. 
Mej Elbie Kok was 'n baie stralende bruid aan 
d1e arm van 'n selfversekerde bruidegom. 

Die seremoniemeester het vir die tweede keer 
sy plek op dieselfde plaas volgestaan. Eers 
met die troue van Elbie se ouers en nou met 
die van hul oudste dogter. Met al die goeie 
wense en heildronke afgehandel, het die geurige 
braaivleis aan die beurt gekom en sowat van 
tuisgebak sien mens seker nie gou weer nie. 

Die bruidegom is darem toegelaat om met sy 
bruid die baan te open, maar daarna moes hy 
haar vele kere afstaan. Al die jonges - sommige 
jonk in jare en andere jonk van gees - het inge
val en deurgedruk tot middernag. 

Na so 'n aand kon mens die gasvrou opreg bedank 
vir 'n geleentheid wat al die vriende nog lank 
sal onthou. 

drama 
Drama Departement van die Universiteit van 
Pretoria bied aan 

I DIE MENSE VAN SOEH!ATER! I 
Die twee ou-ouvroutjies van-Soetwater, tant 
Jaatjie en Naatjie, so~rq vir pates en-liefde. 
Bella en haar dogter, Dot, (met haar oliekop 
ker:el Arthur_ Drew_) is die groe_pie \vat jou laat 
lag. Maar daar is to.q .',n onderl inge h.at"tseer 
by die lag. George Ullman en sy vuil vrou 
Hetta, het die keffie op die dorp en op hier
die keffie se stoep word daar altyd gekuier 
en al die lekker nuus uitgeruil. 

Moet tog nie van Oom Gawie Diepwater vergeet 
nie! Hy is die wonderwerk van die dorpie: 
loop nog op sy hande, slaan die askoek en 
soek voortdurencr-vtr hom 'n nuwe vrou. Susara, 
die oujongnooi orreliste, word sy derde! 

By die groepie sluit ·Issie Laurens, die so
siale werkster, aan. Sy raak lief vir hulle, 
skryf oor hulle en so raak hulle menslikheid 
verewig. 

'n Verhaal vol liefde en verdraagsaamheid 

Die Dramadepartement spog met 'n draaiverho?g 
met sewe lokaliteite waarop die stuk aangeb1ed 
word. 

Die speelvak is vanaf 1 Oktober tot 8 Oktober 
om 20h00. Die Kaartjies is teen Rl-50 per stuk 
verkrygbaar by Computicket. 



LUS VIR LEES? 
186.3 

TAYLOR, B J 
Hhen I do, I learn. Provo, Bingham 
Young UP, 1975. 

Wat laat 'n kind met verwondering stilstaan? 
Miskien het hy 'n vo~ltjie gevind wat hy wil 
help om te vlieg, of hy staan gehipnotiseerd 
en kyk hoe 'n besie teen 'n blaar opkruip, 
hoe 'n haelkorrel smelt in sy hand, die rui
sing van die wind deur 'n boom se blare. 

"When I do, I learn" is 'n boek \'tat geskryf 
is om die volwassene te help om die jong kind 
te leer hoe om sy omgewing te ontdek en te ken. 
Hierdie boek bied talle voorbeelde en metodes 
van hoe die kind leer om in sy omgewing en met 
sy medemens saam te leef aan. Verder is hier
die boek ryklik en met warmte geillustreer en 
help nie net die kind om die wondenvereld van 
sy omgewing te leer ken nie, maar help ook die 
ouer en opvoeder om die wonderwereld van die 
groeiende kind met sy ontluikende gemoed te 
verstaan, te lei en te waardeer. 

968:709 

PAGER, H 
Ndedema; a documentation of the rock 
paintings of the Ndedema Gorge. 

Hierd~e.b?ek is die eerste werk oor rotskuns 
en pr1m1t1ewe.kuns wat gebaseer is op die werk~ 
metod~s van d1e argeologie, naamlik om die hele 
omgew1ng behoorlik op te meet en elke moontlike 
monster te versamel en te klassifiseer en be
s~ryf, dit argeologies te dateer en alle omge
Wlngsdata te versamel. 

Hierdie navorsingsprojek is gedoen by die 
Ndede~a-kloof,.Bergville, Natal. Die omvang 
van ?1e.navors1ng was geweldig groot en 'n mens 
kry ~ 1d~e daarvan wanneer jy na die omvang 
van h1erd1e boek kyk. Dit beslaan 325 folio
bladsye. 

Hierdie werk is uiters belangrik vir die na
~orser op argeologiese gebied, maar die teks 
1~ ten.spyt~ van sy streng wetenskaplike inslag, 
n1e bu1te d1e begrip van die leek wat bloat 'n 
b~langstelling in hierdie onderwerp toon nie. 
D1e g~oot aantal. illustrasies en gedetailleerde 
t~ken1nge dra ba1e by tot die waarde van hier
dle boek. 

Die vakbibliotekaris se beloning: 

"Ek sal hierdie een neem, dankie!" 
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Man does not die of his diseases alone, but 
of his whole life. 

THE BIRDS OF ACADEME, PART IV 

Ou next feathered visitor is the Addlepated Book 
Loser (Malaco-Cephallco-Blbllo-Perdltor) 

This ungamely bird has an omnivorous appetite 
and an irrascible disposition. It is not strict
ly a bird of prey. However, its failure to re
member where it has deposited borrowed library 
books, leads this bird to make dangerous in
roads in a collection. When confronted this 
feathered creature resorts at first to song
flights of explanation which soon deteriorate 
into snapping and squabbling. After much bill 
clappering the fowl will usually disgorge pay
ment for lost books, but not usually without 
confrontation by a threat of a general plucking. 

The Rainy-Day Visitor (Ombrico-Hemerico-Visita
tor) - of ord1nary colorat1on th1s b1rd 1s not 
recognizably different from most other birds in 
academe's groves. It is given to song-flights, 
bill-clappering and is generally omnivorous. 
Its one great failing, which places it in great 
disfavour with librarians, is its behaviour pat
tern in regard to returning library books. It 
is a great borrower, but returns its books only 
on rainy days, hence the name of the species. 
This bird \'li 11 emerge from its nest carrying 
large numbers of unshielded books under its 
wings. In transit the books become thoroughly 
soaked, but of this fact the Rainy Day Visitor 
is serenely oblivious. Most librarians, upon 
spotting this fowl in action, will extract se
veral large feathers in payment f~the damaged 
books. 

The last species in our list, the Wet-Eared 
Wh1pper Snapper (Orn1s Hygroto-Mast1go-Fractor) 
1s perhaps one of the most obJectlonable of 
all. This cocky little bird hops into the li
brary and chirrups loudly; -distrub-iflg- alT who-
are within earshot. His bill clappering indi
cates that he thinks he knows more than most 
birds' and certa fn l y more than-those i ncompe--
tent 1 ibrarians who ntdKe stupid rure~ dbout 
not taking away reference books, and who annoy 
people about returning things to the library. 
This bird is always a fledgling, its habits 
and coloration change with maturity and it of-. 
ten grows up to resemble other species noted 
above. However, in its fledgling stagE.'S it 
is a holy terror to librarians and their hel
pers. 

Welkorn ... totslens 

Die personee-l--van die t~erensky-biblioteek is 
onlangs i)evoorreg met die toevoeging van mev 
Marietjie Willemse as tikster op die laer qrond
verdleplng. Alhoewel 'n gebore Bloemfonte1ner, 
is sy egter nou 'n volbloed Pretorianer en die 
rna van twee spruite. Marietjie was voorheen 
werksaam by Volkskas Bank. Ons hoop jy voel 
al goed tuis in julle nuwe huis! 

Nev Susan Swanepoel is lank reeds qoed bekend 
met die Tukk i ekampus en ~1e rens ky-bi b 1 i oteek. 
Sy het haar B.A.(Hons) in Sielkunde ~an UP ce
haal en beoog om aanstaande jaar die Ho~r Di
ploma in Biblioteekkunde aan te pak. Sy is 



tans mnr Peet van der Merwe se regterhand op 
die derde verdieoina en het ook haar kreatiwi
teit gevoeg by die naaldwerks~ers.van di~ 
eerste teepouse. (Die moontl1khe1d van n 
stokperdjie- en naaldwerkuitstalling in die 
teekaw.er is genoem! -Red.) 

Mnr Andre van Rensburg is voorwaar vir ons 
almal 1n voorbeeld. Hy stap daagliks vanaf 
die Jeuatuiste in Sunnyside na die bindery 
toe. M~t sy ouerhuis in Durban, is Andre 
verseker van· 1 n gereelde vakansie by die see. 
Ons hoop dat jy al goed ingeburger is op die 
1 aer grondvl oer. 

Mej Cora Malan was voorheen werksaam by die 
Raad op Atoomkrag. As oud-Tukkie is sy darem 
nie heeltemal onbekend met die biblioteekdiens 
nie. Jy is 1 n groat aanwins vir die Mediese 
biblioteek en ons wens jou alles van die beste 
toe hier by ons. 

Die gedagte dat mev Gerda de Bruin nie meer 
by IBL te vinde is nie, wil nog nie by die 
personeel van grondverdieping inslag vind 
nie. In haar afwesiaheid wil ons haar baie 
vreugde en geluk toe~ens met die koms van die 
nuv1el ing in die gesin. 

Die gr66t dag in mej Marietjie Pauw se lewe 
breek kort duskant Kersfees aan. Sy het net 
vir 1 n week by ons kom inklok na 1 n vakansie 
van bruin brand en rus. Ons beste wense ver
gesel jou Marietjie. Ons sal jou baie mis. 

••• 

Baie geluk aan mej Cora van der Merwe wat so 
stil-stil oor d1e langnaweek aan dle __ "goeie 
vriend" Tom de Het verloof geraak het. Ons 
beste wense vergesel hulle. 

Mej Elsa r~ull er het 1 n "onderskei ding" te 
beurt geval toe iemand by geleentheid ewe non
chalant opmerk: "Hene Elsa, jy werk nou al 
jare by Merensky. Jy het teen hierdie tyd 
seker al &1 die boeke gelees 1

" 

Welkom terug aan mnr Gerhard Potgieter. Die 
man kon net nie gewoond raak aan teerstrate, 
1 n kam en veral meisies nie! Dit lyk darem 
asof hy alweer goed aangepas het. 

Annie het n6g 1 n publ ikasie gehaal. Ek haal
aan:- "In besonder ook 1 n woord van dank aan 
mej Pienaar van die t·1erensky-bibl ioteek ... " 
Dr Hough is s6 tevrede met haar hulp dat hy 
haar seker een van die dae as sy biblioteek
sekretaresse sal aanstel - om boodskappe van 
die studente te neem! 

Boekaankondigings maak onse Babsie (dit is 
nou mev Babs von Ehrenbera) s6 lam; die arme 
mens sit steeds toeaegooi onder die qoed. Een 
van die Teologiedepartemente het iewers In 
storie gehoor dat daar nag baie geld vir boeke 
beskikbaar is. (Was iemand in die biblioteek 
dalk by Oppenheimer gewees?) 
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Arme ~ev Ria Viviers! As sy verjaar moet daar 
altyd iets skeef loop. Kry toe mos 'n sout
tert by die buurvrou. rJou ja, Dinsdagaand wou 
sy die ou tertjie in die oond druk - en wat 
was haar verbasing groat - dis weg en agter 
haar lek die hand sy lippe af! Vandag se honde 
darem; g1 n maniere nie! 

Mej r~a ri e Schoeman is deesdae ba i e bedrywi g 
want sy kamp bykans elke naweek saam met die 
KJA. Wat sou die trekpleister wees, Marie? 

Mej Elsa Lateaan staar 1 n baie besige naweek 
in die gesig - sy trek na 'n nuwe woonstel. 
Voorspoed met die inpakkery, Elsa. 

Mej Maariet Bruyns het besluit dat die AJO 
ook vir haar nie meer die ideale verblyfplek 
is nie. Ongelukkig was haar eerste nag in 
die nuwe woonstel glad nie so rustig as wat 
sy haar dit voorgestel het nie. Ons vertrou 
dat sy nog baie gelukkige dae in haar nuwe 
tuiste sal beleef. 

