
Die NUUTHEID van il NUWE JAAR 

Dit was vir my asof daar teen die einde van die 
ou jaar by ons almal tog •n mate van fisiese 
en geestelike tamheid te bespeur was. Die ver
Pligte blaaskans tussen Kersfees en Nuwejaar 
was blykbaar die regte medisyne. Dit is •n 
voorreg om saam met u •n nuwe jaar in geloof, 
vol moed en met wilskrag en daadkrag aan te 
pak. 

Die nuutheid van die nuwe jaar is tans op ver
skeie terreine te bespeur en te ervaar. ~~g 
die glans daarvan lank behoue bly sodat ons ook 
ons paraatheid ten opsigte van die hantering 
van elke probleem en uitdaging wat 1978 mag 
oplewer, kan handhaaf. Ek wil in hierdie eerste 
aflewering van "Biblikasie" vir vanjaar, sake 
noem wat die nuutheid van die nuwe jaar duidelik 
weerspieel. 

Eerstens, deel ons in die vreugde van kollegas 
wat 1978 nou saam met •n huweliksmaat tegemoet 
gaan. Mag die geluk en vreugde waarmee u die 
huwelikspad begin steeds toeneem. Ons vertrou 
dat die nuwe inspirasie wat u tuis mag vind 
ook tot in u werksituasie sy dividende sal 
afwerp. 

Ten opsigte van diegene vir wie 1978 die eerste 
ervaring van •n nuwe werkkring beteken - ek 
hoop u sal goed aanpas en inpas. Mag u die ge
sondheid en insig ontvang om u dagtaak met 
sukses en entoesiasme uit te voer. 

Dan het die nuwe jaar ook vir sommige van ons 
9evestigde personeellede •n nuwe uitdaging ge
bring. Die Hoof en personeel van die nuut ge
stigte Seksie vir Finansiele Administrasie het 
die groat taak op hulle skouers om die beheer 
oor alle aspekte rakende ons besteding van fondse 
asook die beheer van voorrade op 'n hegte 
grondslag te plaas. Hierdie stap het 'n ketting
reaksie tot gevolg gehad. Dit het nie net mee
gebring dat verskeie personeellede vanjaar in 
•n nuwe hoedanigheid werksaam sal wees nie, 
maar het ook 'n herorganisasie van die Afdeling 
vir Aanskaf en Insameling en •n uitbreiding van 
die Hoof van Ontsluiting se verantwoordelik-
hede tot gevolg gehad. Ek vertrou dat die aan
passings, veranderings en verskuiwings wat te
weeggebring is, die doeltreffendheid van ons 
Biblioteekdiens in die nuwe jaar verder sal 
verhoog. 

Vervo 1 g/ ..... 

U. J?- Biblioteekdiens - nuusblad ~AN. 1878. 
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Vir sommige vertakkings van die Biblioteekdiens 
sal 1978 'n algehele vernuwing beteken. Na 
verwagting sal d1e nuwe Mediese Biblioteek teen 
April gereed wees en staan ons op die vooraand 
van 'n algehele vernuwing van dienste aan die 
gebruikerskorps op die hele Mediese kampus -
soortgelyk aan die effek wat die nuwe Merensky
biblioteek destyds op die Hillcrest-kampus 
laat voel het. Ons vertrou dat die verbeterino 
van fasiliteite ryklik sal vergoed vir die ant: 
wrigting en vermoeienis wat die trekkery sal 
meebring. 

Die resultate van die arbeid deur lede van ons 
Afdeling Beplanning en Ontwikkeling en ander 
senior personeellede bring mee dat verskeie af
delings reeds die nuwe jaar met 'n nuwe baadjie 
tegemoet gaan. Die implementering van 'n nuwe 
leerstelsel, 'n nuwe stelsel van statistiek
houding, 'n gerekenariseerde katalogus vir 
die Afdeling vir Tydskrifadministrasie en vir 
die Seksie vir Gereserveerde Studiemateriaal 
en someer, bring mee dat 1978 vir die betrokke 
personeel heel anders as 1977 sal verloop. 
Daarbenewens dui die vordering wat met ver
skeie projekte gemaak word daarop dat ver
nuwing oar 'n wye front in die nuwe jaar 
voortgesit sal kan word. 

Selfs "Biblikasie" kon die vernuwing wat 'n 
nuwe jaar bring nie ontsnap nie. Namens ons 
almal wens ek die nuwe redaktrise, mej Jeanette 
du Preez, alle sukses toe. Ons se by voor~ 
baat dankie vir die werk wat bykomend tot die 
gewone dagtaak verrig sal word om aan ons 
ander soveel leesgenot te verskaf. 

Tog le die werklike betekenis en diepere sin 
van vernuwing daarin dat ons almal by geleent
heid moet kan se: "Die ou dinge het verbyge
gaan, kyk dit het alles nuut geword". 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR: BIBLIOTEEKDIENS 

REDAKSIE 
Ons staan reeds 'n paar tree in die nuwe jaar. 

Hierdie tyd van die jaar keer alles terug na 
die normale. Die feesgety is verby en daar 
word met groat verwagtinge en mooi voornemens 
uitgesien na 'n nuwe jaar. 

As nuwe redaktrise van "Biblikasie" is dit my 
wens dat ons in die komende jaar die goeie sa
mewerkina van almal verbonde aan UP se Biblio
teekdien~ sal handhaaf. Mag ons deur Biblika
sie die bande tussen ons as personeel net heg
ter saamsnoer. 

Mej Jeanetta du Preez 
REDAKTRISE 

Hiermee aan almal baie dankie vir die bydraes 
vir hierdie uitgawe. Weens 'n gebrek aan 
ruimte sal die berigte wat nie nou geplaas is 
nie oorstaan na die volgende uitgawe. 
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Ons skryf nie graag kleredrag voor 
nie, Joris, maar jou geklingeling 
en getok-tok raak op almal se senu
wees 

LUS VIR LEES? 
COETZEE, R. Spys en drank. 

641.596.8 563 678 

Kaapstad, Struik, 1977. 

"Vir spys en drank, se ons u dank 
Ons prys u naam, o Heer!" 

Met die tradisionele tafelgebed begin die boek 
van Renata Coetzee wat handel oar die ontstaan 
van die Afrikaanse eetkultuur, veral gedurende 
die 17de en 18de eeu. Die boek is 'n heerlike 
illustrasie (letterlik!) van die kaapse kook
kuns en die ontwikkeling daarvan. Sy skets die 
historiese agtergrond, gebeure en dinge in en 
om die kaapse kombuis, die voedselgebruike en 
sosiale gewoontes, asook die eerste kookboeke 
waaruit sy sommige van die 167 reseppe wat sy 
in die boek gee, gehaal het. 

Een van die interessantste hoofstukke is seker 
die oar tafelgebruike, of soos dit bekend ge
staan het- "hoe men tafelde." Daarin word 
vertel van die tafelmaniere in 'n tyd toe vurke 
nag 'n onbekende was, van die meubels, porse-
lein, silwer en glas wat onder andere die kaap
se edelliede se tafels versier het. 

Die boek is ryklik qelllustreer met besonderse 
kleurfoto's wat veral die Africanawaarde van 
die boek verder verhoog, en dit sommer oak 'n 
lekker kyk-boek maak. 

Vir die dames wat 'n slag op 'n eg-kaapse ma
nier wil onthaal, of sommer net nie weet wat 
om vir aandete op te dien nie, is daar ruim
skoots voorsiening gemaak met die rese~pe uit 
die kaapse kombuis. ~lat van "frikkadel in 
wingerdblare" of "oblietjies" of het u al 
"Juffertjie-in-'t-groen" na die ete bedien? 

'n Heerlike boek vir die oersoon wat in die 
kookkuns belanostel. of sommer net vir deur-
b 1 a a i. ·· · 
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drama 
LUISE MILLER deur FRIEDERICH SCHILLER 

Regisseur en vertaler: Fred Steyn - Departe
men t Drama , UP. 
Ontwerper: Hans Nel 

LUISE MILLER (KABALE und LIEBE - 1784) is 
een van die vroeer werke van die Duitse drama
turg, Friederich Schiller, vriend en tydgenoot 
van die beroemde Goethe. Die werk word vanda~ 
beskou as een van die klassieke stukke van die 
Duitse drama en word gereeld dwarsdeur Duits-
1 and opgevoer. Die opvoeri ng van die stuk 
deur die Dramadepartement gee dan oak aan sy 
studente die geleentheid om met die drama op 
die verhoog kennis te maak. 

Dis •n aangrypende verhaal van twee jongmense 
se liefde wat tragies eindig as gevolg van 
die teenkanting en gekonkel van hul ouers. 
Klasseverskille en politieke intriges is die 
struikelblokke wat die liefde laat verongeluk. 
Die twee jongmense behoort tot verskillende 
werelde. Ferdinand is die seun van die Pre
sident en Luise die dogter van •n arm man. 
In hulle jeugdige voortvarendheid glo hulle 
dat hulle liefde sterk genoeg is om alle 
teenkanting te oorwin en die grense tussen, 
mense af te breek. Tradisie, politieke knoeie-
r.Y-en die o~buigsarr.e wette van die gemeenskap 
kry egter d1e oorhand en hulle idilliese lief
d~sgel~k word vernietig. Die twee jongmense 
s1en n1e kans om verder te leef nie en soos 
Romeo en Juliet kies hulle eerder die dood as 
om van mekaar geskei te word 

Schiller skep •n hele reeks interessante en 
veelsydige karakters. Elkeen van hulle open
baar •n reeks karaktertrekke wat van goed tot 
sleg verloop. Elke studentespeler word dus 
voor •n besondere uitdaging gestel waar daar 
veel van elkeen se speeltalent geverg word. 
Daarbenewens is die karakters almal met vaste 
oortuigings en sterk hartstogte wat heerlike 
speelgeleentheid bied. 

Afgesien van twee dosente van die Departement 
wat rolle vertolk- Braam Cilliers en Tjaart 
Potgieter - bestaan die hele geselskao uit 
tweede-, derde- en vierdejaa~studente wat die 
grootste gedeelte van hulle somervakansie op
offer deur vroeg in Januarie reeds te begin 
repeteer, sodat hulle gereed kan wees met die 
opvoering wanneerdie Universiteit in Februarie 
open. 

Die amptelike openingsdatum is Maandao 13 
Februarie om 20h00 in Die Masker. Besprekinqs 
k~n gedoen word by Computicket vanaf 1 Februa
r1e. 

What greater or better gift can we offer the 
republic than to teach and instruct our youth? 
(Qu?d enim munus reipublicae afferre majus 
~el1usve possumus, quam si docemus afque 
erudimus juventutem?) 

Cicero, De Divinatione. Bk ii, hfs 2, afd 4. 
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VERJAARSDAE IN FEBRUARIE 

2 ~~ev M Lang - Ontsl uiting 
3 Mev A Geldenhuys - Tydskrifte 
7 Mej M Lee - Ontsluiting 
8 Mnr T du Toit - Buitemuurs 
9 Mev M Stols - Ontsluitina 

13 Mej A Nel - Vakbibliotekaris 
14 Prof E D Gerryts - Direkteur 
16 t~ej I de Vaal - Tyds k ri fte 
17 Mev S Scheepers - Toonbank 
20 Mev J van Wyk - Beplanning 
22 Mnr t1 Labuscha~me - Bindery 
27 Mej ~J Shipman - Inter 
29 Mev B van· Ehrenberg - Musiek 

gelukwense 

Die Beplanningsafdeling het so stil-stil •n 
nuwe Bibliotekaris gekry- geluk met die bevor
dering mnr Rolf Tonsing. 

Gelukwense aan studente wat suksesvol uit die 
stryd getree het: 

Mev Alma Cronje het haar B.A. graad behaal. 

Mnr Jakkie Schlebush het die Laer Dioloma in 
Biblioteekkunde geslaag. Vanjaar skryf hy in 
vir B.Bibl. 

Mev Innarie Annandale het drie vakke van die 
Hoer Diploma in Biblioteekkunde voltooi. Sy 
sit haar studies vanjaar voort. 

Mnr V Hulme van Buitemuurs het die B.A.(Hons) 
graad behaal. 

Mnr Pieter Ferreira voorheen van die seksie 
Africana en B~sondere Versameling is aangestel 
as Hoof van d1e seksie Finansiele Administra
sie. Voorspoed in die nuwe werk. 

Ons hartlike gelukwense aan mej Annie Pienaar 
wat opnuut vir 1978 verkies is tot leier
v~kbibliotek~res~e, oak aan mev. Annatjie Kor
k~e wat herk1es 1s as sekundus. Voorspoed vir 
d1e groat taak wat op julle wag. 

Onder die nuwe name is daar twee minder nuwe 
ges i gte: Mejj Elsa Muller en Chris te 1 Cl aassen5 
het onderskeidelik mev Cronje en mev Van Waes
berahe geword gedurende die feesseisoen. Ons 
beste wense vergesel julle vir die toekoms. 

r~ev Hannatjie Marnewick het •n babadogter ry
~er ~eword: _Bai~ geluk. Mag die dogtertjie 
1n d1e fam1l1ekr1ng groat vreugde brinq. 

B~ie geluk aan mej Susna Hurn wat verloof is 
aan mnr Marthinus Hall. 
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van die buiteposte 

Musiek 

Mev Cecile..Coertze wat gedurende die drie jaar 
wat sy wer~saam was in die Diskoteek bekend 
en bemind geraak het in die Musiekafdelino 
bevind haar vanaf die begin van die nuwe j~ar 
weer terug in Merensky-biblioteek by die Afri
cana-afdeling. Ons wens haar alle sukses toe 
in haar nuwe pes. 

In~ussen trotseer mej Laetitia Jacobsz die 
st1lte van alleenwerk gelukkig nog net tot 
Februariemaand, wanneer mev Babs von Ehrenbera 
haar kragte by die Musiekb1blioteek gaan in
gooi. Baie welkom aan haar. 

Uit die nliddestad 

Vir byna 'n maand skryf die studente eksamen 
en vir ons voel dit of ens in die land van melk 
en heuning lewe. Helaas! Dit was maar net die 
stilte voor die storm. Want wat daarna ~t ens 
sou gebeur, getuig daarvan: 

losbladtoevoegings tot die Statute en Ordonnan
sies word afgehandel; statistiek word omaewerk 
tot resultate en gevolgtrekkings; boek- en tyd
skrifrakke word gekontroleer; uitstaande boeke 
word ingevorder en selfs die personeel word 
daaraan herinner dat hulle ook regulasie-plig
tig is; Publieke Administrasie se boekevoorraad 
word uitgedun en oorgeplaas na Merensky-biblio
teek; die Voorgraadse Studieversameling word op 
datum gebring vir die komende jaar; ens., ens. 

Tussen alles deur maak die personeel (al vier 
van hulle) een groot ontdekking: ons is moeg! 
Diplomasie word aan die dag gele en na 'n paar 
rondtes van dialoogvoering met ons Hoof, is 
~ie resultaat as volg: 

Mnr du Toit ondervind weer maanskyn en rose in 
sy nuut uitgeverfde huis. " ... nog net my ga
ra~e en my dak kort 'n lagie." 

Na 'n paar luilekker dae tuis maak mev Mercia 
.Neitz weer 'n draai op BethleheM. 11 ... die 
Vgystaat bly maag die lekkegste plek op aagde." 

Mnr Victor Hulme voel weer oerdfris na 'n stao
toer deur die Kaapse berge. · 11 ... die Kaap is 
'n woeste lekker plek." Op die oomblik is hy 
nog met praktiese studieverlof. 
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Mnr Rudi Schwartz gebruik sy verlof om te caan 
prakties doen op Koster. Van skone bewerasie 
en senuwees doen die gemeente een oggend toe 
amper belydenis van hulle twyfelbare en on
christelike geloof. 

Groetnis tot volgende keer. 

Dnderste poort 
Onderstepoort lyk maar nog soos altyd: bokke, 
~erde, skape en pragtige Simmentaler beeste. 
~ou-die-dag het ons tot 'n leeuwelpie hier ge
had. En moet net nie die Biblioteekkat ver
neet ni e. Ons het hom 11 gedoop en aangeneem 11 . 
Sy naam is Casper. 

Ons studente is nog nie hier nie, en ons is 
maar bly! Hierdie jaar is daar 90 tweede jaar, 
90 derde jaar en 90 vierde jaar studente. Die 
vyfde jaars is omtrent 45 en ons diereverpleeg
sters gaan ook omtrent 40 wees. En dit terwyl 
die plek beplan is vir 30 studente per klas! 
Dit lyk of daar 'n dol jaar vir ons voorle. 

Ons het darem iets nuuts ook bygekry! Mev 
Hantie Nel is in die plek van Rita Erasmus 
a~ngestel. Sy is nie regtig nuut nie, aange
Slen sy qedurende 1975 ook al hier aewerk het. 
Sy is al~klaar weer baie tuis hier op ons "pla
sie11. 

Ons hou van besoekers! Julle kan gerus kom 
kyk hoe lyk dit hier by ons! 

Lekker werk. 

HANTIE & FRANCINA 

Landbounuus 

Hier uit die geledere van die landbouers wil 
ons vir u almal 'n voorspoedige 1978 toewens. 

Met die goeie reens van die afgelope tyd, wat 
ons boereharte verbly het, en die vakansie 
agter die rug, is ons gereed om die nuwe jaar 
"soos. 'n bul by die hori ngs te pak 11 . 

Hier op die ooskampus begin die jaar met her
eksamens, die skryf van die jaarverslag en 
rekordhouding van die nuwe statistiek. 

Gedurende November/Desember was mej Jeanetta 
du Preez en mev Alet Fisher besig met die uit
sortering van die ou pamfletreekse wat "geerf" 
is van die Departement Landbou-Tegniese Dien
ste. Na goeie samewerking met die doserende 
personeel is die reuse taak nou afgehandel. 

In die resestyd het mev Alet Fisher huisvrou 
gespeel terwyl mej Jeanetta du Preez 'n aan
gename vakansie in Durban deurgebring het. 

Jns aroet en sien uit na 'n nuwe jaar vol 
1uwe.bedrywighede! 

Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019



Welkorn ____ totsier1s 

LEENAFDELING 

'n Baie besondere persoon het hierdie jaar sy 
opwagting by die leenafdeling gemaak, in die 
rersoon van mnr Michiel Strauss. Michiel be
hartig nou die gereserveerde versameling boeke 
in die plek van mnr Hendrik Bosman. 

Wat 'n waardige plaasvervanger! Net soos Hen
drik, was Michiel ook Voorsitter van die Stu
denteraad aan die Universiteit van die Oranje
Vrystaat tydens sy B.A.-studiejare, met Grieks 
en Hysbegeerte as hoofvakke. Daarna het hy 
Honneurs gedoen in Hysbegeerte en ook intussen 
die President van die Afrikaanse Studente Bond 
reword, wat hy tans ook nog is. 

~1ichiel het intussen na Tukkies verhuis en is 
besig met sy BD tweede jaar. 

Aan Michiel en sy vroutjie wil ons baie baie 
welkom in ons midde sa. Ons hoop jou Tukkie 
jare hier in ons midde gaan onvergeetlik aange
naam wees! 

Nog 1 n nuwe aankomeling by die toonbank is 
~ey Attie de FreY. Moenie se die onderwyseres
s~ is nie goed verteenwoordig by die leenafde
l1ng nie! 

Attie het ons geledere kom versterk, en was 
reeds 23 jaar in die onderwys met haar BA 
THOD. Sy het 'n groat gedeelte hiervan in 
die skoolbiblioteek deurgebring en vind ons 
biblioteekwerk dus nie te onbekend. 

Attie was so beindruk met ons universiteit en 
Pretoria, dat sy en haar gesin, as au-Johannes
burgers, besluit het om hierheen te verhuis. 
Haar man is ook, as lektor, verbonde aan die 
·universiteit. 
Baie welkom Attie! Jou bydrae in die hantering 
van hope studente word baie waardeer, en ver
welkom. 
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TWEEDE VERDIEPING 

Aan nuwe assistente ontbreek dit nie op die 
tweede vlak nie. 1 n Totale "nU\oJe blaadjie" is 
omgeslaan. 

Ons verwelkom mev Susan Swanepoel wat vanaf 
1978 by die Sosiale Wetenskappe haar gewig kom 
ingooi. 

Mev Elbie van Wyk het diens aanvaar by Teologie 
en die Ekonomiese wetenskappe. Baie welkom El
bie. Ons wens jou ook voorspoed toe met die 
HOB. Mev Ria van Zyl het diens aanvaar by die 
Staatswetenskappe en Volkekunde. Ons hoop die 
ruil is goed waar jy vroeer werksaam was by 
die Departement van Nasionale Opvoeding se tak 
vir Kultuurbevordering. 

Die laaste dametjie wat ons graag in ons midde 
wil verwelkom is mej Rene du Randt, wat tussen 
Opvoedkunde, Geskiedenis, Biblioteekkunde, Wys
begeerte en Spraakheelkunde soveel te doen het 
dat sy weinig kans kry om asem te skep tussen
in. Ons hoop jy geniet die nuwe werkkrina by 
Merensky, Rene. • 
TIKSTERS 

Daar is 'n nuwe tikster in ons geledere in die 
oersoon van mej Annemarie Janse van Rensbura. 
Annemarie ons hoop jy geniet die werk baie 
en vertro~ dat jy al tuis voel hier by ons. 
ONTSLUITING 

Twee nuwe gesigte het hul opwagting gemaak. 
1 n Groot welkom aan mejj Clarisse Venter en 
Santie Gericke. Nogal akademies ook, die 
twee. Clarisse volg 'n kursus in Italiaans 
aan UNISA, terwyl Santie nie kan wag dat die 
universiteit moet begin sodat sy kan inskryf 
vir haar B.Bibl. (Hons) nie. Ons hoop julle 
is nou, na die eerste maand al ten valle inge
lyf in die geheimenisse van die afdeling! 
BE PLANNING 

Mev Ouneke van Wyk het by ons aangesluit -
hartlik welkom Ouneke! 

Die volgende persone verlaat ons eersdaags. 

Mey Dina Smith van Ontsluiting. Waar sy nou 
haar moederlike pligte tuis gaan vervul gun 
ons haar 'n wekverdiende "rustyd 11

• 

Voorspoed vir die toekoms aan mevv M Botha, 
E Botha en M Harteveld wat nou voltyds huis
vrouens gaan word. 

Juffrou Nortje, ek hou 
ook van lekker eet, maar 
ek kry by die huis klaar. 

Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019



OP DIE 10:15 SPYSKAART 

Nou is ons seker 

word gevul die beker 

deur 'n ieder en 'n elk 

met geurige koffie en melk 

tussen ons gese __ _ 

Nnr Piet de Kock se brein dink nog so flink 
soos altyd. Die rande wat hy op die radio
program 11 Venture 11 losgedink het, bewys dit. 

Arme mev Lorraine Erasmus se minute met man
lief is letterlik getel as sy dit regkry om 
hom op Voortrekkerhoogte te besoek. · 

Beplanning neem swaar afskeid van mej Marie 
Nortje. Hulle gaan haar afstaan aan Ont
sluiting. 

~1evv Rinie Vi1joen en Anette Lessing droom 
oor nuwe huise, matte en gordyne, en vergeet 
maar van die Groot Trek wat vir beide van 
hulle voorle. ~1et die vooruitsig van 'n nuwe 
huis vir die Lessings in Elarduspark, en vir 
die Viljoens in Potchefstroom is daar seker 
veel om oor te droom - en om te doen! 

Die e_ksamenspook het sy verskyning gemaak. 
Mej ~~anda ~1orsner skryf so tussen die werkery 
deur die eerste gedeelte van haar Afrikaans 
(Hons) (Horrors?~ Hoop dit het qoed ge-
gaan en sterkte vir die jaar wat voorle, 
Manda! 

Mev Minda Meyer het sommer 'n ekstra week 
verlof gehad weens siekte. Minda moes in die 
bed le nadat sy 'n virus opgedoen het. Ons 
hoop jy voel nou piekfyn en gesond, Minda. 

Mejj Elsa Lategan, r~arie Schoeman en Chrissie 
Potgieter asook mev Marietjie Willemse wil 
graag die volgende persone bedank vir die 
mooi geskenkies: Mnr Peet van der Merwe, 
Chris Buys en mevv ~1arietjie Verster en Amke 
de Jager. 

Mnr Julie LuUs se vrou was vir 'n paar dae in 
die hospitaal met die gevolg dat Julie die 
kinders betyds by die skool moes kry. Wanneer 
hy verjaar sal ons aan hom 'n kookboek skenk. 

Mnr Paul Erasmus was in die Eugene Marais 
Hospitaal. Ons wens hoM 'n spoedige en alge
hele herstel toe. 
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Almal in die Bindery wat gewoonlik so ietsie op 
die perde verwed se woorde na elke wedren is: 
"Ji ss i e, maar dit was amper, net een been ui t". 
Maandag 23 Januarie 1978 was die woorde so ef
fens anders: "Ek het darem die boerpot gewen 
al is die prysgeld net R2,00". Daar was die 
keer drie wenners in die bindery. 

Na maande van ongerief, geraas en stof is die 
werk aan die bindery se vloer voltooi. Dit is 
heerlik om rond te loop sender om oor hope 
rommel te struikel. Die kurk oppervlak lyk 
baie mooi in vergelyking met die hobbelrige 
teelvloer van voorheen. 

vakansie! 

Vakansie dinge met wyer kringe 

Dit was 'n heerlike kersvakansie vir baie mense, 
soos blyk uit al die nuus uit die afdelings. 

Sommige het met gevolge daarvan afgekom! 

Mev Marietjie Verster het op skoonpa se eien
dom gaan uitspan, en wou tydens die fees 'n 
botteltjie of twee uit die wynkelder gaan haal, 
Net daar het die laaste uitspan gekom. Dit 
was 'n glibberige matjie oor die klipvaldeur 
wat Marietjie twee voortande gekos het. Die 
uiteinde van die storie? Sy sal n66it weer 
haar 11 Voortande gee" vir 'n stukkie sjokolade 
of 'n botteltjie soet hanepoot wyn nie. Mej 
Mariette Bothma het die Vrystaat in 'n toer
geselskap aangedurf en vol geheimpies terug
gekeer. 

Praat van ver dinge. Al gehoor van Mtunzini? 
Nog nie? Vra vir mej Alida Dippenaar. Sy sal 
jou ook goed kan inlig oor die prosedures wat 
daar v66r so 'n seevakansie gevolg word. Jy 
weet, die prosedures van molekules verminder. 
Dit verminder s6 vinnig dat jy dink sy's weg, 
en dan staan sy, nog al die tyd langs jou'.
En dit alles net vir 'n Mtunzini seevakansie. 

Vra vir mej Magriet Bruyns oor haar Kaapstad 
vakansie en jy hoor een ding: Sonlig, see 
en swem. Dis nou behalwe die feestelikhede, 
want dis blykbaar al woord vir haar daaglikse 
lewe. 

Aan mev Maretha Kuhles: Hartlik welkom te-
rug uit Duitsland. Welkom terug in Suid-Afrika 

in Pretoria 
in Merensky 
by die toonbank! 

Ons het jou so gemis dat ons besluit het om 
die regpak van die trollies 'n Nuwejaarsvoor
nemP te maak. 
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:.lej Valery Snodgrass het haar vakansie saam 
met •n groep jongmense in •n strandhuis op 
Plettenbergbaai deurgebring. Behalwe swem en 
seil het sy ook •n vliegtuigrit oar die distrik 
geniet. 

Mev Berry Matzopoulos en haar gesin het •n 
paar dae lieflike weer in Oos-Londen gehad. 
Uitgerus kon sy toe weer die terug-skool-toe 
take by die huis baasraak. 

Mej Annatjie t·1omber9, mev Alet Klue en Mev 
Elbie Smal kon gedurende die Kerstyd weer hul 
onderskeie families besoek. Die geluk om fa
milie naby die see te he is ongelukkig nie 
vir almal beskore nie. 

~1ev Rita Bates het haar vakans i e benut deur 
•n draai in die Vrystaat te maak en daarna 
het sy die groat trek na die nuwe huis aange
pak. Wil u dalk iets weet van huisbou en al 
die slaggate en probleme daaraan verbonde? 
Vra gerus vir Rita of miskien moet sy al haar 
wedervaringe te boek stel. Tussen Augustus 
en Desember 1977 was sy gedurig op •n draf
stap en elke dag kon nie lank genoeg rek vir 
alles wat aedoen moes word nie. Die nuwe huis 
blyk •n ruitioe verblyf buite die stadsgewoel 
te wees en ons wens haar alle sukses met die 
tuin toe. 
Die oorblywende 11aanskaffers 11 kyk nag uit na 
•n bietjie verlof in 1978. 

Mej Annie Pienaar is tans met verlof en sy het 
die Otterwandelpad aan die Wildekus aangedurf. 
Ons hoop dat die vyf dae 11 in lewe en gesond
heid11 deurgebring word. Ons wag in spanning . 
op die stories wat saam met jou terugkom, Annie! : 

Party mense kry maar swaar om van die vakansie
gees ontslae te raak. Hoe kan mens dan oak as 
die neonliate weier om soos die son by die see 
te voel? ~ev Manda Lang was Suid-Wes (Namibi~) 
toe om die see op Swakkopmund te gaan beproef 
(dikwels op •n perd se rug!), en sy en mev Dina 
Smith wat in Durban •n draai gaan maak het, en 
mej Jo Breed wat by Robberg gaan vakansie hou 
het, ruil gereeld drome - en sonbrandmiddels 
ui t! 
t1evv An ita Visser en Leonie van Wyk redekawe 1 
oor wie die heel lekkerste vakansie oehou het. 
Die Vissers het drie weke in Nederland deurge
bring en daarna vir •n verdere drie weke deur 
Europa getoer, terwyl die Van Hyks op witte
brood was .... 

Poskamer- Januarie 1978! 
6ns begin gewoonlik die jaar met massas pos die 
2erste dag 
En die posman het hierdie jaar ook nie op hom 
laat wag 
Soos molle in •n molshoop maal ons rand 
r1aar 'n bewering dat ons blind is, is ongeqrond 
Cns sorteer pakkie en briewe en notas en snert 
~aar dit is darem ook die moeite werd 
want die·ekstra gewiggies, so oor Kersfees ver-
9aar · 
verdwyn sommer gou, voor jy dit gewaar 
Die poskamer spog met 'n spinternuwe vloer 
En nou kan ons soms skelm kaalvoet daar boer 
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REDAKSIE 1978 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
Medewerkers 

Beplanning 
Bestelafdeling 
Bindery 
Leendienste 
Ontsluiting 
Sos i a 1 e Komi tee 
Tiksters 
Tydskrifafdel ing 
Vakbibliotekaresse en 

-assistente 
Onderstepoort 
Bt1H 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fisiese Versorgers 

Keld erplan 

Mej J du Preez 
Mev M L Kuhles 
Mev B von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmus 

Mej J Joubert 
Mev E du Plessis 
Mnr c F Buys 
Mev M Verster 
Mej M Lee 
Mev M L Kuhles 
Mev I Venter 
Mev B Gunther 

Mev C van Waesberghe 
Mev H Nel 
Mej E Klapper 
Mev A v.d. Watt 
Mej J du Preez 
Mnr V E Hulme 
Mej L Jacobsz 
Mej W Shipman 
Mnr W Porter 

Die Kelder is ons eerste projek hierdie jaar 
En daar gaan ons die volgende paar weke baljaar 
Want Jan Student kan nou mas gladnie meer tel 
nie 
En nag nooit het dit iemand regtig gekwel nie 
maar ons leef in die Eeu van die kind soos jul 
weet 
So sal ons maar liewers nie begin kragte meet 
In plaas van 1-2-3 qaan ons nou A-B-C 
Al gaan dit ons nog-baie voetseer aee!! 
Ons groet julle dus terwyl ons nog-kan 
Sterkte vir dit wat jul vir 1978 beplan 
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Mej Jeanetta du Preez 
Redaktrise 

Mev Christel 
van Waesberghe 

Vakbibliotekaris 

Mev Elsa Cronje 

Vakbibliotekaris 

Mev Babs von Ehrenberg 
Musiek 

Mnr Pi eter Ferreira 
Seksie vir Finansiele Administrasie 

Mnr Rolf Tensing 
Beplanning 
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welkom 

Mnr Michiel Straus 

Gereserveerde Studieversameling 

Mev Attie de Frey 
Toonbank 

Mej Clarisse Venter 

Ontsluiting 

Mev Ouneke van Wyk 
Beplanning 

Mej Annemarie Janse van Rensburg 
Ti kster 

hej Santie Gericke 

On ts 1 ui tin g 
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totsiens 

Mev Marie Both a 
Vakbibliotekarisassistent 

welkom 

Mej Renee Du Randt 

Vakbibliotekarisassistente 

fltev Dinah Smith 
On ts 1 ui tin g 

Mev Marietha Harteveld 

Vakbibliotekarisassistent 
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Biblioteekorientering van 

Eerstejaars- n Noodsaa klike 

Ont-groening 

Op t·1aandag 6 Februari e 1978 het U. P. se taakma9 
gereed gestaan om 'n inval van duisende nuwe
linge en ouers die hoof te bied. 'n Groot aan
tal dosente en ander senior personeellede was 
vanaf vroeg die oggend beskikbaar om al die 
koersloses koers te help kry. Busvragte ouers 
is met gereelde tussenposes ingesleep en die 
gidse aan board het die universiteitskampusse 
metal hulle fasiliteite aan elke toergroep be
kend gestel. Die program in die Aula en die 
middagetes ·ap universiteitskoste het daartoe 
bygedra om 'n noodsaaklike binding tussen 
universiteit en 'n skare van nuwe belangheb
bendes te bewerkstellig. Na die Rektor se 
toespraak op Loftus Versfeld die middag was 
dit vir almal oak duidelik wat in hierdie 
ernstige tye van elkeen verv1ag word. 

Biblioteekorientering was andermaal 'n integrale 
deel van die intensiewe orienteringsprogram wat 
op 7 Februarie vir die meer as 3400 eerstejaars 
(132 meer as in 1977) begin het. 'n Span bib
lioteekpersoneellede moet o.a. voortdurend ge
reed staan om die nuwelinge na afloop van die 
lesing oor die biblioteekdiens deur die Merensky
biblioteek te vergesel. Sodoende is voortgebou 
op die grondslag wat in die vorige twee jaar ge
le is. Volgens syfers wat die Studentediensburo 
aan my bekend gestel het, was 91 ,5~~ van die 
eerstejaars in 1977 immers van mening dat die 
biblioteeko1 ienteringsprogram vlot verloop het. 

Die vraag mag ontstaan of al die maniere en fondse 
wat aan die orientering van eerstejaars bestee 
word, geregverdig is. Oar die meriete daarvan in 
die algemeen kan ek nie hier uitwy nie. Net dit: 
syfers wat voor die Senaat gedien het, het wel 
a~toon dat die deeglike orienteringsprogram wat 
:e afgelope paar jaar gevolg is, 'n daling in 

d1e aantal kursuswysigings en stakings van studie 
tot gevolg gehad het. 

Wat die biblioteek betref, het die nuwe biblio
teekori~nteringsprogram meegebring dat veel meer 
eer~tejaars as.in die verlede as biblioteekge
brulke~s ger~g1streer het. Dit is egter nie ge
noeg n1e. D1e vraag is hoe intensief hulle 

Vervo lg/ ..... 

U. F?- Biblioteekdiens · nuusblad FEB 1878. 

Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019



werklik die biblioteek sal gebruik en hoe effek
tief hulle die biblioteek gedurende hulle studie
jare sal kan aanwend. Dit word deur verskillende 
faktore bepaal. Sommige daarvan is buite be
heer van die biblioteekdiens. In die meeste ge
valle sal dit egter afhang van die volgehoue 
aandag wat ons aan die orientering en opleiding 
van ons biblioteekgebruikers kan verskaf. 

Wat die eerstejaars betref, voel hulle na die for
mele algemene orienteringsprogram wat die biblio
teek betref hopelik minder green en sal hulle nou 
makliker met die biblioteek kontak maak. Daar
mee is slegs 'n eerste tree gegee en moet ons 
gereed wees om elke student verder so te lei en 
te onderrig dat die biblioteek vir hom 'n hulp
middel van onskatbare waarde sal word. Die 
reeling dat 'n aantal personeellede (hoofsaak-
lik uit die Seksie Makro-ontsluiting) op 'n af
losbasis inligting en katalogusadvies aan ge
bruikers verskaf, is 'n paging om gebruikers 
wat die elementere probleme in die benutting 
van die biblioteek ondervind, behulpsaam te 
wees. Sodra gevorderder probleme in verband 
met die benutting van bepaalde vakliteratuur 
na vore kom, is die vakbibliotekarisse gereed 
om die gebruiker by te staan. Daarbene\vens 
word dit oak van vakbibliotekarisse verwag om 
senior studente en dosente in oorleg met departe
mentshoofde op 'n georganiseerde basis te help 
om die tegniek van biblioteekgebruik volkome 
onder die knie te kry. 

Tog begin dit alles met die mate wat ons daarin 
slaag om met die biblioteekorientering van 
eerstejaars hulle, wa~ die biblioteek betref, 
behoorlik te ont-groen. Ons sukses in daardie 
verband sal grootliks bepaal of hulle spoedig 
as spontane biblioteekgebruikers na vore sal tree. 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR: BIBLIOTEEKDIENS 

ARBEIDSGENOT! 

Leerling besig om vergulding te doen toe tyd 
noq in dae bereken was en nie in minute nie. 
Lei op di~ trek van genoegdoening or die vak
man se gelaat. Links op die voorgrond is die 
gasstofie met alternatiewe verguldwiele. 
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Biblioteekorientering 

A~n die begin van Februarie het heelwat van 
d1e personeel van Merensky deeglik kennis ae
neem van die feit dat die eerstejaars van i978 
opg~daag het. Die orienteringskursus het plaas
gevlnd tussen die 7de en die lOde Februarie. 
Ged~rende daardie tyd is tien biblioteekorien
terlngslesings deur die Direkteur aanoebied -
benewens nag die by Buitemuurs! Die biblio
teekoersoneel het die studente in groepies 
(soms groepe) deur die biblioteek qeneem en 
v~rduidelik wat hulle te doen staan om v~n hier
dle gebou val boeke, 'n nuttiqe instrument in 
hulle studiejare te maak. · 

Alhoewel die personeellede wat as toerqidse 
opgetree het, se tonge begin uithang h~t hier 
teen Vrydag, ~et ~ie vreugde van die feit dat 
hulle slegs v1r t1en toere verantwoordelik was 
en nie vir tien lesings nie, hulle met nuwe 
ywer en entoesiasme laat voortgaan. 

TERUGBLIK 

DIE LETTERE-GEBOU EN DIE BIBLIOTEEK 
E H D Arndt (1925- 1946) 

Die Letteregebou het die hele destydse Fakul
tei t van Lettere en ~·!ysbe9eerte, die Hervormde 
Teologiese Fakulteit, alle betrokke dosente se 
kantore, 'n algemene personeelkamer, twee kleed
kamers vir die studente, en nag boonop die bi
blioteek gehuisves. 

Vir onderlinge ontrroeting en ontspanning van 
kollegas was daar 'n klein kamer reg oorkant 
die hoofingang op die grondvloer. Aan die end 
van elke klaskamer was daar twee kantore vir 
die dosente wat die klaskamers moes deel. My 
eie lesingkamer was onmiddellik oos van die 
hoofingang op die eerste verdieping en my kan
toor in die suid-weste hoek daarvan. 

Die coste vleuel op die eerste verdieping was 
bekend as die ·"Inter" saal, wat glo hoofsaakl ik 
vir Nederlands-Afrikaans met sy groat klasse 
gebruik is. Die oorsprong van "Inter" gaan 
terug na die dae v66r die stigting van die Uni
versiteit van Suid Afrika in 1918, toe univer
siteitseksamens deur die Universiteit van die 
Kaap die Goeie Hoop afgeneem is. In daardie 
dae is 'n publieke eksamen aan die einde van 
die eerstejaar afqeneem, bekend as "Interme
diate" BA, BSc, ens, met die gevolg dat die 
eerstejaarsklasse bekend was as die "Interme
diate" klasse en hul groat klaskamers as die 
"Inter"-kamers of sale. Die daaro[)volgende 
jare was dan Junior en Senior BA ens. Omdat 
'n erkende sertifikaat aan suksesvolle eerste
jaars uitgereik is, het som~i9es vir 'n paar 
jaar'daarmee oenoee oeneem om eers neld vir . . 
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hul verdere studies te verdien. Baie van hulle 
het egter ondervind dat die onderbreking van 
die studiedissipline nadelig was en dat hulle 
nie binne die normale oorblywende 2 jaar hul 
grade kon verv1erf n i e. 

Die studente kleedkamers was aan die noordekant 
van die grondverdiepings van die twee vleuels 
van die gebou. 

Die hele biblioteek van TUK het bestaan uit 
d1e weste vleuel van die eerste verdieping en 
'n klein voorportaal wat as kantoor gedien het. 
In daardie voorportaal het ook een van die klein 
do sen tekamers (\'-laa rna ek verwys het) geooen, 
maar het 'n klein TUK Kooperatiewe Boekvlinkel 
oehuisves. Die winkel het eoter n1e lank be
staan nie, hoofsaaklik omdat-dosente onverskil
lig met hul voorraadbestellings was. Later is 
die klaskamer onmiddellik aater die oewese win
kel (ek dink dit was die van die Departement 
Geskiedenis, waarvan orof Leo Fouche hoof was) 
ingelyf om as eerste leeskamer van die biblio
teek te dien. 

Die bibliotekaris was 'n Amerikaner, C C Spruce, 
wat glo een of ander Amerikaanse universltelts
opleiding gehad het, maar om een of ander rede 
voorheen in een of ander hoedanigheid aan ons 
myne gewerk het. Van biblioteekwese het hy nie 
baie geweet nie, maar toe ek dit noem in 'n ver
slag wat ek kart na my aankoms oor die biblio
teek ~oes opstel, was hy so beledig dat hy ge
drei g het om my vir 1 aster te dagvaar! t1y voor
stel was naamlik dat TUK hier Stellenbosch se 
voorbeeld moes volg en 'n gekeurde persoon vir 
gespesialiseerde studie na Amerika moes stuur. 
Daar moet egter onthou Nord dat hy stoksiel
alleen alles self en per hand moes doen en dat 
hy ook ~frikaans geken het nie. 'n Amusant~ 
voorval wat ek onthou is dat die professor van 
Rekeningkunde (S R Barnes) 'n boek oor "Stock 
~Jatering 11 

- d.w.s. kapitaal-afwatering deur 
maatskappye bestel het, maar nerens kon vind 
nie. By navraag het Spruce hom verseker dat 
die boek wel gearriveer het en op die rakke 
staan. Maar toe nrof Barnes dit noa nie kon 
vind nie, het Spr~ce dit vir hom onaer die land
bouseksie gewys Jmdat dit volgens hom met vee
teelt te doen gehad het! 'n Grao van hom was 
ook om gewoonlik na die teoloe as "Sky Pilots" 
te verwys. 

Ek meen die eerste assistent wat aangestel is 
was P C Coetzee, wat toe 'n onbelangrike pos 
in d1e adm1n1strasie beklee het. Later het hy 
Waarnemende Bibliotekaris geword en hoewel Rek
tor Du Toit, om een of ander rede, dit wenslik 
geag het om hom mee te deel dat hy nie moet 
dink dat hy eendag bibliotekaris sal word nie, 
het hy dit·tog geword en daarna selfs profes
sor in Biblioteekwese - 'n Baie mooi prestasie 
vir 'n onbevoorregte persoon wat met volhardinc 
valle ~ebruik van sy oeleenthede nefTlafl.k het en 

tot sy doktors~raad verwerf het. Onder sy lei
ding is m~er dames-assistent in diens geneem, 
onder andere ~ej Cote, die latere egqenote van 
Anton P.u'1ert. 
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'let die ver 1 oop van tyd is besef da t 'n ei e ge
hou noodsaaklik geword het. As voorsitter was 
ek dikwels by Wits waar 'n eie biblioteekqebou 
reeds gebou was. Van die ingevoerde gespesia
liseerde bibliotekaris Freer wat professor sta
tus aehad het,het ek van alle wenslike en on
wensiike aspekte van 'n biblioteekgebou verneem, 
sodat ons daarvoor in ons eie planne kon uitkyk. 
(Op daardie tydstip het egter 'n hoogs onwens
like toestand aan UP geheers, naamlik dat mnr 
Gerhard ~1oerdyk, die Voors itter van die Raad, 
terselfdertyd ook as argitek van die Universi
teit cedien het en dus, agter die rug van die 
Biblioteekkomitee, altoos die laaste woord in 
die Raad gehad het.) Op die manier is die Me
rensky Biblioteek uiteindelik gebou met geen 
gesentraliseerde geboukontrole nie en 'n sl in
gerput waarvoor niemand gevra het nie, maar wat 
mnr Moerdyk as enig beskou het. Volgens die 
natuurkundiges sou dit van 'n wetenskaplike 
standpunt, totaal nutteloos wees om die bewe-
1ing van die aarde te kan volg omdat die slin
aer alo veels te kart sou wees. Dit het dan 
oak so geblyk en is die ~ut nooit vir sy be
oogde doel gebruik nie maar spoedig geheel en 
al toegemaak. 
Hoewel Hans Merensky slegs 'n gedeelte van die 
totale koste·geskenk het, (ek meen sowat 
Rl5 000 uit 'n totaal van R75 000) is die ge
bou nogtans ·na hom vernoem. Bo die destydse 
hoofingang het mnr Moerdyk oak een of ander 
griekse of egiptiese afbeeldin0 van 2 stelle 
bobejane of olifante of soiets aangebring wat 
koo aan koo teenoor mekaar staan. Met die 
op~ning va~ die gebou deur die destyde Minister 
van Onderv1ys, mnr E G Jansen, het hy skertsend 
meegedeel dat hy verstaan dat dit die Raad en 
Senaat voorstel wat dikwels in botsing met 
mekaar was. 
Die onwenslike toedra0 betreffende mnr Moerdyk 
het s6 lank voortoeduur dat die Senaat dit 
wenslik geag het om hom daaroor uit te spreek, 
naamlik dat hy of as Voorsitter of as ampte
like argitek moes bedank. Hy het op laasge
noemde besluit. 

Moenie nog tjank nie, jy maak dit net er~er 
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l<uns 
BATTISS-UITSTALLING 

Vir diegene wat in Kuns ge1nteresseerd is, is 
die Battiss uitstallin~ in die Hoffergalery 
•n MOET. En as die versoekina daar is om te 
S~: 11 0' ek kan net SQ goed' of ( nog erger) 
beter as DIT! 11 volg hier •n uittreksel van 
Phyllis Konya se oorsig. Sy is •n bekende en 
aanvaarde kunskritikus. Wees dus versigtig as 
jy voel jy weet beter as sy! 

11 All the drawings are superb; the line of the 
portraits is masterly. But then, wherever you 
look on a Battiss exhibition you meet this com
plete and sophisticated control behind the ap-
parently effortless work. There is fun, fresh-
ness, fascination - incredible riches in the 
equally surprising variety of these 60 works -
to be enjoyed countless times, endlessly ... 

van die buiteposte 

Landbounuus 
Die eerste week in Februarie wa~ die week van 
die vloede in Pretoria. Landboubiblioteek het 
gelukkig oorstromings vrygespring. Die Kelder 
van die Nuwe Landbougebou was egter val water 
en dit moes uitgepomp word. 

Gedurende die tweede week van Februarie het 
die eerstejaars hul verskyning gemaak. ~~ei du 
Preez het die voornemende landbouers onder 
hulle op die kampus gaan haal en teruggekom met 
110 van hulle. •n Hele oaar meisies is onder 
hulle opgemerk. Mev Ann~tjie Korkie het kom 
help met die orientering in die Landboubiblio
teek, wat in groepe van 20 gedoen is. 

Later in dieselfde week is Landboubiblioteek 
se personeel genooi vir tee by die nuwe depar
tementshoof van Diereproduksie, prof Maree. 
Baie dankie aan Merensky wat iemand gestuur 
het om ons af te los vir die tydjie. 

In die derde week van Februarie keer die lewe 
teruo na die ooskaMous in die vorm van die stu
dent~ wat kom inskr~f en by die biblioteek •n 
draai kom maak om roosters te fotokopieer. Oif 
klasse neem •n aanvang en die nuwe akademiese 
jaar begin in alle erns. 

Intussen het Landboubiblioteek se mense van die 
vakansie gebruik gemaak om sekere administra
tiewe take af te handel terwyl dit stiller aan 
die studentefront was. Daar is aandag ge~ee 
aan boekordening, aanmanings, tydskrifuitstal
rakke en die oorskuif van die jaarverslae na 
die tydskrifafdeling. 

Daar word ook opgemerk dat die Joolkamertjie 
van die Landboustudente skoongemaak word ter 
voorbereiding van die nuwe jaar se Jool. 
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Onderstepoort 
Na verloop van slegs •n maand is dit duidelik 
dat die studente by hulle hordes terug is en dat 
dit die lewe in die biblioteek bedrywiger en tog 
oak interessanter maak. 

Op Onderstepoort het ons •n reuse veldtog be
leef met die aanmanings wat voorlopiQ net aan 
alle dosente uitgestuur is (aangesien die stu
dente toe nog met vakansie was). Na die aan
vang van klasse, is die studente eers herinner. 
Aanvanklik het die reaksie met groat optirnis~e 
gepaard gegaan en het ons twee agter die toon
t:iank beslis gev1eet dat ons bedrywiq was. Daar 
was toe •n kenmerkende stilte na die storm en 
dit het meegebring dat die studente intussen ~e
arriveer het en die dosente dus hard besi9 was 
met die voorbereiding van lesings (dit kom weer 
duidelik na vore aan die toename in die gebruik 
van die fotostaatmasjiene). 

Tot op daardie stadium was die hernuwings nag 
nie na wense nie (en elke dosent was nou reeds 
minstens twee keer herinner). Op die ingewing 
van die oomblik besluit ons om almal noo •n 
laaste keer-te herinner maar ons stel toe •n 
spesifieke laaste dag en uur vas vir finale her
nuwing. Glo my, ons was -rnDietjie huh-1erig oar 
wat die reaksie sou wees, maar dit was heelte
mal onnodig - in •n kwessie van sowat vier ure 
was alle boeke terug (en daar was regtig nag •n 
massa uitstaande) met die uitsondering van vyf; 
twee.is aangemeld as vermis maar die ander drie 
is net .. wegu - die leners hoop om dit nag te 
vind. Dit is niks anders as wonderlike same
werking nie. Ons is regtig trots daarop dat 
ons teen die helfte van Februarie reeds kan 
spog met •n byna skoon leenrekord. 

