
U.F.J B ibl ioteekdiens-

1979 'N HOU IN DIE LUG? 

Aan die begin van 'n nuwe jaar is dit epas en 
noodsaaklik dat elkeen van ons 'n tydj e af
sonder om vir onsself perspektief op d e jaar 
wat voorle te probeer kry - amper soos 'n at
leet wat eers rego~ gaan staan, die uitgestrekte 
baan voor hom deeglik in oenskou neem on daarna 
met 'n heldere doelwit voor oe vasberade in die 
blokke neer te sak vir 'n goeie wegs~ring en 
wedloop. 

As ons terug kyk, was 1978 so ontsettend gou ver
by. Menigeen van ons moet seker erken dat ons nie 
bereik het wat ons graag wou nie. Tog troos ons 
onsself te maklik deur te se: die jaar was hope
laos te kort~ As ons eerlik wil wees, sal ons 
grondiger redes vind. Ons wegspring was dalk 
swak. Miskien was ons pas te stad1g. Dit mag 
ook wees dat ons nie geiii'Otiveerd genoeg was nie 
en dat ons vir onsself n1e du1delike doelwitte 
vir 1978 bepaal het nie. 

Sommige van ons sal dadelik se: met my weg
spring vanjaar was daar beslis geen fout nie; 
dit gaan doller as ooit! Een van die seksie
hoofde het onlangs gese sy verkies dit so anders 
neem dit heeltemal te lank o~ behoorlik OD sooed 
te kom! Ek het haar gelyk gegee, maar daar is 
tog 'n belangrike voo~vaarde. Elke goeie atleet 
het sy doelwit wat hy graag wil bereik en in die 
lig daarvan moet hy ook sy wedloop beplan. 'n 
Goeie wegspring is sekerlik noodsaa~naar dit 
moet deel wees van 'n wedloopstrategie wat o.a. 
moet verseker dat met die beskikbare krag en 
energie die beste resultate behaal word. 

Dit is dus noodsaaklik dat elke persoon, elke 
seksie en elke afdelino in die Biblicteekdiens 
eerstens, duidelike doelwitte vir 1979 sal bepaal 
en dat tweedens, sorgvuldig beplan word o~ te 
verseker dat die doelwitte vir die 1979-wedloop 
wel bereik word. Vakbibliotekarisse, afdelings
hoofde en seksiehoofde sal binnekort die geleent
heid kry om hulle doelwitte vir 1979 aan my voor 
te le en ek sal graag hulle beplanning vir die 
bereiking daarvan met ' hulle bespreek. 

Die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling sal van
jaar besondere aandag aan die kwessie van strate
giese beplanning skenk. Sodra duidelikheid 
daaroor verkry is, sal dit ons beplanning op 
kort-, medium- en langtermyn rig en 'n basis 
voorsien vir die identifisering, evaluering en 
skedulering van ons doelwitte. Dit is belangrik 
dat die doelwitte wat ons van jaar tot jaar stel 
met 'n oorhoofse program korreleer. 

~AN 1979 nuusblad 
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Seaert u en eK die uitdaging aanvaar het om 'n 
nuwe biblioteekbedeling aan UP tot stand te bring, 
moes ons hoofsaaklik krisissituasies hanteer en 
kon ons noo nie ons doelwitte in terme van 'n 
oorhoofse strategiese olan bepaal en nastreef nie. 
Ons doelwitbepaling vir 1979 sal nog steeds 
grootliks in die teken staan van noodsituas~es 
wat nood optredes verg. Ten spyte da3rvan 1s 
doelwitbepaling en deeglike beplanning vir 1979 
nie minder noodsaaklik nie. U sal dit moet doen 
as u saam met Paulus wil se: "Ek hardloon soos 
een wat nie onseker is nie; ek slaan met die 
vuis soos een \·Jat nie in die lug slaan nie." 

Prof. E.D. Gerryts 

LOGIKA 

"~1eeting a friend in a corridor, ~/ittgenstein 
said: "Tell me, why do oeople always say it was 
natural for men to assune that the sun went round 
the earth, rather than that the earth was rota
!in~?" His friend said:"Well, obviously, because 
1t JUSt looks as if the sun is goina round the 
earth." To v1hich the philosopher replied:"Well, 
what would it have looked like if it had looked 
as if the earth was rotating?" 

SOSIALE KOMI TEE 
Met genae~ word die nuwe lede van diE Sosiale 
Komitee vir 1979 aangekondig. Ons hoop en ver
trou dat hulle 'n vrugbare jaar s1l he. 

Mej. A. van Zyi ( VoorsibtJter) - ':ydskY'ifte 

Mnr. H. van Breda - Finansiele Adninistr>asie 

Mej. E. Kotze - Tydskrifte 

Mev. A. Pier:aar - Seksie Boekbeste U ing 

Mej. .-~ .. McLaren - Ontsiuiting 

Mej. l4. Grey ling - Tiksters 

Mnr. :1. van V~UY'en - Bindery 

Mev. I. Venter- - Leendienste 

Uev. :,!. Blig-Mut - lste vlak 

Mev. s. Swane?oel, - 2de vlak 

Mev. .'1. van Deventer - Jde viaJ<. 
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Redaksie: 

'n Nuwe jaar, 'n nU\'Ie begin, 'n nuvJe redaksie 
vir Biblikasie, wat skielik nie kan begryp hoe 
mens dit reskry o~ 'n klein maancblaadjie so 
ver te kry dat iemand dit kan lees nie! 
Intussen is daar vakansie gehou en eksamen ge
skryf, ba i e mede\·Jerkers het bedank en is v1eg 
en dit het byna gelyk of Januarie 1979 se 
Biblikasie nooit die lig gaan sien nie. 

En daarom wil die nuwe Redaksie van Biblikasie 
sommer met die intrapslag dankie se. Skielik 

'uit die bloute het ons van oral oor hulp gekry, 
'n artikeltjie hier, bemoediging daar en hier-
mee dus ons eerste paging~ Mag die vriendelike 
hulp van die laaste paar dae voortgaan. Daar 
moet altyd in gedagte gehou word dat Biblikasie 
die produk is van u goedgunstige samewerking. 

Terwyl bedankings aan die orde van die dag is, 
wil ons ons opregte waardering uitspreek teenoor 
die uittredende redaksie, by na~e mej. J du Preez, 
mevv. B. von Ehrenberg en M. Kuhles. Hulle harde 
werk die afgelope j~ar word werklik met die groot
ste respek bejeen, en hulle word hartlik daarvoor 
bedank. 

Die nuwe redaksie sien soos volg daaruit-: 

REDJl.KTRISE: Mev. H. FouY'ie 
SUB-REDAKTRISE: Mev. M. Kuhles 
SUB-REDAKTRISE: Mev. J. Maree 
SUB-RED.AKTRISE: Mej. M. Morsner 

TIKSTER: Mev. M. Blignaut 

ME DEWE RKE RS : 

Bep 1 anni ng: Mev. M. Bligna:<t 

Bindery: Mnr. C.F. Buys 

Finansi~le Administrasie: 
Leendi ens te: Mej. f.!. Schoer::.:zn 

Ontsluiting: Mev. J. Maree 
Seksie Boekbestelling: Mev . .'1. R:zutenhach 
Sos i a 1 e Komitee: Mev. I. Ver.ter 

Tiksters: Mej. A. van Rensb:<rg 

Tydskrifafdeling: Nev. B. G~nther 
Vakbibliotekarisse en 

assistente: Mev. ::. Crcmje 
Onderstepoort: ."-lev. F. de Viiliers 
Br·1W: Mev. !1. Willerr:se 

Landbou: ~ Nev. J. d~ Preez 

~edies: Mev. J. Ciiliers 

~acFadyen-biblioteek: ~~2r. J.R. Schwartz 
Diskoteek: Uev. B. von Ehrer.!Jer-2 
Fotograaf: Pn.r. P. de Kock 

Fisiese versorger: ,·.!ej. }J. G:rey7,ina 
!-.Inn r.J. ?orter 
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1'\:U\\'E JAAR 

Oujaarsdag en Nuwejaar was altyd vir die Afri
kaner 'n vrolike feestyd. Sy ander feesdae is 
gekennerk deur 'n gewyde en sober atmosfeer, 
maar Nuwejaar het hy gevier met die kinderlike 
eenvoud van 'n mens wat geniet wat die lewe 
hom bied en uiting gee aan die vreugde van 
menswees ... 

Die gebruik om Nuwejaar met geweerskote te ver
welkom dateer al sedert 1698. Jan van Riebeeck 
het al as spesiale toegif oo oujaarsaand Spaanse 
wyn uitgedeel en almal het mekaar 'n voorsroedige 
nuwejaar toegewens ·~ ou Romeinse gebruik! 

Soos die ander geerfde gebruike het die afvuur 
van geweerskote 'n Ger~aanse oorsprong. Die 
Germane het groot vure aangesteek om die son, 
wat tydens Nuwejaar op sy flouste was, "aan te 
help" om na die aarde terug te keer en sy stryd 
teen die bose duisternis te hervat. Intussen 
is die bose geeste maar met la1vaai verwilder. 

Vuurballe, gemaak van op~erolde lappe, geweek in 
lampolie, is op plase aan die Kaap tot groot ver
maak aan die brand gesteek en dan hooq in die 
lug ingeslinger. Hoe jammer vir die boer wat 
daardi e nu1vejaar toe moes hui sbou omd3t sy vuur
bal op sy grasdak beland het! 

'n Ander cebruik van Germaanse oorsprong was om 
kwajongst~eke op oujaarsaand aan te vang. Die 
volks~eloof is dat huis en haard op Oujaarsnag 
moet netjies wees want dan loop die bose geeste 
rond op soek na plekke waar hulle kan skade aan
rig. Op Graaff-Reinet is elke jaar 'n kaptein 
gekies en dan het die gemaskerde bende toege
slaan op elke huis en 1·1erf. Veral rytuie r.10es 
dit ontgeld. 'n Gesiene dorpsbewoner het ter 
nouer nood van die dood ontkom toe hy die vol
gende oggend met 'n sierlike draai in Loopstraat 
inswaai, oudergewoonte sy spoggerige karperde 
teuels gee ... en sy kapkar se wiele uitval 
terwyl die perde van pure skrik al doller 
hardl oop ... 

Oujaarsnag is deur die Germane as 'n lotsnaq 
beskou. 'n Tipiese pandspeletjie wat deur die 
jongmense op Oujaar gespeel is, was "watjieblaas". 
Die twee geslagte sit oorkant mekaar en blaas 
stukkies watte na mekaar toe. Dit is vir die 
blaser van groot belang aan wie die watte gaan 
vasklou want in die nuwejaar wag daar 'n nadere 
verbi nteni s. 

Dans het, opvallend genoeg, nie 'n wafferse rol 
in die feesviering gespeel nie. Onder Engelse 
invloed het dit na 1806 stadigaan by die Afrikaner 
posgevat, maar tradisie het dit nooit werklik 
geword nie. 

Tradisioneel was die middernagdiens, 'n vaste 
instelling sedert 1889, met die plegtige aflees 
van die name van lidmate wat gedurende die jaar 
oorlede is. 

Op Nuwejaar het die Afrikaner tradisioneel saam
gekom in die buitelug om piekniek te hou en aan 
boeresport deel te neem. 'n Tradisionele Nuwe
jaars~oek, soos by ons Nederlandse stamouers, 
was daar nie naar wel volor gemmerbier, soet
koekies en melktert ... en soos die Afrikaner 
polities ontwikkel het, het die Malankoekies en 
s~utstertjies bygekom 'n stukkie kultuur-
seskiedenis op sy eie: 
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LUS vtr LE::Es? 

ZA 810.4 WYN EN WYSHEIO, deur ~arthinus Vers
feld, e.a. 

"Elke drank kan seker aansoraak maak op die be
naming matigheidsdrank, maar dit is seker net 
wyn wat met reg die drank van die beskawina 
genoem kan word." -- Andre du Toit. -

In hierdie besonderse wynboek beantwoord vier 
h~el ve~skillende mense die vraag, elkeen op sy 
e1e mamer. Skrywer-filosoof ~~arthinus Versfeld 
~om in sy ~ssay "Wyn en wysheid" tot die slotsom: 
Geen kelk1e wyn word gegee as die ge11er nie hom

self gee nie, en hom daardeur kwesbaar stel nie ~ie Brood en die Wyn van die Heilige Avondmaal • 
1s gegee, en daardie handeling is die oertipe 
v~n alle_skenkings. Die Bybelse wynmistiek is 
d1e gehe1m van beskikbaar wees, en ontmoeting." 

Med~kus, 'n bekende geneesheer, bespreek in sy 
a~t1kel, "Jou gesondheid in wyn", die fisiese 
e1enskappe van wyn en die uit1'1erking daarvan 
op die liggaam van siek en gesonde mense. 
Self~ in die nugter wetenskaplike bespreking van 
wyn 1s die verband tussen fisiese feitelikhede 
en ~elle~en~heid opvallend: om ook op liggaamlike 
?eb~ed Vl~ JOuse~f en jou medemens om te gee. 
Med1kus se dat d1e drink van alkoholiese dranke 
aan die een of ander diep behoefte in die mens 
moet voldoen orr~dat "geen gebruik in die mensl ike 
g~meenskap voortbestaan of voortduur tensy dit 
d1e een of ander nuttige funksie of menslike 
behoefte vervul nie." 

In sy essay verruim I.L. de Villiers die wel
lev;e~dheidsi~ee waarvan wyn 'n simbool .is, tot 
welw1llendhe1d, naasteliefde. Uit hierdie 
s~uk spreek 'n besorgdheid oor onkundiaes wat 
u1t nood alkohol ~egin misbruik om hulle scree 
te vergeet. Baie hartseer kon voorkom oewee~ 
h~t as mense van jongs af tuis die vera~twoorde
llke en.beskaafde gebruik van wyn geleer is, as 
mense v1r ander mense omgegee het. Soos die ti
te~ aandui word hierdie artikel "in der waar
held 'n preek." 

~.lerwe Sc~~ltz, skrywer-1 iterator, raak in sy essay Goede WlJn behoeft geen krans" verskeie sosiaal
ekonomiese aspekte van wyngebruik aan. En met 'n 
vonkel in die oog om die prik van sy araumente te 
temper, se hy presies wat hv van snobs ~n van 
wyn dink. Saam met Branas glo hy dat die kulti
vering van die wynstok "beskawings gehelp het om 
hulle ~ewenskrag, hulle vitaliteit te handhaaf, 
v~na~ n verr~ v~rlede tot op die dag van vandag. 
M1sk1en dra d1t 1n sekere hedendaagse samelewings 
sy de~l by tot die standhoudende skeppende ver
beeldlng, terwyl dit andersyds mag help om die 
hed~ndaag~ so.wyd verspreide verskynsel van prag
matlese k1lhe1d en berekendheid te temper met 
'n gesonder hoeveelheid humaniteit." 

D~e onderwerp dan van hierdie essays is wyn: 
d1e tema wellewendheid en welwillendheid. Saam 
met Versfeld 'n heildronk: "'"'lag God ons van 
d&Ardie soberheid verlos wat die oog van die 
wolf het". 

(Bladomslag: "Wyn en Wysheid") 
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Battiss-Uitstalling 

The object of technique in all art is the 
achievement of the desired ~nd with the 
greatest simplicity and economy of neans 

- Sir Adrian Boult 

Battiss het aedurende 1978 vir ses maande op 
Tahiti gewoo~ en gewerk en sy Tahitiwerk sal 
te sien wees by die Goodman Gallery, Hyde 
Square, Hyde Park, Johannesburg, vanaf 
3-16 Maart, 1979. 

Battis~ se werk lyk soms bedrieglik eenvoudig 
maar d1e bostaande definisie van tegniek het 
betrekking op sy werk. Sy werk is van so 'n 
hoe gehalte dat mens nie bewus is van tegniek 
nie. 

Sy werk is altyd vrolik, vars en lewendig en 
kan nooit verveel nie. 

Kunsuitstallings 

Swart kunstenaars van die Oosrand stal hul 
werk uit in die Suid Galery, 36ste verdieping, 
Volkskassentrum, vanaf 29 Januarie tot 
16 Februarie 1979. 

Galery ure: 

Weeksdae: 
Saterdae: 

9.30vm- 5 nm 
9vm - 12nm 

Want to see a film show? 

A poignant experience is the film ""-1adame Rosa", 
currently showing at Kine 3, Sunny·park. Deep 
and thought-provoking, one is filled by the 
exquisite warmth and humanity, radiating from 
those people who live on the ~eriphery of human 
society. 

Madame Rosa, an ex-prostitute caring for the 
children of practising prostitutes during the 
last days of her life, is brilliantly portrayed 
by Simone Signoret, sympathetically assisted by 
the young Arab boy, Mohammed. Watchinq this 
film, one cannot but be deeply impressed by the 
depth of characterization Signoret portrays 
through her superb acting. Practically~ one
man show, she carries the action with such subtle 
force, that one is ca~ried along involuntarily. 
She becomes ~adame Rosa, and it is fitt1ng that 
she has been awarded her 2nd Oscar for this role. 

By his sensitive handling of the events, director 
Moshe ~azrahi lifts them above their sordid sur
roundings. As is so often the case with Conti
nental films, the camera succeeqs in portraying 
the grimmer aspects of everyday life in all their 
brutality, but edged with a touch of poetry which 
is soullifting. The choice to let the French 
dialogue be retained preserves the essential 
French, specific Parisian, atmosphere. 
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This film is trulv a work of art and deeoly 
rewarding, not toJbe missed by any serious cinema 
1 over. 

In a completely different vein than "Madame Rosa" 
was the show of the a\~ard winning films of the 
25th International Advertising Film Festiv;'!l (1978) 
held in Cannes, Fr:nce, chosen from 1660 filns by 
an independent jury. For SO minutes the a~dience 
\·1as treated to a \'lildly varying caleidoscooe of 
advertisements, reflecting the present world 
trends in marketing techniques. 

The areatest number of winning entries came from 
Great Britain, past masters in humour, understate
ments and word olay. South Africa succeeded in 
having 5 entries, together with France and the 
U.S.A., depicting the dog food "Ears Up", auto
motive access "Stone Wall", insurance {African 
Eagle) "Father-i n-Lav1" and 2 beer ads, "Calf 
Rescue" and Lion Lager "Bushve 1 d Barbecue". 

The topics varied greatly, but beer ads, life 
insurance and motor cars were favourites. 

Interesting ~~ere the "ecclogical ads" on the econo
mising of fuel, ener9y and the prevention of the 
waste of food, by Finland, Brazil and Japan. 
Prevention of cruelty to animals came through 
ironically by Argenti~ia's entry on rat poison -
the rats were toys scuttling across the floor! 

There 1-Jere only three shows sho ... m at Cine 1 000, 
Sterland, in the mornings, but due to the large 
amount of interest shown in the turn out, this 
may become a regular future show in Pretoria
something to 1 ook for.vard to! 

C.\/. 

Verjaar~dae 

lfev. A. ce:denh:,ys Tyds"r:.Pifte 3 Feb'!'. 
Me::. M. Po-:;:;iet.z'!' Tiks-::ers J Febr. 
Mei. f.f. LeB Vakb~bliotekaresse 7 Febr>. 
11m•. T. du Toit UcFad.yan-biblioteeK. 8 Febr. 
Mev. A. var: der Hoven Vakb~bliotekaresse 13 Febr>. 
J.fev. D. Stols Onts Z:dtir..g 9 Febr. 
Prof. E.D. Gerr:o;tz Di1•e'kteur> 14 Febr. 
i'tfnr. ~' , .... LaJJ:tsch::.gne Bindery 22 Febr. 
Me(. W. sh-:.pman Inte !>bib lioteek 27 Febr. 
MeL'. B. vor. Ehrer.her .. 1 Vakbibliotekaresse 29 Feb!•. 
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bjbliflasie .... 
Die finale syfers ten opsigte van uitbetalings aan 
publikasies in 1978 is nog nie bekend nie, maar 
dit was waarskynlik in die omgewing van R700 000,00. 
Hiervan was R210 000,00 vir boeke en R472 000,00 
vir tydskrifte. 

Gedurende die jaar het Merensky-biblioteek 
R3 470,00 aan laatgelde ingevorder. 

herl~aal asseblief 

Een Vrydagmiddag het 'n persoon die biblioteek 
binnegekom en aan 'n personeellid gevra: 
"Is hier nie iemand wat dalk hondjies wil he nie?" 
"Nee, ongelukkig nie, meneer." 
"Is hier nie dalk 'n telefonis wat kan rondbel 
nie?" 

"Nee, ongelukkig nie!?" 
"As niemand dit wil he nie, dan gooi ons dit 
maar weg." 

"Ekskuus meneer, wat het u gese? Hondjies?" 
"Ja, 'ondjies." 
"Hondjies of boontjies?" 
"8-o-o-n-t-j-i-e-s!!" 
"Ag, ekskuus, meneer, ek het verkeerd verstaan, 
ek sal gou hoor of iemand belangstel. 
Hoeveel boontjies is dit?" 
"Vyf streepsakke vol!" 

Al die boontjies is verkoop. 
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eksamenvraestelle 

:·1evv. Irene \'enter en ~aretha Kuhles vertrou dat 
daar vanjaar mincer probleme sal wees met al die 
vraestelle van vorige eksamens, wat op die Laer
gror.cvloer by die kleingeldtoonbank te koop is. 
Daar is deeglik geherorganiseer en sake staan nou 
so: 

a) 

b) 

Alle kassies is geno~er. 
Die vraestelle is in 'n alfabetiese volgorde 
daarin ceplaas: eers die November 1978 -
vraestelle en dan vanaf Kassie No 100, die 
Junie 1978-vr~estelle. 

c) 'n Lys van die inhoud van elke kassie is op 
die voorkant daarvan aangebring. 

d) Daar is ook 'n index beskikbaar by die klein
geldtoonbank, waarin u kan vasstel waar elke 
vraestel te vinde is. 

Ons vertrou dat al die personeellede sal saa~~erk 
om aan die studente die nodige inligting en hulp 
te verskaf, sodat hierdie groat taak tot almal se 
voordee l , georden kan b ly. 

oliekrisis ?! 

~'et 'n oliekrisis? Aikona, die Arabiere beplan 
ons lewens deesdae. Dis nie net 'n qeval van 
"Sjeik Yamani takes your money" nie,.hy beplan 
sommer jou lewenspatroon, jou klerekas- en jou 
vermaak vir jou. 

Hiermee bedoel ek nie net dat ons vandag al hoe 
meer na fietse se oryse begin kyk nie, maar saam 
met die stakings in Iran het die "Grease-kultuur" 
gekom wat elke oliesjeik so 'n sandriel laat dans 
dat mens die dollars duine ver in ·sy sak hoor 
rinkel, elke keer as daar so 'n oliekuif by hom 
verbyflikkel. En die dames? Ons dra harembroeke 
en wye bloese, tulbande en sluiers, en plat-plat 
sandale wat, eg-oosters om die bene vasknoop. 
Modetydskrifte oaan neem hulle foto's teen 'n 
Egiptiese agtergrond, en popgroepe poseer teen 
sandduine wat defnitief nie in die Kalahari is 
nie. 

En ons in die biblioteek? Hoe lyk dit al of 
Beplannino en Ontwikkeling in plaas van na die 
mikrofiche en videokasset weer 'n slag na die 
papirusrol en kleitablet sal moet begin kyk? 
Sal ons belangrikste naslaanwerke oor tien
twintig jaar dalk weer op perkament beskikbaar 
wees? t1oet die nuwe kelderuitleq nie sommer 
voorsiening maak vir die massa van die kleitablet
te nie- en rr~oet hy nie nou dalk ten-1yl plastiek 
nog beskikbaar is, sommer 'n omhulsel krv nie. 
Die skade na 'n Januariestorm soos die vr1n ver
lede jaar, sal defnitief nie met 'n haardroeer 
op 'n kleitablet herstel kan ~o1ord nie~ En sal 
ons Rosettasteen wat nou nog net uitstalwaarde 
het dalk binne die volgende jaar of twintig nie 
dalk ons belangrikste ontsluitingsbron van 
nuwe geskrifte word nie? 

Bela likheid in die eeu van rekenaars en mikro
fich ? Oit sal nie die eerste maal wees dat die 
gesk edenis homself herhaal nie! 
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so~~E OCCUPATIO~AL DISEASES OF THE LIBR.~RIAN: 
. PATRONITIS 

The public is a prolific source of professional 
derangement to the librarian, who can easily get 
an uncomfortable surfeit of patrons, a mild 
desease someti~es called Patronitis. 

"From early morn to noon 
From noon to dewy eve" 

they come, sometimes alone, sometimes accompanied 
by children or by dogs, and at rush hours, in 
droves. There is the chatty lady who must talk 
about the weather or clothes (hers or yours), 
the fussy man who is amazed that he is asked to 
pay a fine, the club woman with an unattractive 
paper to write, the puzzle friends. Helpless 
Hattie who can never learn to use the catalogue, 
and the taxpaper who always arrives two ~~nutes 
before closing time and insists on a serv1ce for 
which he oays. 

Patience, understanding, long-suffering, charity, 
an apostolic willingness to suffer that would do 
credit to any martyr, together with a wide and 
deep psychology, both ordinary and psychiatric, 
are all needed in a day's work-

Calm and cool amid the tumult see the desk 
attendant stand, 

With contentment on her features and a date-
stamp in her hand. 

Unfortunately all members of desk staffs do not 
come up to these specifications. You can still 
find here and there an individual who is hard to 
please. You wonder if she has read a book 
entitled: "H01-1 to lose friends and alienate 
people", and you feel she must be the sister of 
the man who borro\ved from the 1 ibrary a book 
called "Live alone and like it" 

- OF, by and for Librarians, by 
J.D. Marshall 

uit die sp:3ns 

T P.GLifo.TELLE 

(afgekyk by Chris Barnard se nuwe restaurant 
"La Vita" in Kaapstad) 

1 p~k ;rcen ncedels 
kook gaar in soutwater 

Kap dan sanpioene en pietersielie fyn en roer 
deur die noedels. Siet dan een botteltjie 
suurroom daaroor en roer weer. Bedien warm. 
'n Heerlike Italiaanse voorgereg indien nie 
'n volslae ~aal nie~ 

:J. M. 
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merensky-nuus 

val<bibliotekarisstelsel 

Syfer, syfers alTes syfers. Optel waar jy sien 
en hoor. Kwartaalverslae, jaarverslae. Nou 
gelukkig alles oor. Daarmee is die vakbibliote
karisse weer veilig in eerste rat. So in die 
omgewing van die 15de het mev. Ria Viviers sam
mer al oorgeskakel na tweede. 4onder hoekom? 

Hoeka vergete is sonbruin vakansies op goue 
strande. Mev. Alida Dippenaar ruik nog so af 
en toe die worsie op die vuurtjie in die karre
vaanpark, terwy 1 mev. Ingrid Smith se nu ... Je s tranc
huis darem 'n heerlike aanwins bly. 

Onse mev. Annetjie Korkie het so lief geword vir 
die hospitaal, dat sy summier haar Mangels laat 
verwyder het en nou die dapper stryd stry teen 
roomys en roosterbrood. 

Mej. Rita Badenhorst is in 'n oorlog gewikkel 
met haar eksamenvraestelle. Haar skaduwee 
verskyn so af en toe om na die teoloe se .wel
stand te verneem. 

Mnr. Peet van der Merwe se glinlag word by die 
dag breer. Langverlof is aan te bevole! 

So terloops, mej. Annatjie Momberg het haar 
"stemtoets" geslaag en daar is sprake van die 
U.P. koor. 

Aan mev. Ria van Zyl word 'n genoeglike vakansie 
toegewens. Ons is almal watertand. 

Gelukwense met eksamenuitslae: 

Mev. Renee Raux en mnr. Dries Grobler wat hul 
B.A. grade behaal het. 

Mevv. Susan Swanepoel, Elbie van Wyk, Annetjie 
Korkie en mnr. Piet de Kock met kursusse geslaag. 

Baie geluk aan mej. Amanda Nel wat intussen 
mev. Van der Hoven geword het. 

Aan mev. Alida Dippenaar en mej. Rita Badenhorst 
wat v66r trek in die vakbibliotekarisstelsel -
~artlik geluk en sterkte vir 1979. 

'n Woordjie van ver\'/elkoming en gelukwense aan 
mejj. A.nnatjie Momberg, ~1agriet Lee en mnr. Piet 
de Kock wat tot die geledere van die vakbiblio
tekarisse toegetree het. 
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leend ienste 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

VAKANSIENUUS 

Mev. Mari~tte Pelser is terug na 'n heerlike , 
wittebrood. Baie welkom terug en lekker werk. 

Mev. Irene Venter het in Swakopmund gaan va
kansie hou en het dit baie qeniet. Hulle 
het die bom-ontploffing in die bakkery met 
'n uur gemis, waaroor almal baie bly is. 

Mej. Marie Schoeman het gaan kamp by Badseloob 
en is weer oo en wakker terug by die werk. 

~1ev. nara Grobbelaar \-Jas ook 'n bietjie weg 
na haar skoonouers op Ventersdorp, waar hulle 
die kuier baie geniet het. 

Mnr. J.C. du Preez het 'n heerlike vakansie 
in die Karoo (Phillipstown) by sy ouers gehou. 

Mnr. Jaap Taljaard verklaar dat al gaan hou 
'n mens vakansie jy tog nie ontslae raak van 
studente nie. As hulle nie by die werk met 
die fotostaatmasjiene raas nie, dan sing hulle 
vir jou as jy vakansie hou. 60 kilometer 
oer dag op mens se skoensole is te erg, se 
hy, en nou sit hy sommer met kasregister en 
al by die fotostaat~asiiene en werk. 

~1ev. ~annie Hattingh en haar vier kinders 
was alleen by die see en het dit aeniet. 
D1t wys net waartoe "Homen's Lib"-in staat 
is. 

2. LEWENSm~TflNDIGHEDE 

1. ~ev. Susna Hell het in 'n huis ingetrek en is 
baie gelukkig daarmee. Sy het egter ge
sondheidsprobleme en ons hoop almal sy sal 
gou weer haar ou self wees. 

2. Mev. (Skutter) Sannie Hattingh moet deesdae 
haar man salueer, hy het glo 'n hoer rang 
as sy! 

3. r1ej. Hilma Shipman is baie bedrywig, met 'n 
huis vol kuiergaste. Dankie ook vir jou 
hul!J met mev. De Villiers se \-Jerk, \Hlma. 

4. Mev. Hannatjie Erlank het 'n nuwe bediende 
aangestel en hulle is druk besig met 'n 
kookkursus. 

-5. ~1ev. Denise Wheeler het nou 'n miniatuur-
worshondjie; glo 'n hele 5 duim hoog met 
die naam "Hagar the Terrible". 

6. Mnr. Otto verskaf 'n inkomste aan Oom Gagqie, 
wat ons nou verlaat het. Daar word dief
wering gemaak asook hekke. Mnr. Otto het ook 
besluit dat 'n studeerkamer van meer nut is 
as 'n dubbelgarage. 

7. Mnr. Kobus Fouche het by Voorgraads begin 
werk en is al goed tuis. Hy arriveer nou op 
sy splinternuwe fiets wat geld en brandstof 
bespaar, en wat hom sommer ook fiks hou. 

8. Mej. Magriet Bruyns het ons verras met haar 
verlowing aan mnr. Pieter Kruger. Sy ver-
lang egter ook na haar rna en trek nou terug 
huis toe. Die sluwe rooi Raka (haar Volksie) 
gee "weer" problene en moet net altyd deur 
iemand aan die brand ~estoot word. 
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9. 

11. 

3. 

Mev. ~ariette Pelser het 'n 9root trougeskenk 
van Administrasie gekry in die vorm van haar 
BA-graad. Baie geluk Mariette. 

Mej. Irene du Preez is deesdae baie gelukkig 
met 'n woonstel. Haar voorland se sy, is net 
eiers, brood en boontjies. 

Mev. Annette Booy~ns help vir so twee weke by 
Interbiblioteeklenings. Baie dankie vir die 
hulp. 

BEDRYHIGHEDE: 

Die Leenafdeling is tans besig om 'n daadwerklike 
poging aan te wend om boek~ terug ~e ~ry. _Aan
manings is uitgestuur en d~e reaks1e 1s bale be
vredigend. Daar is selfs n boek van Keetmans
hoop af terugontvang. 

Intussen is mev. t>'1ariette Pelser hard besig om 
die statistieke van die afgelope ses jaar oor 
te skryf. 'n Enorme taak, maar sy geniet dit! 

By Voorgraads word al die boeke wat nie gebruik 
word nie, uitsorteer om teruggeplaas te 
word op die ooprakke vir algemene gebruik. 

be planning 

Die spoed waarmee sommige personeel by die 
Afdeling Beplanning aansluit en weer vertrek, 
is werklik verbasend: skaars het mev. Chrissie 
Blignaut lekker tuis gevoel by ons, skuif sy al
weer aan na topbestuur, om mej. Annemarie Honi
ball se plek as sekretaresse van die Adjunk
Direkteure oor te neem. Haar opvolger is mev. 
Maritha Blignaut, wat ook reeds voorheen Chrissie 
se voormalige plek in die Tiksterseksie ingeneem 
het- ons hoop egter dat die Blignaut-trein 
se reis deur die Biblioteekdiens nou beeindig is! 
Aan mev. Chrissie Blignaut baie dankie vir alle 
vriendelikheid en gewilligheid en aan mev. 
Maritha Blignaut baie welkom in die afdeling. Ook 
aan mei. Annemarie Honiball, wat dikwels genoeg 
mnr. D~ Bruin ~e handskrif noes ontsyfer, baie 
dankie en voorspoed in die nuwe betrekking by 
die \mNR. 

Mejj. Gerda Maritz en Ma~iaan Steyn het vanaf 
3.1.1979 by die afdeling aangesluit en sal 
dr. Tarnal Trichardt vanaf 1.2.1979 ons geledere 
versterk. Baie welkom! Mnr. Peter Lor moet net 
nie vergeet om, as deel van die opleidingsprogram 
vir die nuwe personeellede, ook die aanleer van 
die Beplanningslied "Ons is die instant experts 
van die bib." (Op die wysie van "She'll be 
coming round the mountain ... ") in te sluit nie. 
Dit mag egter wees dat hy deesdae te veel ander 
musiek in sy ore het: Sedert 9.12.1978 is hy die 
trotse vader van klein Alfred. Aan Moni en Peter: 
Baie geluk! Ons deel julle vreugde. 
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onts(uit ing 

Terwyl die meeste ontsluiters nog terugdink aan 
hul heerlike vakansie, beplan Mev. Rieta Otto en 
haar Albert alweer vir 'n luilekker, dog ver
diende hotelvakansie in Februarie, maar nie voor
dat manlief weer 'n slag gaan voete stamp het nie. 

Andere dink mens kan niks beter met jou vakansie
verlof doen as om 'n groot deel daarvan reeds 
vroeg in die Nuwe Jaar te gebrui k om te "s1-;ot" 
vir Honneurseksamen nie: Mev. Ria Visser in 
Biblioteekkunde en Mej. Manda MHrsner in Afri
kaans. 

Mej. Jo Breed is reeds diep ingegra1ve in haar 
vakke vir 1979, en verder is sy etens- en teetye 
vir enige breimasjien 'n belediging en moenie 
praat van al die hekelwerk vir aanverwante nie. 

Mej. Alna Jordaan en mev. Susara van Hyk se die 
afkom vanaf derde verdieping na ons vlak, was 

.nie te sleg nie; hul beskou dit nie as 'n 
"come down" nie. 

Mev. Anita Visser se as ons iets soek vir Bibli
kasie, mag ons 'n foto van haar plaas ... met 'n 
regsboek in die hand? ... Ons sal haar baie mis. 

Mev. Elna Schoeman deins nie· terug vir die uit
dagings van Ontsluiting nie; dit lyk of 'n oud
onderwyseres 'n bate is, ook as mens na 
mev. Dalena Stols kyk wat binnekort weer betrokke 
gaan wees by die rekenariseringsprojek. 

HH~nn gaan mej. Clarisse Venter haar bystaan. 
Verder onthaal lg. ons teetyd op stories van bv. 
hoe sy eenkeer voor die baas van die afdeling op 
haar kniee beland het en haar dienste aanbied, 
menende dat dit ftmke is met wie sy gekskeer. 

Mev. Helene Fourie as redaktrise van Biblikasie 
wens seker sy gaan n60 eers met verlof Kaap toe, 
maar ons weet sy sal alles piekfyn behartig. 

i'1ev. Jean r~aree het skaars met inge.nieurswese 
begin, of sy hoor dat o.a. regsgeleerdheid 
voortaan op haar lysie is ... 

Mej. Santie Gericke het die Nuwe Jaar sprankelend 
begin as verloofde dame, hoop dit gee haar moed 
vir die stroom Teoloaieboeke. 

Mev. Leonie van Wyk se sy hou van baie werk, dus 
skrik sy nie vir die m?ssas.mediese boeke nie. 

Mev. Hantie Nel sorg dat ons in die mense by 
Landbou en Veeartseny se goeie boekies bly, 
terwyl mej. Anthea t--lclaren na ons mening lank 
genoeg hier is om ons te verteenwoordig op die 
Sosiale Komitee. 

... en met die Nuwe Jaar reeds drie weke oud, 
het die ontsluiters nie veel tyd om te besin oor 
hul nuwejaarsvoornemens nie, want die onvoltooide 
landbouprojek le vir ons en loer. 

B 

6l.JSRRA KAN NE:.T 
NIE qL...O DAT DIE 
VA~NSJE. Vf;.tB'I 
js N~E ~ 

tiksters 

Die afgelope maand of wat het daar groot ver
skuiwings by die tikster-seksie plaasgevind. 