Die "eksamen atmosfeer" word oral merkbaar 
en ons wens almal wat d~arby betrokke is, 
voorspoed en sukses toe! Ons vertrou dat mej 
Ansie Nolte en mnr Hendrik Bosman hul roos
ters bevrediaend sal kan uit~erk. Aan mev 
Annette Booysen wat die fort moet hou, \·111 

ons die versekering gee dat die grondvlak 
personeel die situasie fyn sal dophou. 

Praat van geduld! Mev Susara v~n Wvk se hekel
werk wil maar nie vorder nie. SOWQt-van los
tarring het jy nog nie gesien nie. r~oedhou, 
Susara! 

Septembermaand is bonusmaand en by die Mool
mans beteken 'n meevallertjie net een ding -
hoeveel stene_kan mens daar.rcee koop? Cora ... 
het egter besl ui t da t sy rii e s tene "kan aan
trek werk toe nie en het toe liewers 1 n paar 
rokJ<ies daarf!1ee _g_ekoop~ Wyse .Qeslui-:. Cora~ 
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RIKENARISIRING ! 

Die staandL grappie 10ns gaan rekenariseer" 

Het by Tydskrifte-afdeling begin visualiseer 

Verlede November se die Topbestuur mos 
1 lyk ons Tydskrifte se hande is glad te los• 

En net daar moet 6ns toe die grappie begin 

maar gelukkig weet ons van wat kom, toe nog min 

Vol verwagting en moed, maar ai, o, tog so dol 

Besluit ons toe maar om dit te vat soos dit kom 

Oit klink so eenvoudig as die Base so praat 
80is net oorstap in die oggend en oorgaan tot die daad 

Die tiksters gaan sit net en tik dat dit klap 

En elke dag is daar uit die werk n groot hap 

Die Groot Masjien sit daar net reg vir sy job 

En as jy jou deel doen gaan dit disselboom-klopn 

Maar kyk, laat ons jul n ietsie vertel 

(Dis nou net tussen ons en dus reguit gestel) 

Die fensie masjien het ook sy afdag 

dan sit hy daar doodstil in sy staal-mou en lag 

en hy weier volstrek o~ te kwiek of te kwaak 

of selfs 01 n piepgeluidjie te maak 

Dan kom die twee tiksters baie verlee maar terug 

Al wat ons kan doen? - Trek oe en sug 

Mnr. de Br~in het gelukkig sakke vol moad 

En se: avtr al wat jul weet gaan dit more weer goad• 

So beur ons maar voort en word slimmer by die dag 

Al ~oet Eleanore Joubert ook partykeer net lag 

Want die foute is daar, dit kan julle wel glo 

Maar wat, by Tydskrifte hou ons die blinkkant steeds bo 

Nou 1s 6ns takie klaar en salig rus ons tien 

Ons waarsku julle betyds, want julle sal nog sien 

met die Prof van ons kan jy die vrede nie vertrou 

Hy hat nog menige projekte versteek in sy mou 

---ooOoo---
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Ons beste wense vergesel mej Marietjie Pauw en 
mev Gerda de Bru 

Andre van Rensburg 
Bindery 

-· 

>-
Mev Marietjie Willemse 

Ti ks ters 

Mej Cora Mal an 
Medies 

Mev Susan Swanepoel 
Taal en Letterkunde 
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Vakbibliotekarisonthaalkomitee 

v.l .n.r. mej A Pienaar, mev R Viviers 
mej I Orban, mev. A Korkie 
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ons arbeid tevergeefs ? 
Die eerste aflewering van 'Biblikasie' het op 
30 Junie 1976 verskyn. Ek het my bydrae in 
daardie eerste no~mer afgesluit met die volgen
de \'loorde: .,Ons moet besef: hoe beter ons di en
ste, hoe grater die gebruik daarvan en hoe hoer 
die eise wat aan ons gestel word. Laat die gra
ter benuttinq van ons dienste steeds •n aanspo
ring wees om-vir die student, dosent en navor
ser nog onmisbaarder te word. Is daar per slot 
van sake •n grater lewenskompensasie as die wete 
dat dit wat ek is en dit wat ek doen vir •n 
ander kosbaar is? 11 

Nou, •n bietjie meer as •n jaar later, kan ek u 
qelukwens met die sukses wat u behaal het in u 
~trewe om die gehalte van dienslewering te Ver
hoog. Kommentaar in die wandelgange en korres
pondensie wat op my lessenaar land, getuig daar
van. Die eerste paragraaf van •n brief wat ek 
bnlangs ontvang het, lui byvoorbeeld soos volg: 
11 Dit is reeds geruime tyd •n behoefte van die 
hart om u en u personeel te bedank vir die uit
muntende diens wat tans deur die biblioteek aan 
sowel studente as personeellede gelewer word ... 
•n Paar dae gelede nog het •n departementshoof 
en gerespekteerde akademikus di~ volgende aan 
my geskryf: 11 Hat u navrae insake die Biblio
teekdiens betref, is al wat ek kan antwoord dat 
die samewerking en ondersteuning wat ons tans 
van die Biblioteek geniet, eenvoudig ons hoogste 
verwagti ngs oortref . ., 

Ons pogings om op alle vlakke beter diens te 
lewer, was beslis nie teveraeefs nie en is be
antwoord met •n al grater gebruik van die bib
lioteekdiens oor •n wye front. Dit het immers 
duidelik uit ons jaarverslag vir 1976 geblyk en 
alle aanduidings is daar dat hierdie tendens in 
1977 voortgeduur het. Baie dankie vir u posi
tiewe reaksie daarop. Te oordeel aan briewe wat 
ek ontvang, het u die uitdaging aanvaar en is u 
vasberade om vir die student, dosent en navorser 
steeds onmisbaarder te word. Die volgende aan
halings uit briewe wat ek die af9elope jaar van 
studente ontvang het, getuig daarvan: "Ek wil 
graag ~y opregte dank uitspreek teenoor u en u 
biblioteekpersoneel vir die onbaatsu0tige diens 
wat ek van u ontvang het tydens my studies aan 
die universiteit. Haar (verwysende na 
die betrokke vakbibliotekaresse) vriendelike en 

opregte belangstelling en behulpsaamheid kan nie
m~nd wat van die betrokke afdeling gebruik maak, 
m1skyk nie. Sy het voortreflike en uitstaande 
ondernemingsgees en diensvaardigheid aan die dag 
gele ten opsigte van elkeen van die studente wat 
•n skripsie in die finale jaar (1976) moes vol
tooi." • n Ander student skryf: "Ek wi 1 graag 
vir u en u personeel bedank vir die behulpsaam
heid met die literatuurstudie van my proefskrif. 
Ek mag ook nie nalaat om u en u personeel geluk 
te wens met die aehalte van die nuwe biblioteek
diens wat u alhier en te Buitemuurs beskikbaar 
gestel het nie. Ook het die deeglikheid van 
vriendelikheid van die biblioteekpersoneel my 
deurgaans opgeval. Wees daarvan verseker dat 
ek in die toekoms in •n steeds ruimer mate van 
hierdie onontbeerlike diens gebruik sal maak." 

Ook dosente het qereeld van hulle laat hoor. 
Een van hulle het by geleentheid byvoorbeeld 
soos volg aan een van ons personeellede geskryf: 
"Net vlugtig •n paar woordjies om u opreg te 
bedank vir al die moeite wat u gedoen het om 
ons Hons.-studente •n bietjie beter vertroud te 
maak met die biblioteek. Ek wil u verseker dat 
ek - en al my kollegas - die diens wat u aan 
ons studente (en aan ons self) lewer besonder 
op prys stel. Soos ek u al eerder gese het, 
het u koms na die Merensky vir ons •n nuwe be
del1ng ingelui. Baie dankie in die besonder 
vir die vriendelike en entoesiastiese gehoor 
wat ek persoonlik ook altyd by u kry opal my 
versoeke en navrae." In •n onlangse skrywe het 
•n ander personeellid hom soos volg uitqelaat 
oor die werk wat u lewer: 11 Ek olo ek vertolk 
die mening van baie studente, a~ook lede van 
die personeel wanneer ek se dat ons inderdaad 
trots is op die werk wat by die biblioteek ae
doen word en in die besonder die gesindheid
waarmee u en u biblioteekpersoneel hierdie nood
saaklike dienste lewer." 

Ek vertrou dat u in die vyftien maande sedert 
die eerste verskyning van Biblikasie dus •n 
ietsie ervaar het van die vreugde wat dit bring 
om as persoon en as werkkrag vir •n ander .,kos
baar" te wees. En dan moet ons altyd onthou: 
al is dit lekker om dit soms van •n ander te 
hoor en al mag dit my by oeleentheid aansooor 
om nog grater hoogtes te 6ereik, is die b~on 
van ware arbeidsgenot daardie stille oortuiaina 
dat ek daarin slaag om myself te nee - dat ek -
en my werk mekaar gevind het en dat my diens
vaardigheid gevoed word uit die vreunde wat dit 



bring om oak in die stilte te kan dien. Wanneer 
ek en u dit in ons werk ervaar, kry Saloma se 
woorde oak werklik betekenis: 11 Die siel van die 
luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die 
siel van die vlytiges word versadic: .. - of soos 
die Good News Bible dit stel: 11 NO~matter how 
much a lazy person may want something, he will 
never get it. A hard worker will get everything 
he wants ... 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR - BISLIOTEEKDIENS 

Mnr Piet de Kock- alom bekend (en bemind!) 
in U.P. se Biblioteekdiens 

van die buiieposte 
die diskoteek werskaf 

Vrydag 14 Oktober, was sommer •n groot da9 hier 
by die Toonkunsakademie gewees. Daar is van 
vroeg die middag partytjie gehou om prof ~1alan 
se sestigste verjaarsdag en die Vierdejaarstu
dente se afskeid te vier. 

Ons hier by die Diskoteek is ook genooi om saam 
met hull e fees te vier terwyl mev Fouri e van 
t1erensky so gaaf was om hier te kom aflos. 

Dit gaan egter nie elke dag so vrolik nie, want 
die eksamens is mos voor die deur en krisisse 
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word daagliks beleef. Daar kom nog gereeld 
studente Diskoteek toe wat dringend op soek is 
na nag •n nuwe werk om vir die eksamens te 
speel. Dan moet ons maar weer spring om te 
help soek en moed in te praat. Met die verskyn
ing van die volgende Biblikasie sal dit darem 
seker al heelwat rustiger gaan. 

ontsluiting 
HERRANGSKIKKING IN DIE ALFABETIESE KAT.A.LOGUS 

By •n onlangse bespreking oor knelpunte in die 
alfabetiese katalogus, het die kwessie van on
derstreping van departemente by lande en instan
sies ter sprake gekom. Volgens die beleid wat 
tot onlangs gevolg is, is departemente van lande 
onder·streep en die onderstreepte qedeel te van 
die hoofwoord is nie in aanmerking geneem by 
liassering nie. By reekse is dit egter •n nood
saaklike onderskeidingselement en is wel by lias
sering in ag geneem. Dit het die volgende pro
bleme geskep: 

1. •n Noodwendige skeiding tussen hoofkaarte 
en reekse met dieselfde hoofwoord, wat die 
c:ebruiker verwar het en liassering bemoei
lik het. 

2. Niksseggende titels het verlore geraak, bv. 

VERENIGDE STATE. Department of labor 
Report. 

3. Die gebruiker het twee soekpunte gehad in 
plaas van een wat logies gekontinueer word. 

4. Werke van versk ill en de departemente het ver
spreid deur die katalogus gestaan en was 
moeilik opspoorbaar. 

Deur departemente van lande weer in aanmerking 
te neem by alfabetiese liassering, word hierdie 
probleme opgelos. Na bv. verskillende hoofkaar
te van •n departement die reeks newe-inskrywing 
nl. by 

VERENIGDE STATE. Department of Agriculture 
volg logies. 

VERENIGDE STATE. Department of Agriculture. 
Agri cul tura 1 i nforma ti on bulletin, no. . .. 

Dit kan dalk verhoed dat studente weer vra soos 
•n vorige student: 11 As ek die boek nie op die 
logiese plek kry waar dit behoort te wees nie, 
waar kan ek dan soek? 11 

Hiermee verval die kunsmatige skeiding tussen 
titels en reekse, liassering word vergemaklik, 
niksseggende titels het •n logiese konteks, 
een soekpunt word sinvol gekontinueer en die 
werke van departemente staan bymekaar. 