•n Groot taak wat die takbibliotekaresse aange
pak het, is om •n finale tydskriflys daar te 
stel met uitwysing van alle tydskrifreekse wat 
gedupliseer word en wel in watter biblioteke: 
Voorklinies, Medies, Landbou, Veeartseny, asook 
die Landbou-Tegniese Dienste se biblioteek te 
Onderstepoort. 

Die uitsluitlike doel is om onnodige duplise
ring te probeer uitskakel saver moontlik en 
dit te behou waar dit werklik essensieel is. 
Indien hierdie deurdringende taak afgehandel 
is, sal dit werklik •n voorwaartse stap wees. 
Daardie fondse kan dan OQ •n rneer doeltreffende 
wyse aangewend word tot pos i ti e\oJe benutt i ng. 

rroete tot volrende keer! 

Medies 

Op 24 Januarie 1978 het mev Delene Tavlor •n 
babaseun ryker qeword. Ons het almal die ge
leentheid aehad on hom te bewonder toe rna en 
baba ons verlede week besoek het. 
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Musiek 
Dit is nou maar eenmaal so met die r~erensky
personeel. Vir w.aande en selfs jare kan dinge 
doodrustig voortgaan en dan skielik op •n dag 
begin die wiele rol en die mense begin 'n nuwe 
koers inslaan. En sommige slaan 'n ver-in-die
wereld nuwe koers in soos byvoorbeeld ~ej Lae
titia Jacobsz wat op 1 Maart na Bonn vertrek. 
Sy gaan as "au pair 11 werk by 'n Afrikaanse ge
sin wat verbonde is aan die Suid-Afrikaanse 
Ambassade. Gelukkig het sy al haar nuwe werk
gewer ontmoet en weet dus wat haar te wagte is. 
Voorspoed viral die nuwe planne en ons hoop 
dat jy baie gelukkig sal wees. 

Hulle het vroeg-vroeg al kom inloer om te sien 
hoe lyk die nuweling by musiek. Gehoor sy kom 
van ~lerensky-bibl ioteek en het glo by die Teolo· 
gie-afdeling gewerk. Dis maar bra moeilik om 
so iemand by die musiekbiblioteek in te dink! 
Die vrae het gou gevolq: .. Is dit lekkerder 
hier as daar anderkant .. (bedoelende die Teolo
gie-afdel ing). 11 Hou jy van jou nuwe v1erk? 11 

11 Voel jy darem al gelukkig by ons?" En' dan,. 
wanneer jy laat op 'n Vrydagmiddag, voetseer 
en hangoor nag maar net verlep kan glimlag van 
al die rondspring, stap een van die musiekprof
f i e s by d i e b i b 1 i o tee k i n en s e : .. Toe rna a r , 
ons is eintlik 'n aawe klomp - net soms 'n 
bietjie lastig!" Flouja, van die lastig het ek 
nag geen ervaring nie maar wel van besig wees 
en rondspring. 

So tussendeur het •n mens darem 'n kansie om 
deur die nuwe plate te loer en hier volg 'n 
paar titels waarna sommige moontlik sal wil 
luister. 

BACH, J S: Das Kantatenwerk (volledige kan
tates) 

COPLAND, A: Dance Symphony 
DAVIES, Peter t1axwell: Nissa super thoiT'me 

arme; From stone to thorn; Hymnos; Antechrist 
HAYDN: Tjellokonsert in D majeur, Opus 101 
INSTRUMENTS of the Middle ages and Renaissance 
JAMMIN for the jackpot: Big bands and terri-

tory bands of the 30S 
MIASKOVSKY: Simfonie no 22 
MOZART: Die Zauberflote (Die Towerfluit) 
SCHUBERT: Kwintet in A majeur, D 667 

(Forelkwintet) 
SHOSTAKOVITCH: The nose 
STRAUSS, J: Die Flederrnaus 
Sv1EET and 1 ow Blues: Big bands and terri tory 

bands of the 205 

BMW 

By B~1W het ons net vere reggeskud gehad vir 
die nuwe jaar, toe tref die onheil ons. Die 
nag van die storm het mev Sarki du Toit in 
haar sitkamer rondgeolas en asof dit nie genoeg 
was nie, het sy die volgende dag in die biblio
teek kom verder swem. 
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In die olek van ons mooi nuwe mat het ons nou 
gom beplakte vloere waaraan jou skoene agter
bly en jy verder gaan. 

Vra vir mev Marie Willemse wat is die topount 
van frustras1e - om op •n Vrydaqmiddaa 15h45 
die uitleenlaai se inhoud om jou te strooi. 

Na 11 jaar se diens by B~ni neem ons afskeid 
van mej Erna Klapper. Erna ons sal jou baie 
mis, maar sterkte met die werk by Merensky! 

Kalafong 

M~r Hennie Bosch is weer terug nadat hy vir 
d1e eksamentydperk deur ~nr Jaao Taljaard afge
los is. As die enigste man tussen sewe da~es 
het Jaap nie een vervelige oomblik qehad nie 
en moes hy met •n swaar hart terugkeer na 
t-1erens ky. 

Soos seker by al die ander takbiblioteke het 
verlede jaar •n stil dood ~esterf. Die meeste 
dosente en nagraadse studente het reeds vroeg 
in Desember beoin uitsoan. r-~aar met die nu\'le 
jaar wat voor ons le is 1977 nou slegs •n 
herinnering. En soos met die begin van elke 
nuwe jaar is daar die gebruiklike .. goeie voor
nernens wat gekoester word, maar een in beson
der en dit is om hierdie jaar die beste jaar 
by die Klinikalabiblioteek te maak. 

uit die spens 
PYNAPPEL-KERSIE-KLAPPERKOEK 

300g (560 ml) meelblom 
15 rnl bakpoeier 
1 ml sout 
150 g batter 
200 g (250 ml) suiker 
4 eiers 
80 g (250 ml) klapper 

Mej Marie tlortje 

250 ml fyngedrukte pynappel in stroop 
(crushed) 

125 ml fyn opgesnyde kersies 
5 ml vanieljeqeursel 

Sif alle droe bestanddele saam en klop die 
batter en suiker baie deeglik saam. Skei 
die eiers versigti9 en voeg eiergele gelei
delik by die geroomde mengse1. Vou die droe 
bestanddele, pynappel, klapper en kersies o~ 
die beurt by die geroomde ~enasel. Voeg geur
sel by. Klits die eierwitte goed styf en vou 
dit linoies in die ~enosel. Skeo die menqsel 
in • n gesmeerde _ tuitpan (chi ffonpan). Di t is 
raadsaam om die oan IT'et qroentevet of verhel
derde batter te s~eer en-liggies ~et meel te 
strooi. Bak die koek ongeveer 45 min. by 
1800C op die oondrak 2de van onder. La~t die 
koek 5 min. afkoel voordat dit uitaekeer word. 
Strooi versiersuiker oor die koek as dit koud 
is. Lekker eet!! 
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VERJAARSDAE IN MAART 

7 Mnr p Ferreira - Seksie Finansiele Admin. 
15 ~1ej c ~1a l an - Medi es 
17 ~1ej A Nolte - Voorgraads 

Mev ~1 Vi 1 joen - Tydsk ri fte 
20 Mej E Coertze - Ontsluiting 
23 ~lev S Hattingh - Ontsluitin~ 
26 t-1ej A Venter- Ontsluitin9 

Welkon~ ____ totsier1s 

Ontsluiting 

Twee nuwe persone het hulle opwagtinq gemaak. 
Mej Leonie Vorster, 'n oud-Tukkie wat in vier 
jaar n1e genoeg van die akademie kan kry nie, 
en vir Honneurs ingeskryf het, en mev ~·1athilda 
du Preez, wat na sy 'n draai by Departement Be
planning gemaak het, terug is by die ~erensky. 
Aa·ns ka fa fde 1 i ng 

Mej Annatjie Momberg was twee jaar werksaam as 
Hoof van die Aanskafafdeling. Sy verlaat ens 
om vir 'n jaar deur Europa en Amerika te reis. 
Ons beste wense vergesel jou Annatjie en net 
die mooiste vir die jaar wat voorl~. 
Tweede Verdieping 

Ons wil graag vir mei Rita Badenhorst baie 
hartlik verwelkom in ens midde. Sy het vanaf 
die be~in van Februarie die pes ~an vakbiblio
tekaresse vir Teologie oorgeneem van mev Babs 
von Ehrenberg. Waar sy vroe~r verbonde was 
aan die Onderwyskollege se biblioteek waar sy 
vakbibliotekaresse was vir alle vakke, hooo 
ens Rita·, dat jy die "rusticheid" van slegs 
Teologie hier sal geniet en-dat jy gou sal tuis 
voel in Merensky. 
Mei Erna Klapper is gedurende Februarie aange
stel as bibliotekaresse belas met UP ar0ief. 
Ons hoop jy gaan 'n baie aan~enawe werkkring 
hier ondervind en dat jy gelukkig sal wees by 
Merensky Erna. 
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Almal in Nerensky het met groat spyt kennis 
geneem van die vertrek van ~ej Annie Pienaar 
na Voorklinies. Ons 9aan jou baie mis Annie, 
maar ons hoop dat jy jou nuwe werkkrinq sal 
geniet. Ons mcciste wense vergesel jo~. 

Baie welkom aan mev Alida Diooenanr wat aanoe
stel is as nuwe vakbibliotekaresse vir Volk~
kunde en Staatswetenskappe in die plek van 
mej An~ie Pienaar. Ons hoop jy gaan jou nuwe 
pas ba1e stimulerend vind. 

DERDE VERDIEPING 

Vanaf die lste Februarie is mev Maada van De
yenter \'/erksaam op die 3de verdieping as vak
bibliotekarisassistente by Taal- en Letterkunde. 
~1et Latyn III en Grieks II behoort sy mnr Van 
der Merwe (wat skielik weer breed glimlag) geed 
by te kan staan. Ons wil jou hiermee welkom 
heet Magda, en hoop dat jou jare in Merensky 
baie vrugbaar en aangenaam sal wees. 
BUITEMUURS 

Mnr Victor Hulme wat drie jaar werksaam was by 
die MacFadyen-biblioteek verlaat ens diens die 
einde van Februarie. Hy gaan voltyds studeer 
aan sy M-graad in Kliniese Sielkunde. Namens 
die redaksie wil ons hom voorspoed toewens met 
s~ st~di~s .. Baie dankie vir die gereelde bydrae 
v1r B1bl1kas1e wat ens uit jou pen ontvang het. 

verrassing ! 
Woensdag, 22 Februarie, het 'n 9root hoo~te
punt opselewer vir die vakbibliotekarisse. 

Vanwe~ die vertrek van mej Annie Pienaar na 
Voorklinies, het daar 'n vakature vir leiervak
bibliotekaris ontstaan. Tydens 'n vergadering 
is mev Annatjie Korkie toe verkies tot nuwe 
leiervakbibliotekaresse, en mev Alida Dinoenaar 
tot sekundus. Ons wil hulle albei graag bai~ 
hartlik gelukwens met die verkiesing -en oak 
sterkte toewens vir alles wat dit meebring. 

Na die vergadering (wat om verskeie redes maar 
kart gehou is!) is die vakbibliotekarisse op 
'n heerlike onthaal vergas deur die senior on
dersteuningspersoneel. 