~1ev. Marietjie Willemse het ons verlaat en werk 
nou by KRYGKOR. 

Mev. Chrissie Blignaut het mnr. Duminy se 
sekretaresse geword. 

Mev. Maritha Blignaut wat nou maar so pas by ons 
aangesluit het, gaan ons weer verlaat omdat sy 
oorgeplaas is na die Benlanningsafdelir.g. 

~ev. Elna de Bruyn het vir 'n week in Bloem
fontein gaan ontspan voordat sy na r~usiek toe 
gaan. Ons hoop sy geniet die musikale ver
ondering terdee. 

'n Groot geleentheid is gevier naamlik die 2lste 
verjaardag van mej. Marietjie Greyling. Baie 
geluk Marietjie, ons hoop jou sleutel sal op 
alle deure pas. 

bindery 

Al die ~ersoneellede van die Bindery het die 
"vakansie" oorleef en is weer vol moed vir die 
jaar wat voorle . 

~1ej. Dal ena van der Merwe het haar Datsun ver
ruil vir 'n rooi en wit Ford Cortina bakkie 
(Munisipale bus). Of die kopie so 'n goeie een 
is sal nog gesien moet word. 

·~nr. Ni c van Vuuren is die nuwe verteenwoord i
~er op die Sosiale Komitee, ons hoop ons sal 
hom darem so nou en dan in die Bindery te siene 
kry -- vergaderings hou mens mos baie besig. 
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seksie boekbeE;tell ings 

Seksie Boekbestellings het van hul staatmakers 
verloor. Elna du Plessis het ons verruil vir 'n 
oggendpos by ~edies, en ons vo~l ons het ni~ f~
naal afskeid van haar geneem n1e. Ongelukk1g 1s 
dit wel die aeval met Alet Kleu wat van plan is 
om haar baba~groot te maak. volgens die idees van 
1920 - ons hoop Johannes oorleef dit! 

In hulle plekke is hier drie pragtige jong 
dametjies wat gretig lyk om hard te werk - . 
Jeanette Enslin, Sonja Potgieter en Sylvia Ipland. 
Ons hoop hulle sal gelukkig by ons·wees en is oor
tuig daarvan dat hulle hulle plek sal volstaan. 

sotelliet- nuus 

medies 

Gearoet van aater die H.F. Verwoerd Hospitaal. 
Die nuus van die maand is dat mev. Jeanne Cilliers 
met nuwe oe na die IBL-stelsel kyk -- mej. Sophia 
t1011er was met 'n r.1aand se welverdiende rus en 
Jeanne moes net bakstaan. Ons is nie so seker 
dat sy nie terugverlang na Beplanning nie. 

Intussen het mev. Elna du Plessis by ons aange
sluit en is sy met groot welslae besig om die 
gebruikers die ABC van ons fotokopieerreels 
te leer. 

r~v. Alida van der Watt moes deur die jare baie 
goed gewees het vir die mense hier want so elke 
nou en dan daag daar iemand met 'n blou -_,of is 
dit pienk? - pakkie vir haar op. 

Ons het intussen 'n verklikkerstelsel ryker 
geword. Die dokters bloos maar kwaai as hulle 
hoor dis nou heeltemal uit om 'n tydskriffie of 
so op die blinde ou se naam uit te neem. 

Ten slotte, dit het sy voordele o~ in so 'n 
kleinere opset te werk - daar is altyd ienand 
wat 'n ietsie in sy tuin het en dis heelwat 
makliker om iets vir vyf te bring as vir 150! 
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voorklinies 

Na 'n aangename vakansie en sommer net 'n "lui
lekker lewe" by die huis, voel die personeel van 
Voorklinies heerlik uitgerus en reg vir die werk. 

Ons wil graag vir mev. Marie Willemse terug ver
welkom na 'n rustige week in die Krugerwildtuin. 
Ons wil dan sommer so in dieselfde asem vir 
mnr. Johan Smit baie welkom heet by ons. Aange
sien hy by Medies aangestel is, het hulle hom 
net vir so 'n week of wat vir ons "geleen". 

Skaars het ons afskeid geneem van die ou jaar; 
staan die nuwejaar voor ons vol uitdagings! 
Sommer so met die intrap slag is daar gereel vir 
orienteringskursusse vir die gebruikers. Binne 
die eerste twee weke het mev. Marie Willemse 
die personeel klaar onder hande gehad. Daar 
word nou met die verskillende klasleiers onder
handel vir orienteringskursusse vir die studente. 

Die fotokopieermasjiene werk weer oortyd, siende 
dat die studente ocr so 'n week of wat hulle 
e~rste toets,vir 1979 moet afle. 

Vir die personeel van Voorklinies het die nuwe
jaar op 'n hoe noot begin. Ons greet en wens al
mal sterkte toe vir die jaar wat voorle. 

musiek 

Die i"!usiekbiblioteek spring ook.nie die ver
wisseling van oersoneel vry nie. ~ev. Driekie de 
Klerk het ens Desembermaand verlaat. Baie dankie 
aan die Ontsluiters wat kort-kort moes kom aflos 
as mev. Von Ehrenberg elders take moes verrig. 

Vanaf Januarie 1979 het die Toonkunsakademie 'n 
nuwe hoof, nl. prof. S. Paxinos. Hy was voor
heen verbonde aan Unisa. Alle tekens is daar 
dat hier baie dinge gaan verander by die Toonkuns. 
Dit sal natuurlik ook die ~~usiekbiblioteek raak, 
maar ons sien uit na 'n baie br::lrvwiae interes-
sante 1979 wat voorle. . . ·· 
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A crOl.J"! is merely a hat that lets the rain in -

Frederick II 

bLiitemuurs 

(Die Topbestuur het bepaal dat Buitemuurs voort
aan as 'n sateliet van Merensky biblioteek be
kend sal staan.) 

Dis asof sy nie kon wakker word nie. Sy voel 
deurmekaar en niks random haar wil stilstaan 
nie. Miskien is dit nog van die slaap. Of 
miskien is dit van gisteraand se jolifikasi. 
(Ek weet nie van jolifikasi nie.) 

Stadigaan word sy daarvan bewus: Dis niemand 
anders as die Gifaopeltjies wat haar ontvoer 
nie. Nie Gifappeltjieland toe nie. Dis na 'n 
sateliet. 

Sy is nou helder wakker. 

"Haai-oe, maar dis warm hier." 

"Draai aan die lugversorger," kom die bevel. 

''Ek ~t1eet nie van lugversorgers nie." 

"Hier is nie, Domkop, dis juis jou straf! 
~1iskien reen dit. Dan kan jy afkoel ," se hy. 

"Ek het al amper vergeet van reen." 

Sy kyk om haar rond: Sowaar net een wyfietjies
mens tussen die drie mannetjiesmense. 
"Haai-oe, sy voel seker vreeslik alleen. En 
dit lyk vir my asof sy nog nuut hier is." 

"Ja, maar sy staan haar vrou. By dit alles 
kan sy net iets goeds beteken vir die mans. 
Sy maak vir hulle tee as hulle dors is. Maar 
dan moet dit teetyd wees." 

"Haai wat maak hulle nou met daardie een 
mannetjie?" 

"Hull e vat hom terug na ~oederaarde om daar 
te gaan boeke rondskuiwe. As hy klaar is 
daarmee, stuur hulle hom weer terug. Altans, 
ek hoop so. Want wat sal die sateliet wees 
sander (mnr.) Piet Laurens?" 

"Gifappeltjie, vat my huis toe. Ek voel moeg. 
Ek wil rus. Hierdie mense is so besig, dit laat 
my aan werk dink." 

"Toemaar, wag nog tot die einde van die maand 
dan gaan hou jy saam met mnr Du Toit verlof. 
By die see!" 
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"Haai-oe, dit sal lekker wees. Dan koel ek af." 

Dit is haar egter nie beskore nie, want koning 
Majesteit se boodskaopers het haar kom verlos. 
Die satel ietbewoners SI'JOeg en sweet maaraTTeen 
en afgesonderd voort. Net die helfte het hoop 
op 'n bietjie rus. 

~enere Du Toit en Laurens, geniet hulle rus
tydjie. Waardeer dit en kom weer nerdfris terug. 

~1evrou Vander ~1en·1e, baie welkom. Ons hoop jou 
tyd by ons sal vir ons almal baie aangenaam wees. 

En aar1 die op die aarde: Allerbeste vir die 
Nuwejaar! 

Groete 

Buitemuurs 

P P. ~ E N T S 

What it must be like to be an anQel 
or a squirrel, we can i~agine sooner. 

The last time we go to bed good, 
they are there, lyins about darkness. 

They dandle us once too often, 
these friends who become our enemies. 

Suddenly one day, their juniors 
are as old as we yearn tc be. 

They get wrinkles where it is better 
smooth, ode coughs, and smells. 

It is grotesque h0\'1 they 90 on 
loving us, we go on loving the~. 

The effrontery, barely ir.aginable, 
of having caused us. And of hew. 

Their lives: surely 
we can do better than that. 

This goes on for a long tir.e. Everything 
they do is wrens, and the worst thing, 

they all do it, is to die, 
taking with them the last explanation, 

how we came out of the v;et sea 
or wherever they got us from, 

takinc the last link 
0f that chain with tnem. 

Father, mother, we cry, wrinkling, 
to our uncom~rchending children and grandchildren. 

~:; 11 i <:1~ '~eredith 

M.~. 
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opsommend 

D;~e be_.-:in <'an 'n rz"Me jaar• lewer altyd 'n oormaat 

lY">' 'f~l'sonc:elwoelini}e op, e~z 1279 is geen uitsonde

r-:.:r:e r::.e. DaC'J' is nie rrrinder as dertien nuz,.7e 

pe2•scr.eellede nie, ses lede het van een afdeling 

na '': :::nder• verskzdf, en drie dames is getrou.d. 

Ha2•tZ:.",.( l.Je~kom en baie geluk. 

Int~Ben was daar in die stilte hard studeer en 

ge: • .'er•;: aan (!rade, dip lomas en ku.Psusse. Baie 

geZuk can a[mal tJat in hierdie opsig presteer 

het, 1.:erul aan mej. Annie Pienaa:r> met haar 

MA-Grc.a.d in Staats leer! 

Nuwe oersoneel wat 3 Januarie begin werk het 

Mej A Momberg - Vakbibliotekaris 

Mev W Vorster - Klinikala 

Mnr J J Smi t ~1edi es 

Mev A van der ~·lerwe Bui temuurs 

Mev s Potgieter - Boekbestell ings. 

~~ev J Enslin Boekbestellings 

Mev s Iplant - Boekbes tell i ngs 

~1nr c Fouche Gerese rvee rde Studie-
versamel ing 

Mej G Maritz Beplanning 
~lej 1·1 Steyn Beplanning 

~lev ~1Blignaut Tiksters 

~~ev A von Backstrom - Tiksters 
r-~ev H Schoeman Ontsluiting 

Bedankings vir 31 Januarie 1979 

~1ev A Visser - Ontsluiting 
Mev A Kleu Boekbestellings 

Mev L de Villiers Inter 

t1ej A Honiball Sekretaresse 

Personeelskuiwings 

Mev E du Plessis vanaf Boekbestellings na. 
Medies 
~ev ~ Blianaut vanaf Tiksters na Beplanning 
op 25 Januarie 1979 
t~v ~ C Blignaut vanaf Tiksters na Beplanning 
en vanaf 25 Januarie 1979 na Adjunk-direkteure 

tiev E du Bruyn vanaf Tiksters na ~1usiek 

Mnr P de Kock vanaf Algemene Administrasie 
na Ingenieurswese 

Mej ~ Lee vanaf Ontsluiting na Opvoedkunde 
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Vansverandering 

~ev H Foucha was mej H Viljoen - Tydskrifte 

~ev A van der Hoven was mej A Nel - Vak
bibliotekaresse 

T1ev 1~ Pel ser was mej ~1 Bothma - Toonbank 

Grade, diplomas en kursusse geslaaq: 

MA Staatsleer : Mej. A. Pienaar 

Hons. (Gedeeltelik): Mev. R. Badenhorst 
Mev. J. du. Preez 

BD: Mnr. D.R. Schvartz 

BA: Mej. J. du Preez 
f.Inr. Dries Grob Zer 
Mev. M. Pelser 
Mev. R. Raux 

HOB: Mej. A. Jordaan 
Mev. S. van Wyk 

BDII: J.Jnr. P.J. Laurens 

Kursusse: Mn.r. P. de Kock 
J.1n.r. E. Ferreira 
J.Jev. B. Gunther 
~ev. S. StJanevoeZ 
Mej. H. Visse:r 
Mev. E. van rlyk 

groete van die redaksie 
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Mej. Mariana Steyn 
Beplanning 

Mej. Gerda Maritz 
Beplanning 

Mev. Maritha Blignaut 
Beplanning 
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Mev. Sonja Potgieter 
Bestelafdeling 

Mev. Jeannette Enslin 
Bestelafdeling 

Mev. Sylvia Ipland 
Bestelafdeling 
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Mev. A. von Backstrom 
Ti ks ters 

Mev. Elna Schoeman 
Ontsluiting 

Mnr. Kobus Fouche 
Gereserveerde Studieversameling 

Mejj. M. Lee en A. Momberg, 
Mnr. P. de Kock Vakreferente 13 

Mnr. P.J. Laurens 
MacFadyen-biblioteek 

Mev. Annette van d~r Merwe 
Buitemuurs 

Mev. W.E. Vorster 
Klinikala 

Mnr. J. Smit 
t·1ed i es 
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Mnr. Robbie Pols 
Kelder 

Mev. Anita Visser 
Ontsluiting 

Mej. Annemarie Honiball 
Sekretaresse 
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Mev. Alet Kleu 
Bestelafdeling 

Mev. Linda de Villiers 
Interbiblioteeklenings 

Afskeidsfunksie 
1978 
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VERNUWING OPGEVOLG? 

Ek het •n tyd gelede in Biblikasie (Februarie 
1977) gev1ys op die noodsaak1ikheid daarvan dat 
die vernuwing van ons Bib1ioteekdiens se fisiese 
fasi1iteite opgevo1g ~oet word deur •n algemene 
11 Vasberadenheid om te verfyn en te vervo1r;1aak ... 
Die wyse waarop ens persor:eel op hierdie versoek 
gereageer het, verdien besondere vermelding. In 
die meeste geva11e het dit beteken dat hierdie 
vervo1making en verfyning bo en behah:e die eise 
van die gewone dagtaak aandag moes geniet. Teen
cor a1ma1 wat in hierdie verband •n bydrae ge-
1ewer het, betuig ek graag my opregte waardering. 

Sender om afbreuk te doen aan die harde en toege
\>Jyde werk wat deur baie in stilte verrig is en 
wat minder opsigtelike res~1tate OpQe1ewer het, wi1 
ek my waardering toe1ig deur tog na enkele voor
beelde te verwys. In 1978 het die Afde1ing Leen
dienste byvoorbee1d daarin geslaag om meer dissip1ine 
t.o.v. die beheer van uitaeleende materiaa1 te be
werkste11ig en is •n totaal van R3929 aan 1aatge1de 
1ngevorder teenoor die R256 in 1977! 

Op die Mediese kampus is reuse werk verrig om deur 
rasiona1isering van versame1ings en dienste by 
die ~ediese en Voorkliniese biblioteke groat be
sparings en grater doe1treffendheid te verseker. 
Wat •n pragtige spanpoging deur die personee1 van 
9enoemde biblioteke en personeel van o.a. die 
Afdeling Beplanning en Ontwikkeling en die 
Seksies ~akro-ontsluiting, Tydskrifad~inistrasie 
en A1gemene administrasie! Benewens die uit
lywing en verskuiwing van duisende bande minder 
gebruikte ~ateriaal is o.a. 1954 bande (1500 
tite1s) ten behoewe van die Departemente Ver
pleegkunde en Hematologie vanaf die Voork1iniese 
biblioteek na die Mediese biblioteek oorgep1aas. 

Die instel1ing van •n Katalogusadviesdienspunt 
deur die Afdeling Leendienste en Afdeling Aan
skaf en Onts1uiting was •n lof,.;aardige paging 
om ons dienste aan gebruikers te verfyn, en in 
die loop van 1978 is •n totaal van 8096 navrae 
by genoemde dienspunt gehanteer. In die vak
bibliotekarisstelsel en Afdeling Beplanning en 
Ontwikkeling is waardevolle werkgedoen o~ te 
verseker dat vakbibliotekarisse in 1979 van 
rekenaarmatige inligtingsdienste by die WNNR 
en MNR gebruik kan maak ten einde nog beter 
dienste aan gebruikers te kan lewer. 

In die Seksie Africana en Besondere Versame
lings is groat werk gedoen om beter beheer oor 
en toeganklikheid van waardevolle materiaal 
te verseker; om die V.d. Merwe-versame1ing van 
Suid-Afrikaanse bladmusiek uit te bou en om 
aanvoorwerk te doen vir die neer1egging van 
•n argief- en museumbe1eid deur die Universi
teitsraad. 

u.p_-bibfioteekdiens - nuusblad feb. 1979 
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So kan ek voortgaan. Die Seksie Interbiblioteek
lenings moes in 1978.o.a. 5919 meer aa~soe~e van 
anaer biblioteke as 1n 1977 hanteer; d1e B1ndery 
het met 'n nuwe benadering t.o.v: die inhou~ van 
onvolledige jaargange die beter.1nstan~hou?1ng 
van vakversamelings bevorder; d1e Seks1e Flna~
siele Ad~inistrasie het 'n beter beheer oor d1e 
bestedina van alle fond3e en ingevorderde g~lde 

· bewerkst~llig en les bes is personeel va~ d1~ 
Seksie Tydskrif~dministrasie.en di~ Seks1e Mln
<'ebruikte ~1atenaal tans bes1g om n enorme 
taak in die kelderverdieping af te handel! 

Intussen doen ek my belofte gestand (Biblika~ie, 
Februarie 1977) naamlik om alles in ~Y vermoe 
te doen o~ die vernuwing en verbet~r~ng van 
fisiese fasiliteite oor die hele l1n1e.van U:P. 
se Biblioteekdiens te voltrek. Waar d1e Muslek-
biblioteek en die t1erensky-biblioteek se . 
Laer grondverdieping nou besondere aandag gen1et, 
is dit 'n serusstelling om te weet dat ons voort
aesette vernuwingsaksies steeds deur verdere ver
fyning en vervolmaking opgevolg sal word. 

Prof E D Gerryts 

\vat gebeur waar? 

DIE MASKER: Opvo erings 

N.d.G VAN LEGIC 

P.G. du Plessis se drama, Naq van Legio, wat deur 
sommige kritici as die beste in Afrikaans beskcu 
word, speel vanaf Woensdag, 21 tot Saterdag, 
31 Maart in Die Masker. Die bekerde verhooa-, 
televisie-, film- en radio-akteur, Carel Tr1chardt 
vertolk die hoofrol en die regisseur is prof 
Louw Odendaal, Hoof van UP se Dramade~artement. 
Die res van die rolverdeling bestaan uit finale
jaarstudente in Drama, waaronder bekende akteurs, 
soos Ben Kruger en Lochner de Kock. Eersgenoem
de is al in TV-films, soos Opdrag en speelfilms 
soos Dr ~arius Hugo, Vyfde seTSOen, en Fourty 
Days ges1en. Laasgenoemde was dr1e jaar-Tanf lid 
van!TRUK-speelwerk. 

Die stuk speel af in 'n inrigting vir sielsiekes. 
Dogoman, wat oo slinkse wyse toegang verkry tot 
die saal waarin Dirk Jooste is, wil wraak neem 
op Dirk, 'n vroeere kollega van hom. Hy organi
seer die aeestesversteurdes op so 'n manier dat 
hulle gaandeweg met hom begin saampraat in 'n 
koor teen Dirk. In 'n geweldige klimaks vermoor 
Charley vir Dirk en dit lyk of Doqoman sy doel 
bereik het. Hy moet egter homself offer deur 
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soos die kranksinniges te word, want hulle dreig 
om h6m dood te maak. So verloor hy die laaste 
bietjie menslikheid en word hy or~eneem in die 
bose, kranksinni0e kring in die inri~ting. 

Vorige opvoerings van die stuk deur TRUK (1969) 
en SUKOVS (1972) is op die verhoog gespeel. 
Regisseur, Louw Odendaal speel hierdie opvoering 
in-die-rondte. "Nie alleen is ons teater (Die 
Masker) uiters geskik vir sulke opvoerin~s nie, 
maar die stuk vra mvns insiens om 'n groot mate 
van betrokkenheid van die gehoor se kant. Dit 
is immers 'n stuk met 'n sterk rituele inslaq 
en daar is herhaaldelik sprake van die "krin~" 
van die nag, met ander woorde die sirkelmotief, 
waarby die sirkulere insluiting van spelers deur 
die gehoor funksioneel geintegreer is. So 
gesels prof Odendaal oor sy enscenering van die 
drama. Hy beskou die arenavorm ook as 'n beter 
vorm vir opleiding. "Dit is nie 'n realistiese 
stuk in die sin dat dit vra om die kooiering 
van uiterlike werklikhede nie. Dis veel eerder 
die voorstelling van daardie 'gevaarlike inner
like realiteite' waarvan Antonin Artaud praat. 
Daarom: hoe nader ek die akteur aan die gehoor 
kan kry (of die gehoor aan die akteurs), hoe 
beter vir die studente se opleiding in die weer
gawe van subtiele innerlike 'roersele van die 
siel'. Hoe meer fasette van die speler se ge
laatspel, van sy liggaamsbeweging, en genuanseerde 
stemgebruik ons kan inspan om 'n maksimum ver
uiterliking van die inherente wreedheid in die 
stuk te gee, hoe meer van die latente wreedheid 
van die gehoor sal vrygestel - en daardeur ge
suiwer- word." 

'n Ander vraag wat ons aan die regisseur gevra 
het is of hy die gordyne gaan laat groei. In 
TRUK se opvoering het Francois Swart indertyd 
daarteen besluit. Prof Odendaal was baie beslis 
in sy antwoord: "Ja. Die metafoor van die 
gordyne wat groei is 'n integrale deel van die 
stuk. Dit is 'n treffende en kragtige visuele 
beeld en ek gaan alles in my vermoe doen om dit 
so oortuigend moontlik te laat geskied. Hier 
bied die arena-vorm 'n probleem. Dit sou mak
liker gegaan het op die verhooq. Dis egter nie 
'n onoorkomelike tegniese probleem nie." 

Ons wou ook weet hoe studente en 'n dosent saam 
sal werk in 'n produksie. Prof Odendaal: "Baie 
goed. Ons het dit al menig maal in die verlede 
gedoen en dit is 'n waardevolle opleidingsmetode. 
Die studente neem hulle dosent, wat ook profes
sionele akteur is, baie fyn waar. Hulle leer op 
indirekte wyse oneindig veel van so 'n dosent
speler as medespeler. Die stelling is tog baie 
waar in verband met spelersopleiding: 'Show me, 
don't tell me'." 

Bespreek vanaf 1 Maart by Computicket. Blok
bespreking teen vermjnderde tariewe beskikbaar 
vir publiek, studente en skoliere. 

Prof L B OdendaaZ 
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KINDED.HOEKIE 

Een van die popul~re films van 1978, "Julia", 
handel oor die le\~e van die bekende Amerikaanse 
skryfster, Lilian Hellman voor die oorlog in 
die dertigerjare. Die skryfster se eerste suk
ses met 'n drama op Broad\~ay in 1934 speel onder 
andere 'n belannrike rol in die film, en hierdie 
stuk, "The Chilaren's Hour", word nou deur die 
Denartement Drama van die Universiteit van 
Pretoria aangebied in 'n Afrikaanse verwerking 
deur Tjaart Potgieter, onder die titel: "Kinder
hoekie". 

Die titel is bewus ironies: die stuk is beslis 
vir volwassenes bedoel. Twee jong onder\-Jyseresse 
se droom van 'n suksesvolle orivaatskool word 
vernietig \oJanneer 'n bedonve kind ~it pure ve~
makeriaheid hulle van 'n onnatuurl1ke verhoud1ng 
beskulaiCJ. 

Die kind het maar 'n vae besef waarvan sy ~raat, 
maar haar ouma, 'n ryk ondersteuner van die skoal, 
qlo haar leuens en versorei die storie wyd en syd. 
Die twee vroue verloor 'n lastersaak teen die 
ouer, meer oesiene vrou, en word wreed deur die 
gemeenskap verstoot. 

Hulle persoonlike lewens word geruineer en een 
van hulle pleeg selfmoord. Te laat besef die 
kind se ouma dat hulle almal slagoffers van 'n 
moedswillige leuen is en ~robeer om sake reg te 
stel. 

Alhoewel die stuk in 1934 geskryf is, het dit 
nog steeds vandag heelwat slaankrag, ~eide deur 
die uitbeeldina van die skadusy van k1nd-wees, 
en die vernietigende mag van 'n benepe gemeen
skap. Die skryfster self se dat die stuk oo~ 
die mag van die leuen handel - "hoe ~roter d1e 
1 euen, hoe beter, soos a ltyd". 

In die sestigerjare het Audrey Hepburn en Shirley 
Maclaine die hoofrolle vertolk in 'n hoogs suk
sesvolle filmweergawe van die stuk onder die 
titel "The Loudest Hhisper". 

"Kinderhoekie" word van 5 tot 10 Maart as 
werksoroduksie in die Masker aangebied deur die 
tweedejaarstudente van die Departement Drama 
onder regie van Tjaart Potgieter. 

Vrygestel deur C Snyman, 
Departement Drama 

Some occupational diseases of the librarian: II 

Of the cataloguer 

You may think that the cataloguer and her tri
bulations have been forgotten. In her segregated 
sanctum is she untouched by occupational diseases? 
Does the rarefied and sterilized atmosphere of 
rules and classification in which she sits render 
her immune? One wishes one could say yes, but 
unfortunately she sometimes develops one of the 
most stubborn of diseases: 
Coditis, a sort of stiffening and rigidity, and 
unwTTTTngness to bend a jot or comaromise a title 
that, in severe cases, is scarcely distinguishable 
from ossification. Sen. to her distorted eye 
assumes astronomical proportions. The poor 
Ephraimites who, at the passage of the Jordan, 
could not say "Shibboleth", were in no more 
perilous state than an outlandish pagan who can
not distinauish a "see" from a "see also" refe
rence. .ll.nd as for the mysterious. minutiae of 
joint authors, married-women authors, pseudonyms 
and anonyms, added entries, analytics - the 
slightest deviation from the graven tablets of 
Dewey puts her in a truly Mosaic rage. 
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No finht at a library convention is louder, or 
more prolonged than the poleMics that occasio
nally break out at a meeting of a cataloguing 
section. A real, true, dyed-in-the-wool cata
loguer would revive the inquisition if she 
co~ld. She will die for her convictions and will 
be buried clasping De1-Jey to her unyieldin!J bosom 

OF, by and for librarians, by 
J D ~1arshall 

LUS v1r i_EES? 

Die Swerfjare van Poopie Nonqena, deur 

Elsa Joubert. 
810.3 Joubert, E 

Resensies oor hierdie opspraakwekkende boek het 
in die meeste Afrikaanse en Enaelse koerante 
verskyn. Die boek word baie goed ontvang. 

Hoewel Elsa Joubert in 'n verduidelikina van haar 
werksmetode naamlik deur middel van bandonna~es 
dit duidelik stel dat die verhaal nie 'n politieke 
betoog beoog nie, het Popoie midde in die rro
blematiek van die landsprobleme beland. 

In die dagblaaie word 'n lewendige polemiek gevoer 
oor struktuele geweld en Poppie Nongena. 

Die eerste dubbele oplaag van die boek is reeds 
uitverkoop en met al die publisiteit hoop mens 
dat die tweede oplaag ook gou sy weg na ons boek
rakke sal vind. 

Die kern van Poppie se karakter kan in haar eie 
woorde wee~gegee word: "Ek was bang vir die reent, 
maar nie so bang nie. Ek is maar so gebore. 
Ek is nooit te bang vir niks nie.q 

Om die hele verhaal weer te qee is nie moontlik 
nie, daarvoor is die ruimte hier te beperk en 
die verhaal te vol en te intens. Kortliks kan 
die kern egter soos volg opgesom word: 

Die boek is gebaseer op die ware verhaal van 
'n doodeenvoudi9e, doodeerlike en diepqelmvige 
swart vrou, wat van kindsbeen af baie swaar 
kry sander dat sy ooit na moeilikheid gesoek 
het. Haar lewensorobleme bestaan meerendeels 
uit 'n gebrek aan· 'n vaste tuiste en gevolg
like jarelange swer~-Jinge deur Suid-.A.frika. 
Sy word herwaarts en derwaarts sestuur deur 
die noodlot namate verskillende tragedies 
haar en haar familielede aantas. 

Die verhaal eindig met Poppie se lewensloop wat 
in 'n soort verlorenheid inswerf. 

Die leseroubliek het 'n natuurlike deernis vir 
Poppie Nongena. Dis re0. Sy is die slagoffer 
van omstandiahede wat ons ~raaa sou wou verander. 
~~aar ons moet a 1 tyd onthou-dat- daar ook ander 
Popoies is en dat daar ook 'n ander sy van elke 
muntstuk is. 

H.F. 
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MOD ERNE 

AAR DRYKSKUNDE 

Geography and Inequality, by 8 E Coates, 
R J Johnston and P L Knox 
563.2 

Ideology, Science and Human Geography by 
D Gre9ory 
563.2 

Aardrykskunde betree tans breer en dieper velde 
a~ wat ged~oom_kon word. Ons hoef net terug te 
d1nk aan d1e t1pe materiaal wat ons op skool 
bestudeer het - daardie lyste van uitvoerproduk
te, riviername en hoofstede- om weer dadelik 
deur 1 'ennui aangegryp te word. Deesdae is 
Aar~ryks~undiges egter baie bedrywig met nuwe 
sos1olog1ese, ekonomiese, oolitiese en selfs 
ideologiese benaderings to~ hul werk, wat ge
weldig interessante literatuur oplewer. Daar 
word nou openlik afstand gedoen van die Vikto
riaanse begrip van Aardrykskunde as "The science 
of distances and boundaries", en terme soos 
"spatial analysis", "man-environment" en 
"behavioral analysis" word alledaags gebruik. 

Die ve~a~dering word toegeskryf aan 'n paradigma
versku1w1ng, wat op sy beurt te wyte is aan die 
f~it dat geografiese inligting nie meer uitsluit
hk deur t'\ardrykskundiges ingesamel \'lOrd nie, maar 
ook deur regerings, hul raadgewers en kommissies, 
satelliete, radar en selfs televisiesoanne. 
Die huidige aardrykskundige prerogatief is meeren
deels die inbegrip van waarom patron~ en prosesse 
hul manifesteer in die vorms waarin hulle voor
k?m. Daar word dus ni e soseer beskrY'.•Jend opgetree 
n1e, maar wel ondersoekend en selfs oordelend. 
Hi er word vera 1 ~1ens 1 ike Aardrykskunde ("Human 
Geography") in die soeklig betrek. Die tientalle 
benaderings wat hier verskyn blyk uit die titels 
van nuwe aardrykskundige boeke, soos hierbo aange
haal. 

Hierdie omwenteling word deur Blunden & Haggett 
("A reader in Human Geography") verduidelik deur 
Kuhn se boek "The Structure of Scientific revo
lu~ions" aan te haal, waar daar ge.,.1ys word op die 
fe1t dat sekere temas deur 'n wetenskaplike ge
m~enskap uitgelig word vir studie as gevolg van 
d1e wetenskaplike konsensus wat daardie gemeen
skap handhaaf ten opsigte van die stand van sake 
en die gevol9like belangrikheid van die tema vir 
daardie stand van sake. Dit word 'n oaradigma 
genoem. Ontdek iemand iets nuuts (dink aan Ein
stein, Galilee) dan verander die konsensus namate 
die ontdekking aanvaar word, en verskuif die soek
lig en die paradigma. Blunden en Haggett voer 
self aan dat d~~r eintlik meerdere oftewel olurale 
paradi0mas terselfdertyd kan bestaan aanr.esien 
wetenskaplikes van mekaar kan verskil. Hoe dit 
ook al sy, 'n pluraliteit van paradi~mas dek 
natuurlik meer veld as die enkele nougeslote pa
radigma. · 

By moderne Menslike Aardrykskunde kan ons vier 
paradigmas onderskei: 1) die ekolo~iese 
2) die spatiele 3) die behaviorele en 
4) die radikaal-strukturele. 
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Laasgenoemde is ooglopend die lewendigste afdeling, 
waar veral metodologiese ideologiee aroot invloed 
uitoefen. Dit is veral hier waar die aardrykskun
diges voel dat hulle nie net moet beskryf nie, 
maar dat hulle as betrokkenes ook moet kritiseer 
en probeer om verander te bewerkstellig. Bv. 
dat daar teen eksploitasie van natuurlike bronne 
opgetree moet word; dat rationele patrone van 
ekonomiese distribusie nagestreef moet word; 
dat die ruintelike herorganisasie van gemeenskaps
strukture (stede, vervoerroetes, selfs lande 
oftewel adninistratiewe gebiede) aanbeveel moet 
word; dat die dceltreffendheid van ~enslike be
sluitneming beinvloed moet word deur die proses 
van besluitnemin9 se fisiese omstandi3hede te 
verbeter . 

Ons kry dan in 'n boek soos "Geography and In
equality" die ondersoek na die geografiese ver
spreiding van menslike welvaart, gemeet aan 
geriewe en 9evolglike lewensstandaarde. Daar 
word op drie vlakke te werk gegaan, naanlik die 
internasionale, die intra-nasionale en die intra
stedelike. Die skrywers kyk na arbeidsverdeling, 
territoriale verdeling, en die bereikbaarheid 
van natuurlike bronne. Daar is 'n massa van 
grafiese voorstellings, van bv. verspreiding van 
mediese dienste in Chicago; kindersterftes in 
London; behuisingskwaliteit in die VSA (gemeet 
aan geriewe soos toilette in huise edm.); 
inkomstesyfers in Frankryk; tegnologiese moder
nisasie in Maleisie; distribusie van belasbare 
inkomstes in Noo~~ee; die verspreiding van buite
landse beleggings deur die VSA, twee-derdes waar
van in die ontwikkelde noordelike lande is. 

Al hierdie aspekte van distribusie word beskou as 
"Spatial structures" wat volgens die skrywers 'n 
organisering van ruimte tewee9 bring, en wat ge
volglik 'n besliste invloed op lewensgehalte uit
oefen: "Thus the transport costs can influence 
the price of goods and so affect levels of spa
tial well beina ... " Sulke strukture het nie 'n 
onafhanklike b~staan ni~ ('n stad is nie net sam
mer daar nie) maar is geintegreerd met die be
staan van die mens, en kan dus neigings en ten
dense, veral ten opsigte van welvaart, versterk. 

"The real cause of inequalities lies in the 
structures of societies, and its impact reoresen
ted by the way in which these organize space; the 
solution of inequalities ~ust be sought in the 
restructuring of societies". Daar word dan 
eksperimente genoem, soos bv. die doelbewuste 
skep van gemengde buurte of skole, wat dan alle 
inkomstegroepe sou verteenwoordig. Daar word 
gewaarsku dat dit egter nie ligtelik aangepak 
kan word nie, aanaesien bv. armer mense sleos 
met frustrasie daarvan afkom indien hulle o;obeer 
om die gegoedes se lewenswyse te emuleer s~nder 
die nodiqe geldelike steun. Die boek sluit af 
met die stelling dat ruimtelike analise van 
distribusie slegs een aspek van die probleem van 
ongelykheid is, en dat "just as one cannot inves
tigate and Manipulate a spatial structure in 
ignorance of its encomoassing social structure, 
so one cannot manipulate a social structure in 
ignorance of the way in which it organizes its 
terri tory." 

J.~. 
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uit die afd~elings 

BEPLANNING 

As die kat weg is ... meet die muise sy werk 
ook noq doen. Vandat mnr De Bruin met studie
verlof. is, meet die beplanners bontstaan om by te 
hou met die werk, soveel dat hulle ~aar baie 
kort beriggies vir Biblikasie skryf! 

Die nuwe lede van die Afdeling is hard besig om 
hulle in te grawe in hulle rrojekte. Vir mej 
Gerda Maritz, wat waarskynlik in die toekoms by 
mikro-ontsluitingsorojekte betrek sal word, het 
dit beteken dat sy vir 'n maand ervaring in die 
Seksie ~akro-ontsluitinc oaan oodoen het en 
daarna vir Maart by die-Vakbibliotekarisstelsel 
sal inskakel. Die meeste van ons nuwe lede het 
ook al met die "harde-arbeid" van die Afdeling 
te doen gekry toe hulle met maatlyne bewaoen die 
rakke van die Nediese en Voorkliniese biblioteke 
"bestorm" het. Almal het die stryd egter baie 
goed oorleef. 

DNTSLUITING 

Cntsluiting begin hierdie jaar met die DOBIS
rekenariseringsprojek, en vier persone is reeds 
besig met inleidende studies en oefeninge, om 
later as groepleiers op te tree. Voorspoed aan 
hulle. Almal is maar skrikkerig vir die projek, 
maar dit sal uitstekende ondervindino wees, en 
'n goeie aanbeveling indien enige van ons later 
van werk meet verander. 

Die Landbouboekeorojek loop ten einde, en die 
huidige fase word gekenmerk deur haastige pakkies 
spoedboeke wat deur dosente ingehandig word vir 
prosessering, en waarsonder hy/sy onm66ntlik 
langer as 'n enkele dag kan klaarkom. Dan moet 
alles maar gou opsy geskuif word om die boeke 
deur te b 1 its. 