Herranqskikking van alfabetiese kaartjies waar 
departemente in aanmerkin0 geneem word, word 
tans deur die ontsluiters gedoen. Sommige lande 



en instansies, bv. Groot-Brittanje, Verenigde
Ste, Verenigde-Volke en so meer is reeds vol
tooi, ander-word noa qedoen. Hou die nuwe lias
sering dus in gedagte-wanneer u val moed die al
fabetiese katalogus nader. 

sportuitstalling 
In 1957 is daar aan die Universiteit van Pre
toria 'n sportburo gestig, wat hom beywer vir 
die nodige sportfasiliteite aan UP, in die vorm 
van velde en af~igting. Die Buro be~ver hom 
oak vir die koordinering van alle sportsoorte 
aan Tuks. 

Aanvanklik het dit bestaan uit een skakelper
soon. Tien sportsoorte is aangebied en sowat 
1 045 persone het deelgeneem uit die destydse 
totaal van 6 300 studente aan UP. 

Vanjaar, in 1977, vier die Sportburo sy twintig
jarige bestaan. Die eenmankantoor het intussen 
uitgebrei tot •n personeel van 13. Nege-en
twintig sportsoorte word beoefen, en 'n totaal 
van 4 797 studente het vanjaar van hierdie fa
siliteite gebruik ~emaak. (UP-personeel is 
net so welkom.) 

Ter herdenking van die twintigjarige bestaan 
van die Sportburo, is daar onder andere•n uit
stalling in Merensky-biblioteek gehou van 
sportboeke en tydskrifte wat dien as teoretiese 
agtergrond vir die verskeie sportsoorte wat 
beoefen word. 

" 
~-~.~ l ', 

~:....~r ...... ....-• _ . .' - l~ 
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Mej Christelle Claassensby die sportuit
stalling op die tweede verdieping 

liewer dood as uit die 
mode 
Oit is met •n gevoel van \veemoed dat die per
soneel van die toonbank in die Merensky~biblio
teek mev Susan Scheepers aan IBL afstaan. Die 
dames wat nou by die toonbank die seile voor 
die wind span is: f'.iaretha (Kuhles), t1agriet 
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(Bruyns), l~ariette (Bothma), Marietjie (Verster) 
en (M)ilse (Pellissier). "Noem my sommer 
~loss i e", was Hendri ek Bosman se kommentaa r toe 
hy aan die dames voorgestel is! Ma-lida Dippe
naar koester hoe verwagtings van haar kroos wat 
nou weer voltallig is. 

mens-mense 
Di t het my on 1 angs ~Jeer opnuut opgeva 1 hoe op
merksaam die biblioteek se qebruikers is. Niks 
ontgaan hulle aandag nie - al staar hulle •n 
mens soms met versluierde akademiese oe aan. 
Van die plante tot die haarsnit word in oenskou 
geneem. Laat kap jou hare in •n ander styl en 
hulle wil weet: "Has manlief toe tevrede?" 
Daar word kommentaar gelewer op jou juwele, 
jou reukwater en jou middelpaadjie. 

Van die qebruiker se kant kom hulle spontaan 
na vore met insidente en gebeure uit hul eie 
lewe. Die nuwe baba waarvoor daar so baie jare 
gewag is; •n student se benoudheid wat sy eie 
oa in di§ se tweede huwelik moet bevestig, en 
~n kleindina wat skarlakenkoors het. Dit is 
maar net om~enkeles te noem. Dan is daar na
tuurlik oak noa die teer saak van hartsake 
waaroor hul dikwels raad vra. 

Dankie tog dat die gebruikers ons nag sien as 
mens-mense en nie net as •n boekewereld met 
boekmense nie. 

beplan & ontwikkel ! 
RUIMTES IN MERENSKY 

Gedurende die afgelope twee maande het die Afde
ling Beplanning en Ontwikkeling aandag geskenk 
aan •n ondersoek na die akkommodasie van gebrui
kers in die Merensky-biblioteek. Daar bestaan 
reeds 'n geruime tyd kommer oar die toereikend
heid van die akkommodasie wat die nuwe Merensky
biblioteek aan sy gebruikers bied. Hierdie kern
mer is veral aangewakker deur subjektiewe waar
nemings van hoe sitplekbesetting op sekere tye 
en dae van die week en maande van die jaar deur 
die hoe tellerlesings by die verklikkerstelsel 
se uitgange. Veral oak deur die duidelik waar
neembare tendens van stygende biblioteekgebruik 
wat onder andere deur die Leenafdeling waarge
neem word. 

Die ondersoek behels twee vlakke, naamlik 
•n kwantitatie\oJe opname van sitplekbesetting 
•n kwalitatiewe opname van sitplekbenutting 

1. Sitplekbesetting 

Die doel van hierdie ooname is om vas te 
stel in wel ke mate die' ~!erensky-bibl ioteek 
in die geheel of in bepaalde areas sy ge
bruikers ~edurende spitstye in die toekoms 
sal kan akkommodeer. 

Die opnames is gedoen deur elke vlak in ver
skillende areas in te deel en dan op spesi-



fieke tye 10 keer per dag die aantal ge
bruikers te tel oar 'n periode van 10 dae. 
Daar is gepoog om areas wat baie druk beset 
word as knelpunte te identifiseer. 'n Be
setting van 75-80% is as kriterium gestel, 
d.w.s. 'n gebruiker sal op hierdie stadium 
ontmoedig word om in so. 'n area 'n sitplek 
te soek. 

Die volqende interessante gegewens het aan 
die lig gekom: 

Die maksimum besettinq van die biblioteek 
kom tuss.en 10h45 en llh15 op weeksdae 
voor. 

~1aandag is die bedrywigste dag. Die ge
middelde aantal qebruikers oer opname 
was 149 op 'n Maandag teenoor 91 op 'n 
Vrydag. Die hoogste enkele geta1 gebrui
kers vir 'n opname was 414. 

Die arondvloer word die beste benut en 
die kelder die swakste. 

Daar was neoe areas in die biblioteek 
(vyf op grondvloer) wat vir meer as die 
helfte van al die opnames om 10h45 75% 
oorskry het. 

2. Sitplekbenutting 

Die doel van hierdie opname is om vas te 
stel hoe die areas in die biblidt~ek deur 
verskillende gebruikers benut word ten einde 
toekomstige beplanning van die bibliot~ek 
se ruimtes op 'n rasionele grondslag te 
plaas. 

Die opname is gedoen deur op gegewe tye vier 
maal per dag vraelyste aan die gebruikers 
v1at sitplekke benut, uit te deel. Die' vol
gende inligting is verlang: akademie~e sta
tus van die gebruiker, waarmee hy bes1g was, 
en watter materiaal hy oebruik. Hierdie 
vraelyste is antwerp sodat die verwerking 
van die gegewens m.b.v. die rekenaar gedoen 
kan word. 

Die gegewens moet nag deur d1e rekena~r ver
werk word. Die reaksie van die gebru1kers 
was goed. Van die 1047 vraelyste wat uitge
deel is, is 943 terug ontvang waarvan 931 
bruikbaar was. 

Die bedrywighede van die Afdeling B~planning in 
hierdie verband is egter nag lank n1e afgehandel 
nie. Daar word beoog om gedurende die volgende 
jaar telkens sulke opnames te doen ten einde ge
gewens oar die langtermyn in te samel. 

Music is a moral law. It gives a soul to the 
universe, wings to the mind, flight to the 
imagination, a charm to sadness, and life to 
everything. 

Plato. 
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SABV 
SAMESPREKING OOR BIBLIOTEEKREKtNARISERING 

'n Twintigtal verteenwoordigers van biblioteek
en inligtingsdienste, departemente biblioteek
kunde en rekenaarsentra in Pretoria, het op 20 
Oktober 'n samespreking oar biblioteekrekenari
sering in die Merensky-biblioteek bygewoon. Die 
samespreking het plaasgevind onder beskerming 
van die Noord-Transvaalse Tak van dieS A Biblio
teekvereni~ing. 

Dr E N van Deventer, direkteur van die WNNR se 
Rekensentrum, het opgetree as inleier van 'n 
lewendige bespreking oar verskillende aspekte 
van die rekenarisering van biblioteekfunksies. 
Die volgende interessanthede het na vore gekom: 

Intydse invoer- en navraagstelsels is besig 
om of sal algemeen raak maar die implikasies 
da~rvan vir rekenaarsentra moet besef word; 

- Minirekenaarstelsels hou groat belofte in 
maar die programmering van sulke stelsels 
moet nie onderskat word nie; 

Die koste van rekenaarapoaratuur in terme van 
die prestasievermoe, is besig om fenomenaal 
te daa l ; 

- Die plaaslike ontwikkeling van werklik geso
fistikeerde rekenaarprogramme vir biblioteek
doeleindes lyk nie prakties uitvoerbaar nie; 
) 

- Die gebruikmaking van klaar programme in 
pakketvorm lyk na die aangewese weg, maar dan 
moet sodanige stelsels reeds elders beproef 
wees. 

Ns. Ons bedank graag almal wat meegewerk het om 
van hierdie samespreking 'n sukses te maak 
baie hartlik. 

v .1. n. r. Mnr J Willemse - UNISA 
Dr E N van Deventer - WNNR en 
Dr R van Houten - WNNR 

het die samespreking oar biblioteekrekenari
sering bygewoon. 



Annatjie 
'n wereldreisiger ~1omberg 

Vryda0 12 Augustus en katastrofe tref! My eer
ste dag in Athene be~in met •n verrekte rugspier 
wat my •n "aangename" verjaardag oo 13 Augustus 
in die hospitaal laat deurbring. Die besoek 
aan die hospitaal was eqter nie sander •n ko
miese sy nie. Vuil, stowwerig, •n gebrek aan 
goeie Engels, en die snaakste die feit dat wat 
ek vir •n hospitaaloorjassie aan~esien het, 
toe een van die dokters se hemde blyk te wees. 
Nag grater was my verstommin9 toe ek buite kom 
om te sien dat die dokter wat so pas •n pasi~nt 
se ongelukbeserings verbind het, besig is om 
met dieselfde sker en vuil oliebesmeerde hande 
a an sy motor t·e werk tot tyd en wyl die vo lgen
de pasi~nt opdaag. 

Ons tydjie in Griekeland was opwindend. Daar 
was •n dagtoer met die boot na die pragtige 
eiland van Mykonos met sy wit huisies en beken
de windmeule en Delos bekend vir sy argeologie
se opgrawings. Daarna vyf heerlike dae op Kre
ta met sy pragtige straatkafees en talle klein 
winkeltjies met Griekse handwerk. 

Op f·1aandag 22 Augustus land ons in Landen. Na 
•n week van Silwer Jubileum besienswaardighede, 
val vyf van ons die naweek in die pad met •n 
gehuurde BMW en •n goeie kaart van Devon en 
Cornwall. Die weer is ons goedgesind en ons 
sien Koning Arthur se koninkryk in sonnige glo
rie. 

PARALLEL 

'N BESOEK AAN DIE WILDTUIN 

Na ek Vrydag oggend die pluimvee voorsien het, 
het oupa, my swaer en skoonsuster, ek en vrou
tjie vertrek vir •n naweek in die wildtuin. 
Die senustrelende natuurskoon waardeur die pad 
kronkel, was onbeskryfl ik mooi. 

Almal was op hulle stukke by ons aankoms by die 
eerste ruskamp- dadelik is met die voorberei
ding van kos begin. 

Daar was •n vreeslike verskeiden.heid van kos
ware; dit was spek, eiers, mieliegruis, wortels, 
graanvlokke, braai ribbetjie, boerewors, meel
blom, en koeksoda vir vetkoek. Boerebrood, 
grondboontjies, springmielies en brandewyn en 
bier vir •n skemerkelkie! 

~a •n glasie geklink is, en aandete genuttig 
is, het ons maar gou-gou die bed opgesoek. 

Die volgende oggend het almal vroeg wakker ge
skrik en na •n vroe~ ontbyt, het ons vertrek. 
Elkeen se o~ was stip op die veld gerig om die 
eerste tekens van wildte bespeur. Skielik 
bars •n trap vlakvarke tussen die struike deur 
en harloop oar die pad, met •n luiperd kart op 
hulle hakke. Kart-kart is •n paar springbokke, 
duikers, steenbokke en kameelperde gewaar. By 
'n watergat het ons twee seekoeie sien baljaar. 
Ons het oak vlakhase, springhase, blesbokke, 
•n yslike luislang en 'n groat rinkhals gesien. 
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Na nag •n paar dae in Landen, val ons die keer 
weer in die pad -Wallis toe. Die valleie 
buite Cardiff - bekend as die Rhonda Vallei -
is die tipiese agtergrond vir "Hov1 ~reen was 
my valley" en het •n blywende indruk gemaak. 
Die hoogtepunt van die naweek was egter die 
koorsang van die pragtige Treorchi Walliese 
~1annekoor. 