'n Vloeidiagram van wit en rooi 
Die land~oed reg - dit pas so mooi 
'n Orranoora~- eq Italiaans 
Met bybehore - lyk my dis Frans! 
Die fees die kom so uit die boek 
En die gees daarvan - dit vat die koek. 
Vir organiseerders wil ons se 
Di t was 1 ekker 
~~~~ere i beaucoup! .. 

Te Koop: 

Ligblou 1973 Cortina Big Six Stasiewa. 
Skakel: Mnr Ghris Buys by Uitbreiding 242. 
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MEETINGS OF THE MINDS 

In any given meeting, ~hen all is said a~d done, 
90 per cent will be sa1d- 10 per cent w1ll be 
done. - Orben's Current Comedy 

A committee meeting provides a g~eat chan~e for 
some people who like to hear the1r own vo1~es 
to talk and talk, while others draw crocod1les 
or a lady's legs. It also p~e~ents the me~ who 
can think and make quick dec1s1ons from do1n9 
so- Lin Yutang, The Pleasures of a Non confor
mist. 

Havinq served on various committees,_ I have 
drawn-up a list of rules: Never a~r1ve on , 
time, or you will be stampe~ a ~eg1nner. Don t 
say anything until the meet1ng 1s half over, 
this stamps you as being.wi~e .. Be as vague as 
possible, this prevents 1rr1tat1ng the.others. 
When in doubt, suggest that a sub-comm1~tee be 
appointed. Be the first to move fo~ ~dJourn
ment, this will make you popular- 1t s what 
everyone is waiting for. Harry Chapman 

uit die afdelings 
Inter 

By inter is 'n ryke verskeidenhe~d van geb~ur
likhede altyd aan die orde va~ d1e dag .. D1t . 
blyk verder dat dit hoofsaakl1k so by d1e draa1 
van 'n oujaar en die begin van 'n nuwe jaar ge
beur. Mej Susna Hurn het ons almal kom verras 
met 'n blink klippie- ons s@ weer eens geluk! 
Die groat dag ... ons weet ook nie! Sy bly maar 
een wat lief is vir verrassings. Mev Gerda de 
Bruin 'n ou bekende het die zoe Januarie 'n 
~ Theuns de Bruin is voorwaar in sy skik. 
Mev Denise Wheeler hou so tussen die loodqie
ters, matte en kombuiskate nag kop en een van 
die dae bly die Wheelers in hulle nuwe huis. 
Mev Susan Scheeoers en haar wederhelf het ver
huis na 'n grater woonstel en is moeg gespook 
om alles in orde te kry. Dit is dus geen won
der dat hulle die 3e Februarie so bietjie ver
lof neem, om v1eer hulle kragte by 'n warmwater
bron te gaan herwin nie. Linda en Johan...ct.§_ 
Villiers het die armoerle in hulle huis welkom 
geheet vir 1978, want albei gaan studeer. Stu
dente was mos nag nooit ryk nie! Mej Hilma 
Shipman gaan glo een van die dae_groot wor~. 
Ja, sy vier haar 21e verjaardag 1n Februar1e. 
Mev Sannie Hattinoh en haar ~an spook met hit
tegolwe en vloede om die tamatie liefhebbers 
tevrede te stel. Dit is genoeg om enige een 
hoofbrekens te besora! Ja-nee, inter bly 'n 
interessante seksie!-

Hier is raad vir .. KATALOGUSVOETE 

Daar is niks wat die voete na 'n dag van baie 
staan en stap so springlewendig maak soos 'n 
handvol sout in 'n kommetjie lou water nie. 
Hou die voete 10 minute in die soutbad. 
Spoel dan af met yskoue water. 
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Dtltsluiting 

In die lig van die kabinetskommeling wat die 
afqelope tyd in Regeringskringe pl~asgevind_ 
het, het die Eerste Minister van d1e Ontslul
tingsafdeling ook besluit om_haa~ kabinet te 
skommel. Dit spruit voort u1t d1e kom en gaan 
van die personeel. 

~let w.ev Dina Smith se vertrek het mev Rinie 
Vil joen die pos van Buitela~d~e Sake aan~aar, 
met mej Breggie Katz~ as M1n1ster van Blnne
landse Sake. Die ander twee Ministers sander 
Po~tefeulje is mevv Dalena Stols en Rieta Qtto. 
Hulle is hoofsaaklik verantwoordelik dat die 
res van die "kabinet" se werk die "volk .. fout-
1 oos be rei k. 
r~v Anita Visser behou die pos van Justisie. 
Met vakke soos Staatsleer, Regsgeleerdheid en 
Publieke Administrasie het sy nie juis 'n keuse 
nie. Met vakke soos Landbou, Veeartsenykunde, 
Inaenieurswese en Stads- en Streeksbeplanning 
bly mev ~1anda Lane die regte kandidaat vir die 
Departement Landbou en Waterwese. Daarby be
hartig sy oak nog Beplanning. Sommer maar net 
om te sorg dat sy besig bly. 

Mej Clarisse Venter het Finansies ~n Ekonomi~ 
aeerf. D1t sluit in Bedryfsekonom1e, Ekonom1e 
en Geld- en Bankwese. Daarby behartig sy dan 
ook die Franse buitelandse betrekkinge - tot 
haar groat vreu9de! Die ander nu\•te "~inister", 
mej Santie Gericke,_w~s met_hoo!vak S1elkund~ 
en Sosiologie en Kr1m1nolog1e d1e regte kandl
daat vir die Deoartement Volkswelsyn. Behalwe 
vir di~ vakke, ~s sy ook verantwoor~elik vir 
Biblioteekkunde - 'n voorspel tot d1e Honneurs 
wat voorle! 

~1ev Hel~ne Fourie is die ~1inister van Kuns en 
Kultuur (hoop net nie die een in Bartha S~it 
se "Keiser" nie) met vakke soos Kuns, ~-~us1ek 
en Toneel. Mev Leonie van Wyk was met haar 
HOD net die reate een vir Opvoedkunde en van
dat sv African~ oak onder haar vlerk het, i~ 
sy;no~ regtig die Min~ster van Na~ionale Op
voeding. Mej Manda Morsner het d1e pas ~an 
Gesondheid (Medies, Spraakheelkunde en Dle~
kunde) by mei Maqriet Lee oorgen~em. Magr1et 
deel die oos met mev Anette Less1nq tot aan 
die einde. van Maart, totdat laasgenoemde se 
begrotingspos deur die kabinet goedgek~ur is, 
en sy dan 'n welverdiende rus gaan gen1et ... 

Met mei Jo Breed se wye algemene kennis oar 
. die Taalkunde, en die Natuurwetenskappe, tree 

sy in diens as die Eerste Minister se raadge
wer oar di ~ onden1erpe, terwyl mev .Amke de 
~ met vakke soos Wysbegeerte, ~atyn, ~rieks, 
Argeologie en Volkekunde bevorder 1s tot Se
nior Antieke-Navorser. 

Die nuwe gesigte, mev Mathilda du Preez (met 
o.a. Chemie, Biochemie, Argitektuur en Huis
houdkunde), mej Leonie Vorster (met Geologie, 
Aardrykskunde, Plantkunde en Engels) en ·.mej 
Mari~ Nortj~, is op die oomblik in Adjunk
hoedanlaheid werksaam tot die ergste nuwigheid 
afgeskaaf is ... 
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Beplanr1ing 

OPNAME VAN RAKBESETTING 31 JANUARIE 1978 

Die gebruikers wat op 31 Januarie in die biblio
teek was, het seker 9emeen dat 'n paar van die 
personeellede gedurende die vakansie sommi~e 
van hulle skroewe verloor het, want 'n stuk of 
dertig van hulle het met maatbande rond~eloop 
en elke boek in die biblioteek qe~eet! Hulle 
was egter besig met 'n opname met 'n tweeledi~e 
doelstelling: 

1. Om die liniere rakbesetting van al die ma
teriaal in die Merensky-biblioteek te ~eet 
met die oog op die bepaling van toekomstige 
ruimtebehoeftes. 

2. Om die aanta 1 i terns in die ~·1erensky-versame
ling by benadering te bereken as basis vir 
statistiekhoudina. Vir hierdie doel is die 
items op 'n steekproefbasis getel. 

Benewens die items op die rakke, is items in 
studiehokkies, op die tafels of uitgeleen, oak 
in berekening gebring. Ten einde so 'n betrou
bare beeld as moontlik te verkry, was dit be
lanorik dat die ooname binne een dag afoehan
del~sou word- danksy die samewerking van ons 
biblioteekpersoneel kon dit gedoen word. 'n 
Prestasie as 'n mens in ag neem dat daar ±5 000 
rakseksies in die·biblioteek is. 

Ons moet darem meld dat daar oak 'n sekondere 
doelstelling ~et die opname was: om aan die 
personeel geleentheid vir 'n bietjie goeie oe
fening te gee. Die Afdeling Beplanning en Ont
wikkeling noem dit "Beplande Ontspanning't (In
spanning?). En net om te verhoed dat ons van 
diskriminasie beskuldia word, beplan ons vir 
die takbiblioteke 'n soortgelyke aksie. 

Oor die resultate van die opname sal die Afde
ling later rapporteer- mev Ouneke van Hyk het 
die reusetaak om die massa gegewens op d1e op
namevorms te verwerk. 

Bindery 

In die Bindery het die personeel letterlik en 
figuurlik geswoeg en gesweet om BMH se beska
digde boeke, na die storm droog te kry. Elke 
persoon het met 'n haardroeer of verwar~er 9e
sit en "droogmaak" (neem dit op soos julle 
wi 1). 

Na die droogmaakproses het mnr Porter die 
boeke met alkohol bespuit o~ te verhoed dat 
dit muf. 

Ons is almal jammer oar die skade, maar nag 
jammerder vir onsself wat moes droogmaak. 

(Hulle was toe seker lekker aangeklam!- Redaksie) 

Tydskrifte 
"Dit was koud, dit v1as nat, maar die "seksie" 
tydskrif administrasie se getalle was volledig 
en ons het gewerk dat dit klap. 
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Wanneer dit by onthaal kom is Juffrou van Zvl 
'n daring, sy rek 'n rand soos kougom en daar
mee trakteer sy haar gaste en bekamp terself
dertyd inflasie. 

Onse Hessie-die-rooibruinhen weet nie van eiers 
le nie, maar sy weet hoe om ons gelukkig te hou 
met vetkoeke. Hester, dit was heerl ik! 

Het jy 'n rekenaar probleem? 
Rolene, vir haar is dit niks. 
~kits. 

Gee dit net vir 
Sy los dit op 

"Antjie Engelbrecht" van die ouetehuis werk 
nou reeds al aan haar lappieskombers. Dis re9 
Annemarie, begin vroegtydig jou eie ou warm 
dingetjie maak." 

Aan die vyf studente in ons afdeling wil ons 
graag sterkt~ toewens met die studiejaar. 

;;; en dit is my blou parkeerskyf en dis die 
pienke, en hierdie is vir aanddiens .... dit? 
0, dis 'n periskoop sodat ek kan sien waar ek 
ry. 

W-A-A-T-5 DIT? 

Jenewermoed: moed dat deur sterk drank 
. (jenewer) veroorsaak word 

Jerusalemponie: weeluis 

Kwastelorum: windmaker, pronker, modegek, 
ydeltuit, verkwister 

TERBLANCHE, H J Afrikaanse Woordeboek 
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sos~ale klub 
Aan die Sosiale Klubkomiteeleae van 1977 en 
diegene wat hulle bygestaan het, baie dankie 
vir die werk wat u deur die jaar gedoen het. 

Die komitee van 1978 bestaan uit die volgende. 
lede: Mnr J Davies (voorsitter). mev C van 
Waesberahe, mev L Erasmus, mei W Shipman, 
mej J Breed (ouditeur), mej t1 Schoeman (sekre
taresse), mev R van den Bera, mev 8 Matzo oylos, 
mej D van der ~erwe, mnr P Ferre1ra tesour1er) 
en mnr W Duminy. 

Die jaarlikse personeelfunksie sal die vorm 
aanneem van •n boersport en braaivleis. Dit 
sal plaasvind op Saterdag 8 April. Dieter
rein sal nog gere~l word. 

Ons sien uit na •n baie oeselliqe 1978. Mag 
alle funksies 11 Vreetsaam 11 en jolig verloop. 

Ius vir reis (of lees?) 

Beste 1\!\erenskypersoneel 

Ja, ek geniet my vakansie deur en deur. Ek is 
besig om regtig om die wereld in tagtig dae te 
reis, soos die roman uit my kinderdae vertel 
het. Ek vliec soos eniae bekende "straleriakker 
die werel d deur op my pad om vyf-en-twi nti g 
van die bekendste·wereldstede te besoek. 
Die toerqeselskao bestaan uit van ons land se 
bekendste skry'v'Je~s, wat keer op keer wegraak as 
die skrywersinstink roep, en daar dikv1els op •n 
parkbankie eers •n klompie aantekeninge neerge
krap word. Op die manier het Chris Barnard in 
Parys se strate verdwaal, kon ons nie vir I L 
de Villiers uit Avila van Theresa kry nie, en 
wou Audrey Blignaut opsluit die hele Dublin 
platloop op die spoor van Jonathan Swift. Ons 
het selfs •n visum gekry om in Lenin0rad •n 
draai te aaan maak, en Anna M Louw se dis die 
stad wat ~p haar die grootste indruk gemaak 
het 

Die toerplan wat voorle sien heel indrukwekkend 
daaruit. Ons gaan nag van Landen na Lissabon, 
van Bankok na Berlyn, en van Kairo na Khartoem, 
om maar net •n oaar van die stede te noem. Ons 
sal ~aar sien w~t rnense soos Elsa Joubert, Henk 
Ra 11 ( Langgeves ti gde personee 1 on thou nog seker 
sy vrou Maureen wat in ~1erensky gewerk het ) en 
Robert Mohr van al die plekke se! 
Nee, ek het nie die eerste bonusobllgasietrek
king gewen nie ... ek het net 11 Stad en Stede
lig11 (810.4; 561 992) by die Merensky uitgeneem. 
Die boek is saamgestel uit 25 essays wat ver
lede jaar deur die Afrikaanse Diens uitgesaai 
is, en deur Tafelberg in boekvorm uitgegee is. 
Ek toer dus deur die wereld, deur die bril van 
•n ander - sonder •n sent in mv sak. 
Vir die wat al op die plekke was, en ou herin
neringe wil terugroep, of die wat no~ net droom, 
kom toer gerus saam. Ek belowe die boek is te
rug op die rak as die brief verskyn. 

Groete 
rnej M Lee 
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-tussen ons gese __ _ 

Mnr Porter het vanaf 13 tot 17 Februarie verlof 
gehad. Hoeveel hy gerus het weet ons nie, ons 
weet wel dat werk die nare aewoonte het om tuis 
op te hoop. -

Mnr P Erasmus is na •n lang afwesigheid weens 
siekte weer in ons midde. 

l~ Ontsluiting het twee nuwe aankomelinge hier
d1e maand hulle opwagtina aemaak - nie mense 
nie, maar motors. Mei Bre~aie Kotze het die 
baas van •n splinternuwe blou Passat geword 
terwyl •n nu~e Cressida die Langs se garage 
deesdae vers1er. As verjaarsdaoqeskenk het 
mey Manda Lang toe die Volksie ~e~rf, mits sy 
haar bestuurderslisensie kry ... 

Mev Anita Visser se o~ blink weer nadat sy 
van die griep ontslae geraak het, en Danie weer 
terug is uit Europa. 

Aan mey Amke de Jager. sterkte met die suster
saamtrek die 11e Maart. Hoop die nuwe uitrus
ting verskaf al die nodige selfvertroue! 

Mev Dalena Stols verkeer in die greep van ek
samen. Herman het op haar verjaarsdag sy eerste 
vak geskryf! 

redoksie · 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
t·1edewerkers 

Beplanning 
Bestelafdeling 
Bindery 
Leendienste 
Ontsluitina 
Sosiale Komitee 
Ti ks ters 
Tydskri fa fde ling 
Vakbibliotekarisse 

en -assistente 
Onderstepoort 
8 M W 
~1ed i es 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fisiese Versorgers 

~1ej J du Preez 
Mev M L Kuhles 
Mev B von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmus 

Mej J Joubert 
Mev E du Plessis 
~1 nr c F Buys 
Mev M Verster 
Mej M Lee 
1'1nr J Davies 
Mev I Venter 
Mev B Gunter 

Mev C van Waesberghe 
Mev H Nel 
Mev M Willemse 
Mev A vd Watt 
Mej J du Pree.z 
Mnr 0 R Schwartz 
Mev 8 von Ehrenberg 
Mej W Shipman 
Mnr W Porter 
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welkom 

totsiens 

Mej Annatjie Momberg 
Aanskafafdeling 

\ 

\' \, • I .. ;;.· . 

' .., il\'·, ~ 
Mej Kita Badenhorst 
Vakbibliotekaresse 

Mev Mathilda du Preez 
Ontsluiting 

Mnr Victor Hulme 
MacFadyen-biblioteek 
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Mev Magda van Deventer 
Vakbibliotekarisassistent 

. . l 

;·::f:::.p:~i.:~r;:} ./:· i 
Mej Leonie Vorster 
Ontsluiting 

Mej Laetitia Jacobsz 
Mus i ek 
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oorstromings __ _ _ 

Die boeke van B.M.W.
biblioteek word in die 
bindery drooggemaak 

Mevv Irene Venter en Rienie 
Viljoen besig om boeke in 
die kelder reg te pak 

opname __ 

Mev Irene Venter en mej 
Marie Schoeman besig met 
besettingsopname 

laat berig : 
verlowing 

1 1 

Baie geluk aan mnr Nic van Vuuren en mej 
Esmarie Kotz§ met hul verlowina. Mag daar nog 
baie aelukkige jare voorl~. · 
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TERUGSKOUING __ _ 

VOORUITBEPLANNING? 

Uit alle oorde word beklemtoon dat ons met en
toesiasme, toewyding en vertroue voortdurend 
vorentoe moet kyk en dat ons gereed moet \vees 
om alle probleme en uitdagings wat mag kom na 
die beste van ons vermoe die hoof te bied. Tog 
sou ons dom-astrant wees as ons nie van tyd 
tot tyd ook •n keer omdraai om dit wat gedoen 
is, krities onder oe te neem nie. Dit is nood
saaklik om aereeld oak oar die skouer te loer 
en om jou huidige posisie in terme van sowel 
dit wat verby is as dit wat wag te evalueer en 
te i nterpreteer. 

Elke seksie en afdeling in die Biblioteekdiens 
moes in Januarie vanjaar oor sy doen en late 
in 1977 rapporteer. Alles is daarna in •n ver
slag van 45 bladsye saamgevoeg. Hierdie ver
slag dien op 29 Maart voor die Biblioteekkomi
tee, op 24 t·1ei voor die Ui tvoerende Komi tee 
van die Senaat en daarna ook voor die Senaat 
en Universiteitsraad. Via die verslag kry ons 
•n sinvolle blik op 1977 en deur dit sorgvul
dig te bestudeer kan dit heelwat lig werp op 
die pad wat in 1978 geloop moet word. Alhoe
wel die verslag eersdaags in alle afdelings 
van die Biblioteekdiens sal sirkuleer, verdien 
enkele sake tog ons qemeenskaplike aandag. 
Eerstens, is dit baie duidelik dat die ongun
stige finansiele omstandighede reeds sy merk
teken gelaat het. In vergelyking met 1976 se 
20 915 boeke is slegs 9 030 boeke in 1977 aan
gekoop. Maatreels is getref om op sowel keu
rinos- as administratiewe vlak te verseker dat 
die-beperkte fondse optimaal benut word. Hier
die maatreels het vrugte afgewerp, maar sal in 
1978 verder verfyn moet word. Op administra
tiewe vlak is die instelling van •n Seksie vir 
Finansiele Administrasie reeds •n eerste stap 
in daardie rigting. Wat die keuringsaspekte 
betref, word tans ondersoek ingestel na ener
syds, die wyse waarop keuringshulpmiddels be
nut word en andersyds, die oorwegings en prose
dures wat by die aanskaf van duurder biblioteek
materiaal soos naslaanwerke behoort te geld. 

Tweedens, blyk dit dat daar in 1977 op 
skaal en meer intensief van die biblioteek

diens gebruik qemaak is. Wat die Merensky
biblioteek betref, het die totale aantal uit
lenings en uitreikings aan studente met 18 229 
gestyg (vanaf 69 706 in 1976 tot 87 935 in 1977) 
en het dosente 2 246 meer boeke uitgeneem as in 
1976 (16 288 in 1976 teenoor 18 534 in 1977). 

Vervol g/ .... 

U. F?- Biblioteekdiens · nuusblad MRT 1878. 
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Wat die takbibliateke betref, het die maderni
seringsaksie by sawel die HacFadyen- as die 
Vaarkliniese biblioteek bibliateekgebruik be
varder. Die tendens wat aan die einde van 
1975 qeidentifiseer is, is wat bibliateekge-

bruik betref dus in 1977 in toenemende mate 
gehandhaaf en sal beslis oak in 1978 verder 
vaortgesit word. Enersyds, is dit verblydend. 
Dit toon dat al ons ~ogings om die gebruik van 
die bibliateek te bevarder nie tevergeefs is 
nie. Andersyds, is dit teleurstellend. Eer
stens, is studente se gebruik van die biblia
teekfasiliteite ap die r~diese en Veeartseny
kundekampusse nag betreklik swak. Tweedens, 
blyk dit dat slegs 48,53% van die studente 
op die hoofkampus as biblioteekgebruikers ge
registreer het - dit wil se slegs ,03% meer 
as in 1976. 

Hierdie sake sal in 1978 opgevalg moet word. 
Stappe is reeds gedoen om die verskaffing van 
biblioteekdienste op die Mediese kampus te 
rasionaliseer en om te verseker dat die nuwe 
mediese bibliateek aangewend word om alle fa
sette van ons bibliateekbeleid ten valle toe 
te pas. Wat Veeartsenykunde betref, word on
dersoek inoestel na die moontlikheid om bib
liateekure-of te verlena of om minstens beter 
by die studente se studieproqramme te laat aan
pas. Laastens, sal in geval ·van die hoofkam
pus ondersoek ingestel moet word na die verskyn
sel dat so 'n groat groep studente afsydig 
teenoor die bibliateek bly terwy1 andere dit 
nodig vind om die biblioteek al meer intensief 
te benut. 

Daar is oak verskeie·ander aanoeleenthede in 
die 1977-verslag wat kommentaa; en opvolging 
verdien. Daaroor handel ek liefs by 'n val
gende geleentheid. 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR: BIBLIOTEEKDIENS 

besoe!<ers 
Gedurende Maart het afvaaraigings van twee uni
versiteite besoek aan die r~erensky-biblioteek 
gebring met die doel om inligting te versamel 
vir die beplanning van nuwe biblioteke. 

Op 2 en 9 Maart het mej M Eales en prof Olivier 
van die Universiteit van Transkei ons besoek. 

Op 19 Maart het 'n afvaardiging van die Vry
staatse Universiteit bestaande uit prof P Over
duin.(Dept Biblioteekkunde), mnre F J Potgieter 
(Universiteit bibliotekaris), J A Jacobs en 
D Uys (Adjunk bibliotekarisse), Gertenbach 
(Beplanner) en Van der Walt (Argitek) die Me
rensky-biblioteek besoek. 

Na 'n besigtiging van die biblioteek is pro
bleme met die topbestuur bespreek. 

Die besoek van die Vrystaatse Universiteit is 
op 28 Maart opgevolg deur 'n besoek van mnr 
Pansegrouw om seker~ punte waaroor daar nog 
onduidelikhede was op te klaar. 

2 

Librarian to student: "Here's a book that will 
do ha 1 f your work for you." 

"That's great," said the student. "Give me 
two of them." 

Te Vee! Mense __ _ 

Grootste Bedreiging 

vir die Natuur en 

die Omgewing 

(Uitgereik deur die Departement van Natuur- en 
Omgewingsbewaring) 

Omgewingsagteruitgang neem jaarliks grater af
metings aan - van verdwynende plant- en dier
soorte in die natuur, oorbeweiding en erosie in 
die land - bou tot besoedeling en sosiale ver
val in die stede. 

Regerings het met kommer van hierdie toestande 
kennis geneem en in 1972 is 'n Internasionale 
Konferensie oar die Omgewing te Stockholm ge
hou, waar Suid-Afrika oak verteenwoordio was. 
Daar is onder meer besluit om die Sde Junie 
elke jaar as Wereldomgewingsdag te gedenk. 

Die doel hiervan is om die wye publiek daarvan 
bewus te maak dat ons erfenis van natuurskone 
landskappe, vrugbare grand, suiwer water en 
skoon lug, sowel as ons wilde diere en plante 
en ons minerale bronne, uitputting en vernie
tiging in die gesig staar tensy ons behoeftes 
en ons getalle binne die perke van die natuur 
bly. 

Suid-Afrika se bevolkingsaanwas is van die 
snelste ter wereld en moet vandag as ons ern
stigste omgewingsprobleem beskou word. Dit het 
ons hele oeskiedenis aeneem om die huidiae be
volkingstotaal van 26~miljoen mense te bereik, 
maar teen die heersende aanwastempo gaan hier
die getal na berekening in die volgende 24 
jaar verdubbel. 

As hierdie skrikwekkende bevolkingsontploffing 
nie onder beheer gebring word nie~ loop ons 9e
vaar om die voordele van 'n beskaafde lewens
wyse te verbeur. Alles wat ons reeds in Suid
Afrika ten opsigte van omgewingsbewaring be
reik het, waaronder natuurbewaring, bewarings
boerdery, landskapsverfraaiing, sosiale ophef
fing en die bewaring van ons historiese en kul
turele gedenkwaardighede, word hierdeur bedreig. 
Daarbenewens vererger bestaande probleme soos 
erosie, oorbeweiding, besoedeling, behuisin9s
tekorte, sosiale verval en misdaad omdat mense 
vinni~er aanwas as wat hierdie probleme opgelos 
of verbeterde dienste voorsien kan word. 
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Ons sal mettertyd verplig wees om elke geskikte 
oppervlakte vir stedelike uitbreidings, nywer
hede en voedselproduksie te gebruik. Op die 
lange duur mag die voortbestaan van ons natuur
reservate en parke in die gedrang kom. En wat 
hou die toekoms in vir ons kultuurlandskappe 
en ons openbare ontspanningsoorde en kampter
reine? Dit sal 'n treurige dag wees as ons ge
noodsaak aaan word om hierdie ~aatskaplike voor
dele in te boet in belanq van 'n grater, maar 
ongelukkiger en geestelik armoediger bevolking. 

Die groat uitdaging is dus nie hoeveel mense 
Suid-Afrika kan huisves en voed as ons natuur-
en landboustelsels tot die uiterste ingespan 
word nie, maar eerder watter getal mense nie 
oorskry moet word nie ten einde aan almal genoeg 
qeleenthede vir goeie behuisina, opvoeding, werk
bevrediging, veiligheid, sekuriteit, ruimte, 
ontspanning en voldoende voedsel te verseker. 

Die meerderheid van die w~reldbevolking geniet 
vandag weinig of geen van hierdie voordele nie. 
Weens oorbevolkino voer hulle 'n skemerbestaan 
in vernielde omgewings waar hongersnood en ar
moede heers. Geen land is van hierdie lot ge
vrywaar nie. Slegs deur heersende toestande 
onbevange te bestudeer en ag te slaan op die 
lesse wat daaruit te leer is, kan voorkomende 
maatreels betyds getref word. 

Hierdie uitdaging kan ons nie meer ontwyk nie. 
Die besluit wat ons vandag neem en die optrede 
wat ons nou loads, sal bepaal of ons 'n toe
karns van veiliaheid, ~eluk en vervulling gaan 
erf, of die eliendes wat oorbevolking meebring, 
met miljoene gaan deel. 

STEM U SA.AM? 

1. The true university of these days is a col
lection of books (Carlyle, Heroes and Hero
worship). 

2. Every library should try to be complete on 
something, if it were only the history of 
pinheads (Holmes, The Poet at the Breakfast 
Table). 

3. The richest minds need not large libraries 
(Emerson, Nature Addresses and Lectures). 

4. It is not observed that ~-· librarians are 
wiser men than others {Emerson, Spiritual 
Laws). 

5. Bibliotheken zijn de enige plaatsen te 
wereld, waar de dwaling rustig naast de 
waarheid slaapt (Boiste). 

6. Aan baie boeke maak hom geen einde nie, en 
baie studie is vermoeiing van die vlees. 
(Prediker 12:12). 
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sl<enking 
Op 'n klein onthaal in die Merensky-biblioteek 
op 21 Maart 1978 het dr F Hamburger, Eerste 
Sekretaris van die Oostenrykse Ambassade 'n 
aantal boeke deur Oostenrykse auteurs oor Oos
tenryk aan die Direkteur, prof Gerryts oorhan
dig. 

Die skenkina is des te meer waardevol omdat 
die Bibliot~ek vooraf, in samewerking met do
sente van die Departement Duits 'n keuse kan 
maak van die boeke wat ons benodig. 

kuns 
Frans Claerhout 

Kunsliefhebbers belewe nou 'n interessante maar 
moeilike tydjie. So pas na die oeslaagde Bat
tiss-uitstalling by die Hoffer-Kunsgalery was 
daar 'n uitstekende uitstalling van Walter West
brook, en skaars haal mens weer gemaklik asem 
of hier is weer eens 'n uitstalling wat moet 
gesien word. Op Maandagaand 3 April om 1ITKITO 
word 'n uitstalling van Frans Claerhout geopen, 
maar reeds op Saterdag 1 April is daar 'n voor
skou van 15h00 - 17h00 waar almal welkom is. 
Dis nie so druk soos met die openingsaand nie, 
sodat mens die skilderye beter kan besigti~, 
en daar is ook geen probleme met parkering op 
'n Saterdagmidda0 nie! Die uitnodigingskaar
tjie hou die belofte in van 'n aenoenlike uur
tjie tussen kleurryke en vrolike skilderye. 

van die buiteposte 

Landbounuus 

By Landbou is op die 20ste Maart 'n vergadering 
gehou tussen prof Gerryts, die dekaan en depar
tementshoofde van d1e Fakulteit van Landbouwe
tenskappe, en die vakbibliotekaresse, mej Du 
Preez. 

In 'n fratsongeluk op een van die leesstoepe 
van die Landboubiblioteek, is 'n leser sodanig 
beseer dat hy die oggend by die Ongevalle-afde
ling van die H F Verwoerd hospitaal moes gaan 
deurbring. Hy is deur die kampusverpleegster 
soontoe verwys nadat 'n reuse splinter uit 'n 
tafelblad in sy bobeen vasgesteek het toe hy 
vinnig wou opstaan. Aangesien ons plaaslike 
noodhulovoorraad net bestaan uit 'n naald, 'n 
bottel Dettol en 'n rol watte, kon ons ook nie 
veel konstruktiewe hulp lewer nie. By Onge
valle is die splinter onder plaaslike verdowing 
verwyder en 'n steek is daarin gesit. 
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Musiek 
AFSKEI OS H~FONI E 

In 1761 word Joseph Haydn (1732 1 1809) deur 
Vors Esterhazy aangestel as komponis en kapel
meester by die vors se kasteel. Haydn het oor 
'n honderd simfoniee geskryf en word beskou as 
die grondleg£er van die simfonie as musiekvorm. 

Van sy vroeere simfoniee het die Afskeidsimfo
nie, Nr 45, bekendheid verwerf. Die gewildheid 
van die simfonie kan terug gevoer word na die 
ontstaansgeskiedenis daarvan en Haydn se ver
moe om skerts en erns met mekaar te verenig. 

Vors Esterhazy wou sonder enige besondere rede 
nie die verlof toestaan van die kapelorkeslede 
nie. Haydn besluit toe om in musikale gestalte 
die drinaende oleidooi van die musikante voor 
te dra. - · 

Die finale gedeelte kom nie eintlik tot ontwik
keling nie en hou plotseling op. Dit word ge
volg deur •n klaende adagiogedeelte. Die Vors 
was baie verbaas oor hierdie wending in die 
musiek. ~aar sy verbasing was nog groter toe 
die persoon wat die 2de Horing bespeel, sy boek 
toemaak, kers doodblaas en die saal verlaat. 
Kort daarna het die eerste Lobospeler, die 
fagotspeler, die 2de Lobospeler ens. die saal 
verlaat totdat daar in die byna donker saal 
net twee vioolspelers oor was wat moeitevol 
in •n klaende toon die Adagio tot sy einde ge
voer het. 

Die Vors het die skertsery goed verstaan en 
het goedmoedig toestemming verleen vir die 
musikante se verlof. 

WESTERMANN, Gerhart von: Knaurs Konzert
fUhre: r.1Unchen, Droemer-, 1969. 

Uit die rniddestad 
Op 'n dag kom ons op die volgende af: (Dit 
staan geskryf op een van die kaartjies wat 
leners magtig om hulle eie boeke die magasyn 
in te neem) 

"Aan die houer van die kaartjie: 
Sterkte met die swottings! As 
jy voel soos ek op die oomblik 
voel, dan het jy dit nodia. Met 
my gaan di t ... ! Pl otsel i ngs." 

Veral die slotgedeelte val ons op. Want miskien 
kan ons die harde werklikheid daarin raaksien. 
Altans, wat ons by Buitemuurs betref. Dit was 

juis die laaste keer dat ons met mekaar in 
gesprek was, dat ons gepraat het van die 
stilte voor die storm. Toe was dit nog in 
die toekomende tyd - nou in die hede. 

Plotselings storm die studente op ons af; 
Plotselings begin die ratte weer draai; 
Plotselings verloor ons •n staatmaker in die 

persoon van mnr Victor Hulme; 
Plotselings kry ons weer hulo: Mnr Piet Laurens. 
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Nou s~ ons dankie aan ons anonieme skrywer -
vir die sterkte .. En as Merensky-personeel voel 
soos ons voel, wil ons ook net s~: Sterkte 
vir die deel van die jaar wat nog voorl~. 

Groetnis tot volgende keer 

BUITH1UURS 

Wie se •n Buitemuurse student kan nie oorspronk
lik wees nie. Kyk net hier. So vul een mos 
mooi die inligting in: 

Klasno: A 3 ('n lokaal in die gebou) 
Registerno: 76 1234 8 
Outeur: Prokureursklerk 
Titel: Meneer 

uit die soens i 

PAELLA 

Mej Anne van Zyl 

1 Hoender in stukke gesny 
1 ui fyngekap 
1 wortel in repies gesny 
Paar bone in repies gesny 
1 klein groenrissie gekao 
2 ryp tama ties 
2k rys 
Saffraan of borrie of paprika (geskat 

volgens kleur en eie smaak) 
1 Hoenderblokkie opgelos in lk water 
Vis: Garnale en stokvis en 1 blikkie van die 

volgende: mossels, oesters, krap, seekat, 
kreef 

01 ie 
·Sout 

~1etode: 

Braai hoenderstukke in olie gaar en bruin, 
haal uit en hou warm. 

Braai in dieselfde olie die uie, wortels, bone 
en groenrissie en laat in die pan. Voeg hier
by die tamaties. 

Voeg dan by: rys, saffraan, al die vis wat 
gebruik word, hoenderstukke (hou •n paar uit 
om bo-op dis te plaas) asook die opgeloste 
hoenderblokkie. 

Laat stadig prut totdat vog weggekook is 
(moenie weer roer nie). 

Plaas nou hoenderstukke bo-op vir versiering. 

Bedien direk uit die pan met •n groen slaai en 
baie wyn. 

Hierdie resep behoort genoeg te wees vir agt 
persone, maar dit is gewoonlik nie. 
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Ius vir reis (of lees?) 
Kannaland 
Maart 1978 

Dagse aan al die Merenskyers! 
Ja, ek reis alweer. Darem nie so ver soos 
verlede keer nie. Het sommer hier in ons 
eie land 'n draai kom ry in die Klein-karoo, 
of Kannaland soos hy onder die inwoners be
kend staan. 
My toergidse is hierdie keer Abraham de Vries 
en die fotograaf Paul Alberts wat, die een 
met sy pen, en die ander met sy kamera, vir 
my 'n werelddeel laat ontdek het, \'Jnt tot dus
ver nag onbekend ~ en, vrees ek, onbemind was. 
Ons het perskes geeet op Barrydale, volstruis 
gery op Oudtshoorn, gaan kyk hoe lyk plekke 
soos Seweweekspoort, uitgespan op De Rust, 
"waar daar weeklank 'n Sondagsvrede heers" 
••. en net 'n bietjie later met rillings langs 
jou ruagraat aeluister na die stories oar Gert 
Swanepoel wat~nou nie juis veel waarde aan 'n 
lewe geheg het nie! 
Deur die lens van Paul Alberts het ek die 
kleine en mooie waargeneem wat mens dikwels 
met die blote oog miskyk. Ouderdom en jeug 
op 'n gesig vasgevang, die Du Toit broers se 
Wynstoor, 'n regte wasskottel en lampetbeker 
op 'n outydse wastafel, 'n stukkende windpomp 
••. en in nag vele ander 9ewone dinge moes ek 
van vooraf die mooie leer raaksien. , 
Al die lekker is in die boek "Die Klein Karoo; 
•n legkaart (G 968(04 Karoo)) deur Abraham de 
Vrees en Paul Alberts. Dit is uitgegee deur 
Tafelberguitgewers en die pl~ys is R15,00. 
Ek het een klagte: die teks en die foto's 
is geskei. ~aar volgens mnr .A.lberts was dit 
nie vir hulle altyd prakties moontlik om saam 
te werk nie. Dus stem die teks en foto's nie 
altvd direk ooreen nie. 
Nou moet ek aroet want ek is halfoad met die 
storie oar hoe Stanley die koei op sy skoot 
laat sit het en dit is so snaaks, dat ek sam
mer die hele storie vir julle wil aanhaal .•. 

Groete van almal op Volmoed! 

Mej r1a gri e t Lee. 

f;-.> 
~~ 
·p.,1s 

1!1 
11 1'11 let you talk to our man 1n 
charge of microfiche - here he 
comes now ... 

5 

uit die afdeJings 
Beplanning 
KATALOGUS IN DIE KLEINE 

Het u al gedink hoe die grondverdieping sal lyk 
sander die kataloai? Wat sou u met al die ad
disionele ruimte doen?! 
Ons mag dalk oar antwoorde op hierdie vrae begin 
droom as daar besluit word o~ die biblioteekka
talogi te mikroverfilm. Die Afdeling Replanning 
en Ontwikkeling skenk tans aa~dag aan hierdie 
saak. 
Daar is verskeie redes waarom so 'n stap oorwe
ging geniet. 'n Mikroverfilmde katalogus is 
nuttia. 
- vir sekuriteitsdoeleindes in geval van ver

nietiging van die katalogus of die voorraad; 

- vir gebruik by dienspunte bv. takbiblioteke; 

- as aanvulling tot 'n moontlike gerekenari-
seerde mikrofiche-kataloqus. 

'n Probleem met 'n mikroverfilmde katalogus is 
egter om dit op datum te hou. Die ideaal sou 
dus wees om die mikroverfilming van die katalo-

, gi te laat saamval met die rekenarisering van 
die ontsluitingsfunksie, wanneer die laatkata
logi buitendien afgesluit word {hoop ons) . 
Oat die mikroverfilming 'n reuse taak sal wees, 
blyk uit die beraamde aantal kaartjies wat die 
betrokke katalogi tans bevat: 
- Hoof auteur- en titelkatalogus 
- Hoof sistematiese katalogus 
- Katalogi vir plate en partiture 

Totaal 

641 000 
455 000 
126 000 

1222 000 
Al hierdie kaarte sou egter op ongeveer 1 000 
mikrofiche verfilre kon word en dan 'n ruimte 
van slegs 0,005 m3 beslaan - minder as 1 kata
loguslaatjie. Die huidi~e katalogi in die 
hoofbiblioteek alleen beslaan tans ongeveer 
100 m2. 

3de VLDER 
Mnr Dries Grobler i~ vanat 1 Maart aanoestel 
as vakb1bl1otekarisassistent. Hy is toegewys 
aan mnr Jos Davies wat verantwoordelik is vir 
Ingenieurswese, Opmeetkunde, Stads- en Streeks
beplanning en Chemie. Mnr Grobler is tans be
sig met sy finale jaar B.A. en beoog om volgen
de jaar die Hoer Diploma in Biblioteekkunde te 
loop. Baie welkom in die neledere van die 
Merenskyaners. Werk lekker en alle sukses met 
die studies. 

2deVLOER 
u itstal I ing 
Die Teologiese Fakulteit van die Nederduits 
Gereformeerde Kerk aan die Universiteit van 
Pretori~ is vanjaar veertig jaar oud. Na veel 
beplann1ng en onderhandelinoe in die vooraf
gaande jare het die Teologiese Fakulteit op 16 
f4aart 1938 'n werklikheid ae\'JOrd met die kerk
like bevestiging van die eerste vier leraars 
in Godgeleerdheid. 
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Met die ontstaan van die Fakulteit in 1938 was 
daar vier professore en ses studcnte. Dertig 
jaar later was daar ses professore en sowat 
sewentig studente. Vanjaar is daar sest~en 
dosente en meer as driehonderd-en-sewentlg 
studente. 

I 

Die huidi~e dekaan van die Fakulteit, prof 
A H van Zyl, het goedgunstiglik •n paar ~oto's 
van die vorioe dekane asook van Deo Glorla
groepe aan die biblioteek geleen en is dit 
gebruik as deel van •n uitstclling om die veer
tigjarige bestaan van die_Fakultei~ ni~ onge
siens te laat verbyoaan n1e. Publ1kas1es en 
proefskrifte van ~o~ige en hu~dige dos~n~e i~ 
uitgestal asook u1tgawes van •·:Jeo Glona , d1e 
jaarblad van die Fakulteit wat sedert 1940 al 
verskyn. 

Die uitstalling is by die Teologie-afdeling op 
die tweede verdieping gehou vanaf 13 tot 20 
Maart 1978 en het veral belangstelling van stu
dente uitgelok. 

Tydskrifte 
Die stilte 1n seksie tydskrif administrasie be
teken nie dat almal met verlof is nie - 0 nee! 
ons praat maar net moeilik tussen bombardemente 
pos en gebinde bande, klasloop, rekenaarfieter
jasies en laaste maar nie die minste - trouree
lings. 

Ja, uiteindelik het Nic en Esmarie agtergekom 
dat hulle nogal baie van mekaar hou. Almal in 
Tydskrifte en die Bindery het dit geweet, toe 
wonder hulle nog wat is hierdie gevoel wat hulle 
voel wat hulle nog nooit vantevore gevoel het 
nie. 

Wat die meeste van u nie weet nie is dat dit 
alles begin het by die Suidwester (dis nou 
Suidwes se koerant) Nic het elke liewe dag sy 
lang bene na die Poskamer gewend om te kom uit
vind of die koerantjie dan nie al gekom het 
nie. Dit was opvallend dat hy die koerant ge
gryp het en teetyd in die Bindery gelees het 
wanneer ons getroude vroue pos oopgemaak het. 
Wanneer Esmarie egter daar was het hy die koe
rant som~er net daar in die Poskamer gelees 
soms sommer onderstebo! 

Deur alles het ons ou tannies vol wysheid vir 
mekaar geglimlag en begin dink aan trougesk~nke. 
Moeder Anne het af en toe die wenkbroue gel1g 
en gesug: "Ja, hulle is nes die Suidweskwessie 
- sukkel om te settle ... 

Nou is hulle 11 qesettle 11 en ons se almal: uveels 
geluk" (Die Suidwester kry natuurlik geen af
trek meer ni e.) 

6 

Baie welkom aan ~ev Marianne Viljoen en mev 
Elwena Theron, nuwel1nge 1n d1e 9ele.dereVan 
d1e Tydskr1fte Afdeling. Ons hoop dat hulle 
hier baie gelukkig sal wees. 

Dntsluiting 
Hev Amke de Jager het gewis die besigste maand 
van al d1e Ontsluiters agter die rug. Binne 
een week moes sy voorsitster wees vir •n mode
parade ten bate van Geestesgesondheid, wat die 
nuutste modes van ons 1and se voorste mode
ontwerpers tentoongestel het, en ook sekreta
resse van die Gereformeerde Sustersaamtrek wat 
by Unisa plaasgevind het. Haar kommentaar op 
die bedrywi ghei d: Oor die modeparade "Ietwat 
anders as die Merensky op • n ~~oensdagmore .. en 
oor die Sustersaamtrek - 11 Alles het goed afge
loop, maar ek is darem bly ek was nie voorsit
ster nie!" 

Motors voer nog steeds botoon in die Afdeling. 
Mevv Anita Visser en Manda Lano het hulle leer
l1ngl1sens1es ryker geword. Hulle gaan glo al 
om die Universiteit oefen, want as jy daar kan 
bestuur, is enige ander plek in Pretoria soet
koek! 

Ons s~ totsiens aan mev Rinie Viljoen wat na 
Potchefstroom verhuis en mev Anette LessinQ 
wat haar babakamer gaan inrlg, sodat dle nuwe
ling heeltemal tuis kan voel ashy (of sy!) 
een-van-die-dae sy opwaqting maak 

Bestellir1gs 
11 Die mense wat nog lopies moet doen, moet asse
blief met my kom ree1. 11 "Teken net gou my lo-
pie aan asseblief. 11 11 Ek kan nie nou kyk nie, 
want ek is besig net my lopie. 11 

Nee verkeerd geraai, dis nie curriebeker krie
ket nie. Ons teken wel lopies aan, ~aar dit 
is vir mnr Viljoen van U.O.V.S. se navorsing 
wat handel oor die boekaanskaffingskoste van 
Suid-Afrikaanse-Universiteitsbiblioteke. 

Dit was beslis •n baie interessante tye in die 
bestelafdeling. Ons het bepaal hoe lank ver
~keie take neem om voltooi te word, byvoorbee1d 
besitkontrole, die tik van bestellings, lias
serinq van bestelrekords, die kanselleer van 
besteilings asook korrespondensie oor bestel
lings. Dit was soms verbasend om te sien hoe
veel tyd sommige take in beslag neem - nou 
weet ons waar ons dae heengaan. Ons is bly 
dat ons in •n mate tot hulp kon wees vir mnr 
Viljoen, maar ook vir die leersame ondervinding 
wat dit vir ons was. 

VERJAARSDAE 

7 Mev J Fourie - Ontsluitina 
8 Mnr J Engelbrecht - Beplanning 
8 r1ej J van Zyl - Vakbibliotekaris-asst. 

10 Mej E Kotze - Tydskrifte 
12 Mej A van Zyl ·· Tydskri fte 
14 Mej M van der t·1erwe - Bindery 
17 Mnr H Bosch - Kalafong 
19 Mnr F Venter -· Bestel 
20 Mev A Korkie - Vakbibliotekaresse 
21 Mnr V Otto - Leendienste 
28 Mnr A van Rensbura - 8indery 
29 Mev R van den Berg - Tydskrifte 
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Voorgraads 
Voorbeelde van navrae oor dieselfde onderwerp: 

Het fregatschip Johanna Maria 

1. 

2. 

3. 

4. 

~1eet jy nie iets van 'n skip of ding wat 
deur mnr Snyw.an hier geplaas is nie? 

Ek soek iets oor Afrikaans, ek was nie· 
in die klas nie, maar jy behoort toq al 
teen die tyd te weet 

Ek soek daardie een van die Fregatschip, 
Maeder Maria. 

Weet jy nie wat presies die dosent van 
ons verwag oor die verteller in Van 
Schendel nie. 

s. Inleiding oor Johanna de t"aria. 

6. 

7. 

Het freqatschip Johanna de ~1aria. 
~ . 

Darie skip of iets van Johanna Maria. 

Bindery 
Oit spyt ons om te berig dat ~nr P Erasmus 
vanaf die 14de Maart afwesig is as gevolg-van 
oncesteldheid. Ons wens hom en sy familie 
sterkte toe. 

Mnr D Hughes was die hele Maartmaand met verlof. 
Hy was onder andere Durban toe. Ons hoop die 
weer was hom goedgesind. 

Mnr Nic van Vuuren se verlange is sterk na Suid
Wes. D1e langnav1eek is te kort gevolglik het 
hy vanaf die 21ste Maart verlof geneem. 

Mnr Chris Buys gaan gedurende die skoolvakansie 
ook twee weke met verlof. 

•n Wenk van die Bindery: ~oet nooit 'n boek 
met kleefband resmaak nie. Gebruik lym of gom. 

tussen ons gese __ _ 
Mev. Marietjie Hillemse is so pas terug van 'n 
welverd1ende vakans1e by Hiberdene. Marietjie 
het soveel te vertel gehad van die vakansie dat 
ons ander wens vir 'n vakansie by die see. 

Mej Elsa Lategan was ook ·met verl of. Elsa het 
eers gaan kamp by "Champagne Castle .. en het toe 
vir haar ouers op Bloemfontein gaan kuier. Elsa 
lyk so lekker uitgerus en sommer lus om aan die 
werk te spring. 

Noo een van die tiksters het gaan kamp. Mel 
Marie Schoeman het die Paasnaweek by Roepers
fonteln naby Lydenburg gaan kamo met die KJA .. 
As ons so na Marie se vertellinge luister, kl1nk 
dit asof sy 'n baie aangename naweek gehad het. 

Mev r~i nda r~eyer ; s deesdae so geinteresseerd in 
Plantkunde en Dierkunde dat ons almal se wenk
broue gelig het. Die rede is egter dat haar 
dooter 'n B.Sc-kursus by U.P. volg en Minda 
volg die studies met eweveel belangstellinQ. 

7 

Mej Annemarie van Rensburq is nou heeltemal in
geburoer h1er by d1e Merensky. Sy het ook nog 
nie heeltemal herstel van haar nr,root Treku na 
haar eie woonstel in die stad nie. 

Welkom terug aan mnr Peter Lor wat vyf weke 
lank aan sy verhandeling gaan swoe~ het en . 
aan mev. Lorraine Erasmus wat 'n Kaapse draa1 
gemaak het. 

Baie welkom aan m;v Alma Cronje wat vanaf die 
begin van Maart d1e gele~ere 1n ~frica~a kom 
versterk het. Ons hoop JY gaan JOU nuNe werk
kring baie geniet. 

Mej Renee du Randt tree op 25 Maart ~n die 
huwei 1k met mnr Johan Raux. Ons moo1st~ wen~e 
vergesel julle, Renee. Mag julle huwel1k ba1e 
geseend en gelukkig wees. 

11 For it may be stated as an axiom that those 
who wish to learn consult a book, but those 
who seek to understand, consult a library ... 

Uit die voorwoord van "Principles of patho
logy for dental students .. deur J B Walter. 

redoksie · 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
Medewerkers 

Beplanning 
Bestelafdeling 
Bindery 
Leendienste 
Ontsluitina 
Sosiale Komitee 
Tiksters 
Tydskrifafdel ing 
Vakbibliotekarisse 

en -assistente 
Onderstepoort 
8 M W 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fisiese Versorgers 

Mej J du Preez 
Mev M L Kuhles 
Mev 8 von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmus 

Mej J Joubert 
Mev E du Plessis 
Mnr C F Buys 
Mev M Verster 
Mej M Lee 
Mnr J Davies 
Mev I Venter 
Mev 8 Gunter 

Mev C van Waesberghe 
Mev H Nel 
Mev M Willemse 
Mev A vd l.Jatt 
Mej J du Preez. 
Mnr 0 R Schwartz 
Mev 8 von Ehrenberg 
Mej W Shipman 
Mnr W Porter 

Gee vir liefde, leen vir ergernis, staan borg 
vir sel fverwyt. 

(C J Langenhoven) 
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welkom 

Mevv Elwena Theron en 
Marianne Viljoen -
Tydskrifte 

totsiens 

Nev Rinie Viljoen 
Ontsluiting 

Mnr Dries Grobler 
Vakbibliotekaris-assistent 

Mnr Piet Laurens 
Buitemuurs 

Mev Anette Lessing 
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Skenking v.d. Oostenrykse Regering 

Prof E D Gerryts (Direkteur: Biblioteekdiens), orof J A E Leue (Dept. Duits), 
dr F Hamburger (Oostenrykse A~bassade), prof AN Pelser (Vise-Rektor), prof 
F G E Nilant (Dept. Kungsgeskiedenis), drEW Funcke (Dept. Duits) 

Jitstalling 

Mej Rita Badenhorst - Vakbiblioteka
resse vir Teologie 

0 

Besoekers 

Agter: Mnr H de Bruin en prof E D Gerryts 
Voor: Prof Olivier en mej Eales 

(Transkeise Universiteit) 
Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019



BIBLIOTEKE, REKENAARS en 

DATAKOMMUN IKASIE. 

Gedurende die week van 3 tot 7 April is •n hele 
aantal byeenkomste in Pretoria gehou om verskil
lende aspekte van die rekenarisering van biblio
teek- en inligtingsdienste en -netwerke te be-

i· spreek. 
'·'· Gesamentlike Stelselontwikkeling 

Op Maandag 3 April het •n tiental biblioteek- en 
inligtingsdienste wat rekenarisering oorweeg of 
daarmee besig is, op uitnodiging van die Perseus-
rekenaarmaatskappy vergader om die moontl1khe1d 
van samewerking in die ontwikkeling van sekere 
rekenaartoepassinge te oorweeg. Dit het geblyk 
dat daar wel behoefte is aan sodanige samewer
king maar dat elke instansie weer individueel 
hieroor genader sal word. Hierdie moontlikheid 
hou veral verband met die aanwending van mini
rekenaars om sekere biblioteekfunksies binne 
'n gerekenariseerde netwerk of daarbuite te be
dryf. 

Rekenarisering van die Gesamentlike Katalogus 
en d1e SA Nas1onaie B1611ograr1e 

Oak op Naandag 3 April het •n groat aantal bi
bliotekarisse vanoor die land en sekere buur
state, op uitnodiging van die Staatsbiblioteek 
vergader om die voorgenome rekenarisering van 
die Gesamentlike Katalogus van monografiee in 
Suid-Arnka D1oiloteke asook die S A Nasionale 
Bibliografie te bespreek. Die doe1 van a1e 
vergaaer1ng was om die mening van die biblio
teekberoep in te win oor die voorgenome ontwik
kelinge en samewerking te verseker. Die belang
rikste implikasies is dat die UNIKAT soos dit 
tans bekend is, vervang sal word met 'n gesa
mentlike katalogus in 'n auteurs- en titelvolg
orde en wat op datum gebring sal word tot 1971 
om die huidige verfilmde weergawe wat tot 1971 
dek, aan te vul. Biblioteke wat rekenariseer 
sal ook voortaan hul katalogusrekords in 'n 
standaardformaat en -inhoud aan die Staatsbib
lioteek meet lewer. 

Konferensie oor Tendense in Inligtinsshantering 
en B1bl1oteekrekenar1ser1ng 

Op Dinsdag en Woensdag, 4-5 April, was tussen 
200 en 300 afgevaardigdes by die WNNR se nu\ve 
konferensiesentrum byeen om sake soos ontwik
kelinge op die gebied van die rekenaar- tele
k~mm~nikasie- en datakommunikasie-tegnoiogie, 
b1bl1oteeknetwerke en gerekenariseerde inlia
tingsdienste te bespreek. Vier buitelandse
gaste het onder andere tydens die konferensie 
voordraqte gelewer. 

U.P-Biblioteekdiens- nuusblad -APRIL 1978. 
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Die volgende algemene indrukke is tydens die 
kanferensie gevarm: 

1. Die rekenaar- en datakammunikasie-tegnologie 
plaas nie werklik meer beperkinge_op_di~ aan~en
ding daarvan deur biblioteek- e~ 1nl1gt1ngsd1~n
ste nie. Van die laaste beperk1nge sal hopel1k 
verdwyn wanneer die Poskantaar se SAPONET (vir 
datakommunikasie in S A, naas die bestaande 
telekommunikasienetwerk) gedurende 1979/1980 in 
werking gestel en internasianale skakeling oak 
bewerkstellig word. Probleme wat nog bestaan 
is eerder van 'n praktiese, ekonomiese en mens-
1 ike aard. 

2. Gerekenariseerde biblioteeknetwerke op 'n 
streek en/of nasionale vlak in S A hau groat be
lofte in vir grater biblioteeksamewerking en 