Voordat ons in alle erns die rekenariserings
projek begin moet daar egter nog ~et die Rus
tende Voorraad afgereken word. Geen gebrek, dus, 
aan doelstellinge en vooruitsigte in die Ont
sluitingsafdeling. Intussen vlot dit soos ge
woonlik met nuwe boeke, herkatte, studente
orientering, biblioteekkundestudente en lias
sering van kaartjies. Ons is baie dank ver
skuldig aan mev Mara Grobbelaar wat nou die 
katalo£US advies oorgeneem het as voltydse 
adviseur. Cns hoop die studente waardeer haar. 
Vir Ontsluitin9 is dit 'n verligtin~, aangesien 
die adviseerwerkskofte dikwels inbreuk ge~aak 
het op die ontsluitingsroetine. Voorspoed, Mara. 

Hiermee groet ons ook vir mev Susara van Wyk wat 
na Johannesbura verhuis, en wat in die Sandton 
Openbare Biblioteek 'n betrekking aanvaar het. 
Ons sal die droo~verlore ~esiouie baie mis. Ook 
aan mev Rieta Otto wat no~ ee~~ met 'n welver
diende vakansie na Durban gaan dis nou ons 
beurt om verlangend toe te kyk. Geniet dit 
Rieta, en bring maar 'n raar botteltjies see
water saam, miskien sal dit ons sterk vir die 
take wat voorle. 

'n Snesiale woord van sterkte aan mev Helene 
Fourie, wat benewens die Biblikasie-baba 'n 
hewige stryd aan die gang het met prof Paxinos 
se talle nuwe musiek boekbestellings waarmee hy 
sy vak wil inklee. Die s9oedboektafeltjie kreun 
behoorlik soos die stapels afgelaai word. 
Beskou dit maar as 'n "crash-course" Helene! 
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VAKBIBLIOKARISSTELSEL 

Beseringstyd! 

Op 'n stadium wou dit voorkom of daar ~et 'n hael 
geweer op die vakbibliotekarisse losgebrand is 
en die res het onder hulle tafels weggekruip. 

Diegene wat nie in die hospitaal was nie het voor 
die deure omgedraai. 

Renee Roux en Annatjie t1omberg verdien vermelding. 
Eersgenoemde se "blaasbalkies" is 'n bietjie ver
fris met suurstof in die Maanolia Kliniek. 
Renee welkom terug. Die gemis was groot. 
Laasgenoemde weer het die Bachelors Hotel 'n 
heelwat beter herstellingsoord gevind na so 
-rnpyriTike tandestorie. Intussen is die gras 
alweer greener en die uitsi~ oor die Unie~ebou is 
in sig. 

Susan Swanepoel is besonder stil vandat sy gras
weduwee is. Haar Adriaan sit op Saldanha vir 
'n kursus. Hoeveel dae nog? 

Bid jou dit .aan. Magriet Lee se grootste vrees 
in die lewe was dat sy nie genoeg gaan he om 
haar mee besig te hou nie - haar vrese is nie 
bewaarheid nie! 

r·1azda is hoogmode. Ene Pi et van der ~1erwe ry met 
so 'n blinke hier verby. 

Intussen was dit weer die goeie oue tyd van: 
Op die hart druk 
Aan die oor ~~oop 
Op die mou sneld 
(Def. van or1entering) 

Die blink idee van 'n ekspedisie on slegs die 
grondverdieping het groot byval gevind by toer
gidse sowel as by toeriste -met komplimente aan 
die organiseerders. 

Transpirant in die hand het Anne-~arie Arnold en 
Alida Dippenaar die ou menere vooraestaan. Van 
'n biblioteek weet hul nou alles. J 

Pasop al die dames en here. 

Hi er kom ons. 

Biblibabas 
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TYDSKRIFADMINISTRASIE 

HERORGANISASIE VAN DIE KELDER 

Die kelder word met groot bedrywigheid her
organiseer. 

Dieselfde indeling as wat by die onderskeie 
vakversamelinas ~ebruik word, sal ook in die 
Kelder toeaepas word, nl. sistematies volgens 
vakkodenommer, en dan daarbinne alfabeties 
vo 1 gens tite 1. 

0 
0 0 

0 

0 
0 

1-!ALLo! IS :!liT :/>1£ !"'7£RNASIONALE l('oMMIHI£ VIR 

IILUGTELI~c:;E? ... NENEE~, ON$ St'AI::EL 1-llf:~ VANUIT 

!liE" KE"L:>EIZ VAN :!liE t\E~r;,v:;r::;;- BIBLIO TIE"£ I( ••• 

HE-R.EN5ky ••• :T-', Hf.R.ENSK:J··· WaE t1ofT E~ 
S~o.;Ai(EL? ~EDl>INo WI£? 1-N-T-E-~-N·A·s.;. 
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LEE NDIENSTE 
Voor9raads 

By vooraraads is dit noo redelik stil en mnr 
Cobus Fouche en mej Mag~iet Bruyns kan hulle 
plek weer netjies kry. 

Interbiblioteeklenings 

By IBL is dit baie bedrywig met die dosente wat 
nou weer boeke en tydskrif artikels aanvra. 
Mev Susna Hall het ook ons afdeling verlaat en 
sy gaan nou huisvrou speel. Geniet dit Susna 
en ons hoop dit gaan verder goed gaan. ~1ej 
Wilma Shipman gaan by Krygkor werk en ons hooo 
jy werk lekker daar. Aan julle twee:ons het · 
lekker saam met julle gewerk. Hej ~1arie 
Schoeman help uit by die teleks en mev Annete 
Booyens by die tikwerk. 

Toonbank 

By toonbank gaan dit baie besig met al die 
registrasie en al die eerstejaars wat die 
biblioteek besoek het. 

Reprografiese Dienste 

Fot~state is oak gemaak en hier was mnr Jaap 
TalJaard en mnr Jan du Raan hard besig om die 
eerstejaarstudente te help met fotostatering 
van die matriekuitslae. 

Kelder 

Kelder is seker nie af te skepe nie want hier 
is die trekkery nag steeds aan die gang. Dankie 
vir almal wat daar help en so hard werk. 

BOEl<BESTELLINGS 

Mev Jeanette Enslin se man het sy militere o~
leiding in Oudtshoorn gedoen tot 'n tydjie gelede. 
Tot haar vreugde soek hulle toe 'n getroude ~er
soon om terug te plaas na Pretoria. Haar glimlag 
is nou soos 'n sonstraaltjie in ons Afdeling. 

Mev Annemarie Pienaar en Calie het onlangs 'n 
nuwe TV stel gekoop en dus kry sy baie meer tuis 
uitgerig terwyl Calie na sy ~unsteling sport
programme kyk. 

Die nuwe mense is aan die oang met hulle klas
drawwery en die stof staan-hoog in Boekbestellings. 
t1ev Berry Matzopaulos het besluit om haar daaglikse 
etensuureier op te offer vir maer ~ord by die 
"gym" - Mej Valery Snodgrass wag haar angstig in 
terwyl sy deur die finale fases jaag net om klaar 
te maak en weer te begin eat! 

Mev qautenbach se jongste spruit is ook nie meer 
so jonk nie- hy het verlede jaar sy skoolloopbaan 
voltooi en is nou 'n ingeskrewe BComm student 
aan UP. 

Mev Lucia Smith het by ons aangesluit - welkom 
aan haar. 
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FINANSI~ELE ADM_ 

SO BET.AAL ONS TOL 

Meneer Hurter van Breda is glad nie eers banq 
Oor al die boeke van die buiteland ontvanq -
t1et die Poskantoor verkeer hy oo ooei e voet 
Mens kan dit slefs hoar aan sy vriendelike groet 

In samewerking met die aa~e oom Jaoie 
en ~eneer Coetzee, kom ~y weg sond~r 'n skrapie 
solank hy betaal, die bedrag daar bepaal 
kan hy maar voortgaan die boeke daar haal 

Die sending na Doeane en Aksvns 
verg egter baie meer gepeins-
selfs vir die neersit van 'n vorm 
is daar 'n neergelegde norm 

hy moet maar net inval met 
wat hulle se want dis wet 
hy kan oak nie vir hulle se 
dat hy die boeke nie wil he 

deur geduldig te wag 
is reeds veel vermag 
en voorkom is frustrasie 
van Finansiele Administrasie 

OORPLAS INGS 

Ons het oak 'n paar oorplasings by die Seksie 
Leendienste gehad: 

Mev Hannetjie Erlank van IBL na Toonbank 
Mev ~1ariette Pelser van Toonbank na IBL 
~~ej I rene du Preez v-3-n T oonbank na Ke 1 der 
~ev Mara Grobbelaar van Toonbank na Inligting en 

Katalogusadvies 

VER!~ELKOMING 

Ons wil net die voloende oersone welkom se en 
ons sien julle werk-lekke~ hier by ons: 

r~ej Zanne Joubert - Toonbank 
~ev Amanda Viljoen - Toonbank 
Mej Helena Struwig - Interbiblioteekleninos 
~nr Jan du Raan Kassierspunt J 

VERJAARSDAE 

MnP P T FePPeiPa Fin. Admin 7 Maart 
Uej A MaLaPen OntsZuiting 9 Maapt 
lvfev J Botha AZg. Admin 13 NaaPt 
Mej J von WieUigh Tiksteps 15 NaaPt 
Mej H St'I"LI1;)ig IBL 16 MaaPt 
Mev N Viljoen TydskPifte 17 f.!aaPt 
Mej E Coeptze Onts 'luiting 20 NaaPt 
Mev S Hattingh IBL 23 J.faaPt 
J.fev L Smith BoekbesteUings 24 MaaPt 
Mev E de Bru.yn Musiek 25 Xaapt 
Mej C VenteP Ontsluiting 26 MaaPt 
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van die buiteposte 
1\!lAC FADYEN 

!1n~e. T du Toit 3 D R Schwartz 
Mev A van de~ Merwe 
In "las: Mn~ P Lou1'ens 

Dit is opvallend dat die hoofbiblioteek slegs by 
uitsondering nie op sy naam, Merensky-biblioteek, 
genoem word nie. Van die takbiblioteke is dit 
egter nie altyd waar nie. So word daar na ons 
hier in die middestad verwys as "Buitemuurs". 
In korrespondensie word hierdie bynaam nog ver
der afgekort met die letters BM. Daarom verbaas 
dit mens nie as daar sommiges is wat nie weet 
waar die MacFadyen-biblioteek is nie. Miskien 
is dit nodig.dat ons weer deur die geskiedenis 
blaai en kyk waar hierdie naam nou eintlik van
daan kom. 

Uit so bietjie navorsing blyk die volgende: Die 
eerste takbiblioteek van die Transvaalse Univer
siteitskollege was die van die Buitemuurse afde
ling en het o~streeks 1918 ontstaan. In 1925 
het die hele Buitemuurse biblioteek bestaan uit 
twee of drie rakke, in geheel 248 boeke, in die 
kantoor van die Buitemuurse registrateur. Dit 
was in die Erasmusgebou op Kerkplein. 

Die Buitemuurse dosente, waaronder prof W A Mac
Fadyen (van Wysbegeerte en Ekonomie), kom op 
26 Mei 1924 bymekaar om 'n nuwe gebou te beplan. 
By die geleentheid het prof MacFadyen 'n _saal op 
die tweede verdieping voorgestel, die saal wat 
later sy naam sou dra. 

Met die ingebruikneming van die Buitemuurse gebou 
in Vermeulenstraat in 1926 is daar wel 'n kamer 
vir die biblioteek afgestaan, maar geen biblio
tekaris is benoem nie. As bibliotekaris moes die 
Buitemuurse beampte diens doen terwyl die las 
van administrasie van die hele Buitemuurse afde
ling ook op sy skouers gerus het. Hy was s6 
besig met geldinvordering, dat teen die einde en 
begin van die maand die biblioteek nie geopen kon 
word nie. 

Die geskiedenis van Buitemuurs in die jare na 
1930 word aekenmerk deur 'n steeds toenemende 
studentetal wat weer beteken het dat ruimte sou 
'n prob leem geword het. Die biblioteek was erg 
primitief ingerig. Daar was net een Kamertjie 
hiervoor ingerig. Die toestand duur voort tot 
1941 toe nofl 'n vertrek beskikbaar gestel is. In 
1948 is die-MacFadyensaal as biblioteek ingerig. 
Dit het as heel bevredicende lokaal die eers
volgende paar jaar dien~ gedoen. ~eens die sen
trale plek wat dit ingeneem het in die res van 
die cebou, is daar dikwels van die Buitemuurse 
geboG as die "MacFadyengebou" genraat. 
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By die beplanning van die ~uwe Buitemuurse gebou 
in Proesstraat is vir die biblioteek ruim voor
siening ge~aak. Volgens 'n Raadsbesluit van 
17 April 1958 en op aanbeveling van die biblio
teekkomitee dra die nuwe biblioteek die naam van 
prof W A MacFadyen, een van die manne aan wie 
Buitemuurs in 'n groot mate sy ontstaan te 
danke het. 

(Bogenoemde gegewens is versamel uit: 
1) Ad Destinatum, 1910 - 1960; Voortrekker

pers, Johannesburg, 1960. 
2) Extra Muro 1964; Universiteit van Pretoria, 

Februane 1965). 

l\II_EDIES 

Die maand het by Medies met 'n groot fees begin: 
die inwyding van die Nuwe Kliniese Gebou. Na 
die plegtigheid het die gaste geleentheid gehad 
om die gebou te besigtig. Ons harte het sommer 
vinniger geklop toe ons tussen die gewoel van 
die mense deur die opmerkings hoor. "Al wat die 
moeite werd is om te sien, is die biblioteek". 
Mej Annie Pienaar het toe ook die geleentheid 
gehad om die Kanselier, dr Hilgard Muller, die 
Rektor, prof E Hamman en die Dekaan van die 
Fakulteit Geneeskunde, prof H Snyman, en hulle 
gades in die biblioteek touwys te maak. Veral 
die nuwe verklikkerstelsel het groot aftrek 
gekry! 

.Die Biblioteek kry andersins egter ook goeie 
aftrek te oordeel na die toename in die uitleen
statistiek onder studente. Gedurende Januarie 
hierdie jaar het ons 'n rekorduitleensyfer van 
291 boeke vir studente gehad. In Januarie 1978 
was die ooreenstemmende syfer 177, terwyl die 
totale uitreikings aan studente gedurende die 
periode Oktober- Desember 1978, 247 was. 

Daar is egter nog diegene wat nog nie die ge
heim van biblioteekaebruik ontdek het nie en dit 
is ons voorneme om hulle daar in te lei. Hulle 
voel miskien s6 oor die kwessie van: 

KEEPING INFOR"~ED 

One thing that is really not difficult, friends, 
Is keeping abreast of new medical trends, 
New treatments, new gadgets, new antitriotics, 
New cures for the ailing, including newotics. 

And if you don't learn from attending a meeting, 
Or glancing at journals, though glances be fleeting, 
Or talking with collea0ues, you'll not be without it, 
For surely your patient has read all about it. 

remand vir wie beide rersoneel en gebruikers hier 
by Medies baie gaan mis, is mev Alida van der 
Watt. Sy het met die kennis van die voorraad 
en gebruikers wat sy oor die afgelooe sowat twee 
jaar opgebou het, byna onmisbaar geword ons 
gebruikers kon altyd verseker wees van vriende
like diens met haar aater die toonbank. Baie 
dankie vir jou harde ~erk, Alida: Ons beste 
wense vergesel jou in jou nuwe loopbaan as moeder 
en huisvrou. 

Medies verloor aan die einde van die maand noo 
'n personeellid in die oersoon van mnr Johan Smit. 
Al was jou verblyf kort, Johan, is ons baie dank
baar vir die ~aardevolle soeurwerk wat jy gedoen 
het. Baie sterkte vir die studies vorentoe! 
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LANDBOU 

Hier op die ooskamrus is dit die ene bedrywi9-
heid ~et die aanvan9 van die akademiese jaar. 

Reeds vroen het die nuwe dosente van landbou en 
mej du Preez by die dosentekursus ontmoet, wat 
op heel 0epaste wyse afgesluit is met 'n kaas -
en- wynonthaal in die ~~erensky-biblioteek. 

Die orientering van die eerstejaarstudente is 
afgehandel. Die verskillende departemente se 
finalejaarstudente ontvang nou orienterings
lesinas in die Landbou-biblioteek in samewerking 
met die dosente. 

Gedurende die vakansie is die biblioteekgebou 
van buite geverf. Sommige dae moes die ge
bruikers byna die biblioteek binnegekruip het, 
oor en onderdeur stellasies. 

Namens die gebruikers wil ons die ontsluitings
afdeling se dames hartlik bedank vir die vinnige 
afhandelina van die herkatalogiseringsprojek. 
Die einde is nou werklik in sig! 

Die volaende tuinboukunde boeke is onlangs aan
geskaf en sal interessant wees vir tuinlief
hebbers. 

1. VAN DEq SPUY, UNA 
Gardenina with trees 
L635.977~ 577561 

2. VAN DER SPUY, Uf~ft. 
Maak tuin met klimolante 
L635.974 582634 

3. VP.N DER SPUY, UNA 
Wild flowers of South Africa for the garden 
L635.967.6 577564 

4. Sunset reeks: 
i) Low maintenance gardening 

L712.62 577520 
ii) Rhododendrons and azaleas 

L635.93 577517 
iii) How to grow annuals 

L635.931 577525 
iv) How to grow bulbs 

L635.944 . 577559 

Ons groet vanuit die Landbou-biblioteek. Ons 
wens almal 'n aan9ename eerste skof toe. 

LANDBOUPROJEK 

Onlangs was daar hierdie o~flikkerinkie in die 
duisternis van die stapel Landbou-projekboeke: 

Nutrition of fruit crops ... 
dedicated to graduate students, teachers, 
and research workers who are contributing 
to our knowledge of fruit nutrition. 

Book COVER IS WASHABLE 
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ONDERSTEPDORT 

Die jaar is weer in volle swang en dit lyk vir 
ons of dit nog doller gaan wees as verlede jaar. 

Dit is die eerste jaar dat al ons BVSc-klasse 
uit negent i g s tudente e 1 k bes taan. Ons vyfde 
jaar studente moet nou ook vir vyf-en-'n-half 
jaar studeer. Die laaste halfjaar is 'n prak
tiese halfjaar min of meer soos die huisdokter
jaar van die Mediese studente. 

Ons nuwe Dip. Cur. An. studente het ook reeds 
begin, en dit lyk of ons aanstaande Veeartse in 
hul noppies is oor die groot getal dames wat 
Onderstepoort nou versier. Ons eerste groep 
Dio. Cur. An. studente het die einde van 1978 
afgestudeer. Dit is 'n twee-jarige kursus in 
Oiereverpleging. Die aantal studente wat daar
voor wil inskryf is baie hoog, en hulle word 
streng gekeur om in die klas van twintig opge
neem te kan word. 

Vakke soos Anatomie, Chirurgie en Geslagskunde 
word aangebied, met die klem op die verpleging 
van die diere. 

Dit lyk na 'n interessante kursus waarvoor daar 
klaarblyklik 'n groot behoefte was. 

'n Hele klompie nuwe dosente het ook kom kennis 
maak met die biblioteek, en party van hulle het 
sommer dadelik begin om artikels aan te vra en 
boeke uit te neem. 

Draf is mos nou in die mode, en ons hier oo 
Onderstepoort het nie agtergebly nie. Ons· het 
goed weggespring aan die begin van die jaar, en 
is van plan om die pas vol te hou. 
Sterkte vir almal wat saamdraf hierdie jaar. 

NASKRIF: 
Gebore vir mev F de Villiers van Ondersteooort: 
6 Pragtige klein hondjies. · 
Ma: VICKY; Gereaistreerde Miniatuur "Choclate 

Poodle" -
Pa: TER~Y: Geregistreerde Staffordshire Bul

terrier 
Ras van hondjies: Stamboek POODIERS 

Enige aanbiedinge? 

v I 
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aansienlik verhoo~. Ons het ook tot die 
besef gekom dat elke firma 'n afsonderlike 
beleid ten opsigte van ryassinqs toeQas. Die 
een se 87cm ~assing sal 'n ra~s gro~er wees 
waar 'n ander 09 'n oresiese 37cm passing 

K I ere drag werk. Hat hull e wel kan \'laarborq was dat 
hulle konstant by die beleid bly. Die 
probleem is ook met ons huidiae leweransier 

KLEREDRAGKOMITEE: INTERIM-VERSLAG ODR MOONTLIKE 
VERANDERING Vf\.N DAt,lESPERSONEEL SE KLEREDR:'\G 

Dit is nou net langer as twee jaar wat die dames
personeel van die Merensky-biblioteek eenvormige 
kleredrag tydens werksure dra. Di@ twee jaar was 
nie sonder probleme in die verband nie. Die 
kleredragkomitee het dit dus goed gedink om die 
stand van sake weer in oenskou te neem. 'n Voor
keuropname is onder die dames gemaak en na aan
leiding van di@ resultate is daar met die huidige 
leweransier en drie ander firmas onderhandel om 
vas te stel wie die beste diens kan lewer. Die 
kriteria tydens die onderhandelinge was die vol
gende: moontlike nuwe leweransier; goedkoper 
prys van items; veranderde snit van drag; ver
beterde passings; meer geskikte materiaal. 

Uitslag van voorkeuropname 

Uit die opname wat gemaak is, het dit duidelik 
geblyk dat die dames voorkeur verleen aan die 
baadjie met lang- of kortmoue, met die romp en 
baadjie as tweede keuse. Uit die ander drie 
moontlikhede nl. 

1. baadjie, gewysigde romp, hempsbloese en 
b 1 ousonne, of 

2. baadjie, gewysigde romp, hempsbloese en 
blousonne, of 

3. baadjie, met gewysigde romp is die tweede 
groep die onpopulerste ~et die eerste en 
die laaste omtrent gelyk. 

Kommentaar uit vcorkeuropname 

In die kommentaar wat van die damespersoneel ont
vang is, is verskeie sake geopoer wat verdere 
ondersoek vereis het. 'n Paar van die belangrik
ste sake word hier toegelig: 

1. 'n Nuwe leweransier 

Onderhandelinge met ons huidige leweransier 
en drie ander firmas is gevoer. Die onder
handelinge met een van die firmas is egter 
met die skryf van die verslag nog nie afge-. 
handel nie. Dit was vir ons egter gou duide-. 
lik dat tensy ons bereid is om meer vir die 
kleredrag te betaal geen alternatiewe lewer
ansier 'n uitsonderlike beter diens kan lewer 
nie. 

2. Beter of persoonlike passings 

By alle firmas het dit duidelik na vore ~ekom 
dat persoonlike passings die prys per item 

1 0 

bespreek. - J 

3. ~1oontl ike veranderde styl van rokkie/ba~djie 

Een leweransier wat eenvorrnige draq vir 'n 
bougenootskap en die matrones van die Hosoi
taaldienste van die Provinsiale Administr~sie 
voorsien, se ondervinding het hom geleer dat 
geen rokpatroon alle figure pas nie en hy 
verkies om pakkies as uniform te voorsien. 
Die huidige styl van ons rokkie is eqter 'n 
styl wat ongeveer 80% van alle figure sal pas 
omdat dit nie 'n definitiewe middellyn het 
nie. Onderhandelinge met ander firmas het 
ook getoon dat die rokkie behoue moet bly 
en dat die baadjie en die romo as alternatief 
vir diegene wat die rokkie ni~ kan dra nie, 
voorsien moet word. 

4. Ander tipe materiaal 

Kommentaar het aewissel van 'n meer kreukel
trae stof tot 'n totaal ander stof. Na al 
die onderhandelin£e is ons nog steeds oortuig 
dat ons die beste tipe stof gekies het. 'n 
ander tipe stof wat ons ondersoek het, het 
'n onbetaalbaar duur baadjie opgelewer wat 
nie oorweeg kan word nie. Volgens al die 
leweransiers is geen stof (uitgesonder crimpe
lene) 100% kreukeltraag nie en moet alle sin
tetiese stowwe met sorg gewas word. 

5. Goedkoper 

Goedkoper kleredrag as wat nou beskikbaar is 
is nie bekombaar nie tensy daar van 'n goed-' 
koper en dus swakker tipe stof gebruik ge
maak word. Een van die firmas wat bereid 
was om die baadjie in 'n ander tioe stof te 
lewer, die voorraad te dra en 'n verstellings
diens teen die gewone tariewe te lewer se 
kwotasie was R6,00 meer as die huidige orys. 
Ons basiese probleem is dat die oetal dames 
wat ons van kleredrag moet voorsien baie 
minder is as bv. die hospitaalmatrones of 
bankpersoneel. Gevolglik moet ons met firmas 
werk wat bereid is om 'n klein bestelling teen 
hulle gewone pryse te lewer en almal is nie 
bereid om dit te doen nie. 
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Kommentaar op die uitrustinCJ wat op sig voor
gele 1s 

Die donkerblou uitrusting wat u almal onlangs 
besigtig het, is in die alge~een as mooi beskou. 
Ons moet egter ingedagte hou dat so 'n antwerp 
nie die moontlikheid bied dat dames bv. die 
baadjie oor een van hulle eie rokke kan dra nie, 
soos wat tans die geval met die huidige baadjie 
is nie. Indien op so 'n uitrusting besluit 
word, sal u tevrede moet wees om vir ongeveer 
t~>Jee jaar elke dag dieselfde klere te dra, en om 
dit slegs met 'n bloese of serp af te wissel. 
Miskien kan ons erken dat dit nie so 'n aange
name vooruitsig is nie. 

Verder kan baie van die damespersoneel se huidige 
uitrustings nog twee seisoene of langer hou, en 
sal hulle nie makalik oorreed word om 'n nuwe uit
rusting (of selfs twee daarvan vir wasdag-af
wisseling) van ongeveer RSO,OO aan te skaf nie. 

Die uitrusting blyk dus nog nie die ideale werks
drag te wees nie. 

Vooruitsigte vir 'n gewysigde antwerp 

Daar word met dieselfde firma wat bogenoemde 
uitrusting op sig voorgele het, onderhandel om 
ons huidige ontwern te wysig, met die vooruitsig 
dat dit 'n beter passing sal afgee en die voor
koms 'n bietjie sal verander. Die roomkleur sal 
behoue bly, maar op aanbeveling van die ontwerper 
sa 1 'n ander, dunner en duurder stof gebrui k 
word. U kan dus ve1"1t1ag dat die nuwe uitrusting 
ietwat duurder sal wees. 

Sodra die stel gereed is, sal dit aan u vertoon 
word. Indien dit byval vind en dit werklik 'n 
verbetering op die huidige drag is, sal daar 
besluit word of ons die huidige drag daarmee sal 
vervang. Daar sal, soos met die eerste keer, 'n 
pasreeks gemaak word vir die groottes 32 - 40. 
(In sommige gevalle kan materiaal en 'n patroon 
aan dames voorsien word om hul uitrusting self 
te maak.) 

Hierdie nuwe uitrustinq sal nie drasties verskil 
van die huidige nie. Dames sal gevolglik kan 
voortgaan om die huidige kleredrag te dra tot
dat hulle nuwe items wil aanskaf. Die oorskake
ling sal dus geleidelik en onopsi~telik verloop 
en behoort die gebruikers nie te verwar nie. 
Ons moet in gedagte hou dat eenvormige klere
drag ingestel is sodat gebruikers die biblioteek
personeel kan identifiseer. Die afgelooe twee 
jaar se ondervinding het be\'1ys gelewer dat hier
die doelstelling inderdaad belangrik is. 

KL P~EDRAGKmliTEE 

1 1 

Kortliks & 

Ten 5 lotte 

BIBLIOTEEKSKAKELING 

Professor E D Gerryts het vanaf 1 - 5 Februarie 

besoek afgele by die Univers~teite van Kaapstad, 

Ste llenbosch en Port Elizabeth se Musiekbib lio

teke. 

HYSBAKKE 

Alle probleme met hysbakke moet aan die 
Afdeling Algemene Administrasie rapporteer 
word wat die nodige reelings sal tref vir 
herstel. Onder geen omstandighede mag 
personeel van die Biblioteek met die Teg
niese Afdeling van die Universiteit self 
skake l in die verb and nie. Na-ure is die 
persoon in beheer verantwoordelik daarvoor. 

Geweefde Bokhaarlappies 

Almal weet dat meneer Otto se huis aansienlik 
vergroot is met die bouprojekte wat hy deurgevoer 
het. 

'n Spesiale weefkamer is ook aangebou en indien u 
belangstel kan u by hom bestellings vir weefwerk 
plaas. Voorbeelde van die laDpies sal gedurende 
teepouse in die teekamer te sien wees. 
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Dr Tarnal Trichardt 
Beplanning 1/2/79 

Mej Helena Struwig 
Interbiblioteeklenings 
1/2/79 

Mej Wanda von Wielligh 
Tiksters 1/2/79 

1 2 

Mej Andrea Bosman 
Tydskrifadministrasie 
1/2/79 

Mej Elmarie van der Merwe 
Vakbibliotekarisassistente 
1rlP vlnPr 1 /?/70 
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Mej Zanne Joubert 
Toonbank 1/2/79 

Mej Esther MUller 
Tiksters 1/2/79 

Mnr Jan du Raan 
Reprografiese dienste 
1/2/79 

1 3 

Mev Amanda Viljoen 
Toonbank 1/2/79 

~1ev Lucia Smith 
Seksie Boekbestellings 
l/2/79 

E 
l 
I 
I 
I 
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AITIWITEITI 

Tydskrifherorganisasie 

in die kelder 

1 4 

Biblioteekorientering vir 
eerstejaarstudente 

SASDI-Ooleiding vir vak
referente by die WNNR. 

Afgeneem saam met kursus-

1 ei ers 
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Mej Wilma Shipman 
Interbiblioteeklenings 
28/2/79 

Mev Sus na Hell 
Interbiblioteeklenings 
28/2/79 

Mev Susara van Wyk 
Ontsluiting 28/2/79 1 5 

I 
I I' 

•. \ .J/ 

~1nr J Smi t 
Medies 28/2/79 

Mev Alida van der Watt 
Medies 28/2/79 
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U. P.-Bibfioteekdiens 

I t I 

nuusolaa 

Maart 

1878 

JA-Jl.RVERSLAG 1978 - Oi~S KYK TERUG Erl 

VORE:'iTOE 

Op Woensdag 28 ~aart het ons vers1ag vir 1978 voor 
die Biblioteekkomitee gedien. Benewens insigge~ende 
besonderhede t.o.v. sowe1 die gebruik ~at van die 
Bib1ioteekdiens gemaak is as die werksaamhede ~at 
gedurende 1973 in die vers~il1ende seksies, afdelings 
en takbiblioteke afgehandel is, ko~ verskeie sake aan 
die lig wat in die nabye toeko~s ens ernstige aandag 
sal moet geniet. Ek noe~ s1egs enke1es daarvan. 

Ten sryte van 'n mcoi styging in die fondse ~at vir 
1978 aan ens toegestaan is (R8520CO teenoor die 
R6440GO in 1977), kon daar oor die afge1ope paa~ 
jaar nie rret die styging in t::oek- en tydskrifpryse 
tred gehou ~ord nie. In die pericde 1969 - 1976 
is semiddeld 14698 boeke per jaar aangekcop. Daar
teenoor kon daar cor die afgelope t~ee jaar ge
middeld slegs 9180 boeke gekoop word. Indien hier
die tendens voortduur, kan ernstise leemtes in 
ons versa~e1ing ontstaan. Cie vraas is of die 
Biblioteek se tradisionele beorotincst::enaderino 
onder die veranderde omstandi~hede ;og bevredi~end 
is. Die Adjunk-direkteur (Ondersteuningsdienste), 
mnr W Duminy, sal in sy oorweging van die aange
leentheid o.a. die toepaslikheid van dce1witbegr6ting 
ondersoek. 

Verder is dit duidelik dat die verwagt~ afplattin~ 
in die aantal stukk~ wat aan gebruikers uitgeleen 
en uitgereik word ingetree het. Die aanta1 se
bruikers wat ons bib1ioteke besoek, neem egter nog 
steeds toe. Volgens tellerlesings het biblioteek
besoek aan die ~erensky-biblioteek in 1978 met 
+ 68 335 sestyg! (556 3H6 teenoor die 527 551 in 
T977). In 1977 het die teller in so~,:el l·!aart as 
Au;ustus meer as 70 000 bib1ioteekbesceke geresi
streer. Verlede jaar ~as dit in ~:aart, r<ei, Junie, 
Au[ustus en September die geval. Die implikasies 
daarvun vir die voorsiening van voldoende studie
sitple~ke is voor-die-hand-liggend. Ons is dank
baar dat 138 addisionele sitplekke in 1978 in die 
Merensky-biblicteek geplaas kan ~ord en dat goed
keuring reeds verleen is em ongeveer dieselfde 
aantal ook in 1979 addisionee1 te voorsien. 

Besonderhede oor die ~erksaamhede van die Seksie 
vir Interbiblioteeklenings is besonder insig
sev;end. Die toename van 45,4C~ in die aantal stuUe 
wat per interbib1ioteekleninn aan ander bib1ioteke 
beskikbaar gestel is (14751 teencor 10145 in 1977), 
is 'n aanduiding van die belangrikheid van lP se 
Biblioteekdiens vir die Suid-Afrikaanse biblicteek-
wese. Gaarteenoor moet ons rekening hcu met die 
toena~e van 47,64~ in die aanta1 aanvrae wat cnsself 
aan ander biblioteke serig het (10 065 teenoor 
6817 in 1977). 
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Vakbibliotekarisse sal hu11eself voortdurend meet 
vergewis van die omstandighede waaronder materiaal 
per interbiblioteeklening aangevra word en of dit 
in somnige gevalle nie dalk op onaanvaaroare leemtes 
in ons eie versameling dui nie. 

Die jaar 1978 sal seker veral bekend staan as die 
jaar waarin die evaluering van die DOBIS-stelsel se 
ontsluitinosmodule afoehandel kan word. Daarmee het 
die indrinqenae navorsing wat sedert ongeveer Oktober 
1975 gedoen is sy resultate opgelewer. Die kroon 
is gesoan toe die Biblioteekkomitee op 'n spesiale 
vergadering goedgekeur het dat 'n toetsinstallasie 
van DOBIS gedoen word. Indien die Direkteur 
(Biblioteekdiens) daarna tevrede is, kan voortgegaan 
word om die programpakket van die DOBIS-ontsluiting
stelsel aan te koop. Die fondse daarvoor is beskik
baar gestel. 

Ek wens mnr THnsing, mej Coertze, mev Visser, mej 
Venter en mev Stols sterkte toe waar hulle nou die 
uitdagings (waarskynlik ook frustrasies) wat so 'n 
toetsinstallasie oplewer, vir ons die hoof meet 
bied! 

Ons is dankbaar vir 'n mooi terugskouing wat ons 
jaarverslag bied, maar ons mag helaas nie daarby 
bly staan nie - ons strek ons reeds uit na wat 
voor is! 

dramadepartement 

CHILDREN OF THE ~OLF van John Peacock is die 
Aonneursstucer.te van UP se Drarr-adenartement se 
eerste aanbiedina van 1979. Hannes Horne is die 
regisseur en die-werk word in Engels aangebied 
in Die ~asker vanaf 6 tot 12 April. Oit is 'n 
sielkundige drama waarin geestelike - en 
liggaamlike aftakeling hoogty vier. 'n Tweeling, 
'n suster en 'n broer, kry dit reg om hulle ouers, 
wat hulle sedert geboorte verwerp het, op hulle 
een-en-twintigste verjaardag weer bymekaar te 
bring. Hulle ken nie hulle kinders nie en aange
sien die twee kinders hulle eie identiteit soek, 
begin die inkwisisie met verreikende gevolge. 

Hierdie drama van John Peacock het 'n skokkende, 
verrassende slot en dit bied 'n uur en 'n half 
spanningsvolle en ontnugterende onthullings. 
John Peacock vra in die inleiding tot die drama 
dat die werk sander 'n pause aangebied moet word. 
Dit is hoe TUKKIES se Oramadepartement CHILDREN 
OF THE l·JOLF aandurf. ----

'n Teaterbelewenis wat geen teaterliefhebber mag 
misloop nie ! 

In 1973 het TRUK hierdie werk met groat sukses 
op die planke gebring in Pretoria en Johannesbur~. 
'n Drama wat aan elk van die drie spelers en die 
regisseur 'n gewelGige uitdaging bied. 

F C Snyt'lan 
Skakelbeampte/Pro
duksiebestuurder 

2 

VERJAARSDAE - APRIL 

Ben Kruger, Pieter Brandt, 
Carel Trichardt en Corne 
Joubert 

"NAG VAN LEGIO" word van 2 tot 5 April 
by Hits opgevoer 

7 Mev J C H Fourie - Ontsluiting 

7 Mej M Steyn - BepZanning en OntwikkeUng 

8 Nev J U van Zyl - Vakhibliotekaris-assistent 

10 Mej E Kotze - TydskPifte 

12 Mej A van Zyl - Tydskrifte 

14 Mej l1 S van der Men.je - Binder•y 

20 Nev A J Korhie - Vakhib Ziotekaresse 

21 ~mr V de V Otto - Leendienste 

23 Mej A E J Roos - IBL 

28 f;..lnr A van Rensburg - Binderu 

29 Mev R van der Berg - Tydsl<.rifte 

The Peter-principle 

The Principle assumes a constant quest for hiqh 
performance. Hence people competent at !heir 
jobs are promoted so that they may do st1ll 
better. Competence in each new position qua
lifies for oromotion to the next. until each 
individual arrives at a job beyond his abilities 
and therefore no longer performs in a way that 
gains further promotion. This is his level of 
incompetence. Given two conditions, enough ranks 
in the hierarchy to provide promotions and_enough 
ti~e to move through them, all employees r1se 
to and remain at their level of incompetence. 
This can be stated as Peter's Corollary: 'In 
time, every post tends to be occupied by ~n 
emoloyee who is incomDetent to carry out 1ts 
duties. ' 

PUGH, D S, D J Hickson and 
C R Hinings: WRITERS ON 
ORGANIZATIONS. 2nd ed. 
Penguin, 1973. o. 91 
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BATTISS' FINEST EVER 

Walter Battiss 
Goodman Ga 11 e ry 
Hyde Square 
Sandt on 

This is, I think, the finest Battiss exhibition 
we have ever seen. 