En so bevind ons ons weer ingegordel op die 
Boeing 747 terug op pad huistoe. Die Britse 
stakinq besorg ons moeg en knorrig op Jan Smuts. 
Maar die herinneringe aan die vakansie bly en 
groei dieper met die tyd - •n aansporing om 
weer te begin spaar vir die volgende toer. 

VERJAARSDAE IN NOVEMBER 

Hartl ike gelukwense aan almal! 

5 Mev Lorraine Erasmus Beplanning 
10 Mev Dina Smith Ontsluiting 
10 Mev Anita Visser Ontsl uiting 
14 r~ej Cora van der t·1erwe 3de verdieping 
24 Mej Alida Smuts Sekretaresse 
29 Mej Jeanette du Preez Landbou 

LANGUAGE 

A VISIT TO THE WILD GARDEN 

After I Friday morning the plume sweeps front 
saw, old father, my heavy and clean sister, 
me and little wife, pulled far for an after 
week in die wild garden. The nerve-strokina 
nature clean where through the road winded,
was unbewriting lovely. 

Allmad were on their pieces by ounce oncomino 
by the first restcamp - immediately is vlith -
the front preparing of food began. 

There was a frightful assortment of foodware; 
it was fat, eggs, mealie-gravel, roots, grain 
flakes, frying rib, farm sausage, mealie flo
wer and cake soda for fat cake. Farmer's 
bread, earth beans, jumping mealies and bur
ning wine and beer for a twilight glass! 

After a small glass was tinkled and evening
eating enjoyed, we but quickly-quickly looked 
up the bed. 

The following morning, all-mad frightended a
wake early and after an early breakfast, we 
moved far. Everyone's eyes were a dot on the 
veld focussed to detect the first siqns of 
game. Suddenly burst a troop of shailow pigs 
between the shrubbery through and hard walked 
over the road, with a lazy horse short upon 
their heels. Shortly-shortly a pair of jum
ping 9oats, divers, brick goats and camel hor
ses were noticed. By a water hole we saw two 
young sea cows ball-year. We also saw shallow 
hares, bald goats, an ice like lazy snake and 
a biq ring collar. 



probeer 'n keer! 
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DHARS: 

1. Die plek \'-laar ons almal werk. 

7. Die inhoud van tydskrifte word hierin aan-
gedui. 

10. Ba1puntpenne het dit vervang. 

11. Bekende Amerikaanse nuustydskrif. 

12. Die kern van die Bep1anningsafde1ing se be-
1angste11ing. 

14. Een van die hooffigure in ons eerstejaars
orienteringsskyfies. 

17. 'n \·leek 1 i kse weergawe van were 1 d~ebeure 
word hierin aangeteken. 

18. Lys van onderwerpshoofde. 

19. Die hoogtepunt van Woensdaqoggend. 
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20. Afkorting van 'n klassifikasiestelsel. 

21. Die tyd wanneer vakbibliotekarisse verlof 
mag neem. 

24. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 

25. As studente net wil - kan ons hulle help. 

26. 'n Lys van tydskrifte, hulle adresse en 
pryse. 

28. " ... word in context." 

AF: 

2. Library and Information Science Abstracts. 

3. Organisation for Economic Cooperation and 
Development. 

4. Belangrike naslaanwerke by Teologie wat na 
'n walsie k1ink. 

5. Een van die redakteure van die "Encyclo
pedia of Library and Information Sciences." 

6. Die Nasionale boekevoorraad is hulle werks
'terrei n. 

8. Europese Ekonomiese Gemeenskapsmark. 

9. Die wie, wat en \'laar van tydskrifte. 

12. Die Johannesburgse Openbare Biblioteek ste1 
dit op. 

13. Die voorlopers van beleidsformulerings. 

15. Melvil wat die wetenskap georden het. 
16. 'n Griekse woorde1ys. 

22. 'n Be1angrike naslaanwerk vir Geestesweten-
skappe. 

23. Ons pornografiese pronkstukke. 

24. Skommel Noag se huis en sit boeke daarop. 
27. Regeringsverslag. 

Welkorn .... totsiens 
Dit is n1e sander rede dat die hooftoonbank 
van die Merensky-biblioteek die besprekingspunt 
is van almal wat daar aandoen nie. Die rede 
vir die opgewondenheid is niemand anders as die 
twee nuwe dvrnes wat in die afge1ope maand hul 
opwagting daar ge~aak het nie. 

Mev Mar.ietjie Verster het met haar B.A. en 
H.O.D. en a1 d1e onderwys vaarwel toegeroep 
maar nie voordat sy eers 'n draai by die hoer
skole Wonderboom en Voortrekkerhoonte nemaak 
het nie. Welkom by ons Marietjie, ons~is bly 
om jou by ons te he! 

As jooldebutante vir 1978 voer mej Mariette 
Bothma groat p1anne in die mou. Ons doen sam
mer nou a1 'n beroep op alma1 in die Bib1 io
teekdiens om bankvas aater haar te staan in 
haar geldinsamelpoging~. Met Spraakweten-
skap en Sielkunde as haar hoofvakke is Mariette 
al k1iphard aan die studeer vir die eksamen. 
So tussen die naaldwerk deur is sy oak 'n ywe
ri ge fotograa f. Hees verseker daa rvan da t jy 
vir ons by die toonbank 'n aanwins is! 



Mnr Robert Evert Pols of sommer Robbie is die 
persoon wat v1r mev G Wilkes in die kelder 
bystaan. Alhoewel sy aanvang by die Merensky
biblioteek nie so voorspoedig verloop het nie 
wens ons hom 'n spoedige herstel toe, met die 
hoop dat hy gou weer op die been sal w~es. Rob
bie is 'n student in die Regsgeleerdhe1d en. 
ons wil oak vir hom alle sukses met sy stud1es 
toe\'lens. 

Mev Hannetjie Marnewick was vir 1~ jaar die 
vakreferente v1r d1e vakke Plantkunde, Dierkunde 
Chemie en Biochemie. Oat die ontbering van haar 
bekwame leidino aan studente en dosente 'n ge
voelige slag vfr die Biblioteekdiens gaan wees, 
is nie te betwyfel nie. Ons beste wense verge
sel jou Hannetjie en mag die eersteling in die 
gesin julle groat vreugde verskaf. 

~lej Lynette de Kock verlaat ons or.1 haar in Piet 
Ret1ef te gaan vestig. Met haar huwelik met 
Maritz in Februarie het sy genoeq tyd om haar 
eers goed in te grawe en nes te skop. Ons al-
lermooiste wense gaan aan julle albei vir 'n 
baie gelukkige huwelik en verblyf in die plat
teland. 

ens ••• 
Baie geluk aan Johan en Alda Enqelbrecht met 
die geboorte van hulle seun op 2 Oktober. Oat 
die aspirant W.P.-springbokskrumskakel Dean 
Engelbrecht nou in Noord-Transvaal sy rugby 
moet kom leer! 

Almal het seker al die nuwe toevoeging tot die 
Aanskafafdeling opgemerk. Ons wil vir mev. 
Marie Rautenbach baie welkom se en ons hoop dat 
sy lekker in ons span sal saam trek. Mev. Rau
tenbach is lankal reeds ingeburger in die r~eren
sky, maar het op 19 September 1977 hier by ons 
aanges 1 ui t. 

Die Aanskafafdeling wil u almal net graag ge
russtel -die geblaf hier by ons is beslis nie 
afkomstia van 'n troeteldier wat ons wederegte
lik hier~aanhou nie. Kom oerus maar nader
dit is net mej Annatjie Momberg en mev Rita 
Bates wat nag herstel van die GROOT-GRIEP. 

Die geraas in die Bindery het meer as die helf
te van. die personeel verlof laat neem. Wat as 
'n heen-en-weer vliegtuig ritjie beplan was. 
het mnr LuUs twee dae op Pietersburg laat deur
bring. As gevolg van swak weer kon die vlieg
tuig nie vir die terugvlug opstyg nie. 

Umtentwini, Otterroete, Sederberge en Kaapstad. 
Dis ma~r net 'n paar plekname op die vakansie
spyskaart vir Desember en Januarie. 

Mej Annie Pienaar en trawante het a~ qedurende 
Januarie vanjaar vakans1eplanne beg1n smee. 
Gedurende Desember gaan hulle. 'n rukkie .deur
bring by u~tentwini. Januarie le die eintli~e 
hef aan voor want die dapper stappers gaan d1e 
Otterroete tussen Stormsriviermond en Knysna 
aandurf. Di·s baie interessant om die voorbe-
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reiding vir so 'n staptoer gade te slaan. Dis 
slaapsakke, stewels wat weke voor die tyd saans 
en gedurende naweke gedra word, opvoubare sto
fies, 11 laver.1ente .. (dis nou iets in die lyn van 
'n mengsel van Vander ~umlikeur en brandewyn 
waarmee die stappers 'n voetseer dag afsluit), 
souttablette, sjokolade en gedehidreerde groen
te. Ten slotte 'n wenk aan die stappers: smeer 
maar die wit stadsvoetjies elke aand goed met 
brandspiritus. Dit is goeie voorkomende behan
deling teen 11 blaarpootjies 11

• 

Mev Marie Botha gaan net 'n paar dae van haar 
verlof qebruik om Port Edward se kus te qeniet. 
Die res-gaan sy benut om gordyne te maak-vir 
hulle nuwe huis in Krugersdorp. Wat 'n lekker 
vooruitsig is so 'n nuwe 11 nes 11 nie! 

Ons hoop dat julle nag baie jare die nuwe woon
plek sal geniet. 

Die Von Ehrenberqs se koppe staan oak in 'n 
Kaapse rigting gedurende Desember. Dit sal 'n 
iets-vah-al les vakansie wees. Die laaste paar 
dae gaan hulle stap in die Sederberge. 

Mev Cora Moolma~ se vakansieolanne sal oak wis
sel tussen seesand tussen die tone (gaan haar 
ouers besoek in Durban) en gordyne maak vir 
die nu'.'Je huis . 

Tekoop: 1. Wit Adidas dames ysskaatse, nommer 
7, Lembeskermers ingesluit. 

2. Polaroid Colorpack 80, Land Camera. 

Albei artikels in baie qoeie toestand, skakel mej. 
Dalena van der Merwe, Uitbr. 242 of na-ure 
44-2743. 

Aan almal wat tans eksamen skryf 
wil ons graag se .. stywe lyne 11

• Ons hoop dit 
gaan goed. 

REDAKSIE: 

RedaktY'ise: 
Suh-Y'edakt'l"":se: 
Suh-Y'edaktY'ise: 
TiksteY': 
MedeweY'keY's: 

Beste lafde ling 
Bindeyy 
Leendiens te 
Ontsluiting 
Sosia le Komi tee 
Tiks teY's 
Tydskl,ifafde ling 
VakbibliotekaY'isse en 
-assistente 

OnderstepooY't 
BMW 
Me dies 
Landhou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fisiese Versorgers 

Mej I M Pellissier 
!1ev M L Kuhles 
Mev B von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmus 

- Mev E W du Plessis 
- Mnr C F Buys 
- Mev M Verster 
- Mev H Fourie 
- Mev M L Kuhles 
- Mev I Venter 
- Mev B C Gunther 

- Mej C Claassens 
- Mej R Erasmus 
- /.fej E Klapper 
- Uev A vd f-latt 
- Mej J du Preez 
- Mnr V E Hulme 
- Mev C Coertze 
- MnY' W S H Porter 

l..fej W Shipman 



totsiens 

Mej Lynette de Kock 
2de verdieping 

Die Ho~rskool Bergsig, 

Mev Marietjie Verster en Mej Mari~tte Bothma 
Leendienste 

welkom! 