die optimale benutting van inligtingsmateriaal 
as nasionale hulpbron. 

3. Die vestiging van gevorderde biblioteeknet
werke in Suid-Afrika sal 'n spanpoging tussen 
bibliotekarisse, rekenaar- en datakommunikasie
deskundiges verg. Daar bestaan tans nog 'n 
groat kommunikasie-gaping tussen hierdie groepe. 

4. Die benutting van gerekenariseerde inlig
tingsdienste neem reeds :n g~\oJeldige o~vang aan 
in oorsese lande, veral 1n d1e VSA. D1t sal 
aok in Suid-Afrika verder op die vaorgrond tree. 

5. Die behoeftes van verskillende biblioteek
tipes en gebruikersgroepe in Suid-Afrika asook 
Suider-Afrika maet nie uit die oog verloor word 
nie. In die verband is veral gewys op die be
staan, langs mekaar, van 'n ontwikkelde asook 
'n onderontwikkelde gemeenskap. 

Die konferensie is afgesluit deur die Weten
skaplike Raadgewer van die Eerste Minister, 
dr. A P Burger. Hy het onder andere bekend 
gemaak dat die Eerste Minister se Wetenskap
like Adviesraad by die Regering aanbeveel 
het dat 'n Wetenskaplike Raadgewer vir die 
Inligtingwese aangestel word. Hy sal byge
staan word deur 'n Adviesraad en sal 'n eie 
sekretariaat h~. Wanneer hierdie bedeling 
sy beslag kry, sal die bestaande Biblioteek
adviesraad waarskynlik ontbind. 

IMPLIKASIES VIR DIE BIBLIOTEEKDIEN~ 

Die bo~enoemde aktiwiteite ~ee 'n aanduiding 
van die groat belangstelling wat die aa~wen
dinq van hierdie te~noloqiese ontwikkel1nge 
by die verbeterinq van biblioteek- en inlig
tingsdienste in Suid-Afrika tans qeniet. Vir 
ons het dit ook die aeleentheid ~eskep om nog 
eens kennis te neem en te besin oar die moont
likhede wat die tegnologie ons bied. Die pad 
vorentoe le eqter nou betreklik duidelik. Die 
ondersoeke en besinning van die afgelope jaar 
moet nou in die oraktyk neersla~ vind en toe
paslike stelsels, hopelik voor die aanvang van 
die ta0tigerjare. 

H. de Bruin 
AC,lUNK-DI REKTEUR: BIRLI OTEEKDI ENS 

Die meeste mense is omtrent so gelukkig as wat 
hulle besluit om te wees (ABRAHAM LINCOLN} ? 

drama 

DIE STORM deur Alexander Ostrovskii 

Regisseur en verwerker in Afrikaans: Braam 
Cilliers - Departement Drama, U.P. 

DIE STORM {GROZA - 1859) word allerwee beskou 
as d1e Russiese dramaturg se meesterwerk. Die 
werk word vandag nog beskou as een van die klas
sieke stukke van die Russiese drama en word ge
reeld in Rusland opgevoer. Die stuk is vertaal 
en onder andere opgevoer in Frankryk, Duitsland, 
Engeland, Amerika, Sjina, Hongarye en Finland.· 
Die Russiese Komponis, V Kahperov se opera DIE 
STORM is vir die eerste keer in Oktober 186u-Tn 
~u en Petersburg opgevoer. Die Tjeggiese 
Komponis Janacek se opera Katya Kabanova, wat 
op DIE STORM gebaseer is, word vandag gereeld 
in Europa opgevoer. Die opvoering van die stuk 
deur die Dramadepartement gee dan ook aan sy 
studente die geleentheid om met die drama op 
die verhoog kennis te maak. 

Dis 'n aangrypende verhaal van 'n dromerige, 
sensitiewe: jong vrou wat deur 'n tiran van 
'n skoonmoeder verguis en vervolg word. Die 
verhaal speel af in 'n godverlate dorpie langs 
die Volgarivier. Katerina, 'n onderdrukte! 
diep goedsdienstige en geinhibeerde vrou, 1s 
teen haar sin getroud met Kabanova {die "Wilde 
Sog") se seun, Tikhon. Sy persoonlikheid word 
heeltemal oorheers en onderdruk deur sv hard-

vogtige moeder. Katerina kom in opstand teen 
die versmorende atmosfeer in haar skoonmoeder 
se huis. Die oorgeerfde morele taboes verhoed 
haar egter om onafhanklik op te tree. In :n 
paging om weg te kom van sy moeder se morb1ede 
invloed af gaan Tikhon dikwels op sakereise. 
Gevalglik word Katerina te veel ~lle~n gelaat 
in haar skoonmoeder se teenwoord1ghe1d. Sy raak 
verlief op Boris, 'n sjarmante maar ruggraatlose 
jong man uit Moskou, wat by sy oom (Dikoy -
"Barbaar") kom werk. · Tydens een van Ti khan se 
sakereise knoop sy en Boris 'n verhouding aa~. 
Haar skuldgevoel word 'n oorheersende obsess1e 
by haar. Vervolg deur haar skoon~oeder en haar 
eie morele en geestelike spoke asook 'n danker
storm, wend sy 'n vergeefse paging aan om hier
die skuldgevoel te oorkom. Na Tikhon se te~ug
keer bely sy haar skuld in die openbaar. D1e 
ongelukkige vrou word daarna vervloek deur haar 

· skoonmoeder en ap die se aandrang deur haar 
man geslaan. Sy sien nie ~a~s om ve~der te 
leef nie en nadat sy van Bor1s afske1d geneem 
het, verdrink sy haarself in die Volga. 

Ostrovskii skep 'n reeks veelsydige karakters. 
Elkeen openbaar 'n reeks ~ara~tertrekke wat_eie 
is aan die inwoners van h1erd1e landstreek 1n 
Rusland. Die studentespelers word dus voor 
uitdagings gestel wat hoe eise aan hulle s~eel
talent stel. Sommige kritici beweer dat d1e 
rol van Katerina die moeilikste vrouerol in 
die Russiese rpertorium is. Die ~olle word 
deur die tweedejaarstudente van d1e Departement 
vertolk. 

Die amptelike openingsdatum is Dinsdag, 23 Mei 
om 20h00 in die Masker. 

Die speelvak duur tot Saterdag, 27 Mei. 

Bespreking kan g~doen word by Computicket van
a f Maandag, 1 Mel. 
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argief 
Daar bestaan reeds lankal 'n behoefte aan die 
Universiteit vir 'n sentrale bewaarplek waar 
dokuQente en ander geskrifte van studente-ver
enigings en ander liggame aan die Universiteit 
vir die nageslag bewaar kan word. Sodanige 
stukke is vir toekomstige geskiedskrywing oar 
die Universiteit van die allergrootste belang. 

As gevolg van die afwesigheid van so 'n sentrale 
bewaarplek en oak die gebrek aan kontinuiteit 
weens die feit dat besture van die Verenigings 
uit studente bestaan wat, uit die aard van die 
saak, net vir 'n beperkte tyd aan die Universi
teit verbonde is, is daar nie altyd rekord ge
~ou van waar die stukke hulle bevind nie en 
het sommige stukke dan oak deur die jare ver
lore geraak. 

Baie van die instansies het oak gereeld publi
kasies die lig laat sien, maar om een of ander 
rede nagelaat om eksemplare daarvan aan die Uni
versiteitsbiblioteek vir bewaring te oorhandig, 
met die sevolg dat die Biblioteekdiens dikwels 
in die verleentheid geplaas word deurdat per
sane van buite navraag doen oar 'n bepaalde 
publikasie waarvan daar geen rekord is nie. 

Na sorgvuldige oorweging het die Biblioteekdiens 
onderneem om 'n "Tukkie-argief" op te bou, waar 
onder andere notules en ander dokumente van 
studente-verenigings asook publikasies van alle 
instansies verbonde aan die Universiteit, ver
samel, georden en vir navorsingsdoeleindes be
waar sal word. 

'n Bibliotekaresse, mej E Klapper, is reeds 
deur die Biblioteekdiens afgesonder om hiermee 
'n aanvang te maak. Dit sal haar taak wees om 
die stukke op te spoor en vir die argief te 
bekom en te arden. 

Oud-studente kan hierin behulosaam wees deur 
mej E Kl opper, Tukkie-argief ,' Nerensky-bibl io
teek, Universiteit van Pretoria, te verwittig 
van enige doku~ente en ander geskrifte van stu
dente-verenigings wat moontlik nag in hulle be
sit mag wees. Die Biblioteekdiens sal graag 
sulke publikasies van oud-studente ontvang in
dien hulle bereid sou wees om daarvan afstand 
te doen of dit dalk beskikbaar te stel vir fo
tokopiering. 

sltenking 

Qry 17 Aoril 1573 is 'n waardevolle stel van 
6. bande. van die Hertzogtoespr?.~e. saamgestel 
deur proff F J du Toit Spies, D W KrU~er en 
J J Oberholster, namens die Federasie van P-ap
portryerskorrse deur prof J E Pieterse en mnr 
Hattingh (Sekretaris van die Federasie) oor
handig aan die Vise-rektor, prof AN Pelzer, 
vir opname in die Africanaversameling van die 
Merensky-bibliotee~. 

By die geleentheid was oak teenwoordig mnr 
C H Cilliers, direkteur van Openbar~ betrek
inae en mnr W W Duminy, adjunk-direkteur, 
Biblioteekdiens. 
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(oo••l --

"Sure you're dependent on the 
computer - But don't forget 
the computer is dependent on 
you." 

besoel<ers 
Vier lede van die General Medical Council (die 
Britse Mediese Raad) het op Vrydag 7 April 'n 
besoek aan die Merensky-biblioteek afgele. Die 
afvaardiging besoek tans alle mediese fakulteite 
in Suid-Afrika in terme van 'n ooreenkoms rret 
die Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheel
kundige Raad, waarkragtens Suid-Afrikaanse genees
kundige kwalifikasies in Brittanje erken word en 
omgekeerd. 

Die besoekers, Sir Richard Wright, proff Cruick
shank en Trethowan, en mnr Gray, het eers 'n 
kart samespreking met prof Gerryts gevoer waar
tydens hulle oor die filosofie en onblikkeling 
van die UP Biblioteekdiens ingelig is. Hierna 
het 'n kart besigtigingstoer van die Merensky
biblioteek en die cu en nuwe Kliniese Biblioteke 
gevolg. Mnr Lor, wat as "toerleier" opgetree 
het, berig dat die besoekers beindruk was met 
die Merensky-gebou en veral belangstelling in 
die verklikkerstelsel getoon het. 

prof nartha v;illiams van die Universiteit van 
I 11 i noi s en mev Mary Jane Reed van die ~-!as hi n g
ton State Library, het UP se Biblioteekdiens 
op 7 April besoek. 

kuns 

Die Hoffer-Kunsgalery bied 'n uitstalling van 
blomstudies in waterverf deur Joey Visser van
af Maandag 24 April vir twee weke. 

'n Uitstallina van besondere erdewerk en kera
miek kan besigtig word in die Skolimowski Ga
l ery, Arcadi asentrum vanaf 24 Apri 1 tot 6 ~~ei. 
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LUS VIR LEES? 

'n Baie interessante boek wat hierdie maand 
op ons rak verskyn het, is "Zuid-Afrika in 
opspraak" deur prof. H Jonker (328.315 564087) 

Prof. Jonker het Suid-Afrika in Mei en Junie 
1976 besoek, die eerste keer na sy besoek twin
tig jaar gelede. Die boek wat uit reisindrukke, 
besoeke en onderhoude saamgestel is, dien hoof
saaklik as teenvoeter vir die massa anti-Suid
Afrikaanse propaganda wat Nederland binnestroom. 
Prof. Jonker stel dit baie duidelik dat hy nie 
verteenwoordi~er van enige organisasie, pro-
of anti-Suid-Afrikaans is nie, en dat hy slegs 
die korrekte feite wil weergee soos hy sake 

. self ervaar het. 

·Die toerplan het gestrek van Kaapstad in die 
suide, tot by die Universiteit van die Noorde 
naby Pietersburg, met oak besoeke aan die Trans
kei en Natal. Hierdeur het prof. Jonker 'n 
geheelbeeld probeer vorm deur alle moontlike 
omgewings- en alle betrokke partye binne sy 
eie wereld kans te qee om sy saak te stel. Hy 
het met verskeie swart Indier- en Kleurling
leiers wat sowel positef as negatiefgesind is 
teen ons landsbeleid gesels, en gee hulle stand
punte weer. Twee interessante gesprekke wat 
die met ds. Sam Buti jnr. en dr. Beyers Naude. 

Prof. Jonker gee eers 'n geskiedkundige oor
sig van die hele situasie sodat die leser 'n 
duidelike beeld kan vorm waar die hele orobleem 
sy ontstaan het, en hoe dit ontwikkel het tot 
op die huidige stadium. Hy vergelyk ook toe
stande twintig jaar gelede met 1976, en skets 
ook die kontras tussen die verskillende volke, 
sowel as die verskil tussen die swart leier 
teenoor die wat noa in hulle natuurlike omqe-
wing woon. - -

Daar word nie oolossinas aan die hand oedoen 
nie, daar word ~et begrip aevra, en tyd gegun 
aan 'n gemeenskap om sy probleme OD sy manier 
op te los. Hy probeer dit duidelik stel dat 
die swart man in Suid-Afrika aeheel en al ver
skil met die beeld wat die Eu~opeer van hom 
koester, en dat selfs die blanke nie meer die
selfde is na 300 jaar op 'n ander kontinent 
nie. " ... vind ik de Zuid-Afrikaner tach een 
ander ~ens dan de Hollander: hij heeft de 
levenswijze van de Engelsman, de sentiment van 
de Duitser en die humor van de Vlaming 11 (p.l28) 

Prof. Jonker stel dit duidelik dat die houdinq 
van die Europeer ook somtyds ons eie skuld is: 
omdat daar byna niks in Europa verskyn wat ten 
gunste van S.A. is nie. Nuus word t\'Jeederanas 
van Britse koerante soos "The Observer .. en "" 
''The Guardian" oorgeneem- twee uiters Anti
Suid-Afrikaanse dagblaaie. · 

So 'n laaste stuiwer uit die interessante boek: 
Pro~ Jonker beweer dat 'n groat aantal Suid
Afnkaanse studente (hy ven1ys na Teoloaie om
dat dit sy vak is) in Nederland verder aaan stu
deer vanwee die gebrek aan materiaal in-ons bi
bliot~ke. _Soos ~Y self se: "Ik begrijp niet 
dat_d1e Zu1d-Afr1kaanse reqering geen scheeps
ladln~en boeke laat overkomen ter distribuerino 
over de bibliotheken in hetland". Dalk dink ·· 
ons ook so - ons meet net wag tot ons skip kom! 
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Werk, ~n die belo~ing s~l nie uitbly nie, dit 
m~ak n1e saak.of JY ~or1ng sa~i of boeke skryf 
~le,_solan~ d1t eerl1ke werk 1s en jy voel dat 
J~ dlt_na ~au ~este vermoe doen, sal die belo
n~ng v1r d1e s1nne en die verstand ewe bevre
dlgend_wees. ~oe dikwels jy oak al faal, ont
hou, d1e mens lS geskape om te corwin. Die 
~elo~ing vir iets wat geed gedoen is, is dat 
JY d1t gedoen het. (EMERSON) 

briewe 
Die kuns ~an briefskryf ontwikkel deur die jare 
sekere gr1lle en net soos met eniae mode ver
ander die idees oor aanvaarbaarheid. Gereeld 
het daar boeke verskyn met vollediae voorbeelde 
v~n briewe vir omtrent enige geleentheid onder 
d1e son. Op een tydstip was briewe streng for
~eel bewoord soos die volgende voorbeelde uit 
n_b~ke~de boeke "The correct guide to letter 

wr1t1ng by A Member of the Aristrocracy. 

Unfavourable answer from a Father, to a Gentle
man sol1c1t1ng h1s Consent 

Dear Sir 

The Beeches, Clapham 
June 9th 

It seems to me that you have been pre~ature in 
speaking to my daghter as you have done with
~ut previously learning my wishes on th~ sub
J~C~. I am very much displeased with herfor 
g1v1ng you any encouraqement, as she fullv un
derstood that it would-be contrary to my views 
were she t? d? so; however it obliges me to 
tell you d1st1nctly that I decline to give my 
consent ~o any engagement between yn~, and I 
am not l1kely to alter this determination. 

I am, Sir, yours faithfully, 
E. Lyot1 

From a Gentle~an to a Lady to whom he is En
gagea, confess1ng h1s Jealousy. 

My Dear Rose. 

Royal Hotel, Ryde 
August 26th 

Is it your intention to break off your engage
ment with me? I can only suonose it is so from 
the way you allow Mr Little to devote hiw.self 
~o you. It seems e~eryone is aware he is pay
lng you more attent1on than, under the circum
stances, you ought to receive from any man save 
myself. Either he is ignorant of the enoage
ment between us, or he is dishonourable enough 
t? ~ct in defiance of it. If you have not suf
f1c1ent.r~gard for my f~e1ings and for your 
own pos1t1on as my prom1sed wife to out an 
end at once to any further acquaintan~e with 
Mr Little, you will understand that I resi0n 
all pretensions to your hand, but I should-be 
sorry to think that you had changed so complete
ly in the last few weeks as to care for me no 
longer. My sentiments have not altered towards 
you, in spite of a l1 that has passed; and it 
rests with you to say whether you prefer Mr 

Little to myself. I shall of course ao1ae by 
your decision, and re~ain, 

Yours very truly, 
HENRY BANKS 
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uit die spens 

KONYN IN TAMATIE 
~1ev B von Ehrenberg 

Konynvleis is verkrygbaar by slagters en 
supermarkte. 

Bestanddele 
Tamat1esous: 4-6 groat tamaties; sout en 
peper; 3-4 eetlepels olyfolie; ~t Orego 
(Engels: Oregano); 2 lourierblare; tiemie; 
soet balsemkruid (Engels: Sweet Basil); bie
tjie suiker 

Konyn 
rer;-Jong konyn van 1,8 tot 2" kg; sout; 4 
huisies knoffel; ~t orego; olyfolie; 300g 
baie dun gesnyde repe spek; witwyn; sampioene. 

~1etode 
· TaiTlaffesous: Sny tamati es in kwarte. Geur 

met sout en peper en prut tot sag. Druk deur 
'n sif. Verhit olyfolie in 'n oondskottel en 
voeg die tamatie daarin. Voeg die kruie en 
suiker by. Roer soed, sit deksel op en plaas 

. in 'n matige oond vir 20-30 minute. 

Ten~yl die sous in die oond is, word die konyn 
voorberei en in 3 of 5 stukke verdeel. Die 
knoffel word in skyfies gesny en met die plat 
oppervlakte van 'n mes op 'n klam houtbord met 
sout bevryf. Bestryk die vleis met olyfolie; 
vryf dan in met die knoffel en bestryk weer 
met olyfolie. Strooi die orego oar die stukke. 
Wikkel 'n reep spek om elke stuk vleis; maak 
vas met garing of tau. Plaas die vleis in die 
warm ta~atiesous en laat gaar word, (± 1 uur 
vir 'n jong konyn), kart voordat dit gaar is, 
word die spek met 'n kombuissker afgesny ten 
einde die vleis te laat bruin braai. As die 
tarnatiesous sterk weggekook het, word dit wet 
witwyn aangevul en verhit tot amper kookpunt. 
Geur volgens smaak. Sampioene wat in batter 
gebraai is, kan bygevoeg word. 

Kapokertappels (of noedels), mengelslaai en 
'n Rosev1yn smaak goed sa am met die konyn. 

SUURROOMSOUS VIR SLAAI 

l~k suurroom 
l~k mayonnaise 
2E asyn 
it so.ut 
2t mostert 

f1ej Jo Breed 

Sap van 1 suurlemoen 
Paprika en rooi peper na smaak 

Netode 

1. Meng suurroom en mayonnaise. 
2. Voeg sout by. 
3. Meng asyn en suurlemoensap, en voeg dit 

bietjie vir bietjie by mostert. paprika 
en rooi peper tot 'n gladde pasta gevorm 
is. Roer geleidelik by suurroommengsel 
om gladde sous te vorm. 

(Die resep was 'n treffer by die breaivleis, 
en etlike van die cersoneel het daarom gevra.) 
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RESEP VIR GESONDHEID 

Eet minder 
Ry mi nder 
Dra mi nder 
Kommer minder 
Sit minder 
Praa t mi nder 
Gaap minder 
r~ors mi nder 
Raas minder 
Preek minder 

kou meer 
loop meer 
bad meer 
werk meer 
speel meer 
dink meer 
slaap meer 
gee meer 
laq IT'eer 
handel IT'eer 

van die buiteposte 

Landbounuus 

Na 'n regte "tuisverlof" het beide mev Alet 
Fisher en mej Jeanetta du Preez teruggekeer 
om hulle pligte te hervat. 

Vroeg in Meimaand kry Landbou 'n bindbeurt 
en daar sal vrugbare ure tussen die tydskrif 
rakke deurgebring word. Mnr Porter het ons 
verseker dat die bindwerk agterstand 'n bie
tjie afgewerk sal word. 

Noudat die jool iets van die verlede is is 
hier 'n kenmerkende akademiese stilte t~ be
speur op die stoepe waar die studente studeer. 

Die week voor die vakansie het die studente 
baie stof kom uitneem wat hetsy gelees of 
onglees terugbesorg is na die vakansie. 

Ons groet vanaf die Oos-kampus met die byt 
van die winter in die lug! 

BMW 

Het enige een van julle al gewonder hoekom 
party ~oeke se bestellings nie uitgevoer kan 
word ~1e? Op die boekaankondiging het gestaan: 
dat d1e boek gerediqeer is deur: 
H.Fritz Bach, M.D. and A.Robert 

Good - op die bestelkaartjie was dit as 
volg getik: 
H.Fritz, M.D. Bach, A.Robert. 

Helaas! 

Wil jy iets gedoen he, kies dan 'n besige man; 
die ander het nie tyd nie. 
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Dnderstepoort 

Aprilmaand was •n maand van gebeurtenisse op 
Onderstepoort. 

Ons het •n nuwe geregistreerde personellid ryker 
geword. Haar naam is Vicky, en alhoewel sy •n 
mooi sjokolade kleur het, is sy baie gewild by 
al ons gebruikers. 

Mnr Duminy en mnr De Kock het ook al met haar 
kennis gemaak. Tot mnr De Kock se verontwaar
diging het sy dit nogal gewaag om vir mnr Dumi
ny te blaf~ 0 ja, haar 11 Van" is POEDEL. 

Ons het ook soos buitemuurs •n besonderse ge
·bruiker gehad. Sy volledige besonderhede op 
die uitleenkaartjie het soos volg daar uitge
sien: 

Datum 

auteur 
Titel 

Klasnonmer 
BVSc II I 

Regi sternonmer 

.................................. 
•••••• ·r. •••••••••••••••••••••••••• 

Vervaldatum 

636.03 

521 093 

Naam van lener 
Handtekening 

•n Ander gebeurtenis is mev Hantie Nel se be
sluit om ons die einde van April vir tyd en 
wyl te verlaat. Sy gaan eers 'n paar maande 
rus, dan 'n maand of wat pajama-dril doen en 
as sy terugkom, gaan sy eers werk! 

Ons wens haar alle voorspoed toe vir die tyd 
wat voorle. Vir die persone wat so gelukkig 
is om bp ONDERSTEPOORT te kom aflos, se ons 
baie welkom, en geniet dit! 

Tot vo1gende keer 
van ONDERSTEPOORT PERSONEEL 

-rnr'(l! ~ · ~11-flnr• •· ....,.,r rrrn•rr ~-,.rr·, rr"'i tiJ .,..itTfr :-\ 1 \.·~ 7fri1' 
' -~_:. • ;, ' ,: ---•- ... __ ', liP,., ~..:..~·- .-~-~ ... ~.'.:- .- -~~~~~ 
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Medies 

r~dies is tans besig met voorbereidings vir die 
trek na die nuwe Klinikalegebou by die H.F. 
Verwoerd Hospitaal. 

Die biblioteek is reeds voltooi en slegs die 
ameublew.ent ontbreek nog. 

Mnr Johan Engelbrecht van Beplanning het kom 
hand by sit met die nodige meet en pas. 

Intussen word tydskrifte bymekaar gesoek vir 
inbind en rakke reggepak. 

Hopelik is ons, voor die winter regti~ met ons 
is, in ons nuwe biblioteek en ons nooi almal 
by Merensky uit om te kom kuier. 

Die dames by Medies het almal besluit om 'n 
paar dae verlof te neem om heerlik te rus voor 
daar met die trek begin word. 

Mej Cora ~alan het vir twee weke gaan uitspan 
op haar ouers se plaas naby Bethal. Ons het 
veral die koekblik vol tuisgebakte koekies ver
welkom met haar terugkeer! 

Mev Ingeborg van Wyk kuier by haar huis waar 
sy laat slaap en luilekker in die sonnetjie 
sit. 

uit die afds!ings 
Beplanning 

Die Afdeling Beplanning beleef moeilike tye. 
Ons moes aan die begin van die maand totsiens 
s~ aan mnr Piet de Kock wat nou sy eie kantoor 
betrek het. D1nge 1s net nie meer dieselfde 
nie, Piet! Jy moet gereeld kom inloer, hoor! 

Aan die einde van die maand verloor ons rmr 
Johan Engelbrecht wat 'n pas aanvaar het by 
Un1sa. Ba1e geluk, Johan. Ons hoop jy werk 
lekker. Op die oomblik is Johan besig om by 
Klinies te help met voorbereidings vir die 
groot trek later vanjaar. 

Ons geledere is nag verder uitgedun deurdat 
mnr Rolf Tensing besluit het om 'n bietjie 
langs dle Natalse kus te gaan uitspan. Hy 
verdien die blaaskansie noudat hy saam met 
mnr De Bruin die DOBIS-verslag voltooi het. 

Intussen hardloop mev LORraine Erasmus se vin
gers 'n marathon-wedloop teen 'n 100 meter
wedloop se spoed oor die toetse van haar tik
masjien ten einde mnr Peter LOR se M-verhande
ling betyds gereed te kry. Ons bewonder hulle 
"gLORious" paging. 

Te midde van al die verwarring darem twee lig
pun te: mev Ouneke van Wyk het verl ede week 
haar Hans. B.Sc(Slelk)-graad op Potch gaan 
haal. Mej Jeanne Joubert het op 26 April haar 
B.Bibl.(Honn;-graad van ONISA ~!ltvan~. Baie 
geluk aan die twee yweriges. 
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Ontsluiting 
Baie geluk aan die twee nuwe.graduandi wa~.dees
dae in die Ontsluitingsafdel1ng werk. MeJJ. 
Santie Gericke en Leonie Vorster het die status 
verwerf toe d1e B.B1bl.-graad aan albei toege
ken is. 

Mev Ria Visser se eerste groat vuurdoop is se
ker nou al agter die rug na die eerste maand 
se nuwigheid. Alles van die beste verder, 
Ria! 

Nag steeds veer nuwe motors die.boto?n in d~e 
Afdeling. Die maand het mev Amta V1sser.d1e 
gedeeltelike eienaar van 'n bl1nknuwe Aud1 ge
word, (haar man is die ander aandeelhouer!) en 
mej Leonie Vorster se dream, 'n blou Datsun het 
sk1el1k haar bes1tting geword. 

April was oak die eerste groat vakansiemaan~, 
en die Ontsluiters het streep-streep gaan ult
span. Die interessantstes was seker ~ie van 
mej Breggie Kotze wat eers Bloemfonte1n toe 
was, en toe 1n d1e Blyderiviercanyon gaan stap 
het, en mev Dalena Stols wat twee weke Kaap toe 
was. Jammer d1e Weermag het eerste seggenskap 
op Herman gehad, Dalena! 

Die van u wat verbaas was omdat hee 1 party van 
die dames die eerste Maandag in April so ver
sigtig-versigtig by die werk aangekom het, en 
geweier het om enige iets swaarder as 'n pen 
op te tel ..• ons het maar net met die harde 
werklikheid van 'n R.l-geweer te doen gekry. 
Party het nogal nie sleg gevaar nie! Aan ons 
mede-skutters in die ander afdelings - vasbyt 
solank vir die naweek van die 19e Mei. Gedeel
de lot was nag altyd ligter as die valle kwo
ta! 

Mev Mathilda du Preez het besluit om deeltyds 
met ku1kens te boer ... of so iets, want sy 
gaan vir die volgende vier maande by Onderste
poort help om presies te leer wat om alles te 
doen. Alles van die beste, Mathilda. Moet 
net nie oar vier maande terugkom en se om met 
konyne te boer is 'n beter proposisie as die 
Merensky nie! 

Kelder 

Mev Wilkes ~n haar familie het 'n week in die 
noorde van die Wildtuin gaan deurbring. Ons 
hoop en vertrou dat die terroriste orof Wilkes 
se Zoeloe of ander Ngunetale sal verstaan! 

D~e kelder lyk 'n bietjie slordig met al die 
u1tgebreekte teels maar ons vertrou dat die 
bouers en versekerings mense hulle qeskille 
sal kan byle en dat dit spoedig iets van die 
verlede sal wees. 

Mev Rautenbach kan byna oak weer as een van 
die kelderspan qereken word aanaesien sy ge
reeld die etenstyddiens waarneen. 

"Die hart van die mens dink sy weg uit, maar 
die Here rig sy voetstappe" Spreuke 16:9. 
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2deVLOER 
Op 'n goeie Vrydagog0end was daar sommer heel
wat meer lewe as aewoonlik oo die 2de vloer. 
Almal het met sroot verwagting die dag begroet. 
Die ce\·IOne Merenskydrag kon nie heeltemal die 
tekens van die feesgewade verber~ nie - maar 
die eintlike ding wat die geheim verklap het, 
was die spyskaart wat so half-uit-sy-plek on 
'n sentrale lessenaar nele het. Die drukte 
waarmee daar by voorbaat gespekuleer is oar 
wie nou eintlik wat wil bestel, was kenmerkend: 
Sal dit skyfies wees - of is daardie suurroom
sous dalk lekkerder? ( ... dalk is die skoon 
gebakte aartappel tog minder swaar op die ge
wete .•. ) 

Diegene wat met verlof was, het ons sommer 
daar ontmoet. 'n Lana tafel - qroot genoe0 
vir almal - het ons begroet, sowel as borde 
voorbereide kos (groat genoeg om heelwat van 
die persoon daaragte te verberg!) 

Met soveel dinge wat die aandag in besla£ neem, 
het dit skielik becin stiller raak na die voor
afgaande ~eskerts.~ 

Die Vrystater onder ons het ons laat twyfel 
of die geografiese afstand tussen die Kaapse 
wynlande en haar land van oorsprong, nie dalk 
nag altyd verkeerdelik op die landkaart aange
dui is nie, w~nt die kennis en die smaak was 
baie oortuigend! 

Ons bruidjie-van-gister het die fees verbly 
met 'n houertjie val verleiding, wat die maal
tyd s6 lekker afgerond het, dat elkeen sy ge
wete maar vir die oomblik op die agtergrond ge
skui f het. • n Ba i e versadi ge groepi e het net 
so "effens" 1 a at by ~lerensky opgedaag. P.l rna 1 
was in 'n baie vrolike stemmina - 'n ste~minq 
wat nie net toe te skryf was aan dit wat die
blos op die wan~e veroorsaak het nie .•• 

Ti ksters 
Die tiksterseksie het by die daq verminder. 
Mev Venter is verplaas na Toonb~nk. Ons hoop 
dat sy dit baie sal geniet. r~ev MinJa Meyer 
het besluit sy het twee weke nodi0 or.1 'n bie
tjie te rus, en moontlik 'n draai in die Bas
veld te aaan maak. Mej Schoeman het oak nie 
o~ haar laat wng nie. Sy het besluit om •n 
Skoolverlaterskamp op Batseloop by te woon. 
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Bindery 

Mnr Julie LuUs en familie is vir die skoolva
kansie Durban toe, heerlik! 

Mnr Paul Erasmus het 'n paar weke uitspantyd. 
Ons hoop hy geniet die Vrystaatse plaaslug en 
sal uitgerus na sy verlof terugkom. 

Mnr Nic van Vuuren was in die hospitaal vir 
'n blindederm operasie. 

"Hu i skoo p" 
uHuiskoop" is tans 'n· baie aktuele onderv:erp op 
die 2de en 3de verdiepings. Alle fases daarvan 
is vir die een of ander persoon van aktuele be
lang. Die geluk is dat iemand anders pas te
vore, die stadium beleef het wat tans dreig om 
iemand onder te kry, en dus ontbreek dit geen
sins aan raad en algemene onderskraging nie: 

~~v Susan Swanepoel is tans nag aan die lot van 
d1e arg1tekte oorgelaat, en aan planne ontbreek 
dit glad nie. t1ev Cora Moolman is al half deur 
die diepe waters - hulle ple1ster al ••• 

Mev Ria van Zyl het besluit dat daar dalk tog 
voordeel le 1n die feit dat die bekommernisse 
wat met 'n bouery gepaard gaan, met gemak uit
geskakel kan word; hulle seek dus na 'n klaar 
huis - en haar idee van die "gemak" van die 
saak, het ook al 'n nuwe dimensie g~kry. 

Mevv Elbie van Wyk en Ingrid Smith betrek eers
daags fiulle nuwe nuise en mev Cfir1stel van 
Waesberghe het al gevorder tot by a1e tu1nsta
d1um. 1n Wonderlike kringloop van aspekte wat 
mens skielik laat kennismaak met dinge wat jy 
nooit geweet het bestaan nie! 

Alle voorspoed met die bestaande en voorgenome 
huiseienaars.; Die volgende stap kan dalk wees, 
'n tuinbourubriek in Biblikasie .•. 

VAN WOONSTEL NA HUIS 

Monuko en Elna du Plessis het een van die aroot
ste wense van 'n jong getroude paar verv1esenl i k 
toe hulle onlangs in 'n huis van hulle eie in
get~ek ~et. Ons hooo hulle geniet die gegrawe
ry 1n d1e grand asook die ruimte, wat seker 
baie welkom is na die beknoptheid van die woon
stel. 

Mag j~lle vele gelukkige jare in die nuwe huis 
onder.vi nd. 

gelukwense 

Baie geluk aan mej Chrissie Potgieter wet 
haar verlowing aan mnr Bl1kk1es Bl1gnaut, 
hoop julle pad vorentoe is letterlik met rose 
besaai. 
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Mej Ingrid Orban het een en 
skoon onkant betrao met die 
'n trouery wat op hande is. 
niks te gese het nie - want 
oe het haar geheim verklap. 

almal in Merensky 
heerlike nuus van 
Sy hoef trouens 

die vreugde in haar 

Ingrid, ons is saam met jou so bly - en ons aa 
jou Henry Smith 'n baie gelukkige man. ~ 

Maq julle saam baie vreugde en voorspoed be
leef. 

VERJAARSDAE 

2 Mej Marie Nortje - Africana 
3 Mev E Smal - Aanskafafdeling 
4 Mev Marietjie Verster - Toonbank 
6 Mnr Rolf Tensing - Beplanning 
7 Mnr Peet van der Merwe- Vakbibliotekaris 
8 Mej Mariette Bothma - Toonbank 

10 Mnr Peter Lor - Beplanning 
11 Mnr W W Duminy - Adjunk-Direkteur 
14 Mev Harie Willemse- Voorklinies 
15 Mej D Malan- Voorklinies 
18 Mev ~1ercia Neitz - Buitemuurs 
19 Mev R Raux - 2de Verdieping 
24 Mev Cora Moolman - Vakbibliotekaresse 
27 Mev Elsa Cronje - Vakbibliotekaresse 

Mev M Meyer- Ontsluitin~ 
30 Mev S du Toit -·Voorklin1es 

redoksie · 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Ti ks ter 
r~edewerkers 

Beplannins 
Aanskafafdel inq 
Bindery ~ 
Leendienste 
Ontsluiting 
Sosiale Komitee 
Tiksters 
Tydskrifafdeling 
Vakbibliotekaresse-

- Mej J du Preez 
- Mev M L Kuhles 
- Mev B von Ehrenberg 

Mev M-L Erasmus 

- Mej J Joubert 
Mev E du Plessis 

- Mnr C F Buys 
- Mev M Verster 
- Mej M Lee 
- Mnr J Davies 
- Mej C Potgiater 

Mev 9 Gunter 

en assistente Mev C van Waesberghe 
Onderstepoort - Mev H Nel 
B M W - Mev M Willemse 
Medies - Mev A van der Wat~ 
Landbou - Mej J du Preez 
MacFadyen-biblioteek- Mnr 0 R Schwart= 
Diskoteek Mev B von Ehrenberg 

Fotograaf - Mnr P de Kock 
Fisiese Versorgers - Mej w Shipman 

Mnr W Porter 
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Mev Ria Visser - Hoof van 
Makro-ontsluiting 

geluk! 

I· L~~~ 
n=• 

Mev Ingrid Smith 
Vakbibliotekaresse 

Mev Rene Raux 
Vakbibliotekaris-assistent 

welkom 

Mnr J C du Preez 
Kleingeld 

totsiens 
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Mnr Johan Engelbrecht 
Beplanning 
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SKENKING van die FRANSE AMBASSADE 

v.l .n.r.: Prof L Peeters: Dept. Frans, U.P. 
Prof M Nusimovici: Franse Ambassade 
Prof ED Gerryts: Direkteur Biblioteekdiens 

SKENKING VAN BOEKE DEUR FRANSE AMBASSADE 

Die Franse Ambassade het onlangs 'n skenking 
van werke van Jeanne Jacques Rousseau aan die 
Merensky-biblioteek oorhandig. Dit is 'n kri
tiese uitgawe wat teksvariante en ~ommentaar 
bevat, en is deur Marcel Raymond geredigeer 
vir die Bibliotheque dele Pleiade-reeks. 

Die uitqawe in vier dele vul 'n leemte in die 
voorr~ad Franse boeke, siende dat daar nog 
nooit 'n voortreflike uitgawe van Rousseau se 
werk op die rak beskikbaar was nie. Die de
partement kan dit nou oorweeg om Rousseau in 
die kursus in te sluit. 

Die res bestaan uit die briefwisseling van 
Baudelaire, versorg deur Claude Pichois. Die 
notas en biografiese inligting is 'n onmisbare 
bron van hulp vir honneursstudente. 

Die s ken king vul • n groot 1 eemte ten ops i gte 
van navorsingsmateriaal veral vir gevorderde 
studente. 

Die skenking is oorhandig deur prof M Nusimo
vici die kulturele attache van die Ambassade. 
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BMW- en KLINIESE BIBLIOTEKE 

HERDOOP. 

Met die totstandbrenging van 'n nuwe biblioteek
bedeling vir U.P. teen die helfte van 1975, is 
onder andere gemeld dat een gesentraliseerde bi
blioteekdiens op die grondslag van 'n duidelik 
geformuleerde biblioteekbeleid vir die hele uni
versiteit ontwikkel moes word. Riglyne vir die 
beleid is op grand van 'n versla~ deur die Uni
versiteitsraad se "Ad hoc Seplannings- en Ad
vieskomitee in verband met Biblioteekdienste 
aan die Universiteit" deur die Raad neergele en 
die verband tussen hoofbiblioteek, takbiblioteke 
en satellietbiblioteke is aangedui. Stappe om 
die Biblioteekdiens op 'n nuwe beleidsgrondslaq 
te plaas, was in die eerste plek op die hoofbi
blioteek gerig en is, na~ate verbeterings in 
fisiese fasiliteite by tak-en satellietbiblio
teke bewerkstellig kon word, oak daarheen uit
gebrei . 

Die implementering van die nuo,.1e biblioteekbeleid 
(soos o.a. reeds in beleidsreglemente vervat) 
is wat die ;·1ediese kampus betref ongelukkig 
baie vertraao en kon o.a. vanwee die fisiese fa
siliteite by-die Kliniese biblioteek nie onmid
dellik ten valle toeoeoas word nie. Na die 
vergroting en modernisering van die B~l~·J-biblio
teek kon dienslewering aan die Fakulteit Tand
heelkunde wel meer aandag geniet en het mev M 
Willemse as vakbibliotekaresse vir Tandheelkun
de in daardie verband reeds waardevolle werk 
verrig. Sake soos die konsekwente toepassing 
van verskillende beleidsaspekte en skakeling 
met die Kliniese Biblioteek moes egter nag aan
dag geniet. 

t1et die oog daarop het mej A Pienaar op versoek 
van die Topbestuur die groat taak op haar skouers 
geneem om ons dienste op die Mediese kampus sorg
vuldig te rasionaliseer en om veral aandag aan 
die verband tussen B~~- en Kliniese biblioteke 
te skenk. As uitgangspunt is gestel dat die be
staande Kliniese biblioteek as die hoof Mediese 
biblioteek op die Mediese kamous beskou moet 
word en dat die bestaande BMW-biblioteek hoog
stens as 'n satellietbiblioteek van die bestaan
de Kliniese biblioteek behoort te funksioneer. 

t·1ej Pienaar se eerste uitdaging was om alle as
pekte rakende die funksionering van die B~lr!
biblioteek te rasionaliseer in die lig van eer
sten~, die toepassing van alle reeds aanvaarde 
beleldsreglemente en tweedens, die beooqde nuwe 
verbintenis met die Kliniese biblioteek: Voort
soruitend uit haar ondersoek het verskeie in
teressante bevindinge reeds topbestuur se aan
da9 qeniet en is stappe qedoen om o.a. die De
partement Veroleeckunde ~Y die nuwe mediese bi
blioteek in te skai,el; ernstiC!e ~eemtes in die 
versameling van die B~~W-biblioteek voortaan sis-

vervo 1 g/ .. 

U.f?-Biblioteekdiens- nuusblad MEl 1878. 
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tematies aan te vul; onnodige duplisering tussen 
die Bt·1W- en Kl iniese bibl ioteke (veral t.o.v. 
die intekening op en hantering en inbind van 
tydskri fte) ui t te skake 1 ; gedupl i seerde reekse 
by genoemde twee biblioteke te konsolideer en 
om alle beskikbare biblioteekruimtes en -perso
neel op die mediese kampus optimaal ten behoewe 
van albei biblioteke aan te wend. 

Intussen is die nuwe mediese biblioteek feitlik 
gereed om betrek te word. Sodra dit gebeur, 
sal die personeel onder leiding van mej Pienaar 
alles in hulle vermoe doen om ons biblioteekbe
leid, soos dit op die hoofkampus en ander kam
pusse geld, oak op die mediese kampus toe te 
nas. 

Oit is 'n goeie gebruik om name en byname oor
eenkomstig eienskappe en eienaardighede toe te 
ken. Wat ons dienste op die mediese kampus be
tref, sal die ou Kliniese biblioteek binnekort 
glad nie meer bestaan nie. Gelukkig is 'n plaas
vervanger gebore- en sal die nuwe takbiblioteek 
op die ~1ediese kampus bekend staan as die Me
diese Biblioteek. Eweneens is die jare van-•n 
onarnankllke sr1W-biblioteek verby. Dit staan 
voortaan bekend as die Voorkliniese biblioteek 
en sal in alle opsigte as 'n satellietbiblioteek 
van Mediese Biblioteek funksioneer. 

Ons waardeer wat ons oersoneel op die mediese 
kampus reeds bereik het en wens hulle graag 
alle ~te~kte toe vir die veeleisende skof en 
uitdaging wat voor die deur staan. 

Prof E 0 Gerryts 
DIREKTEUR: BIBLIOTEEKDIENS 

DIE OMG.ANG nET BOEKE 

Die sieke wat 'n qeneesmiddel in sy sak rond
dra, hoef nie bejammer te word nie. Hoe ek ~et 
boeke omgaan en die voordeel en genot wat ek 
uit hul put, bewys dit. Ek geniet my boeke. 
soos 'n vrek sy skatte, deur te weet dat hulle 
altyd daar is om te gebruik. Hierdie besitreg 
stel my tevrede en stem my rustig. 

r.1y bib 1 iot~ek is reg bo die ingang van my hui s, 
en wanneer ek tul~ is, is ek maar gedurig daar. 
Van hier af kan ek ora 1 in my hui s en my tui n 
sien. Hier kan ek van die een boek na die an
der gaan en rustig daarin rondblaai, na gelang 
van my stemming of behoefte. 

Ek gaan nooit op reis sander 'n boek nie, maar 
daar caan soms maande om dat ek hulle nie oop
maak ~ie. Die blote wete dat hulle daar is om 
my afleiding te gee wanneer ek dit nodig het, 
is vir my genoeg. 

Veral nou, in my ouderdom, vul hulle my lee 
oomblikke, vertroos my in my eensaamheid en 
red my van vervelige geselskap. Hulle versaq 
die pyn, as dit nie te erg is nie. Hulle ver
stoot my nooit. Hulle is nooit jaloers as ek 
hulle soms verbygaan en ander afleiding soek 
nie. Hulle ontvang my altyd weer ~et dieselfde 
hartlikheid en begrip. 

Michel de Montaigne. 

2 

drama 

OPVOERING: VYFLING 

Die Departement Drama van die Universiteit van 
Pretoria is van voorneme om vanaf 20 Junie tot 
8 Julie 1978 die DRIE voorgeskrewe dra~~s. te 
wete DIE HEKS van C L leipoldt; OORLOG IS OORLOG 
van J F W Grosskopf en LAAT DIE KERSE BRAND! 
van Gerhard Beukes, wat as Hertzogprysv1enners 
vir drama opgeneem is in VYFLING deur T T Cloete, 
op die planke te bring onder spelleiding van 
HANNES HORNE. 

Hierdie drie kart stukke sal in een opvoering 
deur ons seniorstudente aangebied word in die 
Dramadepartement se teater, DIE MASKER, h/v 
Tindall- en Lynnwoodweg, op die oos-kampus van 
die Universiteit van Pretoria. 

Weeksdae sal daar daagliks TWEE opvoerings wees. 
Die middagopvoering sal om 14h30 'n aanvang 
neem en die aandopvoering om 20h00. Saterdae 
sal daar DRIE opvoerings wees. Die oggend om 
lOhOO; die middacr om 14h30 en die aand om 20h00. 
Die aanbieding geskied in arena en die ~aksimum 
aantal sitplekke in die teater per opvoering 
is 200. 

Die Departement Drama van UP het die afgelope 
paar jaar 'n opvoedkundige teaterbydr~e probeer 
lewer vir priw.~re skole met 'n jaarlikse Kinder
teater. Daarom het ons dit qoed gedink om in 
1978 die Transvaalse Afrikaanse voor~eskrewe 
dr~mas vir t·1atriek op te voer en sodoende aan 
alle matrikulante van Transvaal die oeleentheid 
te bied om die voorqeskrewe werke in-opvoering 
te beleef. 

KENNIS 

Ora jou geleerdheid soos jou horlosie, in jou 
binnesak en moet dit nie uithaal net om te wys 
dat jy dit het nie. 

lord Chesterfield. 
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Het jy c.1l by Boerneef gekuier? 

Het jy al by Boerneef gekuier? Saam Met hom 
Boplaas plat9eloop, skape opgepas in die Kro, 
1 n vleisie saam met hom en die nimlike Dirk 
Ligter oar die kole gebraai. of in die stad 
geluister as die Kleurling sy verlange uitsing 
met 

My hart is seer oor die jonn bokkie, 
die trane die rol oar jou, bokkie? 

Kan jy die lekker van lank-onthou se kindertyd 
voel as hy se van 

Boplaas het weer toegeval 
van wit kapok en dik ka~ok 
soos in jou vroee kindertyd. 

Dit was dae van bakstaan by die gen<~e ry en 
trap - harde werk, maar nog genoeg geleentheid 
om 1 n poets of b1ee uit te dink, soos hy in sto
ries soos Kropvasmaak en Lipstrop vertel. 

Was dit die Sondagdiens op die plaas wat gelei 
het tot 

Die ge~einte sin9 1 n vaste burg 
my stem die klink na niks 
1 n lied vir die ou en nuwe jaar 
my note is bra onfiks 
ek moet maar sagrag boslangs brom 
anders kan daar dalk moleste kom. 

Het jy al saam met Boerneef gesing van 
die berggans het sy veer laat val 
van die hoogste krans by Woeperdal 
my hart staan tuit al meer en meer 
ek stuur vir jou 1 n berqgansveer 
mits dese wil ek vir jou se 
hoe diep my liefde vir jou le -

of van 

Aandblom is 1 n wit blom 
Aandblom is In bloedrooi vers 
hartblom is my me1s1e 
ek en sy by die opsitkers ... 

en die slag toe hy vir die meisie gaan kuier 
het en sewentien uur alleen te perd moes ry, 
- was daar dalk in sy knapsak 

1 n Slopie droevrugte 
die warejakobsoort; 
1 n handvol soringbokbiltong 
gekerwe soos dit h¢ort 
oekookte skilpadeiers 
uit Gam se tint gevat 
en 1 n stywe knapsak krokos 
versukkereer jou vir die pad. 

Al ooit saam met Boerneef in die stad geloop 
en kyk na die 

Varkleerbaadjie en klinknaelbroek 
ek is Baaiplek se skorriekoning 
styfspanblous en nog styv1erspanbroek 
SY 1 S my morrie my morriedoring ... 
van Baaiplek se baie oare 
raasbekskorrie en morriesnare ... 

Dalk voel die ou van hierbo bietjie later 
soos Boerneef verder vertel 

Na vrolikheid kom olikheid 
aikona jy met kaopituit 
ek is vano~oend blerrieblus 
daars 'n doodsvlies oar ~Y oe 
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seker 1 n oevoel wat nie net altyd aan Baai
plek se s~orriekoning toegediq kan word nie! 

Of het hy jou al vertel van 
Jy 1 s man a 11 een 
jy bly alleen 
en speel jou flottina op 1 n Saterdagaand 
klawer hom hier 
klawer hom daar 
bietjie pilsier op 'n maanskynaand 
maar later hoe allenioer later 
niemand ken doepa vir~allenigheid later 
jy word stiller al stiller en doodstil 

later 

Of as die ouderdom werklikheid word en die 
sederberase wonderbossiebos wil nie meer help 
teen die-verlang nie, gaan maak ons vir oulaas 
1 n draai in die Karoo met 

die dasbreek tintel deur die ouderdom 
Swartrugseberg staan donker teen die rooi

daarooi 
1 n QQrTib 1 i k net Verbee 1 In QU man hom 
hy sien die Krovlak oers oopbars en blom 

Kom kuier saam met my, en kom maak sommer 'n 
draai by oom Frans Weltevrede, Ollie Toebeur
sie en oomHans Rondemagie op die kerkbasaar. 
Daar is nag vyf slonspampoene en 1 n rou bees
vel wat opgeveil moet word! 

uit die spans 
1-tev r·ianda Lana 

1 Hoender in porsies gesny 
2 groat gesnyde tamaties 
2 groat gekapte uie 
4 repies gekapte ontbytspek 
3K pitlose rosyne 
lK soet rooiwyn 
~K kookwater 

Plaas hoenderoorsies in bakskottel en kruie na 
smaak. · 

Voeg al die ander bestanddele by. Besprinkel 
met botterstukkies en bak ± 2 uur in medium 
oond met deksel op. Verwyder deksel ± 30 min. 
voor gereg opgedien word. 

Hierdie gereg belowe, om, saam met tafelwyn be
dien, sommer 'n aroot sukses van jou Sondagmid
darslapie te maak! 

VERJAARSDAE - JUNIEMAAND 

f·lev Alma Cronje - Africana 

5 Mev ~~retha Kuhles - Toonbank 

3 ~1ev El bi e van. Wyk - 2de Verdieping 

13 ~lej Rita Badenhorst - Vakbibliotekaresse 

17 r•lev Elwena Theron - Tydskrifte 
Mej Alna Jordaan - 3de Verdieping 

22 Mnr Jaao Taljaard - lste Verdieping 
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TWEE LHJENSREeLS 

Leer om streng teenoor jouself te wees en te
gemoetko~nd teenoor andere, dan sal jy nooit 
afkeer verwek nie. 

Wanneer jy 'n goeie man sien, probeer om sy 
voorbeeld te vola; wanneer jy 'n sle~te man 
sien, ondersoek ]ouself vir sy foute. 

Confucius. 

Opname van Rakbesetting- 31 Januarie 1978 

Ons stywe kniee en seer arms van 31 Januarie 
1~ al ver in die verlede, maar hier is uitein
delik enkele resultate van al die arbeid met 
die maatband en ~otlood. 

Voorlopiae syfers vir die beraa~de aantal items 
(plate, oudiovisuele materiaal' regeringspubli
kasies, ens. uit~esonder) in die Hoof- en die 
takbiblioteke is as volg: 

Boeke 1 

Gebinde tydskrifte 
Los tydskrifnommers 

426 761 
244 691 
592 995 

(Bogenoemde syfers is nie finaal nie, aange
sien items in studiehokkies en op tafels en 
trollies tydens die opname nog nie hierby in 
berekening gebring is nie.) 

In 'n vergelyking tussen di~ takbiblioteke en 
Merensky-biblioteek blyk dit dat die gesament
like boekevoorraad van die takbiblioteke onge
veer 15% van die totale voorraad beloop. Hier
die syfer verdubbel egter wanneer die gesament
like tydskrifvoorraad van die takbiblioteke in 
aanmerking geneem ~t1ord, naamlik 31~. Van al 
die takbiblioteke toon die ou Mediese Biblio~ 
teek die hoo9ste algehele rakbesetting (63,4~) 
met die ~1usiekbiblioteek (60,6:q kort op sy 
hakke. In Merensky-biblioteek is die aloehele 
rakbesettingsyfer vir Africana die hoogste, 
naamlik 54,3~, qevolg deur die tweede vloer 
(50,2:q. 

'n Ander interessante feit is dat die totale 
rakbesettino van ~1erensky-biblioteel< en die 
takbiblioteke amper 18 km beloop. 

i 
Die algehele rakbesettinq vir die Biblioteek-
diens as geheel beloop 47,7~. Hierdie persen
tasies is eater misleidend omdat dit nie moont
lik is om die biblioteekmateriaal eweredig oor 
alle beskikbare rakruimte te versprei nie. 

Bowendien word 'n algehele besettina van onge
veer 80% reeds as valle besettin~ beskou. 

Baie dankie weer eens aan almal wat behulpsaam 
was net die oonane. Sander u hulp sou die op
name nie binne een dag af~ehandel kon word nie. 
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Hoe ry die Boere sit-sit so_-_! 

Mev ~ia Viviers en haar man was gedurende April 
na d1e Oeste. Sy het met 'n skat van ervarinas 
teru~gekom, en het die volgende te vertel. -

In Nasionalistiese Sjina is die mense geweldig 
beangs oor kommunisme. Daar is by qeleentheid 
'n ooreenkoms onderteken wat daardie mense vir 
99 jaar gevrywaar het van kommunistiese oorheer
sing. Die tyd is nou byna verstreke en die 
vraag wat op hulle lippe is, is "wat nou?" 

Nasionalistiese Sjina is 'n kopersmekka vir 
toeriste- handwerk en juweliersware is daar 
te kus en te keur. Die mense woon in enioe 
ding: Samoans, woonstelle, huise, sinkhuisies 
in die middelste baan van die snelwea - enig-
ietsenoral. -

'n Groot deernis gaan uit vir hierdie mense, 
omdat hulle so leef met 'n swaard oor die kop, 
en hulle het geen ~odsdienstige vastigheid nie. 
Boeddisme is die algemene vorm van godsdiens 
wat beoefen word. Dit is eater meer 'n ritueel 
sander dieote; 'n filosofie-wat berus oo die 
idee van 2_9ed doen. · 

Japan staan in die teken van absolute tegnolo
giese vooruitgang. Dit stimuleer weer 'n groat 
nasietrots - iets wat verder verfyn is deur 
die feit dat die ~esin vir elke moeder die pri
mere posisie inneem en dat sy haar onverdeelde 
aandag daaraan wy. Die hegte familiele\ve aee 
ook daartoe aanleiding dat Japan die laagste 
misdaadsyfer in die wereld het. Daar vind mens 
ook die vroulikste van vroue en 'n pragtige na
tuurskoon. 

Interessant is dit dat daar in Jaoan geen sta
tusverskil voorkom nie. Solank elke persoon 
sy werk goed doen, word hy as 'n spesialis op 
daardie terrein beskou. 'n Busbestuurder ver
dien ± 16,000-20 p.j. - Hy is bepaald 'n spe