After his illness he emerges rejuvenated, 
revitalised and re-energised and if this is 
"What the Tahitian sun does to one", as the 
title of one of his brilliant oaintings suggests, 
then there should be a terrific exodus of some 
of our artists to the South Seas. 

He has an amazing variety of techniques, each 
of which he exercises with complete mastery. 

There are examples of commercial techniques or 
of that of the Old Masters and even one which 
he seems to have absorbed from his extensive 
study of Bushman calligraphic art. 

His amazing control of medium is ever present 
and this is so apparent in the almost micro
scopic figures with which he crowds some of 
his drawinas without ever transgressing composi
tion or even overdrawing. 

One might spend hours studying some of these 
pictures and deriving much interest in the amu
sing assessment of the always light-hearted and 
sometimes erotic antics of his models which 
somehow are never crude or offensive. 

There is strange distortion but it is the 
regularised and disciplined distortion of 
Picasso or Chagall at their best. But make 
no mistake, this mature work is Battiss's own 
from beginning to end. 

Of course his work is highly colourful and 
nearly always tremendous fun. 

"Moorea from Tahiti", his "Panel of horses and 
flowers" (an inventive decoration) and the 
drawing in white on black paper of "Icarus has 
fallen" -all are remarkable examples of the 
work of this remarkable man. 

Sometimes Battiss is 
unusual inspiration. 
found in the simple, 
Falls Hotel, Idaho", 
which he has carried 

not always prepared to seek 
An example of this is to be 

conventional study, "Twin 
a highly competent work 
out in chalk on ribbed paper. 

In our enthusiasm for his drawing and oainting 
we must not overlook the charming miniature South 
Sea dolls which he has carved in wood, not even 
the reproduction of the poster which advertises 
this exhibition. 

H E \4ilder 
Rand Daily Mail 

10 14aart 1979 
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OPINIONS ON HAPPINESS 

Men have sought to eYplain the art and the mean
ing of happiness through all the centuries. 
Teachers, ~hilosophe~s. ~oets and leaders of 
every age have tried to work out a simple for
mula for a happy and contented life. Regardless 
of the many ways in which they seek it, happiness 
is what all people want. 

But what is happiness? It seems vastly different 
things to different people. One point, however, 
on which people in every age agree, is that 
happiness stems from a quality within ourselves: 
our way of thinking of life. No material success, 
no possessions or oleasure can make us happy, if 
the source of contentment is not within us. 

John Burroughs thought that the secret of hapoi
ness was something to do, some congenial task. 
He realized hm<~ dependent his happiness was upon 
his work. It was not something to be sought, it 
~1s a state which must be induced. W. Beran Wolfe 
ihought that if you observed a really happy man, 
you would find him busy building a dove-cote, 
educating his children, writing a book or grow
ing his favourite flowers. William Ogden said 
that the ingredients for happine~s were so 
simple that they could be counted on the fingers' 
of one hand. Happiness was to be busy making 
someone else happy. It was quiet, most easily 
achieved in moments of reflection and solitude. 
Youth should cultivate happiness that sprang 
from inward thoughts and emotions, furnishing 
their minds with interesting thoughts and 
ideas, for an empty mind grows bored and seeks 
pleasure as a substitute for hapniness. The 
principle of happiness should not be dependent 
on things, but be part of a personality. 

Happiness cannot be given to you by a govern
ment. You must find it yourseif by seeking 
refinement rather than fashion, by living 
content with small means, by studying hard, 
thinking quietly, talking gently, acting frankly. 
Happiness is not something to be arranged offi
cially, it cannot be handed out for the asking, 
it cannot be bought. Out of our own destiny 
and fulfilment we must make our own happiness. 

Jaarblad 1968 
Voortrekker Hoer
skool, Boksburg 

Leonie Vorster 

Hiermee betuig ons ons in111ge meegevoel met 
mnr en mev Vorster met die afsterwe van hul 
dogter, Leonie. Sy was sedert 1 Februarie 1978 
in die Seksie Makro-ontsluiting werksaam. Sy 
was vir ons almal 'n voorbeeld deur ha~r oosi
tiewe benadering tot die lewe en die lewensvreu£
de wat sy openbaar het. 
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TJOKKEBLOK 

Het dit u ooK al oogeval hoe die stuaente vanjaar 
die MerensKy volsit? (Om nie van die treetjies 
voor die ingang te praat nie). 

B~BL~KASIE het hieroor gaan gesels met die Senior 
~1b~1otekaris (Leendiens) mnr Von B Otto. Dit 
1s 1nderdaad so, het mnr Otto bevestig, die stu
dente het sommer al met die intrapslag heel aan 
die begin van die akademiese jaar beain om die 
Biblioteek vol te sit. By tye lyk dit op die 
Gron~verdieping of daar nie 'n enkele oop sitplek 
O?r 1s nie. ~ebruikers is al aangetref wat op 
d1e vloer ges1t het. (Gelukkig ma3r dat ons lees
areas volvloertapyte het!). 

Dit is oak treffend dat die Biblioteek al vroeg 
soggens so vol beset is, en dat daar soveel ge
bruikers tydens die middagpouse daar bly. 

Omdat die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling 
in die verlede ondersoeke gedoen het oor die be
setting van sitolekke, is mnr ?eter Lor ook 
om kommentaar genader. Hy het die verkeer deur 
die biblioteek, soos gemeet deur die tellers by 

0 

die verklikkerstelsel, vir die tydperk 15 Februar1e 
tot 6 Maart 1979 met die ooreenstemmende tydperk 
verlede jaar vergelyk en gevind dat dit vanj~ar 

0 

slegs 2% hoer was as verlede jaar. Nogtans 1s d1e 
besetting beslis hoer, en duur die soitstye ook 
langer. Dit lyk dus asof die gebruikers langer 
tydperke in die biblioteek deurbring. 

4 

Verskeie redes kan hiervoor genoem word: 

1. ~it ~s ~loot 'n voortsetting van die styging 
1n b1bl1oteekbesoek wat al die afgelope paar 
jaar merkbaar is. 

2. Oit is die uitwerking van die intensiewe bib
lioteek propaganda wat eerstejaars tvaens 
hul orienteringsweek ontvan9o · 

3. Die hoet brandstofpryse bring mee dat daa
studente nie meer tussen klasse rondry nie, 
maar van hul eerste klas tot hul laaste klas 
van die dag o~ die kampus bly. 'n Gedeelte 
van die groep bring dan hul tyd in die 
Merensky deur 0 

4. Die studente neem, as gevolg van die noeiliker 
tye, hul studies ernstiger op. 

Waarskynlik dra al vier die redes tot ji~ verskyn
se 1 by - daar mag ook ander redes wee~ '-.'a:lrvan 
ons nie .bewus is nie. 

Wat maak die studente in die Biblioteek? 
Soos in die verlede, is daar 'n klonpie wat gesels. 
rus, ontsoan of slaap. Haar die oorgrote :7€erder
heid is hard aan die werk. ~oet ons dalk dank
baar wees vir die hoer brandstofpryse? 
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Hoe dit ook al sy, die besetting van sitplekke 
word goed dopgehou. Binnekort sal 'n aantal ad
disionele sitplekke in verskillende leesareas 
ingeruim word om verligting te bied. Ook aan 
m~atreel~_vir die middel en lang termyn word in 
d1e Afde11ng Beplanning en Ontwikkeling aandag 
geskenk. 

Artikel: P J Lor 
Fotos: P D de Kock 

jolli·iikasie 

Vrydag 20 April is 'n groot-groot dag! 
(Die dag waarop mens 'n heel jaar wag) 
Dan is dit weer uitkaptyd 
'n Aand van eet en GROOT jolyt! 
Dis informeel, dis pret, en raai? 
Ons gaan laat waai tot hanekraai. 
'n Treetjie hier, 'n draaitjie daar"
nou is ons almal deurmekaar. 
Die tema"- ai, die tena_ja 
Wag nog 'n week voor jy weer vra. 

Onthou nou tog die datum, ne. 
Die koste sal ons later se. 
Jou drankies bring jy selwers mee 
Van "Diet Sprite" tot KI.JV. 

Die l.euJe is soos 'n toespraak.; die inhoud is 
be 'lan.gr~i<er ~ die lengte 

Jaarbl.ad, 1968 
Voortrekker Hoer
skool, BoksbuiVJ 

5 

LUS VIR LEES? 

Reg. 0 Pearse · 
Mountain Splendour 968:581 

"The mountain flowers of the Drakensberg -
many seldom seen by die human eyes - are now 
presented to the world in this· suoer book by 
Reg Pearse, famous educationalist, author and 
photographer" - t·linister P.G.J. Koornhof. 

Mountain Solendour is die natuurlike vervolg 
oo Barr1er ~i 5oears. Waar laasaenoemde die 
spann1ngsvolle vernale van die D~akensberg en 
sy pieke beskryf; word in hierdie kleurvolle 
kunswerk die asemrowende skoonheid van al die 
veldblomme van die Drakensberg weergegee. 'n 
Seleksie van materiaal deur 'n ervare berg
klimmer en natuurliefhebber oor 'n tydperk van 
vyftig jaar versamel, maak hierdie 'n omvatten
de werk. 

Die boek vertel die verhaal rondom elkeen van 
die delikate blomme- die oorlewingstryd teen 
die onherbergsame en soms sneeubedekte hange van 
die Drakensberg, hul plek in die Zoeloe-Kultuur 
en medisinale gebruik. 

t1et hierdie boek wil die skryv1er 'n diepgaande 
belangstelling in ons bergflora kweek en die 
noodsaaklikheid van die beskerming daarvan be
klemtoon. 

Dit is in 'n maklike styl geskryf en geillus
treer met vier-honderd volkleurfoto's. 

Mountain Solendour sal na aan die hart le van 
elke bergklimmer, natuurliefhebber en sonmer 
almal wat lief is vir mooi dinge. 

Some occupational diseases of the librarian: 

Ianol it is ----
A disease th~t sometimes disrupts a department 
when one of 1ts members succumbs may be called 
Lanolitis, or wool-gathering. It is often due 
to tne e~uption d~ring working hours of thou~hts 
about th1nqs outs1de the library; but, whatever 
its cause, its symptons are unmistakable and 
easily recognisable. 

There 1s a sudden but unconscious cessation of 
work, the head is tilted slightly upward, sounds 
make no imoression on the ear, and the eye as
sumes a glassy look. The assistant is in this 
world but not of it. This state is hardly to 
be distinguished, except for the fixed stare, 
from somnolence, and in severe cases, particu-
1 arly those induced by 1 ove, it becomes a l ethar
gy and descends by slm'i degrees to a state hard
ly distinguishable from coma. Even specialists 
disagree as to the most efficacious treatment. 

- Of, by and for librarians, 
by J D Marshall 

The yro.Jth of mental activities is inu.epf;n'taent 
of fornal teaching ... From the development of 
a latent psychological ener~J comes the inner 
life. This private, hidden, not-to-be shared, 
undemocratic thing ... remains the source of al! 
originality, of all greatness. 

It permits the individual to reta--:;n his rerso
nality, his poise and the stability of his ner
vous system in the confusion of the modepn worLd. 

- AZe=is CarreZ, 
Man the Unknam 
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uit die afde!inos 
~ 

T~YDSKRIFTE 

DIE 8LA.4F' SE 0IED 

Die b~des stap aan met die trollies, 
geduldig~ gedienstig, gedwee 
Ons drar tusser. die rakke al soekend en roepend 
en kondig 'n vonds aan met groat geskr•ee. · 

En stiUe d sluivend en groetend 
kom rrrnr Dwnir!'...l na ons weistc..nd verneem 
Ons c.mtu.1oord. ;er;; gekners van riie tanc7e 
en groat geveen. 

Dan praat hy en Anne ons weer moed in 
want qie het al heel laag gesak. 
En singend en juigend soek ons en pak ons 
die laaste gebinde band op die rak. 

DIE KELDER IS KLAAR 

Die kelder is klaar, die kelder is klaar~ 
Vrydag 16 r1aart om 4nm sowaar. 
Met harte wat juig en voete wag sug 
Geniet ons nou weer LG se lug 

Ons wil graag die volgende Dankies stuur: 
Aan Aanskaf wat ons telefoon moes verduur 
Aan Geraldine en JC en Buitemuurs se Piet 
en almal wat gedeel het in ons verdriet. 
Vir die lekkers, en "sterkte" en "simpatie" 
Julle.weet net nie hoe waardeer ons dit nie. 

En laastens wil ons aan die bodes se: 
Kea leboga ka mosebetsi 

BOEI<BESTELLINGS 
Aanqesien mev Marie Rautenbach nie so goed 
kan loop nie, het sy besluit om te probeer vlieg 
en het bele in 'n outomatiese model Colt. Haar 
eerste vereiste was 'n ooglopende kleur en 'n 
goeie harde toeter sodat almal betyds gewaarsku 
kan word as sy in die toekoms genoeg selfvertroue 
kan bym7kaars~raap om werk toe te ry. Sy begin 
no~ al n lys1e maak van dapper vriende wat be
re1d sal wees om saam met haar in die kar te 
kl im. 

BINDERY 
Dit het al 'n gesegde geword dat die Bindery 
personeel van motors verander soos ander mense 
van uitrustings verander. Om die gesegde gestand 
te doen het mnr J LuUs die trotse besitter van 
'n wit Br1W geword. 

Mnr C Buys het 'n huis in Hatfield gekoop wat 
hy die einde van Maart betrek. 

Mnr A van Rensburg verhuis ook, vanaf die 
Jeugtuiste na 'n woonstel. "Andre, het jy 
trouplanne?" 

Deesdae is die onderwerp die herrangskik van die 
Kelder en terwyl die Bindery nersoneel van die 
ou boeke en tydskrifte herste1 ~n herbind, ontspan 
mnr D Hughes op Durban se strand. 

6 

LEENDIENS-1 t= 

ToonbanK 
Hier was dit die afaelooe maand besonder bedrv
wig, maar ons is rectelik op datun. Dankie span. 
Oit is lekker om saam te werk. 

Baie welkom aan mej Adri le P.oux. Ons sien jy 
skakel goed in en vertrou dat jy die werk sal 
geniet. 

Voorgraads 
Hier is dit :.t:.'..; Sv oe.:lrywi;. Die Hui::;houdkunae 
projek is nog nie heeltemal voltooi nie, maar 
na afhandeling het ons alle vertroue dat die 
nuwe stelsel 'n sukses sal v1ees. Neem asseblief 
kennis dat die Huishoudkunde-stukke voortaan 
onder die naam van die dosent gereserveer word 
in plaas van die onderwerp en word in blou 
kassies onder die toonbank gebere. 

Reproduksies 
Die studente is baie bedrywig met die maak van 
fotostate en die personeel kry skaars tyd om 
asem te skep. 

Interbiblioteeklenings 
Baie welkom aan mej Randi Pretorius. Van die 
staanspoor af moes sy baie hard werk en ons is 
baie dankbaar daarvoor. 

Siekte 
Die volgende persone word sterkte en beterskao 
toege•.vens: 

Mej Magriet Bruyns wat 'n operasie gehad het. 
Alles van die beste en ons hoop ons sien jou 
gou. 

Mev Hannetjie Erlank se man en dogter het albei 
operasies gehad; sterkte met die nasorgwerk, 
Hannetjie ! 

Gelukwensings 
Mej Helene Struwig het een-en-twintig jaar geword. 
Baie hartlik geluk, dis net eenmaal in·mens se 
lewe dat jy mondig word : 

Baie, baie geluk aan mev ~ara Grobbelaar met die 
nuwe dogtertjie. Mag sy tot groot vreugde in 
die huis wees. Intussen ons hartelike dank aan 
mev Amanda Viljoen wat Mara se plek volstaan by 
Katalogusadvies. 

bib I iote ekve r br u i kers 

NEe.. 
DIT V)fo,5 .)IE 

,l.jr~~OHLii-i"Lc.SE.' 
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VAKBiBLIOKARiSSTELScL 

Om mooi op dreef te ~ees bly 'n onoortreflike 
ervaring - so gerusstellend soos die geskree 
van besies op 'n somers~iddag. 

Tussen die ander werksaamhede deur is al wat 
profiel is van naderby bekyk. Dit is nie die 
estetiese, van die kant soort nie, maar wel die 
wat aan die rekenaar gevoer word. Die resul
tate is met belangstelling ontvang en nou word 
daar geskaaf en geskuur om die "lyfies" dunner 
of dikker te kry vir die volgende probeerslag. 

Ons plaaslike verkeersdepartement sit droe
bek en toekyk elke keer as Alida Dippenaar so 
loshande deur die klankgrens bars. 
Skaa~ jy jou nie? 

Christel van Waesberghe (gewese vakbibliote
karis faam) het ons uitgeboul met 'n agt 
pond dogter,.by name Laetitia r~arga. 

Aan diegene wat hul geld op die verkeerde perd 
gesit het: Vakbibliotekarisse behoort nie te 
dobbel nie. 

Gebruiker: Ek wil asseblief iets oor Kitsch 
weet. 

A. ~1omberg: Wi e was hy? (Al gaande ·1 eert men) 
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U l -, A FRJ CA i''\]A 

Hoe lyk dit met so 'n byden1etse gebreide sakkie 
vir die komende winterseisoen? 
Die patroon is geneem uit Die Boerevrou, Maart 
1921 en het bekend gestaan as: 
"Tasje, Broodzakje. ook Poccenachtzak 

Vluggeren :etten 30 steken oo. 
lste TOER: Rechts, laatste steek averecnts los 
a f. 
2de TOER: 1ste steek rechts ... (voltooi in 
aiveregs) 
3de TOER: Als eerste. 
4de TOER: Als tweede, enz. Zo wordt doorgebreid 
tot 't stukje een vierkant lang is ... Nu is de 
helft van 't eigenlike zakje klaar. De andere 
helft is ook 'n vierkant en wordt presies zo 
gewerkt als de eerste. Er tussenin zit 'n 
ribbetje, dat uit 2 toeren geheel rechts besta3t. 

Nu volgt de KLEP. 1 steek rechts, rechts los 
af, 1 st. rechts en dan de 2de steek over de 
3de heen halen, zo dat de voorste lus over de 
3de st. komt. Nu zijn er van 3 st. 2 st. ge
maakt, dus 1st. is er geminderd ..• (voltooi 
verder). 
Een draad late men aan't werk blijven voor't 
maken van de trens, die ... kan gemaakt worden 
met de knoopgatsteek. 

Voordat de klep wordt begonnen, moet men niet 
vergeten weer 't bekende ribbetje van 2 st. 
rechts te laten breien. 

Volle instruksies asook die res van die patroon 
kan in Africana geraadpleeg word. Daar is die 
belofte dat "oak volwassenen kunnen met enig 
oordeel en versiering er alles von maken". 
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ONTSLUITlr'.JG 

Impressums uit die Sewentiende- en Agtiende 
eu 

T' .l'unsterda~. 

De Villiers ver
sameling 

"By Ioha:1nes Colom, Boeck-verkooper op den Dam 
in de Vuyrige Colom. Anno 1647. ~et previlegie 
voor 15. : aren." 

Tot Leyden, by Pieter Vander Aa, Ordinaris Stads 
en Universiteits Drukker, mits9aders Boek en 
Konstverkoper, woonende in de Academie. 1716. 

Tot Utrecht, by Rudolph van Zyll Boeck-ver
koper, wonende op de Ganse-marckt in de Palm
boom, 1675. ~et Privilegie. 

Amsterdam,·Jan Boom en Pieter van der Linde ... 

sat ell iet nuus 

MUSIEK 

Hierdie maand se aflewering kan gerus genoem wcrd 
Vir ou mense en blikpense want daar is iets vi~ 
beide op die musiek spyskaart. Dit gaan naaml1k, 
oor olate wat die orkesinstrumente van 'n sim
fonie-orkes toelig. 

Vir die "blikpense" het Prokofiev die 11_1usiek 
gekomponeer vir Pieter en die wolf. D1e ve~
skillende instrumente van d1e orkes beeld d1e 
verskillende karakters in die storie uit. 
Peter word vertolk deur die strykers; die wolf 
is drie horing; die fluit is 'n voel; die 
klarinet 'n kat, ens. 

Saint Saens het weer op sy beurt Die karnival 
van die diere (Les Carnaval des an1maux~ gekom
poneer. verskillende d~ere word deur d1e,orkes 
uitgebeeld. Oor elke d1er word daar ook n 
vers voorgedra. 

elephants are useful friends 
equipped with handles at both en~s 
they have a wrinkled mothproof h1d7 
their teeth are upside down - outs1de 
if you think the elephant preposterous 
you have never seen a rhinoceros 

Benjamin Britten se Young ~erson's guide to the 
orchestra, op 34 is in 196 gekomponeer. D1e 
v1er hoofafdel1ngs van die orkes word uit9ebeeld. 
Daarna volg variasies wat deur verskeie instru
mente vertolk word waardeur die karakter van 
die instrument uitgebeeld word. 

Volwassenes kan ~et vrug luister na David Ran
dolph se Instruments of the orchestra. Die 
strykers," houtblasers, koperblasers en slag
instrumente word behandel. 

Yehudi Menuhin het 'n soortgelyke stel plate 
uitgegee. Ook met die titel Instruments of the 
orchestra no 1 - 4 

Kom luister gerus na hierdie plate in die musiek
biblioteek. 
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i\11 E n I t:- S 

Hier by Medies kyk die gebruikers tevergeefs 
rond oo seek na 'n ~eke~de gesig, ons het tw~e 
splinternuwes op die personeel, baie welkom aan 
mej Leonie Botha en mnr Pieter Greyling. Laas
genoemde moet die "nagdiens" doen. Mej Annie 
Pienaar is dankbaar dat mej Sophia Moller nog by 
ons is, anders was die oersoneei-omset vanaf 
haar karns hiernatoe honderd persent ... 

Mej Sophia tloller het aan die Girmastrada op 
die skouterrein deelgeneen- 'n goeie vcaroeeld 
vir ons ander boekwurms. 

In die H F Verwoerd Hospitaal se nuusbrief het 
hierdie "goeie"? raad verskyn:-

"Alcohol is a wonderful stain remover. 
It removes stains from \'linter and summer 
materials. It also removes furniture, 
homes and cars. As well as carpets, beds, 
your family, your wife and children. It 
removes your judgement, your ability to 
think, it removes your friends, your 
clothes, your shoes and even your good 
name and even your job. And if used too 
much, it even removes yourself. 

Try it, why not? After all it is an 
excellent remover". 

Moenie s~ dat ons ~ier by Medies julle nie 
gewaarsku het nie 

BUITEMUURS 

Na 'n tydperk van stilte het daar meteens weer 
lewe gekom by Buitemuurs. Die feit dat die jaar 
vinniger loop as wat 'n mens besef, het die erns 
van skouer aan die wiel sit met die studies, 
seker sterker by die studente tuisgebring as 
enigiets anders. Die spanning van student te 
wees en nog daagliks te arbei om liggaam en siel 
in stand te hou, is reeds merkbaar op sommige 
gesigte, al word daar getrag om dit te vers~eek 
agter 'n gedwonge glimlaggie of skyn· van vrien
delikheid. 

Selfs ons skoonheid in ons midde wat gedurende 
die eerste twee maande van die jaar nog skotig 
kon voort peusel aan die alledaagse takies, kom 
tans onder druk, maar met die rustige oriente
ring van die eerste twee maande, kwyt sy haar 
goed van haar pligte. 

Dit is egter met leedwese dat ons bekend maak 
dat een van ons ou staatmakers in die persoon van 
mnr Schwartz, se gesondheid 'n knak gekry het, 
en hy tans met siekverlof is. Ons vertrou dat 
hy met die voorgeskrewe behandeling volko~e sal 
herstel. 

Ons ander personeellid, mnr Laurens, is weer 
groot skade berokken, in die omgewing van R200, 
deur die diefstal van die intrumentpaneel van 
sy motorfi ets, terwyl dit by UP geparkeer was 
tydens bywoning van lesings. 

Met die nuwe opset wat by Buitemuurs teweegge
bring is, verloop die werksaamhede en dienste 
egter nog glad en is ons baie gelukkig dat daar 
geen noe~enswaardige probleme ondervind word nie. 

Met groete uit die middestad. 
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KLINIKALA 

Ro~:.~.:.~·~t· L 
1,\.;~i'Q{E., 

,~~'! 
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Ko\af-<: .... ~-hcsp•tool 

K\· ..... ·.~\o B·1b\·ct.eek 

Nuwe voornemens, hernude werkywer, toekoms
verwagting en dan natuurlik veranderinge (goed 
of kwaad) is alles noodwendige kenmerke van die 
nuwe jaar. 

Die Klinikala Biblioteek moes ook noodgedwonge 
onderwerp word aan sommige veranderinge, een 
waarvan die bedanking van mnr Bosch en my 
aanstelling in sy plek 'n deel gevorm het. 

Saa~ met die nuwe jaar was daar dus ook nuwe 
werksow.standighede, nuwe gesigte, nuwe ontdek-. 
kings; en een belangrike ontdekking wat ek ge
doen het was dat weinig van die persone wat ek 
ontmoet het wel weet waar die Klinikala Biblio
teek is. ~eer wil ek nie hieroor uitwei nie, 
maar vergun my die ruimte en die geleentheid 
om u deur middel van 'n elementere padkaart 
nader te laat kennis maak met ons Klinikala 
Biblioteek. 

Groetnis 
(mev) W E Vorster 
Klinikala Biblioteek 

terloops 

GESKENKMA.TEP..IA4L A.AN MERENSKY 

Mev Rautenbach se versoek aan almal wat geskenk
materiaal aan haar deurstuur: Heo asseblief 
'n nota daaraan met naam van skenker en oak die 
naam van die J?ersoon wat dit aan haar stuur met 
'n opdrag indien moontlik. So kan die onnodige 
verspilling van tyd uitgeskakel word wanneer 
mens Sherlock Holmes moet speel. 

Dis in elk geval 'n goeie idee om jou naam te 
teken by aZZe notas wat in die biblioteek 
sirkuleer. 

• 
• • 
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LANDBOU 

rie Landboufakulteit is vanjaar twee-en-sestig 
jaar oud. Sedert 1974 is die fakulteit by die 
Universiteit ingelyf. 

Mev Alet Fisher is sedert Oktober 1974 verbonde 
aan die biblioteek en mej Jeanetta du Preez 
sedert Januarie 1976. Andries, die bode het al 
dertien jaar diens by die biblioteek. Hy het 
gewerk onder mnr ~illem van Rooy, mnr Ezra 
Koornhof en mej Annelize Zietsman (nou 
mev Malan). 

In die Landboubiblioteek is boeke en tydskrifte 
wat al die vakke van die landbouwetenskappe dek, 
asook die vakversamelings van Entomologie en 
Genetika. Die mingebruikte voorraad boeke van 
Merensky word in 'n aparte kamer gehuisves. 

In 1978 was die nagraadse studentegetalle vir 
M. Sc en D. Sc onderskeidelik 40 en 69. 

Die personeel van die Landboubiblioteek is 
ingeskakel by die Noodhulpkomitee van die 
Burgerl ike beskenni ng by 1 andbou se b 1 ok en 
gevolglik word 'n noodhulpkursus in die vooruit
sig gestel. 

Ons groet vanaf die oos-kampus. 

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



RUIMTE 
EN 
SAMELE,AJil,JG 

A L Kotzee 
HANDHAAF 
Ju1 ie 1976 

'n Mens sal 'n hele volume kan skryf oor die 
begrippe tyd en ruimte. Maar dit sou ons te 
ver in die wereld van die filosofie neem. Laat 
ons veel liewer 'n prentjie skilder oor wat be
sig i's om met tyd en ruimte te gebeur. 

Die mens is besig om die tyd te oorwin. Oaar 
word al meer in al ninder tyd verrig. As ons 
die tyd waaroor daar redelike aantekeninge in 
die geskiedenis oor die mens bestaan, soos 'n 
konsertina saamdruk tot vyftig jaar, dan het die 
mens gedurende die eerste veertig jaar in grotte 
gebly. Dan is dit maar vyf jaar gelede dat hy 
leer skryf het met sy eerste pogings met die 
spykerskrif. 

Dan is Christus maar twee jaar gelede gebore, 
ses maande gelede is die drukkuns uitgevind, 
drie weke gelede elektrisiteit, verlede nag die 
radio, vanoggend televisie, 'n uur gelede is die 
atoom gekloof, 'n paar minute gelede het die 
eerste mens 'n nuwe hart gekry en 'n paar sekon
des gelede is 'n tweede hart in een persoon oor
geplant. 

Op dieselfde wyse is die mens besig om die ruimte 
te oor~in. Veronderstel dat in die tyd toe die 
mens nog net te voet geloop het die aarde 'n 
sfeer met se 'n drie meter deursnee was, wat as 
dit in 'n kamer was, dit net die olafon sou 
raak. Toe die mens op perde en esels begin ry 
het, het die aarde na twee meter gekrimp, die 
wiel het hom na een meter laat krimp, die motor 
na 'n halwe meter. Die vliegtuig laat hom lyk 
soos ~n tennisbal, die satelliete laat hom lyk 
soos 'n ertjiekorrel en die maantuig het van hom 
'n speldekop gemaak.1) 

En wat gebeur intussen in die samelewing veral 
gesien uit die oogpunt van 'n kind? Neem die 
geval van Susan. Haar vader is 'n veqetarier, 
en 'n afskaffer van tabak en sterk drank. Hy glo 
dat die vrou se plek in die huis is en dat iona 
doqters nie maq rook en drink nie. 

Haar moeder is 'n pasifis wat weier om aan die 
samelewing deel te neem en is 'n student van 
die Oosterse filosofie en jogiisme. Haar 
oudste broer is 'n ingenieur wat alle kuns verag, 
die eksaktheid van die ~iskunde verheerlik en 
glo dat die Wetenskap die wereld sal red. 

Haar tante is 'n student van die Sielkunde wat 
haar gesondheid ru1neer met die wetenskaplike 
uitskakeling van slaap. Haar oudste suster 
weier om te trou, glo dat alle tale vervanc 
mo~t ~ord de~r een taal Esperanto, terwyl ~Y 
he1ml1k aan womens' lib" behoort en haar oom 
is 'n toegewyde bioloog wat glo dat die mens 
van die ape afstam. Watter een van hulle gaan 
die kind nou wees? 2) 

1) 'n Verwerking van 'n vergelyking deur 
Sir John ~~aud. 

2) 'n Verwerking van 'n siening van 
Margaret Mead. 

10 

Husbands! are you hassled? Read this 

Fol10\ving is a copy of the verv latest "chain 
letter'' which has been circulating in the Ne1kastle 
districts:-

"The Eastern United Air Service. The luck of this 
code has been passed on to you. This chain letter 
\vas started by a man like yourself in the hooe 
of bringing relief to hassled husbands. Unlike 
~ost chain letters, this does not require ~onev. 
Simply send a copy of this letter within 12 ~c~rs 
to four of your married friends who are equallv 
hassled. Then oundle up your wife in nre~ara~~on 
for a person who will call for her in two davs' 
time. Two days after your wife has been coliected 
you will receive 273 women -- and so~e of the~ are 
real dandies~ Have faith. Do not break the chain. 
One man who broke it qot his own 1·1ife back. A 
man who received 156 ~omen a ~onth ago died last 
week. When he was buried everyone said that he 
had a snrile on his face for the first time in years. 

Reme~ber. Do not break the chain." 

Natal Witness. Oct. 1954 

--
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fotoblad 

Mej L Botha 
Medies 1/3/79 

Mej P A le Roux 
Toonbank 1/3/79 

totsiens 

~1nr J C Taljaard 
Reprografiese dienste 
1/3/79 

welkom 

Mej A E J Roos 
IBL 1/3/79 

1 1 

Mnr P H Greyling 
Medies 1/3/79 

Mej M J Pretorius 
IBL 1/3/79 

Mev H M Potg1eter 
Tiksters 31/3/79 
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INLIGTING: Steeds van kardinale belang 

~~3r kan ~et reg verklaar word cat die Credo van 
die biblioteekwese, nl. die re£te boek aan die 
regte leser op die regte tyd vandag vry..-el ver
ander het na die regte inligtir.~ so spoedig 
~oontlik aan die regte persoon. Die eise van 
die moderne sanelewing laat net nie toe dat 
gebru i kers rustig kan wag totdat die re~~e in
ligting eendag aan hulle voorsien word ~ie -
alles ~oet binne die kortste mc~ntlike tvd 
geskied. Hierdie rol van inlis~ingsverskaffing 
is nie net die Universiteits- en Soesiale 
biblioteke beskore nie, ook die Openbar: biblio
teek kan 'n belangrike rol in die verba~d speel. 
Daaro@ dat die biblioteekwese in sy geheel 0€
durig die mark noet verken vir hulp~iddele wat 
gebruik kan word ter uitbouing en verbetering 
van inligtingsverskaffing. Reprografies: ap~arate, 
rekenariserings projekte, telekc8munikasie
fasiliteite soos telefoon en teieks is ~aar 
enkele voorbeelde van die aebruik wat reeds ne~aak 
word van die tegnologie in-diens van die b\blio
teek. 

Nieteenstaande al die ontwikkelinge on die teg
nologiese gebied moet dit steeds in 9ec2gte gehoJ 
\-lOrd dat die bibliotekaris se uiteindelhe cioel, 
die behoeftebevrediging van die mens is, en dat 
elke sens 'n individu met 'n eie sienin~ van 
sake is. Hierdie feit stel diki"els ho!(eise 
aan die diskresie van die bibliotekaris. 'n 
Eenvoudige voorbe~ld wat werklik gebeur het 
illustreer hierdie stelling. 

'n Paar weke gelede is 'n skrywe van 'n 9ebruiker 
ontvang waarin beswaar gemaak ~ord dat 'n boek 
wat deur ons as 'n ou bron cedefinieer is, nie 
vrylik uitgeneem mag word nie- nieteer.staande 
die feit dat daar 'n f3ksiMilee-uitga"e van 
dieselfde boek wel vir uitleendoeleindes be~ik
baar is. Pas die afgelone \"ePk is 'n skr,Y\"e 
van 'n ander gebruiker ontvang wat op haar beurt 
uiters beko~~erd is dat ou bronne so vrylik toe 
ganklik is vir a11e gebruikers en versce~ sy dat 
die bronne weggesluit moet wot-d en slegs by 

uitsondering en onder toesig gebruik mag word. 

In sv _rol as inli~tingsverskaffer het die biblio
~ekans egter nie altyd 'n vry hand nie - daar 
1s ock beoerkinoe wat van buite oo ho~ ~el~ word. 
Die.wet op oute~rsreg en veral di~ wet ~D ou~li
kasles en op binnelandse veilicheid is van die 
belanarikste wette wat in seke~e qevalle die t~!k 
v~n die bibliotekaris kan bemoeilik. Die re~ula
Sles_bet~eff~nde die toe 0assin9 van die wet op 
publ1~~s1es 1n soverre dit biblioteke raak is noa 
nie heeltemal efinaliseer nie. Sodra dit 'eater~ 
beskikbaar 9es el word sal die oersoneei van-

. hierdie biblio eekdiens daarvan in kennis sestel 
word. 

u.p.- biblioteekdiens- nuusblad- april 1979 
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liefste 1\1 a - --

14 Januari e 

Ons het vanaf die stasie met -busse gery en 
ons het die heel pad gesing. Dit was nogal lekker. 
Toe ons hier by die ka~o kcm moes ons in rye aan
tree en ons is in groepe inredeel. Ons is gelukkig 
almal in een bungalow. 

26 Januarie 

, .. r~a. ek het vandao ma se brief gekry. Baie 
dankie. Dis een van~die highlights van die 
Havy on bri e~ve te kry: 

.•. Hier tjop ons ook maar af, m~ar dis daren nie 
te bad nie. Jl.s die .U.B's met ons oraat dan noem 
hulle ons "qentler.1en". Bv. "Gentler.ten !!! You 
are not marching proDerly !!! Do you see that 
fence over there, qentlenen ??!!! Run, gentle
men"!! (na twee tree) "Come back, gentlemen ! ! !" 
(die volgende oomblik)"Run gentler~en!!! (na drie 
tree) "Come back, gentlemen !! You are walking, 
aren't you?!! (ons) "YES, .as!!!" (die AB) "Then 
fly, gentlemen, fly!!!" 

... Heng, ons word hanger! Al hierdie rondhard
lopery en marchery maak mens vreeslik hanger! 
Dan is daar nie eers 'n yskas of broodblik waar
heen r.ens kan stap en 'n lekker snack maak nie. 
Geniet sulke dinre, Willem. Jy gaan dit ook 
nag eendag nis. 'n ~~ens mis allerhande klein 
goedjies, soos 'n bed om in neer te sak, want 
mens ~ag hier net oar naweke op die beddens le. 
~laar ek mis r1y mense die meeste. Ek rnoet na 
drie mense verla~g en julle verlang net na een. 
Dit maak nogal 'n verskil. 