Mev Hannetjie Marnewick Mnr Robbie Pols 
Vakreferente Kelder 
3de verdieping 

Rustenburg se biblioteekkomitee besoek die Merensky-biblioteek 
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DNS DANKBAARHEID .... 
Dit is gebruiklik om teen die einde van die 
jaar 'n publikasie soos hierdie te benut om 
dank en waardering te betuig teenoor almal 
wat op die een of ander wyse 'n bydrae gelewer 
het tot die sukses van die organisasie waaraan 
hulle verbonde is. Om op hierdie wyse dank te 
probeer oordra, is egter 'n risiko aan verbon
de. Eerstens, mag jy aan die einde van 'n be
paalde jaar verlee voel omdat daar in daardie 
jaar nie juis noemenswaardige suksesse behaal 
is om al die lof en dank te regverdig nie. 
Tweedens, moet jy aanvaar dat jy waardering be
tuig teenoor persone wat dit nie toekom nie. 
Vir diegene wat dit werklik verdien, word so 
'n bedankingswoord dus hol en betekenisloos. 

Tog kom 'n gevoel van diepe dankbaarheid aan 
die einde van elke jaar sterk na vore en wil 
jy dit graag erens teenoor iemand onder woorde 
bring. Waaraan sou hierdie gevoel van dank
baarheid dan toe te skryf v1ees en aan wie be
hoort jy in die eerste plek jou waardering tc 
betuig? 

Vir my is die antwoord voor die hand liggend. 
Dankbaarheid spruit voort uit geluk en ek stem 
saam met Thomas Carlyle wat by geleentheid met 
soveel oortuiging beklemtoon het dat ons geluk 
gebore word uit die werk wat ons doen. Hy het 
dit by geleentheid ook soos volg uitgedruk: 
"Blessed is he who has found his work; let him 
ask no other blessedness". 

In daardie gees greet ons ook mej Pellissier, 
wat met hierdie aflev1ering die tuig as redak
trise van BIBLIKASIE neerle. Ek vertrou dat 
haar arbeid aan ons blad vir sovel haarself as 
haar kollegas groat vreugde verskai het. Mag 
almal van u wat ons diens aan die einde van 
die jaar verlaat in hulle nuwe werkkring die 
vreugde ervaar wat arbeid kan bring. 

Die v1ese van ons dankbaa rhei d l ~ dus daa ri n 
dat ons dankie wil se vir die voorreg om in 
1977 weer eens dag na dag saam te kon arbei. 
Ons dankbaarheid vir die vreugde wat ek en u 
langs daardie weg kon ervaar, kan ons egter 
aan geen mens tocbring nie. Oit bring ons on
vermyde 1 i k by diesel fde Per soon v1i e se geboor
te dag ons op 25 Desember gedenk. 

Prof E D Gerryts 
OIREKTEUR - BIBLIOTEEKDIENS 
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Die jaar snel ten einde en dit is amper Kers
fees. Watter heerlike stemmingsvolle tyd van 
die jaar is dit nie! Vakansieopgewondenheid 
gemeng met die salige wete dat jy alles gaan. 
doen waarvoor daar gedurende die jaar nooit tyd 
was nie, dwing al om jou gedagtes by die venster 
uit te voer en na v1ye draaie v1eer op die tafel 
voor jou te laat neerplons. Dit is dan ook die 
tyd vir voorraadopname neem van die jaar wat 
verby is_. Ek ·het my hand a an die onderwysp 1 oeg 
geslaan maar gun my die geleentheid om vir 'n 
wyle terug te kyk. 

Om te bedank vir alles wat jy ontvang het, klink 
maar te dikwels holruggery v1ant kan 'n mens 
werklik met dieselfde intensiteit dankie se 
as waarmee jy ervaar het? My ondervinding van 
die biblioteekwese vanuit die anderkant van die 
toonbank was as sulks 'n lewensles. Om vrien
delik te wees onder moeilike omstandighede, uit 
te hou - al staan die insorterings hemelhoog -
en taktvol te wees wetende dat jy hierdie keer 
darem reg is, is maar 'n paar van die belewe
nisse van die leenafdeling. 

Om in die kleredragkomitee te kon dien, was ook 
'n openbaring. Nooit het ek besef dat ons vrou
like geslag soveel voorkeure en so 'n ryke ver
skydenheid figure het nie - en almal moes te
vrede gestel word! Ek weet darem nou wat 'n 
faktuur is (of is dit vakature?!) en 'n maand
staat laat my darem nie meer bleek van die oroot 
s k r i k word n i e ! · -

As redaktrise van BIBLIKASIE het die nuusblad 
my in noue kontak met die doen en late van al
mal in die biblioteekdiens gebring. Oit was 
'n heerlike ervaring om almal so gewillig te 
sien saanMerk. Mev Babs von Ehrenberg en mnr 
Peet van der Merwe het die taalversorging be
hartig en mev Maretha Kuhles was maar te ge
willig om in te spring as daar op haar nommer 
gedruk word. Ek wil graag ook elke~n van die 
medewerkers bedank vir hulle groat bydrae om 
BIBLIKASIE vol nuus te hou, getik en betyds ver
sorg te kry. 1·1y hartlike dank aaan aan almal 
wat op een of andcr tydstip 'n nuusbrokkie deur
gestuur het en vera] aan mnre Piet de Kock en 
Peter Lor vir hul·le kunstige sketse. 

Ek wens die nuwe redaksie van BIULIKASIE die~ 
selfde vriendelikc en welwillende ondersteuning 
toe as wat ek ervaar het. 
Met vriendelike groete, 

~~j Ilse Pellissier 
REDAKTRISE 



van die bui~eposte 
landbounuus 

Hier by die Landboubiblioteek is ons personeel 
weer twceman sterk om die wa saam die laaste 
entjie deur die drif te trek. 

~~v Alet Fisher en haar gade het vir 'n blaas
kans van twee weke weggebreek na Ramsgate. 
Met Santj i e, Koe 1 i e en Grace in die "canopy 11 

van die Datsun was die rit en die vakansie 'n 
familiefees. 

Hierdie tyd van die jaar met die einde van die 
eksamens in sig, loop die biblioteek leeg en 
'n mens kyk met aangename herinneringe terug. 

Gedurende 1977 het die biblioteekpersoneel op 
sosiale sowel as akademiese terrein hulle bande 
met die personeel en studente verstewig. Ons 
was verteenwoordig by die kaas- en wyn onthaal 
wat die studente aanoebied het, die landbouper
soneelfunksie sowel as by die SAMSO-Studente
Mieliedag op die proefplaas. Met die landbou
ers hier in ons midde het ons gereeld kennis 
gemaak met nuwe aankomelinge by die perde, 
varke en beeste op die proefplaas. Uitnodigings 
van die departement Tuinboukunde om besoek te 
kom afle is nooit van die hand gewys nie. Ge
durende die vrugteseisoen is daar altyd nuwe 

·kultivars om te proe. In die suiwellaborato
rium het ons 'n demonstrasie bygewoon in die 
bereidi~g van kaas. 

Op die akademiese terrein het mej Jeanetta du 
Preez haar vakkennis uitgebrei deur d1e bywoning 
van seminare by die verskillende departemente, 
'n filmvertoning by die departement Entomologie 
en die bywoning van professorale intreeredes 
van nuut verkose departementshoofde by landbou. 

Ons wil as landboubiblioteekpersoneel ons dank 
uitspreek vir die goeie samewerking wat ons ge
durende die afgelope jaar gekry het van die 
verskillende afdel ings by die ~1erensky~ asook 
by ons mede takbibliotcke. 'n Spesiale woord 
van dank aan die aflospersoneel: mevv Manda 
lang, Dalena Stols en mej Manda MBrsner. 

Gedurende die afgelope jaar was daar 'n private 
spoedposdiens tussen die Fakulteit van Veearts
enykunde se biblioteek (via mej Rita Erasmus) 
en die Landboubiblioteek (via meJ Jeanetta du 
Preez). Waar r.~j Rita Erasmus nou verhuls na 
Pietermaritzburg w1l ons haar bedank .. vir 
dienste gelewer .. en ons mooiste wense vergesel 
haar. 

Skielik was daar saam met die engel 'n menigte 
engele uit die hemel wat God prys en s~: 
"Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op 
aardc vir die mcnse in wie hy 'n wclbehae het! 11 

luk. 2: 13,14 
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onderstepoort 
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Dis 'n baie opwindende tyd van die jaar vir ons 
finalejaar studente wat op die 18de November 
a 1 graad "gevang" het. So nou en dan s i en • n 
mens •n baie belangrike NUHE DOKTER hier rand
loop. 'n Nens kan nie dink dat dieselfde (par
tymaal la\'twe), studente, nou dokters is nie! 
Die tyd vlieg. 

Hier by Onderstepoort het groot dinge gebeur 
sedert die begin van November. Rita Erasmus 
het besluit om na al die jare Pretor1a se Sfof 
van haar voete af te skud, en die vleispotte 
van Pietermaritzburg op te soek. Sy het 'n 
pos aanvaar by die Natalse Provinsiale Biblio
teekdiens en begin die 3de Januarie daar. Ons 
hoop dat sy haar nuwe lewe sal geniet en net so 
baie vriende (en katte) sal h~ as hier in Pre
toria. Rita het die laaste twee weke in Novem
ber verlof geneem om vcrblyf te gaan soek. 

Gelukkig kry ons iemand in Rita se plek wat 
glad nie 'n vreemdeling op Onderstcpoort is 
n i e • · Ne v Han t i e N e l he t i n 19 7 5 sa a rn met R i t a 
hier beg1n. In 1976 het sy "gou" haar Hoer 
Diploma in Biblioteekkunde gekry, en hicrdie 
jaar \'Jerk sy by UNiSA. Sy is vuur en vlam om 
weer by haar ou werksplek te begin. Ons sien 
uit daarna om haar hier te h~. 

Francina de Villicrs neem nie weer vcrlof hier
dlc jaar n1e. Sy se sy spaar haar verlof om 
volgcndc jaar gocd te gaan kyk hoc lyk dit in 
die Des-Transvaal. Sy sal darem die paar dae 
tussen Kers fees er. Nu\oJC Jaar 1 ekker "rus" by 
die huis. 
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mJARS: 

1. Die plek waar ons almal werk. 
7. Die inhoud van tydskrifte word hi.erin aan-

g~dui. 

10. Balpuntpenne het dit vervang. 
11. Bekende Amerikaanse nuustydskrif. 

12. Die kern van die Beplanningsafdeling se be
langstelling. 

14. Een van die hooffigure in ons eerstejaars
orienteringsskyfies. 

17. 'n Weeklikse weergawe van w~reldgebeure 
word hierin aangeteken. 

18. Lys van onderwerpshoofde. 
19. Die hoogtepunt van Hoensdagoggend. 

20 •. Afkorting van 'n klassifikasiestelsel. 
21. Die tyd wanneer vakbibliotekarisse verlof 

mag neem. 

24. Raad vir Geestes\vetenskaplike Navorsing. 
25. As studente net wil - kan ons hulle help. 
26. 'n lys van tydskri fte, hu 11 e adresse en 

pryse. 

28. " ••• word in context." 

AF: 

2. Library and Information Science Abstracts. 
3. Or~anisation for Economic Cooperation and 

Development. 

4. Belangrike naslaanwerke by Teologie wat na 
'n walsic klink. · 

5. Een van die redakteure van die "Encyclo
pedia of Library. and Information Sciences." 

6. Die Nasionale boekevoorraad is hulle werks
terrein. 

8. Europese Ekonomiese Gcmeenskapsmark. 
9. Die \'tie, wat en \>taar van tydskrifte. 

12. Die Johannesburgse Opcnbare Biblioteek stel 
dit op. 

13. Die voorlopers van beleidsformulerings. 

15. Melvil wat die wetenskap georden het. 
16. 'n Griekse woordelys. 

22. 'n Belangrike naslaanwerk vir Geestesweten-
skappe. 

23. Ons pornografiese pronkstukke. 

24. Skommel Noag se huis en sit boeke daarop. 
27. Regeringsverslag. 

jaarlikse afsluiting 
Op Vrydag, 25 November, het die personeel van 
fl.erensky-bibl ioteek weer hull e feesgewaad aange
trek, toe hulle die ooaend om lOvm. die afslui
tingsfunksie van die Jaar in die vorm van 'n 
teeparty aangebied het. 

Vir die geleentheid is, benewens al die takbib
lioteke, ook die lede van die biblioteekkomitee 
genooi, asook die rektor, die vise-rektor ~n 
lede van administrasie wat die biblioteekperso
neel se sake behartig. 