sialis as mens die feit in aedaate hou dat hul
le die land met die laagste.ongeluksyfer te 
werel d is ... 

In Taipeh (die voormaliae Formosa) kom 'n mens 
vir----aTe"e.erste keer \'!erklik onder die indruk 
van die Oosterste boukuns. In die pragtige 
Karokavallei, tussen die ryslande en oral sien 
jy die pagodas staan. Ten spyte van al0emene 
armoede is die mense besonder vriendelik en 
hoflik. 

In Thailand is dit warm. Daar heers 'n beson
dere st1lte as gevorg-van die feit dat die hui
sies op stelte in die water qebou is, en daar 
dus weinig verkeerslawaai is: Praat van die 
water: dit dien vele doele: Daaror bly jy, 
daarmee ry jy, daarin was jy en daarvan drink 
jy. - En jy eet van die heerlikste vruqte denk-
baar, want dit is volop. -

In Thailand ervaar mens ook 'n sterk gevoel 
van nasietrots - dit word verder weerspieel 
in die vriendelikheid van die mense wat jou 
gemoed net so warm stem as wat die son jou lig
gaarn laat. 

Israel sien jy nie, jy voel dit. Die benaalde 
atmosfeer is onmiskenbaar daar. Is dit Moont
lik as oevola van die feit dat elke sentimeter 
grond met bloed verkry is? Vir elke Christen
mens is dit 'n besondere belewenis: jy word 
terua verplaas in die tyd van Christus, en 
oral staan daar noa lewende monu~ente uit die 
tyd. -
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Die Tuin van Getse~ane is aangrypend. Die ou 
olyfbof!'e soreek jou aan. By 'n meninqsverskil 
wat ontstaan het aan~aande die feit of daar 
wel na Christus se q~af newys word, is gesa 
dat dit nie belangrik is of dit wel di@ nraf 
is nie. Dit is wel belanorik dat Hy opgestaan 
het. Baie aan~rypend is dit as nense van ver
skillende warelddele in alle tale, maar verenin 
in hulle ~eloofsoortui~ino, kan saar.sin~ "By 
die Kruis wil ek bly ... " 

Die vraag ontstaan of die saadjie van durf en 
uithouvermoe nie reeds lank oelede na die voor
val by Nassada by die Israelse volk ontkiem het 
nie. Van daar af het die qese~de ontstaan· 
"We shall never fall again:" J • 

Dit ~as 1'/erklik 'n goeie afsluiting van 'n won
derllke.toer~ en mens kom met ~root pieteit te
rug na JOU e1e, wonderlike Suid-Afrika- bly en 
dankbaar om te kan woon en werk in 'n land wat 
vir jou soveel geleenthede en 'n goeie toekoms 
bied. 

van d~e buitsposta 

Landbounuus 

Hier op die ooskamous is dit die ene bedrywig
heid. Die uitgrawings van die nuwe opvoedkun
degebou en die aanbouings by die kafeteria van 
Huis- en Haard laat die stof staan! 

Die xeroxmasjiene \'Jerk oortyd, want die winter
eksamens begin vroeg in Juniemaand. Ook in 
die leesruimtes is 'n stilte te bespeur wat 
toe te skryf is aan die akademiese drukte. Tus
sen alles deur het ons oeslaao om die bindwerk 
in gereedhei d te kry. ~ ·' 

Die landboustudente is in hulle skik met die 
nuwe proefplaas wat aangekoop is naby Bapsfon
tein. Dit sal bekendstaan as die Hoeveld oroef
plaas. OM die afstand van 20 kilometers vanaf 
die landboubiblioteek na die nuwe proefplaas te 
oorbrug begin ons dink in die rigtin~ van 'n 
"rondreisende biblioteek". Vani'Jee die heersen
de ekonomiese toestande kan die'\nelklorrie" dalk 
oak in die behoeftes van 'n boekwa voorsien! 
Ons groet vanuit die landboubiblioteek. 

Ons maak beloftes volcens ons hoop, maar hou 
hul volgens ons vrees: 

As ons self sander foute was, sou ons ~een 
vreugde uit die van andere kon out nie. 

Die goeie wat die waarheid doen, kan nie op
weeq teen die kwaad van die skynwaarheid nie. 

La Rochefoucauld. 
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Uit die middestad 
Dit oebeur soms dat die oomblik wanneer jy be
gin afsluit om huis toe te ~aan, daar nog iemand 
is wat gou-qou iets wil fotostateer of uitnee~. 
Gewoonlik was daar dan ook niemand die vorige 
uur of twee nie. Veral op 'n Saterdagmiddag. 

So het dit met my gebeur dat 'n gebruiker my 
so 'n Saterdagmiddaq dan ook vra hoe laat ons 
Sondagoggende weer begin! 

Hulpvaardigheid is die wagwoord. Ons meet help. 
Dadelik het ek begin dink. Ons leef mas in die 
tyd van die rekenaar. En as ons nie eens meer 
maan toe wil gaan nie omdat dit nie meer 'n uit
daging is nie, moet daar 'n manier \'Jees om hier
die studente te help. 

Ek het toe s6 gedink. Ons antwerp 'n rekenaar 
wat die volgende moet kan doen: Hy moet alle 
boeke wat die biblioteek het, in onderwerpe ge
klassifiseer he. Daarbenewens moet hierdie 
boeke in rang van belangrikheid georden word. 
Dit sal die saak vir die student soveel makliker 
maak. Verder moet hierdie boeke ook nie boeke 
in die ware sin van die woord wees nie: Veel 
eerder moet di t opsommi ngs daarvan 1vees waari n 
die hoofmomente saamgevat word. Hierdie gege
wens moet in die brein van die rekenaar gestoor 
word sodat dit by die druk van 'n knoopie dade
lik leesbaar word op 'n skerm soortgelyk aan 
die van 'n televisiestel. Die student kan dan 
vanuit sy eie huis met die biblioteek (met be
hulp van sy huishoudelike rekenaar) in verbin
ding tree. Hy druk dan die kodes van die be
trokke onderwerp en siedaar~. al die inligting 
verskyn op sy skerm by die huis. Natuurlik is 
hierdie stelsels nie gebonde aan biblioteekure 
nie, wat dit vir studente moontlik maak om 
selfs Saterdagaande of Sondagmiddae hulle re
ferate te doen. 

En moenie vergeet nie: Alle take en referate 
wat al oor hierdie betrokke onderwero ingehan
dig is, moet asseblief oak op hierdie manier 
beskikbaar gestel word~ 

Hierdie stelsel sal sy nade ook he. Dink maar 
net aan die klasgelde wat heelmoontlik weer sal 
verdubbel. Aan die ander kant sal hierdie 
"studente" dit oak nie aaterkom nie, want die 
bedrae wat huidig aan fotostate spandeer word 
as gevolg van swak klasbywoning, beloop alreeds 
'n aardige bedraggie. 

~1ens wonder of so 'n stelsel werklik die stu
dente tevrede sal stel. Dalk verwag hulle van 
mens op die ou end om 'n paar take oor 'n be-

paalde onderwerp gereed te hou by die toonbank 
sodat hulle net hulle reaistrasienommers bo-aan 
e~ handtekenings onderaan kan plaas vir goedkeu
nng. 

Beterskapwense: 

Ons wil ook lanqs hierdie we~ aan mev Du Toit 
wat tuis aansterk na 'n operasie, voorsoo~d 
toewens. Ons bid haar en mnr Du Toit alles 
v1a t moo i is toe . 

Ons dink ook ~an ~rev ~1 Neitz se moeder wa t on 
die oomblik ernstig siek is in die hosoitaal~ 
~1aq daar gou beterskap intree! · 
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Moenie laq vir diesene wat min weet nie, want 
elkeen van hulle weet iets wat jy nie weet nie. 

Sigeunerspreuk 

Onderstepoort 

H~er by ons op Ondersteooort gaan dit noo klop
dlss:Jboom. ~1ev Nathilda du Preez is al· heel te
mal 1ngeburger. Sy het al die nuwe kalfies aaan 
besoek (en Is ampe~ oogelek deur hulle). Sy
het ook al n draa1 by Geneeskunde en Chirurgie 
gemaak. Mathilda_het nogal lanklaas gese dat 
sy haar werk by d1e r,!erensky mis. Miskien word 
sy nou •n regte plaasjapie! 

O~s fotostaatmasjiene en studieruimte word in 
d1e jongste tyd druk besoek deur ons studente. 
Hulle het seker besluit hulle sal moet beoin 
"swot"! Die jaar is al amper weer halfpaa ver
by. 

As ons na d~e honderde aanvrae kyk, wil dit 
blyk asof d1e dosente besluit het dis hierdie 
jaar die tyd om hulle tesisse te voltooi. Ons 
tydskrifte is ondertussen na die binders en 
~ou !s dit maar •n probleem om al die artikels 
1~ d1e hande te kry. Ons hoop mnr Porter speel 
SOmmer gou met ons tydskrifte klaar! 

Alles van die beste tot volgende maand! 

Musie~< 
"0 treurigheid op note 
Ons staan op musikale afskeidspote 

Na bykans drie en •n half jaar in die musiek
biblioteek verlaat ~ev Cecile Coertze ons op 
30_Mei om haar volle aandag te skenk aan tuiste, 
tu1n en telg. Laasgenoemde se opwagting vind 
iewers in Augustus plaas. Ons hou duimvas dat 
alles goed sal afloop en dat ouers en kleindinq 
mekaar gou en goed sal vi nd. -

Op akademiese front gaan dit onstuimig tussen 
al die toetse en take deur, maar wat, die einde 
van Junie is gelukkig om die draai, dan kan ons 
weer asem skep. 

uit die afdelings 
Beplanning 

Die Afdelin~ Beplanning en Cntwikkeling gaan 
•n rare situasie te0emoet: ons sal binnekort 
twee graswewenaars he! 

t-~nr Peter Lor het sy fl-verhandel ino vol tooi 
en stuur sy vrou en seun oo vakansie sodat 
hulle kan rus. Mnr Rolf T6nsinn oak die saak 
effens ander aan: hy stuur sy vrou en kinders 
by voorbaat oo vakansie (oorsee!) sodat hy aan 
sy M-verhandeling kan werk. 
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3de Verdieping 

Sou u qraag die pos van vakbibliotekaris wil 
beklee? Spoor tien boeke en/of tydskrifarti
kels oor die vol9ende onden~erpe oo: 

1. Beesmis as brandhout. 

2. Lascaux grotte in Frankryk en die mense 
wat hulle beskilder het met die "heilir.e 
diere"+ ~ 

3. Konstruksie van die Verrazano Narrows Bridse. 

4. Dorfgeschichte en Bauernroman. 

Die beloning op u arbeid, 'n bedankingsbriefie; 

Juffrou X, 

Vreeslik dankie vir u ~oeite en hulpvaardisheid. 
Dit help baie in vandag se lewe. 

Student Y. 

Toonbank 

"Nuwe besems vee skoon" en dit het Toonbank 
wel deeglik besef. Mev Denise Wheeler het be
sluit datal die ou verqeelde aanmanings eens 
en vir altyd afgehandel rr.oet 1'/0rd. Interbib
lioteeklenings sou selfs kom aflos sodat ons 
al ons aandag aan die "projek" kon gee. 

Alle ou rekords is uit die kardeks en hoofuit
leenrekords onttrek. Al hierdie 1 077 kaar
tjies is teen die rakke gekontroleer. Gelukkig 
kon 324 opqespoor word maar die ander moes per 
brief aangemaan word. Die "projek" is noq nie 
afgehandel nie, want IBL was skoon bleek ~n 
voetseer na hul ervaring van normale diens by 
Toonbank. Danksy mev Attie de Frey se fenomi
na 1 e I'Jerkvermoe kon ons IBL se hul p ontbeer en 
die "projek" sommer so tussenin inpas. Al wat 
oorbly is dat mejj ~~ariiHte Bothma en ~lagriet 
Bruyns by Administrasie sal probeer om adresse 
te vind vir die 110 adreslose kaartjies. 

Ons hartlike dank aan almal wat so hard oewerk 
het om hierdie projek so ver te voer. Toonbank 
hoop natuurlik dat mev Wheeler en mnr Otto nie 
nog sulke takies vir ons sal beplan nie. Ons 
is eintlik besig genoeg net met gewone roetine 
werk en bediening! 

Grand verdieping 

Oo die Grondverdieping 9ebeur daar toq altyd 
interessante din~e! 

As mej t--1agriet Bruyns ons nie skoon oo hol het 
oor die terroriste wat hul olaas in die Noord
Transvaal bedreig nie, dan kom mev ~arietjie 
Verster soos 'n arabiese prinses hier opaetooi 
(maar nie vir lank nie!). Sy het verkies om 
die tulband liewer te verruil vir haar natuur
like kleur hare. Die noqing tot "hiqhlight" 
effekte was nie so geslaagd nie. 
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~lev I rene Venter hou ons op en wakker met a 1 
die kenwysies wat sy vir ons sotto voce voor
sing. Sou dit dalk wees waarom mej ~ari~tte 
Bothma ons so onven'laas oorva 1 het met haar 
verlowing? Ons wens vir ~ariette en Tinus baie 
hartl i k gel uk, maar ons \'/Onder of Ti nus \<Jeet 
van die "Night Fever"? 

Mej Susna Hurn is toe Vrydagaand met ~la rth i nus 
Hall in die huwelik bevestig. Ek glo ons het 
almal na ons asem gesnak toe die bruidjie haar 
verskyning 9emaak het. Ook aan Susna en ~tar
thinus ons hartlike gelukwense vir moei jare 
vorentoe. 

Moenie dink dat G.V. nie oak sy opwinding het 
nie. Behalwe dat ons soms twyfel aan mej Ansie 
Nolte se "mediese" behandeling wat sy ondergaan, 
wil dit voorkom asof Hein se teenwoordigheid 
net die regte medisyne vir haar is. 

Is daar enige rersoon wat aspirasies het om 
'n TV ster te word? Vra net vir mnr Michiel 
Strauss. In elk geval Giel, ons is trots op 
jou vertoning tot dusver, hou so aan! 

Dntsl1~iting 

Saam met die stewels, swaar-opstaan en snees
doekies wat die winter ingelui het, is die 
laaste klompie vakansie~angers ook terug by die 
Merensky. Mev Amke de Jager het saam met haar 
gesin die laaste bietjie somer uit die jaar op 
Warner Beach qaan haal. Ongelukkig het Pieter, 
haar seuntjie, se skoene soveel van die see ge
hou dat hulle die De Jagers alleen terug ge
stuur het Transvaal toe - 'n ontstellende ont
dekkina wat eers cemaak is die aand voor die 
skoal ;eer sou be~in. Die gevolg - Ma en Pa 
se ontsteltenis het gou in 'n lagbui verander 
toe Pieter e~t1e doodluiters met sy wit "tekkies" 
skool toe is - en die middag 'n paar nuwe skoene 
ryker geword het. 

Intussen bereik die motorbestuurkoors sy hoog
tepunt, en sal mevv ~anda Lang en Anita Visser 
seker binnekort met hulle lisensies kan spog. 
Gelukkig vir hulle sit qie qrys hare wat met 
die leer saam gekom het~ op hulle leermeesters 
se koppe. tlanda erken da t sy 'n voorl iefde 
vir motors se buffers ont ... Jikkel het - veral 
as dit Cressidas is, terwyl Anita lang draaie 
om die nuwe Audi ry. 

Mev Helene Fourie het ook 'n draai by die see 
gaan maak- en vasaestel hoe lyk Shelley Beach 
deur 'n reengordyn. Gelukki~ het hulle net 
betyds terug gekom, want 'n uur nadat hulle 
weg is, het die pad so verspoel dat hy gesluit 
moes word. 

M~vv Leonie van Wyk, Amke de Jaqer en mej tlanda 
M?rsner gaan so vir blee \veke erens tussen ~le
d~es en Voo~klinies ~1erk. Hulle gaan helr met 
d~e oorpl~s1~g van.di~ Verplee9kundeboeke na 
d1e nuwe t·.ed1ese b1bl1oteek. Een dino waaroor 
~~s bekommerd_ is, is hoe ons so lank ~et net 
een Manda en een Leonie in die Afdeling oaan 
klaarkom! · 
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Daardie padda-wbu-~aan-opsitstaopie wat sommine 
~ense in die rerensky deesdae ooenbaar is nie~ 
die Russiese griep nie, maar die produk van 'n 
weerrragstewel ·.-~at sy merk oo 'n paar teer dames
voetjies gel~at het. Gelukkig behoort dit net 
tydelik van aard te wees! 

~!ev Mathilda du Preez berig van Veeartseny af 
dat sy 'n fotostaat~asjien al net so ~oed kan 
herstel soos enige tegnikus. Sy het intussen 
so 'n liefde vir die inwonende kat(astrofe) 
ontwikkel dat sy glads Sondae ry om hom te 
gaan kcssee! 

Ti ksters 

Ons wil net vir mev De Bruyn baie welkom heet 
hier by ons in die Tiksterseksie. nns hoop 
dat sy dit hier by ons baie sal geniet. 

Ons wil oak vir mej Schoeman alle sterkte toe
wens. en ons hoop dat sy sommer baie gou weer 
terug by ons sal wees. 

redoksie · 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Ti ks ter 
t·1ede~tle rke rs 

Beplanning 
Aanska fa fde 1 ina 
Bindery -
Leendienste 
Ontsluitino 
Sos i a 1 e K01ni tee 
Tiksters 
Tydskrifafdeling 
Vakbibl iotekaresse-

en assistente 
Onderstepoort 
B M I~ 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek
Diskoteek 

Fotograaf 
Fisiese Versor~ers 

Mej J du Praaz 
Mev M L Kuhles 
Mev a von Ehrenberg 
Mev M-L Erasrnis 

Mej J Joube:-t 
Mev E du Plessis 
Mnr C ;= Buys 
Mev i1 Verster 
Mej M Lee 
Mnr J Davies 
Mej c Potgieter 
Mev B Gunter 

Mev C van Waesberghe 
Mev H Nel 
Mev M '>-Jillemse 
Mev A van cer Watt 
Mej J du Pree:: 
Mnr D R Schwartz 
Mev B von Ehrenberg 
i1nr P de Ko.:::K 
Mej W Shi;J;-,3n 
Mnr \-J Porter 
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totsiens 

mev. C.Coertze- musiek 

mev R v d Berg mej E Lategan 

well<om 

mev E de Bruyn 
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Biblioteekverwaarlosing : Gebrek aan 

Vi sie of F i nansies? 
By die totstandkoming van 'n nuwe universiteit 
is die voorsiening van biblioteekfasiiiteite 
altyd 'n hoe prioriteit. Trouens, ~ie eerste ge
bou wat opgerig word, bevat feitlik sander uit
sonderina ook die biblioteek. In daardie stadium 
is die universiteitsowerneid ~it eens dat geen 
akademiese aktiwiteite kan plaasvind alvorens 
biblioteekfasiliteite beskikbaar cestel i s nie 
en 'n besondere groot deel van di~ nuwe univer
siteit se fisiese fasiliteite word cewoonlik 
aan die biblioteek afgestaan. In gevalle waar 
'n universiteit moes begin funksioneer voordat 
met die oprigting van nu\ve gecoue begin kon 
word, is dit interessant om te let oc die gewel
dige ywer waarmee minstens voorlooige Diblioteek
fasiliteite beskikbaar gestel is. Die voortref
like v~yse \vaarop die RAU destJdS 'n biersaal as 
biblioteek ingerig het, is 'n goeie voorbeeld 
in hierdie verband. Wat UP betref, is 'n be
sondere groat deel van die ruimte in die eerste 
gebou op hierdie kampus \die :,estaande Ou 
Lettere-gebou) ook aan die biblioteek afgestaan. 
Dit wil egter voorKom asof 'n universiteits
owerheid se biblioteekvisie seneig is om te ver
dof na mate die universiteit croei en daar soveel 
aandag aan ander sake (wat di(wels min met die 
akademie te doen het) geskenk roet word. Dit 
bring mee dat biblioteekbehoe~:es eie aan die 
groeiende un i versiteit dikwels nie behoorlik 
in ag geneem word nie. Solank die studente 
min is, is dit immers makliker om rui~te vir 
25% van die gebruikers te voorsien! 
Kyk ons na die posisie van die Suid-Afrikaanse 
universiteitsbiblioteek is daar rede ~ot kommer 
oor die biblioteekvisie \~at scrrmige universi
teitsowerhede openbaar het en waarskynlik nag 
steeds handhaaf. In verskeie cevalle is die 
biblioteeksubsidie wat van rec~rinaskant ont
vang is nooit ten valle aan die biblioteek be
skikbaar gestel nie en is die minimum standaarde 
wat ten opsigte van biblioteeKruimtes behoort 
te geld nie ooreenkomstig die groeienae aantal 
studente toegepas nie. 
Die biblioteekverwaarlosing wat selfs tydens die 
afgelope voorspoedjare waarnee~oaar is, laat 
ons ys by die gedagte aan die afmetinss wat 
dit nou in tye van finansiele nood kan aanneem. 
In die lig van die verlede hou die moeilike fi
nansiele omstandighede waarin ens universiteite 
tans verkeer vir die universit~itsbiblioteek 
niks goeds in nie. Die skadelike uitwerking 
wat onvoldoende biblioteekfasiiiteite op die 
genalte van akademiese onderrig en navorsing 
kan h~ en die implikasies daarvan vir die ont
wikkelino van ons land en sv ~annekracooten
siaal be~lemtoon die verant~ocrdelikh~ld wat 
tans op die skouers van die universiteitsbib-
liotekaris rus. vervolg/ .. 

U_ f?- Biblioteekdiens- nuusblad ~UNIE- 1978_ 
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Hierdie oMstandighede moet ons in die eerste 
plek tot kr~ti~se ~elfondersoek dwing. Die 
SKuld \"lr blblloteekver,.;aat·losing ken r.ie 
:;onder rr.eet" voor die deur· van ur.iverSitP.its
owerhede gele \·tord nie. Trouens, d·it is te 
bet\•Jyfel of die universiteitsbibliotekaris 
sy professionele verant·.ioord~likheid v;el ten 
vo1le nagekom het. liy r~oet ber-eic v1ees om 
ock wyer as ~ie bibliots~k se mure te dink en 
te beweeg. Sy bi~lioteek se toekoms word 
immers ook bepaal deur die biblioteeknesind
heid van die universit~it se Topbestu~r en 
Raad. In die l ig daarvan met hy steeds 
daarop bedag wees om oie ncdige kennis oor te 
dra en na aanleiding daarvan samewerkinq en 
begrip !:Jy die ur.iversiteitsper.soneel en~ 
-ower~eid te bewerkstellig. In die belang 
van d1e universiteit self ~oet die biblio
tekaris toesien dat die ~eriete van die 
bibliotceksaak n1e onderskat word nie. 

hlhcewel oak CP se Biblioteekdiens onaeluk
kig nie sy valle ~wota in die voorspo~djare 
ontvang het nie, is die huidige biblioteek
gesindheid van uns ~ektor en Raad 'n in
spirasie om ons taak in die moeilike tve wat 
kern met durf en verantwcordelikheid aa~ te 
pak. ·l·1ag die moedige besluit van die Uni
versiteit van Harvard tydens die deoressie 
van die dertig~rjare en die dividen~e wat 
ctit eventueel opgelewer het, staeds in ge
dagte gehou word: 

" .... it chose to pursue aggresively the de
velopment of its library collections at the 
very tinie when most institutions had opted 
for a more conservative posture. Book and 
~eriodical budgets el~ewhere were slashed 
thus_creat~ng p?rmanf::nt gaps in library ' 
ho 1 dings. Forty y~ars 1 ater one can better 
~ssess the impact of Harvard's decision to 
build rather th:m retrench." 
(Journal of Acad£mic Librarianship, col. J, 
nr. 4, p. 192) 

Prof E D Cerryts 
DIREKTEUR: BIBLIOTEEKDIE~lS 

B ESTEDING VAN FONDSE 

Op 1 Januarie 1978 het die biblioteek 'n be
raa~de verpli0ti~9 van R91 235,00 nehad wftt be
sta~n het uit R25 807,00 te~ oosi~fe van nele
wer·de rekeninqs en R65 423,0G ten oosi(1te-van 
boeke wat ir. 1977 bestel is r.-aar or' 1 Januarie 
nog nie ontvang is nie. 

Vanaf 1 Januarie tot Jl ~ei is 3 936 boeke teen 
'n bera.:Hnde bedr.10 •J;;n R71 340,00 bestel. Ge
d!Jrende dieselfde tyd9erk 11et die onder"ler.oemde 
uitbeta1ings ~eski~d. ~ 

Boeke 
Tydskn fte 
Bladmu~iek/Plate 
Bindery 
Invoerheffi nr-1 

rota a 1 

K 83 39;?,00 
Rll8 002,00 
R 1 236.00 
R 3 354.00 
~_J 373;0~ 
R209 857,00 

~<uns 
Oit wil voorkom asof kunstenaars di~ tyd van die 
jaar baie bedrywig raak, w1nt dis net uitstal-
1 in gs o ;·a'! • 

interessante uitstallings van die ~fgelo~e tyd 
s1uit in oie van Renee 1e ;ou:< se ·'Die skrif aan 
rtie muur" tot die meer kcnvPnsione1e i·:erk van 
6erne Hesselbarth en Anne \Jaoc:naar. 'n Be
sondere uitstalling v:as die van Richard Adar;,:; 
se s taa 1 bee l dhoui·lerk en pottebakkery, r.:et se lfs 
klein boompies geplant in die houers wat Richard 
spesiaal vir hulle gemaak het omdat hy 'n 
groat voorliefde vir Banzai het. 

Hier op die kar.1pus i'las daar "Iilforma" - 'n ten
toonstelling van skilder~edia en - tegnieke, 
saamgestel deur die skilderstudente van die 
r:e~arter.:ent Beel dende f~unste. Die 02parter:1ent 
hou stimulerende uitstallings en 'n gere~lde 
b'=soek aan hierdie Beeldende r..unst2-Ca1ery is 
beslis die ~oeite werd. 

LEAFY LM1ENT 

You have to talk to pot-olants 
I'm told on every hand, 
Encourage them to b~oo~ a~d grow 
and they wi 11 understand. 
But I've got a Busy Lizzie 
that does'nt flower at all 
and a very small Begonia 
that's wilting in the hall. 
The fer·n I bouoht 1ast Tht~rsda·t 
is aln>ady partly dead · 
So I'm go1ng to buy a plastic pla~t 
and talk to that instead! 

Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019



Kinderteater : Reinaard Die Vas 

Dis weer tyd om u uit te nooi na ons Kinder
teateropvoerin0. 

Hierdie jaar is dit 'n aanbiedin0 wat oeba
seer is op die baie bekende verhaal van 
Reinaard die Jakkals. 

Konina Nobel, die Leeu en sy vrou. is soos 
gewoo~lik die vorste van Diereland. 

Bruin Beer, ~olf Iesearim, Coutans die Poedel. 
Tibert die Kat, Cuwaard die Haas. Kanteklaar 
die Haan is van die onderdane van sy ryk. 

Die sluwe vos Reinaard en sy vrou. Reinarda 
qebruik elke ~oontlike en dikwels on~oontlike 
geleentheid om Nobel en sy onderdane poetse 
te bak, te uitoorle en om die bos te lei. 

Al~al diere, maar to~ so ~enslik! 

Die onvoerin~ word 0edoen deur ons senior 
studente onder spelleidin0 van Carel Trichardt. 

.?__peelv~ 

Plek 

Besr}reki nn 

VERJAARSDAE 

22 Aunustus tot 2 Septe~ber 1978 

Haskerteater (h/v Tindall- en 
Lynnwoodwe(J) 

Kinders : 55 sent 
Volwassenes R1,10 

Computicket 
Besorekin~ ooen 1 Junie 1978 

VIR DIE MAAND JULIE 

Mnr G J Luus - Bindery 3 
Mev I Smith - Vakbibliotekaresse 8 
Mnr J J N Davies · Vakbibliotekaris - 11 
t-'ev J de Klerk Musiek 16 
Mev KG Viljoen Ontsluiting 19 
Mev S Swaneooel - Vakbib. Assistent - 29 
Mev S le R van Wyk - Vakb1b. Assistent - 31 

3 

LUS v1r LEES? 

iV1. E.R. 'n Kosbare Erfenis ( 810·6 566187) 

Hierdie werk bevat brie~"e deur 1LE.R. neskryf 
~an 'n verskeidenheid mense gedurende die jare 
1916-1975. Uit haar briewe leer 'n mens die 
skryfstet· ken. Hi'lar vriende het vir haar baie 
beteken. Een van die dinne wat haar na aan die 
hart nele het. was die Arrnblankevraaastuk. Ver
al me~ die mo~der, wftt 'n buiten~ewo~n swaar 
las moes dra. het sy baie simpatie gehad. M.E.R. 
was 'n aroot voorstander van die aebruik van 
Afrikaans as voertaal in skole. 6ie A.C.V.V. 
waarvan sy die eerste reisende en or«Janiserende 
sekretaresse vJas, het 'n spesiale plek in haar 
hart inneneem. 'n Hele naar van die briewe 
beskryf dan oak die dorne wat sy o~ haar reise 
aanqedoen het. 

Haar skrywe aan vriende en familie, vJeerspietn 
haar lewensbeskouinn. Telkens tree haar beskou
ina van die dood na vore: ''Ek dink die dood is 
net dat jou job afqehandel is. en die instru~ent 
waardeur jy dit oedoen het, kan maar weane0ooi 
'IJOrd. verbrand of begra1>1e." (!).129) - · 

Dwarsdeur haar le~·1e, het die skryfster intens 
in die letterkunde belanarestel. Oor haar eie 
werk was sy baie beskeie: 

'n Verdere kosbaarheid van die boek is dat dit 
'n beskrywina van ~olitieke en ~aatska1like toe
stande gedurende die tydoerk 1916-1975 weersee. 

'n Boek is 'n vriend; 'n goeie boek is 'n 
goeie vriend. Dit sal met jou oraat wanneer 
jy ~·lil he dit moet nraat, en dit sal SviY£1 wan
neer jy wil he dit moet swvc - en daar is br~ 
min vri en de wat wys nenoe0- 1 s om s6 te h.=mde 1 • 
'n Biblioteek is 'n versamelina vriende. 

Lyman Abbott 

"If you want all the library books back I'll 
have to make another plan" 
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0 U 0 E R 0 0 l'v1 S 8 E PER K I N G 0 P S 0 EKE ? 

(n a v die voor9estelde nuwe wetgewina op 
Publikasies) 

Joan Kruger. Die Transvaler 22 Mei 1978 

Twinti~ers, derti~ers, veertiqers, vyfti9ers, 
ses t i oers ...... . 
56 sal ons in die toekorrs ven1ys, nie na Afri
kaanse skry\~ers ni e, rr.aat· na die 1 esers: 

(Waarvan 'n mens ho~elik nie hoef af te lei dat 
net oensioenarisse die jongsti oewaagde boeke 
sal rr.a9 lees nie!) 

Seurkouse sien seker klaar swari~heid vir die 
toepassing van '" ouderdomsbecerkin~ o~ boeke. 
Maar hoekom? As kroee en flieke dit kan doen, 
kan biblioteke en boekwinkels dit seker ook 
regkry. 

Vry stori~s 

Eitli\. aaan dit 'n hele oiTl\':entelina inlui. 
Lewensb~ekie in die hand sal jy joG reg om 
i ets te kan lees, eers moet bev1ys. En rna • s 
sal hu1 vrystories saam met die doktersboeke 
en nog wat in die han~kas ~oet toesluit. 

Daar is natuurlik verskeie voor-die-handligpen
de oplossings om die cuderdomsbeperking pyn
loos toe te pas. Die rak-stelse1 is een. 
8eginnend by kleuterboeke in die heel onderste 
rak, werk jy stadipaan bcontoe. En waar jy nie 
kan bykom nie, ma9 jy no0 nie lees nie. Sad
dies vir die ouens wie se bene en arms nie 
saam met hul ouderdom aannewas het nie! 

Dit sal o m verseker dat ons hone letterkunde 
minstens altyd uit die boonste r·akke is! 
lets wat nou nie altyd die seval is nie. 

'n- .1\ndet· metode is or.1 boeke in arootdruk vi:· 
jong lesers te druk. Hou cuer jy word, hoe 
gewaagder word die boek en hoe kleiner die 
druk. r,s jy die dag die kleindruk nie meer 
kan lees nie, dan moet jy weet: hierdie 
dinge is nie meer vir jou bedoel nie! 

Gelukkig het party skrywers t·eeds die v1s1e 
en voorsiq aP.had om in hul romantitels dui
delik die.oGderdomsarense aan te dui -
soos Etienne Leroux- ~edoen het ~et sy 13-44. 

Soos die was-aanwysinas on alle kledinastukke 
kan 'n stelse1 simbolE'i! r.atuurlik ook ontwero 
word wat die waarskynlike ouderdomsaroen oo 
die stofomslao aandui. Dit kan beain met die 
skets van 'n iopspeen en eindi0 r.1ei twee 
pieringoe. 

Rook 

Daarbenewens, op die trant van die surgeon
oeneraal wat bevind het rook is nadelia vir 
}ou oesondheid, kan 'n newaande boek 'n klein 
waarskuwinkie dra dat by die--lees daarvan jou 
bloeddruk k~n sty~, jou oolsslan verdubbe1 en 
ander onnoembare veranaerin~s kan plaasvind. 

Gewaarsku, soos hulle s~, is ~ewaoen. 

Hiskur.de 

r3nkbaar, soos oor die Nuwe Wiskunde wat eers 
na my skooljare inrestel is, is ek darem ook 
om nou oud qenoeo te 1vees vir hierdie ouderdoi1's
beperkin~ op boeke. 

Dertien jaar oud, toe lees ek Die am~<~ssadcur 
van J\ndre Brink. Toe my l"a di Cc1of wo-;:J"Te"ts-;· 
keer ek benoud. Hoe kan 'n mens jou ma toelaat 
em sulke dinge te weet! 

r-- Kies jou vriende soos I keurio,. 

fViLJS ie~< 

jou boeke: mir. maat· 

Jam2s Ho~>Je 11 

Koud. Ja koud. Ons het nie eers die televisie 
se sinoptiese weerkaart nadia om dit te voor
spel nie. Hier by :r.usiek voel 'n mens dit som
mer aan jou tone wat voel of hulle hul rec~atiqe 
aandeel aan bloedsirkulasie ontse word. Ja, ons 
het ver~>Jarmers, maar die argitekte het destyds 
nog onpraktiese idees aehad oar waar hulle aan-
9ebring moet word. Om-nie eers te oraat van 
die aantal verwarmers ten oosbte v~m die ruim
te wat ven:arm ~oet \'lord nie. 11iskien moes hul
le •n bietjie qaan lees het oor wat die ou 
Ro~eine al 0eweet het van ondervloerse verwar
ming en dit hier toegepas het. Die uitdrukkinn 
se mas nie verniet "kop koud en voete warrP " -
en "koelkop bly ... ~ nie. Juis hierdie vola
Ol·de is by ons omaeruil. Die verwarrPers sit 

op onpraktiese plekke teen d1e dak en nou is 
dit 'n geval van heethoofdig en koudvoetiq. 

Dit 1-1as rrev Driekie de Klerk nie qegun 0:11 •r. 
vreer1delir.g te 1vees in die i:lusil<.;le Jer:.:salem 
nie. Medestudente en dosente was aanqcr.acf"'' 
~erras 0~ te s~en dat die bekende vreemde1ing 
lel"~nd u1t mus1kale geledere is. 

Onder die druk van 'n oebruikersaansldr on 
boeke, plate en partiture het sy baie ccu oo 
dreef ~ekom en nag nie weer kans oekry-om u~t 
die dreef te kom nie. As 'n mens dit so ~an 
stel. SoiTner vroe(1-vroeC1 het sv ook ret eier.
aardi~e vers0eke te doen ~ekry." 'n Heer stan 
op 'n midda0 in en be0in toe onderhandel oor. 
die skryf van 'n musiekgeskiedenistaak. Na
tuurlik nie deur homself nie. Nee wat, hv het 
to0 nie tyd d~Jrvocr nie. As mev de Kler~ net 
vir hom die taak wil skryf, sal hy haar RZO.OO 
of so iets daarvour betaal. Hv ~oet die t~ak 
indien by 'n ander univer:.iteit ten einde toe
latin~ tot eksamen te kry. Nodeloos om te se: 
Hy het nie hond haaraf cer.aak nie. Hv is oaie 
r.etjies ir~neli<' oor die t~tiek van sulke aka
demiese gedrag: 
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Uit die middestad 
Soms as die strate so woel hier or ons. verlan~ 
ons na die rusti~h2id(!) va~ ons ko11e0as in 
die Oeste. tlens raak sor.s saa~ met die ver·
keer onrustiC'l en ontstuir:ic. · Jy r1eld SOI'!"S on-

. C'lelukke aan by die blitsoatr0llie en sJms voel 
jy lus o~ jcuself aan te r.eld! 

Miskien het julle daar in die Oeste oo~ no('l 
di~ voordeel dat julle vinnir in 'n ~tensuur 
op 'n straathoek in 'n karavaan kan naan kuier. 
'n Gipsy-karavaan. Dan kan die ou vrou vertel 
van die heerlike dae wat naan ko~ : van swem
baddens en blink ~otorkarre . van ~root huise 
of vakansies oorsee. En dit alles-net vir 50c 
(vanda0 word alles duurder - miskien dan Rl.OO). 

~~ar pasop vir die soort van din9. Saul was 
'n koninq wat in lencte kop en skouers bokant 
sy onderdane uitgetr6on het. 0~ 'n daa was 
hy ook by so 'n da~e. Die uiteinde vandie 
saak was dat hy in 3y valle lennte on die 
9rond neer~eslaan net. Byna soos 'n tuinhark. 

Dit b1yk ~een ontvluctin9 te wees rde. ~:aar 
too . . • • . . . Ons qlo ~os nie aan die ~·oeters 
nie! r':aar to~ .... · . 

Ek moes anderda~ besoek Gaan af1e by mense in 
'n woonstel~~ok. Die no~~ers bo-aan die deure 
het aeloop 11, 12, 12b. 14 ens. !3 was daar 
nie. ~·iens \'lor.der. 

En as mens 'n rusie aemaak het, 900i jy net 
sout oor jou skouer en alles is weer reg. 
Onthou- dit r.oet die 1inkerskouer wees. 
Moet net nie die volgnede dag van slanr.e of 
geld droorn nie. Dit is rusie weer van voor 
af. 

Orcor.1 van baie ~'later· en finansHne r.'Oeil ikheid 
le voor die deur. Ek wonder waarom mev ~eitz 
die ander dag gedroom het sy verdrink. 

Draai dade1ik 'n hen wat kraai se nek om. Dit 
voors~el tog net on~eluk. Wat sou mens maak 
met 'n haan wat kekkel? 

~~ar reqtiq, alie grappies on 'n stokkie. f·~Y 
vraatjies is alral raan toe.· Hoe dit daar 
lyk, we~t e~ nie, maar van di~ lastioe knoppies 
op my vel is ek ontslae. 

Volqens my teekoopie moet ek nou ophou. Die 
tyd is uit. 

Groetnis tot volsende keer 
Bui temuurs 

(Onthou - daar is nc0 ·~ naar nacte om die 
Julywenr.er los te droom!) 

~ Mev du Toit het sodani~ aannesterk dat sy 
intussen \·1eerkon be£: in '.-J2rk. -

~ Ons dink no~ Jan r~v Neitz se moeder wat 
steeds baie siP.k is. Sterkte! 

~ Die twee tokkelckke hier het toe eks~ren 
ceskrvF. Dit ~et toe nie alles voinens ol~n 
VErluOV nie. want Sier., DI"CffieS "<;pet" OOk 
sor:'S mi s. 

5 

uit die afCalings 
Beplar.ning 
Die ~fdelino Beplanninos- en Ontwikkelinnsdien
ste het 'n personee11 id ryker ce\·I•Jrd •n die or~r
soon van ~ev !ssie Yoe~e~oer. Sy kcm ~nr Peter 
Lor helo ~et a1e nu1svest1n~sprojek. in bes~naer 
die h2r·uitlerr van so;nmi~e van die vlcere. Qns 
ve,...,.Jelkom nu~·;e bloed en n!Jv:e idees- ~artlik 
welkom, ons hoop u werk lekker! 

'Jerder het ons 'n motor ryker oeiiOrd. Die prar
ti9e Rover w~t park~erterrein P3 so~s versier. 
behoort aan rrev LorraireErasmus (en ilaar ~an). 
Ons het hom al uitnet~ets - dis 'n motorentoe-
sias se drooM! · 

Aa~ die einde van hierdie maana 15 ons sonder 
baas. Mnr H de Bruin oaan 'n welverdiende va
kansie ~10U ln d1e warrrel' dele van OnS 13.nd. 
Ons hoop u peniet die besoek aan Suidwes! 

Oo Saterdaa 24 Junie word mej Jeanne Joubert 
mevrou Ciliiers! En as 'n bonus venre!< riuTie 
'n week daarna oo 'n heerlike toer na Suid
Amerika as lede van die UP-koor. gaie ael~k. 
Jeanne en Pierre! Alles van d~e beste vir 
julle toekor.1s saa~ en rrag dit rret julle ~aie 
goed ("aan. 

Grand verdieping 

Die een verskuiwinn na die ander een vind bv 
die toonbank plaas: Di~ keer is dit tot ve~
lies van leendienste en 'n rroot aanwins vir 
Africana. r·1ev t·laretha Kuh 1 es naan ons a an Li~e 
einde van cfie 11aand verlaat om-aan 'n musiek
versamelin0 in Africana te werk. 

~~ev Kuhles was sedert Februarie 1976 by die 
hooftoonbank werksaam waar sy altyd met 'n 
9limla~ sonder om ocit te kla, meer as haar 
dee1 ce~oen het. Niks was ooit vir haar te 
veel IT:oeite nie en sy sal altyd tyd vind OJ"'l 

~ie gebruikers (en ons!) te help. 

Ons sal jou ba·ie mis f1aretha - ·,vant ons \~at 
saam ~et jou rewerk het, weEt ~at jy vir leen
dienste beteken het! Ons hooo dat jy die werk 
in Africana baie int~ressant sal vind e~ dat 
daar vir jou net sulke 9root waarderin9 sal 
\>lees as hicr. 

Aan mev Attie de Frev wat nou mev Kuhles se 
pligle oorneem, bale--gelt.:!< en sterkte oak.: Jy 
kan van ons sanewerkinn verseker wees Attie. 
(iHe dat r:ev Ce Frey eni9e safT'ewerKinCl nodin 
het nie \oJant alhoewel sy so klein is het sy·· 
die werksver~oe van 'n bees. Sv k~n in 'n 
dag verrna~ '-iilt ons ander in 'n week ~~~ dcen!) 

Juffrou Ansie ~olte het nroot olar.ne. Sv oaan 
byCITe~bl"J:studet>r ~n sosia-'11 wees. er. 
brei. ~n3ie. ons Ka~ nie W?n vir volrande 
winter ~ie. Jy rJet raar 'n hele naar testel-
1 ir.gs vakar~t 11,111 \~.'lnt Of'i'i r:a:ln sonr dat ;~eorei
de klere volcende winter eers ~ode is! 
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Ansie, die Voor~rft dse Studieversameling ~aan 
armer wees sunder ou, ·r1aar da 1 k \'lord 'n f'1an 
se huis revu1 ~et ou warmte! 

Voorspoed vorentoe - ons hoou saar'l ~et jou dat 
jy jou qrootste v2~1agtinas sal oortref. 

TYDSKRIFTE 
In tydskrif administrasie gaan dit klop-disselboom 
Al was die kelder•terskui\'ling soos 'n nare droom 
Ons help trek maar vir ~ledies so nou-en-dan 
(om in oefening te bly, en te wys ons kan) 
Ons maak voorraad-opnames by B~~ 
en geniet die blaaskansie w~t dit ons gee 
So leer ons die vriende1ike mense daar ken 
En kan ons sodcende al 'n stem vaspen. 

Weens die gcwoel en gewerskaf ~Y die ~ediese bib 
ontvana ons duolikate dat ons sc wip. 
Die poskamer 1yk soos 'n groot romme1hcop 
en mens is maar versigtig hoe jy daar 1oop. 
Met die 9esondhei d - goed dankie. gl'.!en klagtes nie v1at 
wie's 'n orieo~iem miskien om or.s vas te vat . . ~ -

Is die ruimte te min, en die voorraad te veel. 
Vra net vir tydskrifte om die sakie te re~l. 

Ontsluiting 

r·le; r·larriet Lee het toe deur hflat· eie s~rywery 
oo; motors ook die "Koors" ontwikkel - sy soaar 
nou kliph3rd en praflt, ~et en slaap net ~otors. 
Verlede: v1e2k het sy h?.ilr "1eer1 inn" !]E:kry en 
ook al vir haar eerste bestuurles reqaan -
dwars~eur die stad~ ~aar instrukteur het beslis 
'n croot vertroue in vrouebestuurders! Sterkte 
vir-die volsende 1esse, 11i10riet! Veral ook vir 
jou instrukteur! 

~lev Ri eta Otto hou •trees 1 i k ba i e van 1 emoene -
sy ''steel" dit sor.rr-er sakkie-cewys. Die onver
wa<"se 1emL'2rle in haar r.otor het haar die hele 
mi2daq oo hete kole reh~d 0~ 15h30 vind sy 
toe ·~ ~rief.cc n~ar rota - ierRnd se bode 
het dit in 1ie ver~e~rce :)ache lailt bela:1d! 
;)ie ies: ;:-oer,ie "l!dar·aevo le C"oed daarir: L1<1t 
randle nie! 

I 
L 
6 

Ti ksters 

Baie gel1..1k aan mej Chrissie Potgieter en mnr 
Blikkies Blianout met die qroot dao, ons ver
neem dat a1ies qoed afae1oop het en die 
"Honeymoon" word in heerlike .,.,eer bes1is! 

~elkom weer terug aan r.ej ~arie Schoe~an na 
haar heer1ike verb1yf in die hosoitaal - sy 
het ons vertel van die 1ekker kos en n~oerec 
ons hoop dat jou nek en run alles weer mooi
terug in 9osisie is. 

t·!ev El na de Bruyn - hull e se nroot trek na 'n 
nuwe woonstel le voor die deur, qewilli0e 
hande om te help word glo gesoek. 

Hev Hi nda 11eyer tret noed koo nehou na 'n do 11 e 
week toe mev ~·larietjie Hillemse, mej Annerr'arie 
~an Rensburg en mev Elna de Bruyn siek geword 
het. Dit lyk darem nie of sy iets daarvan 
oorgehou het nie. 

Ons hoop mej Coertze se seer keel is ook iets 
v3n die verlede - sv het juis aes~ sy is bly sy 
is nie 'n kameeloerd nie, want-dink net hoe 
lang seer sou da~r dan pewees het! 

Mej Annemarie van Rensburg het toe haar leer
ling 1isensie r.~t lof reslaag, dus is daar een 
van die dae no~ 'n patens i el e "Pre tori a -r:otor
bestuurder". 

BOEKBESTELLINGS 

Petrol is nie 'n probleem in hierdie afdeling 
nie. Valery gebruik sommer diesel as plaas
vervanger. Wat van water?: 

Cns wil ons afdeling herdooo n~ Suidpoo1. Om 
sulke koue lug uit te plaas, moet daar ys 
crer.s in die lugreeling se ratte vassit. En 
boonop word die agterdeur gedurig oopgemaak om 
pakkies af te lewer dan trek daar 'n storm-
wind deur ons yl verskansings. Op die hori3on 
dreig bly\<~ende verkoues, iongontsteking en ~~·ger. 
Alternatief: Die gebruik van komberse, 
"~·sasuto-styl". 

Aan die br3nd ooekbestellings 

Na vele dae se swoeg is al die boekbeste11ing; 
a foehar.de 1 - reeds t•-;ee dae voor die a f
sluitino vir die maand. Dit was 'n volstoom
spanpoging om op datum te kern. Die belcning -
nie 'n enkele bes~elkaart in die rooi o.anc
jies! (net tot Junie se bes!e11ing ons 
weer tref!) 

r·'et my vrier1de r:~adk ek dan soos ek met my 
boeke- rPaak. Ek \·lil hu1le he waar ek hulle 
kan vind, maar ek ~ebrui~ hu1le selde. 

Ra.1 nh I·! a i co ::merson 
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DAGBOEK 

'n Week voor van toetsinq deur die vakbiblio
tekal·isse, vteennaguniforrrs gaan haal · en. 'n 
mens weer net een boek af0,ehane1el kry - ~1nus 

'n half, maaK ait jou da9 wanneer 

jc~ pen ret jou naam op aegrafeer d1e vorige 
aand by 'n a1ma materveraaderir9 vasael~ word, 
en jy \·:o1·d opt:;ebeur met:- "~·~an, dis dC1.lk iemand 
wat jou in die oag het, en jou naam in die hande 
wou kry." 

mens as v;eeriT'aadoedie huil-;erio uitsier. na die 
eerste kamp, en die baas belowe (nie sender 'n 
bietjie van "jou wo~ rros") dat hulle t·1aandag 
die o1eisters sal re~hou. 

'n student jou nader by katalogusadvies vir 
die ver3laq van die Franzsenkonmissie, en jy, 
met ore noa so half toe van die verkoue, ver
staan die franse Revol~sie. 

die troeoie ~et die rooi hare by die uni
fol·rr.uitreiking die darr,e v:at stev1els aanpas, , 
help met "it's the biogest six we've :JOt, ana 
there are no sevens ... " 

- mehs meaanies soos 'n eseltjie aanstap ~et 
jou ruosak-tydens 'n voet~lnant~er in die Bly
deriviervlllei, 'n paar m1nute JOU rugsak.op 
'n klip kan laat rus, en ret na die 9edr~1~ 
van die water kan luister wat or 'n spes1f1eke 
~lek deur tie voue van die kloof na jou toe 
aandreun ... 

mens die eerste aand lnnk 9esukkel net om 
kole te maak met nat hout, en jy 1ater die 
braaivleis vol as kan genjet. 

- die nuv~e stao:;te'.•:e1s binne 'n drieb:artuur
die nerwe oor jou hakskeensenings ?f"li:?Sknaf 
het, en 'n mens na 'n maand aan jou kolle~as 
kan wy:; dat die skade herstel is ... 

teen die rmddag rr:et 'n kop vo1 dons wor-· 
stel ~ct klapper en notasiekaarte, en iemand 
bied jou 'n ''mint imperial" aan ... 

ISBN's, konsepkaarte, klasnommers, boek~on
sters jou aangluur en jy brom-brom register
nomme:"s aan 'n kol1ega gee, en die voorstel: 
"drink liev1er etenstyd bietjie Sanato~en Tonic 
Wine •.. " 

ierrand 'n !lt'i'lppie kraa~: "Die tannie s~ 
haar doqter raak verloof aan 'n geoloo~, nou 
wil hulie nie 'n nroot doeniaheid maak nic, 
hu11e sal m1~r so··,n klein immot·ele oar"tytjie 
gee .... " 

-KAT A(LOGU)STROFES 

Na amoer 'n halwe jaar se katalo~usadvies: kan 
ons o~k al lekker saamlag en staaltjies uitruil 
oor al die lief en 1eed wat ons by die dienspu~t 
beleef. Hier is so 'n oaar nreoe uit die "ver
volnverh;:~al". ~!oer'l dit.f!'!aar.die "comic relief" 
op rn besige dag: 

S: Ek seek iets oor Priester Jan. 
K: llat is die Encelse vertalina daarva.1·! 
S: Nee, ek weet ~ie. · 
K: Kom ons ~aan ky:-: r•~aar· in d-ie Brittanica. 

Ho2 spel mens dit? 
S: ?rester J .. o .. h .. n~: 

(Da~r was 'n hele bl~dsy oor aie legendarie
se p2rsoon!) 

S: Het jul1e iets oor "Ficus"? (se ~iekus) 
K : \~ i e i s d it? 
S: 'n soort boom. juffrou! 

7 

Ke~tillOn'JSiH~viseL'I~ sta!) ev1e h1.11Dvnat·di'1 nJ 'n 
student 1·1at a1 'I') C!erui~e tyd voor· die inl i<}tin~s
bora hy die hysba~-staan. 
K: Kom u req? 
S: Ja, ek k;k net hoe leJt dit is? 

fVtG 

die 
K: 

'n dos~n\: 1·:at al 'n he1e ruk ~nerniek by 
klapper Joenin is. 
Kom u rer.? 

D: 
K: 

Natuurlik, ek ken di~ plek mos al lankal! 
~at oresies soek u? 
Die tit0l: D: 

Ueur "niksvermoedende" aav1seur 11ef"loor net 
nadat "Die Bord" bokant ons korme oe!:>laas ·is. 
"Honde1· wat sai gebeur as ons r.ou daai dun 
draadjies wat daai grcot bord vashou, afsny?" 

S: Wat mack 'n mens as dit wat jy soek nie 
in die kGtalonus is nie? 

K: Wat soek u? -
S: Botha - ek sien die katalo0us oegin net 

by E en breek son:mer stomn-a-F bv R ... 
Nadat die student gev1ys is Haar·- die begirl
en eindpunt van die katalogus is, was haar 
kormnentaar: Hil.ai, is hier dan ook laai
tjies?~ 

S: Juffrou, hockora 1vord die '!an Van der fler .. ;e: 
nie in die kata1onus opnenee~ nie? Is dit 
omdat daar so baie van der f·lerwes is? 

Oor die ou met die Spaar.se voorkor;1s, s·.-:art brQek 
en rooi hemp \•tat f'1ate_riaa1 oo:-- t:ul (;evecte (stier
gevegte) kom soek, s~ Amke: Calk 0i1 ~Y net gou 
sy tegniek kom opknan! En !·landa i1orsner: ~lulle 
moet oppas, die bu1 wan dalk buite vir itor~! 

•r. Student wat oortuio is dat geen "Jan Rop en 
sy vrou'' so 'n :'loeilike taak kan trihler·k nie! 

S: Ek soek 1 iefde. 
K: Ag nee? 
S: Ag, ek bedoel ek meet 'n taak uib.rErk oo:-

liefde! 

Die res bere ons vir late~. Sal ons s~: lees 
volnende ~aand verder aan die vol0e~de dra~aties
komiese episode ... ! 

redoksie · 
Redaktri se 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tiks ter 
t·1edewerkers 

Beplannir.C) 
Aanska fa fd~ 1 i ng 
Bindery 
Leendienste 
On ts 1 u it i rw 
SosiJle Ko;r;itee 
Tiksters 
Tydskri fa fdel i ng 
Vakbibliot~karesse-

en assistP.nte 
Onders tep.;ort 
B M l~ 
t·1edies 
Land.bou 
MacFadyen-bi~licteek
Diskoteek 

Foto<)t·aa f 
Fisiese Versor9ers 

Mej J du Pre"'!Z 
Mev ~! I :<.:Jhle:; ,_ 
Mev 6 von Ehrer,Der£' 
r':ev r-~- L Erc::sr1i!:> 

Mej j Joubert 
Mev E du Plessis 
Mnr c F 3uys 
Mev :"1 Verster 
Mej M Lee 
l'inr .] Davies 
Msj c Potgieter 
Mev 8 Gu!"lter 

Mev C vaG Wassberghe 
~·lev H Ne 1 
Mev r·l \.Ji 11 SI""Se 

~ev A van cer ~~tt 
Msj , du PrF::!;:: 
Mnr J R S.:t-·\-wart.:z 
!'·iev E. von Et1!""0I ... ,:Jer~ 

:· .. lnr P .~a Ko.:.l\. 

Me_j w Shi:Jm~" 
M:1r t~ Porter-
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mev. Driekie de Klerk 
-Musiek-

mev.lssie 
Koekemoer 

-Beplanning-

mev. Jean Maree 
-Ontsluiting-
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1928 EN 1978- BEGINPUNT EN KEERPUNT? 

Vyftig jaar selede, op 15 tot 17 November 1928, 
is die eerste Suid-Afrikaanse Biblioteekkonfe
rensie te Bloemfontein gehou. Hierdie konfe
rensie was vir die ontwikkelina van die biblio
teekberoep in Suid-Afrika van besondere belang 
en dit is gepas dat die SABV-konferensie, wat 
vanjaar van 11 tot 15 September in Johannesburg 
gehou word, hierdie ~erkwaardiae qebeurtenis in 
herinnering roep. - ·· 

Hopelik sal die referate wat op die komende kon
ferensie gelewer sal word duidelik aantoon hoe 
die biblioteekberoep sedert die geskiedkundige 
e~rste konferensie van 'n halfeeu gelede ont
Wlkkel het. Nou, vyftig jaar na die eerste 
konferensie, sal o.a. sake betreffende die pro
fessionaliserina van ons bereoo besonder aan-
dag geniet. -

As ons let op die posis1e van die bibliotekaris 
teen 1928 is inderdaad groot vordering gemaak. 
Trouens, van 'n georganiseerde biblioteekberoep 
was daar destyds geen sprake nie. Die Suid
Afrikaanse Biblioteekvereni~ing het twee jaar 
later eers tot stand gekom en dit is aan 'n be
sondere sameloop van omstandighede te danke dat 
'n eerste biblioteekkonferensie inderdaad oe-
hou kon word. -

In 1880 het een van Amerika se rykste nywer
heidsmagnate begin om in Amerika en elders 
enorme bedrae te bestee ter bevorderina van 
kulturele en maatskaplike sake. Verskeie stig
tings en fondse is met die oog daarop in die 
lewe geroep en die grootste daarvan was die 
Carneqie Corporation of New York wat in 1911 
totstand gebring is. Volcens die stigtingsakte 
moet 'n deel van die Korporasie se jaa r likse 
inkomste van ongeveer R6 miljoen bestee word 
aan projekte in die Britse Ge~enebes wat des
tyds ook die Unie van Suid-Afrika inoesluit 
het. -

In 1927 het die President en Sekretaris van 
die Korporasie 'n verkenninasreis onderneem. 
Wat die Unie van Suid-Afrik~ betref, het hulle 
tot die slotsom gekom dat veral twee sake ern
stige aandag verdien, naamlik eerstens, die 
toenemende verarming van 'n buitengewone hoe 
persentasie van die blanke bevolkinq en twee
dens, die uiters treurige posisie v~n die land 
se biblioteke. Wat laasgenoemde betref, het 
die Carnegie-korporasie besluit om biblioteek
toestande in Suid-Afrika deur twec biblioteka
ri sse, 'n Ameri kaner {1-lnr 1·1 J Fer~uson, Staats
bibliotekaris van California) en 'n Skot (~1nr 
SA Pitt, Hoof van die Openbare Biblioteek 
van Glasgow) te laat ondersoek. Na 'n besoek 
van ongeveer 3 maande aan ons land is die twee 
here se reis afgesluit met die 0eskiedkundioe 
eerste biblioteekkonferensie in ~ovember 1928. 

vervo lg; .. 

U_ P- Biblioteekdiens- nuusblad ~ULIE 1978_ 
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In die lig van die beskrywinqspunte insake pro
fessionalisering en opleidin0 wat voor die ko
rnende konferensie sal dien, is die bevindinge 
van die here Ferguson en Pitt insiggewend. Hulle 
was onder andere uiters verbaas en ongelukkig 
oor die besondere gesagsposisie van biblioteek
komitees by feitlik alle Suid-Afrikaanse biblio
teke. Wat openbare biblioteke betref, het dit 
saamgehang met die feit dat hierdie biblioteke 
in daardie stadium deur ledeaelde aefinansier 