Ek het ongelukkig nie 'n kamera om fotos van my 
te neem nie. Daarom sal ek vir julle 'n ~enskets 
maak. 

27 Januarie 

Ons hoef nie self ons klere te was nie, maar 
ons kry dit kla~ terug. Die strykery ~aak my nal. 
Dit van my * 'n uur orn 'n sakdoek te s t ryk. Na 
drie maande se strykery ~an ek maar werk soek as 
'n strykousie wanneer ek uit die Navy kom ... 

... Ueet Ma w3arvcor ek lus is? Ek is lus om saam 
met ~1a-hulle •J;.a die eetkanertafel te sit, van "1a 
se kos te eet, en met ~a-hulle te gesels. 
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1 FebrJ ari e 

... Hen9, dit gaan bos vanaand: Dis skoene oolish, 
stryk, vloere was, uitvee, mure was, li9te skocn
maak, handvatsels, krane en pyoe brasso. kaste 
ranaskik, kouse "sauare", skoensole "bone", bed
dens byt, lakens stryk, plaffonne verf, asblikke 
shine, vensters shine en sing. ~lore is dit 
Capta:~·s Rounds. Daarom rnoet alles perfek wees. 
•.. Alles in ons kaste rnoet ook vierkantig wees. 

7 Februari e 

•.. Vandag het ons begin met qeweerdril. Dis 
nogal erg, want 7 lb 13 onse word binne tien 
minute 7 ten 18 lb., veral CIS mens "high port 
arms" moet draf, en dit doen mens elke dag. 

17 Februari e 

•.. Die passing-out parade is die 30e Maart. Ma 
moet laat weet wanneer rna afkom en waar rna gaan 
bly. Dit gaan baie indrukwekkend wees en ek 
march in die 7e squad . 

••• As ma-hulle my sien moet nie skree: HAAI 
JANNES! HIER'S O~S ! HALLO !:" nie. Ek sal 
somr.~er terug skree: "HAAI ~tA. :! HALLO ! ! Ek 
korrt nou !!" Dan sal hulle my sornrner in die DS 
smyt. Sowaar, ek sal sor1r1er uit m_v eie uit 
skree, so moet nie my aandag probeer trek nie. 
Hey nooit ! Dit sal 'n germrs af9ee. 

Henq dis besig hier in die week! Ons het 
amper n1e tyd om asem te haal nie. Elke oggenj 
staan ons half vyf op, dan maak jy bed op, en 
stryk hom tot hy vierkantiq is. Dan meet jy nog 
skeer tot jou vel so glad is soos 'n baba se 
boudjie en dit is 'n ~roses wat b3ie geduld verg. 
Dan eet en dan die slaapsaal skoon kry, wat 'n 
full-tir~e job is as gevolg van die fyn stof. C'3n 
gaan cefen ons vir die oarade, dan opleiding en 
so gaan dit aan vir die helc dag. 

1 ~a art 

Die parade gaan heel ·aanskoulik wees. Dit 
sal fa~ wees as ons ons icecrearn suites aan het. 
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Ek het amper nou die da0 begin lag on die parade
grand toe ons oefen om te bid. Die chief staan 
daar voor dan se hy "KOOOHOOm1 (kern) 1 aat ons 
LEEEEES tt~i BID!! (Juk,- h•eep, drier, juk!) 
Op die eerste "juk" moet ons ons oette gryp 
en die t1veede "juk" moet ons dit af[Jluk en teen 
ons bors vasdruk. As die dor.linee se "kom laat 
ons bid," moet alnal se koppe gelyk val, en as 
hy se "Afilen" dan .... juk- tv1eep, driel"l, juk, 
tweep, driep, juk. 

(juk no. 1 - kop op 

juk no. 2 - r-et 01) 

juk no. 3 - arms agter die rug). 

Dis alles aoed en wel on dit nou alles aelyk te 
kry, r.1aar toe se die chief: "A.() .. !J..fl.t,-H.'',AA.~A~~EN! 
Herstel ! AP.A./1.-H/\.A.AAA~E'N. ! Herstel ! Ek 1vil he 
dat hulle koppe gelyk moet opkom ! AAAA-HAAAME~ 
Juk - tweep, driep,-}uk b1eeo, dri ep, juk ! 

Ek het aestoei om daai smile van ny gesig af te 
kry. !·!a3r wil jy 'n dol1'inee kry wat skreeu: 
"APAA-H,O.P .. n.AJ\~lEN ' Hers te 1 ! JI.AJI.,~.-H/\.Cl.A.AYEN ! " 

27 ~1aart 

•.. Oor vyf dae is na HIER, HIER, HIEq, Hey! 

Teater 

FAUST AND THE DIVINE COMEDY 

This year's movement programne is to be a 
double-bill: Faust and The Divine Corr.edy, 
directed and choreographed by Anne La1o~rance 
as oart of her doctoral thesis. Prof Lou 
Odendaal will be collaborating in the more 
exoerimental multi media presentation of 
The Divine Cofiledy. 

In Faust Anne Lawrance has taken the basic 
legena-Df Faust \·Jhich dates back to the his
torical character who lived between± 1480-1540 
and drawn from both Marlowe's and Goethe's 
plays as well as the Libretti of certain opera
tic works on the same subject. 

Briefly, the dance drama starts in heaven where 
Mephistopheles persuades God to allovt hiro to 
try to win Faust's soul. He see Faust's search 
for knowledge and pm·1er, ~1ephistopheles leads 
him to the oarden where he meets and seduces 
~argaretha. • After this, Faust joins in the 
Witches Sabb3 th duri no ~.VIllc11ne sees a vision 
of :largaretha in prison in the nain and suf
ferinc his seduction has ca•tsed her, but he is 
powerless to do anythin~ about it. 
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The second romantic interlude is when ~ephis
tooheles rresents Faust with a vision of Helen 
of'Troy by whom he is so entranced that he says: 
"Linoer awhile thou art so fair!u Naturally 
this~causes mu~h rejoicing on the ~art of 
\~~histooheles and his accompanying devils who 
think they have won Faust's soul. But at the 
eleventh hour, from the deoths of despair, 
Faust calls to God for forgiveness and his soul 
is saved. 

Faust and The Divine Comedy will be ~resented 
atllie lvlasker Theatre fro~ 14 - 22 :1ay with a 11 
the senior 0raduate students of the Drana De
partment ta,ing part. The audience will be 
seated on what is normally the stage and the 
dance drama presented in the audotorium where 
a fantastical spiral staircase leads to the 
balcony so that· all available space can be 
utilised. The decor and costu~es are designed 
by Jeanette Ingham. 

The music has been "created" by Anne Lawrance by 
selectino various extracts of suitable music by 
different co~oosers and blended to form a dra~atic 
whole. Amona~t all the music actually conpcsed 
for Faust Anne has used only one extract: from 
BoitO'SOpera r,lefistofeles "The idea was to have 

·something new and ong1nal" says flnne, "and as 
the cost of specifically commissioning a comao
sition, having it orchestrated and recorded are 
prohibitive, I have done the next best thing. 
Of course, it took days and nights of listening 
to all sorts of weird and wonderful music and 
several trial selections and recordings of_~y 
own before reaching the final 'composition'." 

All in all Faust and The Divine Comedy pro~ises 
to be innovaTive, excit1ng and st1mulating. A.s 
seating is limited, be sure to book early. 

Die Boekrak 

~~nr F C Sn'man 
Departement Drama 

LACY, E A: Handbook of Electrical Safety 
Pt·ocedures 
622.74 

Somertyd is reentyd en almal is maar skrikkerig 
vir weerlig. In 'n boek \vat onlangs ontvang is, 
is daar praktiese raad oor hoe daar moet opsetree 
word tydens elektriese storms. 

Hier is 'n paar van die wenke: -

1. Bly binneshuis en moet nie na buite gaan 
nie tensy dit absoluut onvermydelik is. 

2. Vermy oo~ deu re, vens ters, s to1ve, meta a 1 pype 
en wasbakke. 

3. Geen elektriese a9paraat noet tydens 'n storm 
gebruik word nie. 

4. Moet nie die telefoon gebruik nie. 

5. Bly in die motor. 'n 1-Aotor is baie veilig 
tydens 'n storm. 

6. Indien u buite verkeer vermy hoe strukture 
en bw.e. 
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Bra aiv I eisfunksie 

Die herfswindjie en -re~ntjie het ons nie kon 
we,.,hou van 'n heerlike "Amerika'inse'' partytjie 
ni~! Van alle oortollige energie is ontslae 
geraak en die sorge het beslis tuis9ebly. 
Die Scsiale klub het voon-1aar vir 'n genot
volle aand gesorg vir oud en jonk. Vir al~~l 
wat so hard gewerk het s~ ens baie, baie dankie. 

merensk'}l- nuus 

Tydskrifadm_ 

Die ~ni~ste nuus wat ons die maand het 
is dat Pieter en Hester 'n dogter het. 
Ons anJer se nuus is kort en vol krag 
Kyk net wat het ons weer vermag. 

Ons het "party" geskop 
En gedans en gehop. 
Ons het gekou aan 'n tjop 
En \·lyn gedrink- dop na dop. 

Ons het gewielie en gewalie 
en gerondomtalie 
Ons het gedraai en geswaai 
dat dii hare so waai. 

Ons het mielies oebraai 
Ons het roosterkoeke gedraai 
En ons d .. geeet aan die 
aartaopelslaai. 

Na twee dae van rus 
Werk ons nou weer met lus 
Sondag in die kerk 
Maandag in die werk. 

beplanning 
Ons moet deesdae ewe dikwels "welkom terua" en 
"totsiens" se: Ons ve~elkofTI mnr H de BrGin van 
drie maande studieverlof plus 'n week of twee 
"vakansie"-verlof terug, en nej Gerda Maritz 
van haar OrlSi-Jerwinge in die Ontsluitingsafdeling 
en die Vakbibliotekarisstelsel. Die "totsiens" 
wat ons se is gelukkig net tydelike, nl. aan 
mnr Peter Lor wat vanaf April studieverlof het 
en rnej Mariaan Steyn wat vanaf ~lei die tog 
deur ander afdelinns van die Biblioteekdiens 
begin. -

"Merry-go-round"! 

4 

Leendienste 
~~t die Paasnaweek het meeste van Leendienste se 
personeel 'n kort vakansie bewerkstellig deur te 
las en te pas met gewone verlof. ~ev Sannie 
Hatting was op 'n Voortrekkerkamo naby Pretoria. 
Mev Hannatjie Erlank en haar man het by Scott
burgh gaan rus. Mej ~arie Schoeman bly lief vir 
kamp op Badseloop. Mej Geraldine Wilkes het uit
gerus in die Wildtuin. Mej Helena Struwig het 
ook gaan ka~p naby ~essina, waar sy haar argeo
logiese kennis kan toets. Mej Joy ~oos het 'n 
prys ge1ven en het daarmee Windhoek toe gegaan 
vir die langnaweek. Mnr Otto het gaan uitrus 
langs die see. Verder was mejj Adri le ~oux en 
Zanne Joubert ook met vakansie, asook rrev 
,l\nnette Booysen. 

Die universiteitsvakansie het ook 'n bietjie blaas
kans gebring, veral vir mnr Kobus Fouche, wat 
lekker kon 'swot' agter sy toonbank. Verder het 
al die Leendienste-seksies die rustigheid baie 
waardeer. 

~ie ontruiming van die biblioteek tydens die 
brandontruimingstoetsloop het oo 12 April 1979 
plaasgevind, met groat sukses. Die studente was 
egter ietwat verwar, en wou met boeke en al op 
vlug slaan. Hulle wou op die gras gaan sit en 
swot terwyl die biblioteek "brand". 'n K\'1essie 
van "fiddling while Rome burns"?! 

'n Spesiale woord van gelukwense aan fTlev ~1ara 
Grobbelaar, wat gedurende Aprilmaand heerlik pop
gespeel het met die nuwe kleinding. Ons hoop dat 
klein Irene vir julle groot vreugde sal bring. 

Welkom aan mnr Abrie Visser wat nou by reproduksie 
help. Ons hoop jy werk lekker. Dink macr daar
aan as 'n daglange modeparade, elke dag van die 
week! Baie dankie ook aan mnr Jan d~ Raan wat so 
fluks gehelp het·met die trekkery in ni2 Kelder. 

Hiermee publiseer ons dan ook 'n paar statistieke. 
Baie dankie aan mev Denise Wheeler vir die werk 
daaraan verbonde. 

IBL : Statistieke 

IBL het 1979 in dolle vaart afgesit. Dit was nie 
net 'n aanvoeling nie maar dit is deur die sta
tistieke bewys, veral in vergelyking met die 
syfers van November-Desember 1978. Daar was 'n 
styging van 30% in die aanvrae ontvang van ander 
biblioteke en 'n styging van 60~ (!) in aanvrae 
gestuur aan ander biblioteke. Die syfers ver
gelyk darem beter met die ooreenste~mende tyd
perk verlede jaar. Daar was 'n stygin0 van 22~ 
in aanvrae ontvang en 'n styging van 10~ in 
aanvrae gestuur. Die een en 'n half "ou-hande" 
moes aou die vakansieroes van hul afskud en 
inspring om die "nuwe-hande" van al die 1,001 
proseduretj ies tou ltiYS te maak. Drukte van werk 
het gou die nuwes tuis laat voel. Na 'n week 
was dit asof hul al 'n jaar by IBL ge1-1erk het. 
t~v ~ariette Pelser, mej Heleen Struwig, mej 
Joy Roos en mej Randi Pretorius, ons hoop jul 
sa 1 nog jare kan u i thou. 4 Ons dank a an 

mej ~lari e SchoefTlan en mev Annette Booysen wat 
ons so pragtig uitgehelp het tydens ons personeel
krisis. Ons sal jul weer vra as die need druk, 
hoor! 

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



Dntsluiting 
Die heerlike, welverdiende Paasnaweek het die 
hele afdelina vrolik aestem- voonvaar 'n buiten
gewone ~aand-vir almal van ons. 

Mej Clarisse Venter het besluit om die Duitse 
akade~ie agter te laat en heerlik by haar fa~ilie 
op Potchefstroom te 9aan kuier - so vir 'n week 
of wa t. 

Nee 1vat, mej Anthea t1aC1 aren se ouers daar uit 
Hotazel se wereld, is jonk van gees en is dit 
eens dat 'n naweek te Durban die kind net aoed 
kan doen. Die nuus van die lananaweek is non 
vars in haar geheue: Durban dit ... Darban dat 

Mev Ria Visser hou haar heerlik besig met 'n 
seun wat tans vakansie hou - ons hoo~ die ant
spanning g~an 'n spoedige herstel verseker, 
Ria. Moet jou nie oor werkstoestande bekommer 
nie, dit verbeter, want die afgelope Noodhulp
oefening het ons almal tans op en wakker. 

Mev Jean Maree en al die kollegas wat behulosaam 
was met die Jacob de Villiers-versameling, ver
dien 'n groot "apolous" - die einde is reeds in 
sig (en hierby groepeer ons ook die LTD-projek) 
dit was knap gedoen. Ons hoop dat dit met Jean 
se eerste toets ook so voorspoedig verloop het. 

Mev ~elene Fourie kom so pas terug na 'n verjaars
dag, 'n twee weke lange vakansieverlof en jou 
waarlik waar, boonop 'n langnaweek, jy kan jou 
sake reel, ne~ 

Mej Santie Gerfcke is nou iemand van die verlede, 
en ons heet mev Steyn hartlik welkom. Jy het 
ons verras Santie, 'n besondere herfsbruid, en 
baie dankie vir 'n baie aangename dag wat ons 
met jou en Willem, asook met julle familie kon 
deel. 

Ja, mev Dalena Stols se arne Herman moes maar 
net inspring en help coruim, vloer vryf, was
goedpennetjies hanteer, wortels rasper, kruide
niersware uitcak en boonop brandstof verskaf 
vir die skoonfamilie wat die 1-a-n-g naweek 
uitoekies het om te kom kuier. Dalena, ons 
ver~taan dit was 'n besonder aangenarne naweek 
vir julle o~ jou ~ense te kon ontvang en heer
lik saam te kuier. 

Alle grappies op 'n stokkie, ons lei af dat_ 
almal nou weer verkwik is en die volgende skof 
u itqeru s en met ""''er teC'ernoet raan. 
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To see a tJor>Zd i>I a gvain of sar.c, 
And Hea:.,·en in a wild flO'~'er> .. 
Hold Infi>Iity in the pal~ of your ha~d, 
And Etevnity in an hour 

boekbestelling 
In Seksie Boekbestellings was Aorilmaand 'n va
kansie maand. Die volgende mense het elk 'n 
heerlike week vakansie gehad: ~ev ~arie Rauten
bach, m~v Sy~via Ipland, mev Berry :-latzopoulos, 
mev Luc1a Sm1th, rnev Rita Botes en mev Annemarie 
Pienaar, terwyl mev Jeanette Enslin, mej Valery 
Snodgrass en mev Sonja Potgieter oetrou die fort 
gehou het. ~ 

Ons wil graag vir Andries en Alet Kleu gelukwens 
met hul baba-seuntjie. 

Vakbibliol<aris
stelsel 

Aprilnaand het op 'n "yool-ige': noot begin .. 'n 
Groepie gra~makers het ~et sto1synse erns d1e 
onwelvoeolike naak beeld oo die tweede vloer be
dek. Vi~ sor~ioes het dit ure van genot verskaf 
(ander was weer-so besig dat hulle dit nie eers 
opgernerk het nie). 

Die drie-maandelikse verslag is met die nodige 
versugting afgehandel. Ten·1yl die rekords van 
navrae deurgegaan is, kom die volgende na vore: 

VRAAG: Romantiese liefde. 
ANTWOORD: Verduiwels baie gesoek - min gekry. 

Genadiglik het die Paasnaweek aangebreek en die 
wat dit kon bekostig het daarvan 'n vakansie ge
maak. Mej Magriet Lee glo daar is niks s?os 'n 
suidkus-vakansie om van al die o~voedkund1ge nag
marries weg te kom nie. Mej Rita Badenhorst het 
die herfs- en aoue kleure van Golden Gate gaan 
opsoek ten·1yl mev Alida Dippenaar en mev Susan 
Swanepoel na die veelbesproke kultuur anderkant 
die Hexrivier gaan soek het. (Terloops, on~
hoor die Kapenaars wa~ maar te bly om van d1e 
vloeibare kultuur ontslae te raak!) 

Intussen skuif die inhandigingsdatuns vir take 
al nader en raak die studente al desperater. Een 
student wou opsluit 'n klag le omdat hy nie 'n 
boek by die L's kry nie. Ongelukki~ het hy ook 
nog nooi t van 'n bangmaakwoord soos "kat a 1 ogus" 
gehoor nie. 

Aan mev Susan Swanepoel, van wie ons noes afskeid 
neem, s~ ons baie dankie vir die tydperk wat ons 
saan kon werk. Susan, geniet die tuisblyery en 
onthou ons lek alr~l ons lippe af vir die vars 
groente en kuikens waarmee jy jou gaan besig hou ... 
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Meegevoel 

Gr!s innigste ,..qe~-:~:\ .. "'a~ a:.:?! r:ev Saz .. k:: i:i Toit 
van Vom·~lir:i,'s er; :::za.J.' h~le fllr.ilie met die 
onlangse c.fs-:..-:?·-·.;: : .. ::..-n ;zc.c.r vc.dcP. 

tokbiblioteke 

Dnder•stepoort 

Soos die jaar beain het, gaan dit voortaan die 
draf! -

Ondertussen het ons scasie so min ceword dat ons 
ons tydskrifuitstalrak moes verruil vir 'n 
ronde draairak, wat ongeveer net 'n kwart van 
ons nw .... ,e tydskrifte kan huisves. Die ou uit
s~alra~ ~ord nou gebruik vir ons naslaanwerke, 
~ydskr1f1ndekse en ekser~tydskrifte. Steeds 
1s daar egter nie plek vir al ons boeke nie. 

Verder het die departementele o~na~es by ons 
?Ok aan die beurt gekom en mev i-!athilda du Preez 
1s steeds daan1ee besig. Dit is omtrent 'n 
tydrowende werk. 

Voorklinies 

t1et geen student in sig nie (salig), en selfs 
die kafeteria oorkant die sang toe (tragies), 
gaan dit steeds klop-dissel-boom by Voorklinies. 

Ten spyte daarvan dat mev Marie Willemse tussen 
die dokters werk en dus van beter behoort te 
weet, het sy tog van hulle dienste gebruik ge
maak, en ons ~ens haar alle beterskac toe. Op 
haar beurt het mev Sarki du Toit weer van haar 
kans gebruik gemaak om in die vakansieweek 
verlof te neem en gordyne te maak - daarmee 
word sy alle voorspoed toegewens. (Eintlik is 
albei van daardie tioe wat van 'n lanqnaweek 
'n week maak). Al oorblywende om die-fort te 
hou, is dus mej Esmari~ Kotz~. wie se vernuf 
deegl ik getoets 'f•ord na ska3rs 2~ m:Bnde werk
Srtam in die geweste. Gelukkig het sy d~rem 
weer 'n seer aansename paar daggies in die 
Strand deurgebri ng. 

Wanneer die klasse weer begin het, sal daar 
nie tyd wees nie, so ons groet naar nou tot 
volgende maand. 

Na 'n welverdiende vakansie in die Kaap, is 
m:v Francina de Villiers "''eer terug in die tuig. 
D1t ~as .~ou wel nie 'n rus vakansie nie, maar so 
'n b1etJ1e wegkon doen 'n mens net goed. 

M:v Mathilda du Preez het na die lan;naweek no~ 
v1er dae vakansie byreneen o~ van die skok van 
drie weke alleen werk te herstel. 

Ondertussen het ons 'n bode ryker r.eword wat 
ons regtig baie hel~. Baie we1kom~aan P~trus. 
ons hoop hy ~erk lekker hier by ons. 

Die eksa~en ko~ al ~eer nader. Van nou af is 
dit weer volstc0n verder. 

6 

buitemuurs 

Met die gewoel van die verkeer random ons, wonder 
ek altyd 'n groot wonder: waarheen gaan almal? 
Herd al die vcertuie met 'n benaalde doel oebruik? 
Of wo~d daar sommer net rond;ery? En al hierdie 
vrae 1s nie so onsinnig nie. want waar~§§ daar 
g:ry V~Ord, loop nie op 1.,.ater nie. Veel erger: 
d1s petrol. Skaars, duur, bvna al 'n edelvloei
stof. Mens vcel lus en praa~ daarvan in hoof
letters. 

Dan begin jy wonder wat gaan gebeur as alles 
skielik opraak. Of ten nins:e net drasties 
minder raak. ~oodceGwonce sal ons seker mrtar 
moet teru0Keer na die dae toe motorfietsry nog 
nie 'n skande was nie. 

Dink uself net vir 'n oo~blik in die situasie in: 
Die dae van die ou groot Hartley Davidson (Haarlie 
D~1ieson). Toe genoe~ 'n motorfiets wat bepaald 
iets anders as 'n "bike" is. Dis die oevaarte 
wat cp koue weeksdae die tre~kers aan aie brand 
getrek het en Sondae gepryk het met 'n "sidecar". 

Pa hou die leisels in die hande. Sy hare staan 
stokstyf in die wind. ('n Valhelm was t6§ net 
vir windmakers). Agter hom sit Kleinbcet piering
oog en loer oor pa se skouer, byderhand in geval 
van nood. 

Op die syspan sit Ma, handsak onder die arm vasge
knyp. Gelukkig buite die ak~estiese vermoe van 
Pa. Haar bene is stokstvf vasceskon teen die vloer. 
Op haar kop is die pildoos-hcedjie vasgetrek met 'n 
rek sty\ver as 'n bottelrek. Die orentjie voor jou 
teken 'n figuur ~at veel eerder by die huis sou 
bly en kalkoene·kos gee. 

Langs haar: Kleinsus. Vle~sels in die wind, 
byna soos die ankertoue van 'n kakietent. Sy 
hang so ver as moontlik oor die kant in 'n paging 
om soveel ve1cblonne as noontlik te nluk. Sommer 
so in mobiele staat. · 

Onthou- alles vind plaas teen die verbysterende 
snelheid van 35 myl per uur. J\.1 \.;eer iets ander 
as 60 k i1 ometer per uur. 

Gelukkig, voordat Ma haar liddorings permanent 
beskadig, kon die skaduboo~ in sis- Dis tyd vir 
ontspan: koekblik en \':armf1es word uitgehaal, 
en ten·1yl ~Ia die bekers regsit, looo Pa en Boet 
gou die wa 1 a f. -

Na twintig minute of langer dra Beet sy deel tot 
die tog by ashy met valle gewig o~ die kiekstaart 
afspring. Alles dreun. Pa se gesig verander weer 
in die ene konsentrasie; 5oetie druk sy donkie
br~kfis vas op sy koo; ~a haak haar bottelrek 
om haar ken; Sus begin kos~osse prosoekteer. 
Daar gaan hulle! 

Ois rustigheid, ekonomie, sesinskohesie en 
sornmer net rret. 

Kon ons keer terug na daardie dae- asseblief~ 
Al is dit net ter wille daarvan o~ hierdie lawaai 
om ons weer in rustigheid en kalmte te omskep. 
Enige veranderina sal in elk seval net so aced 
as 'n verbetering \ .. ees. ~ 

Groete tot volgende keer. 
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Me dies 

MY \':LK!E OP \JEt; NA KENNIS 

En e< bedoel die opvoedin9 van ons gebruikers 
hier by ;-'edies. 'n Paar staaltjies behoort rneer 
lig op die onderwero te werp. 

Die nuwe biblioteek is in 'n nuwe ~~bou. Vraag 
een: hce kc:n ek daar. "Sj oe, ek het nou darem 
vir jou verd·"'aal, hoor." "Juffroutjie, hoe kon 
ek nYJ \ieer hier uit? Hil jy nie gou saam met 
r.y s:ap nie, asseblief jong." "~eneer, ek bel 
van Saa1 13 af. Ag, verduidelik bietjie vir 
r.y hce C::J daar by julle uit te kor.." Ge~tJOonlik 
ver~waal sy/hy in elk geval oppad. 