Almal het in 'n feestelike stemming verkeet·
veral met die vooruitsig op 'n blaaskansie bin
nekort. 

Nadat prof Gerrtys almal bedank het vir 'n jaar 
se goe1e samewerk1ng, is hy op sy beurt namens 
almal teem·JOordig, geluk gev1ens deur mnr Duminy 
vir sy benoeming as ere-lid, van die Suld-Afrl
kaanse Biblicteekvereniging by hulle onlangse 
Raadsvergadering. 

Vir die Sosiale Komitee wat verantwocrdelik was 
vir die re~lings van die funksie, wil ons graag 
dankie se vir •n baie aangename samesyn. 
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[ 1fV llC81 CB11c rmn ce . ramiiiiTL co1 e I{~ 
I' O!'lDANKS die feit dat T\' 'n groot dcel van ~ 

mcnsc sc aandag in die a:mtle in be slag neem, en llt: ~ {~i·--···. e.· . ~-J··.· veral bioskope, daarondcr gely het, lees mcnse · ~ ... .J.,.J l:~" 
nog net sovcel boekc soos voorheen. ~ .· ';· 

Statistick wat dcur die van d1c lubliOtcckdwns hct · 
Johannesburgsc Munisipa- TV wei 'n uitwcrking ~o:ehad op TV uitgcsaai is. 
lc Bibliutcckdicns gchou op die naag na sckcre 
word, het gctoon dat m die boeke. Dit was vera! duidc-
eerste jaar dat TV in gcstcl lik dat daar na sckerc 
was, daar 'n afnamc van programme 'n groter vraag 
slegs 2,76 p.s. was in die na . bocke oor die onder
gctal boeke wat uitgdcen werp was. 
is. 

Sedertdicn het die uit
leens)·fer cgtcr wet-r met 

Op die wyse het daar 
gewcldige belangstelling 
vir die werk van Hermie 
Aucamp ontstaan nadat sv 
Bruidsbed Vir Tant :\onnie 

How Green was my Val
ley, Hich :\tan Poor :.tan en 
The Saint was ook baie 
gewild en in sckt·re ecvalle 
mocs die diens van hicrdie 
boeke b}·koop om in die 
vraag te kan voldocn. 

Daar was ook groter be
langstelling in werke van 
sir Kenneth Clark, veral sy · 
Civilisation, en Cook sc 

America. 

Dokumentere program
me help ook en die bclang
stelling in die wcrke van 
Jenn Costcau was glo baie 
groot. 

'n Ander kenmerk van die 
iiwlocd van TV op die 
biblioteekgcwoontes van 
mense was dat mense nic 
mcer so baie in die aandc 
na die biblioteck kom nie. 

Hullc kom nou meeste dcur 
die dag. Om die rt·de is 
besluit om die bibliotcke 
Vrydagaandc tc sluit en 
Woensdagmiddac oop te 
hou. 

Omd-'lt 1'V as groot stlmu-' 
lant vir mcnse sc ll'cs~c
woomes optrce, probccr 
die Liblioteke ook om hul 
u its tailings te skoci op 
programme wat aanl!dJicd I sowat ecn perscnl gestyg. 

Volgens 'n woordvoer~er 

·--------------~------·----------. is of aangcbied gaan word. 

'Is Meneer X heus h66fd van de muziekbibliotheek? 
Ik dacht dat het een artiest was, die hier een 
kamer had ••• : 

Ius vir lees ? 
968 11 1879 11 

CLAMt4 ER, David 
The Last Zulu warrior 

Die verpletterende neerlaag van die Britse 
magte by I sandh h1ana, die drama ti ese verdedi
ging van Rorkesdrift en die tragiese dood van 
die jong imperiale prins vertel van 'n uitqe
rekte stryd om heerskappy tussen die magte.van 
Engeland en die oorweldigende meerderheid wreed
aardige Impi's van Cetshwayo. Dit is die ver
haal van die laaste Zoeloe-oorlog van 1379 wat 
deur David Clammer aan die leser voorqehou word. 
Die onverskillige dapperheid en die wreedheid 
van die gevegte word verder toegelig deur prag
tige illustrasies en sketse waarvan die mees 
uitstaande di~ v~n lady Butler van die verde
diging van Rorkesdrift is. 

225.1 Wartick, W 
New Testament evidences. 
College press, 1975. 

"These are written that you might believe 
give a reason of the hope that is in you.u Die 
wese van die Christelike godsdiens het vele 
fasette, maar spreek duidelik tot die rasionele 
in elke mens. Geloof in Christus was sekerlik 
nooit bedocl om op subjektiewe bewyse gebassf~er 
te \'lees nie, maar eerder op objektiewe bcwyse, 
bewyse wat die mens in staat stel om te glo aan 
die waarheid van die Bybel. 

In hierdie boek vind mens dus sodanige objek
tiewe bcwyse van die \vaarheid en egtheid van 
die NU\ve Testar.1entiese boeke, en word waarde
volle antwoorde op talle vrae verskaf, veral 
in hierdie tyd vtaarin twyfel so 'n groot rol 
speel. 

Die woordvoerder het 
gese dat TV en boekc me· 
kaar goerl aanvul en dat TV 
mensc eerdcr aanmoedig 
om meer te lees as minder. 

Oorsee was daar ook aan
vanklik 'n afname in boeke 
wat uitgelecn is, maar dit 
bet kort daarna weer begin 
toeneem. Die verwagting is 
dat dit hicr ook sal gebtur 
en allcs dui daarop dat dit 
wel besig is om te gebeur. 

"As hy dan alles het, hoekom koop 
jy nie vir jouself iets nie?" 

Die grootste publikasie ter w~reld is die Bri
tish Pat·liamcntary Papers (1800-1900). Die 
stel bestaan uit 1 200 volumes en is tussen 
1967 en 1971 deur die Irish University Press 
gcdruk. •n Volledige stel kos 327 000 en weeg 
3~ ton. Teen 'n tempo van 20 uur per dag sal 
dit ses jaar neem om gelces te word. Die pro
duksie daarvan het die dood tot gevolg gehad 
van 34 000 Indiese bokke en goudstawe ter waar
de van 115 000. Verdere volumes word beplan 
en die totale opgaaf is 500 stelle. 

Guincss Book of Records. 



he l<e I pu ntj ies 

Studente in die Regsgeleerdheid het 'n opdrag 
ontvang 0ffi I 0 Stud i e te maak ~angaande • 11 0~ e II 

privaatregtelike status van d1e kranks1nn1ge • 

Op •n dag daag 'n. student by die afdeling vir 
Regsgeleerdheid op en vra toe: 

•Ekskuus meneer, kan ek asseblief die kranksin
nige taak kry? .. 

Oorerflikheid is iets \':aaraan ons glo, as ons 
slim kinders het. 

tonnel of toubrug ? 
•n Dringende noodoproep het die BIBLIKAStE
kantoor.bereik vir die moontlike instelling 
van 'n klipiegging. Personeel van die Merensky
biblioteek sou dan versoek word om elkeen 'n 
paar klippe saam te bring vir die seremonie. 
Die doel van die klipiegging in die gebied tus
sen die Boukunde-parkeerterrein en die t·~erensky
biblioteek sou dan die bestryding van slaggate 
en modderpdele, wat tydens die reenseisoen ant
s taan, wees. 

Die geploeter deur die waterplasse mors nie al
leenlik die personeel se skoene vuil nie, maar 
besmeer na bewering ook die hele laer grondver
dieping van die biblioteek. 

Die redaksie van BIBLIKASIE het 'n indringende 
ondersoek na die aangeleentheid gelas en het na 
ure van beraadslaging met die betrokke owerhede 
tot interessante insig gekom. (Alternatiewe 
parkeerplek aan die oostekant van Ro~erstraat 
is tot die beskikking van biblioteekpersoneel 
gestel - maar dit daar gelaat!) Die ondersoek
komitee het tot die besluit geraak, dat gesien 
~n die lig van die huidige bouwerk wat op die 
betrokke terrein aangaan, die hele aangeleent
heid in heroorwegi ng geneem moes word. Die 
belange van die 11 0udstryders .. wat in wind en 
'weer van di c pa rkee rp 1 ek onder besprek i ng t ge
bruik maak, moet ten alle koste beskerm word. 
Die voorstel, dat 'n toubrug b6-66r die bou
~erk vanaf die parkeertcrrein na Jie Ncrensky
biblioteek gespan word, is na laat nagte van 
sa~sprckinge van die hand gewys. 'n Voor'ste1 
dC~t 'n tonnel (iets soortgelyks aan dil? van 
"The Great Escape") onder die gebicd deurge-

5 

grawc word, is met ~rater entoes1asme ontvang 
n~ar dit sou blyk dat die huidigc tekort aan 
dennehout vir stutpale, die spoedige grawe 
van die tonnel in die wiele sou ry. 

Die komitee het \'Jeer eens koppe bymckaar ge
sit en daar is toe ten einde laaste besluit 
om die moedige parkeerders by die begin van 
hul tog dcur die uitgrawings, klipstapels, 
ingeplante pale en derglike ongerymdhede,van 
valhelms en waterstewels te voorsien, wat by 
die ingang tot die Merensky-biblioteek gelaat 
moet \'lord. (Sien assebl ief "Reglemcnt insake 
beweging tussen parkeerterrein en Merensky-
bi b l i oteek", nommcr 4 van 1977). Om te verseker 
dat alle personeel sander tcenspoed hul bestem
ming bereik sal 'n padkaart kosteloos aan almal 
ui tgedee 1 word. 

Het julle gehoor wat die katalogu5 deesdae ge
noem word? 'n Student het vir mev Dricky Hey
stek gevra om haar gou te help by die katogano
mus. 

•n Wesvlaamse spreuk lui: 'n mens is van nul 
tot twintio 'n aap; van twintig tot dertig 'n 
leeu; van~dertig tot veertig 'n perd; van 
veertig tot vyftig 'n vos, en wanneer hy sestig 
word, stel hy vas dat hy sy hele lewe lank 'n 
esel was. 

Die jaar het swak begin maar eindig geed. Die 
personeel van Interbiblioteeklenings is van vier 
tot vyf-en-'n-ha 1 f opgeskui f en die veranderi ng 
kon 'n mens dadelik opmerk. Nie net in die ver
beterde dienslewering nie maar ook in die afname 
in gebruik van senuweeversterkers, was 'n ver
skil op te merk. ~1et die wa deur die drif, wil 
ons vir mevv Sannie Hattinah en Susan Scheepers 
'n groot dankle se Vlr hulle groat bydrae. 

Die verlies aan mev Gerda de Bruin was vir hier
die afdeling 'n gevoelige slag want sy het diep 
in almal se harte gekruip. Na regte het sy nog 
nie die afdeling verlaat nie, want wanneer daar 
'n geselligheid gehou word, is Gerda 'n beslisde 
genocide. Gerda se stoel was egter neg nie koud 
nie of Susan Scheepcrs het vanaf die toonbank 
oorgeloop na IBL. Susan, jy het dit miskien nie 
ge\'Jcet nie maar jy staan hier bekend as die 
rooikop-mirakel! 

Die veelsydige Skippie (ter wille van alle nuwe
lin~e, dis is nou mej Hilma Shipman) en mcj Susna 
Hurn is albei onmisbare dele van die IBL-wa. 
Daar is nie •n gaatjie, rond of vierkantig, waar
in hulle nie pas nie! Met 'n (tou?)-leier soos 
mcv Denise \·!heeler kan sake nie anders as qoed 
te-verl oopn~·ui e nuwejaJr behoort geen pro
bleme in te hou nie want dit is 'n ntnve vaarthe
lynde IBL \'Jaarmee vriend en vyand nou te docn 
kry. 
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The highest price a man can pay for a thing 
is to ask for it. 

W.G. Eenham. 

voorgraads 
Die statistiek dui aan dat die Voorgraadse 
Studieversameling van die Merensky-biblioteek 
•n baie bedry\vige jaar beieef het. Gedurende 
1977 was die hoogtepunt van 7 050 uitreikings 
in Augustusmaand in vergelyking met Maartmaand 
1976 se 6 097. 