is en dat die biblioteek dus-inderaaad as die 
eiendom van die groep lede beskou is. Die be
stuur wat uit lede gekies is, was verantwoorde
lik vir alle aspekte van die biblioteek se ad
ministrasie. Dikwels is daar dan klerklike 
hulo met die heel ontoepaslike titel van "bi
bliotekaris" aangestl. Die koppeling van hier
die benaming aan iemand sander enige beroeps
kwalifikasies en met 'n uiterse gebrekkige 
skoolagtergrond het die erkenning van die pro
fessionele bibliotekaris as 'n beroepsmens in 
die jare wat sou volg aansienlik gestrem. 

Volgens Pitt het die bibliotekaris van die 
Universiteit van Kaaostad selfs oor die selek
sie en aanskaf van boeke geen seggenskap gehad 
nie. Lede van biblioteekkomitees het as leke 
gemeen dat hulle alles van biblioteke af weet 
en het geen rede gesien waarom enige leek nie 
die werk van 'n bibliotekaris kon doen nie. 
Al wat van die "bibliotekaris" verwag is, is 
om die opdragte van die komitee getrou uit te 
voer. Pitt en Ferguson meld albei dat hulle 
tydens onderhoude oor biblioteeksake weinig 
met die bibliotekarisse self te doen gekry het. 
Trouens, volgens Ferguson was die biblioteka
ris se eniaste funksie dikwels sleos om tee 
en verversings te bedien! -

Onder bogenoemde omstandighede kon daar van 
'n vereniging vir bibliotekarisse nie sprake 
wees nie. Trouens, op die eerste biblioteek
konferensie van 15, 16 en 17 November 1928 was 
sleas tien van die aat-en-sewentig biblioteek
verfeenwoordigers bi61iotekarisse! Dit was 
duidelik dat die situasie sleas sou verbeter 
indien voorsiening vir die opleiding van bi
bliotekarisse gemaak kon word. Ongelukkig 
is Ferguson se aanbeveling dat 'n groat bi
blioteek of universiteit in hierdie verband 
die voortou moes neem nie deur die Konferen
sie aanvaar nie. Daar is besluit op die Britse 
stelsel van 'n leerlingskap aangevul deur ek
samens behartig deur 'n eventuele Suid-Afri
kaanse Biblioteekvereniging. 

Vir meer as drie dekades het die SABV 'n be
langrike rol in die opleiding van biblioteka
risse aespeel. In 1962 het die Vereniging sy 
opleiding ten valle aan die Universiteit van 
Suid-Afrika ooraedra en sedertdien word die 
opleiding van bibliotekarisse uitsluitlik deur 

universiteite behartig. 

Op die 1978-konferensie sal die professsionali
sering van die biblioteekberoep indringende 
aandag geniet. Die besluite wat gene~m sa~ wo~d, 
kan soos 50 jaar gelede 'n nuwe bedel1ng Vlr d1e 
biblioteekberoep beteken. Hopelik sal die bi
bliotekaris bestaande bedenkinQe oor sy profes
sionaliteit uiteindelik finaal kan afskud! 

Prof E 0 Gerryts 
DIREKTEUR: BIBLICTEEKDIE~S 

"Vooruitgang werk aansteeklik, en as 'n rcens 
welvaart deel lei dit tot Qroter welvaart." 
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kuns 
Die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging sluit hul 
verblyftermyn in die ou Nederlandse-bankgebou 
af met twee uitstallings in Augustus met 

Maureen Jonker 17.7.1978- 5.8.1978 
en 

Ri na van Graan 31.7.1978- 19.8.1978 

Ten spyte van herhaalde pogings om die ou ge
bou te bewaar, kry sogenaamde vooruitgang die 
oorhand en sal die gebou gesloop word. 

Die Vereniging verhuis na die 36ste verdieping 
van die nuwe Volkskasbankqebou in Pretorius
straat en die nuwe galery-word in gebruik ge
neem met 'n belangrike uitstalling van potte
bakkery vanaf 5 September. 

Di~ uitstalling word gere~l deur die Pottebak
kersvereniging van Suider-Afrika, en 'n besoek 
aan hierdie uitstalling sal beslis interessant 
wees. Gevestigde pottebakkers soos Esias Bosch 
en Tim Morris sal verteenwoordig wees smvel as 
beginners. Die uitstalling word deur 'n beken
de maatskappy geborg en sal die hoogste stan
daarde handhaaf. 

/ 

van doe buiteposte 

BM\N 
"En nog is, het einde niet". Ons trek alweer! 
Dit is trappe open trappe af, van hierdie 
hoek na daardie hoek,uit by die deur en in by 
die deur. Die lawaai is skrik\oJekkend. Van 
buite kom 'n dosent ingestap om seker te maak 
alles is wel hierbinne, want, dit klink glo 
of ons aangerand word. 

Die speed waarr.ee ons moet werk sal eni~e 
wereld rekordhouer na asem laat snak, want 
sodra ons on~isbare eraenisse teruq is van 
hulle vakansie, moet o~s hulle ret-ope arms 
verwelkom en nie met arms vol boeke staan nie. 
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LANDBOU"'IUUS 
Na 'n aangenarre wintet·vakansie is die perso
neel wPer voltallin. Mev Alet Fisher het tuis 
uitger~s en mej Je~netta du Preez het haar va
kansie in die Noordweste by Upington baie ge
niet. 

Die studente het ook in hulle tientalle op die 
biblioteek toeaesak- dis seminare wat dringend 
afgehandel moe~ word en stapels boeke word uit
geneem. 

Ons dank aan mnr Porter en sy personeel wat al
reeds van ons klaargeb1nde tydskrifte begin 
terugstuur het. 

Gedurende die vakansie het ons flikse bode 
Andries van die rustiger tyd gebruik gemaak om 
~boeke en tydskrifte met die stofsuier 
deur te gaan. 

Ons greet vanaf die oos-kampus en wens almal 
sterkte toe vir die tweede semester. 

MUSIEK 
Die Julievakansie het aan ons die geleentheid 
aebied om take aan te pak waarvoor daar nie 
gedurende die semester tyd is nie. Die groot
ste aedeelte is in beslag geneem deur 'n "voor
raadopname" te r.1aak van die boekversameling. 
Wat ons al redelik lank vermoed het is dan ook 
met die opname bevestig, naamlik dat daar heel
\'lat boeke is \'lat voete gekry het. Volgende op 
die program was die partiture ~n ook d~ar.was 
die bevindina dieselfde. Op d1e oombl1k lS ons 
besig om geb;uikers op te spoor wat a~ mate-. 
riaal uit het vanaf 1973 se koers. D1t vere1s 
nogal speurvernuf en geduld. Maar ten spyte 
van al die struikelblokke is ons vasbeslote om 
al die "verlore skape" \'leer terug te bring na 
die biblioteek. 

Uit die MIDDESTAD 
Tussen al die werksaamhede deur, het ons toe 
almal darem 'n ruskansie gehad. Mnr du Toit 
het 'n week lank rustig by die huis deurgebring. 
Mens voel lus om hom geluk te wens dat hy nie 
die handige meevallertjie van die belasting
gaarde nie op 'n ander manier spandeer het nie. 

~~ev Neitz het ook die kalme atmosfeer van die 
huis bo die van 'n vakansie-oord verkies. Ons 
hoop dat sy dit geniet het. 

Mnr Piet Laurens het die eerste maal die voor
reg gehad om party aande vroeg by die huis te 
wees. Vakansietye •t~erk mens mos nie so laat 
nie: 

Die uwe het weer gevoel hoe dit voel om hom 
moea te werk. Ek bedoel fisies moen te wees. 
Op sy skoon:Ja se r)l aas ~1as di t oestyd. Hy 
kon dus 'n groat deel viln sy lobola-verplig
tinge nakom. (ArMe student!) 
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TERUGVER LANGE __ _ 

Voordat ek my toe aangemeld het by die blits
patrollie, het ek besluit om maar eerder met 
verlof te Gaan. Hartlik dank aan al die hoofde 
wat dit toegestaan het. 

Dit was toe die eerste dag van die vakansie dat 
daar iets oebeur het \·Jat my baie ver laat terug
verlang het. 

Ons was op pad en die motorradio was ingeskakel 
op die Afrikaanse diens. 18h40 klokslac speel 
die ken\'lysie van sportjoernaal. En skielik ver-
1 ang ek: Hui s toe. 

In my aeestesoog sien ek Ma se kombuis. Die ra
dio st~an oo die vensterbank. Of miskien was 
dit die dra~dloos. Sportjoernaal was aan die 
gang. Die Tilleylamp bokant die tafel laat 'n 
sterk paraffienreuk in die vertrek hang, tog. 
nie skerper as die reuk van lekker kookkos n1e. 
My suster dek die tafel terwyl Ma nog vir ou
laas 'n knypie sout in die kos inkarring. Langs 
die stronkekas staan 'n ry blink opgevryfde 
skoene. Dit was my werk om alle skoeiseldraen
des in hierdie opsig voor te gaan. Voor die 
agterstoep hoar ek hoe Pa die madder van sy 
skoene af stamp nadat hy die groentetjie nat
gel ei het. 

En dan begin ons eet. Heerlike kookkos. Ons 
gesels lekker en ruil die dag se nuus met me
kaar. Totdat sewe-uur slaan. Daarna meet al
mal wat nog iets op die hart het, dit bere tot 
na die streeknuus. Ons is van kleins af ge
leer om Die Nuus te respekteer. Tydens die 
belangrike oomblikke moes ons stilbly. Byna 
soos met huisbesoek. Boekevat oor die radio 
is ewe-eens 'n plegtige geleentheid. Ons sing 
saam met die mense oor die draadloos. In vier 
stemme. 

Nou die hoogtepunt van die aand: Die vervolg
verhaal. Almal gee hulle oar aan die loop van 
dinoe en dis soms of mens die orond van Soet-
melksvlei kan ruik. -

Dis waarna ek daardie aand verlang het. En 
dit was heerl ik. Byna lekkerder as die vakan
sie wat sou korn. 

LEWENSGELUK 

Daar is veral een belangrike voorwaarde vir 
geluk. Dit is een van die eenvoudigste dinge 
ter w~reld en binne bereik van elke mens. Wat 
is dit? Kyk na die waterstroom: vir hom is 
die heel belangrikste om aan die beweeg te bly. 
As hy stil staan, stagneer hy. Ook vir die 
mens is die dinge die beste wat hom fisiek en 
qeestelik aan die gan9 hou. Die sleutel tot 
ware lewensgeluk is: iets om te doen. Neem 
'n mens se werk weq, laat hom ledig wees, en 
jy maak van hom 'n-armsalige \'lese. ~laar die 
mens wat 'n werk het waarin hy met hart en siel 
kan opgaan, is waarlik gelukkig. 

John Burroughs 
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uit die afdelings 
BE PLANNING 
Huisvestinasorojek 

Daar word tans aandag gegee aan die heruitleg 
van drie van die verdiepings van die Merensky
biblioteek, naamlik die kelder, die laer-grond
vlak en die grondvlak. Die doel van hierdie 
projek is om die huidige uitleg te verbeter en 
terselfdertyd ruimte te wen. Daar moet oordeel
kundiq beplan word met die oog op bestaande be
hoeftes, maar daar moet veral rekening gehou 
word met behoeftes wat aedurende die volgende 
vyf jaar kan ontstaan. -

Die metode van oeriodieke denkskrum saam met 
topbestuur, wo~~ hier gevolg. Gedagtes word 
op informele wyse gewissel en toekomstige ver
anderings kom onder die vergrootglas. Met al 
hi erdi e "pi tkos vir padkos" vo 1 g • n tydperk 
van wik en weea en mik en meet. 56 word dan 
bepaal watter van die ryk oes van idees in 
die praktyk uitvoerbaar is, met terugvoering 
na die volgende denkskrum. 

Die moontlikheid van kompaktus-berging in die 
kelderverdieping, word tans ondersoek. Opera
sie meet en weeg is pas in die kelder afgehan
del, ten einde die dimensies van boeke en tyd
skrifbande in die kelder te bepaal. Oak die 
nuwere tydskrifbande in die vakversamelings 
is gemeet en ge\-Jeeg (en nie te lig bevind nie), 
omdat 'n kwota daarvan ook jaarliks na die 
kelder verskuif. 

DERDE Verdieping 

Gelukwense! 

~lej Amanda Nel het almal heerlik verras deur 
haar te verloof aan dr Johan van der Hoven. 
Amanda, baie hartlik geluk van ons almal. Mag 
julle 'n baie mooi levte saam tegemoet gaan, en 
ons hoop dat julle eerste getroude jaar "in 
die vteerrr:ag" julle vriendelik sal behandel. 

Onleesbare skrif en tikfoute lewer soms komiese 
resultate op. In 'n getikte bibliografie vir 
Dept. Nynbou-ingenieursvtese het die vol gende 
foute voorgekom: 

Ealing Science Teaching Catalogue is getik as 
Eating Science Teaching Catalo9ue. Die massa
bewuste dames in ons reledere sou sekerlik 
hierdie boek met vrug.kon 0ebruik. 

R.S.A. Dept. van r~nwese. Aanbevelings van 
die Komitee oo Rotsbarstinas is aetik as 
R.S.A. Dept. ~an r~ym·1ese. -Aanbevelings van 
die Komitee op Robbarstings. Wat di~ vinvoetige 
seediere in die myn~ange soek en hoekom hulle 
bars sal ons graaa wil weet. 

United S:ates. Ceot. of the Interior. Burenu 
of !lines is cetik as United States. Dent. of 
the Inferior~ Bureau of Ruines. l~et nres. 
Carter aan die stuur kan 'n mens verstaan waar
om die J\r:1erikaners rinden·:nardin en Jouvilllir. 
voel! 
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TIKSTERS 
Om te vluq van die winterkoue in Pretoria, 
het Minda-Meyer so 'n bietjie son en warmte 
i~ die Bosveld vir 'n week lank gaan soek. 
D1t was vir hulle heerlik en stil en rusti~ 
in die natuur. 

Hulle was 'n groep van twee-en-twintig, dus 
kon hulle 'n gesellige kring om die groot 
kampvuur in die aande vleisbraai en gesels. 

Gelukkig vir hulle v1as hulle oo 'n "Land
cruiser" besig om na die wild te kyk, toe hulle 
sommer so 'n ou groot mamba gev1aar. 

Minda ons hoop jy gaan nie te veel dagdroom 
oor die heerlike ondervindin~ nie, welkom terug. 

BINDERY 
By die Bindery gebeur daar nog elke dag niks 
wat nuuswaardia is nie. Tussen stukkende boeke 
en ontbrekende-tydskrif-aflewerings hou ons 
nog kop. Nog tyd vir, mangel-operasies, mej. 
Dalena van der Merwe, gaan kuier in die wit 
sandvan Sodwanabaa1, mnr Julie LuUs, en met 
'n drie-weke se voetestamp by Voortrekkerhooa
te vir mej Dalena van der ~1erwe - qroet ons -
tot volgende maand. -

TYDSKRIFTE 

Mev Inarie Annandale het besluit om na beter 
oorde te verhuis - en almal sal saamstem dat 
die sonskyn van Durban lekkerder is as die 
buisligte van die Merensky. Ons wens haar 
man baie geluk met sy bevordering en hoop dat 
dit goed sal gaan in die nuwe omgewing. Ons 
sal Inarie werklik mis, maar is bly dat ons 
nou 'n uitspanplekkie in Durban het. 

Sy m6et hier iewers wees - ek hoor snikke. 
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ONTSLUITING 
Lekker ou wintervakansie! Die afoelooe tvd 
het dit in die ontsluitinqsafdeli~a a~ly~soos 
'n Itali~anse skoenfabriek tydens 1n-staking. 
Net so h1er en daar het 'n verdwaalde gesia 
bo 'n dubbele kwota werk uitaesteek en oew~ns 
die mense meet terugkom. Om-~ 8 em kaartjies 
op 'n Maanda9 in die katalogus, in te sorteer 
was nog nooit 'n grap nie! 

Mej Clarisse Venter was so gelukkig om by die 
see te kon gaan u1tspan. Van haar goeie voor
neme om "Lord of the Rings" te lees, het toe 
niks gekom nie - seker die hele tyd gedroom 
wat om alles met die meevallertjie van oar
die-water te maak. 'n Elna naaimasjien was 
toe eerste op die inkopielys - wonder wat is 
volgende? 

r·~ev ~1anda Lang is terug in Pretoria - vas oor
tulg dat Standerton die koudste plek in Trans
vaal is. Met die terugkomslag het sy en mej 
Manda Norsner 'n paar dae by Veeartseny gaan 
aflos - en wou, op voorskrif van die Kat(astro
fe) by Veeartseny ook hGlle katte saamneem. 

Die ou is glo baie alleen en seek bietjie skin
dernuus uit die stad uit. 

Mevv. Dina Smith en Anette Lessing het toe in
tussen a 1 be1 dogters ryker gev1ord. Of hull e 
toekomstige kollegas in die Merensky sal wees, 
sal die tyd maar meet leer ... 

Mej Bre~gie Kotz§ is nou oortuig dat sy uitein
dellk d1e regte sagmaakmiddel vir haar stap
stewels raakgeloop het. Is dit nie maar net 
jou voete wat taaier geword het na 'n drilses
sie in min P.H. se "biggest six" nie, Breggie? 

Terloops, ek wonder of mev Ria Visser weet wat 
die grootste nadeel van 'n M1n1 1s - mens kan 
tweekeer meer van hulle in 'n verkeersknoop 
kry as ander modelle! 

Heidi . . . Black Beauty ... Great Ga tsby ... 
Barry Lyndon ... Nee, ek kyk nie TV nie en 
ek fliek ook nie. Ek doen rakkontrole by En
gels letterkunde - het reotiq die werk so oou 
moontlik probeer afhandel-en-nie tussen die 
rakke bly sit en eers- Heidi gelees nie ... 

AFRICANA 

Die afgelooe "vakansie" is, mens kan maar se, 
berge versit in Africana. Vir eers is die 
ty?skriftitels in alfabetiese volgorde herrang
sklk. Terselfdertyd het die tydskrifte en 
proefskrifte plekke omgeruil. ~~et die hulp van 
Markus en veral Petrus, het die verskuiwino 
sommer glad en vinni9 verloop. En die opspoor 
van 'n tydskriftitel is nou nie meer 'n pro
bleem nie! 

Dit was 'n blye dag verlede Maandaq toe mev. 
~1arietha Kuhles haar by ons in Africana kom 
aanslu1t het. Selfs die oeluide uit haar tik
masjien klink soos musiek-in die ore. Of dit 
dalk die revolg is van haar musiekaoter~rond 
weet onsnie- of moontlik o~dat sy veral oe
moeid is met die uitbou van die nasionale-mu
siekversarelinn. Baie welko~ tussen ons 
~~rietha- ons-gaan lekker saa~ werk. ' 
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KATACLOGUJSTROFES II 
Nog so paar staaltjies wat ons so tussen die 
arbeid deur by katalogusadvies "ervaar" het. 

S: Ek soek interessante inligting oor perde. 
K: Wel, hier's 'n nommer by Dierkunde en een 

by Opvoedkunde - gaan seek maar so 'n bie
tjie daar rend. 

S: Ek het geed by Dierkunde gekry, maar hier
die Opvoedkundenommer is die perd wat in 
gimnastiek gebruik word. --

K: 0, gorrelpyp - nou sien ek dit ook: perdry 
is eers op die volgende bladsy van di_e __ __ 
klassifikasietabelle! 

S: Is julle die langnaweek oop? 
K: Nee, ongelukkig nie. 
S: Ag nee, ek bly dan spesiaal hier om te 

swot! 

Opgemerk gedurende katalogusadvies op 'n stil 
Vrydagmiddag: 

'n Klein seuntjie kom by die draaihekkie in, 
gaan kledkamer toe, en wil weer by die draai
hekkie uitgaan. Hy sien toe blykbaar die "geen 
uitgang" teken, en beweeg toe na die regte hek, 
maar sien toe dat die ook "toe" is - verdwyn 
toe buite die gesigsveld na die agterste hysbak 
op die grondvloer. Hy gaan na 'n ruk weer na 
die draaihekkie en die toonbankpersoneel wys 
hom daarop dat hy nie daar kan uitgaan nie. 
Hy beweeg weer buite die gesigsveld. 'n Bekom
merde katalogusadviseur gaan seek hom - en kry 
'n hoogs benoude seuntjie by die leeskamer. 
K: vJil jy uitgaan? 
S: (Naby trane) Ja, asseblief tog, tannie! 
K: Sien jy daardie hek? Jy meet daar uitgaan. 
S: Maar hy's dan toe, tannie (snik) 
K: Nee jong, jy stoot hom net oop - kom, gee 

jou hand, dan wys ek jou. 
S: Ag, dankie toggie - ek dog ek kom nooit 

weer uit die groot plek nie! 

S: Is julle Saterdae ook oop tot lOnm? 
K: Nee, beslis nie! 
S: Nou maar hoekom nie ... ek het spesiaal 

my afspraak die naweek gekanselleer sodat 
ek my taak Saterdagaand kan klaarmaak! 

S: 'n Vereenvoudigde vis, asseblief, juffrou! 
Nadat die katalogusadviseur al die moontlike 
nommers by Dierkunde en Huishoudkunde begin na
slaan het, moes sy agterkom dat die studente 
eintlik 'n motief vir 'n kanselkleed soek! 

Stel jouself die Merenskypersoneel voor in die 
nuutste studentemodes. Katalogusadvies is 'n 
uitstekende waarnemingspos om goed op hooate 
van sake te bly! -

Mans: Gekreukelde khakibroeke wat van net-net 
on-der die bors tot net-net onder die kuite 
strek; met somtyds geen sokkies by die vel
skoene nie, en dikwels kruisbande vir die ge
heelbeeld. Sommige van hierdie kreature uit 
die Voortrekkertydperk probeer darem nag "mod" 
wees deur 'n perel- of goue oorbelletjie aan 
die een oor te hang - soms met 'n raos oog
skadu- seker om nie te bleek by die neonligte 
te lyk nie! 

Dames: Kort, omgevoude sokkies by plat san
dale; stewels v1aarby omgevoude kouse uitsteek 
dun tjalies wat op die grond sleeo, asemont- ' 
nemende nou denims by hoehaksandale of bera
klimstewels, snaakse hoeke op kapsels wat tyk 
asof hulle vingers per ongeluk in 'n lewendiqe 
muurprop beland het ... 
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AAf'.ISKAF 
Vakansie-nees veer die botoon in die Seksie 
Boekbesteflinns. Mev R~utenbach kuier heerlik 
langs die ~ee-en verlust1a haar in ou vriend 
Halter Batiss se mooi briewe om nuwe meed te 
kry vir die stapels boekaankondigings en ge
skenke. 

t·lev Berry ~1atzopoulos kuier ook vir 2 weke by 
d1e nu1s met d1e skoolvakansie en mej Valerie 
Snodgrass sluit ook na 'n week weer by d1e af
d.ellng aan, ten1yl mev Annemarie Pienaar weer 
~Y die huis gaan uitrus. 

Aan die wat agterbly, alle sterkte met die 
rakkontrol e. 

Verjaarsdae 

3 Mnr c F Buys - Bindery 

5 f'-1ev Venter - Toonbank 

18 i·lev A L de Jager- Ontsluiting 

19 Mnr p Erasmus - Bindery 

21 Mej A van Rensburg- Ontsluiting 

23 1'-lej J M M Breedt- Boekbestelling 

27 1'-lev s Holl - Interbiblioteeklenings 

Is Die"Romantiese Roete"Nog Romanties? 
Vooraf wonder jy: hoe lyk 'n land nou eintlik 
romanties? Is dit so mooi? Is die lewe so 
1 ekker? 

In WUrzburg het dit begin met die Residenz (die 
asembenemende ou paleis wat die setel was van 
die regerende biskoope van destyds). Die prag 
en skoonheid van die paleis ken geen perke nie. 
Sy hout ingelegde vloere (wat, toe dit nA die 
oorlog herstel moes word, tot R500 per vierkan
te meter gekos het om weer s6 daar te stel !), 
die pragtige skilderye teen die mure, die fyn
ste kristalkandelare en porselyn verhitters 
is werkl ik iets uit 'n ander wereld. 

Die ou-ou stad (aan die l·'lainrivier) met sy kie
selsteenstraatjies en sy straatmarkte, verkeer 
in vrolike stemming a.g.v. die St Kiliansfees 
(wat biertuine en blaasorkeste op die ou brug 
beteken - ~et duisende mense wat saam verkeer). 
Die pragtige ou museum in die ou burg bo-op 
die berg (die aangenaamste wat ek ooit besoek 
het) en sy green wynlande - dra alles by tot 
die stemming waarin mens verkeer aan die begin 
van die romantiese roete. 

Heerlik is dit om in 'n prominente boekwinkel 
se venster hier 'n aroot keurboek te sien met 
die titel "South Africa in Pictures" en daar
onder "Afrikaans for the Foreigner"! 

Op oad na Rothenburg is die landskap idillies 
mooi. So green dat jy eingel ik .,.10nder of dit 
ooontlik is. In elke valleitjie is die rooi 
dakke te sien van nog 'n boerderygemeenskappie. 
6aie denneolantasies verleen aan die heuwelland
skap 'n besondere rustigheid. 

Oral langs die pad vind mens die ou-ou kerkies 
en kastele wat die oraq en skoonheid van ver
vloee dae weerspieel --en mens kry 'n kykie 
op die geweldige enerqie en kaoitaal wat die 
vooraeslacte bereid was om ter wille van die 
skoonheid-caar te stel. 
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i·1ens bereik Rothenbura via ou stadspoor e \·.:.ar
deur jy binnery. Parkering word uitslu tl~~ 
op die hotelperseel gedoen, aangesien d e s:r~at
jies veels te nou is daarvoor. Mens kan jc~self 
nou die vraag stel van hoe dit voel om in ·~ 
tipiese behoue middeleeuse dorpie te bly - ~ip 
van Winkel voel skielik na jou eie bloecbrcer! 
Op die geboue sta~n die datums 1495, 1520 e~s. 
ingeprent. Die klooster en Katedraal, so1ve 1 

as die stadhuis is die prominente sentra daar, 
waarom die lewe van destyds gedraai het. 

Saans, wanneer jy met die nou traopies klir ~ot 
bo-op die stadsmure, waar jy na buite kyk de~r 

die skietgate, en jy sien die valhek bokant 
die poort, dan soek mens onwillekeurig na a1e 
wagters op die mure ... 

Die eindpunt van die roete, lewer ook die hc~g
tepunt op: die manjefieke paleis van Ludwi9 
II - die "ma 1" kon i ng van Bei ere. I moos ant 1 e 
dit bo-op 'n bergpiek met die grootse Alpe as 
agtergrond. Na wat voel soos 'n dagreis te 
voet, bereik jy uiteinde die bopunt van die 
berg - en sien jy waarom di~ besondere plek ;e
kies is: die uitsig is onbegrens en onverbe
terlik mooi. Klein voel mens as jy staan voor 
die paleis- die droompaleis - wat sewentien 
jaar geneem het om te bou. 

'n Argitektoniese wonder is dit enersyds met 
sy sentrale verhitting (!),die geboude grot 
vanuit sy slaapkamer 1vaarin swane destyds in 
poele rondgeswem het ... Die binnemure is 
geverf om die effek van die hedendaagse plak
papier te verkry. Oral is houtsnee1verk te 
sien- so fyn en delikaat, dat mens verbaas 
is dat dit teen die aanslae van die tyd beho~e 
gebly het. 

In die koning se slaapkamer alleen, het veer
tien persone vir vier jaar lank uitsluitlik 
aan die houtsneewerke gewerk. In baie vertrek
ke is die houtsneewerk met 24 karaat suiwer 
goud oorgetrek. Saam met die ingevoerde kan
delare uit Boheme, die marmer in die subtiel
ste kleure van oraloor, die spieels en prag
tige, ingelegde houtvloere en tallose skilde
rye - het die vrugbare verbeelding van koning 
Ludwig iets daargestel wat soveel mense lok, 
dat hulle in hoogseisoen teen 'n tempo van 
8 000 daagliks die paleis besoek. Op kieries 
kom hulle die hoogte uitgestrompel om die er
varing nie mis te loop nie. (Die mal konins 
het heelwat bewonderaars tot vandag toe!) 

Aan die einde van 'n dag wanneer die son on
dergaan teen ongeveer tienuur, ~alfelf, dan 
vind mens al die inwoners van d1e gemeenskap
pie by die verskeie eetplekkies. Na die arbeid 
van die daa op die lande, om alles in gereed
heid te kr; voor die winter begin, het elke 
man en vrou hulle netjies gemaak, en geniet 
die maaltyd wat deur iemand anders aan hulle 
voorges it word. 

Die geselskap is vrolik en geselliq. Die half
liters bier wat voor elke Qas staan, proe soos 
die ware Jakob, en elke groeoie is so betro~ke 
by sy geselskap, dat buitefa~t~re soo~ re~n, 
of die onaanoeskakelde telev1s1estel 1n d1e 
hoek, totaal-by hulle verbygaan. 

Teen die tyd dat die dag m6re breek, is hulle 
oorgehaal vir die werk wat ~oet voortgaan. 
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Dieselfde gemotiveerdheid en postiewe gees, 
sien mens in aie praqtige chalets waarin hulle 
bly. Die buitemure 1s beskilder; in die blom
bakke blom alles met onverdeelde oorgawe. Langs 
die huisie is die gekapte hout vir die winter 
opgestapel tot teen die dak. 

Verder sien mens oral teen die hange die madder
vet beeste wat luilekker \·Jei met 'n groot klok 
om die nek. 

Die prentjie van jou verbeelding het skielik 
lewendig geword. Jy beleef 'n lewe in di~ 
realiteit, maar weq van die Autobahn en d1e 
industrie. Hier is noc ruimte vir 'n stukkie 
uit die Middeleeue en in paleis wat uit 'n 
droom gebore is. Voorwaar 'n romantiese roete 
wat enig is in die belewing daarvan. 

Hoe lyk dit met u volgende droomvakansie? 

te koop 
Volkswagen Kewer 1300 
1978 Model 3 200 km. 
Kontak: ~lev Hillemse, B~1H-biblioteek 

AF 

1. President van die Institute of Scientific 
Information. 

2. Gebed. 
9. Geen - of boe se nie. 

15. Vat hom! 
18. Hoof van 'n monnikklooster 
19. Boeke kenner 
20. - en hy. 
21. Tydskrifte-indeks. 
22. Internasionale Standaarde Orqanisasie (3fk.) 
23. 'n Kopie van 'n oorspronklike nanuskrip. 
24. N6g warm n6g koud. 
25. In -en roer. 
26. Wat - jy? 
27. Vark. 
28. Universiteit van Pretoria (afk.) 
29. Liriese lofgedig. 
30. EngineeriniJ Index (afk.) 
31. en ander (afk.) 
32. Library of Congress (afk.) 
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DHARS 

1. Sy - is uit. 
2. Boekkegekke. 
3. Oksideer 
4. ~1a 1. 
5. Lopende rekening (afk.) 
6. Iemand se kop tussen sy- sit. 
7. Institution of Electrical Engineers (afk.) 
8. Swartgoud. 
9. Naslaanbron v1at nuvJe tydskriftitels bevat. 

10. 'n - voor iemand se oe draai. 
11. Library and Information Science Abstracts 

(afk.) 
12. Dwarshout aan die mas van 'n seilskip. 
13. Glasagtige liggaam wat ligstrale van rig

ting laat verander. 
14. Smal, lang streep in die aardkors wat 

delfstowee bevat. 
15. Akkommodasie vir 'n gevorderde nagraadse 

student. 
16. Afgemat. 
17. Journal of Metals (afk.) 

u it die spens 
lemoenkoek 

4 Ei ers 
1~K suiker 
2K meelblom 
sout 

Mev Lorraine Erasmus 

2t bakpoeier 
lK mel k 
4E batter gesmelt 

Klits eiers en suiker goed. Voeg meel, bak
poeier en sout by, meng. Gooi melk en qes~elte 
batter by. Gooi mengsel in 'n groat gesmeerde 
tertbord. Bak 30 min. - 3500F. Haal uit oond 
en gooi stroop oor. 

Stroop 

2K suiker 
~K \vater 
4E batter 
2~K lemoensap 
3-6t 1 emoensk il 

Kook vir 5 min. Druk 
gate in koek en gooi 
s troop oor 

"It is for my friend Miss 
Johnson, she said you know 
exactly what she wants." 
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TDTSIINS 

Mej Ansie Nolte 
Voorgraads 

Mev Inarie Annandale 
Tydskrifte 

I IlK OM 

Mej Marietjie Greyling 
Tiksters 

Redaksie: 
Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
t·1edewe rke rs 

Beplanning 
Aanskafafdeling 
Bindery 
Leendienste 
Ontsluiting 
Sosiale Komitee 
Tiksters 
Tydskrifafdeling 
Vakbibliotekaresse-

en assistente 
Onderstepoort 
B M ~~ 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek -
Diskoteek 

Fotograaf 
Fisiese Versorgers 

Mej J du Preez 
Mev M L Kuhles 
Mev B von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmis 

Mej J Joubert 
Mev E du Plessis 
Mnr C F Buys 
Mev M Verster 
Mej M Lee 
Mnr J Davies 
Mej C Potgieter 
Mev B Gunter 

Mev C van WaesberghE 
Mev H Nel 
Mev M Willemse 
Mev A van der Watt 
Mej J du Preez 
Mnr 0 R Schwartz 
Mev B von Ehrenberg 
Mnr P de Kosk 
Mej W Shipman 
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DIE KOMENDE SABV- KONFERENSIE 

Ek het in die vorige nommer van Biblikasie na 
die belancrikheid van die komende konferensie 
van die S~id-Afrikaanse Biblioteekvereniging in 
September verwys. Net soos die eerste biblio
teekkonferensie van presies vyftig jaar gelede 
sal dit eendag waarskynlik ook as 'n keerpunt in 
die ontwikkeling van die biblioteekberoep in 
Suid-Afrika bestempel kan word. 

Voortspruitende uit die biblioteekkonferensie 
van 1928 is die Suid-Afrikaanse Biblioteekver
eniging in 1930 gestig en het dit sedertdien 'n 
belangrike rol in die vestiging en uitbouing 
van die biblioteekberoep in Suid-Afrika gespeel. 
Dit is o.a. aan SABV te danke dat die stadium 
bereik is dat op die komende konferensie be
sluit moet word oor die skepping van een profes
sionele organisasie om die belange van die bib
lioteek- en inligtingsberoep in Suid-Afrika te 
behartig. 

Tot dusver kon enige persoon wat enigsins in die 
biblioteekberoep geinteresseerd is (o~ watter 
rede ookal) as lid van die Suid-Afrikaanse Bib
lioteekvereniging op 'n konferensie (as die 
hoogste beleidmakende liggaan) op gelyke vlak 
met die gekwalifiseerde bibliotekaris system 
uitbring oor sake wat vir die bibliotekaris en 
sy beroep van kardinale belang is. Met die 
beoogde professionele organisasie word gepoog 
om te verseker dat die professionele biblio
tekaris voortaan self oor sy eie beroepsaan
geleenthede sal besluit. Met die oog daarop 
sal slegs persone wat aan die vereistes vir 
professionele lid~aatskap voldoen, by die voor
gestelde professionele organisasie kan aansluit. 
Daardeur word dit vir die professionele biblio
tekarisse van die verskillende bevolkingsgroepe 
moontlik gemaak om by dieselfde professionele 
liggaam aan te sluit en om gesamentlik in be
lang van die biblioteekberoep in Suid-Afrika op 
te tree. 

Die totstandbrenging van gence~de professionele 
organisasie mag egter nie meebring dat die groot 
aantal nie-professionele bibliotekarisse en 
ander biblioteekpersoneellede haweloos gelaat 
word nie. Daar is telkens met groot waardering 
gewag gemaak van die uiters belangrike rol wat 
genoemde persone in ons biblioteekwese speel. 
Dit is dus essensieel dat daar ook in verer.ig
ingsverband na hulle behoeftes omgesien word. 
In die lig daarvan word 'n verskeidenheid van 

geaffilie~rde verenigings en ander liaaame 
(bv. op grond van geografiese en etniese oor
wegings asook spesialiserings- en belar.gstel
lingsrigtings) in die vooruitsig gestel. 

Vervolg/ 

U_ P- Biblioteekdierls- nuusblad Au G.- 1978. I 
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Die finale kriterium vir ons professionaliteit 
le egter nie in pragtige skemas op papier·of 'n 
indrukwekkende beroepsvereniging nie. Die status 
van ens teroep sal in die eerste en laaste plek 
steeds bepaal word deur die bibliotekaris se 
vermo~ om die diens te lewer wat hy aan sy ge
meenskap verskuldig is. U en ek sal die be
hoeftes van die Tukkiegemeenskap dus altyd voorop 
meet stel en deur ons volle diensbaarheid die 
status vind wat net deur toe1vyding, ywer en self
respek bereik kan word. Ons vertrou dat hierdie 
grondliggende gedagte ook by die komende kon
ferensie en beraadslaginge ocr professionali
sering nie cor die hoof gesien sal word nie. 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR: BIBLIOTEEKDIENS 

As 'n mens op jou le\'Jenspad nie nu\'te kennisse 
maak nie, sal jy spoedig vind dat jy alleen 
staan. 'n Mens meet jou vri endskapsbande voort
durend in stand hou. 

Samuel Johnson 

SUID -AMERIKAANSE 

VOORGEREG 
Gedurende Julie het ek die voorreg gehad om as 
lid van die Universiteitskoor 'n konsertreis 
deur Suid-Amerika te onderneem. Ons het Argen
tinie, Paraguay en Uruguay besoek. Glo my, dit 
was 'n belewenis te groot om op papier vas te 
pen - ek wil hier net 'n paar interessanthede 
vertel. 

Voedsel is een van die mens se mees basiese 
behoeftes; miskien daarom dat ens die Suid
Amerikaners se eetgewoontes so intens beleef 
het. Soos in Europa bestaan ontbyt uit brood
jies en koffie. Die koffie is heerlik en aan
vanklik was die soeterige krapvormige broodjies 
vir ens 'n groot aardigheid, maar later het ens 
verkies om ontbyt ocr te slaan en laat te slaap. 
Die hoofmaaltyd word saans geeet, gewoonlik 
eers vanaf 20h30. Teen daardie tyd het die 
rneeste van ons al 'n goeie aptyt opgewek, maar 
ons moes leer om ens honoer cor 'n oeriode van 
1~-2 ure te stil: die Suid-Amerikaners eet 
rustiq - die naglewe begin eers om sowat 23h00. 
Die belangrikste gereg is biefstuk en ens het 
die geleentheid (verleentheid?) gehad om weg 
te le aan 'n biefstuk wat feitlik die hele bord 
in besla~ qeneem het. Groente word min geeet, 
wyn is gewild. In f1endcza, in Noodwes-Argen
tinie het ons die grootste wynmakery ter wereld 
besoek. Kwaliteitsgewys kan die Ar~entyne nog 
heelwat by die KWV leer. 

Ons het die meeste vervoermiddels in Suid-Ameri
ka beproef: vliegtuie, busse, motors, treine, 
moltreine en 'n veerboot (wat ens binne 3 ure 
oor die mondino van die maotine Rio de la Plata 
geneem het). Die eiena~rdi~ste eqter was die 
verkeersetiket by kruisin~s waar daar geen ro
botte is nie. 'n Jl.ankomende bestuurder ry net 
effens stadiger, druk op sy toeter om ander 
verkeer te waarsku en aee vet oor die kruising. 
Saans ry motors met net die parkeerliggies aan
geskakel (om kra9 te besoaar?). Die hoofl igte 
word ceflits as 'n kruisinq oornesteek word. 
Snaaks ~enoe0, ons het ~een motorongelukke tee
gekom nie. 
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Op straat in Argentini~ sien 'n mens oral te
kens van die J\rgentynse oor\'Jinnino in die wereld
bekersokkerkomoetisie: plakkate van die wenspan, 
sokkerba 1 soeweni ers en Jl.rgentynse vlae. Selfs 
in een van die katedrale waar ons op~etree het, 
was die kleure van die vlao vanaf die dak ~e
drapeer. Skoenpoetsers op-straat is iets wat 
ens nie ken nie, maar dis 'n belewenis o~ die 
deskundigheid en oorgawe 1-1aarmee hierdie mense 
hulle werk doen, te aanskou. 

In Uruguay word geboortebeperking op ongewone 
wyse bevorder: dubbelbeddens is baie skaars! 
Weens die gebrek aan hout in die land is snees
papier en toiletpapier 'n luukse. Geletterd
heid is egter binne elkeen se bereik, want alle 
onderwys en universitere opleiding is gratis. 
Meer as 90% van die bevolking is dan ook gelet
terd. 

Van Paraquay se handgeborduurde tafeldoeke, 
bloesies, hemde en dasse kan 'n mens amoer nie 
genoeg kry nie. En so voel ek oor die hele 
Suid-Amerika. Ek wil teruggaan om die prag van 
die sneeuwit Andesgebergte, die rustigheid van 
die dorpies en die aanhoudende gewoel van Bue
nos Aires verder te verken. 

Peoole have the idea that there must be some
where in the library one book or several books 
which contain everthina they have to know. 
Wisdom cannot be acqui~ed this way. You must 
read 'n great number of books. 

You will make mistakes, you will read bad books 
but it is necessary that you yourself discover 
by reading what is good and what is bad. 

Lud1-li g von f'li ses 

Sl uwe Stefaans -
Die verklikker se moses 
en die vakbibliotekaris 
se daring in die vlees. 
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Uitslag van 

blokl<iesraaisel 

AF 

1. President van die Institute of Scientific 
Information. 

·2. Gebed. 
9. Geen - of boe se nie. 

15. Vat hom! 
18. Hoof van 'n monnikklooster 
19. Boeke kenner I 
20. - en hy. · 
21. Tydskrifte-indeks. 
22. Internasionale Standaarde Organisasie (afk.) 
23. 'n Kopie van 'n oorspronklike manuskrip. 
24. N6g warm n6g koud. 
25. In - en roer. 
26. Wat - jy? 
27. Vark. 
28. Universiteit van Pretoria (afk.) 
29. Liriese lofgedig. 
30. Engineering Index (afk.) 
31. en ander (afk.) 
32. Library of Congress (afk.) 

IJWARS 

1. Sy - is uit. 
2. Boekkegekke. 
3. Oksideer 
4. Mal. 
5. Lopende rekening (afk.) 
6. Iemand se kop tussen sy - sit. 
7. Institution of Electrical Engineers (afk.) 
8. Swartgoud. 
9. Nas 1 aanbron \'lat nuwe tydskriftitel s beva t. 

10. 'n- voor iemand se oe draai. 
11. Library and Information Science Abstracts 

(afk.) 
12. Dwarshout aan die mas van 'n seilskip. 
13. Glasagtige liggaam wat ligstrale van rig

ting laat verander. 
14. Smal, lang streep in die aardkors wat 

delfstowee bevat. 
15. Akkommodasie vir 'n gevorderde nagraadse 

student. 
16. Afgemat. 
17. Journal of Metals (afk.) 
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PEND 0 R lNG CEd rnsJ Bpk. 
Met die rondblaai in die bekende Biblioteek
woordeboek was dit opvallend dat die biblioteek
beroep seker een van die is met die langste 
woorde in sy woordeskat. Of daar iets aan te 
doen is - en of mens daaraan iets wil doen is 
nie nou van belang nie, maar stap net 'n slag 
saam deur die bib-li-o-teek in die algemeen, en 
die Merensky in d1e besonder, en se bietjie 
elke woord waarna verwys word. 

Die meeste van ons ontvang ons opleiding deur 
middel van die Bib-li-o-teek-kun-de-de-oar-te
ment. Daar leer ons van klas-sl-fl-ka-sle-stel
seTS, ka-ta-lo-gi-se-ring, on-der-werps-ka-ta-
10-gi, en dra ons e\<!e sllm die en-si-klo-pe
di-ee rond wat ons al-ge-me-ne na-slaan-wer-ke 
noem. 

Die dag as ons begin werk, kry ons te doen met 
uit-leen-stel-sels, in-ter-bib-li-o-teek-le
n~~~s, ad-d1-s1-o-ne-le ek-sem-pla-re, ka-ta
TO=gUs-kon-tro-le, - en dra dan stam-boe-ke 
rond op soek na verlore pu-bli-ka-sies. 

Die dag as ons by die Merensky begin werk, kan 
jy of 'n vak-bib-li-o-te-ka-ris-as-si-stent wees, 
of 'n ka-ta-lo-gus-ad-v1-seur, of dalk verdien 
jy jou daagl1kse brood deur middel van die Ge
re-ser-veer-de Stu-die-ver-sa-me-ling, AfdeTTngs
hoofde is gereeld 1n die SOP(vergaderina) - en 
gebruik ons almal deesdae ewe geleerd die re-ke
naar-uit-druk-ke wat netjies ingebind op strate
giese punte beskikbaar is. 

Daar is darem ook lekkerse woorde wat so 'n ge
lyktetjie maak tussen die bult-op-en-bult-af
woorde. Dink maar aan volgkaart, ekserp, en 
rollerrakke wat dalk in a,e kelder-gaan-kom om 
ruimte te bespaar. 

Ek het groot respek vir die mense wat al 
die terme tot stand gebring het, en erken rui
terlik dat daar nie altyd beter woorde is nie, 
maar moet ons nie 'n slaa soos As van Straten 
se Pendoring (Edms) Bpk (810.2 Straten) probeer 
om "twee sinne met een woord saam te vat nie." 
Is ons 450 S.E.-diens se enjin nie dalk al 
skaam vir hierdie swaar 1958-Buick bakwerk 
waarin ons hom indwing nie? 
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THE VALUE OF ~EADING 

Gesina Grobler 

"Books are the treasured wealth of the world, 
the fit inheritance of generations and nations." 

The truth of these words has been proven through 
the centuries. Today more and more people rea
lise the value of reading and libraries are erec
ted in every town and at every school. 

Life in the twentieth century has become a bat
tle against time. Many people are pinned down 
in cold and ugly buildings. Fortunately, they 
can travel to remote places and oeaceful coun
trysides, far from the city-bustle, by means of 
an imaginary journey with the author of a well
written travel story. When they shut the book, 
they will feel as if coming home from a long 
and enjoyable holiday. 

Relations among human beings are becoming a 
major problem all over the world. Where can 
one find a better guidance to the deoths of a 
fellow human being's feelings and problems than 
by looking through the objective eye of a sen
sitive author? Where can one get rid of one's 
own emotional disturbances-better than by rea
ding a beautiful peom? Where can one find a 
better way to discover oneself than by reading 
books on psychology? 

When suffering from mental fatigue or when 
everyday worries are driving one out of one's 
mind, a light novel or a good detective story 
can distract one's thoughts from such weary 
subjects until the spirit is restored and one 
has the courage to face troubles again. 

The "Might of Knowledge" has obtained a supe
rior place in the world nowadays. Anybody 
who wants to be progressive in life has to 
study in libraries. A wealth of books on every 
subject in the world can be found, if one only 
takes the trouble to look for them. 

It is necessary for everybody to know what is 
going on in every part of the world. Newspa
pers and magazines give one a correct and clear 
insight into each day's events and prepare one 
for anything that may occur. 

Unfortunately, books are often used to bewitch 
the mind of the crowd. Therefore one must be 
careful what one reads. Cheap sentimentality 
should be avoided and the following saying 
should be kept in mind: "You are known by the 
books you read." 

If one builds up a mature taste in one's choice 
of books, they can become genuine friends. Know
ledge will then be one's priceless inheritance 
and one will be re-formed into a more interes
ting personality. 

Books are worthwhile reading, because they sti
mulate the memory and are the symbol of civili
zation. 

e 
"He who do_:; not believe in miracles is not a 
realist." 
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u it die spens 
Deurmekaardoopsous 

1 bakkie roomkaas 
~ kopp i e room 

~lev Manda Lang 

2 eetlepels mayonnaise 
1 teelepel suurlemoensap 
2 eetlepels tamatiesous 
1 eetleoel suiker 
~ koppie gerasperde cheddarkaas 
1 groat gerasperde ui 
sout en peper na smaak 

Meng alles goed saam. Voe~ nog room by indien 
nie glad genoeg. Proe maar dikwels - dis 'n 
goeie kok wat sy vingers aflek. Hierdie resep 
is voldoende vir± 'n ~ liter doo~sous. Dit 
kan in die yskas geb~re word - hou net die 
muise en ander familielede daaruit! 

Die dowe koster het heel voor in die kerk gesit. 
Terwyl die dominee aankondig dat die ouers wat 
wil laat doop na die diens hul name by die kon-

. sistorie moet o~g~e. het die koster se gedagtes 
'n bietjie gedwaal. Menende dat die dominee 
van die nuwe gesangboekies praat, staan die 
koster onge~rs op en se: "Die van u wat nog 
nie het nie kan maar by my kom kry: 60c vir 
die wittes en 50c vir die S'tlartes." 

van die buiteposte 

MUSIEK 

Laat dit nou maar waar wees: Augustusmaand 
is die klein jakkalsie maand in die akademiese 
wingerd. Almal is moeg, krapperig en wil me
kaar net gryp. En ongelukkig spring ons hier
die storms nie vry in die musiekbiblioteek nie. 
Dit is 'n klein intieme akademiese gemeenskap 
wat ons bedien en dit neem nie lank voordat 
'n mens baie terdee bewusraak van al die haak
plekke nie, en jou stuur moet ken om neutraal 
en onbetrokke te bly. 

Benewens dit wat ons taakomskrywing aandui, 
het ons ook nog 'n biegvaderfunksie. En soos 
dit 'n goeie biegvader betaam moet jy dit wat 
aan jou vertel word in die diep put van jou 
geheue stoor, agter vertrouens slot en grendel 
wegsluit en die sleutel weggooi. Ja, dit lyk 
vir my ons voorsien in meer as net die akade
miese inligtingsbehoeftes van ons gebruikers. 
Die biblioteek word vir hulle ook 'n raadge
wer vir die akademiese kontakstoornis probleme 
op inter-persoonlike vlak. 
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ON [JERSTEPODRT 

Onderstepoort het intussen wat sy dierebevol
king betref heelwat uitgebrei en spog met die 
aankoms van klein varkies, bokkies, lammers en 
'n kalfie. ' 

Op die biblioteekfront het die semester weer be
drywig begin. ~et die intrapslag 1et ons begin 
met aanmanings aan studente vir uitstaande boeke, 
boetegeld en fotokopieergeld. Die reaksie is 
werklik bevredigend. 

Ons wil ook sommer van die geleentheid gebruik 
maak om mev Manda Lang en mej Manda MHrsner wat 
die fort hier moes hou in ons afwes1ohe1d hart
lik te bedank. Baie dankie ook ~anda Lang vir 
die regpak van ons kaste en laaie, hoar! 

VERJAARSDAE 

5 Mev M C Blignaut - Ontsluiting 
6 Mev A E van der Watt- Mediese Biblioteek 
7 Mev M S P Visser - Ontsluiting 
9 Mev J M Cilliers - Beplanning 

10 Mev H J Strydom - Tydskrifte 
10 Mnr P S Grobler - 3de Verdieping 
12 Mej S Gericke -.Ontsluiting 
12 Mnr V F Hulme - Buitemuurs 
13 Mev M W Rautenbach - Boekbestelling 
15 t~nr D J Hughes - Bindery 
17 Mej A Honiball - Sekretaresse 
17 Mev C van Waesberghe - 2de Verdieping 
18 Mej M S MHrsner - Ontsluiting 
19 Mej S Moller - Mediese Biblioteek 
20 ~1nr W S H Porter - Bindery 
21 Mnr J C E du Preez - Kleingeld 
22 Mnr C W Venter {Milit~re Diensplig) 
23 Mev A Pienaar- Boekbestellings 
25 Mev I Koekemoer - Beplanning 
27 Mev M S J Viviers - lste Verdieping 
29 Mev E J van Wyk - 2de Verdieping 
30 Mnr H de Bruin - Adjunk-Direkteur 
25 Mev D Wheeler - Interbiblioteeklenings 

1----

•... Is dit Crest en Zankey meubelmakers ...... ? 
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uit die afdelings 
BE PLANNING 

Die Afdelin~ Beplanning het rede om fees te 
vier: mnr Rolf Tensing se vrou en kinders is 
terug na 'n tweemaandelange besoek aan Quits
land en mnr Peter Lor het sy M.Bibl.-graad met 
lof behaal. Ons is ook glad nie verbaas nie
dis 'n welverdiende beloning. Baie geluk! 

ONTSLUITING 

'n Maand van hier-kiep-kiep, daar kiep-kiep
woerts, kom ons ontsluit gou 'n (speed) boekie, 
is toe ook verby. Met die vraelyste, kontrole 
van die Landboukaartjies en ander "parafinalie
se" take wat so knaend hul koppe uitgesteek 
het, het die stroom nuwe boeke wat kart gelede 
nog met die Januariewolkbreuk vergelyk kon 
word, nou amper begin lyk soos die Bergrivier 
tydens die pas afgelope marathon. Maar toe
maar, oor vraelyste en die Landbouorojek kan 
mens dalk ook later 'n storie skryf ... 

So tussendeur het die Otto's besluit om maar 
liewer heeltemaal 'n nuwe motor te koop as om 
net die Apache se slotte te vervang om onge
nooide sakkies lemoene uit te hou. Mev Rieta 
Otto is dus nou die mede-eienaar van die-sTTnk
nuwe Rekord wat deesdae P4 versier. Praat van 
weelde! Dis nog net die telefoon en elektriese 
tandeborsel wat kort, dan was dit 'n vyfster 
op wiele! 

Mev Amke de Jager het in haar paging om vinnig 
fiks te word voor die somer haar een voet se 
ligamente so beskadig dat sy nou letterlik die 
somer op 'n gipsbeen binnehink. Ook maar geed 
dat sy so 'n "draagbare" model is, anders het 
sy dalk nou nog in die Trimpark gesit! 

Mej Manda Morsner het twee dae kosbare verlof 
opgeoffer om te gaan naslaanwerk doen vir 'n 
taak oor die jongste Afrikaanse drama's by die 
R.G.N. Na al die oplees voel sy seker soos 
Die Keiser se Hofnar wat 'n Taraboemdery-draai 
by die Seder in Waterkloof gaan rnaak het. 

Mejj Breggie Kotze en Jo Breedt en mev Jean 
~1aree het elkeen 'n week vakansie gehad--:rn-'n 
pogTng om liggaam en siel weer bymekaar te kry 
na die Landboukontrole. Hulle was vas oortuig 
dat hulle liggame daardie voorafgaande week 
skoon onder hulle siele uitgewerk het! Breg
gie het 'n draai op Potchefstroom gaan maak 
om familiebande te versterk - en sommer net 
weer langs die Mooirivier te gaan stap en kyk 
hoe die wilgers begin bot. Hoop dit was 'n 
verkwikking van liggaam en gees, Breggie! 

Mejj Leonie Vorster en Santie Gericke droom 
deesdae net oor groat, goedkoop, gemeubileerde 