Uiteindelik gevind, naar hoe nou gemaak met die 
tasse. Die ou bekende tasrak het verdwvn. 
~~~~aar meet ek nou my tas neers it?" "Ag-, vat 
hom som.er s:~an." ~liskien is dit 'n verd\•raasde 
reaksie, want die tasre~ling wat so absoluut 
strer.q toeoe~as is, het sommer net in die niet 
ver~iyn. En die rede vir hierdie verdwyning -
die verklikkerstelsel - het al meer as een soos 
'n steeks perJ voor die hindernis laat vassteek. 
"Ne~. Dokter, d~Ar deur! Reguit ... reguit aan. 
Nee, sta~ deur die hek, stoat hom net liggies 
oop.~ ~os een is op die weg na kenni~ gelei. 
En van die verklikkerstelsel gepraat, 1ie mense 
wil dare:.J baie graag 1-1eet \'/at daar ac..;,~aan! 

0 ja! Die hysbak is 'n groat bron van frustrasie 
en irritasie en nog baie ander -asies. Die nuwe 
Kliniese geJou bestaan uit 'n gronavToer en vyf 
verciepings. Die biblioteek is op die orondvloer 
(van die onderkant af), maar in die kelder (van 
die berg se kant af) gelee. Die hysbak het nie 
'n knoppie vir die kelder nie (slegs 9rond tot 
vyf, wat natuurlik heeltemal korrek is), maar 
die orondvl~er het nie 'n buitedeur nie! Stel 
u ncC self al die ver;Jarring voor. 

Die cpspoor van boeke (en veral tydskrifte) lewer 
ook heelwat probleme op. "O~ staan die boeke nou 
d~ar? ~aar dit was dan nog altyd hier. Julle 
noenie die rakke rondtrek nie!" En hy voel werk
lik ~itter cnselukkig omdat die rakke op die 
een of ander onverklaarbare manier rondstap. 
"~:aar jullle ken al die rakke. Ons kry nie 
die goed nie. Hoekom rangskik julle dit nie 
vo l ;ens departemente n i e?" Goed en we 1 , Prof. , 
naar wat nou as een tydskrif onder drie de?arte
rnente val? 

Daar is ten ninste een gebruiker wat ons absoluut 
storgeslaan het. "Juffrou", en hy lyk baie onseker, 
"rr.ag ons die tydskrifte uit die rakke neem?" Ek 
wonder nou no~ hoe hv die artikels wou lees: 
soos 'n vink ~an die-rak, met sy vinger oo die 
tydskrif se plek of wou hy dalk (soos 'n wafferse 
Sherlock) van die ander kant of probeer lees. 
f-'.et 'n effense verskuiwing aan die ander tydskrif
te, sou hy dit dalk (!) kon regkry. 

Die Xerox-tellertjies het seker die heel meeste 
aliasse suid van die Sahara. Meter is natuurlik 
die gebruiklikste benamin9, maar din9etjie, rnas
jientjie en een van daardie goedjies (met die 
nodige handsebare) is glad nie onbekend nie. 

~y co volkie ga3n ten grande weens 'n gebrek aan 
kennis? Aik6na, nie by Medies nie. Die weg na 
kennis is breed en geduldig! 

7 

H . S ?I aa1, owaar .. 

'n WY,~e ;~.et s~:·ee~ ~n oor:.:;e ,dir;7< ~::.-; ;..";! r.;-::.-; 
aan a-z..e p~c.a:: .~c-: r:-:,e; a1,e C!lJ:U:.S n~-; sc:,·ae: 
om ooP ta 'DI'c;;::.-; .=:;t i:"J nooit ac::n die ::ir..~ ;::-: 
nie. 

Jaa._.,.;!Jlc.:j.! 13:3 
Voor-;re<.·~ap ~:::J:-

sk.ool~ ~=-=:s?J:~.; 

Avoid pbtitude::;. Starting a sentence wi:h "To ~e 

truthfui" implies you haven't been. 

;.·':.::::; ~c~ eat to.!::.~1, :.;a:;:3 
C"".d :a Z.::3 tonc!'PCtJ 
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welkom 

Mev Jinnie van Oordt 
Vakbibliotekaris

assistent 

8 

Mev Mara van Rensburg 

Mnr Abrie v1sser 
Reprografiese dienste 
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\Ve I kom Te rug 

Aan die beoin van die maand het nnre Peet van 
der Merwe en H de Bruin na drie naande studie
verlof weer 11 amptelik 11 by ons aangesluit. 
Soos u kan sien, was hulle studieverlof baie 
meer studie as verlof. 
Ons hoop hulle gen1et weer die nonnale \verksure! 

Mnr Peet van der ~erwe ~~nr H de Bruin 

Mev Susan Swanepoel 
Vakbibliotekaris

assistent 

totsiens 

Mnr Rudi Schwartz 
Bui temuurs 

9 
Mev Magda van Deventer 
Vakbibliotekaris

assistent 
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Persoonlike Arbeidsoroduktiwiteit en st;~ende 
saTan sse 

Universiteitspersoneel leef weer onder die 
tekens van algemene salarisaanpassin9e. Daarom 
is dit paslik dat ons sal besin ocr die imo1i
kasies hiervan maar ook die verantwoord~likheid 
wat dit vir ons as individuele werknemers ~ee
bring. 

Produktiwiteit behels normaalweg 'n ver~elyking. 
ocr spesifieke periodes, van die inset (in terr.e 
van bepaalde eenhede van produksi~ele en 
hulpbronne) met die totale uitset (in ter~e van 
spesifieke eenhede van produks1e of dier.ste 
gelewer). By die insette is arbeid (naas kapi
taal, materiaal, ens) normaalweg 'n baie be
langrike komponent en derhalwe word ook van 
arbeidsproduktiwiteit gepraat. Die inset aan 
arbeid word dus verselyk ~et die totale oroduk
sie of uitset en indien daar ~et diese1f:e 
arbei ds inset (bv. die get a 1 manure) • n ~!·oter 
produksie gelewer word, word ges~ dat aroeids
produktiwiteit verhoog is. 

Dit is algemeen bekend dat die grootste gedeel:e 
van biblioteekbegrotings aan ~ersoneelsa1arisse 
(dus arbeidsinset) bestee word- waarskynlik in 
~ie omgewing van ~0%. Dit is verder ook alge
mene kennis dat die bedryfskoste van bi:lioteke 
onrusbarend styg en dat salarisse 'n groot aan
deel hieraan het. Ons Biblioteekdiens se 
salarisuitgawes het byvoorbeeld tussen 1970 
en 1976 alleen met 278% gestyg. Hierdie stygir.g 
hou verband met verbeterde salarisse maar ook 
met die uitbreiding van peste. Tog is oerso
neel- of arbeidskoste neg die aspek waa~oor die 
Biblioteekdiens relatief die beste beheer kan 
uitoefen. Ander uitgawes, byvoorbeeld die styg
ing in die koste van biblioteekmateriaal, is 
totaal buite ons beheer. Die vraag kan nou ge
stel word wat ons hier oDtrent doen? 

Oorhoofs word bepaalde maatreels 9etref. Voor
beelde is die rasionaliserins van prosedures en 
die aanwending van die tegnologie soos die 
rekenaar en telekommunikasie-fasiliteite om te 
verseker dat die duurderwordende arbeid nie 
ondoelmatia aanaewend word nie. Oaar is eater 
'n ander t~rrei~ wat ons persoonlike arceias
produktiwiteit kan noem, waar elke personeellid 
alleen oar beheer uitoefen en wat arootliks 
kan bydra tot die verli~ting van dfe probleem. 
Enkele statistiek kan genoem word o~ die saak 
te onderstreep. Hoewel die kalenderjaar nor
maalweg 365 dae het, is daar net onaeveer 210 
werkdae. Die res gaan verlore deur-naweke, 
openbare vakansiedae, universiteitsvakansiedae, 
persoonlike verlof, ens. Uit hierdie ~anjaar 
van 210 dae gaan nag ongeveer 12~ (onseveer 
200 uur per ~anjaar) verlore as g~vola van 

u.p.- biblioteekdiens- nuusblad mei 1979 
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teetye, mediese afsprake. ens. Wat oorbly is 
dus 'n werkjaar van ongeveer 1450 tot 1490 uur. 
Die getal ure self is nie s6 belangrik nie-
wel wat ons in daardie ure verrio. Ons funk
sioneer binne 'n beoaalde struktGur waarin ons 
onder andere ook ce~ra word om teenoor ons 
hoofde verantwoor2ing te doen oor ons doen en 
late. Uiteindeli~ is dit egter onsself wat 
bepaal hoe produktief ons gaan wees - hoe ons 
die minute van ons werkdag vul. Selfs minute 
is belangrik, veral die kumulatiewe effek daar
van. 'n Eenvoudige berekening dui aan dat indien 
elke personeellid van die Biblioteekdiens net 
tussen drie en vier minute per werkdag on
produktief sou wees, dit oor een jaar oploop 
tot die ekwivalent van ee~ manjaar of een vol
tydse pos. Aan die styging van salarisse kan 
die individuele personeellid nie veel doen nie, 
trouens, ons het dit almal ewe nodiq, Dit 
bring egter ook die persoonlike verantwoordelik
heid mee dat ens, as teenprestasie, moet toesien 
dat ons maksimaal produktief is. 

Deur toe te sien dat ons elke minuut van ons 
werkdag produktief vul, lewer ons 'n bydrae 
tot die grater produktiwiteit van die Biblioteek
diens en derhalwe tot kostebesparing vir die 
Universiteit, maar uiteindelik is dit ook in 
landsbelang. Trcuens, persoonlike arbeids
produktiwiteit is waarskynlik die enkele be
langrikste bydrae wat ons as individue kan 
lewer tot die verligting van die nasionale 
probleem van inflasie. 'n Positiewe maar 
klein begin kan cius indenvaarheid groat ge\·Jin 
meebring. 

Mnr H de Bruin 

~ a<uns 
Art is a mixed-up world 

In education, so~e of the greatest aids to man's 
sanity and thera~y are the arts. The arts reveal. 
They reveal thr~jgh an aesthetic channel. Art 
then can be difined oartly as a revelation to man. 
It is ..,,ell knm·m that through empathy the subject 
feels himself into the object. This essence of 
man is held in art like a fly in amber, an Egyp
tian statue beir;g more significant and permanent 
in the end then :han the pharaoh's mummy. In 
addition to the ir.age of man in art is an aura of 
beauty. 

Of all the difinitions of beauty I prefer what 
Sappho said 20CJ years ago. I quote from a frag
ment: 'There are those who say an array of horse
men, and others of ~arching ~en, and others of 
ships, is the ~ost beautiful thing on the dark 
earth. But I say it is that which one loves.' 

If art is partly a device of man to find out what 
he is as part of being, then art that merely 
reproduces the surface of things tells us only 
about the epide1~is, the skin of the earth, at 
most and the greatest drama of life within and 
outside of man, the metaphysical existence, is 
omitted. 

The art of painting or sculpting has suffered from 
one tremendous handica~ much more serious than 
any handica~s in poetry or music. It is the 
handicap of imitation. 

It is a curse for the serious artist that paintin3 
can imitate what the eye sees exactly as a mirror 
or water reflects images. It is obvious that 
being does not exist in a nirror's reflection and 
so paintinas t~at simulate the work of a mirror 
cannot be cons~dered creative works of art, for 
man is sayi~g r.otning more in them than the inor
ganic mirror says with li~ht rays. 

2 

From Giotto on to Cezanne, for five hundred 
years, the general tendency of art was one of 
imitation or imagination, revealing very little 
beyond a repetition of the eye's vision. 

In South Africa the art scene has changed 
dramatically and never before has there been 
such a great interest in art as now. There are 
some brilliant young artists who will in the fu
ture make their mark, while Villa and Bakker have 
in the past captured Biennale awards abroad. 
Patronage of art has soread to the Govern~ent and 
to millionares like Anton Rupert, Harry Oppen
heimer and John Schlessin~er. 

Universities are no\v building uo their o ... m art 
collections and are proud of them. 

To our new artists who will come from our art 
schools and universities we demand an honest 
reflection in their art of themselves and their 
times and their predictions of the future knovJina 
that art can reveal the deepest secrets of crea-~ 
tion. · 

It may be a disturbing art, the art our new artists 
will make. It may be an art that indicts us but 
it will be a necessary art very different from 
the weak, spineless sort that is sycophantic. 

Finally, this all adds up to an artist being alive 
to his hour and conscious of his future. 

Uittreksels uit 'n artikel van Malter Battiss in 
Standpunte 

"Concern for :ran himself and his fate must 
a~~ays fo~~ the chief interest of a~Z tech
nical endeavoi'. ilever fol•get this in the 
midst of your diagra>ns and equations". 

A~bert Eins7:ein 

teat~er 

DEPARTEMENT DRM1A 

Die Dramadepartement van U.P. bied Fratse en 
Blapse aan onder spelleiding van Carel Tr1chardt 
Til1:i'ie Masker vanz,f ~loensdag 13 tot Saterdag 
23 Junie om 20h00. Die oovoerinq bestaan uit •n 
drietal komiese stukke van Feydeau in Afrikaans. 

Anne Lawrance en Carel Trichardt het die ver
taling uit Frans gedoen. 

Bespreking by Co~puticket of kaartjies by die 
deur. 

Etensure om 13hl5; 15, 18, 19, 20, 21, 22 Junie. 

F C Snvrnan 
Dept. Drama 
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. I mus1e;r< 
Ult gebeur selde dat 'n aantal w~reldberoemde 
kunstenaars saar.span om 'n plaatopname te maak 
ter ere van 'n bege lei er. ~~aar daar kan sofT'mer 
dadelik bygevoeg word, d~t dit_nie_gegaan he~ om 
'n sommer-so beaeleier n1e. D1e t1tel van d1e 
plaat spreek duidelik van die onderskeie kunste
naars se be1vonder-ing vir die begeleier: "ft. 
Tribute to Gerald Noore". 

Gerald ~oore is deur kritici en ~usici beskou as 
die w~reld se beste beoeleier. Hy is in 1399 in 
Hertfordshire gebore. -Sy olan was oorsoronklik 
om 'n konsertpianis te word. Sy geleentheid ~oes 
hy 'n sanger begelei. Sir Landon Ron31d ~et die 
uitvoering byge1·100n en het t'oore aanqeraa1 om af 
te sien van die idee om 'n konsertpianis te word 
"The World is overstocked with brilliant solo 
pianists but there are precious few good 
accompanists. I advise you to stick to it". 
Moore het gelukkig ag geslaan oo hierdie stukkie 
wyse raad. Hy het homself dan ook genoem "The 
Unashamed accompanist". 

Maar wat maak nou eintlik van iemand 'n goeie 
begeleier? Oor watter eienskaope ~cet hy besit? 
Hy moet, soos die Enge 1 se se "unobtrusive" en a 1-
tyd in 'n goeie stenning 1·1ees - selfs al het hy 
griep of slegte spysvertering. Hy moet enige 
stuk musiek kan bladlees ongeag hoe moeilik dit 
is; enige musiek kan trans~oneer tot een of ander 
moeilike sleutel op versoek van 'n kunstenaar 
"and after this superhuman disolay of efficiency 
and musicianshiP retire at the end of a concert 
to a place of becoming r.1odesty behind the piano". 

Gerald Moore het aedurende die veertig jaar tot 
en met sy uittred~ in 1969 van die w~reld se beste 
sangers en instrumentaliste begelei. Hy was by
kans die voltvdse beaeleier van John McCormack. 
Hy het ook mense begelei soos Chaliapin, Elena 
Gerhardt, Elizabeth Schumann, Hans Hot:er, Elisa
beth Schwarzkopf, Victoria de los Angeles, Tito 
Gobbi, Nicolai Gedda, Janet Baker en Dietrich 
Fi scher-Di eskau. 

As 'n lusmakertjie word 'n oaar snitte van die 
opname genoem. Dietrich Fischer-Dies~au (bariton) 
sing die Hochzeitlich Lied, Op. 27 nr. 6 en ~eisser 
Jas~in, Oo. 31 nr. 3 van Richard Strauss. Janet 
Baker sing "Frtihlingsmorgen" en "Scheiden und 
Meiden" van Gustav ~1ahler. Jacouel ine du Pre 
(tje1lo) speel die Elegie, Oo. 24 van Faure. 
Yehudi iAenuhin (viool) speel die "Habanera" van 
Ravel en "La fille aux chevaux de lin" V3n Debussv. 
Die laaste snit op die plaat is 'n klavierduet, -
die Slawiese dans in G mineur, Op. 46 nr. 8 van 
Dvor~k gespeel deur Daniel Barenboim en Gerald 
~1oore. 

Die plaat is uitgegee deur E~I ftngel en die nommer 
is Sft.N 255. 

Greenfield, Edward: Programaantekeninge tot bo
qenoemde plaat. 

V E Rj A A R 5 D A E 

!,fev ~\! ... 1.::/zZes Af'l..,..:~~r:a 
Meu I ;:~n ;:..:,:< !!e .. -!.;';P.s 
,.~~'ej .~! E.:::ier:;:.J!13: ~·=.<b~b:. 
l~' .. 4eJ A ,__:";;!"d~X'! On.:s:~i~:.~:; 
~·~eff .'·! F'r.;-:c~-!.u.s ;s: 
l'·!ev S I-; ::=r:: Baek.i:J.zste?.,:i,.:;s 

5 J:-tnie 
3 ~r7.A.nie 

:5 .,-:mie 
7 ,_-... r.ie 
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HU~1(JR EN FRUSTRAS IES BY S ITPLEK!3E;JUTr·;r.sr:J'I,".'·'C:S 

Die gebrui~ers van die ~erensky-biblioteek het 
pas weer 'n sessie deuraemaak waarin orobeer is 
om te bepaal op welke •t~yse sitruimte in die bib
lioteek benut word. Die reaksies van qebruikers 
bied nogal insi9gewende leesstof. -

Hier volg enkele voorbeelde van eerlike, raar 
kostelike reaksies: 

Vraag 1: Student aan UP: kursus en jaar 

Antwoorde: BA I - Een 

HOD (LO I) lste jaar; ~~ChB I 1979 
lste jaar 

Drie jaar BSc suiwer/eerste jaar 
Een student het hiertoe bygevoeg: 

Vraag 2: 

- Gebruik biblioteek vir eie gebndk 

Watter van die voloende 1§ op hierdie 
oomblik oopgeslaan-oo u tafel ... ? 

Antwoorde: - ~Y penneblikkie 

Vraag 3: 

- Vor~ wat ek invul 

- Tas 

Wat was u besig om te doen oo die 
oomblik toe hierJie vraelys uitgedeel 
~ 

Antwoorde: - ~1aak voorlopige opsomin9s (lees 
+ skryf - nie heeltemal "swot" nie) 

- Ontspan ·-maar net vir 'n ocr1blik. 
- Ek het maar net vir Louis sy boek 

~ebring. 

- Op arms gele en rus l'"!et my kor>. 
- Wors te 1 i ng !'let r1y Heb reeu se Sybe 1 . 

Het vriend met leer(:) segooi. 
- Praat poletiek. 

Probeer agterkor.1 wat in ~Y vori9e 
lesings 3angegc.an het. 

- Dink. 

- 0111 my senu1vees terug te kry Or'l my 
tc.ak te doen. 

En dan is daar noa enkele studente wat kla oor 
die "eenvoudi£1e vorn" >vat hulle r'lOet voltoci. 
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uit die afdelings 

TYDSl<RIFTE 

'N LIED VAN GEBINDEBA~D VEqDRIET 

'n Gebinde band 
is 'n groter bedreiging 
as 'n gewonde olifant 

Ons mor en ons kla, ~ 
maar mnr Porter hou aan om bande aan te dra ~..:) 

Ons pleit en ons dreis 
maar hy S\'IY9 -
en stapel en pak 
gebinde bande, rak na 
tot bo teen die dak. 

rak 

Ons gil en ens skree 
maar hy't vrede daarmee 
en elke oggend word ons begroet 
deur 'n gebinde band see. 

Hoe lekkerder die bindery lag 
hoe minder word ens moed en krag 
Hoe ons ook al stempel en skryf 
en onsself m66r 
met gebinde bande bly ons het nie 

9---:;;--\ < -~~~ 
(~;y,'' ~,:;~ 
:~ ... .-1---//v-~_ -~ ~-- -~-~,:.;:-

¥:f!iz / "C)r= 

//>' {~~~~~:;:; 
//~" ~- -- :-:;--.: 

k~· _;:,/} ~~~\--
/~1/" / f;-/ ~~~~ 

;~tf/i~i [4-Y~~~ f \ \ ~-::s·~_-,~;1~ .. ~'9/~ : ' --~~ ~-~~7...-:::: /i;\ :r ___ --~--~~~ 
~~r/ :;o-__-

~~-:L_ -?:c ··~·.A·.-~/ 
~L, -:r "'· V__.. /· ~ 

voor _;:i-=~· --....l"-,- ~'--;-'<~ ~~ 
~ ,---~~~ -<'J.l 
·;/·~d -~.,:/ ~ Ge 1 ukk i g is oom Wi 11 i e en sy makkers .£;-'~ f/ 

darem nie heeltemal so sleg -
hulle maak al ons stukkende goeters reg. 
En com Willie het altyd goeie raat 
vir alles en nog wat 
van die uitroei van 'n kakkerlak 
tot by die gepiep van 'n ding of 'n iets 
onder jou motor se enjinkap. 

So is lekker en sleg mos altyd verv;eef 
en kan ons en die bindery 
in goeie buurskap saamleef. 

T\NEEDE 

'n Nuwe maand met nuwe gesigte op die tweede 
verdieping~ Mev Elna Schoeman wou-wou noq so 
in die vlakwatertjies van haar nuwe taak rond
speel, toe sleep die deoartementsbesoeke, 
orienteringslesings en boekbestellings haar 
sommer diepkant toe en na 'n maand swem sy glad 
nie sleg nie. As mens nou nog nie verdrink het 
nie, is die klompie stroomversnellings wat nog 
voorle glad nie eers so erg nie. 

~~v Zani Swart het sedert die begin van ~ei al 
etlike spoedrekords opgestel. Die grootste 
probleem deesdae is om vinnig genoe9 vir haar 
werk uit te dink! r1et 'n HOD en Geskiedenis 
as een van haar hoofvakke, hanteer sy navrae 
wat groot kopsere in die verlede veroorsaak het. 

Die Gro6t Virus kruio toe onder Staatswetenskanne 
se toonbank weg! Di~ kom ons agter toe mevv 
Alida Dippenaar en Ria van Zyl gelyktydig die 
groot griep kry. Die ander het vir 'n paar dae 
oog gehou by die afdelin~, maar lang draaie om 
die toonbank geloop. 

Mev Korkie ken na 'n paar alleenbly dae nie die 
versoekinq weerst3an om haar man wat met 'n 
studie-cum-vakansiereis in Europa is, te skakel 
nie. Sy verbasing was groot toe hy die "ontvangs
~an" in die hotel se stem ver...1aq, en dit sy 
vrou duisende kilometers ver is wat hom die 00gend 
wakker lui. As troos het nev Korkie self 'n paar 
dae verlof geneem en het sy die vooruitsig van 'n 
lekker familietroue. 

Verdieping 

Mej Rita Badenhorst het haar eerste nront Gotiese 
toets agter die rug, en sy leef neg.- Oalk maak 
die Grieks, Hebreeus en Latyn wat daagliks haar 
pad kruis dat die Goties so~mer 'n vulletjie is. 

Amper vergeet van die derde nuwe gesig. Mev 
Ren§e Roux se nuwe bril het almal een oaaend laat 
wonder of daar nog 'n nuwe assistent be~in werk 
het. 

Dan is daar op die tweede verdie~ing ook nie 'n 
gebrek aan heerlike verrassings nie. Mej ~agriet 
Lee het eers gefrons toe sy die groat bruin 
koevert op haar lessenaar kry. Dit was egter 
nie 'n briefbom of 'n stapel ordraote nie, maar 
'n doos sjokolade van een van die Proffies: 

Magriet, hoe doen 'n mens dit, jong? 

BE PLANNING 

By Beplanning en Ontwikkeling heers 'n stilte. 
nnr Peter Lor is steeds baie Qroduktief besiq 
met sy drie maande studieverlof, terwyl ~nr ~olf 
Tensing en mej r~ariaan Steyn die langna·.<~eek r>et 
verlof verleng net. ~ej Steyn het andersins noq 
verlof tot die einde van t1ei en sal Junie by die 
vakbibliotekarisstelsel deurbring. 
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DNTSLUITING 

Dobis-projek 

Teen die einde van 1975 het die Biblioteekkomite~ 
en Universiteitsraad 'n beleid vir biblioteek
rekenarisering aan UP aanva~r. Die implemente
rinq van 'n volkome geintegreerde, gekopoelde, 
intydse rekenaarmatige biblioteekstelsel en die 
gebruik van 'n toepaslike, bestaande en beskik
bare rekenaarprogra~pakket is in beginsel goed
gekeur. 'n Grondige ondersoek na die aanvaar
baarheid van die D08IS-ste1se1 (Dortmunder On
line Bibliothekssystem) in besonder, maar ook 
van verskei e ander oorweeabar·e bib 1 i oteekste 1-
sels is sedertdien ingestel. 

In 1976 het mnr H de Bruin (Adjunk-direkteur: 
Bibliotee~diens) wat die Biblioteekdiens se 
rekenariserinqsprojek lei en mnr M C Willense 
van die Universiteit se Afdelina Dataverwerkinq 
'n oorsese besoek afgele. Agt lande is besoek. 
en hulle het onder andere 'n oaar dae aan die 
universiteite van Dortmund en. Leuven vertoef 
waar die DOBIS-stelsel ont1vikkel is. 

Na suksesvolle onderhan~elinge is daarin geslaag 
om die progranmatuur vir die ontsluitingsmodule 
van die DOBIS-pakket te bekom en om dit by UP 
se rekenaarsentrum te toets. Dit is intensief 
geevalueer en teen die bestaande handstelsel 
opge1·1eeg. 'n Or.wangryke verslag oor die onder
seek was teen die helfte van 1978 afoehandel. 
Daar is bevind dat sekere kritiese g~gewens nog 
ontbreek alvorens 'n finale aanbeveling in ver
band met hiblioteekrekenarisering gedoen kon 
word. Ten einde sodanise segewens te bekom, 
het die Dire~te~r (Siblio:eekdiens) prof E D 
Gerryts, die Biblioteekdie:1s se ft.djunk-direkteur 
(Beplanning en Ontwikkeling) mnr H de Bruin en 

r.mr ~1 C :~ille:nse ·van die U.fdelina Dataven-1erkinn 
in Oktober-Nove~oer verlede jaar-'n verdere stu~ie 
van verskeie ~erekenariseerde biblioteekstelsels 
in die buiteland gemaak. Insta11asies van die 
DOBIS-stelsel in Belsie, Duitsland en Kanada is 
besoek en verskeie ander cerekenar·iseerde stel
sels in die VSA en Euro~a~is ondersoek. Nene 
verskillende stelsels is eventueel teen mek~ar 
opgeweeg en verdere aanbevelin~s kan nou a~n 
die Universiteitsowerheid voorgele word. 

Oo srond van die 3iblinteekdiens se olaaslike 
evaluerinq van die DOBIS-stelsel is die univer
siteit ~enooi o~ 'n re7eraat oo 'n internasio
nale se~inaar oor biblioteekrekenarisering te 
La Hulpe, Belni~ te lew~r. Die referaat soos 
deur mnr d~ Bruin aelewer, is noed ontvann en 
waardevolle kontak-is cemaak ~~t verteenwoordi
gers v~n verskeie oorsese instansies wat ook 00 

die terrein van biblioteekrekenarisering bedry
wi s is .. 

Opleiding in die aebrui~ van die DOBIS-stelsel 
het reeds al begi~ en binnekort sal begin kan 
word om data deur middel van rekenaarterminale 
in die biblioteek vas te le. 'n Finale toets
installasie v~n die OJBIS-stelsel se ontsluitinns
module word tans cedoen en na aflooo daarvan 
sal besl~ite oor die ~oontlike volle imolemen
terinq aaarvan geneen word. 

,\·1 e e g e v o e I 
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BUITEIVJUURS 
Hier by ons gebeur die dinqe, ja som~er sc .. 
~ens het nie eers nodig om dit aan te hei~ n1e, 
dit gebeur sommer vanself (as dit maar s~ ~et 
die werk ook was). 

Nou een aand byvoorbeeld, kry Tienie, die jongste 
toevoeging tot ons personeelgeledere, sy eerste 
skok toe hy 'n baster ontploffing en 'n gil in 
die rigting van die boonste verdiep~ng ~cor. 
Toe hy bo kom sou hy mos vind dat d1e s:~g ver
oorsaak is deur een van die stelle buisli9te, 
wat met houer en al, van die dak op die vloer 
beland het. Die gil was afkomstig van 'n da~e 
wat enkele tree daarvandaan gesit en st~~eer het. 
Dit was waarskynlik 'n gil van verligti~s toe sy 
agterkom dat die lig nie bokant haar was nie (wie 
sal tog weet?) 

Intussen het mnr du Toit ook sy onderonsie gehad 
met een of ander skaduagtige persoonlikheid (1·1at 
die biblioteek besoek het) (Lyk vir my ons gaan 
hier noa elkeen 'n beurt kry met so iemand). 
Die per~oon was nogal moeilik gewees en ~nr du 
Toit moes al sy diplomasie moontlik tcepas om 
te keer dat die anonieme "doktor" nie 'n herrie 
in die biblioteek opskop nie. Dit is nosal jam
mer dat die ou nie onder die lig gestaan het 
toe dit geval het nie, dan was hy miskien nie 
nou meer so 'n duistere persoonlikheiD nie. 

Groete uit die Middestad 

BOEKBESTELLINGS 
SKWDERBEK 

0 koud is die winter en kaal 
Bestelafdeling verkluim en lyk asvaal 
Sonja kla steen en been 
Lucia en Valery ondersteun die ge1veen 
Mnr Duminy het sy bes gedoen 
m~ar alles verniet, ons Afdeling is gedce~: 

Jeanette is so voor or die wa 
sy sal nooit weer oor behuising kla 
met TWEE woonstelle op jou naam 
verkeer mens tog in 'n netelige waan 
As iemand wil nesskrop, laat weet haar too cou 
want Jeanette het oor haar gretigheid, vreesli~ 

berou: 

Sylvia en Berry is knaend in die knyp -
dit lyk of die noodlot hul ry 
Berry se tjorrie pak te dik\·Jels op 
en Sylvia kan die ENGI[S net nie geleer kry 
Aan julle twee sukkelaars; alles van die beste 
mag die komende maand 'n fees wee~ - sender 

moleste: 

Rita en Valery werk steeds getrou 
terwyl mev Rautenbach hard spook 
om kop bo boekaankondigings te hou 
Bennie Boekwurm is 'n mooi een 
~1evrou, daar is sor.Jmiges wat jou jou Dosisie bejeen. 

Annemarie het haar hande vol gehad 
om al die bestellers byeen te kry 
'n heerlike ete by Arcadia was die resultaat 
en daarvoor, sal ons jou altyd dank~aar bly: 

Nou ja, so tussen die bestellings, boeke, kontrole 
en koue lugreeling deur 

moet Skinderbek hom weer agter die sker~s ka~oe-
fleer 

Alles van die beste tot volgende keer 
Hard werk en mooi loop -
ONS WERK ONS EER 
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van die buiteposte 
IVlEDIES 

Aangename Kennis ..•.... 

klink oietjie mostert na die maal! 
~aar in elk geval! Alhoewel die Mediese Biblio
teek in die nuwe kliniese gebou maar redelik 
onlangs in gebruik geneem is, voel niernand rneer 
ontuis nie. Die oue het waardig plek gemaak vir 
die waardige nuwe. Die biblioteek is ligen 
stil - 'n rustigheid wat teweeggebring word 
deur die uitsluiting van die stadsgewoel. So 
'n regte studie-atmosfeer. 

r·!ej A Pienaar is die hoof-bib 1 i otekaresse. Ons 
het drie vakbibliotekaresses te wete Mej A Pie
naar, mev J ~1 Cilliers en mej S S MoJler. 
t·:ev E W du Plessis en mej L Botha doen toonbank
werk. Ons het natuurlik een haan onder die 
henne in die persoon van mnr L Greyling. 
Mnr Greyling werk van twee uur smiddae tot 
saans. 

Op 9 Mei 1979 is geskiedenis gemaak. Die tee
karner het amper uit sy nate gebars toe 23 mediese 
bibliote~arisse van die Pretoria-Witwatersrand 
gebied en een uit die Kaar die tweede vergade
ring van die Mediese Biblioteekvergadering van 
Suid-Afrika bygewoon het. 

Dit was duidelik dat die aanwesi~es graag wou · 
gesels oar hulle ondervindings en probleme, want 
elke halfuur-lange onden-1erpsbesoreking moes 
weens sebrek aan tyd kortgeknip word - miskien 
het die informele aard van die vergadering en 
die rondetafel-sitformasie bygedra tot die vry
moedigheid. Die gevolg was vru0bare en leer
same samesprekings. Oar 'n koppie tee en 'n 
bord kos, kon ons ons kollegas beter leer ken. 
Ons hoo? om op hierdie basis voort te bou! 
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KLINIKALA 

vakansietyd. 'n Woord wat vir 'n student so baie 
kan inhou: rus, plesier en jolyt, maar vir die 
ongelukkiges ook die inhaal van verlore en agter
s ta ll_i ge tyd en werk . 

By die Klinikala-biblioteek word die druMpel ver
al nou deur laasgenoemde groepie platgetrap wat 
meebring dat die kleiner getal studente nou rus
tige~ kan studeer en ons nie deur "oorbevolking" 
genoodsaak word om daagliks kop te krap oar 'n 
tekort aan studieruimte nie. Die dieetkunde 
studente maak gereeld 'n ~root deel uit van die 
studente wat die biblioteek daaaliks besoek en 
vergemaklik s6 die taak om 'n gaatjie vir 'n 
skraal lyfie te vind. 

Verblydend van die "oorbevolkingsprobleem" egter. 
is die feit dat die biblioteek hier 'n doel d~en 
en in 'n hoe geringe mate oak, in sommige be
hoeftes voorsien. 

Mev W E Vorster 

DNDERS-1 EPOORT 
Dis 'n byenes in die biblioteek op understepoort 
- dis studente en dosente en nagraadse studente 
en tegniese assistente en die meeste van hulle is 
by die fotostaatmasjiene. 

Ondertussen hoar ons van Rank Xerox dat ons foto
staatmasjiene aan "morning sickness" ly - dit is 
net in die oggend (wanneer almal storm), wat 
hulle nie wil werk nie. 

Sit ons 'n "buite werking" bordjie op die masjien, 
en een student probeer ten spyte daarvan, om 'n 
afdruk te maak, dan werk die nasjien natuurlik, 
en ons word so snaaks aangekyk - hoe kan ons dan 
s~ die masjien is buite werking as hy wel werk?: 

~laar moenie dink dit is net ons fotostaatmasjiene 
wat besig is nie. Ons uitleenrekords het net so 
gestyg, ons gereserveerde studieversamelins word 
druk aebruik, en die aantal bibliografiee wat 
opgestel meet word, oortref alle rekords. 

As dit so aangaan, sal die biblioteek se grootte 
en die aantal bibliotekaresses moet verdubbel, 
aangesien die werk meer as verdubbel het. 

Ons het 'n paar interessante nuwe boeke ontvang -
iets wat ons leke van Veeartsenykunde darem oak 
kan verstaan; o.a. 

Behaviour Problems in Dogs deur WE Campbell, 
waarin onder andere die volgende.aspekte be
hande 1 \vord: 
probleemhonde; probleemeienaars en -omgewings; 
die ontleding van die probleemoptrede van 'n 
hand; voeding; probleme wat met klein hondjies 
ondervind word; algemene gedragsprobleme, ens. 

Dis 'n baie oulike boek vir hondeienaars en voor
nemende hondeienaars. 

'n Ander boek wat ons ontvang het is: 

The Book of the Doberman Pinscher deur 
J ~cDonald Brearly. 

Hierdie is 'n boek vir enige liefhebber van die 
Dobe~an Pinscher. 
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LANDBOU 

Hier op die ooska;;1pus is dit baie bedrY'·Iig - die 
wintereksamens ko~ nader, die biblioteek word 
druk besoek om aftve voor die boeke deur te 
bring en lesings in te haal. 

Die biblioteekpersoneel het 'n drukte beleef 
met die werk om kaartjies in te liasseer en 
boeke weg te pak van die herkatalogiseringspro
jek. Danksy die personeel van die ontsluitings
afdeling, is ~et 'n massapoging weggesoring o~ 
die kaartjies in te liasseer. Die aant31 boeke 
wat gedurende die week van 14 - 18 Mei w~ggepak 
is beloop 992. 

Die bindprogram het die groot agterstand begin 
inhaal deur reeds ± 1 200 te laat bind. 

Ons groet vanaf Landbou. 

Bi blioteek verbrui ke rs 

! ndispensable 

~y sh.?rtr.~ad's vile and deadly sl~, 
c;nd : can. nei tl;e~r spe l Z no2• uri te, 
Yet ~ am oeaut~;~z~ I knew. 

~y voice is ~~sicaZ and Zow
3 

My Zi;:s are red3 rmJ skin is ?L'rzite~ 
t~ shorthand's vile and deadly slow. 

I don't know prox. from ulti~o~ 
My t''"Jiw:r is an r:Mfu.l sic:ht 
Yet ;·am~ beautiful~ I kn~., 

As r ao tF:poing to-and-~~o 
l·.'y f{;•.J.re is. a rare deli~:-ht' 
M?..J. sn;rthand's vile and dea~Zy slow. 

My v:.r.ctuation 's bad, and c;..! 
l·!y ~2·..:zsp of Engliah is but slight. 
let I :zn beautiful, I Kr:.o7.;. · 

The b~s-> wil~ never~ let .":":e -~0 • 

7.~ t~f:~;~h~;~~ s n~~ l~e ~~/ ~;~}~~ slow, 
.ret I :::n be:z~tti_t":.tZ, I kr.a-w! 
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UNIVERSITEIT VAN PRETORI~ 

KALENDER VIR 1980 (HOOFPUNTE) 

14 Januarie 

5 Februarie 

12 Februari e 

13 Februari e 

2 Apri 1 

14 Apri 1 

23 Hei 

29 Mei 

27 Junie 

21 Julie 

1 September 

10 September 

10 Oktober 

17 Oktober 

22 Oktober 

24 Oktober 

29 Oktober 

29 November 

Promosieplegtigheid 
14 - 18 April 

20 Junie 

12 September 

14 November 

- Aanvang van akademiese jaar. 

- (a} Opening van koshuise vir 
nuwe voorgraadse eerstejaar
studente. 

(b) Alle nuwe binnemuurse 
voorgraadse eerstejaarstu
dente meld aan om 14h00 by 
Loftus Versfeldstadion. 

- (a) Opening van koshuise vir 
ander studente; en 

(b) Inskrj'\'Jing: Alle ander 
studente : 09h00 (verskeie 
1 okale). 

- Aanvang van lesings vir alle 
studente (uitgesonderd die 
Fakulteit Geneeskunde, Tand
heelkunde en Veeartsenykunde 
wat eie roosters volg). 

- Lesings sluit af vir Paas
vakansie. 

- Lesinas word hervat na Paas
vakansie. 

- Lesings sluit af vir lang
na\veek. 

- Lesings word hervat na lang-
na\·Jeek. 

- Einde van eerste semester. 

- Begin van tweede se~ester. 

- Setlaarsdag. 

- Lentedag. 

- Krugerdag. 

- Lesings sluit af (met uit-
sondering van Ingenieurswess 
en Landbouwetenskapoe -
2de tot 4de studiejare). 

- Aanvang van somereksamens 
. (met uitsondering van In~e
nieurswese en Landbcuweten
skappe - 2de tot 4de studie
jare). 

Lesincs sluit af vir Inqe
nieur~wese en Landbouweien
skappe (2de tot 4de jaar}. 

- Aanvang van somereksamens 
vir Inaenieurswese en Land
bouwet~nskappe (2de tot Jde 
jaar). 

Sluitina van koshuise en ei~
de van tweede semester. 

- Herfspromosieplegtighede. 

- Fakulteite Geneeskunde. 
Tandheelkunde en Veearts
enykunde. 

- Lentepromosieplegtigheid. 

- Fakulteite Veeartsenykunde, 
Geneeskunde en Tandheei
kunde. 

Skooltermyne : Transvaal : 198Q 

Eerste termyn 

Tweede termyn 

Derde termyn 

Bykcmende vakansie 
dae 

- 8 Januarie - 27 r'a3rt. 