Die driemanskap, mej Ansie Nolte, mev Annette 
Booysen en mnr Hendr1k Bosman het lekker saam
gewerk ~aar Hendr1k gaan d1e afdeling nou ver
laat. Ons wil Hendrik •n aanaename vakansie 
toewens asook •n baie voorspoedige jaar ten 
opsigte van sy doktora1e studies en diensplig
opleiding. Die vakante pos is waarskynlik 
reeds gevul en ons wil die hoop uitspreek dat 
1978 net so 'n goeie jaar sal wees. 

Moet u nie laat mislei deur die stilte wat 
tans ten opsigte van gebruikers beleef word 
nie. Die tyd word baie nuttig gebruik om die 
versa me 1 i ng in gereedhei d te bring vir 1978 .· 

'n Tipiese Dag in Ontsluiting 

"Dag jong- \>Jaar's al die mense?" groet ek vir 
Rieta toe ek half-nege dfe Afdeling binne draf 
- want ck werk vanaand. · 

"Gew?ne ~ake", ant\'1oord sy, "ek is juis besig 
om h1crd1e klomp Sadtlers Chemie-naslaan te 
maak - en daar•s 200 van hulle!" 

"~!aar is Dina - sy moet my tydstaat kom teken" 
vra ek al soekende. 

"Nee jong, sy tel geskenke. Daar het •n klomp 
gekom, en die statistiek lol die maand". 

"En Breggie?" 

"Daaar draf sy, maar jy sal n~et hardloop om 
haar in te haal. Sy sock verlore katalogus
kaarte". 

"En Rinie?" 

"Sy het 'n.ekstra kontroleblok in die katalogus 
gekry, en 1s daarmee besig. Nou nie juis •n 
benydenswaardige taak vir 'n Maandagm6re nie 
maar dan is dit gelukkig vir 'n hele ruk wee; 
verby. Terloops, ek het jou kaartjies ingesit 
nou moet jy my blok kontroleer, anders was daa; 
te vecl oponthoud vanm5re". 

"Dit lyk of Anita al 'n maand verlof het so 
~aie boeke le en wag hier op haar tafel.~ 

"Nee man, ek is net met 'n Regsgeleerdheidher
katprojek (!) besig, en hierdie is maar die be
gin. Jy moet na die klomp op die rak gaan kyk" 
kom •n stem tussen die stapels boeke deur. , 
"Wil iemand nie maar Regte by my oorneem nie? 

Net die herkatte sal ook al baie help!" 

"Moet jy en Anette nie sor£1 vir Hoensdag se 
koek nie? 11 

"Nee, dis eers volgende week. Anette het ver
lof, en hulle is see toe. Le seker nou lekker 
op die strand en braai". 

"~o, waarvoor kollekteer jy nou weer? Jy weet 
d1e maand is nog lank en die uitgaives baie! .. 

"Di~ n~t die teegeld, en ek moet dit more by 
Ann1e 1nbetaal. Ek moet vir Elise ook nog gaan 
vra, maar sy sit nog kaartjies in, ek sal hare 
maar later kry 11

• 

Manda lang se tafel is enige oudiovisuele ver
samelaar se dr:oom, 'ltaar sy spook om die 160 
eenhede skyfies, kassette en mikrofilms georden 
te kry. 11 Die goed maak my moeg. Oit gaan so 
~tadig, ek kry net so 25 op •n dag afgehandel 11

, 

1s haar komrr~ntaar. 

"Hier's telefoon vir Leonie. Veeartseny se 
mense soek haar oor standkatveranderinge. Waar 
is sy?" 

"Sy los af by Regte. Gee maar die uitbreiding 
vir die mense. Hierdie telefoon kan net op 
mooiweersdae deurskakel". 

Ina stoom verby, boeke op die arm, kaartjics in 
die hand en •n frons op haar voorkop. 

"En nou, wat druk so swaar?" 

"'n Klomp herkatte. Ek het besluit dat ek dit 
vandag nog moct afhandel, maar hulle het my op 
'n oomblik op •n w~reldreis tussen die Pole en 
Austral ie ... 

"Hoe so?" 

"Die wat nie sneeubal nie, boemerang. Afhandcl? 
Scker 'n woord wat net in Utopiase Ontsluitin~ 
gebrui k sa 1 \'lord!" ;) 

'n Blik OD ~~1ncla ~10rsner se tafe1 verraai dat 
sy 'n nuwe bcsending Dierkundeboeke ontvang hct, 
en be s i g i s me t d i e or. t s l u i t i n q d a a r v a n . .. 0 i s 
lckkerder as Spraakheelkunde e~ makliker as 
Frans" verduic!elik sy. 



•ts Oalena met verlof? KYk hoe netjies is haar 
tafel! .. 

•Nee, sy is met haar stofjas- en masker en hand
skoene by die katalogus besig om 'n klomp RP
geskenke vir Africana te kontroleer. Seek maar 
net die een met die buitengewone klere aan - dit 
sal sy wees ... 
Amke sit by haar tafel, en al wat uitsteek is 
haar kroontjie, k?nsentrasie en 'n kataloguslaai. 

•rk is mos so geseen om die VSA in my kontrole
blok te h~, en hy is deurmekaarder as Carter se 
buitelandse beleid. Om orde in die chaos te skep 
laa t my somtyds terugverl ang na die Br·1-Projek se 
dae! .. 

"MOre aan almal vir wie ek nog nie mOre ges~ het 
nie .. , kom dit van die glaskas se kant af. 

Mej Coertze roep die drie kontroleerders om met 
nog 'n fase van die klapperkaartprojek te kom 
help, en pak dan die volgende laai kaarte met 
hernieude ywer aan. Dis 's prcjek wat elke dag 
nuwe moed vera, want ou moed kan dalk omsit in 
rnoedeloosheid: en wat dan ..• 

Om die produk aan die Biblikasiebeampte van die 
Afdeling te besor~, moes ek ook by mev Fourie 
•n draai gaan maak, waar sy juis besig was om 
die maand se 3iblikasienuus in orde te.kry .•• 

~1ev t-1inda Meyer gaan 
vanaf d1e 3de Desember 
met 'n welverdiende 
verlof, nadat sy net so 
hard saam met haar twee 
dogters geleer het vir 
die eksamen. Die voor-
uitsigte van 'n heerlike 

vakansie is daar. Minda gaan in 'n groat huis 
bly met twee bediendes, 'n swembad, 'n spele
tjieskamer met tafeltennis en om die kroon te 
spa"n 'n draagbare TV SO\'Jel as 'n gewone TV. 
Minda gaan sommer in die swembad le en TV kyk. 

Hev Irene Venter gaan ook vanaf die 15de Desem
ber met ver1or:- Sy gaan nou weliswaar nie na 
•n vakansiedorp in die spreekwoordelike sin van 
die woord nie, maar as manlief Neels daar is, 
is Kirrberley net <lie plek vir 'n aangename va
kansie. 

Mejj Marie Schoeman, Elsa Lateqan en Chrissie 
Pot~1eter voelaat hulle n1e nou'i11>1'a-1skansie 
nodlg het nie en sal dus sorg dat die afsluit
ingsparty op die 23s te Des ember die moei te \'lerd 
sal wees. 

Kindersiekte het mev Marietjie Willemse •n 
1 e 1 ike s treep getrel. f·la n e tj 1 e het so· vrees
lik gespog met h~ar sewc dae verlof en daar 
rnoet sy toe no:->d~ied~-Jonge die kosb.1re veriof 
neem on~at ha~r seuntjie masels o~gedocn het. 

Ons is darem nou ook baie bly dat rakkontrole 
verby is. Dit was nogal 'n onde,~vinding om plat 
op die grond in Africana te sit en die boeke t~ 
kontroleer. 

7 

'N KELDER WAAR TYDSKRIFTE (EN NIE BOTTELS} 
"GIB"rnG"11ITRD 

Die Kelder word gewoonlik as 'n stil en afge
scnderde deel van die Biblioteek beskou. Ons 
wens almal wat met die 11 Groot Trek" behulosaam 
gaan wees sterkte toe. Mag die rus en stilte 
weer spoedig in die Kelder heers. 

''Jy is afgedank!" 

HIER WORD HEGTE BANDE GEBIND 

Die gesegde - toe kom die eerste perd derde -
is algemeen. ~taar 1r1anneer die eerste perd wel 
eerste kom dan kr·y rnnr Luiis kersgeskenke, sommer 
so Rl 600 op 'n slag. 

Hier is nog algehele chaos in die bindery, pak
plek is beperk en die vloer kan maar net nie 
herstel word nie. 'n Heen-en-weertjie na die 
bindery beteken om by die sy deur (buitekant) 
toegang te verkry. 

WAAR DIE BIB SE GELD BESTEE WORD: 

~1ej Annemarie du Toit is reeds met verlof om die 
f1nale afrond1ngSTrihul nuv1e tuiste aan te bring 
voordat sy en Calie op 10 Desember in die huwel ik 
bevestig word. Ons beste wense vir jare van ge
luk word hicrmee oorgedra. Na ons verneem gaan 
hulle vir 'n week lui-lekker ontspan by die Wil-
dernes. · 

Ons is bly om mej Annatjie Homberg weer terug in 
die afdeling te-~o~SYlhet besoek gaan 
afl~ by die Arcadia-kliniek en haar mangels daar 
agterge 1 a at. 

Hier in die ~anskafafJeiinq is alles in rep en 
roer en elkeen moet sy volfe gewig inwerp om al 
die addisionele bestellings so vinnig as moont
lik deur die proses te kry. Ons hoop om teen 
15 Oesember die voet vi1n die brandstofpedoal na 
die rem te verskuif andcrs sal ons dalk cp 23 
Des ember in die ry moet ui tspri ng. Dink gcrus 
n~ar aan ons in ons ywer. 



ONS BEr~.AN DIE JODE KLAVIER 

Klcingeld is deesdae 'n groat verskrikking vir 
almal wat daar moet werk. Oit is met groat 
dankbaarheic dat ons kennis geneem het dat mnre 
linus Pelser en Robbie Pols bedags daardie punt 
oe-man en d1e dames n1e weer etenstye daar hoef 
af te los nie. Noudat die eksamens verby is 
wil dit selfs lyk asof Oom Ganie-hulle se vakan
sie alreeds aangebreek het. 6ns ~eet egter, 
dat daar altyd bedrywigheid is, al word die res 
van die biblioteek nie gebruik nie. 

111 N BOER MAAK 1 N PLAN 11
: 

~~r Peter Lor het toe mos verlief geraak op die 
allermoo1ste Franse modelletjie, byname Snazzy. 
Mag hy en die Citroen saam baie gelukkige jare 
beleef. Ons hoop r~nica sal vir haar •n goeie 
oppaster wees tydens sy militere diensplig in 
Oesember. 

~!ej Jeanne Joubert het besl ui t di amante is • n 
goe1e b~egg1ng, en hiermee bedoel ons nie net 
die diamant aan haar vinger nie maar ook die 
een in die persoon van mnr Pierre Cilliers. 
Selfs die aanhoor van die tyding dat hy in Jan
uarie militere diensplig moet ondergaan het die 
skittering in haar oe nie laat verdof nie. In
tussen gaan hulle in Desember na haar broer se 
troue in vJindhoek ten einde vas te stel hoe die 
dinge gedoen word. 

Mev lorraine Erasmus het reeds haar bikini's 
u1tgeskud ~1r d1e vakansie op Port Edward. Die 
vakansie sal meet opmaak vir die volgende twee 
jaar wanneer Danie militere diensplig gaan doen. 

Hnr Johan Engelbrecht hou vakansie op Stilbaai 
en-~e~osch. Ons hoop net nie Deon gaan 
te veel bederf word deur albei oupas en oumas 
nie. 

Mnr Rolf T6nsing het besluit om sy vakansie by 
o1e hu1s deur te bring. Ons sien hom darem af 
en toe wanneer hy in die Biblioteek aan sy stu
dies kom werk. 

Ons wens mnr Piet de Kock by voorbaat geluk n~t 
d i e u i t s fag v a n d 1 e e k s J men • D i t i s i n e 1 k 'J e -
val nie aan die regstudies te wytc dat Piet so 
wetsgelcerd is nie! 

~k'j r.l1 ri e Nor·tjc is na tuurl i k s6 opgc\<JOnde da t 
sy vlr d1e v·aTge-nde ruk aan behcer van di~ af
deling gaan wees dat sy net nie kan ophou om 
vir almal te vertel nie. 

a 

IN TWEEDE VERSNELLING 

Desembermaand! Vakansie
tyd! 
Herensky-loop-alweer-leeg
tyd! 
Maar, daar is egter ook 
die minder aangename - 'n 
klomp wat ons gaan ver
laat. 