woonstelle met muur-tot-muur plafoone ek-
skuus, matte, en gawe agente. 

Mev Anita Visser het vir 'n week lank die lewe 
bietJie kalmer gedraai en op doktersvoorskrif 
probeer om elke dag minstens 26 uur te rus. 
Soos sy s~: na al die toetse moet ek sowaar 
iets makeer, want om soveel geld oo niks te 
spandeer nie ... ! 
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Wanneer hierdie B~blikasie verskyn weet (!?) 
ons klomp hier. onder dalk al 'n hele stukkie 
me~r van rekenaars en al hulle moontlikhede. 
'n Groot afvaardiging woon die SASDI-kursus op 
31 Augustus by die WNNR by. Met hoeveel hoof
brekens die nuwe poging tot kennis en wysheid 
mee gepaard sal gaan, sal net die tyd ons leer. 
0, ja, ons wil sommer gaan kyk of daar nie 
erens 'n robotmannetjie of twee is wat op 'n 
Maandag kan help kaartjies in die katalogus 
insorteer nie! 

Afdeling LEENDIENS-1 E 

Die winde van verandering waai nog steeds oor 
Leendienste. Deesdae is daar so 'n verwisse
ling van personeel dat ons amper self nie meer 
kan tred hou nie! 

~let beswaarde aemoedere is daar van mev Attie 
de Frey afskeid geneem. Alhoewel mev de-rrey 
ne~paar maande hier by ons werksaam was, 
het sy die teendeel van die spreekwoord be'v'Jys 
wat lui dat geen F'€ns onmisbaar is nie want sy 
is wel. ~lev de Frey het in die oaar maande 
din~e vermag wat ander mense in 'n jaar doen! 
Ons hoop dat jy pelukkig sal wees in jou nuwe 
werk Attie en dat jy gou inqeburger sal raak. 
Ons sal jou mis en jou onthou as iemand vir 
wie die werk nooit te veel was nie en wat meer 
as haar deel, altyd met geduld en 'n glimlag 
gedoen het. 

Vanaf die begin van Augustus reeds is mej Irene 
du Preez by die Toonbank werksaam. Sy is ~-
tweedeJaar SA-student met Volkekunde en Aardryks
kunde as hoofvakke. Sy is nie verniet onder 
die sterteken van die Leeu gebore nie want reeds 
het sy bewys dat sy oor tipiese "Leeu-eienskaiJ
pe" beskik. Sy hou van mense - dit sien ons in 
haar flukse bedienin~ by die toonbank. Welkom 
by ons Irene - ons hooo dat jy ~elukkig sal 
wees hier by ons. 

Juffrou du Preez het eintlik gekom in die plek 
van rrej r~agriet Bruyns wat nou by Voor!Jraads 
werksaam 1s. Ons merk oo dat Machiel deesdae 
so besonder vriendelik is- dis lekker o~ saam 
met sulke mooi meisies te werk, ne Giel! 

t~v Susan Scheepers het ook besluit om die Me
rensiy vaarwel toe te roep. Sy ~aan van vol
gende maand af by die R.G.N. se biblioteek 
werksaam wees. Susan \'las vanaf t1aart 1977 ver
bonde aan Merensky. Ons hoop dat jy jou nuwe 
werk interessant sal vind Susan en dat jy ~ou 
tuis sal wees. 

Die beste omtrent 'n boek is nie die gedagte 
wat d~t bevat ~ie, maar die gedagte wat dit 
aan_d1e ~an~ s1~; net soos die bekoring van 
mus1ek n1e 1n d1e klank skuil nie, maar in die 
eggo van ons harte. 

- 0 W Holmes 
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AFRICANA 

Die lewensgeskiedenis van Genl Piet Joubert is 
o~geteken in die boek Drie en zestig jaren in 
d1enst der vrijheid deur J A Wormser. Daar1n 
t~ef 'n mens 1 nteressante beskrywi ngs aan wat 
d1e leefwyse en -gewoontes van die Voortrek
kers in die 19e eeu weeroee, onder andere hier
die een wat vertel hoe "de jongelui" onder 
hande geneem is 1·1anneer die tyd aangebreek het 
om vrou te vat: 

Bereikt een flinke jongen den leeftijd van 18 
of 19 jaren, dan vindt moeder dat het hoog tijd 
is om haar zoon eenige nuttiqe wenken ti aeven 
omtrent het kiezen van een bruid. Ze doef dat 
gewoonlijk waar vader en al de broers en zus
ters bij zijn en, hoe ook schijnbaar met om'v'Je
gen, tach "op den man af". Ze bespreekt, zoo 
langs haar neus weg, ieder "nooitje" (volwas
sen meisje), dat haar zoon kent afzonderlijk 
m~t een paar woorden, die hem alles zeppen. 
B1nnen enkele weken weet hij precies dat San
nie pronkerig is, dat Mietje als schoondoch
ter een nagel aan haar doodkist zou wezen; 
dat Grietje niet veel hart voor de huishoudinc 
heeft; dat Keetje een knao meisje is en de ~ 
dochter van tante Truitje, een oude vriendin 
van moeder; en dat iemand die Jansje tot schoon
dochter mocht krijgen nog op haar ouden dag 
verkwikt en verblijd zou worden. Zal het dus 
niet tegen alle ouderlijke wenschen inqaan dan 
is de keuze beperkt tusschen Keetje en-Jan~je. 

'n Mens wonder nou net of die jongman altyd so 
tevrede was met sy moeder se keuse. 

Die Africana-Musiekversamelino is 'n heerlike 
bran van allerlei interessanthede: 

Wie van u het nog nie newonder hoe die "Stel
lenbosch se Boys" nou eintlik gelyk het nie? 
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Sek~3ie 

BOEI<BESTELLINGS 

Gedurende die laaste twee weke van Julie was 
ons geledere erg uitgedun. Rakkontrole het 
ons vir 3- 4 dae heeltemal uit die afdelin9 
gevee - die besem het net vir mev Rita Botes 
agter 0elaat om die fort te hou. 

'n Paar kollegas was egter so 9elukkig~at 
hul verlof en die rakkontrole ooreengestem 
het - dus kon hulle heerlik tuis ontspan ter
wyl die res van ons op die rakke toegesak het. 
'n Mens kon soreek van geluk as jy een van 
daardie sit-of-staan-stoeltjies kon bekom
dit het jou heelwat aan verrekte spiere of 
deurgeskuurde kniee bespaar. 

Die weerberi0 vir die tydperk Augustus - November 

Danker en dreiaende wolke han9 oor die Seksie 
Boekbestellinqs en na verneem word sal die be
stellings eersdaags begin reen en ons sal ons 
swemtegniek ~oet opknap om kop bo die vloed te 
hou. 

Die weer word daacliks hand-bo-die-oe beskou 
en teen 1 September sal ons verseker weet wat 
gaan gebeur. {~loontlik trek die donkerwo]_ke 
stil-stil weg sonder 'n enkele druppel reen.) 

Hoe dit ook al sy, ~ns hoop om teen die einde 
van November skoon helderblou lu9 bo ons te 
sien met net 'n motreentjie af en toe. 

DERDE Verdieping 
Gelukwense! 

Aan die Daviese se vreugde is daar geen perke 
nie, en die gesinshoof sukkel om die grense 
van sy hemp nie te oorskrei nie - die knope 
wil net oopbars: Ons hartlike gelukwense met 
die geboorte van klein Nico. Ons is saam met 
julle baie bly. 

T\NEEDE Verdieping 
Beterskap 

Mev Annatjie Korkie sterk tans tuis aan na 'n 
onlangse operas1e. Ons wens haar 'n spoedige 
en algehele herstel toe. (Ons verneem dat dit 
s6 goed gaan met haar dat sy wonder of die ~ok
ters hulle deel darem gedoen het?!) 

Totsiens 

Dit is met spyt dat ons die einde van die maand 
moet afskeid neem van mev Cora Moolman, Cora, 
dit was baie aangenaam om met JOU te kon saam
werk, en ons is jammer dat jy weagaan. Ons 
gun jou egter die vreugde van 'n-splinternuwe 
huis -en as Kemptonpark heelwat nader is, nou 
ja ... Alles van die mooiste vir jou en Louis 
vir die toekoms. 
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Na al die siektes en ellende wat persone werk
saam op die tweede vlak getref het, hoop ons 
dat die toekoms minder ktank daar sal uitsien. 
Hoev.·el party mense bloots gery is deur alle 
vorme van griep, was ander heeltemaal beenaf! 
Vir diegene wat "uitgespaar" is en dit intus
sen moes ontgeld deur die maksimum werk te doen 
met die minimum onderskraging van kollegas, wil 
ons se "Baie dankie!" 

So terloops 

Het u al ooit gewonder wat is jou reaksie as 
jy op 'n goeie oggend opstaan en vind die huis 
is deurspoel met water? 

Mev Elbie van Wyk kan 'n eerstehandse inligting 
gee: 1 n Wa terpyp naby die verwa rmi ngs ins ta 11 a
sie het in hulle huis gebars, en daarmee saam 
ook die nabygelee plafonne. In simpatie los 
die lyste teen die mure ook sommer hulle houvas 
op die volvloermatte - en boonop raak die nuwe 
matrasse deurweek. 

Die resultaat was 'n meesterpoging van die nuwe 
huiseienaars om sake weer onder beheer te kry. 

Mens wonder of die kategorie "spesiale verlof" 
nie oorspronklik daargestel is om na s6 'n er
va_ri ng weer jou as em terug te kry ni e ... ? 

RED:~KSIE 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
Medewerkers 

Be[Jlanning 
Aanskafafdeling 
Bindery 
Leendienste 
Ontsluiting 
Sosiale Komitee 
Tiksters 
Tydskrifafdeling 
Vakbibliotekaresse-

en assistente 
Onderstepoort 
BMW 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fotograa f 
Fisiese Versor9ers 

Mej J du Preez 
Mev M L Kuhles 
Mev B von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmus 

Mev J M Cilliers 
Mev E du Plessis 
Mnr C F Buys 
Mev M Verster 
Mej M Lee 
Mnr J Davies 
Mev C Blignaut 
Mev B Gunther 

Mev c van Waesberghe 
Mev F de Vi lliers 
Mev M Willemse 
Mev A van der Watt 
Mej J du Preez 
Mnr 0 R Schwartz 
Mev B von Ehrenberg 
Mnr P 0 de Kock 
Mej W Shipman 
Mnr W Porter 
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W ELK OM 

Mej Irene du Preez 
Toonbank 

TOTSIENS 

Mev Elwena Theron 
Tydskrifte 

Mev Cora Moolman 
Vakbibliotekaresse 

Mnr Jasper Louw 
Med1es 

Mev Attie de Frey 
Toonbank 
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BIBLIOTEEKREKENARISERING IN DIE 

PEILVLAK 

Kart na my aanvaarding van die verantwoordelik
heid vir U.P. se Biblioteekdiens in Julie 1975 
het ek beklemtoon dat die rekenarisering van 
biblioteekprosedures as 'n saak van hoe priori
teit aandag moet en sal geniet. Met die tot
standbrenging van die Afdeling Beplanning en 
Ontwikkeling en die aanstelling van mnr de 
Bruin as Adjunk-direkteur en Hoof van die Af
deling is die rekenariseringsprojek dan oak 
as die belangrikste en ingewikkeldste projek 
geidentifiseer en aan die bekwame leiding van 
mnr de Bruin self toevertrou. 

Sedertdien is goeie vordering gemaak en na ons 
eie evaluering van die DOBIS-ondersteunde ont
sluitingstelsel was dit duidelik dat die DOHIS
stelsel steeds die beste basis vir ons verdere 
optrede in verband met rekenarisering bied. Al
vorens 'n finale besluit geneem en aanbevelings 
by die Universiteitsowerheid gedoen kan word, is 
dit egter essensieel dat sekere oorblywende vrae 
opgeklaar word deur instansies te besoek waar 
DOBIS reeds operasioneel is. 

Die uitnodiging om 'n referaat oor ons evaluering 
van DOBIS se ontsluitingsmodule eersdaags op 'n 
internasionale seminaar in Belgie te lewer, is 
'n pluimpie vir mnr de Bruin en sy span. Ek wil 
al ons personeellede wat by ons rekenariserings
projek betrokke is namens al die kollegas van 
harte bedank vir en geluk wens met die resultate 
wat tot dusver behaal is en wens mnr de Bruin 
graag sterkte toe vir die voorbereiding en lewer
ing van die referaat. 

Die omvattende rekenariseringsverslag van 225 
bladsye getuig van die harde en toege\·Jyde arbeid 
wat verrig is. Wat die Biblioteekpersoneel betref, 
het lede van die Seksie Makro-ontsluiting, asook 
mej Coertze en mnre Tons i r.g en Heyman ( 1 aasgenoemde 
het intussen ons diens verlaat) "groat" v1erk 
gedpen. Daarbenewens het mnr M C Willemse, Hoof 
van Administratiewe Datavenverking, en mnr A 
Hilhorst, Hoof van die Rekenaarsentrum, saam met 
mnr de Bruin die Werkgroep van die Universiteit 
se Koordineringskomitee vir Biblioteekrekenari
sering gevorm. Die hartlike samewerking tussen 
lede van hierdie Werkgroep en die goeie onder
steuning wat die IBM maatskappy in die persoon 
van mnr Tony Roberts verleen het, het verseker 
dat ons rekenariseringsprojek, wat grootliks 
onder beheer van hierdie Werkgroep staan, so 
suksesvol en vlot kon verloop. 

2/ ..... 

U. P- Biblioteekdiens- nuusblad SEPT 1978_ 
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Met die oog op ons beoogde rekenarisering van 
die katalogus is mej Coertze, mev M S P Visser 
(Hoof: Seksie Makro-ontsluiting) en mnr Tonsing 
reeds intensief besig met die ondersoek ten einde 
die vereistes te bepaal waaraan ons gerekenari
seerde katalogus behoort te voldoen. Ons wens 
hulle graag st~rkte toe vir hierdie belangrike 
taak. 

Op 15 Oktober vertrek ekself, mnr de Bruin, mnr 
M C Willemse en mnr Tony Roberts van IBM op ons 
uiters belangrike oorsese sending. Daarmee het 
ons rekenariseringsprojek in die peilvlak ge
kom. Ons vertrou dat finale antwoorde op die 
enkele uitstaande vrae gevind sal word. Indien 
wel, is daar die heerlike vooruitsig van die 
wenpaal na 'n inspannende wedloop! 

Prof E D Gerryts 

DIREKTEL'R: BIBLIOTEEKDIENS 

OOR PROFESSIONALISERING 

"The time was when a library was very like a 
museum, anOia librarian was a mouser in musty 
books, and visitors looked with curious eyes 
to ancient tomes and ma~uscripts. 

The time is when a library is a school, and 
the librarTan is in the highest sense a tea
cher, and the visitor is a reader among the 
books as a workman amon~ his tools. Will ·any 
man deny to the high calling of such a libra
rianship the title of profession?" 

- Melvil Dewey 

"To guard the records of civilization i~ the 
most responsible job any man can hold, and 
its minimum designation is as a profession. 

- Lawrence Thompson 

VERJAARSDAE - OKTOBER 

3 Mev Jean Maree - Ontsluiting 
6 Mev A Booysen - Gereserveerde Studieversamel. 

8 Mej Irene du Preez - Toonbank 

12 Mev Hantie Nel - Ontsluiting 
22 Mej Valerie Snodgrass- Boekbestellings 

24 Mev Rita Otto - Ontsluiting 

25 Mej Erna Klapper - Argief 

30 Mej Breggie Kotze - Ontsluiting 
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ONS VERJAAR! 

Op 1 September 1978 was die Afdeling Beplan
nings- en Ontwikkelingsdier.ste drie jaar oud. 
Mnr Rolf Tonsing het 'n pragtige verjaarsdag
koek opgetower en die personeel en enkele oud
personeellede van die Afdeling het die geleent
heid feestelik gevier. 

Die Afdeling het op 1 September 1975 tot stand 
gekom met die aanstelling van mnr H de Bruin 
as Adjunk-Direkteur belas met die beplanning 
en ontwikkeling van die Biblioteekdiens. Qp 
sy geboortedag was die Afdeling egter onbeman 
omdat die eerste en enigste personeellid as 
takskakelbeampte van die SABV Amerikaanse be
seekers onder die USSALEP-skema na die Wes
Rand moes vergesel. 

Gelukkig het mnr De Bruin voor die einde van 
daardie jaar hulp gekry in die persone van mnr 
Piet de Kock, mev. Rhona van Zyl en mej Marie 
Nortje. 

Die huidige kantoorruimte van die Afdeling is 
aanvanklik deur mnre Du~iny en Van den Berg 
en later prof Gerryts beset. Toe die topbestuur 
hulle nuwe kantore betrek het hulle blou tapyt 
onge 1 ukk i g ook verd\-Jyn en moes die Afde 1 i ng in 
'n kaal o~gewing met sy werksaamhede begin. 

Beplanning was aanvanklik sinoniem met oprui
ming want die Afdeling is belas met die groot 
taak om die departementele boekerye, wat in 
totaal sowat 30 000 bande o~vat het, in die 
Merensky-biblioteek te sentraliseer. Dit was 
'n reuse taak wat met veel stryd en fisiese in
spanning gepaard gegaan het. 

Die tweede groat projek het 'n ondersoek na die 
moontlike rekenarisering van biblioteekprosedu
res behels. Ten einde gegewens oor beskikbare 
programpakette, o.a. DOBIS, in te win, het mnr 
De Bruin op 'n oorsese studiereis vertrek ter
wyl die ander lede van die Afdeling elke dag 
tyd moes afstaan om vertroud te raak met die 
DOBIS-dokumentasie. Die sogenaamde DOBIS-pro
jek het saam met die Afdeling ontwikkel en dit 
wil voorkom asof die laaste woord daaroor nog 
lank nie gespreek is nie. Mnr de Bruin ver
trek binnekort oorsee saa~ met prof Gerryts en 
mnr Willemse van die Seksie Dataverwerking om 
die jongste verwikkelinge in hierdie verband 
na te speur. 

Die beplanning van die Biblioteekdiens se fi
siese akkommodasie is 'n aspek waaraan die 
Afdeling voortdurend moet aandag skenk, en dit 
nie sander hoofbrekens nie. 

~et die vernuwing van die Veeartsenykunde
takbiblioteek te Onderstepoort het ons ons 
misreken ~et die grootte van die ingang agter 
die toonbank. By die MacFadyen-biblioteek moes 
die fotokopieermasjien bo-oor 'n trapreling 
getel word om in sy posisie geplaas te word, 
terwyl by B~1W die deur van die fotokopieerlo
kaal nie 'n fotokopieermasjien kon "akkommo
deer" nie. Maar, nou ja, so leer 'n mens! 

Ten einde sy opdragte uit te veer moet die 
Afdeling dikwels gebruik maak van opna~es van 
allerlei aard, bv. oor die inligtingsbehoeftes 
van en literatuurvoorsiening aan institute, 
die inligtingsbehoeftes van teologiese studente, 
die behoefte aan eksterne rekenaarmatige inlig
tingsdienste ens. Opnames wat aan die Afdeling 
se personeel goeie oefening verskaf het was die 
van sitolekbesetting en -benutting. Die Meren
sky-biblioteek is etlike kere per dag van hoek 
tot kant deurkruis en wat die studente betref 
is ons waarskynlik gemerkte ~ense- "een van 
die wat vraelyste uitdeel". 
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Ander sake waaraan die Afdeling aandag gegee 
het of gee is die verklikkerstelsel, statis
tiekhouding in die Biblioteekdiens, die leerstel
sel, rakbesetting, inligtingsdienste en langter
myn strategiese beplanning. 

Die Afdeling is min of meer uniek in die Suid
Afrikaanse biblioteekgeskiedenis in die sin 
dat daar tans geen ander Suid-Afrikaanse uni
versiteitsbiblioteek is wat oor 'n soortgelyke 
diens beskik nie. (UNISA se Biblioteekdiens 
het wel 'n eenmans afdeling vir navorsing en 
ontwikkeling.) Ons is hopelik nie voorbarig 
nie as ons beweer dat die Afdeling se werksaam
hede gedurende die afgelooe drie jaar veel by
gedra het tot die sinvolle beplanning en ont
wikkeling van die UP-Biblioteekdiens. 

KABINETSKY 

In die lig van die feit dat die Kabinet binne
kort met die verkiesing van die nuwe Eerste 
Minister opnuut saamgestel word, het ons be
sluit om die volgende persone vir die vakatures 
te benoem: 

Mej Annie Pienaar 
Prof E D Gerryts 

Mnr Duminy 
Mnr H de Bruin 
Mev Ria Viviers 
Mnr Jaap Taljaard 
Stephen 
Mej Anne van Zyl 
Mnr Floris Venter 
t1ev Alet Kleu 
Mev Jeanne Cilliers 
Mnr Ferreira 
Mej Annatjie Momberg 
Mnr Otto 

Mej Jeanetta du Preez 
Mev Geraldine Wilkes 
Mev C van Waesberghe 
Mev Ingrid Smith 
Mnr Piet de Kock 
Mej Bettie Coertze 
Ephord 
Mnr Jos Davies 
Mnr Rolf Tonsing 
~1ej A 1 ida Smuts 
Mej Magri et Lee 
Daniel 
Mev A Geldenhuys 
t~ev Annatjie Korkie 

Eerste Minister 
- Buitelandse Sake 

Gevangenisse 
- Binnelandse Sake 
- Beplanning & Omgew. 
- Justis i e 

Finansies 
Plurale Betrekkinge 

- Bosbou 
Doeane & Aksyns 
Gemeenskapsbou 
Gesondheid 

- Handel 
lmflligrasie 
Indiersake 

- Kleurlingbetrekkinge 
- Landbou 

~1ynwese 
- Nasionale Qpvoeding 

(Tuis) Nywerheidswese 
Openbare Werke 
Polisie 
Pos-en Teleko~munik. 
Sport & Ontspanning 
Statistiek 

- Toeri sme 
- :verdediging 

Vervoer 
- Waterwese 

Volkswelsyn & Pensioene 
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van die buiteposte 
MUSIEK 

Om in 'n biblioteek te werk maak van 'n mens 'n 
ontdekkingsreisiger. Jy ontmoet voortdurend 
nuwe mense en idees deur middel van die geskrewe 
woord of ander media. -

'n Baie interessante ~ersoon waarmee ek hier by 
die Musiekbiblioteek kennis gemaak het deur mid
del van sy plate is David Munrow. 

David Munrow is in 1942 in Birmingham gebore en 
het sy skoollooobaan deurloop aan die King Ed
ward School. Gedurende sy jong jare het hy 
waardevolle onderrig geniet in klavier, fagot 
en sang. Maar sy musikale talente het eers met 

reg na vore getree toe hy die blokfluit op eie 
houtjie bemeester het. Hy was sy eie leermees
ter en het nooit enige musiekeksamen afgele 
nie. 

Oo die ouderdom van agtien jaar vertrek hy na 
P~ru waar hy onderrig gee aan die Markham Col
lege. Hy bestee drie maande om rand te reis 
in Suid-Amerika. Hierdie drie maande was van 
deurslaggewende belang vir sy toekoms. Gedu
rende die tydperk ontdek hy die volksgewoontes 
in die verskillende gebiede van Suid-Amerika 
en keer terug na Engeland met allerlei musiek
instrumente wat hy versamel het. 

Terug in Engeland begin sy belangstelling al 
hoe sterker raak in Renaissance- en Middeleeuse 
,ilUS i ek. 

Hy en sy vrou, Gillian Reid, begin besoeke 
bring aan musiekklubs en skole waartydens hul 
die onderskeie houtblaasinstrumente uit hul 
versameling bekendstel. Hierdie toere waar
tydens hy dan oak praatjies gelewer het oor 
die instrumente het baie daartoe bygedra om 
v~hom 'n goeie spreker te maak. 

In 1967 word hy dosent in vroee musiek aan die 
Leicesteruniversiteit. Hy stig die Early Music 
Consort en begin groat aanhang geniet. Op eie 
stoom bemeester hy verskeie instrumente wat hy 
insamel gedurende reise. Sy musikale talent, 
sjarme en humor maak hom die ideale persoon 
om oor die BBC 'n musiekprogram vir jongmense 
aan te bied. 

Sy program "Pied Piper" begin in 1971 en teen 
Mei 1976 het hy al 655 programme aangebied 
sender om enigsins aan trefkrag in te boet. 

In l969 word hy as professor aangestel by die 
"Royal Academy of Nusic" in London. 

Sy orkes, "The Early Music Consort of London" 
se repertoire brei geweldig uit en maak ver
skeie plaatopnames. 

By al sy bedrywighede as uitvoerende kunste
naar, onderwyser, dosent, radio- en televisie
persoonlikheid voeg hy toe oak nag die van 
skrywer en oubliseer 'n boek oor die instru
mente van die Middeleeu en Renaissance. 

David t1unrow sterf in 1976 op die ouderdom van 
34 jaar. Twee weke voor sy dood hy hy op sy 
laaste konsert opgetree. 
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Die musiekwereld is armer deur sy dood maar 
gelukkig het hy baie opnames nagelaat. 

Hy het die wereld met nuwe ore laat luister 
na ou musiek en baie mense spraakloos gelaat 
met wat hy bereik het " ... a career which 
re-established virtuosity in neglected instru
ments and a neglected era to a delighted pu
blic; a career which lasted, unbelievably, 
only ten years." 1 

1Johnson, Arthur: David Munrow (1942- 1976) 
Dorset, Sa\-Jte 11 s, 1976. 

Die Musiekbiblioteek beskik oor verskeie David 
Munrow opnames. 

LANDBOUNUUS 
Met die afskop van die lente het ons as biblio
teekpersoneel 'n opskop gehou saam met die land
bouers by die Hof van Holland. 

'n Groot projek het nou in aanvang geneeM hier 
by die landboubiblioteek. Die aantal boeke wat 
geherkatalogiseer word is sowat 8,000. Die 
boeke dateer uit die tyd toe die fakulteit nag 
onder die Departement van Landbou Tegniese dien
ste sorteer het. Mev Ria Visser en die ontslui
tingsafdeling se dames word alle sukses toege
wens met die spanpoging. Vrydae vergelyk die 
Landboubiblioteek goed m~t 'n pakette-afdeling 
van 'n winkel gedurende Kerstyd. Boeke word in 
hoeveelhede van tien in pakkies gemaak vir ver
sending na Merensky. Daar word be-oog om vroeg 
in die nuwe jaar die projek af te handel. 

Die studente besoek die biblioteek druk, want 
lesings moet ingehaal word en elke aftydjie 
word gebruik om kennis te absorbeer vir die 
naderende eksamen. 

'n Baie interessante aanwins tot ons na~laan
versameling is die "World Atlas of Agriculture". 
Dit bevat 'n wereldatlas met 'n bykomende en
siklopediereeks. Dit is voorwaar die moeite 
werd om dit deur te kyk, veral nog as u 'n be
langstelling het in die Jandbou. 

Ons groet vanaf die Oos-kampus. 

"I would like a nice book for an invalid," 
said the little old lady. 
"Yes, madam," said the librarian. "Something 
religious?" 

"Er-no," replied the lady, "the doctor told 
hi~ this morning he was going to get well." 

Books are the true levellers. They give to 
all who faithfully use them the socity, the 
spiritual presence, of the best and the grea
test of our race. 

- W C Channing 
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DNDERSTEPDDRT 
Ons wil van die geleentheid gebruik maak om 
Hantie en Kobus Nel sommer baie geluk te wens 
met d1e aankoms van hulle eersteling, 'n baba
dogtertjie Mariletje. Mag sy vir julle baie 
geluk bring~ 

Hiermee word terselfdertyd ook afskeid geneem 
van Hantie Nel wat op 25 September by die Ont
sluitingsafdeling van die Merensky-biblioteek 
inval. Ons hoop jy geniet dit daar en volgens 
Mathilda sal jy beslis. Mev Mathilda du Preez 
neem by Hantie oor as takbibl1otekaresse op 
Onderstepoort. 

Om terug te keer na biblioteekaktiwiteite: 
ons moet deesdae net mooi trap om nie dalk 
·~student se lip raak te trap nie. Die ge
Slgte word al langer en die fotokopieermasjiene 
al besiger (om lesings wat nie bygewoon is nie 
in te haal) na gelang die eksamen nadersluip. 
Dis eintlik so jammer dat 'n mens as jy student 
is nie altyd die pragtige lentetyd genoeg kan 
waardeer nie. 

uit die afdelings 
BE PLANNING 

Van harte geluk aan mnr Peter Lor met die puik 
referaat wat hy tydens d1e SABV-konferensie 
gelewer het. 

Mev Issie Koekemoer se reiskoors is besig om 
vinn1g te styg. Sy vertrek aan die begin van 
Oktober saam met haar man na Europa om onder 
andere die Internasionale Boekeskou in Frank
furt by te woon. Ons hoop nie die koors is 
aansteeklik nie~ Geniet die reis, Issie~ 

ONTSLUITING 

In die Ontsluitingsafdeling het die bedreiging 
waaroor lankal gepraat, gepluis, en bespiegel 
het: werklikheid geword, want die eerste land
bouboeke van die groot projek het gearriveer. Mej 
Jeanetta du Preez het hulle tweemaal by Land
bou laat afstof, maar hulle wil maar nie aan
trekliker lyk nie. Mens hoor deesdae sulke 
snaakse wense oar lang vuurhoutjies wat tot in 
die Landboubib moet kan bykom~ 

Die eerste kwota is toe sonder ongevalle afge
handel, en kon die ontsluiters die kontroleer
ders se gesigte dophou toe die eerste 600 van 
6000 boeke op hulle toesak. Mev Rieta Otto 
moes toe verneem dat sy sander haar kenn1sname 
ingestem het om al die kontrole persoonlik te 
doen. Gelukkig was dit net gekskeer, en het 
mev Manda Lang ook ingewillig om hand byte 
sit in die kontrolespan. 
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Dis duidelik dat die SASDI-kursus iets van die 
verlede is, maar ons kan, behalwe al die leer 
nog terugdink aan die lekker lang etensuur en 
'n middagmaal van bobotie, ongepoleerde rys, 
slaai en koffie by 'n private woning. 
Mev Amke de Jager en naar gesin net 1ntuss~r• 
verhu1s (met of sender jou oroteas, 0mke?} en 
sy het besluit om die gips eers na d1e trekke
ry van haar been te laat afhaal. Sy moes byna 
van vooraf gewoonweg leer loop. Nou kan sy 
egter nie meer haar sin kry soos sy verlede 
maand gemaak het nie, deur die gipsbeen hard op 
haar teenstander se tone te laat neerkom! Ter
loops, ek wonder nog altyd hoe sou ~Y :n me~ 
Rita Badenhorst die afgelope maand 1n n dr1e
beenreis1es belyk het? 

Sommige mense neem 'n week verlof, en gaa~ toe 
drie dae konferensie toe - geen wonder meJ 
Clarisse Venter kla oor hoofpyn omdat sy nie 
meer kan werk nie! 

Tydens 'n nat lentedag het die geraamte.van die 
personeel wat nie in Johannesburg was n1e, en 
'n paar ywerige studente die blom~eprag geniet, 
en begin ons die nuwe siklus van Jaargetye vol 
nuwe moed. 

Seksie 

BDEI<BESTELLINGS 
In die Seksie Boekbestellings het die stofwolke 
gestaan soos die mense gewoel en geskarrel het 
met die jaarlikse skoonmaak. 

Die Afdeling word elke dag kleurvol verfraai 
met pragtige blomme wat mev Rautenbach daagliks 
uit haar tuin saambring. 

Mev Elbie Smal het vir 'n week heerlik gaan 
rus by haar ouers op die plaas. Meer dan een 
beny haar die rustigheid! Baie geluk Mev Elna 
du Plessis met jou man wat onlangs sy MSc met 
lof verwerf het. Ons weet natuurlik dat.agter 
elke suksesvolle man 'n goeie vrou staan. 

Mev Berry Matzopoulos lyk baie tevrede met te
vrede met haarself 1n die laaste tyd, vir 'n 
goeie rede natuurlik - sy het 'n nuwe motor. 
'n Klein krulkoppie steek net-net bo die stuur
wiel uit! 

Met mej Ria Breed en mnr Floris VentPr van 

Finansiele Administrasie se motors gaan dit 
blykbaar nie te goed nie. Ons hoop die pro
bleme klaar op voordat die beursies opdroog! 

Weet u watter Afrikaanse liedjies klink so in 
Engels? 

1. Fred Fittlewitch, Fred Fittlewitch, 
Fred Fittlewitch stand still 

Say qood-morninq to me, 
I'm your June Bride te be, 
Say 9ood-mornin~ and then 
We'll go walking once again. 

2X 
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2. 0 Peter Pye, 0 Peter Pye, 
Hhy do you want to rnake her cry, 
She's a pretty rniss 
Waiting for a kiss 
Why do you .,.,ant to make her cry? 

Dit is natuurlik "Jan Pierewiet" en "0 Perdeby". 
Anton de ~aal het Engelse tekste voorsien vir 
'n hele aantal Afrikaanse volkswysies. Dit ver
skyn in 'n bylaag tot: Afrikaanse Liedjies en 
Hysies. Carstens-de Haal Publikasies, Posbus 
9973, Johannesburg, CW 128. 

ONE FOR THE BOOK 

With microfilm and such as that 
Soon books as we have known them 
Are sure to be so obsolete 
That very few will own them. 

But books will still be used, of course, 
They'll still be rather handy. 
When hollowed out, they'll do quite well 
For cigarettes and candy. 

They'll hold a pile of papers down 
As well as weights are able, 
They'll also keep a door ajar 
And prop a shaky table. 

They'll serve to press some flowers with 
Or ribbons won as prices, 
Or pile upon your tummy when 
You're doing exercises. 

No, books will never pass away 
They're what we'll still be needing, 
Although in time they may be used 
For everything but reading. 

Richard Ar111our 

Welkom 

Mej Hennie Viljoen het by die Seksie Tydskrif 
Adm1nistras1e aangesluit. Ons hoop dat sy 
baie gelukkig sal wees by Merensky. 

Totsiens 

Mej Cora Malan van die Mediese Biblioteek is 
sedert Oktober werksaam by die Raad op Atoom
krag se biblioteek. Ons wens jou alle sukses 
toe in jou "nuwe ou" werkkring. 

~ev Susan Scheepers van die IBL-seksie het 
d1ens aanvaar by d1e RGN se biblioteek. Voor
spoed in jou nuwe werk. 
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FDTDBlAD 

Mnr Peter Lor 

Mnr Piet de Kock 

Mev Linda Castelyn 
(Sekretaresse) 

BEPLANNINGSLEDE 

Agter: Mevv M Lang, J van Wyk, mnr R Tonsing, 
mev I Koekemoer, mej M Nortje 

Voor: Mev J Cilliers, mnr H de Bruin, mev 
L Erasmus 

g] JAAR 

Mnr Heinrich Heymann 

Mnr Johan Engelbrecht Mev Rhona van Zyl 
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W IlK OM 

Mev Susan Scheepers 
IBL 

Mej Hennie Viljoen 
Tydskrifte 

TDTSIINS 

RED:\KS IE 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
Medewerkers 

Berlanning 
Aans ka fa fde 1 i ng 
Bindery 
leendienste 
Onts 1 u it i ng 
Sosiale Komitee 
Ti ks ters 
Tydskrifafdeling 
Vakbibliotekaresse-

en assistente 
Onderstepoort 
BMW 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fotograaf 
Fisiese Versorgers 
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Mej J du Preez . 
Mev M L Kuhles 
Mev B von Ehrenberg 
Mev M-L Erasmus 

Mev J M Cilliers 
Mev E du Plessis 
Mnr C F Buys 
Mev M Verster 
Mej M Lee 
Mnr J Davies 
Mev C Blignaut 
Mev B Gunther 

Mev C van Waesberghe 
Mev F de Villiers 
Mev M Willemse 
Mev A van der Watt 
Mej J du Preez 
Mnr 0 R Schwartz 
Mev B von Ehrenberg 
Mnr P 0 de Kock 
Mej W Shipman 
Mnr ~.J Porter 

Mev Cora Malan 
Medies 
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VAKAN SIETYD KOM NADER 

Dit is byna die einde van die jaar en die aansoeke 
om verlof stroom soos gewoonlik in. Miskien is 
dit goed om weer •n keer te besin oor die doel 
van vakansieverlof en die benutting daarvan. 

Primer is die doel met vakansieverlof om aan 
personeel die geleentheid te bied om weg te 
breek van die daaglikse roetine, en bietjie te 
ontspan om sodoende weer hulle kragte te herwin 
vir die volgende skof wat voorle. Dit beteken 
nie dat •n mens gedurende jou verlof noodv1endig 
niks meet doen nie. Jy kan jouself verdiep in 
•n stokperdjie of enigiets wat jy graag wil doen, 
maar waarvoor jy gedurende vJerkstye nie die tyd 
of geleentheid het nie. Al sou dit jou fisies 
vermoei, het die feit dat 'n mens weg is uit die 
normale daaglikse roetine, •n helende effek op 
liggaam en gees. 

Om hierdie rede verkies werkgewers en ook die Uni: 
versiteit dat personeel nie hulle vakansieverlof 
moet verspil met enkel dae wat los en vas geneem 
word nie. Daarom die regulasie wat lui dat dit 
van 'n personeellid verwag word om normaalweg 
slegs een keer per jaar vakansieverlof te neem. 

Aangesien dit nie altyd prakties moontlik is om 
hieraan uitvoering te gee nie en omdat van som: 
mige personeellede in die biblioteek verwag word 
om slegs gedurende Universiteitsvakansies verlof 
te neem, word toegelaat dat personeel meer as een 
keer per jaar verlof neem, maar verkieslik vir 
tye langer as 5 dae op 'n keer. 

Versoeke vir enkel dae verlof is legio en so ook 
die redes waarvoor die verlof benodig word. In 
sommige gevalle het 'n persoon werklik die dag 
verlof nodig om byvoorbeeld 'n dringende besig: 
heidstransaksie afgehandel te kry. In baie ge: 
valle word die verlof, soos een aansoeker dit 
genoem het, benodig vir "sommer-sommer". Enige 
persoon wat 'n enkel dag verlof aanvra kan gerus 
weer •n keer daaroor besin voordat hy of sy dit 
deurstuur. Is dit werklik nodig of kan dit nie 
dalk later beter benut word nie? 

Daar is by sommige lede van die personeel ook nie 
duidelikheid wat betref spesiale verlof vir eksa: 
mendoeleindes nie. Daar kan gerus daarop gelet 
word dat spesiale verlof net toegestaan word vir 
die dae waarop skriftelik eksamen volgens die 
amptelike universiteitsrooster afgele word. Vir 
mondelinge eksamen word net die tyd afgegee vir 
die duur van die eksamen. Aansoeke om vakansie: 
verlof ter voorbereiding vir die eksamen word 
altyd simpatiek oorweeg. 

Aan diegene wat eksamen skryf word sukses en 
voorspoed toegewens: 

W W Dumir.y 
ADJUNK-DIREKTEUR (ONDERSTEUNINGSDIENSTE) 

U. P.- Biblioteekdiens- nuusblad OKT. 1878. 
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kuns 
Minette van Rooyen 

•n Geslaagde uitstalling wat so pas verloop het, 
was die van Minette van Rooyen in die Hoffergalery. 

Haar waterverfskilderye is vars en vol lig en gee 
die indruk dat die kunstenares maklik en sonder 
moeite werk - die mees te is i nderdaad in die 
veld geskilder wat meehelp om die indruk te skep. 

Die pentekeninge is met •n seker hand gedoen, 
soms met •n minimum tekenwerk en gee dan •n sterk 
indruk van die ruimte van die Karoo. 

Minette is by uitstek •n waterverfkunstenares, 
maar al die werk op die uitstalling was van •n 
besonder hoe gehalte en •n vreugde om te sien en 
te belewe. 

Esias Bosch 

•n Opspraakwekkende uitstalling wat nou aan die 
gang is, is die van Esias Bosch se porselein in 
die Goodman gallery by Hyde Corner, Sandton. 

Bosch is sonder twyfel ons beste kunstenaar in die 
rigting- Elke stuk is •n meester~t1erk en •n besoek 
aan die uitstalling is inderdaad •n verryking. 

Dit gaan nou weer goed by Merensky -
party mense se hulle het tw~e maal . 
per jaar vakansie; hulle e1e vakans1e 
en as prof Gerryts weg is. Gelukkig 
is diegene wat die jaar drie maal 
vakansie het • 

2 

DUPLIKATE 

VANNE 

Breed3 
Breed3 

Cronje3 
Cronje3 

De ViUiers, 
De ViZ.Ziers3 

Du Preez, 
Du Preez3 
Du Preez3 
Du Preez, 

Du Toit, 
Du Toit3 

Erasrrrus3 
Erasnrus3 

Grobbelaar3 
Grobler3 

Otto3 
Otto3 

Pienaar, 
Pienaar, 

Van der Merwe3 
Van der Merwe 3 

Van Rensburg 3 
Van Rensburg3 

Van Wyk, 
Van Wyk~ 
Van Wyk, 
Van Wyk, 
Van Wyk, 

Van Zijl, 
Van Zyl, 

Venter, 
Venter3 
Venter, 
Venter3 

Viljoen, 
Vi ljoen, 

Visser, 
Visser3 
Visser3 

Wiliemse, 
Willemse, 

Jo - Ontsluiting 
Ria - Fin Admin 

Alma - Africana 
Elsa - Tweede vlak 

Mnr H - Adjunk-direkteur 
Elna - Tik en Dupliseer 

Francina - Onderstepoort 
Linda - Inter 

Irene - Toonbank 
Jeanette - Landbou 
JC - Alg Admin 
Mathilda - Onderstepoort 

Saartjie - BMW 
Mnr T - Buitemuurs 

Lorraine - Beplanning 
Mnr P - Bindery 

Mara - Toonbank 
Dries - Derde vlak 

Breggie - Ontsluiting 
Esmarie - Tydskrifte 

Amanda - Derde vlak 
Hantie - Ontsluiting 

Rita - Ontsluiting 
Mnr V - Leendienste 

Annie - Medies 
Annemarie - Aanskaf 

Dalena - Bindery 
Peet - Derde vlak 

Andre - Bindery 
Anna-Marie- Tik en Dupliseer 

Elbie - Tweede vlak 
Ingeborg - Medies 
Ouneke - Beplanning 
Leonie - Ontsluiting 
Susara - Derde vlak 

Anne - Tydskrifte 
Ria - Tweede vlak 

Clarisse- Ontsluiting 
Neels - Militere diensplig 
Floors - Fin Admin 
Irene - Toonbank 

Hennie - Tydskrifte 
Marianne - Tydskrifte 

Anita - Ontsluiting 
Heste - Tydskrifte 
Ria - Ontsluiting 

Marie - BMH 
Marietjie - Tik en Duplisering 
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NAME 

AZet 
A let 

Alida 
Alida 
Alida 

Alma 
Alna 

Anna-Marie 
Anne mare 
Anna-Mari 
Anne marie 
Anna-Marie 

Anne 
Annetjie 
Annie 

Dalena 
Dalena 

Elbie 
Elbie 

Erna 
Elna 
Elna 
Elsa 

Hennie 
Hennie 

Hester 
Hestd 

Irene 
Irene 

Jeanne 
Jeanne 

Leonie 
Leonie 

Fisher - Landbou 
Kleu - Aanskaf 

Dippenaar - Tweede vlak 
Smuts - Sekretaresse 
Van der Watt - Medies 

Cronje - Africana 
Jordaan - Oerde vlak 

Arnold - Tweede vlak 
Geldenhuys - Tydskrifte 
Honiball - Sekretaresse 
Pienaar - Aanskaf 
Van Rensburg - Tik en Duplisering 

Van Zijl - Tydskrifte 
Korkie - Tweede vlak 
Pienaar - Medies 

Stols - Ontsluiting 
Van der Merwe - Bindery 

Smal - Aanskaf 
Van Wyk - Tweede vlak 

Klapper - Argief 
DeBruyn - Tik en Duplisering 
Ou Plessis - Aanskaf 
Cronje - Tweede vlak 

Bosch (mnr) - Kalafong 
Viljoen (mej) - Tydskrifte 

Strydom - Tydskrifte 
Visser - Tydskrifte 

Du Preez - Toonbank 
Venter - Toonbank 

Cilliers - Beplanning 
Maree - Ontsluiting 

Van Wyk - Ontsluiting 
Vorster- Ontsluiting 

Magdalena Christina Blignaut - Tik en Duplisering 
Magdalena Chr~stina ~leyer - Ti k en Dupl i seri ng 

Magriet 
Magriet 

Manda 
Manda 
Amanda 
Minda 

Mara 
Marie 
Marie 
Marie 
Marie 
Marie 

f.Jarietjie 
Marietjie 
!.farietjie 

Peet 
Piet 
Piet 
Pieter 
Feter 

Bruyns - Voorgraads 
Lee - Ontsluiting 

Lang - Ontsluiting 
Morsner - Ontsluiting 
Nel - Derde vlak 
Meyer- Tik en Duplisering 

Grobbelaar - Toonbank 
Schoeman - Toonbank 
Willemse - BMW 
Nortje - Africana 
Potgieter- Tik en Duplisering 
Rautenbach - Aanskaf 

Greyling- Tik en Duplisering 
Verster - Toonbank 
Willemse- Tik en Duplisering 

Van der Merwe - Derde vlak 
De Kock - Alg Admin 
Laurens - Buitemuurs 
Ferreira - Fin Admin 
Lor - Beplanning 
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Ria 
Ria 
Ria 
T:fia 

Rita 
Rita 
Rita 

Breed - Fin Admin 
Van Zyl - Tweede vlak 
Visser - Ontsluiting 
Viviers - Eerste vlak 

Badenhorst - Tweede vlak 
Bates - Aanskaf 
Otto - Ontsluiting 

Punctuation Remarks 

Punctuation is troublesome for most people. 
According to tradition typesetters used to 
follow a simple rule: set type as long as 
you can hold your breath without getting 
blue in the face, then put a comma. When 
you yawn, put in a semicolon. And when you 
want to sneeze, that's time for a paragraph. 

Henry Henrichs 

sosiale klub 
Namens die Sosiale klub neem ons afskeid van mnr 
Jos Davies en mev Lorraine Erasmus. Jos het
voortrefl1ke werk gedoen as voors1tter en ons wil 
net hiermee ons dank uitspreek vir die bekwame 
wyse waarop hy hierdie taak verrig het. Lorraine 
was verantwoordelik vir die voorrade en het ook 
toesig gehou oor die kombuis. Sy het altyd hier= 
die onbenydenswaardige taak met 'n glimlag verrig. 
Baie dankie julle twee en s~enwense vir die toe= 
koms. 

As gevolg van Jos en Lorraine se bedanking en 
ook vanwee verskuiwings in verskeie afdelings het 
daar veranderinge in die Sosiale klub se komitee 
ingetree. Die volgende persone dien op die komi= 
tee tot middel Januarie 1978 wanneer die nuwe 
komitee aangewys sal word: 

Mej J Breed - Ontsluiting (Voorsitster) 
Mnr P Ferreira - Fin Admin (Penningmeester) 
Mej W Shipman - Inter (Sekretaresse) 
Mev M Meyer - Tiksters 
Mev B Matzopoulos - Aanskaf 
Mev A Geldenhuys - Tydskrifte (Aankoop van voor= 

rade) 
Mej D van der Merwe - Bindery 
Mev 0 van Wyk - Eerste vlak (Toesig oor voorrade 

en kombuis) 
Mev C van Waesberghe - Tweede vlak 
Mej A Nel - Derde vlak 

Did you know -

Tw? ?f the greatest nineteenth-century 
Br1t1sh neurophysicians were Lord Russell 
Brain and Sir Henry Head. 
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Mej L Vester 
Mev A S Visser 
Mej H Visser 
Mej A C Smuts 
Mej J du Preez 

- Ontsluiting 
- Ontsluiting 
- Tydskrifadministrasie 
- Sekretaresse 
- Landbou 

van die buiteposte 
LANDBOUNUUS 

Die wens dat lang vuurhoutjies tot in die Landbou= 
biblioteek moet kan bykom, het toe amper waar ge= 
word. 

Ons as landboubiblioteekpersoneel dien nie verniet 
op die Brandbestrydingskomitee van die Burgerlike 
beskerming nie, want met die uitbreek van 'n brand 
by die Masker moes ons uitspring en help. Dit nog 
op 'n laat Vrydagmiddag. Toe alles moes begin 
rustig word, toe sien en hoor ons net dramastudente 
paniekbevange rondhardloop. In 'n bestek van mi= 
nute toe is al die brandblussers in die biblioteek 
die trappe afgedra. (Ons armspiere was vir drie 
dae lank seer.) Ons het voorwaar 'n goeie oefe= 
ning gehad. Nadat die brandblussers hervul is, 
is ons gereed vir enige verdere brande. 

Die projek van herkatalogisering verloop baie goed. 
Twee besendings boeke is al terugontvang en die 
leners is duidelik in hulle skik. 

Mej Jeanetta du Preez het die kort kursus van 
SASDI bygewoon en dit was 'n goeie hersiening van 
die werk vir die honneurseksamen wat voorle in 
Januarie. 

Noudat die klasse afsluit, verskuif die klem van 
akademiese aktiwiteite na die studente. Waar 
Pretoria seker in Oktober die heel mooiste maand 
beleef, kan die studente nie werklik daarin deel 
nie. 

Vanaf die Proefplaas word berig dat die nuutste 
aankomelinge tot ons "landboufamilie", die klein 
volstruisies is wat hulle opwagting gemaak het in 
die beeskraal. Waar ons nou gereeld Vrydae elk= 
een 'n paar hoendereiers kry, sal dit seker nie 
meer lank wees nie, dan kry ons volstruiseiers! 

Ons greet vanaf die Ooskampus en vir almal wat 
eksamen skryf wens ons voorspoed toe. 

Appels en pere 

Die jong landboustudent: 

"Oom se metodes is heeltemal verouderd. 
Dit sal my verbaas as Oom twintig appels 
van hierdie boom kry." 

Oom: 

"Vir my ook nefie, want dis 'n peerboom." 
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MUSIEK 
Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez 

Ghitaar: Narciso Yepes 
Orkes: Orquesta Sinf6nica R T V Espanola 
Deutsche Grammophon 139 440 

Hierdie plaat sal in die smaak val van die lief= 
hebbers van die klassieke ghitaar. 

Die komponis, Joaquin Rodrigo is gebore op 
22 November 1902 te Sagunto in die Spaanse 
provinsie Valensia. Ten spyte van die feit 
dat hy blind word op driejarige ouderdom, wy 
hy hom vanaf 'n baie jong leeftyd aan musiek. 
Hy bestudeer die klavier en viool aan die 
Konservatorium te Valensia. Vanaf 1927-1932 
studeer hy in Parys aan die "Ecole Normale de 
Musique". 

Rodrigo komponeer sy Concierto de Aranjuez in 
Parys. Dit is 'n werk v1r gh1taar en orkes en 
word vir die eerste keer gedurende 1940 in Bar= 
celona uitgevoer. Die werk is geesdriftig ont= 
vang deur die kritici en gehore. Volgens die 
Spaanse musikoloog, Federico Sopena, is daar 
geen ander werk in die Spaanse musiek wat so 
'n goeie voorbeeld is van die vermenging van 
volksmusiek met meesterlike vormbeheer nie. 

Die werk bestaan uit drie dele naamlik Allegro 
con spirito; Adagio en Allegro gentile. 

Die van u wat gereelde Radioluisteraars is, sal 
die Adagio gedeelte herken as die kenwysie van 
die aandvervolgverhaal "Die Strandlopertjie" 
wat + drie jaar gelede uitgesaai is. 

BUITEMUURS 

Met die vertrek van mev Mercia Neitz, laat dit ons 
met 'n leemte hier in die MacFadyen-biblioteek. 

Gedurende die drie jaar waarin sy hier werksaam 
was, was dit altyd 'n plesier om saam met haar te 
werk. Sy het 'n onmisbare deel gevorm van die 
besondere gees en atmosfeer wat daar in die Buite= 
muurse biblioteek heers. 

Omdat Mercia die enigste dame hier by ons op die 
personeel was, het sy dit uit die aard van die 
saak as haar voorreg beskou om te sorg vir die 
tee en om 'n vaardige oog ocr die kombuis te hou. 

Ons se vir haar baie dankie vir die tyd waarin sy 
saam met ons gewerk het en wens haar toe 'n aan= 
gename tyd as huisvrou saam met Albert en vir 
hulle albei baie vreugde met die kleinding wat op 
pad is. 

Groete 

Personeel (Buitemuurs) 
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MEDIES 

Sophia gaan nog stil haar gang 
Net hope IBLle maak haar bang. 

Terug na die atoom is Cora, 
Oaar's glo meer fauna en flora. 

Ingeborg is ons oggendblom 
En is sy 'n doring met 'n xeroxsom. 

Alida kyk so verweg heen 
En wonder hoe 'n baba ween. 

Ons hoor Annie net af en toe brom 
Sy't heelwat om mee op hoogte te kom. 

Jasper hou wag 
Tot laat in die nag. 

Van beplan is Jeanne nou moeg 
Sy wil liewers nou met siektes swoeg. 

uit die afdelings 
T\NEEDE EN 

DERDE VLAK 

Welkom terug 

Ons verwelkom graag weer vir mev Annetjie Korkie 
terug na haar onlangse siekteverlof. Ons 1s ba1e 
bly jy is terug, Annetjie. Te oordeel aan jou, 
is ·~ operasie die beste ding wat met 'n mens kan 
gebeur! 

Baie geluk 

Aan mnr Jos Davies ons harlike gelukwense met sy 
aanstelling by die Departement Biblioteekkunde 
van Unisa. Jos, ons is baie ja~mer dat jy weg= 
gaan, maar ons hoop dat die nuwe werkkring vir 
jou verrykende uitdagings gaan bied. 

Welkom 

Baie welkom aan mev Anna-Marie Arnold wat vanaf 
die begin van Oktober by ons aangesluit het as 
vakbibliotekaresse vir Ekonomiese Wetenskappe. 
Sy was vroeer verbonde aan die Regsbiblioteek by 
Unisa. Ons hoop jy werk baie lekker saam met ons, 
Anna-Marie. 

Sterkte aan almal wat nou besig is met eksamen. 
Ons hou almal styf duimvas. 

Someone who makes you laugh is a 
comedian. Someone \'tho makes you 
blush and then laugh is a humorist. 

George Burns 
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BEPLANNING 
Die lede van hierdie Afdeling was die afgelope 
maand baie uit en tuis, om die waarheid te se, 
meer uit as tuis. 

Mnr H de Bruin het vertrek op 'n studiereis in 
verband met rekenarisering van biblioteekprose= 
dures. Hy besoek saam met prof Gerryts en mnr 
Willemse van die Seksie Datavenverking, Belgie, 
Wes-Duitsland, die Verenigde State van Amerika 
en Kanada en 1 e\'ter tydens 'n i nternas ion a 1 e se= 
minaar oor biblioteekrekenarisering 'n referaat 
cor die UP-Biblioteekdiens se evaluering van die 
DOBIS-pakket. 

Mnr Peter Lor het in Kaapstad 'n referaat gaan 
lewer tydens 'n kursus ocr biblioteekbestuur op 
die middelvlak. Dit het meegebring dat mev Lor= 
raine Erasmus tot op die laaste minuut van haar 
laaste werksdag by ons referaat getik het! 
Dankie vir al jou goeie en harde werk, Lorraine. 
Ons sal jou mis, maar hoop jy is baie gelukkig 
in jou nuwe werkkring. 

Mnr Rolf Tonsing was ook met verlof- om weer 
'n bietjie aan sy verhandeling te werk. Mev 
Ouneke van Wyk het pas vertrek op 'n toer deur 
die Wildtuin. 

Gelukkig is mev Issie Koekemoer weer tuis na 
haar Europese toer. Ons sien uit na 'n paar 
episodes in Biblikasie ocr al haar wedervaringe. 

Les bes verlaat mev Jeanne Cilliers die Afdeling 
aan die einde van die maand om as vakbiblioteka= 
resse na die Mediese biblioteek te verhuis. 
Jeanne het vir ens baie waardevolle werk gedoen, 
onder andere in die ondersoeke na mikro-ontslui= 
ting en eksterne rekenaarmatige inligtingsdienste. 
Ons sal jou baie mis, Jeanne, en ens vertrou dat 
jy baie bevrediging uit jou nuwe werk sal put. 

Seksie 
BOEI<BESTELLINGS 