- 16 .O.pril- 10 Julie. 

- 5 Augustus - 4 Desember. 

- 6 Oktober tot 9 Ckto~er . 
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Mej Jolinda du Toit 
Ontsluiting 

Mej Rentia Wannenburg 
Tydskrifte 

W ElK OM 

Mnr Tinie Bekker 
Macfadyen Biblioteek 
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Mev Johannie Nel 
Ontsluiting 

Mev Zani Swart 
Vakbibliotekaris
assistent 
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j unie 1979 
Op Woensdag 13 Junie 1·:as orofessore ; n ;)1 I i J:::::·
kunde. hoofde van aroot bijliote~e en sen c~ ~r-':

tingswerkers hier byeen 0::1 :or die c::deiJ ... ~ ""''" 
biblioteek- en inligtings~e,..~ers te ~eral si!ag. 
Dit hou verband met die ~eao~ce ~ersieni~a ~an 
leerplanne en leerg:wc:e ceo.r U.?. se Deoar:'?--en: 
Biblioteekkun:e. Interessante en s:i~ulerer:e 
gedagtes het :yaens di~ r0r:etafel:esore(i~~ na 
vore qeko~. -aar ~an c~e e'-~e van ~ie clg ~as :·: 
duidelik dat ~og :aie ;~Jir<. :eoian en :ewerk s!i 
moet word om :ie noJige ~erruwin~ in bi~lio:eek
kundii]e c~l~Jir.g :e D.:.-.er-•ste11ig. 

'n Grondi~e ~ennis van die :eori~ en beginsels ~~1 
die bibli~tee~kunde is noo:saaklik 0~ die ~it· 
dagin<Js van die :,ib1ioteek:eroeo in 'n ven.":::e
renae w~reld steeds op ·n sinvolle ~erantwoorde
like en prinsipiele wyse die hoof te bie·j. Jit 
is egter nie cenoeg nie. :ie afges:udeerde •·:at 
oo orofessionaliteit aanso~~ak wil ~aak, ~oe: 
teorie, beginsel3. tegnieke en retc~es ock ret 
vaardigheid en vernuf in die prakty~ kan tceoas. 
tlet soos die ~ediese student later •, insou~:irc 
met vaaraigheid moet kan tcedien. sal die bi~li~
teekkundestudent steeds die ele~ent~re :egnieke 
en metodes in die prakt;k Goet <an toeoas. 

Die praktika wat onder leiding van die dosent ir 
die departer;;ent se 1 f ~edoen 1·1ord, is nie genoeg 
nie. Soos die student in ander bercepsrigtings 
gedurende sy opleiding in die praktyk self :·oet 
gaan optree, behoort oak van die bi~lioteekkunce
student 'n bepaalde beroepsvaardigheid vereis te 
word alvorens die basiese :eroeosk~alifikasie 
aan hom toeaeken word. Soos di~ skoal en die 
hospitaal bereid is om by cie oo1eiding van die 
onder'\·1yser en mediese dokter hulp te verleen. 
kan die grater bib 1 i oteke verioJag 1vord om 'n Je
langrike bydrae tot die oo1eiding van die profes
sionele bibliotekaris te lewer. 

In hierdie verband is ens 3iblioteekdiens berei~ 
om met diegene \vat vir die opleiding in bibliotee<
en inligtingswerk verantwoordeiik is saam te wer,. 
Die toekoms van ons beroeo berus ir~ers :n 'n 
hoe mate by die gehalte van die opleiding wat sy 
beoefenaars ontvang. Ons 3iblioteekdiens sal sy 
verantwoordelikhei~ in hierdie verband graag na
kom. 

Hoe praktykgereed die afgestudeerde ook ~ag wees; 
die biblioteek ~ag sy eie in-diensccleidingsoro;~!m 
nie verwaarloos nie. :ns ~et die afgelooe oaar 
jaar heelwat aandag hieraan geskenk en ons eers:~ 
algemene personeeiheidlei~ing sal hooeli~ ~ers
daags beskik.baar 1-<ees. r-•et behulp daarvan sal 
ons interne ople1dingsaksie nag sinvoller voor:
ges it kan ~.;ord. 

Tog sal die verv1el"\ving van die nodige kennis e.., 
vaardighede steeds afhanklik wees van ons elkee~ 

se innerlike motivering om onsself beter vir 0'"'5 
taak toe te rus. Daarb?ne1vens kry die kenni s e~ 
vaardighede 1·1at ons 1-:el vel"\oJerf. sy volle Dete,~
nis wanneer ons dit aan a~der diensbaar stel ~ 
wanneer dit word soos saad wat in vrugbare gror: 
gen l het. 

Prof E 0 Gerr_vts 

u.p.- biblioteekdiens- nuusblad 

1 
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Soos uit d~2 ·235 2 i:~a~e van 3ijlikasie blyk, 
moet d~3r r:J R=~ ~a ~oor~ereia~~cs~erk gedoen 
wor1 voorcat :"2 -~ 5-ontsluiti~cs~Jdule qeimple
menteer kar ~c~j. SJ ~v. ~oes 'n-lys van alle 
takbibliote~e .an ~ie 3iblioteekciens ingevoer 
word. asoo' ~f~i~1::nse sto~woara-lvste. Laas
genoemde is nc:ia :~aa: titels van ~erke. koroo
ratiewe ou:eurs~a~e e~ outeurs ~et S!amqestelde 
vanne deur JJ3:S :erc:eer word en 'r stoowoordlys 
\vat verhoe3 aa: ~~ar :'JK inskrywings onaer niks
seggende woJr:e ~e-aa, ~ord. So JV. sou die . 
titel "Ont ... ii-;.".::1ir·.:s-:=::ses van di:? kir'1d" sender 
'n stom-:oo··aLs nie ret onder ''ont\·Ji~i(elings
fases" en ·~ir.:' .:eiiasseer \·;ord nie. rr.aar ook 
onder "van' en d"e·' .. J.oar·te lys::e ~soak vir 
die verski:ler:e :::le noaig, aan~esien bv. die 
\voord "die·' in . .;frikaans 'n stoo·.·.oord behoort te 
wees, ~aar nie in ~n;els nie. ens. 3inne elke 
taal is d.Ht' CJi< ::.Ja~·:e 1vste vir· auteurs en 
titels noai~. 3v Jie ops~el van aie Afrikaanse 
stopwoordly~ vi~ :Jte~r~ het ons oo 'n verdere 
interessan:e :ro~l2e~ afoekon. :ie woordjie 
"van" behocn .·.el vir· kot·Joratie.-:e auteurs 'n 
stopwoord ::e , .. ees ( ":e:nn:errent van 3esondheid" 
behoort nie c;-:er va~" te liasseet· 11'fe) maar r.ie 
by s aamges te 1 :e vanne ni e ( "G van der 1·'erwe" 
behoort \·;ei o.::, crje!· "'.'an" te liasseer). Gevolg
lik moes ens cie ~fr~,a~nse stoo~oorolys vir au
teurs in t~ee verceel. naamlik een vir korpora
tiewe en een vir sersoonlike outeJrs. Hierdie 
probleem kc~. saver ens kon vasstel, in geen 
ander taal voor nie. 

Voordat DC3IS egter .:;naal "aangeskakel" kan word, 
moet 'n he~e ~=ntal :esluite nog jeur die Biblio
teekdiens :enee~ ~Jrd. o~der ana2re 1n verband 
met die in~ouJ van die re~oras wat ~eskep gaan 
word, die vor~ va~ die toekonsti;e ~atalogus. die 
tipe onder.·;er!:'son:slu~ting, signatuurstelsel ens. 
Or.dersoek in ·.-ert-a::d '1ier~ee is r.ou aan die gang 
- daarom sien die On:slui:ers aeescae so min van 
mej Coertze~ 

In 'n projek -et so :aie fasette seas die rekena
riserings:ro~e< ~s vcorstelle cor 'n oeoaalde 
faset dik~eis af~ank~ik van beslui:e wat vooraf 
oor ander fasette ge~ee~ moet wore en raak skedu
lerina van a1 die on:ersaeke noqal sekompliseerd. 
Oaaro~ is vir hi=rdie sKeduleri;g ook van die 
rekenaar ;ebrJi k ge~nk om 'n netv;erko:--ogram van 
alle nodi;e :ake op :e stel. ~oewel h1erdie 
program aan ~'1S ;etcJn het dat dit jra ~oeilik sal 
gaan om ons :eik:?ns van 'n eksoeri-entele DOBIS
stelsel :een 2 C~to~er 1979, 'n paralel~e DOBIS
en hanQ,.ontsLithgs:elsel teen Jan'Jarie 1980 te 
bereik, bly ~iersie Jatums steeds ens mikpunte 
en sal ons cr.s :es C8en om by nulle te bly. 

R E ionsina 
Afdeli~g B~planning 

en Ontwikkeling 

2 

·~ AFRICA~~-KAT~LOGUS 

Van dr P~ter Sulzer en ~erena ~Uller het in 1?~7 
Africana-S1~~luna und Af~icana-<ataloq i~ aer 
Sta\3tb1::.'11'0r~trntertn•jr versK'/'l as vol. ~~ 
1n e11e reeks i·l1tte1~der· Basler Mrik:a 
Bibl iographien. 

Beide medewerkers aan hierdie katalogus is 
verbonde aan die Stadtbi~liothek ~interthur 
(Switserland); dr Sulzer, wat vir homself 
Afrikaani geleer het en CJteur is van o.a. 
Schwarz und Braun in der Afrikaansliteratur 1) 
er;--nRen~erke van die Afnr<aner in c1e so1eel 
van sy 1 iteratuur" 2), is trouens dir·ekteur 
van die Stadtbibliothek. Van he~ is ook die 
oorsigtelike inleiding: "Die Africana-Samr.1lung 
in der Stadtbibliothek Winterthur; Afrikanische 
L i teratu ren und Sprachen". 

Naas 'n kort oorsig van die ontstaan van die 
Afrikaanse literature, gee dr Sulzer in sy 
inleiding ook 'n oorsig van die ontstaan, doel 
en terrein van spesialisasie van die versameling: 

In 'n paging om 'n gebalanseerde nasionale boeke
versameling op te bou, het die Cpenbare biblioteek 
Winterthur in samewerking met twee-en-twintiq 
ander Switserse biblioteke in 1963 onderneem om 
spesiale versamelings op te bou. Naas ander 0e
biede spesialiseer die Stadtbibliothek Wintert~ur 
in die taal- en letterkunde uit Afrika. Die 
versameling word onder die volgende onderwerps
hoofde opgebou: 

Linguistiek (hier hoofsaaklik grammatikas en 
\voordeb.)eke), 

Volkskunde (Folklore), 
nuwe letterkunde werke in Afrika-tale (waaronder 
die "auf afrikanischem Boden entstandene 
Afrikaanso ingesluit word), 

nuwe letterkundige werke uit Afrika 
pese tale, 

Eu ro-

'n keur uit polities-historiese geskrifte en 
L i teratuur\·Jetenskap, 
Die "negritude"-be\veging se oovatting van 
Afrikaanse•literatuur, waardeur ook werke 

uit Amerikaanse en \~es-Indiese sfere ingelsuit 
word, word nie hier gehandhaaf nie; van Arabie~ 
wat hoofsaaklik in Noord-Afrika gepraat word, 
word net wat in Europese tale vertaal is opge
neem, die res is nie by hulle begrip Afrikaans 
ingereken nie. Die versameling bestaan dus 
hoofsaaklik uit r.1oderne literatuur van Afrika 
suid van die Sahara en or.1liggende eilande. 

Tot sever die inleidende gedeelte van dr Sulzer. 
En hiermee is tot by die katalogus-gedeelte ge
vorder, wat die ondersceker onmiddellik voor die 
vraag te staan bri~~= wat was die doel met hier
d i e pu b 1 i k as i e ? 

'n Biblioteek se kataloqus, hetsv 'n alfabetiese 
of 'n onder\·Jerpskatalogus, of beide katalogi of 
'n woordeboekkatalogus is vandag vir die gebruik
er 1veinig r1eer as 'n vindlys 1vaardeur hy kan vas
stel of die biblioteek oor 'n sekere oue-likasie 
beskik en, indien wel, \vaartussen die. tien of 
honderdduisend ander - dit op die rak te vinde 
sal wees. Hierdie toestand het ontstaan o~aat 
biblioteke oor die algemeen net makrografies, 
dit \vil se die titels van eenhede soos boeke, 
pamflette, tydskrifte, ens., ontsluit. Hoe 
dieper die ontsluiting, hoe bruikbaarder \vord 
die katalogus. Die volgende stap is 'n anali
tiese ontsluiting wdar tydskrifartikels en hoof
stukke uit boeke ontsluit word, terwyl mikrogra
fiese ontsluiting, 1vaar onderwerpe ontsluit 
word deur 'n aantal kernbeqriope uit 'n arti~el 
of hoofstuk of boek of watfer inligtingstuk ook
al, uit te ligen as soekpunte daar te stel, die 
ideaal is waarna vandag gestreef moet word. 
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Die gepubliseerde katalogus van 'n hiblioteek 
kan aileen tot sy req kom wanneer die navor~er 
of belangstellende d1rekte toegang tc.: die bib
lioteek se voorrJad het. Hoe ontoeq~nkliker die 
biblioteek vir die navorser word en hoe ooper
vlakkiger die ontsluiting, hoe meer neen die 
bruikbaarheid van die katalogus af tot dit later 
nie meer is as 'n lys wat nei die blote bestaan 
van sekere items aankondig nie. Daarby moet 
onthou word dat 'n biblioteek se katalooi nooit 
volledig is nie en nooit op datum nie e~ daarom 
sal so 'n gepubliseerde katalogus wat nie ~ereeld 
aangevul word met nuwe aanwinste nie, beperk bly 
tot die biblioteek se voorraad op 'n 9egewe punt 
in die tyd. 

Oie Africana-Katalog in der Stadtbibliothek 
Hinterthur is opgestel en van 'n inleiding voor
sien deur Verene MUller. Daarin is die ver
sameling onder die volgende hoofde ingedeel: 

Afrikanische Linguistik und Literaturen 

Sprachwissenschaft 
L iteraturen 

Nichtliterarisches Schrifttum 

Geschichtsscnreibung, Politik 

L iteraturo.oJissenschaft 

Hierdie hoofde is weer onderverdeel in gebiede 
soos Nordafrika, Zentralafrika, Ostafrika ens. 
of in genres soos Dramen, Lyrik ens. of ander 
hoofde na gelang die geval mag wees. 

Die voorraad is hoofsaaklik makrografies ontsluit; 
hier en daar is selfs analities ontsluit. Daar 
word egter geen aanduiding gegee wat die krite
rium \oJas vir die opname van die bevoorregte tyd
skrifartikels in die katalogus nie, soos iten 
1414, dr Sulzer se artikel uit Tydskrif vir 
Letterkunde waarna vroe~r in hierd1e resensie 
verwys 1s. Ander artikels kom hoofsaaklik uit 
African Studies en Journal of African Studies, 
maar n1ks u1c Limi, n1ks u1t Standount:e en n1ks, 
behalwe bogenoemde artikel, u1t lydskr1f vir 
Letterkunde nie; of moet aangeneem word dat 
slegs h1er en daar iets verskyn het wat anali
tiese ontsluiting regverdig? Daarby word artikels 
en/of hoofstukke opgeneem uit publikasies (tyd
skrifte, reekse of koerante?) wat op geen manier 
in die katalogus teruggevind kan word nie. So 
het byvoorbeeld onder andere items 765, 1313 en 
1690 in Oer Landbote en items 269, 272, 274, 
282 en andere 1n Dt. Akad. d. ~·liss. zu Berlin.· 
Inst. f. Orientforschung, verskyn sonaer dat 
h1erd1e pubi1Kas1es op enige manier in die kata
logus nader geidentifiseer word. 

En tog moet hierdie katalogus ven·Jelkom \•lord, 
omdat Bibliografiee oor die Afrika-t~le (Afri
kaans uitgeslote) nie volop is of gereeld bygehou 
word nie. Daarby is items, veral uit Ouitse 
publikasjes, opgeneem wat nerens anders opgespoor 
kan word nie. Ewe-eens sal die navorser/belang
stellende die bymckaar bring van items waarvoor 
hy se 'n tiental ander bibliografiee of indekse 
moes raadpleeg, verwelkom. Ten slotte moet die 
publikasie van die katalogus ook binne die op
bou van 'n nasionale boekevoorraad vir Switser
land gesien word, waar dit as aanvullina dien 
tot die kataloQi van die medewerkende biblioteke. 

Drie registers, 'n alfabetiese- (dit \vil se 
alfabeties volgens outeur of titel na gelang 
van die hoofwoord), 'n land- en 'n taalregister, 
'n gebieaska~rt, 'n lys van afkortings en die 
samesteller se inleidinq dra daartoe by om van 
die kataloous 'n bruikbare bran te maak. Be
langstellendes en Africana Biblioteke sal ten 
spyte van c~e tekortkominge tog nut van die kata
logus kan he. 

Die publikasie kan van Die Basel Afrika Siblio
graphien, C.;-4~01 Basel, Schweiz bestel \'lOrd. 
Prys: Fr.:::.--. 

3 

1. 

2. 

Basel. ·.~rika-ver13r;, 1'?72. ''itte~L...nnen 
de r 8 ~ s 1 e r ~ f r i i.. J i3 i j 1 i o g rap n i -211 ·; o 1. : ) . 

!.n: -:-:<ds~.rif ;ir ;..etterkunde. :-\~i 1~-:;. 
.juv1e ~-ee,.;s ..... : ~. -1/::;). 

In die wyaste sin ~an die woor1. m.a .... 
komenae vanuit ~frika. 

?EEi 

DIE STAFFC~DS~IRE 3ULLTER~IER 

Ek wil graag hier 'n ietsie vertel van 'n honde
ras wat nog oaie onbekend is in Suid-Afrika. En 
aan~esien ?nbeken9 onbemind is, wil ek graag die 
Starfordsn1re aul 1terr1er aan ~eer nense bekend 
ste 1. 

Die meeste mense dink 'n Staffordshire Bull
terrier en 'n Sullterrier is dieselfde hand. 
Inteendeel - dit is twee heel verskillende honde
rasse. Terwyl die Sullterrier bekend is vir sv 
kwaaiheid en sy varkgesig, is die Staffordshir~ 
'n mooi hond. K1vaai ook, o ja, maar net r.et 
vreemdes. Vir sy eie ~ense sal hy sy lewe co
offer. 

Die Staffordshire het 'n hele klo~pie goeie ounte: 

1. Dit is nie 'n baie groat hand nie, sowat 
50crn hoog. Hy is egter baie sterk qebou 
alhoe~el hy nie baie eet nie. Hy k~n ~e~ 
ander ~oorde 6f 'n huishond wees, 6f 'n 
werfhond - hy is egter beter as dit, hy is 
a 1 bei! 

2. Dit is die mees gehoorsame hand wat ek ~~n. 
Dit is net nocig o~ een maal oor 'n ding te 
praat - let wel, te praat, nie te raas of te 
slaan nie, en dit sal ook die laaste keer 
'.'tees. 

3. Die Staffie's is baie lief v1r kinders. 
Hulle het oneindis baie geduld en is ook baie 
spelerig. 

4. Die beste eienskao vir my is sy qetrouheid. 
Geen vreendeling sal dit waag om-nabv sv mense 
te kom nie. Se 1 fs as een van sv eie- me-;,se 
iemand anders in die gesin afknou, sal hy 
~ie p~rsoon waarsku. En as sy baas met 
~emana ancers baklei, sal hy hel~, sond~r dat 
~ mens hom hoef te vra. 
Gelukkig is hy daarby so gehoorsaam dat as 
jy wil h~ hy moe~ ophou baklei, jy slegs sv 
naam hoef te noem. · 

Die Staffordshire Bullt2rrier se slegste eienskap 
is eintlik ook 'n goeie eienskan, nl. dat ashy 
baklei, baklei hv tot die dood toe. Hy laat geen 
vreemdeling op s; werf toe nie, tensy sy bJas 
toestemming gegee het, 'n PAS OP VIR DIE HOND 
bordjie is dus definitief nodiq, en jy sal elke 
kuiergas oersooniik r.oet ontvang en eers Jan 
d1e Staffordshire voorstel. 

Die Staffordshire is nie 'n keffer nie, hv sal 
een of t•·1ee blawwe gee om te waarsku, en ~erder 
sal hy sy bek geDruik om te byt. 

Is al die eienskaooe nie net wat 'n mens vJn 
eniae hand verlana nie? En hy sal jou nag liewer 
h~ ~s wat jy hom ~aan h~. 

Glo ny, as u eers eenmaal 'n Staffordshire Bull
terrier genad het, sal u altyd weer een wil re. 

r~ej F de Villiers 
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uit die afde!ings 

LEENDIENSTE 
~'er ~dan dit heel be~r\~ig, maar o~s nou ~~e werk 
:! to~~oank o~ datum. 

vev ~~anda Viljoen he: - Jietjie in Port ~1i:abeth 
;~!n ~akansie nou en s~ -et ait terJe~ ;eniet. 

'':j .'·!at·ie Schoeman he: .-.- 'n langna\vee.- in die 
:e~ce ~an SaDie aaan ~:~:stao. Nou worJ s~ die 
-::~Ji '.'an too~J3r-1K cer:c:-. "~arie aaan JJk .;ir 
:~'e ~eKe met va~an~~e: ~a die Eiiana \aka~sie
:~~j e1 daarna na Lo~is -.-;c,ardt. 

"-::: Zz:nne Jo:.JJert ga.::n :"'" ':t v:eek in die ·.·.ildtuin 
.!,.:~nsie nou. Seniet = ,e comblik daarvan. 

~·ej ;.j ri 1 e Roux gaan c::--. vir 'n 1o~eek net : :?kker 
,.~5. Seniet dit. 

·~::v rlz:nnetjie Erlank ... e"s die skole is al ;esluit, 
s::at sy die ~esels~aJ ~!n naar kinders kan geniet. 

~-::: ~ev Irene Venter ~ar Jns nie heelte~al ~uishou 
~~=. ri.:~ar man ~nr Neels ~enter is klaar ~e: sy 
,-'1ite!·e opleiding. :~sse vir hom baie ~velkom 
::·"JC 'Jy die '·'erensky-::;':1io:eek. ;.:ulle L.ee 
~s ~~u saam besig om~::- geed uit :e sJek ~ir 
~.:le ~uwe huis. 

~~v ~3ra Grobbel.:~ar cen':t nog die oeselskaJ van 
k:ein Irene en sy we~s :'ntlik dat ~y ~y haar kon 
::; <'· 

:~~er~iblicteeklenir;s 

~·er ~v Inter aaan a112s, 5005 gewoonl~~. ~cor 
:•e ···•i~d. ~ 

'.: 'n suksesvolle bes::· de:.Jr mev Denise >i':eeler 
:?'1 mnr Otto aan Unisa 'sal ons \·1erk nou n:eltemal 
:J datum. As ons so a2~1ou, het ons een van die 
:=e die ~ateriaal nog .:or Jie gebruikers :it 
:angevra het. 

<:elder 

''-:v Geraldine Wilkes r:: a~oer haar been 1el ik 
:eseer tee 'n trollie :: haar been geval het wat 
:J die vloer vasgehaa~ -et. 

~ej :rene Venter hc:.J d!rem nog die fort in die 
~iddae. 

~reserveerde Studieve ... ~ar-el ing 

-ier by ons het daar 'r vera~dering olaascevind: 
-ej Erna Klepper staan ~ou.hler aan.die ~?of. 
:ie Joeke is uit die •c~e iUg gesku~f. u~e 
-ense wat hier werksaa- is tydens d1e Jes,ge 
:yd van take en toe~se ·s r.1ej Erna KloJper, 
-,r :<.obus Fouche en :-;e• 4nette Booyzen. 

'-''lr '-obus Fouche het e• sar.1en geskryf en C'lS hoop 
:it ~et goea gegaan. 

::.z:) : . .::r:r:.ie ::·.(:::>..._.:~ ::.;: '~ 
·_·-£..;.·!.~se =-..:a~:: :~~~ t..·._ -'· 

~~a :.."a!.,-~ i..:..::~·. 

CO!~i..CZ~"!..r..;: -~a .:·~e 
:..-,.,.:~ Z.:: =-; .:·:· ~:-c;.~>:·~e~ 
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Klein<;eic 

Hier gBn ci: r,::el :-edr_'/\'li\1. ',;,:lnr'eer ~1ens 00~ j] 

oncer so L:i:?r';r-:-na :...or1, stJan d1ar 'n I;Hln tc. 
van, r1ense. 

Mnr Abrie V~~ser en ~nr Jan du ?aan nou daren r1} 
die for·:. 

As 'n ~ens 'lOu ~ooi kvk dan hou Kelaer en Klein
geld se nense :ie fori. Met anaer woorae, die .. ~
bou bl:t darem rog staan ten soyte ·:anal die 
stuaente wat c~s bibliotP~~ besoeK. 

BOEKBESTELLINGS 

NUUS u:T BJ~<.:S~STELLI.'lGS 

Boekbestellincs becin elke daa o~ 'n nuwe noot 
want ~ev Sonja ?otcieter het ~aart8aand by die 
Ad Libitum Koo~ aa~gesluit. 

Die noodlot het mev Rita Bates nou een middao 
sleg getref tee sy heel onskuldi~ op oad werk t;= 

was en 'n grys nlits voor haar injaag. Haar r.o:or 
is lelik beskajig en sy meet nou vroeg-vroeg o~
sta.:~n or.t betycs die bus \·lerk toe te haal. 

Mev Jeannette ~nslin verlaat ons die einde van 
Julie .:~angesie~ die studies druk en sy nie alles 
kan benartig nie. 

Van die personeel beoog om met fietse in die toe
koms te kern werk om petrol te bespaar. 

AFRICANA 

Hier hou die volcende mense noa koo bo water: 
mej r~ari e Nortje: mev ~1aretha Kuh l es en mej Magri et 
Bruyns. 

Hulle s:uur net oulike grappies van hulle kant af: 

Oupa: ".'let ,-;e':.=:e -:.s se:(er. Versr;c:nii;;e mWLne 
2.ara<: ~ .,n c-:.n.~ ee2•s ". 

/.Ja:_;ist"!':::J.t: '';:·~ .{("Y'.St~._-:hel, se icz: t.:d e~! Jq.u L-'1·~~~ 
._.-:-01-ade :-e.;zad ;zet". 

''.'':;•::?er, ,;:,:( :z.~t woor·.:·e Jenad, .'??aar ~=: 
:: :-•: n-:.-2 '<:::.:>73 ;:,Y"j o.'?? ;z:, Z :e te gebr:.-~:: 

r: :..:! '' • 

WI~TE~~ODES 1919/1979 

Fig. ~6 is 'n ~ooi mantel wat bij da~ sowel als 
saands kan gedra word. So 'n mantel kan gemaa~ 
word van ~ijna enige soort materiaal. maar dit 
lijk taie :eftig van swart satijn ret 'n geblo~
de of ~ekleuroe veering. ~an die ounte van die 
~raa9 nang srote kwaste. en die mantel word 
vasge~aak ~et JikKe koord ook ~et kwaste aan 
die kante. Franjes random aan die kraag staat 
OOk r.lOOi. 
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Fig: 4? is 'n netjiese manteljak van AssamsiJ, 
mo01 u1tgeborduur co die baadje, onderbaadje, 
kraag en mouwe. WeersKante voor en agter het 
die baadje en rc~p ~ee plat plooie. Die onder
baadje word vas ;ekr.oo~ met ses hangknope, en 
ook die lijfband r:1et t· ... ee hangknope. 

JBrandwag, 25 Noverncer 1919) 

WENKE VIR DIE :OI~r 

GESIG ROO!-! (CoLd ::re:::J. 

Laat bij die ;;:pteei< ,::_-1-;eeg, maar maak et!:_""' c:an, 
dis baie goec.<oper. 

Spermasetie 

Wit was ••. 

Aman.de lo lie 

Lemoenb lo11LJate1' 

~ ons. 

'4 ons 

4 ons. 

(O!'ange ~ower ~~e~) •.••••••••••••. 4 ons. 

SmeLt die Sper>ma3et-:_e om wit w.::s in 'n soer;rbord 
op die koel, <anr; :;ar: C.i-e stoof. Voeg d:£e t.mandel
o Zie baie s tc.dig bii, < :op van dat j b-e;--:,n, die 
amandelolie bij gooi, :;oeg dan die !,emoerhlom
water bij, haal. ~~ C.ie st;oof af en blij klep 
totdat die mengsel heel.-:;emaal koud is. Pak -
netjies in potjies ~~1-

Resep van me:; P van ':ul.Zeken uit 
DIE BOEREVROU 

DNTSLUITING 
By Ontsluiting is ons tans so besig dat daar 
bykans geen tyd is o, aandag te skenk aan wat 
met ons self gebeur nie. ~€t gemengde gevoelens 
dring dit egter tot ens deur dat mev Ria Visser 
ons aan die einde va~ Junie gaan verlaat. Mev 
Visser is naamlik aangestel op die doserende 
personeel van die Deoartement van Biblioteek
kunde aan U.P. en daarmee moet ons haar baie 
gelukwens, maar ons is baie jammer dat sy nie 
meer by ons sal wees om met haar bekwar.~ leiding 
ons behulpsaam te wees in die druk tyd ~~at 

voorl~ nie. R·:a. al1e sukses met die ntJwe werk, 
en baie~ baie dankie vir al die vriendelikheid, 
hulp en leiding van die afgelope jaar. 

~ 4 .,,; rais ,. p,, ''!low .. 1, GJn~IU 

l.C c~c.,~ , .. u .. tursto,,.,., boo4.r.• 

5 

Bus!er than ~tJf!r 

BEPLANNING 
Mej Mariaan Steyn het Juniemaand nog by die Vak
bibliotekarisstelsel gekuier. Hoop nie sy het 
so lekker gekuier dat sy sommer daar wil aanbly 
nie. Mnr Peter lor is steeds fTlet studieverlof 
en kom bekyk darem so nou en dan sy nuwe pos wat 
ingekom het. Dr Trichardt wyk steeds uit na haa!" 
private kantoor (Brandkamer?) al is dit nou wint~r 
en sy een van die son-bevoorregtes is. 

Boonop gaan mev Maritha Blignaut nou pernanent 
vakansie hou. As die kinders haar te veel grys 
hare gee, moet sy maar weer haar spoedtikpos 
terugvra. Intussen se ons hartlik dankie vir 
die uitstekende werk wat sy by ons gedoen het. 

In haar plek sluit w.ej Leone van den Heever oo 
1 Julie by ons Afdeling aan. Baie welkom aan· haar. 

satellietnuus 
lVI EDIES 
'n Rekord en Tot Siens! 

Mej Sophia Moller slaan nog 'n rekord! (Kl.fnk 
amper ~oo~ 'n gimnastiek-uitsending ... } Eintlik 
het ~J Mo~ler sommer vierhonderd (~0. vir die 
wat d1nk d1s verkeerd) interbiblioteekleninqs in 
Hei afgehande 1. En dit sor:mer "so terloops 1'. 
"S}Oe! 

Medies ondergaan al weer 'n personeelskonmeling. 
Hev Elna du Plessis het besluit om voltyds huis
vrou te_gaan speel. Sy verlaat ons aan die eince 
van J~n1e. Ons hoop sy geniet haar nuwe rol 
(roep1ng). 

En Vr~dagoggend, 8 Junie, het dit toe gebeur. 'n 
Verbl~ndende geskitter in Leonie se oe het die 
verbl1ndende geskitter aan haar linkerhand weer
spieEn • .. Baie geluk aan mej Leonie Botha en mnr 
Neels MUller met julle verlowing. 
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BUITEMUURS 
Net maar r1ens 

Die mens is 'n vwnderlike skepsel. Geen twee mense is eenders nie. Al is daar miljoene mense op aarde, is elkeen nogtans uniek. met sy eie 
aard, persoonlikheid en omstandighede. 

Elke dag lev~e ons saam met hierdie mense. Ons \-Jerk saam met hulle, praat met hulle, drink 
tee saam met hulle ...... Maar ken ons hulle? 

Iemand het eenmaal gese dat elke mens in die diepte van sy wese 'n eenling is - 'n eensame. 'n Mens ken homself beter as wat eniae ander mens hom ken en hier diep binne is dit eintlik 
maar net hyself. 

So kan ons seker nie 'n ander mens ken nie. 
Selfs huweliksmaats ken mekaar nie soos 1-1at mens 
jouse 1f ken nie. ~I at beteken dit dan om 'n mens te ken? Ons dink nie altyd daaraan nie. maar 
om 'n mens te leer ken is om te leer om hom te aanvaar. Geen mens is volmaak en sender foute 
nie, nogtans moet dit ons nie verhoed om 'n 
ander te aanvaar nie. 

Nie een mens is beter as 'n ander mens nie. Of hang dit net af van die maatstaf waaraan jy 'n 
mens meet? 'n Mens kan sintuiglik gemeet word aan sy besittings, sy intellektuele verl'loe, sy 
prestasies of ander k\<Jaliteite. Dan sal mens vind dat die een mens ver uitstyg bo die ander. 

Maar is hierdie uiterlike dinge die regte maat
staf? Moet ons nie die mens met ons hart meet nie? Die hart sien 'n ander mens gestroop van sy rykdom/armoede, sy voortreflikhede/gebrekkig
hede en ander maskers wat hy mag voorhou. 

Miskien is dit waarom jy 'n mens nie kan aanvaar nie, omdat jy hom nie met die hart l'leet nie en omdat jy nie met 'n ander se hart gemeet wil 
word nie. Baie mense se hele wereid stort 
inmekaar as jy sy besittings of sy prestasies 
en roem sou wegneem. 

Soos reeds gese; daar is geen mens beter as 'n ander of met meer waarde as 'n ander nie. Net 'n egois dink dat hy meer werd is as 'n ander 
mens en ken net homself omdat hy nie 'n mens 
naas homself kan aanvaar nie. 

Voor die troon van die ~·1eester staan alle mense 
gestroop van alles - naak. Hy kyk nie na die 
mens se voorkoms of na sy prestasies nie, maar Hy sien die hart aan. So sien Hy ons elkeen 
vandag. 

Met hierdie waarheid in gedagte kan ons na 'n mens toe gaan en deur aanvaarding die diamant 
in hom ontdek. 

Groete uit die Middestad. 
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IVlUSIEK 

Ontr.10et die t1usiekinstrur.:ente 

Jie l'leeste mense assosieer 'n saksofoon met 
jaz:- •. da~s-.of r:tili.~ere arkeste. Tereg ook, 
wan~ d1t 1s 1n h1era1e orkeste waar hul vrv 
algemeen voorkom. Vandaar dat die alqemene 
p~bliek die instrument so goed kan uitken. 
D1t moet egter nie vergeet word dat hulle 
ook as solo instrument gebruik word in orkes
werke nie. 

~ie Sak~afoo~ is ! gedurende 1340 antwerp deur n Belg1ese 1nstrumentmaker Adolphe Sax wat 
\-terksaam was in Parys. Hy het behoorlik 'n 
hele saksofaonfamilie antwerp wat bestaan 
het uit 1~ instrumente. Vandag word nog net 
agt van d1e 14 vervaardig. 

Seginn~nde by die kleinste is hierdie agt die sopran1no, sopraan, alt. tenoor, bariton. 
bas. ko~trabas en subkontrabas. Vandag word slegs d1e sopraan, alt, tenoor en bariton al
gemeen gebruik. 

Wanneer ~usiekinstrumente in klasse verdeel 
\'l?rd, ne~m die sak~?foon sy plek in langs d1e klar1net, by d1e groep instrumente bekend 
as 'n enkelriet aerofoon orndat dit net soos 
die klarinet bespeel word deur middel van 
enkel riet wat aangebring word aan die mond
stuk. Eintlik is die saksofoon 'n samestel
ling van die hobo en die klarinet. 

Die Musiekbiblioteek beskik onder andere oor 
die volgende saksofoonolate: 

DEBUSSY, Claude: Rapsodie vir saksofoon en 
klavier. Plaatnr. 5236. 

SRASS and saxophone: commentary by Yehudi 
t·lenuhin. Plaatnr. 2979. 

RIVIER, Jean: Concerto, klavier, trompet. 
saksofoon. Plaatnr. 1093. 

WEBERN, Anton: Kwartet vir klavier, viool. klari
net en saksofoon. Plaatnr. 5643. 

KLINIKALA 
S? skraal soos die windjie deesdae. so skraal is 
d~e ~uus hier by "ons". (Dis nou van my en die b1bl1oteek). Hierdie tyd van die maand is 'n tyd wa~ ek vrees omdat dit beteken dat die 
redaks1~ v~n die Biblikasie \veer my bydrae verwag: D1t lS dan wanneer ek vol venvagting die 
ror1ge maand se uitgawe nader sleep om rlet verhange te lees dat_die een so gemaak het of dat Y of sy ~oontoe 1s. Elke afdeling bespreek of 
b~skryf ~1e pe~sone wat daar werksaam is, -maar 
w~e besk1nder_JY nou as jy alleen is? Moenie d1nk ek kla n1e hoor, dis heerlik~ Eintlik is ek maar net op soek na nuusbronne~ 

Die biblioteek word deesdae weer taamlik dikwels besoek en of.die naderende eksamen, die ver
warmer, of_d1e teenwoordigheid van die dieetkunde 
s~u1ente d1e rede is, kon nog nie vasgestel 1.,orrl n1e, 

:.!ev ZZna du PZessis he; ;.Jti!.iuNY:ce iiti! maand i~a~,. 
".:CJ:ier 'Jerl.oor. Or.s indge sirr:patit~ ""Jet die o..•er
!ies. 
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DIE FLU IT JIE 

Passy, Nov. 10, 1779 

Ek het my liewe vriend se twee briewe ontvang, 
een vir Woensdag en een vir Saterdag. Dis van
dag weer Woensdag. Ek verdien nie een vir 
vandag nie, want ek het nog nie eersgenoemde 
beantwoord nie. Maar traaa soos ek is en af
kerig van briewe skryf, die vrees dat ek nie 
meer van jou aangename briewe sal kry as ek nie 
tot die korrespondensie bydra nie, dwing my om 
die pen op te neem. En aangesien mnr B vriende
lik laat weet· het dat hy jou more gaan opsoek, 
gaan ek, in plaas van hierdie ~oensdagaand, 
soos baie ander, in jou aangename geselskap 
deur te bring, dit gebruik om aan jou te dink, 
aan jou te skryf en jou briewe oar en oar te 
lees. 

Ek is bekaor deur jou beskrywing van Paradys, 
en met jou plan om daar te woon. Ek stem ook 
beslis saam met jou gevolgtrekking dat ons in
tussen alle moontlike goed uit hierdie wereld 
moet haal. Na my mening kan ons almal meer 
geed daaruit haal as wat ans wel doen, en minder 
kwaad verduur as ons maar wou oppas dat ons nie 

. te veel vir ons fluitjies betaal nie. Want 
dit kom my voor asof die meeste ongelukkige 
mense wat ons teekom, so geword het omdat hulle 
hierdie vermaning verontagsaam het. 

Jy vra wat ek bedael? Jy hau van stories en sal 
my verskoan as ek een oor myself vertel. 

Toe ek 'n kind was, so sewe jaar oud, het my 
vriende gedurende 'n vakansie my sak val pennies 
gemaak. Ek het reguit na 'n winkel gegaan waar 
kinderspeelgoed verkoop is, en, heeltemal betower 
deur die klank van 'n fluitjie wat ek op pad 
daarheen in die hande van 'n ander seun raakge
loop het, het ek hom vrywillig al my geld daar
voor aangebied. Ek het toe tuis gekom en deur 
die hele huis geloop en fluit, hoogs in my skik 
met my fluitjie, maar tot ontstigting van my 
hele familie. My broers en susters en neefs en 
niggies wat my winskopie begryp het, het gese 
ek het vier keer soveel betaal as wat dit werd 
was. Dit het my laat agterkom watter goeie 
dinge ek met die res van die geld kon gekoop 
het, en hulle het my so uitgelag oor my dwaas
heid dat ek van ergerlikheid gehuil het. Die 
gedagte het my meer verleentheid besorg as wat 
die J~uitjie ~Y plesier gegee het. 

Dit was egter later vir my van waarde, want die 
indruk het my bygebly, sodat ek dikwels, as ek 
in die versoeking was om 'n onnodige ding te 
koop, aan myself gese het: Moenie te veel vir 
die fluitjie gee nie, en so het ek my geld 
gespaar. 

Toe ek grootword, in die wereld te staan kom, 
en die optrede van mense opgemerk het, het ek 
gedink ek kom baie, baie mense tee wat te veeZ 
vir die fluitjie betaal het. 

As ek iemand anders gesien het wat oorgretig 
·was om populariteit te behaal en sy tyd opge
offer het vir die bywoning van politieke doenig-
heid - sy rus, sy vryheid, sy deug en maontlik 
sy vriende - om dit te verkry, het ek aan 
myself gese: Hierdie man betaaZ te veeZ vir sy 
fiuitjie. 

7 

As ek 'n ander gesien het wat te lief was vir 
gewildheid, wat hom gedurig met politieke be
drywighede bemoei, sy eie sake verwaarloos en 
hulle deurbring deur daardie verwaarlosing, d~n 
het ek gese: Hy betaaZ te veel vir sy fluitj~e. 

As ek 'n gierigaard geken het wat elke lewens
gerief opgeoffer het, al die genot van goed daen 
aan ander, al die agting van sy medeburgers ~n 
die vreugdes van weldadige vriendskap ter wille_ 
van die versameling van rykdom- dan het ek gese: 
Arme man, jy betaal te veel vir jou f1ui~jie. 

As ek 'n gesellige kerel ontmoet wat elke ge
sande verryk i ng van die geE~s of van sy be
sitting opoffer vir bloot sinlike genot, en 
sy gesondheid in sy najaging daarvan deurbring -
dan se ek: MisZeide man, jy berei vir ju~seif 
pyn voor in pl.aa3 van pl.esier; jy betaaZ te 
veel vir jou fZuitjie. 

As ek iemand sien wat lief is vir uiterlike ver
toon, vir mooi klere, mooi huise, moai meubels, 
mooi rytuie, alles bo sy vermoe, waarvoor hy 
skuld maet maak en sy loopbaan in die tronk 
moet eindig - dan se ek: HeLaas, hy het duur, 
baie duu.r vir sy fiuitjie bet;.aal • 

As ek 'n liewe, saggeaarde meisie sien, getroud 
met 'n sleg-gehumeurde woestaard van 'n man, dan 
se ek: Wat 'n jammerte dat sy soveel vir 'n 
fiuitjie betaal het. 

Kortom, ek het opgemerk dat die meeste ellendes 
van die mensdom op hulle gebring is deur die 
vals skatting wat hulle gemaak het van die waarde 
van dinge, en deurdat hulle te veel vir hul 
;Zuitjies betaal het. 

Tog behoort ek verdraagsaam te wees teenoor hier
die ongelukkige mense as ek daaraan dink dat, 
ten spyte van al die wysheid waarop ek my be
roem, daar sekere dince in die wereld is wat 
te aanloklik is, saos-byvoorbeeld die apoels van 
kaning John, wat gelukkig nie te koop is nie. 
Want as hulle op 'n vendusie te koop aangebied 