~1ev Marie Botha het klaar getrek - altans sy is 
nou weduwee. Raar ander helfte woon reeds in 
Krugersdorp - en sy vir oulaas by haar rna. Ge
lukkig is die 23ste om die draai. 

Mej Elsa Muller is nou so moeg. Haar kop steek 
omtrent net-net bokant die lessenaar uit. Sy 
sal haar vakansie sekerlik geniet. Hoop 1978 
sal minder dol wees Elsa! 

Mev Cora Moolman het verlof geneem om eers al 
d1e agterstall1ge naaldwerk op datum te bring. 
Daarna gaan sy so 'n kort besoekie aan haar 
ouers bring. (Gelukkig is sommige ouers in 
Durban woonagtig!) Geniet die rustyd, Cora. 
~bontlik is die MBA studente van volgende jaar~ 
meer veeleisend as hierdie jaar se groep! 

Onse Annie hou alreeds vakansie. Sommige van 
haar studente kan net nie glo dat hulle juf
frou Pienaar ook vakansie kan hou nie - maar 
aan alle goeie dinge kom ook 'n einde - so ook 
aan Juffrou Pienaar se uithouvermoe. Lekker 
rus, Ann1e! 

The printing-press is either the greatest . 
blessing or the greatest curse of modern t1mes, 
one sometimes forgets which. 

J. M. Barrie. 

"DIE EEN HAND ~lAS DIE ANDER": 

IBL gaan hierdie vakansie na alle windrigtings, 
kompleet soos die pas wat hul daagliks hanteer. 
~1ev Denise \~hec 1 er en k 1 ei n .O.ndd·~ gaan na \~e 1-
kom, terwyl Pa RiChard fi ks word in mi 1 i tere 
diens. 

~~v linda de Villiers en haar man oaan Strand 
toe terwy 1 meJ Susna -Hurn vi a Kimber 1 ey na 
Durban gaan-. -Hev-5usan Scheepers sc "vakans i e 
CJeld" is in 'n nu\'le woonstel beT{. ~lej \!ilma 
Shipman het reeds 'n heerlike vakans1e agter 
~g. t1ev Sannie HattinQh ven'laq dat haar 
mnn reeds iiiet1~·s-fees sa 1 teruq wces van sy 
milit~re dicns en dat hy dan di~ oestyd on die 
plot sal organiseer sodat sy van daardie ekstra 
pligte onthef kan word. 

Aan almal van IBL, 'n baie aangename vakansie 
tydens die Kerstyd en aan almal wat weggaan, 
kom vcilig tuis! 



AFDELING VIR (~~EG- )LOPENDE PIJCLIKASIES I 

Mnr Jakkie Schlebusch 
en sy vrou gaan aan die 
Natalse kus alles van 
eksamens en harde werk 
vergeet. 

Mev Barbara Gunther het 
ook 'n seevakansie voor, maar eers gaan hulle 
in 'n nuwe huis intrek. Ons hoop dit gaan die 
begin van 'n heerlike verblyf wees. 

Mev Annemarie Geldenhuys en haar man is die 
toekomst1ge hu1souers van Huis Davidtzs. Ons 
vertrou dat die vakansie in Namakwaland •n goeie 
rustyd sal wees voordat hul hierdie nuwe pligte 
aanvaar. 

~~j Esmarie Kotze gaan haar goeie burgerskap 
daadwerkl1k beoefen deur vir •n maand lank vir 
die weermag te gaan werk. 

Mev Alma Cronje gaan solank 'n voorsmakie kry 
van hoe d1t 1n die pastorie sal gaan. Ons ver
trou dat hulle die tydjie in Bethlehem sal ge
niet. 

Mev Rolene van der Berqh is pas terug van vakan
Sle. Saam met mej Anne van Zyl, mevv Innarie 
Annandale en Hester Strycom sal hu11e d1e fort 
nou 1n Pretor1a. Innalrfelnet darem die vooruit
sig om saam met haar man op sy rondtes te ry 
tervtyl Hester hoop om 'n draai in Bloemfontein 
te maak in die nu\'le jaa r. 

NOG IN VOR~1! 7 

KAARTJIES-INSORTEER-ONTTREK-HERNUWING-STATISTIEK
"SJ>Ar-

Oeesdae is daar ongekende kleure en geure by die 
toonbank vanda t mej ~la ri et te Bothma tot die 
~\?rensky-personeel-toegevoeg 1s:-0ns wonder net 

1 
of dit sy is of haar rna wat so 'n ywerige tuinier 
is! 

9 

~rek~eure -'n dux-medalje! is onlangs aan ~_j_ 
!~aqrl et Bruyns toegeken v1 r haar besondere 1 e i ers
C1enskappe en.prestasie in die bree studentege
meenskap. Bale geluk met die prestasie r·1agriet. 
Is dit v1aaraan jy naweke so hard "werk"? · 

Hev Haretha Kuhles is weer haar ou self en baie 
bedryw1g vandar-die eksamen verby is. Sy beplan 
net wat sy nog alles moet doen voordat hulle 
Duitsland toe gaan. Bon voyage Maretha~ 

Nej Ilse ·Pellissier praat deesdae maar min -
sou d1 t wees orilda t sy hartseer is om \'leg te 

·gaan of sou daar dalk •n ander rede wees? 
Sterkte met die skoolhou wat voorl~ Ilse - ons 
sal jou mis hier by die toonbank. 

Mev Alida Oippenaar is baie besig vandat mnr 
Otto n1e h1er 1s n1e. Sy moet die "fort hou" 
en nog seminare ook uitwerk so tussen die werke
ry deu~. Moedhou Alida - dis amper Kersfees! 

Pligsgetrouheid en ywerigheid word by mev 
Marietjie Verster bespeur. Sy geniet naar v1erk 
s6 ba1e dat sy die skoonmaker een oggend om 
kwart oor vyf gedwing het om vir haar die deure 
oop te sluit! ~~oi so Marietjie, hou so aan! 

OP DIE SOLDER GAAN DIT SOMS HOLDERSTEBOLDER 

Een ding is seker: vir 
die "topbestuur" hier op 
die topverdieping l~ daar 
'n tyd van groot plesie
ri ghei d voor. 

r~nr Peet van der Merwe 
het die voortou geneem en 1s a1reeds met vafan
sie. ·Hy bly vanjaar tuis, om glo 'n bietj·1e te 
"werk". Nog 'n tuisblyer is mej Ingrid Orban 
\'lat net wil naaldwerk doen en langs c1e swembad 
1~ en ~us •. Mej Amanda Nel en mev Susara van ~/yk 
gaan Vlr d~1~ weke 1n are-brander~ baljaar, by 
Keurboomsr1v1er en Plettenbergbaa1 onderskeide
lik. Mnr Jos Davies en sy gesin gaan op Tzaneen 
kuier en mev ~1aneta Harteveld gaan saam met 
haar skoonouers Swakopmund toe. Mev Susan Swa
nepoel be~e die lekker vir later- hulle gaan 
Tn"Januar1e Drakensberge toe. ~1ej Alna Jordaan 
gaan eers kyk hoe di t op KommetJ 1 e 1 yk en ver
der op haar ouers se plaas kuier. 

Die lekkerste vooruitsigte is die van mej Cora 
van der Ner\'te. Kort voor Kcrsfees gaansyQTe 
gctroude lewe aandurf, wittebrood hou in die 
Drakensberge en dan laeveld toe waar hulle hul 
in Nelspruit gaun vestig. 

%%%:%%%%%%%%X%X~%%%%X%%%%X%%l%%%%%%%%%%X%%X%%~% 
~ % 

% ql ,..., 

01 DIE REDAKSIE WENS U AL~~L 'N GESEeNDE 01 .• ..., 

% % 
01 KERSFEES EN BAlE VOORSPOED IN DIE 01 , lrl 

t:'l ,; 
,Ill 

('ol NUWEJAAR TOE 0/ 
.e 10 

% t 
1\' , 
~%~%%%%%X%X~~%%%%%Z:XX%%%%%~%%XX%%%XX%X%X1~~~%~ 



·~~neer, jy weet jy mag nie radio's in 
die biblioteek gebruik nie!" 

VERJAARSOAE 

Ons hartlike gelukwense vir •n baie aangename 
verjaarsdag gaan aan julle almal! 

Desember 

7 ~~j A Pienaar 
- 16 Nev B Gunter 

24 Mnr M J van Vuuren 
26 Mev A Kleu 
26 Mev· L de Vi 11 i ers 
26 Nev G \~i 1 kes 
31 ~>ej J Breed 

Januarie 

1 ~inr P D de Kock 
5 Mnr M Pelser 
7 ~1ej ~1 Bruyns 
9 Mev A Fisher 

11 Mnr D Schwartz 
15 Mej H Schoeman 
16 ~1ev M Botes 
17 Mnr W Gagiano 
18 Mev M Willemse 
24 Mnr J Schlebusch 
24 ~1ev B f·1a tzopou 1 os 
28 Mev A Lessing 
30 Mnr R Pols 
30 ~~v E du Plessis 

TOTS I ENS 

- Vakreferente 
- Tydskrifte-afdeling 
- Bindery 
- Aanskafafdeling 
- IBL 
- Kelder 
- Aanskafafdeling 

- Beplanning 
- Kleinge1d 
- Leena fde 1 i ng 
- Landboubiblioteek 
- MacFadyen-biblioteek 
- Ontsluiting 
- Aanskafafdelino 

·- Reproduksie-afdeling 
- Ontsluiting 
- Tydskrifte-afdeling 
- Aanskafafdeling 

Ontsluiting 
- Kelder. 
- Aanskafafdeling 

Die einde van die jaar is onafwendbaar ook die 
tyd van afskeid. BIBLIKASIE wil graag almal 
op hul onderskeie we~ sukses en voorspoed toe-
wens. 

Die tiksters moet hierdie maand afskeid neem 
van mev Dricky Heystek. Dricky en haar man, 
Joosl, vertrek na Worcester waar Joost sy dok
torale studies sal voltooi. Dit allcs klink 

baie opwindend en voeg dan nog daarby dat hulle 
tuiste vir die volgende paar maande 'n woonwa 
gaan wees, dan klink dit asof Oricky 'n lang 
uitgerekte vakansie tegemoet gaan. 

Mnr Hendrik Bosman was sedert 21 Julie 1976 by 
die Voorgraadse Studieversameling van die Me
rensky-biblioteek werksaam. Hy verlaat ons om 
vir milit~re opleiding te gaan. 

Nog •n manlike lid van die ~ersoneel wat ons 
verlaat is mnr Gerhard Potg1eter. Gerhard se 
drome is bes1g om waarhe1d te v1ord. Sy qroot 
belangstelling is natuurbcwaring en hy h~t 'n 
aanstelling aanvaar as wildbewaarder op Bloem 
hof. 

Mej Cora van der Merwe het regtig hier-en-daar 
grondgevat. D1t is trek-na-Nelspruit, leer-vir
die-eksamen, maak-van-trourok en al die ander 
reel i ng·s. 

Mej Carien Human het almal onverhoeds betrap 
met-haar sk1el1Ke bedanking om 'n pos vroeg in 
Januarie by UNISA.te aanvaar. Voordat sy haar
self egter daar gaan aanmeld, gaan sy eers die 
see en son van Glenmore-strand opsoek. 

Mej Ina Muller word 'n Kapenaar. Sy verruil 
d1e f.lerensky-biblioteek vir die tweeman biblio
tekie van die Onderwyskollege te Graaff Reinette 
en sal moontlik ook 'n woonstelletjie in een van 
die koshuise aldaar betrek. 

Mej Ilse Pellissier keer terug na haar eerste 
l1efde, d1e onderv1ys. Ilse gaan die nu\'/e Aar
drykskunde-onni e van die Afri kaanse Hoer l•!ei
sieskool wees. Met die skoal net om die draai 
sal ons hopelik nog heelwat van haar te siene 
kry. 

Mej Rita Erasmus wil glo so na as moontlik aan 
d1e see bly-en het toe 'n pes aanvaar by die 
Natalse Provinsiale Biblioteekdiens en sal van
af Januarie in Pietermaritzburg te vinde wees. 
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