As die jakarandas blom, beteken dit elke jaar meer 
bestellings vir boeke, aangesien addisionele fond= 
se aan die biblioteek toegeken word. Gevolglik 
is almal aan die draf om hierdie "groot skenking" 
so gou as moontlik te benut. 

Ongelukkig het een van ens staatmakers ens reeds 
verlaat. Mev Elbie Smal was vir byna vier jaar 
verbonde aan h1erd1e Seksie. Ons se dankie vir 
die goeie werk wat sy gelewer het. Ons hoop sy 
gaan heerlik bly in hulle nuwe huis op die plot 
naby Randburg en gou vir ons kern besoek met 'n 
vraggie plaasprodukte en 'n mandjie eiers. 

En nou het ons BIBLIOTERAPIE ... 

Webster se woordeboek se definisie is soos volg: 
"the use of selected reading materials as thera= 
peutic adjuvants in medicine and in psychiatry; 
also guidance in the solution of personal pro= 
blems through directed reading." 

'n Biblioterapeut vir Merensky? 
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TYDSK R IFADMINI
STRASIE 

Vir twee Biblikasies was ons net nie daar nie 
Gedink ons is weg? Dis glad nie waar nie. 
Ons laat weet dus net gou hoe dit hier gaan 
En dat ons nog wel en terdee bestaan. 

Ons moes alweer 'n personeellid inboet 
maar by Tydskrifadministrasie gaan dit nou goed 
want met aldrie die Base nog steeds aan ons kant 
het ons sowaar twee nuwe mense reeds in die hand. 

Anne probeer oral kennis inwin 
oor oumens hantering en die tiep van ding. 
Annemare het in die Kaap 'n draaitjie gaan draai 
En die outehuis daarna "Tot siens" toegewaai. 

Met Barbara se man kort-kort veld toe en so 
word sy toe s6 siek, sy's skoon onderstebo. 
Esmarie het verhooggrimering vol op die brein. 
Julle kan haar maar huur, sy word nou "getrain". 

Hennie, dit weet ons, gaan definitief trou 
Ons wonder of sy nou van die datum hou? 
Hester gaan sowaar binnekort weer trek 
maar, ag dankie tog, sy bly nog hier werk. 

Heste is nog nuut en ons ken haar nog sleg 
maar sever ons kan sien lyk sy darem doodreg. 
Marianne sit en wag vir die salige dag 
dat Suidwes se son weer oor haar sal lag. 
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Die eksamenkoors voel ons tot in ons hoek 
~ant die Dewey is deesdae 'n gewilde boek. 
Ons se sterkte met die eksamen vir almal wat leer 
En daarmee cheers tot volgende keer. 

KELDER 
Verslag van die "Departement van Mym;ese" vir 
die jaar 1978. 

1. Ontgi nni ng 

Alle proefskrifte is nou ontgin en staan op 
hulle regmatige plekke by elke vakgebied. 
Tydskrifte was ook meer in aanvraag gedurende 
1978 as gevolg van die feit dat die openbare 
sektor steeds meer bewus word van die nood= 
saaklikheid van hierdie kommoditeit. 

2. Personeel 

Alhoewel die Departement se personeel vir 'n 
paar maande kwaai besnoei was, kon volgehoue 
diens steeds gelewer word. 

3. Besoekers 

Die besoekerstal aan die Departement het in 
1978 'n groat styging getoon. Volgens som= 
mige besoekers se eie verklaring, is die rus 
en stilte van die ondergrondse bevorderlik 
vir studiedoeleindes. 

4. Natuurrampe 

Gedurende Januarie is skag nr 1 oorstroom as 
gevolg van 'n hewige donderstorm. Protospanne 
het sake gou onder beheer gehad. Geen lewens= 
verlies is aangemeld nie en skade aan delf= 
stowwe was minimaal. Groot skade is egter aan 
die vloer aangebring. 

Opsomming 

As gevolg van matige stimulasie (deur topbestuur), 
groeiende verbruikerstal en die feit dat die vak= 
unie van hierdie "Departement" geen eise gestel 
het vir buitensporige loonsverhogings nie kan 
die jaar 1978 as 'n winsgewende jaar beskou word. 

Die "Departement" voorsien dus 'n skerp styging 
in mynaandele vir die jaar 1979. 

G WILKES 

LEENDIENSTE 
By die toonbank verloop sake beso11uer vlot. 
Mev r~ara Grobbelaar het gou die "Toonbank
roetlne" geleer en ons hoop sy het haarself 
alreeds tuis gemaak. 

Mara is 'n oud-Matie waar sy 'n Laer-Biblioteek= 
diploma verwerf het. Direk na haar opleiding 
het sy in die Carnegie-biblioteek 'n pos aanvaar 
en daarvandaan is sy na Unisa se biblioteek. Van= 
daar verhuis hulle na Tzaneen waar hulle 4~ jaar 
gebly het. Mara hou van lees, stap_en stel belang 
in tuinmaak - dit (so hoar ons by d1e Tzaneners) 
kon haar spogtuin van getuig. 

Baie welkom Mara - ons hoop julle is gou tuis en 
raak gou ingeburger. 
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'N OUD BOEK EN 'N TESTAMENT 

'n Jong student aan die universiteit te 
Rome, aldus meldt de Londense Evening 
News, had de gewoonte om veel te stu= 
deren in de bibliotheek van het Vatikaan. 

Op zekere dag vroeg hij naar 'n weinig 
bekend werk, waarvan de schrijver, Emil 
Fahier de Revisa, reeds lang gestorven 
was. Toen hy het boekje doorbladerde, 
was hij zeer verbaasd door het vinden 
van het volgende briefje: 

"De vinder van dese medeling moet 
zich wenden tot de weeskamer te Rome 
en opvragen de aandelen L. 1, No. 162, 
van 5 Febr., 1784." 

Hij stapte dus naar de aangewezen 
autoriteiten toe en kreeg daar tot zijn 
stomme verbazing te horen, dat hij de 
erfgenaam was van 'n groat fortuin, on= 
geveer 8 miljoen lire. Zo groat was de 
verbazing van de ijverige student, dat hij 
weigerde te geloven wat hem werd mede= 
gedeeld, maar tenslotte kreeg hij 'n uit= 
legging over het sprookjesachtige gebeu= 
ren, die hem wel moest overtuigen. In 
de achttiende eeuw woonde n.l. te Rome 
de schrijver, Emil Fahier de Revisa, die 
een boek schreef, dat door de kritiek zeer 
slecht ontvangen werd. Diep teleurgesteld, 
bepaalde De Revisa, kart voor zijn dood in 
zijn testament, dat zijn erfgenaam zou 
zijn, de eerste, die zijn boek zou bestu= 
deren uit de bibliotheek van het Vatikaan. 
Het werk was gedurende anderhalwe eeuw 
niet gebrui kt. 

'n Knipsel van ongeveer 1928/29 uit die koerant= 
knipselversameling van J de V Roos. 

HARTLIKE DANK~ 

Die redaksie en al die lesers van Biblikasie wil 
hulle hartlike dank oordra aan mev Lorraine Eras= 
mus, wat sedert die ontstaan van ons nuusblad al 
die tikwerk behartig het. Waar sy ons verlaat, 
wil ons haar verseker dat ons mooiste wense haar 
vergesel. 

Wilde Woordeboek 

Toestem 
Trombone 
Ylhoofdig 
Professie 

hees 
groente maak musiek 
bles 
dosent se vuurmaakplek 
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TO HIS CONGREGATION 

A Negro Preacher, whose supply of hominy and 
bacon was running low, decided to take radical 
steps to impress upon his flock the necessity 
for contributing liberally to the church ex= 
chequer. Accordingly, at the close of the 
sermon he made an impressive pause, and then 
proceeded as follows: 

"I hab found it necessary, on account ob 
de astringency ob de hard times an' de 
gineral deficiency ob de circulatin' mejum 
in connection wid dis chu'ch, t' inter= 
duce rna new ottermatic c'lection box. 

It is so arranged dat a half dollah or 
quahtah falls on a red plush cushion 
without noise; 
a nickel will ring a small bell distinctually 
heard by the congregation, 
an' a suspendahbutton, rna fellow mawtels, 
will fiah off a pistol; 
so you will gov'n yo'selves accordingly. 

Let de c'lection now p'oceed, w'ile I takes off 
rna hat an gib out a hymn." 

Geneem uit die J de V Roos koerantknipselversa= 
meling. 

REDAKSIE 

Redaktrise 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
Mede1·1erkers 

Beplanning 
Aanskafafdeling 
Bindery 
Leend i ens te 
Ontsluiting 
Sosiale Komitee 
Ti ksters 
Tydskrifafdeling 
Vakbibliotekarisse 

en assistente 
Onderstepoort 
BMW 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fotograaf 
Fisiese Versorgers 

Mej J du Preez 
Mev M L Kuhles 
Mev B von Eherenberg 
Mej A Honiball 

Mev J M Cilliers 
Mev E du Plessis 
Mnr c F Buys 
Mev M Verster 
Mej M Lee 
Mnr J Davies 
Mev C Blignaut 
Mev B Gunther 

Mev C van Waesberghe 

Mev F de Villiers 
Mev M Willemse 
Mev A van der Watt 
Mej J du Preez 
Mnr 0 R Schwartz 
Mev B von Ehrenberg 
Mnr P 0 de Kock. 
Mej W Shipman 
Mnr W Porter 
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fOTDBLAD 

Op die foto verskyn van links na regs mnr H de Bruin Adjunk-direkteur (Beplan= 
ning en Ontwikkeling), prof ED Gerryts Direkteur (Biblioteekdiens) en mnr M C 
Willemse Hoof van dataverwerking, op die vooraand van hulle vertrek om rekena= 
risering in biblioteke oorsee te gaan ondersoek. 

Wena Naude Uitstalling 

8 
Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019



rOTSIENS 

Mev Lorraine Erasmus 
Beplanning 

Mev Elbie Smal 
Aanskafafdeling 

Mnr Jos Davies 

Mev Mercia Neitz 
Buitemuurs 

Mnr Floors Venter 
Seksie Finansiele Administrasie 

Vakbibliotekaris - Ingenieurswese 
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Mej Heste Visser 
Seksie Tydskrifadministrasie 

Mev Mara Grobbelaar 
Toonbank 

Mev Marie Potgieter 
Tiksters 

Mev Anna-Marie Arnold 

Mev Hannetjie Erlank 
Inter 

Vakbibliotekaresse - Ekonomiese Wetenskappe 
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DIE EINDE VAN 'N SKQF ____________ _? 

Aan die einde van nog 'n jaar is elkeen van ons 
'n eerlike antwoord op bostaande vraag verskul
dig. Dit vra dat ons vir 'n oomblik met onsself 
stil sal word. Waar staan ek op die weg ~at 
ek in \ver!\s- en t-eroepsverl'Jnd met soveel )\~er 
ingeslaan het? Waar bevind ek my op ~Y eie 
lewenspad in die lig van die bestemming wat 
ek vir myself bepaal het? 

Vir elkeen wat in 1978 in alle eerlikheid teen
ocr homse l f en sy a rbei dsgenote sy ge~·Ji g ten 
valle gctrek hct, gun ek die rus wat die cinde 
van 'n skof meebring. Die lengte en eise van 
elke skof word immers bepaal deur 'n definisie 
van jou roete en bestemming - seskaal volgens 
jou besondere venmoens en talente. Daarom 
sal die vraag of u die einde van 'n skof be
reikhetenersyds altyd iets persoonliks bly. 
Andersyds, maak ons deel uit van 'n span wat 
genoodsaak is om die Biblioteekdiens op koers 
te hou en om ooreenkomstig realistiese sko~te 
ook sinvol vordering te maak. Dit plaas 'n 
besondere verantwoordelikheid op die skouers 
van die Bibliotcekdiens se topbestuur wat dit 
o.a. by wyse van doeltreffende beplanning, be
heer en evaluering moet probeer bewer~stellig. 
Alvorens ons dus die 1979-skof aandurf, sal ons 
o.a. die uitspantydjie meet benut deur weer 'n 
keer kaart uit te haal, bestemming te definieer, 
roete uit te spel en posisie te bepaal. Daar
oor gesels ons aan die begin van 1979 verder 
wanneer dit van elke Afdeling van die Biblio
teekdiens verwag sal word om opnuut sy doelwitte 
te definieer. 

Die einde van 'n skof beteken dikwels ook span 
verander, vrag herpak en wa verwissel. Aan 
diegene van u wat in 1979 nie meer die Merensky
wa sal trek nie - sterkte vir u arbeid in 'n 
ander werkkring. Vir hulle wat eersdaags na 
babawa oorskakel - onthou die vrag is klein en 
lig maar terselfdertyd groats en gewigtig. 
Die aankoopkoste is laag en die werksure is on
yeaefinieerd, maar die waarde onberekenbaar 
en die arbcid inspannend maar kompenserend. 
Vir een van ons kollegas het die einde van 
1978 'n besondere betekenis. Na 21 jaar se 
ononderbroke diens le mnr Gagiano die U.P.
tuig finaal neer. Ons het opregte dank en 
waardering vir die volgehoue getroue arbeid 
en ons se~nwense vergesel hom op die weg 
vorentoe. 

Waar mcj J du Preez (redaktrise} en mev B van 
Ehrenberg (sub-rcdaktt·ise} nou die Bibli~asie
vrag aflaai, se ons vir hulle en die res van die 
redaksie dankie vir die bekwaamheid en bly
moedigheid waarmee hulle hulle taak verrig 
het. Ons is dankbaar dat mev J C Fourie, mev 
J A Maree en mej M MHrsner gereed staan om met 
'n nuwe span oor te neem. 

Vervolg/ .... 

U. P.- Biblioteekdiens- nuusblad -NOV/DES_ 1878. 
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Om die einde van 'n skof te bereik, het inder
daad besondere betekenis. Enersyds, dui dit 
daarop dat jy daarin geslaag het om met op
offering en selfdissipline 'n bepaalde punt 
te bereik. Om telkens te rus voordat die skof 
voltooi is, beteken egter om uit te sak en 
onherroeplik agter te raak. Andersyds, be
teken dit dat jy kan terugkyk oor wat bereik 
is, maar dat jy terselfdertyd gereed maak vir 
die uitdagings van 'n nuwe skof wat wag. 

Ons kyk met dankbaarheid terug oor groot werk 
wat in 1978 gedoen is. Vir verskillende projekte 
le 'n nuwe fase voor. Wat aspektE: van ons 
akkommodasievoorsiening asook ons inligtingsbe
leid en rekenarisering betref, het ons digby 
die implementeringsfase gekom en sal die nuwe 
skof inderdaad besondere uitdagings bied en 
ons gaan dit met ver.'lagting tegemoet. 

Miskien le die werklike en diepste betekenis 
van die pad wat ek en u bewandel tog daarin 
dat dit by Bethlehem verby moet loop. Mag 
elkeen van u wat eersdaags daar sal vertoef, 
met dankbaarheid volle perspektief op u lewens
pad verkry. 

Prof E D Gerryts 
DIREKTEUR: BIBUOTEEKDIENS 

19 7 8---------- .19 79 ! 

Ons kyk terug na 'n jaar waarin ons strewe om 'n 

noue kontak binne die bibl ioteekdiens van UP deur 

middel van BIBLIKASIE nog 'n stap nader aan die 

werklikheid gekom het. 

As redaktrise was dit vir my 'n plesier om in so 

'n goeie gees en gesindheid saam met almal te kon 

saamwerk. My dank aan my twee sub-redaktrises 

mevv Babs von Ehrenberg en Maretha Kuhles vir· hulle 

hulp, asook vir elke medewerker ~at so gereeld die 

nuuswaardighede onder ons aandag gebring het. 

Waar die vakansietyd nou aanbreek en ons weer 

gedurende die Kerstyd en Nuwe Jaar tot stilstand 

sal kom, lcat ons met dani<-bare harte aan Hom die 

dank bring wat ons die afgelope jaar op ens onder= 

skeie wee gelei het. 

Namens die redaksie aan almal 'n vreugdevol le 

Kerstyd en 'n Nuwe Jaar vol geluk en voorspoed. 

Aan die nuwe redaksie van 1979 wens ons al le 

sukses toe. 

llej J du Preez 
REDAKTR! S!: 
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KERSTYD 

Jets hir.d.er r::'.J al lar.k. ~'era! di.J P.:fC van d-:';.,3 
jaar. D-:s nie e~sarr..ens r.-::e~ !.xm:= daar'Jan p~t 
ons al die Zaaste paar ~e~e in die verZede tyc. 

Wat rr.y h-:n.der is die "Seasons Greetings" of 
"Gety We~:se". Of erge1' r.Dg: ".'iap;y Xrras". En 
jy ~eet ~oor !ou eie sie~ cat hierdie errbZeme op 
die l.JinkeZver..ste1'S net da:..r is om klar.disie te 
Zok. So~~ jy eaa!'C.an toeree~ belez .. :e jy allesbe= 
hawe 'n "har;-y" Kers-;yd. (i'inar.sieei, gesp1'o:-..e.) 

Daarom kom die vraag: Wat b~teken hie1'die uocrd.e 
nou eintiik? Dro die booiskap da~war.. enige -i.nho:-.3.? 

'n Gar.7n:1.-; kom eer.n;aal van 'n gese!Ugheid wac~ hy 
saam met 1.Jrie-r:de oogZcper:d te vee?, var.. die vl:::d= 
bare ver-.:ersir..gs geniet l:et. Dit ?Jas onder ar.d..e1'e 
ook duideZik ~f te tees uit die mc.nier ~aarop hy 
sy vokale talente met die eer.srflar kitaar onderc 
stewt het. 

Op pad val hy by 'n begre;nisstoet in. NatuUY'Zik 
salig or.hewv.s -:xzn die aard var. die sarr.ebindenC::e 
faktor van ger~emde stoet. 'n Pac.r blokke verder 
d.raai hy af in sy eie straat uaar 'n vriend he~ 
berispe oor sy gedrog by die rovbei<.Zae?>s. Sy ant= 
woo1'd hierop ~:as ewe er'r'.stig: "lleverr::ind die occc.= 
sion~ dit was in elk gevai- 'n T'Oaring sukses. rr 

Hierdie tyd van die jaar is nie mcar net 'n t~d 
van inval by cie rrassa om die seisoen te geni~-; 
nie. En dit ongeag tJat die "occasion" mag wees 
nie. 

Hierdie tyd vra juis 'n stilstaan. 'n Dink. 
'n S-:;i4Jord. 'n Uittree w::.t die stroom van ma.Zend.e 
mass17 • Wcmt in Jzierdie tyd gedenk ons die Vo ?,;zeid 
van die Tyd: Toe God onder mer.se kom 'IJ)Onina rcaak 
het; toe 'n Kind gebo1.-ae is wat die u·::.Cd.elp~t 
tussen Tyd en E:LJigheid sou wees. 

Daarom is dit nie bloot 'n seisoen of 'n anor.ieme 
niksbeduid.en&: Xr.a.s ~:aar iha.;e Jaar plesierhalve ~ 
meer as die helfte van die agenda ui~aak nie. 

NEE! 

Kersfees is Christusfees. En uanr.ee2• ~y die Kind 
in ~ie Kr~p or.tdek het en jy ook verby;,..yk na d-:':,e 
Kru-z..s en JY besef dat die Zoning t.un die konir.~s 
hierdie t:ernederingsueg moes volg -:;er :.rille v~ 
j6u~ kom daar 'n ander soort vreuade. Dan va~ 
jy in 'n c:nde1' tou, wel- z.;eten.Ce w~t die geleer.theid 
is. Dan word die bocdskar nie aan die ~~nkeZven= 
sters vasgeplak nie~ r.nar aan jou 1-et..'er'.swandeZ.. 

Kom ons ken hie1'die Ke1'sfees ~eer die uaarde ~e 
wat dit toekcm. !lie mee1.• "Seasons Greetings" nie~ 
m:zar 

"i'REDE OP AARDE". 
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REISSTORIES EN BOEKESKOU 

Ons drie-weke reis het by Madrid in Spanje begin. 
- 'n Stad van kontraste; van moderne geboue, 
spuitfonteine, bree strate en van armoedige hui= 
sies waar een kraan die hele stofstraatjie se 
inwoners van water voorsien. 

Dan na Parys wat 'n malse ervaring van elegante 
Franse en mooi, maar peperduur klere is- die 
stad van die Eiffeltoring, die Arc de Triomphe, 
die Notre Dame en die Champs Elysees. Maar veral 
die stad van seer voete omdat jy alles in een dag 
wil sien! 

Vandaar na Holland met sy tradisionele windmeu= 
lens en klompe waar ons die gesellige Brabandse 
sialek kon hoor en die vriendskap van mense kon 
ervaar \oJat troue vriende van Suid-Afrika is. 'n 
Interessante besoek aan die biblioteek van die 
Teologiese Instituut van die Universiteit van 
Utrecht en die Raadsaal van die universiteit 
waarin 'n standbeeldjie van president Kruger ons 
huis toe laat verlang het. 

Dan per trein na Switzerland deur Duitsland se 
pragtige Rynvallei tot in Luzern: Die vreugde om 
met Heidi se bokke en berge kenn1s te maak en 
met haar borne wat nou in pragtige hefskleure staan. 

Daarvandaan na Frankfurt om die Internasionale Boe= 
keskou by te woon. Uitgewers uit onder andere 
Rusland, Duitsland, Holland, die VSA, Brittanje 
en self Suid-Afrika het boeke uitgestal. Sale vol 
van interessante boeke het ons binne besig gehou, 
teli'Jyl Korr.muni sti ese propaganda-sta 11 etji es met 
rooi leesstof die strate buite volgestaan het. Na 
'n week se stadsgewoel het ons net soos Heidi begin 
terugverlang na haar berge in Switzerland. 

Maar dan was daar nog Italie! - Rome wat nog besig 
was om te herstel van die nuwe Pous se inhuldiging. 
Die Vatikaanstaat, die pragtige St Peterskatedraal, 
die Colosseum, die Romeinse Forum, die Trevi Fon= 
tein en nog baie meer! 'n Heerlike besoek aan 
Pompei, Sorrento en die eiland Capri en 'n juwele= 
kissie wat saamgekom het om nog elke dag vir ons 
"The Isle of Capri" te speel. 

En die lekkerste van alles? -

Toe die DClO van Alitalia sy wiele op Suid-Afri= 
kaanse bodem neersit en drie opgewonde seuns ons 
op Jan Smuts inwag. 

MEV ISSIE KOEKEMOER 

VIR SLANGBYT 

Neem onmiddellik, na 'n slang iemand byt, 'n le= 
wende hoender, en sny dit 'n klyn snytji foor di 
bors, druk dan di snytji teen di bytplek, hou 
dit so fas totdat di hoender dood is, neem dan 
di dooie hoender weg en herhaal dit met 'n ander; 
hou dan so an totdat di hoenders ni meer sterf, 
wat meesal met di agste of tiinde hoender di 
geval is; geef intussen di gebyte persoon so 
feul soet melk in as wat hy kan drink. Kerf 
dadelik di bytplek, sit 'n plyster fan wit fometiif 
open ge di persoon 'n fometiff dosis in. 
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PICASSO IN BITTERFONTEIN 

Die toerbus maak 'n 1t1ye draa i en kom s tamperi g 
tot stilstand voor die hotel. Hotel? Dis wat die 
groot rooi letters verkondig, maar dit lyk eerder 
soos 'n aangelapte plaashuis waar die boer gevind 
het dat hy meer kinders as die vorige eienaar het 
en eenvoudig kamers aangebou het sander om veel 
ag te slaan op die voorkoms van die gebou. 

"Dames en menere" roep die busbestuurder opge\·Jek 
na bi nne, ter~t1yl hy hom ui trek. "Loop nou maar 
jul draaie dan ontmoet ons mekaar oor tien minute 
in die sitkamer vir tee." 

Die paar vaal bloekombome voor die hotel ruis 
troosteloos in die wind. Die takke is so yl dat 
die borne skaars 'n koeltetjie bied. 'n Groot vel 
koerantpapier raas in die boomtakke langs die 
hekkie. 

Op die stowwerige rooi stoep le 'n steekbaardhond 
roerloos op 'n uitgekrapte stuk mat. Op die eenkant 
van die stoep langs die muur is 'n klomp steele op= 
mekaar gestapel, dalk in voorbereiding vir 'n stoep
dans? Die sifdeur se skarniere kraak en die gaas 
van die deur is vol gate gestamp deur meubels wat 
nalatig in-en-uit gedra word. 

Toe ek by die sitkamer instap, steek ek vas van 
verbasing. 'n Picasso-afdruk teen die muur? 
Ja, sy blou vrou met die skerp maar fyn gelaat= 
strekke. 

Agter die ontvangstoonbank staan die presies~ 
teenstelling - 'n bloesende meisie met hoe krulle 
op haar kop, in 'n heldergeel krimprok wat gemak= 
lik vou om haar rolle maar tog hier en daar 'n 
oopgebarste naat 1t1ys. 

Ek stap na haar en wys na die afdruk, "Juffrou, 
'n familielid?" 
"Familie?! Nee, dame asseblief tog, glad nie." 
"Waarom is sy so blou? Is sy sieklik?" 
"Dame, moenie dit vir my vra nie! Mev Gerber, ons 
bestuurder se vrou het haar daar opgehang - sy het 
nogal Die Slag van Bloedrivier afgehaal om vir 
haar plek te maak." 
"0 ja?" moedig ek haar aan. 
"Ja, dame, en toe ek sien sy hou van 'n portret, 
het ek aangebied om my pragtige protret van Gene= 
raal Smuts op Tafelberg, en nogal deur hom geteken, 
vir die hotel te leen. Ek het dit nog van my ouma 
present gekry," en haar oe 1t10rd vogtig. "Maar nee, 
sy wil dan nou juis die snaakse portret van die 
blou vrou he", en sy giggel goedig. Toe se my rna 
dis maar beter so, netnou het my portret dalk be= 
skadig geraak." 

"Ja, en dit sou darem jammer gewees het. Maar se 
my, waarom is sy dan tog blou?" 

Sy is ·duidelik sat vir die gesprek. "Kyk hier, 
dame, ek het nog nooit so 'n kleur mens gesien nie. 
Ek weet niks van haar nie, behalwe dat sy vir my 
baie lelik is, en om die waarheid te se, sal ek 
baie verlig wees as die ellendige ding eendag van 
die muur afval en breek." 

"Jammer ek het so uitgevra", paai ek en star na die 
bus. Toe ons met 'n ruk wegtrek, kyk ek terug na 
die plat hotelletjie in die stofwarrels en trek my 
skouers ongelowig op. Vir iemand in Bitterfontein 
was die Picasso tog werklik moo1! 

PEV MARie RAUTE~mACH 
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VARIA 

Die personeellys in die 1978-jaarboek van die 
Fakulteit Geneeskunde toon slegs een inskrywing 
onder die Oepartement Aansteeklike Siektes, naam= 
1 i k 

Senior lektor 
Vakant 

UIT DIE SPENS 

HOENOER BREYANI 

Mev Annemare Geldenhuys 

1 gekookte hoencer 

rys ('n groot hoeveelheid, een dee1 gek1eur met 
barrie of geel voedselkZeurseZ) 

gekapte uie 

gekapte tamaties 

repies aartappel 
1 koppie gevone joghurt (verdun met me1k) 
speserye na smaak 
naeUjies 

gemaa1de shlart peper 

bietjie fyn kaneel 

gekapte knofj~ez na smaak 
chili poeier 
Garam f.fasaZa na smaak (hierdie kruiemengsel is 
verkrygbaar by Pretoria Spice ~~orks en die Koe= 
1 i ema rk.) 
sout 

ghee (gesme1te botter) 

Kook rys. 
P1aas die he1fte 

gee 1. ( 1 doppie 

•.-Jater - meng met 
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van doe buiteposte 
LANDBOUNUUS 
Dit het tyd geword om te greet: Die finalejaar= 
studente, die vertrekkende dosente en kollegas 
van UP se bib1ioteekdiens, aan almal sukses en 
voorspoed vir 'n eerste werkkring, 'n nuwe werk= 
kring of 'n rustiger tyd tuis. 

Ons as personeel wens almal by die Merensky en 
die takbiblioteke 'n Geseende Kersfees en 'n 
Voorspoedige Nuwe Jaar toe. 

MEDIES 
Teen die einde van 'n jaar moet mens so ietwat 
terugkyk en besin of alles nou die moeite werd 
was. Hier by Medies het ons darem kwaai stof op= 
geskop- letterlik en figuurlik. 

Aan die begin van die jaar was dit die opto9gies 
na die nuwe Kliniese Gebou: "om te sien hoe dit 
vorder". Later, om te gaan kyk of die "rakke al 
in is" en uiteindelik, toe die jaar (en ons) 
halfpad oor die muur was, toe was ons ingeburger. 
Dit het nie heeltemal so vinnig en maklik verloop 
nie en ons wil vir mej Anne van Zijl dankie s~ 
vir haar "strategiese beplanning" en vir mnr J C 
du Preez vir sy "mannekrag". 

Nou het elkeen sy sit gekry en dinge begin vlot 
verloop. Nog 'n trek is oorleef en ons sit oor= 
gehaal vir 1979. 

VOORKLINIES 
1978 was vir ons 'n goeie jaar, vol interessante 
dinge en harde werk wat die tyd absoluut laat 
vlieg het. Ons dink terug aan die oorstromings; 
'n heen en weer getrek in die biblioteek; vakan= 
sies waarin heerlik uitgerus is en selfs aan 'n 
arme student wat byna vir 'n nag die boeke vir ons 
opgepas het! 

Ons tydperk van 'n jaar verloop eintlik verkeerd. 
'n Nuwe jaar moes eintlik saam met die lente kon 
begin. So van lente gepraat. Vir Marie Willemse 
het die lente nie te goed begin nie, want manlief 
is vir vier weke opgeroep vir sy milit~re diens= 
plig. Sterkte vir die tyd, ~1arie! 

Ons groet tot volgende jaar! 

~1an: 
Gammat: 
Man: 
Gammat: 
~1an: 

Gammat: 

"Hat maak jy vir 'n lewe, Gammat?" 
"Ek, 'study' by die Universe." 
"Wa t 'study' jy?" 
"Ek 'study' om te spel." 
"Spel vir my gogga." 
"Twee go's en een ga." 
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BUITEMUURS 
Vandat mev Mercia Neitz nie meer deel uitmaak van 
ons groepie by Buitemuurs nie, bewys Maeder Natuur 
duidelik watter geslag van die menslike spesie sy 
as geskik beskou vir die taak by Buite~uurs .. (Ons 
praat nou glad nie van diskriminasie n1e. D1s 
feite!) 

In hierdie biblioteek is ware driemanskap die 
wagwoord. Maar ook nie vir lank nie. Want dan 
eis vakansie sy tol. As ohs gespaar bly, neem 
ons die een na die ander verlof. 

Mnr Du Toit gaan 'n paar dae tuis deurbring. So 
'n bietjie rus vir die eintlike verlof aan die 
einde van Januarie in Durban. Lekker rus, mnr 
Du Toit! 

Mnr Laurens gaan voorlopig ook net eers lekker by 
die huis rus. Sommer net "bones in the light". 
Tussendeur doen hy ook prakties. Sterkte! 

Die uwe neem ook verlof maar moet noodgedwonge 
tuis bly. Dit gebeur mos met diegene wat '"n 
vrou qetrou het" wat werk (en nie verlof kan kry 
nie!): 

Viral die bibli6teekpersoneel wat met verlof gaan 
wens ons by Buitemuurs 'n geseende rustydjie toe. 
Van ons kant ook: Geseende Kersfees en alle 
voorspoed vir die Nuwe Jaar. 

Groetni s 

BUITE~1UURS 

MUSIEK 

Alhoewel die versoeking baie groat is om weer eens 
'n plaat bekend te stel moet 'n mens seker so nou 
en dan ook 'n variasie op die tema kry en oor iets 
anders gesels. 

Nou is daar seker baie om oor te gesels as 'n mens 
oor die werk en dinge wat daarmee saamhang wil be= 
sig. Maar daar le eintlik iets veel interessan= 
ter voor wat vir mense verskillende ervarings mee= 
bring, naamlik Desembermaand. Vir my verre\oJeg 'n 
baie mooier maand as Oktober, want die lente gee 
'n mens tog net hooikoors! 

Afgesien daarvan dat Desember vakansiemaand is, is 
dit ook vir my die maand van wonderlike ervarings 
en assosiasies, om maar net 'n paar te noem: 
die kandelare wat blou in die blom staan, die 
reuk van spanspek, die kraak van 'n ryp 1·1aatle= 
moen wat gesny word, pasgesnyde gras, pienk en 
blou krismisrose gerangskik in 'n koperbak op 'n 
wit gehekelde tafeldoek, groat bruik ronde gerim= 
pelde okkerneute, die reuk van speserye in die 
kombuis waar al die wonderlike kersgebak voorbe= 
rei word, J S Bach se Weinachts-Oratorium, en nag 
die mooiste van alles: die gesinsintimiteit van 
Oukersaand. 
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ONDERSTEPDORT 
Hier om Onderstepoort loop die jaar nou vinnig ten 
einde. Die finale jaar-studente kry al amper hulle 
BVSc-grade, en die ander studente swoeg en sweet 
om vir oulaas al die lesings in te haal. 

Ja-nee, die eksamen is nie net in die lug nie, 
dit is hier! 

Dit is baie interessant om te hoor hoe dit met 
die eksamen gaan, en watter vak hulle volgende 
skryf. Party is heel optimisties, ter.oJyl ander 
weer 'n houding van "ons sal maar sien" inneem. 

Vir ons in die biblioteek lyk die blaaskansie wat 
ons in Desember kry, darem ook a 1 'n b i etj i e na= 
der .. Ons het dit al nodig, na die dol jaar wat 
verby is. 

Ons wil viral die biblioteekpersoneel wat 'n 
bietjie gaan vakansie hou, se: "Geniet dit!" 

En sommer vir almal: 'n Gelukkige Kersfees en 
voorspoed vir die jaar wat voorle. 

Seuntjie: "Mammie, waarvan is ek aemaak?" 
Mammie: "Van stof, my kind, en as jy eendag 

doodgaan, word jy weer stof." 
Seuntjie: "Wel, dan rroet Ma bietjie in my kamer 

onder die bed gaan kyk. Daar is 
iemand wat kom of gaan." 

THE CHEMISTRY OF FEMININITY 

We often hear of the "Sweet Girl Graduate", "The 
Sweet Blushing Bride", and the like- but girls are 
not sweet. The recent survey conducted by the 
Albany Medical College found that a girl actually 
contains but one-quarter of a pound of sugar. 

Other things which a lady contains, however, are: 

Sulphur enough to rid a dog of fleas. 

Five pounds of lime -more than enough to 
whitewash a good-sized chicken coop. 

Enough iron to make a six-penny nail. 

Enough gluten to make five pounds of glue. 

Fat enough for ten bars of soap. 

Ten gallons of water. 

Glycerine enough for the bursting charge of 
a heavy Navy shell. 

Thirty-one pounds of carbon. 

Magnesium enough for ten flashlight photos. 

Mrs Orrin Black 
Uit die Knipsel versamel ing van 
J de V Roos 
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SNAAKSIGHEDE OF FOUTE? 

Met erkenning aan mnr Denys Parsons wat die meeste 
hiervan versamel het. 

Die Rand Daily Mail noem: 

The TransvaaL team for the match agai~~t Western 
Prcvince today wiLL not be chosen untiL tomorrow 
morning. 

Die Star praat van: 

The maon opposition parties in South Atrica. 

Lonely Lady~ 43 years~ with LittLe dog~ seeks post. 

VePd easily r.m business~ traveLLing libra~d~ 
Latest books~ late type van~ good rounds~ good 
loving assured~ suitabLe for woman ... 

WANTZD: man to wash dishes and two waitresses. 

(Kennisgewing in Sydney restaurant) 

Exverts know that the effect of alcohol takes 
longer in men~ but the end reshult ies the same. 

In 'n Ierse haarkappersalon (waar anders?): 

Haircutting while you wait. 

If the baby does not thrive on fresh milk 
it should be boiLed •.. 

Jenkins was driving at a great speed and swerving 
from side to side. As he approached the inter= 
section~ he crashed into Miss !Ji Uer 's rear end 
which was sticking out into the road about a foot. 
Luckily she escaped injury and the damage can 
easily be remedied by a coat of paint. 

The doctor said that the epidemic of Laryngitis 
among men mi;ht be traced to the use of centraL 
heating ar.d the scantiness of women's attire. 

Wir.r:ers in the home-made urine section were !':rs 
Davis (fruity~ well-rounded), Mrs Rayner (fine 
colcur and full-bodies) and Miss Smith (sLightLy 
aC":d, but should improve if Laid down). 

Ter afsluiting kan daar nie nageLaat word om hier= 
die ker:.nis(!ewing aan i1 haa Z wat in die reprogra= 
fiese ajdeling van 'n pLaasLike Universiteit aan= 
geb~:r:.g was nie: 

"Studentete llers word onder geen cn:standighede 
acn studente uitgereik nie." 

(Nou behoort die personeel cbrem kans te kry 
om by die fotokopieermasjiene uit te kom.) 
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GE REGI STREE ROE BRIEF AAN GESTORl~E KIESER 

Van Ons Eie Korresponcient 

ZWARTRUGGENS, 9 Mei - Aan iemand wat 'n tydjie 
gelede hier oorlede is, is 'n brief per gereg1= 
streerde pos gestuur, om hom mee te deel dat sy 
naam van die kieserslys geskrap is; en as rede 
vir die skrapping word genoem dat sy naam op die 
lys van sterfgevalle voorkom. Die klimaks is 
bereik toe in dieselfde brief meegedeel is dat, 
as die oorledene enige beswaar wil indien teen die 
skrapping, hy sulks binne veertien dae moet doen. 
Beter voorbeeld van offisiele formaliteite kan 'n 
mens seker nie kry nie! 

Uit die Knipselversameling van 
J de V Roos 

uit die afdelings 
BE PLANNING 

As die inligting wat mnr H de Bruin oorsee verkry 
het so goed is soos die weer tydens die reis gaan 
ons biblioteekrekenarisering beslis 'n rooskleu= 
rige toekoms tegemoet. Ons verwelkom mnr De Bruin 
terug na 'n vermoeiende, maar soos ons verneem baie 
suksesvolle reis. Mnr De Bruin is nou hard besig 
om alle inligting wat verkry is op skrif (of is 
dit nou op magneetband?) te stel. Ons hoop hy 
kry nog tyd vir 'n welverdiende vakansie in Desem= 
ber en wens hom ook sterkte toe vir sy studieverlof 
aan die begin van volgende jaar. 

Mnr Peter Lor behoort sy salaris deesdae eerder 
direk van die Oepartement van Nasionale Opvoeding 
te verkry as van UP met al die werk \vat hy moet 
doen vir hulle inligtingsstelsel oor die Suid
Afri kaanse Tersi ere Onden1ys (SAPS E). Tussendeur 
het hy ook nog huiseienaar geword. Baie geluk~ 
Ons hoop julle vind gou weer julle voete na die 
groat trek. Dalk is julle ook al een Lortjie 
ryker wanneer hierdie Biblikasie verskyn? Ons 
hoop alles gaan baie goed. 

In die Kruger Hildtuin het mev Ouneke van Hyk so 
amper meer sterretjies as diere gesien - van tand= 
pyn~ Gelukkig kon 'n tandarts op Phalaborwa haar 
vakansie red. Aangesien Ouneke aan die einde van 
Desember ons afdeling verlaat, wil ons se baie 
dankie vir baie en dikwels moeilike werk in die 
afdel ing. 

Ook mev Issie Koekemoer se tyd in die afdeling 
loop af en ons se baie dankie vir al die werk 
wat sy in die herbeplanning van die grand-, 
laergrond- en kelderverdieping gesit het. Al wat 
bly sal wees dat sy vertrek, is ons sakrekenaartjie 
- hom het sy laat les opse. 

Ons wens een en almal van die Biblioteekdiens 'n 
werklik vreugdevolle Kersfees toe en hoop om·julle 
almal uitgerus en versterk in 1979 weer te sien. 
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Seksie 

BOEI<BESTELLINGS 

Gelukkig is daar vir ons almal 'n vakansie in die 
vooruitsig, want met die maksimale aantal bestel= 
lings en minimale personeel gaan dit steeds op 'n 
drafstap in die Seksie Boekbestellings. 

Ons s~ dankie aan mej Anthea Mclaren van Seksie 
Makro-ontsluiting wat ons gedurende Novembermaand 
gehelp het om die mandjiesvol boekbestellings af 
te handel. 

Ons wil ook ons dank uitspreek vir die goeie same= 
werking wat ons die afgelope jaar gekry het van die 
verskillende afdelings in die Merensky-biblioteek 
asook die takbiblioteke. 

Mev Mari~ Rautenbach het in November 'n week by 
haar pottebakker-vriend Esias Bosch en sy vrou op 
Witrivier, gaan inloer. Daarna het sy vir nog 'n 
week tuis ontspan. 

Mev Alet Kleu gaan Sordwanabaai se son opsoek ter= 
wyl haar man 'n paar grates uit die water gaan 
trek. Ons sal graag help eet aan die kerrievis. 

Mej Valery Snodgrass gaan haar verlustig in die 
sonsondergang aan die Kaap se kus, terwyl mev Ber= 
ry Matzopoulos haar kinders tuis vermaak en haar 
huishouding regskud vir die nuwe jaar. 

Nog iemand wat tydelik die ~1agaliesberg vir ou 
Tafelberg gaan verruil is mev Annemarie Pienaar 
en haar man. 'n Heerlike drie weke le voor die 
deur. 

Nou-ja, dis Vrysta-a-at vir die Vrystaters -
so mev Rita Bates en gesin kan nie beter doen as 
om die kerstyd daar deur te bring nie. ' 

LEENDIENS-1 E 

Die jaar staan einde se kant toe en almal sien uit 
na 'n (welverdiende!) vakansie. 

Mev Irene Venter gaan vir Ma kuier in Swakopmund 
- gelukkig kan hulle van die Lugmag se vervoer= 
geriewe gebruik maak. 

r~ej I rene du Preez gaan Sui dkus toe om terug te 
kom en te spog met 'n sonbruin lyf! 

Mej Marie Schoeman is bereid om tot gedurende 
vakansietye te werk - sy gaan Nylstroom toe na 
'n skoolverwisselingskamp. 

Mev Marietjie Verster gaan Swaziland toe en daarna 
gaan hulle in Durban en in die Kaap kuier. 

Mej Mari~tte Bothma kom natuurlik na die vakansie 
as mev Pelser terug. Ons beste wense vergesel 
julle f·1ari~tte! 

Aan die wat tuisbly - lekker werk en aan almal 
'n geseende Kersfees en voorspoed vir die Nuwe 
Jaar. 
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BINDERY 

Die jaar 1978 snel haas ten einde en as 'n "gesin" 
hier in die Bindery dink ons aan die tyd wat verby 
is, aan die voorspoed sowel as die teenspoed en 
kan alle herinneringe helder voor die gees geroep 
word. Oeur 'n Ho~r hand is ons nog almal gespaar 
en tesame. 

Mnr W Porter het soms maar probleme ondervind om 
orde gestand te doen, veral wanneer gemoedere hoog 
geloop het. So tussen die stukkende motors en 
klagtes van oral oor, van pap batterye en parte 
wat ingegee het, het hy die produksie in die Bin= 
dery gehandhaaf en selfs verhoog. 

Mnr 0 Hughes het so stil-stil moeg geword vir sy 
ou huis en dit verkoop, na 16 jaar. 'n Ander 
huis is gekoop en hy het die einde Oktober daar= 
heen verhuis. 

Mnr Chris Buys is ook een van die wat verhuis het, 
ongelukkig nie na 'n nuwe huis nie. Hy word egter 
net moeg om met dieselfde motor te ry, 'n mens kan 
net nie byhou met die modelle nie, dit wissel van 
Jaguars na Mini's. 

Mnr Paul Erasmus was gedurende die jaar telkemale 
siek en in die hospitaal, ons almal wens hom 'n 
beter gesondheid toe in die jaar wat voorl~. 

Mej Oa 1 ena van der Merwe het ook 'n hee 1 bedry\oJi ge 
jaar agter die rug, 'n mangeloperasie in Julie, 
drie weke militere kursus te Voortrekkerhooqte in 
Augustus en vir vier hele weke verlof in Oktober. 
Haar verlof het sy deurgebring onder andere in die 
Vrystaat en Noord-Transvaal. Sy het nie 'n nuwe 
motor gekoop nie maar wel 'n drie meter lange 
kano. 

~1nr Julie LuUs het ook van sy f·lercedes afstand ge= 
doen en 'n Oatsunbakkie aangeskaf, dit maak hom 
een van die drie Datsun-eienaars in die Bindery. 
Julie het ons almal se belangstelling in die per= 
deresies sterk aan die gang gehou, net wanneer 
almal se moed in die verband laag was, het hy so 
'n ietsie gewen. Julie en sy gesin gaan vir die 
paar dae in Desember na Durban. 

Mnr Nic van Vuuren was die afgelope tyd heel 
skaars as gevolg van eksamens wat hy afgel~ het. 
Voorspoed Nic, ons hou vir jou duim vas. 

Mnr Marthinus Labuschagne se plan is om ook in 
Desember 'n paar dae te gaan uitspan op Estcourt. 

Mnr Andre van Rensburg het ook besluit om 'n 
tydjie verlof te neem en hy is van die gelukkiges 
wat nie in Durban hoef verblyf te soek nie, sy 
pa wo·on daar. Hy is egter naarstiglik op soek 

na 'n geskikte woonstel hier 1n d1e stad. Hy 
sal ook nog op die harde manier uitvind dat dit 
nie so baie lekker is om self etes voor te berei 
nie. 

Aan 'n iedere en 'n elk van die Merensky-personeel, 
.'n geseende Kersgety en 'n voorspoedige Nuwe Jaar 
van die Binderypersoneel. 
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DNTSLUITING 

En so is '78 toe om 
die tyd die vlieg so, ek staan skoon verstom 
en terwyl f·1otors die jaar die hoof\·Joord \vas 
hoop ek iemand trek nou-al '79 se handrem vas: 

'n Nuwe baas die neem toe oor 
net die regte een om al die swanesange te hoor. 
So tussen alles het Ria nog studeer 
- asof sy nie genoeg by die werk kon leer. 

Die siektes wat almal toe aan ly 
is om trek- en motorkoors in die ergste graad te kry. 
Santie en Leonie kom baie goed klaar . 
Hul deel selfs 'n woonplek vir die volgende Jaar. 

Manda Lang trek Suidwes toe een-van-die-dae, 
sy verlang al 'n maand lank - sander ~m te klae. 
Die Manda's is nie familie, maar ~et JUl gewee~ 
dat selfs hul broers en susters d1eselfde heet. 

Dalena en Jo kry van akademie nie genoeg 
Gebruik selfs hul vakansies om deur literatuur te 

ploeg. 
Amke gaan haar voortaan aan or~ellesse wy 
terwyl ons Helene gereeld by d1e kunsmuseum kry. 

Rieta en Breggie werk in hoogste versnelli~g 
veral die Landbouboeke is 'n knaende kwell1ng. 
Jeanne en Clarisse droom soms saam-s~am 
oor reise na Europa - of sommer op d1e maan 

Leonie van Wyk en Anita hou vakansie by die see, 
weg van boeke en kaartjies wat probleme kan gee. 
Hantie en Anthea se gesigte is nog nuut . . 
en sien kans vir die uitdaging wat rekenar1ser1ng 

gaan bied. 

En so is die uwe se deuntjie toe klaar . 
se ook dankie vir die saamwerk die afgelope Jaar 
en al kan ons '79 se spoed nie keer - . , 
Lekker rus, hou vakansie, sien volgende Jaar weer. 

En so ook die einde van die jaar vir Ontsluiting! 
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TYDSKRIFADMINI
STRASIE 

Die doel van die skr,Y\'1e is om dankie te se 
voordat 1978 finaal gaan le. 
Ons begin by Topbestuur, soos dit oak hoort 
En se dankie vir die leiding uit die boonste oord. 

Vakbibliotekarisse, julle pla ons kort-kort maar raai 
ons gee glad nie om nie, julle kan maar laat waai 
Piet en Kie en Beplanning daarnaas 
Julle sit ongelukkig net bietjie na aan die Baas. 

Leendienste, ons kontak met jul is maar min 
hoofsaaklik slegs as mens met nagdiens begin. 
Die medebesetters van Laergrond-v1ak 
Ai, die vloer van ons 1s darem bak. 

Bestel en Finansies net om die rak 
Ons pla julle baie met al ons twak. 
Maar dit wil ons graag vir julle se: 
Dis lekker om julle as bure te he. 

Ons vergeet nie die Binders wat ons terroriseer 
met gebinde bande wat ons skaars kan beheer. 
Geraldine, 'n woordjie van krag aan jou 
daar waat jy in die Kelder jou naels alleen kou. 

'n Gese~nde Kersfees en 'n mooi Nuwejaar 
wens ons almal toe wat elders baljaar. 
Ons ou's hier sal maar Engeltjie speel 
en 'n groat partytjie vir die 22ste re~l. 

TIKSTERS 

Hier het baie dinge vinnig en onverwags gebeur. 

Mev Chrissie Blignaut is aangestel in mev Lor= 
raine Erasmus se pos by Beplanning - en ons hoop 
sy sal baie gelukkig wees. 

Mev Marietjie Willemse het besluit om ons te ver= 
laat, aangesien sy 'n betrekking by Krygkor aan= 
vaar het. Ons goeie wense vergesel haar. 

r1ev ~larie Potgieter is ook al tuis by ons in die 
afdeling. 

Sterkte aan die tiksters wat gedurende Desember= 
maand alleen die mas moet opkom. 

Aan al die personeellede wil ons 'n baie aange= 
name vakansietyd toewens. 

Gammat het uit 'n venster op die tweede verdie= 
ping geval en binne 'n ommesien~jie staa~_daar 
tientalle mense random hom op d1e sypaadJle. 
'n Konstabel baan sy weg deur die omstanders 
en wil saaklik van die manop die grond weet: 
"En wat gaan hier aan?" 

"Nei master, ek weet nie'', antwoord die beseerde 
Garrmat flouerig. "Ek het ook maar nou eers hier 
aangekom." 
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AFRICANA 

Die agste fermeerderde, ferbeterde druk (1905) 
van 'n kostelike boekie in die Africana-versa= 
meling heet Di Suid Afrikaanse Kook- Koek- en 
Resepte Boek, byeenfersamel en geskrywe deur 
Mejuffr E J Dykman. 

Hoe lyk dit met 'n outydse doekpoeding vir hier= 
die Kersfees? Hier volg die resep wat mej Dykman 
nagelaat het. 

Plum Poeding, no 1 

Neem 1 lb niirfet, 1 lb korente, 1 lb resyntjiis, 
sender pitte, 10 yers, gerasperde neut, 2 ons 
gesuikerde limoenskil, 1 telepel fyn gemmer, ~ lb 
broodkruimmels, ~ lb meel, ~ bottel melk, ~ telepel 
kruinagels, kap die niirfet fyn, meng al di droge 
goed tesame, klop di yers geed, doet di melk daarby 
en meng algar geed tesame, neem 'n skoon.doek~ 
strooi droge meel in en sit di deeg daar1n, b~nd 
dit geed toe en sit in 'n pot kokend water, .s1t. 
'n bord onder di poeding in di water, dat d1t n1 
fas sit ni, kook 4 of 5 uur lank of nog langer. 

Behalwe resepte bevat die boekie talle rate vir 
onder andere: 

Buitengewone Dikte 

As jy wens wat dunner te wees, kan jy wilde (of 
berg) seldery op brandewyn laat trek, en saans 
'n sopi daarfan drink; men kan dit oek met water 
of wyn gebruik. Dit is 'n skerp middel, jy kan 
dit ferflou tot dit goed is. Dis fer mand. 

Drank fer Fermoeide Perde 

Iemand skryf di beste ding fer fermoeide oerde 
wat hy kan anbefeel is 'n kwart g~lling hawerm7el 
omgeroerd in omtrent 'n half gell1ng wate~. D1t 
ferfris en fersterk hom en maak syn maag 1n orde 
fer meer faste foer. 

DERDE VLAJ< 

MAANDVERSLAG 

Almal is weer terug en gelukkig want die eksamen 
is verby. Alna, Susara, Dries en Peet, ons hoop 
die uitslae is uitstekend! 

Ongelukkig verlaat Susara en Alna ons om Ontslui= 
ting se geledere aan te vul - ons hoop die kata= 
lografiepunte lyk geed! 

Ingrid het vreeslik plante gesoek maar nadat Alna 
'n hele kwekery hier aangebring het, was die pro= 
bleme sommer opgelos. Magda kan nou twaalf mense 
vir ete nooi as gevolg van die nuwe eetstel - almal 
wonder wie die gelukkige(?} twaalf gaan wees. 

Aan Peet, wat aan sy ~~-verhandeling gaan werk, 
wens ons alle sukses en voorspoed toe. 

Amande se oaies blink deesdae en die troue is 
om die draai - ons wens haar en Johan 'n gelukkige 
huwelik toe. 
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VERJAARSDAE 

DESEMBER 

7 Mej Annie Pienaar 
11 Mnr Jasper Louw 
12 Mev Mathilda du Preez 
16 Mev Barbara Gunther 
24 Mnr Nic van Vuuren 
26 Mev Alet Kleu 
26 Mev Geraldine Wilkes 
31 Mej Jo Breed 

JANUARIE 

Medies 
Medies 
Onderstepoort 
Tydskrifte 
Bindery 
Boekbestellings 
Kelder 
Ontsluiting 

7 Mev Leonie van Wyk - Ontsluiting 
8 Mev Hannetjie Erlank Inter 
9 Mev Alet Fisher Landbou 

11 Mnr Rudi Schwartz Buitemuurs 
15 Mej Marie Schoeman - Toonbank 
16 Mev Rita Botes Boekbestellinas 
26 Mev Magda van Deventer - Derde Verdieplng 
17 Mej Magriet Bruyns Geres Studievers 
17 Mej Marietjie Greyling - Tik en Duplisering 
24 Mev Berrie Matzopoulos - Boekbestellings 
24 Mnr Jakkie Schlebusch Regte 
30 Mev Elna du Plessis Medies 
30 Mnr Piet Laurens Buitemuurs 
30 Mnr Robbie Pols Kelder 

Hoewel die meeste van ons besef dat ons 
nie ons seeninge verdien nie, is niemand 
onwillig om dit te ontvang nie. 

REDAKS IE 

Redaktri se 
Sub-redaktrise 
Sub-redaktrise 
Tikster 
Medewerkers 

Beplanning 
Aanska fa fde 1 i ng 
Bindery 
L~endi ens te 
Ontsluiting 
Sosiale Komitee 
Ti ks ters 
Tydskrifafdeling 
Vakbibliotekarisse 

en assistente 
Onderstepoort 
Bt·1W 
Medies 
Landbou 
MacFadyen-biblioteek 
Diskoteek 
Fotograaf 
Fisiese Versorgers 

Mej J du Preez 
Mev M L Kuhles 
Mev B von Ehrenberg 
Mej A Honiball 

Mnr R Hinsing 
Mev E du Plessis 
Mnr C F Buys 
Mev M verster 
Mej M Lee 
Mej J Breed 
Mev C Blignaut 
Mev B Gunther 

Mev C van Waesberghe 

Mev F de Villiers 
Mev M \.Ji llemse 
Mev A van der Watt 
Mej J du Preez 
Mnr 0 R Schwartz 
Mev B von Ehrenberg 
Mnr P 0 de :<.ack 
Mej W Shipr.an 
Mnr W Porter 
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fOTDBlAD 
OORPLASINGS 

Mev Elna du Plessis 
Seksie Boekbestellings na 
Medies 

TOTSIENS 

Mnr W Gagiano 
Reprografiese Dienste 

~fl.ev A 1 rna Cronj e 
Africana 

Mev Manda Lans 
Ontsluiting 
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Mev Jeanne Cilliers 
Beplanningsafdeling na 
Medies 

Mnr Machiel Strauss 
Gereserveerde Studieversameling 

Mev Christelle van Waesbergh 
Vakbibliotekaresse 
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)ie redoksie verkeer gesellig! 

Mev B von Ehrenberg (Sub-redak= 
trise) 

Mej J du Preez (Redaktrise) 

Agter: Mevv E du Plessis, A van der 
Watt , ~1e j A H on i b a 11 ( T i k s te r) 
Mev B von Ehrenberg 

Voor: Mev J Cilliers, Mej J du Preez, 
Mev M Kuhles 

IELKDM 

Mnr Hurter van Breda 
Seksie Finansiele Administrasie 

1 1 

Prof E D Gerryts 
Mnr W W Duminy 

Mev B von Ehrenberg, Mnr P de 
Kock (Fotograaf), Mev M Kuhles 
(Sub-redaktrise), Mev J Cilliers 

Mej Anthea Mclaren 
Ontsluiting 
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