word, mag ek myself maklik te grande rig met die 
koop daarvan en ontdek dat ek weer eens te veel 
vir die fluitjie betaal het. 

Tot siens, my dierbaarste vriend; ek bly jou 
altyd toegener en met onveranderlike liefde, 

Senjamin Fran~Zin 

(Vertaler: Alba Bout.Jer) 

Hard to pronounce and plcr:J, t;he OBOE -
(With cultured folk it r:Zymes with 'dougbay' 
Though nnny an inte Uectua Z hobo 
Insists that we should call it oboe) 
HO'vJever, be that as it r.r:zy, 
~ene'er the oboe soundS its A 
AU of the others lltarts their tuni_ng 
And there is fiddling and bassooning. 
Its plaintive note presaging gloom, 
Brings anguish to the concer-t room, 
Even the pl-ayer holds his breath 
And scares the audience to death 
For fear he rrr:zY ge~ off the key~ 
f¥1zich happens not ~-nfreowmtly. 
This rrr:zkes the saying z.r.de!'s"!qod: 
"It's an itZ wood ruind no one b~s good". 

(Laur~e Hc~inney b. 1891) 
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:.;ev ;. .'·! Di-ooenaar 
(VakbibZio~ekaresseJ 

!-f~v .4 ViZjoen 
(Toor-hank 

:-!ej ? A ~e Rov.x 
(Too,. .bank.) 

~~-.. 'ar ] J ::.tUs 
(Bini.ei•y) 

Z.'!nr J du Raar. 
(Reprod.:d.sie) 

:.Jev I 5.--:i th 
(Va/hibLiotekaresseJ 

t··."e,j .-; .~!~?M~ ~z 

(3e·;< .:.....,.~>:iro.fJ) · 

l
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. 
-

Prof G G Cillie van die Afdeling vir Kerkmusiek 
aan die Universiteit van die OVS het kopiee van sy 
~-:~wrlP.volle handgeskrewe partiture aan die F Z van 
der Merw&··!'lu.; "i -. :~· .. or-same 1 i ng geskenk. ~1nr H de 
Bruin en prof Cillie is hier besig om na (van) 
sy komposisies te kyk. 

2 Julie 

2 Jutie 

3 Julie 

J JuLie 

6 Julie 

8 Julie 

;w Julie 

TDTSIINS-

Mev Ria Visser - Hoof van 
Makro-ontsluiting 

Mev. Maritha Blignaut 
Beplanning 

Mev Elna du Plessis 
Medies 

B 
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VERANDERINGE IN DIE MERENSKY 

In enige goeie or~anisasie vind daar oereeld ver
anderinge plaas om tred te hou met nu~e eise van 
die tyd. Afgesien van die veranderinge wat deur 
die ontwikkeling van nuwere tegnologiee soos 
byvoorbeeld rekenarisering in die ~erensky 
biblioteek teweeg gebring word, moet bestaande 
praktyke van tyd tot tyd ondersoek word en waar 
moontl i k aangepas word om beter di ens 1 e\'1eri ng en 
werkverrigting moontlik te maak. 

Aangesien daar binnekort weer 'n paar veranderinge 
in die opset van die Merensky biblioteek aanae
Lring word, is hierdie 'n gulde geleentheid om 
dit onder u aand~g te bring en die redes daarvoor 
te vcrcJuidel ik. 

Namate die gebruik van diE reprografiese apoaraat 
toegeneem hct, het die al hoe ~oeiliker geword om 
~ehoorlik beheer uit te oefen oor die maak van 
gratis afdrukk'=. Van die ouditeUi"e het die 
versoeke al hoe dringender geword dat aandag aan 
die saak geskenk moet ~·1ord. Na oJn-Jeging is 
besluit om die fasiliteite vir die maak van aratis 
kopiee vanaf die laer grondverdiepinq te verskuif 
na die seksie Algernene Administrv.sie op die 
eerste verdieping. Voortaan sal riie fasiliteite 
vir die naak van gratis afdrukke slegs gedurende 
normale werksur~ beskikbaar wees, dus vanaf 
7h30 tot 12h45 en 13h45 tot 16h30. Alle gratis 
~fdrukke vir biblioteekdoeleindes sal deur die 
seks i e :'\ 1 gemene .1\dmi n is tras i e gedoen word, terwy 1 
doserende personeel, soos in die verlede , self 
hulle afdrukke moet maak. 

Die verskuiwing varr en re~lings in verband met 
afdrukfasiliteite vir studente sal later aanda~ 
geniet . 

Vanaf 1 Augustus 1979 vind daar 'n belangrike 
verandering plaas in sover dit die 9ebruik van 
swart personeel betref. Skoonmaakdienste word 
voortaan die verr:l.ntwoordelikheid van 'n soan 
arbeiders onder beheer van ~ie Afdeling G~boue 
en Terreine. Biblioteek rersoneel moet asseblicf 
nie enige opdragte aan lede van hierdie soan gee 
nie. Indien daor enige klagtes en/of kommentaar 
is in verband met die gedrag van hierdie skoon
makers of oor die gehalte van die skoonmaakdienste 
moet dit sender verwyl by die seksie /l.lgemene 
Administrasie aanhangig gemaak word, wat dit aan 
die betrokke owerhede sal oordra. 

u.P .. -biblioteekdiens - nuusblad- julie 1979 
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Aan die t~erensky word 11 spesiale arbeidcrs 
toeges~ om werk te verriq wat ei~ is aan die 
biblioteek. Die presiese indeling van die ~crk 
en di~ persone daarvoor vrrantwoordelik, sal bv 
\-:yse van 'n omsendskry\·te bekend ge~aak 1·10rd. \·:at 
wel hier belangrik is, is dat by die werksindeling 
daar van die standount uilgegaan is om aan elke 
spesiale arbeider 'n bepaalde taak op te dra, 
waarvoor hy alleen verantwoordelik sal wees. 
Hierdeur word gepoog em nie slegs 'n werkstrots by 
die individu te ont1·1ikkel nie, ITililr ook or:' beheer 
oor sy werksverrigting te versGm~klik. Aansesi~n 
elke individuele arbeider se werkladinq n~ ·n 
0 en M ondersoek bepaal is, en opdraqt~ wat nie 
direk daarmee verband hou nic, die a~beider se 
program ernstig kan ontwrig, word oersoneel ver
soek om nie in te meng in die aktiwiteite van 
die swart personeel nie. Indien daar enige 
klagtes is oor die werkverriqting van die arbeiders 
moet sit ook sender versuim by die seksie Alge
mene Adrninistrasie aangemeld word vir die nodige 
aandag. 

W ~/ Dumi ny 

Sl<ENI<ING 

JACOB DE VILLIERS-VE~St~iELii;C' 

Op 13 JuGie 197S, tydens 'n midclasete wat deur 
die Rektor Prof Ha~men aangebied is, is die 
JACOB DE VILLIERS-VERSAMELI~G a~ptelik in ontvanss 
geneem. 

Hierclie \·Jaardevol1e boekery bet 'n interessante 
geskiedenis. Gedurende 1938 is die versa~eling 
deur die weduvtee van wyle Hoc·fregter Jacob de 
Villiers in bruikleen aan die Universiteit van 
Pretoria afgestaan. Gedurend? 1957 skuif daar 
egter 'n danker wolk oor die versamelinq tee ddar 
sprake v1as da t die boekery vir 'n tydperk a an die 
Universiteit van die Oranje-Vrystaat in bruikleen 
afgestaan moes word. 

Daar is dadelik reet die familie onderhandel met 
die vriendelike versoek dat die versamelina aan 
die Universiteit van Pretoria geskenk word: Op 
daardie stadium het die familie egter gevoel dat 
die boekery liefs vir 'n verdere periode van 
twintig jaar in bruikleen aan die Universit~it van 
Pretoria afgestaan word, eerder as om van h~l 
eiendomsreg afstand te doen. 

Die h:eede brui k 1 een peri ode sou op 31 Oeserrter 
1978 verval. Weereens is daar op die hoogste v~~k 
onderhandel om aie bcekery aan die biblioteek as 
geskenk te kry. Hierdie onderhandelinge v1as uiters 
geslaagd en spog Merensky biuiioteek met 'n toc
voeging van 440 titels tot sy voorraad. Die ver
sameling is ~oofsaaklik cp die sebied van recsce
leerdheid ~aar dit sluit ook werke in oor te6J6gie, 
opvoedkunde, sosiologie en Africana. Die ~fricana
werke bestaan uit ongeveer 60 titels. 

Volgens Roberts se usouth African legal hitliograhry 
(1942)" is daar besonaere v;erke in hierdie versa
rrelir.g. Slegs 'r. paar \·10rd uit£;elig. 

( 1 ) t.rntzenius, H.J. Specimen de oricine et 
pro<::ressu juris BeTfir.i c1v1lis. llt-/~
lJiTfE:!scnder d1 e Het·tzo-s-versamel i ng, is UP 
die eniqste eienaar van die werk. 

{2) Gneist, R. Die Fomellen vertrae("f> des neuen 
rorr.i schen Obl19illon-E'nrechts. UP r.et d1e 
en1gste bcs1tsvermeld1n9. 2 

(3) Domat, J. The civil law in its natural order. 
1861. _Die werk het aanvank l1 k 1 n 1727'Verskyn, 
maar UP is die enigste eienaar van die 1861-
ui tgavte. 

Wyle Hoofregter Jacob de Villiers "vtas 'n Vrystater 
van geboorte, maar het vanaf 1894 as advokaat te 
Johannesburg gepraktiseer. Vanaf 1896 - 1898 
tree hy op as staatsprodureur in die Oranje-Vrystaat. 
Met die uitbreek van die .~.;1glo Boere-oorlog sluit 
hy by die O.V.S.-magte aan. Hy word ernstig verwond 
en word as krygsgevangene na Bermuda ges tuur. Na 
sy terugkeer praktiseer hy w~er vanaf 1903 - 1907 
as advokaat te Johannesburg. Vanaf 1907 - 1910 is 
hy Volksraadslid vir Maraisburg, Pr::>kureur-generaal 
en ~rinister van Mynwese. Na Uniewording in 1910 
word hy die eerste Regter-president van die Trans
vaalse Provinsia1e Afueling. Gedurende 1920 word 
hy aangestel as App~lregter en in 1929 as Hoofreg
ter van die Unie van Suid-Afrika wat hy beklee 
tot en n~et sy OCJrlye in 1932. 

Hoofregter Jacot de Villiers sal deur regsgeleerdes 
onthou word vir toonaangewende uitsprake wat deur 
hom gelewer is wat tot vandag toe nog as rigting
gewend bestuceer word. 
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Teater 

KII~DERTEATER : DIE PRii•S~S EN DIE SIGEUNERS 

Augustus is dit weereens tyd vir ons jaarlikse 
Kinderteater. 

Hierdie jaar veer ons Die Prinses en die Siceuners 
op. 

Alle fe~verhale speel af in pragti~e ~astele met 
Konings Koninginne, Prinse en Prins~sse wat 
na vele,probleme tog alles corwin en dan lank en 
gelukkig lewe. 

Ons verhaal is dan ook ceen uitsondering nie. Ons 
prinses Miranda ontvangJ 1 n goue hangertji~ ~an 
haar moeder, die koningin. 

Die volgende dag speel sy buite in die paleistuin 
en haar bal wip oar die muur. Die prinses besluit 
om die bal te gaan soek en ·verlaat sodoende die 
paleisgronde. 

Sy dwaal al verder en verder van die palei~ af . 
weg. Teen die aand is sy so moeg va~ al d1e nu
wighede wat sy ontdek het, dat sy sommer ira uie 
bos aan die slaap raak. 

Die wind begin waai en die blare wat aan die 
bome is, va 1 en bedek haar soda t haa r pa, die 
koning, se soldate haar in die donkerte nie kan 
vind nie. 

1 n Klompie sigeuners wat bessies pluk,_kom op haar 
af en neem haar saam na hu11e kamp. D1t lyk asof 
die wind haar geheue ook ~eggewaai het. 

Tien jaar later ontvang die sigeuners 1 n uitnodig
ing om aan die Herfs-feesseisoen_dee~ te neem: . 
Die koninging merk dat een van d1e s1geunerme1s1es 
In goue hangertjie dra en roep haar nader. Sal 
Miranda haar moeder herken en sodoende weer in 
die paleis gaan woon, waar sy hoort? 

Qns ki~ders en volwassenes word genooi om te kom 
kyk wat gebeur tydens die herfs-feesseiscen. 

Die opvoeri ng \·Jord gedoen deur ?ns sen~ or:drama
studente onder spelleidir.g van Braam C1ll1ers -
regisseur van Liewe Heksie in 1977. 

Graag verskaf ek die volgende inligting: 

SPEELVAK: 

PLEK: 

TOEGANG: 

BESPREKING: 

2 Augustus tot 11 Augustus 1979 

t1askerteater (h/v Tindall- en 
Lynwood·deg) 

* Kinders R0.85 
K Volwassenes R1.90 
Twee leerkragte oer vyftig leer
linge sal ~ratis toegelaat word. 

* Die oryse sluit Computicket 
s e K o:.:m 1 s s fe 1 n . 

Computicket 
Besoreking open: 17 April 1979 
Bespreking kan skriftelik of 
persoonlik op ~eegaande bespre
kingsvorm gedoen word. 

Geen besorekings kan deur ons 
kantoor nanteer word nie. 

3 

Caste 

Besoek aan die Biblioteek deur die Kuns en Balet
TialTetSI<OOl 

Mev Faulhaber en 14 biblioteekcrefekte het die 
biblioteek op 4 Julie 1979 bescek. 

Sy en haar spannetjie het die besoek baie waardeer 
·en geniet en ook 1 n r.ooi ~edankingsbriefie aan 
ons gerig. Die besoek het amper tv:ee ure geduu.r. 

Die guillotine in die Bindery, die Ultraficheleser 
en die 11

kl~inste bybeltjie 11 in aie :1erensi<y het 
groat aandag getrek, 

hert~aal asseblief 

TENNIW? 

Met ~imbledon nag vars in die geheue, en die sakke 
val geld wat die ~enners saam ge~eem het huis to~ 
was dit nogal 1 n opentaring om d1e afgelcp~ tyd 1n 
een van die tennist·;Gskrifte te lees dat d1e prys
oeld 0p SQ 1 n toernooi eintlik maar 'n sent in die 
~ak van die meeste soelers is, in vergelyking met 
~at hulle vir deelname aan advertensies verdien. 

Voordat 8jorn Borg 1 n enkele hou gespeel het, kan 
hy jaarliks reeds W 2 ~iljoen gaan bank, en dit 
net vir die klzre en tcerustins ~at hy ~et elke 
toernooi dra. Hy ontvang W 50,000 per jaar vir 
die sweetband wat hy dra, en sodoende Tuborg bier 
advert~er, terwyl die Skandina\viese Lu1Jdiens hom 
W 50,CGO per jaar betaal vir die skouerkenteken 
wat hulle dienste t::ekend stel (Wonder \vie betaal 
sy vliegtuigkaartjies!) 

Verder spandeer hy nie 'n sent aan tenniskle~e 
nie; Inteendeel, hy ontvang S' 200,000 per Jaar 
ViH1 Fila omdat hy ~ulle klere dra, ter.-tyl Tretorn 
hom V 50,000 betaal vir die voorreg dat hy hulle 
skoene gebruik! 

Vir die raketsnare ~at hy gebruik waarop die 
VS-teken is, ontvang hy W 20,000 per jaar, terwyl 
hy 1 n verdere W lCO,CJO in sy sak steek vir die 
raket ~,o,aarmee hy in die V.S.A. speel, en 1 n verdere 
W 100,000 vir die raket wat hy in Europa gebruik. 

Tracey Austin, die 16-jarige speelster van die 
V.S.A. het in die eerste ses maande wat sy beroeps
tennis g~speel het, S' 234,000 en 'n Porsche ver
dien. DJt mens nou op 16 ken dink RS 'n maand 
sakgeld is baie~· 

Van t·1amnon na Venus. 1 n Ander interessantheid in 
van die tennistydskrifte die afgelope tyd, was die 
trcufoto 1 s van Chris Evert en Jchn Lloyd. Mense 
wat belangstel in aie antwerp va~ haar ~ok moet. 
~aar afkyk, want ek glo nie dit 1s besk1kbaar n1e 
- oie rok Let maar net 1 n minir..ale W 3,000 gekos. 
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WINTERMODES 1919/1979 

Fig. 46 is •n mooi mantel wat bij dag sowel als 
saands kan gedra word. So 'n ~antel kan gemaak 
word van bijna enige soort materiaal, maar dit 
lijk baie deftig van S\·tart sJtijn r:.et 'n geblo!OOe 
of gekleurde veering. 

Aan die punte van die kraag hang grate kwaste, 
en die mantel '.'lOrd vas~err:uak l:'et dikke koord ook 
met kwaste aan die kante. Franjes random aan die 
kraag staat ook mooi. 

Fig. 47 is 'n netjiese manteljak van Assamsij, 
mooi uitgeborduur op die baadje, onderbaakje, 
kraag en mouwe. Weerskante voor en agter het Jie 
baadje en romp twee plat plooie. Die onderbaakje 
word vas geknoop met ses hanQknope, en oak die 
lijfband met twee hangknope. 

(BRANDWAG 25 November 1919) 

veeartsenyl<unde 
Ons het amper 'n krisis gehad op Onderstepoort. 

t·lev t·1~thi 1 da d~ Preez het met verl of gegaan - •, 
he~rl1ke week 1n Durban en nag twee weke by die 
hu1s. Ongelukkig besluit Mev Francina de V~lliers 
om brongitis te kry in die tyd 1·1at sy alleen moes 
werk ! 

Gelukkig vir ons en vir die r:.ense on Onderste~oort 
het ~iev Hantie Nel darem kans gesie~ om die · ' 
Merensky te verruil vir 'n week by Cnderstepoort. 

Ondertussen hou die studente en party dosente 
lekker vakansie. Die wat egter agtergebly het, 
werk nou harder as vantevore, om so veel as 
moontlik te doen terwyl die studente weg is. 

Ons het in een week 56 aanvrae van een dosent 
ontvang, waarvan omtrent die helfte by ons 
takbiblioteke gevra moes word, en behalwe die 
enkeles wat nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie, 
moEs die ander op interbib1ioteeklenina aangevra 
word. J 

Ons het hier defnitief nie •n ruskansie gekry nie, 
al~oewel die fotostaat~asjiene darem kon agterkom 
dat die studente nie hier is nie. 

Nou le die tweede halfjaar voor, wat almal met 
alle erns gaan aanpak. 

Ons se sterkte aan al die Biblikasielesers vir 
die res van die jaar. 

4 

------·-------.--·------- ~-~·---

"If you make people 
believe they're ~hir.kir.g, 
they'll love you. If you 
really make them think, 
they'll hate you. 

DON ~~RQUIS (1878-1937) 

voorklinies 
Hoewel die studente met vakansie is, gaan dit hier 
by Voorklinies heel bedrywig. Nou kry o.1s die £e
leentheid Olii rakkontrole te doen. Oanksy die hulp 
van beide mevv Marie Willemse en Sarki du Toit 
kon ons di t die eerste vJeek afgehande 1 kry, ten-:yl 
mej Esmarie Kotze die toonbank beman. 

Intussen hanteer ons nou oak ons eie Interbiblio
teeklenings. Ons kom nou eers agter wat se werk 
op mej Sophia M61ler se skouers moes rus wat in 
die verlede ons Interbiblioteeklenings ook behar-
tig het. 

Ons wil graag vir ~ej Esmarie Kotze alles wat 
mooi is toewens vt'r die "groat dag" en daarna. 
Ongelukkig moet sy ons verlaat aangesien sy en 
mnr Pierre de Villers hulle in die Paarl gaan 
vestig. 

~=\n •<~il ons ook sormier in dieselfde asem vir 
mev r:arie Willemse 'n aangenerne ruskansie toewens. 
Ons weet nie of sy soseer gaan rus nie, want sy 
gaan haar ouers help trek Natal toe. Nietemin 
r1arie, ons hoop jy geni et di t! 

Ons groet vanaf Voorklinies 
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landbou 
Gedurende die vakansie'is ons oorval met navrae 
oor tuinmaak. 

Dit is veral diesene wat die afgelope tyd na nuwe 
tuistes verhuis het \·:at alles in hulle vennoeens 
prot~~r doen om kennis te versamel oor borne, 
struike, rankplante en blorrrne. 

Met Gie karns van die lente oaan meniae Pretorianer 
die kwekerye besoek om s:ruike en plantjies te 
koop. 

Hier in die landboutiblioteek is 'n p:ar werke wat 
as soeie handleidings kan dien vir die y\-Jerice 
tuiners. -

1. 8LOO!l: Conifers (Lt35.9 !JC--e 473) 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

e. 

9. 

10. 

11. 

5USh ERCi\N Jar:.es: Shruts and trees for the 
home lan~scape (L t3~.976 579 104) 

ECKBO Garrett: 
(VG 712.62 

The art of hor.e landscaping 
4&1 613} 

ELIOVSON S.: 
(L 635.44 

Bul~s for the Qardener 
554 435) 

GIDDY Cynthia: Cycads of South Africa 
(L58o.12 563 659) 

GILBERT Zo~: Grow it; a South African 
sardener's Manual. (L635.0968 563 658) 

HAt·1t~ETT K.R.\.J.: Plant Tr~ining Pruning and 
Tree Surgery (L635.915.42 577 440) 

HARRISON C.R.: 
(L635.977.52 

Ornamental conifers 
536 142) 

KRUGER T.J.: Borne, struike en rankplante 
(L588 b87 207) 

Le GRICE E.B.: Rose Growing Complete 
(L635.932 577 803) 

SHEAT W.: Standard Garden Practice for 
South Africa (L635.9 576 889) 

12. SUNSET: 

13. 

a) Garaer Trees (L635.977 577 521) 

b) Ideas for lanascapin9 (L712.62 

c) Western Garden Book (L582.645 

577 524) 

541 759) 

VAN DER SPUY ~na: Maak tuin met klimplante 
(L635.977 582 634) 

VERJAARSDAE 

Mej E v. d. Me:r:'tJe 
J.fej A Bosman 
Mnr C Buys 
Mev I Venter 
:.fej I S du Preez 
f..'ev A Arr:old 
f.Iej A Morrberr; 
Dr T Trichardt 
/1nr P Erasmus 
l·!ej A van Rer.sbu.rg 
J.!ej I U N Breedt 

Val<'.bib. asst. 
1'uds:.:.ri r'te 
Bindel'•J/ 
Toonb;._k 
Toon.bc:nk 
~'akbib. 
VaJ<.bib. 
Beplanning 
Binder"J 
Orz.:slu.iting 
;;'. ~ . . • t.n. ncnn.n. 

1 Aug~<stus 
2 .Augustus 
J Au.a:..stus 
5 Au:;:,s t2.a 

10 Au'Cr.cst:;s 
11 ;1:-iq-:<s t~,s 
13 AIC:J"-4Sbs 
13 Auoust~.a 
19 A u~:4.o1 t!{S 
21 Az<~<st<.<s 
~J Au~·ustua 
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musiel< 

Sender die gewoel en gedruis van die studente 
gaan dit betreklik stil hier. 

~ev Ba~s v?n ~hre~berg het gesorg vir bietjie 
nuus v1r B1bl1kas1e, hoewel dit qlad nie aoeie 
nuus is nie! Sy en Hanzel \·til bietjie in~EuroiJa 
gaan toer ! en daarom het sy besluit om na · 
5 jaar se diens die leisels neer te le. _ 

Mag julle die toer baie geniet, maar tog ook bietjie 
terug verlang na Suid-Afrika. 

Alle s~kses oak met die toekoms planne. 

Met 'n harts2ernoot sluit ek af tot volgende keer •. 

merensky 
be planning 
Deesdae moet 'n mens maar wye draaie loop om 
Geplanning se rersoneel - aansteelike siektes 
het skynbaar daar kop uitgesteek ! Om wiele 
te koop is nou net die ding ; of dit nou twee 
wiele is, soos in die geval van mnr Henk de Bruin 
('n Kawasaki 12Scc), of vier wiele (die trots 
van t·lej t~ariana Steyn), r.1aak nie saak nie. 

Die vakansievirus het ook onder ons toegeslaan. 
t·~nr De Bruin het seker sy tyd benut om sy nuwe 
motorfiets te leer bestuur - hy het reeds vroeg 
in Julie sy leerlinglisensie met vlie~nde vaandels 
verkry. ~1ej Gerda ~~a ritz het Su idwes u itgesoek 
uS die ideale uitsoanplek. Hoop nie sy het dit 
te aktief gevind nie ! Mnr Rolf THnsing en 
Mej Steyn het ook met verlof gegaan, maar hulle 
het met Jan Tuisbly se karretjies gery. Behalwe 
die bywonin0 van 'n Christelike konferensie het 
mnr THnsing oak herstel-werk aan sy huis se dak 
gedoen. 

Miskien behoort 'n lewensversekeringsagent 'n 
draai by B(planning te gaan maak ? 

Inlusien het dr. Tanal Trichardt en ~ej Leone 
van den Heever die fort gehou. Gelukkig het hulle 
die geselskap Vdn Mnr Peter Lor gehad, wat hierdie 

maand teruggekeer het na sy studieverlof. Hoop 
sy werksprogram is nie te veel ontwrig deur sy 
skielike siekte nie. Baie welkom terug. 

Die _ee:r:ste tvintig jaar van jou lewe is jy 'n aap; 
balaaa1.-g, specls, onwys. na-aperig. 
V'an 20 tot JO is jy 'n leeu wat net wil maak en 
bl•eek in jou. verlu.stiging in jou eie krag en 
vermoeens. 

J:'ussen 30 en 10 is jy 'n perd wat hard we?•k presteer 
en vergaar. Van 40 wor·d .jy. 1n slirrme vos in aLle 
opsigte. 

'~" jy die dag CO gewo:rd het, vind jy uit dat jy 
jou Lewe lank 'n esel was. 

- KAREL ,fAi!Ci<JiEERE 
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tydskrifadrn_ 

Op die eerstc ~~~:t 1978 hct ~aria~~e Viljoen saam 
met ons in Seksie Tydskrif-Administrasie begin 
werk. Van die cerste dag af het sy ons gocd laat 
verstaan dat dit net tydelik is, sy (en haar man 
Philip) is van plan om so gou moontlik weer terug 
te gaan na die Kaokoveld daar bo i;l die noorde 
van Suidwes. Die maande het verbygegaan en later 
'n jaar geword, maar ~1arianne het val moed bly hoop 
op 'n verlossing uit die stad (en die Merensky). 

Haar hoop het nie beskaam nie, want haar bedankings
brief is reeds geskryf en Septembermaand is hulle 
terug in die Koakoveld - so na aan Meeder Natuur 
as kome kan. 

Marianne, ons is saam met julle bly dat die lang 
wag nou uiteindelik verby is, n1aar ons sal jou 
darem vreeslik baie mis - veral jou baie hoorbare 
borrelende lag9ie. Dis maar goed dat jy so 'n goeie 
sin vir humor het anders sou party van ons jou lank
al tot raserny sedryf het. 

Net om die hele Merensky bietjie in te lig oor die 
bedrywighecie van die Viljoens, haal ons hier 'n 
gedeelte aan uit die artikel wat die die Oggend
blad van 14 Mei 1979 verskyn het. 

"Mnr Philip Viljoen van die Eugene ~arais-leer
stoel vir natuurbeheer ~an die Universiteit van 
Pretoria het twee en 'n half jaar lank met sy 
vrou, ~larianne, in die gebied £C\'•cor. en dikv:els 
die olifanttroppe dae lank gevolg. Beda~s het 
hulle met 'n Unimog - 'n veelsydige vienvielaange
drev:e voertu i g - gery en snags sender 1 n tent 
lan9s die kampvuur geslaap 11

• {Dis maar geed dat 
dit pas na hul troue was anciers sou t·iarianne sov1aar 
nie so getrou Jan haar bruidegorn se sy gebly het 
nie. Veral nie nadat 1 n nuuskierige jagspinnekop 
haar een aand afge1oer het ten1y1 sy haar daaglikse 
bad geneem het nie. Philip moes sy bruid in 'r 
skoktoestand uit die wasskottel red (van die soort 
wat op paaltjies staan) waarin sy pens en pootjies 
gespring het var skoon skrik). 

"Mnr Viljoen skryf 'n verhandeling vir sy meesters
graad in natuurbeheer Dor die algemene ekologie 
van die Kaokoveld. 11 (Sy eintlikc belangstelling 
draai om die woestynolifante -die enisste in 
die w~reld. Daar is ongeveer 120 olifante oar en 
ook hulle staan 'n kans om uitgeroei t:: v;ord as 
gevolg van jagters wat die olifante onwettig skiet 
om hul tande te beko~.) 

Hicrmee s~ ons totsiens en wens jul1e alle voor
spoed toe met die groat werk wat vir julle 
voorl~. 

'l'HI:; LIGH'.l' AND ThE DARK 

A book is a book is a token 
a Prometheus unbound 
a golden notebook 

But sometimes 
when I turn over 
at night 
(if only we could make Poe 
try again!) 

the pages 
lure me into cover 
enlightened as I am 
by darkness at :"Won 

At such a time dear book 
and don't be a liar 
tell me confiaentiaZZy 
which you Like best 
your seLLer reader or buyer 
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grondvloer 

Die rusti~heici van die afgelope paar weke by 
Toonbank het eensklaps verdwyn. Die universiteit 
is aan die gang en ons by Toonbank voel dit. 

Nadat alr.:al 'n welverdiend'e blaaskans 0ehad het, 
is al ons Toonbankers nou ook \·leer bymekaar. 

Mej Adr~ le Roux het vir 'n week rondgekuier tussen 
Kroonstad en Patchefstroom en sien goed daar uit. 

Mej Marie Schoeman en Zann6 Joubert het elk op eie 
stoom, by die Wildtuin gaan uitspan. Nou gesels 
hulle net kamp- en braaivleisstories tot leed
vermaak van ons ander Jan Groentjies. 

Mev Hannetjie Erlank en Mara Grobbelaar was albei 
deur griep platgetrek. Hulle is egter nou albei 
op die been en lyk perdfris. 

Mev f\lllar.da Viljoen is hard besig om die gordyne 
vir die nuwe woonstel klaar te maak. Almal wat 
raad het, gee raad en nuwe idees word gewi~sel, 
dus ons het hier 'n potensiele skouwoonstel 
vir 11 Garden and Home 11

• 

AN EXECUTivE HAS NOThiNG TO DO 

Most employees be Zieve that being an executive 
is J'ust one continuous bed of roses ;{or, as 
everyone kno~MS, an executive has px•c::zctically 
nothing to do - that is, nothing to do except; 
to decide what is to be done and ther. tell 
so~eone to ao it; to listen to reascns why it 
sho;ddn 't be done, or why it should ce done 
by &ome other rerson, or why it should be C.Cne 
in a different u.•ay; to chase the person wrzo tJas 
told to do it and see whetl;er the jc~ has been 
dor.e; to enquire why it has not been done; 
to follow up a sec~!d time to discover that it 
has heen done, but done incorrectly; to 
conclud.e that so long as it has beer. done, it 
may as UJe ll l:e left as it is; to consider how 
much sirrrpler it would have been if r.e had done 
it hir.:self in the first place, but to realise 
that such en ieea would str .. tK.e at ti-:e Vel'll 

foundation of the belief of all employees~ tr.at 
an executive has nothing to do, that his life 
is one continuous bed of roses, for .all he has 
to do is to sit at his big desk doing practicaLly 
nothing. 
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totsiens 

~·1ev Ingrid Smith 
Vakbibliotekarisstelsel 

Mev Marianne Viljoen 
Seksie Tydskrifadministrasie 
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Mev Babs von Ehrenberg 
t1usiekbiblioteek 

Mej Magriet Bruyns 
Seksie Africana en 
Besondere Versamelings 
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welkom 

Mev Aartia Joubert 
Seksie Tydskrifadministrasie 

Mev Jeanette Enslin 
Seksie Boekbestellings 

Mej Leone van den Heever 
Afdeling Beplanning en 
Ontwikkeling 
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BEPLANNING ~N ONTWIKKELING 

Die Afdeling Beolanning en Ontwikkeling kan op 
1 September 1979 reeds terugkyk op 'n bestaan van 
vier jaar. Die, tesame met die feit dat dit nog 
die grootste enkele afdeling van sy soort aan 'n 
Suid-Afrikaanse universiteitsbiblioteek is, dwinq 
ons om weer teenoor onsself rekenskap te gee oor 
die noodsaaklikheid van s6 'n afdeling. 

Aan die positiewe kant van die balansstaat kan 
gemeld word dat die Afdeling in die vier jaar van 
sy bestaan heelwat sake ondersoek en deurgevoer 
het. Van die mees konkrete bvdraes le oo die ter
rein van die fisiese fasiliteite van uie Biblio
teekdiens, byvoorbeeld die herbeolanning van 
verskillende takbiblioteke en die inruim van meer 
sitruimte vir gebruikers in die hoofbiblioteek. 
Rekenarisering is 'n verdere voorbeeld waar ons 
meen die Afdeling 'n stewige bydrae gelewer het, 
terwyl sake soos die formulering van beleid in 
verband met die rol van die Biblioteekdiens by die 
lewering van eksterne rekenaarmatige inligtings
dienste en mikro-ontsluitingsdienste ook vermeld 
kan word. Ten opsigte van kleiner sake soos 'n 
hersiene algemene leerstelsel en stelsel van 
statistiekhouding het die Afdeling ook 'n bydrae 
kon ~aak. In aansluiting hierby kan genoem word 
dat 'n ontleding wat in 1977 gedoen is, getoon het 
dat die Biblioteekdiens ongeveer 4,8% van sy per
soneelbegroting aan hierdie Afdeling afstaan. 
Objektief beskou en in terme van die potensiele 
invloed wat kan uitgaan van s6 'n Afdeling, wil 
dit dus voorkom asof daar nie ernstige proble~e 
behoort te wees om die voortbestaan daarvan te 
regverdi g ni e. 

Aan die negatiewe kant van die balansstaat is die 
enkele grootste inskrywing sekerlik dat die Afde
ling nog in geen_stadium daarin kon slaag om 
personeellede van gehalte in voldoende getalle te 
trek en te behou nie. Velerlei redes kan hiervoor 
gesoek word, maar ons moet toegee dat hierdie 
situasie moontlik verband hou cnersyds met die 
werk wat in die Afdeling verrig word en andersyds 
met die beskikbaarheid van personeel wat toegerus 
en bereid is om hierdie tipe werk te verrig. Aan
passinge kan nog aan die werksituasie gedoen word, 
maar origens is daar skynbaar geen korttermyn 
oplossing vir die probleem van beskikbaarheid van 
voltydse personeel vir die Afdeling nie. 

u. p. - biblioteekdiens-nuusblad- aug ·1979 
1 
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Ons is innig dankbaar vir die kern van geesdrifti
ge en beh1arr.e personeel in die Afdeling. ~!aar die 
ideaal van 'n 0roter voltvdse nersoneel ons steeds 
ontwyk, sal alternatiewe 0esoek moet word om be
planninqs-, ondersoek- en ontwikkelinaswerk in 
belang van die 8iblioteekdiens voort te sit. Die 
voor die hand liggende alternatief is om personeel
lede wat elders in die Biblioteekdiens we~ksaac is 
en bepaalde oersoonlike of werksbelanstellina of 
-verpligtinge het, in 'n grater mate by formele 
projekte van die Afdeling te betrek. Dit geskied 
reeds in 'n groat mate by die implementering van 
die gerekenariseerde stelsel. Indien die nodige 
aanoassinge in die werklading van sodaniqe perso
neellede gemaak kan word, kan die betrokkenheid by 
amptelike ondersoekwerk tot groat bevrediging van 
so 'n personeellid strek en die Biblioteekdiens 
in die algemeen ook ten goede kom. Daarmee kan 
die knellendste probleme in die Afdeling Beplan
ning en Ontwikkeling, naamlik 'n tekort aan vol-· 
tydse geskikte personeel, ook grootliks oorkom worrl. 
56 'n benadering strook ook met die Moderne ontwik
kelinge sever organisasiestrukture betref (verqe
lyk byvoorbeeld die ~atrikstipe orqanisasiestruk
tuur) en kan juis aangewend word om moontlike te
kortkominge in Jie huidige, grootliks funksicnele 
organisasiestruktuur te help uitskakel. 

H DE BRUIN 

2 

Kuns 

BATTISS - OORSIGUITSTALLING 

Op 26 September begin hierdie uitstallino vir 'n 
maand in die Kunsmuseum voordag dit op r~is gaan 
deur die land vir ongeveer een jaar. Die ooening 
hou die belofte in van feestelikheid waarvoor 
Battiss sander t\·Jyfel sal sorg. Reeds het hv uH 
Tahiti 'n Zook-teken bestel vir sy Zook-hoek;e~ 

SAN SO (SAPS E) 

HlPLEitENTERING VAl~ DIE SANSO (S1WSE) 

INLIGTINGSTELSEL 

Reeds die afgelope jaar het die akroniem SAPSE 
van tyd tot tyd in gesprekke en tydens vergade
rings in die Biblioteekdiens opgeduik. Soos Trin
kie sou gese het, veral soms. Vanaf September.va~ 
jaar sal daar meer van ons met SAPSE (Spreek u1t 
"seps") kennis maak. Hiermee dus 'n bietjie agter
grond. 

SAPSE staan vir South Africna Post-Secondary Edu
cation. (Die handleidTngs en aokumentasie was nog 
nie in Afrikaans vertaal nie sodat slegs die Engel
se akroniem algemeen bekend is). In Afrikaans heet 
dit Suid-Afrikaanse Na-Sekondere Opvoeding (SANSO' 
en ons saT in die vervolg so daarna ven1ys. Die 
SANSO-Inligtingstelsel is 'n bestuursinlistin~stel
sel wat deur die Denartement Nasionale Opvoed1ng 
ontwikkel word om op 'n eenvormige basis sekere 
belangrike statistiese inligting van eventueel al
le Suid-Afrikaanse tersiere onderv1ysinrigtings te 
verkry, en om die inligting so te verwerk dat dit 
benut kan word vir oordeelkundige beplanning en 
besluitneming op 'n landswye grondslag. Die in
ligtingstelsel dek alle fasette van die tersiere 
onderwys: kursusse en leerstof, studente, perso
neel, geboue en terreine, vaste bates, finansies 
en derglike meer. 

Tot dusver het elke universiteit maar grotendeels 
volaens sy eie insigte van hierdie sake rekord ge
hou-en daaroor verslag gedoen. Tans is die univer
siteite besig om hul statistiekhoudingstelsels aan 
te pas sodat hulle die eenvormige gegev1ens kan le
wer wat vir die SANSO-Inligtingstelsel verlang 
word. Dit is geen eenvoudige taak nie. In sekere 
gevalle meet gege\'Jens verstrek word wat nog nooit 
tevore ingesamel is nie. In baie ander gevalle 
word die gegewens wat ingesamel ~oet word o~ ander 
wyses omskryf of ingedeel, sodat reeds besk1kbare 
gegewens aangepas of omgeskakel meet word. 

Die Biblioteekdiens neem deel aan U P se prograM 
om die SANSO-Inligtingstelsel te implementeer ten 
opsigte van gegewens wat op die Biblioteekdiens b~ 
trekking het. Daarbenewens neem die Biblioteek
diens ook aktief deel aan die werksaamhede van 'n 
Werksgroep wat deur die Interuniversiter~ B~bli?
teekkomitee van die KUH aangewys is om d1e lmpll
kasies van die SANSO-Inligtingstelsel vir Univer
siteitsbiblioteke te onder~oek. 

Nou is die stadium bereik waar die Biblioteekdiens 
sy interne prosedures vir die rapportering van die 
verskillende tipes biblioteekmateriaal in beson-

.derhede meet uitv1erk. Danksy die verbeterde stel-
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sel van statistiekhouding wat verlede jaar inge
voer is, sal die nodige gegewens vir 1979 volgens 
aie SANSO-vereistes gerapporteer kan word. Dit 
sal slegs kleiner aanpassings en omrekening ver~. 
Ons moet egter ook nou beplan vir die invoering 
van die vo 11 e SANSO-s te 1 se 1 met i ngang 1930. Di t 
behels onder andere dat die he1e voorraad soos op 
1 Januarie 1980 in 23 onden-1eroskategoriee inge
dee1 moet word. Daarna moet toevoegings en ont
trekkings 1opend in terme van hierdie inde1ing ge
rapporteer word. 

'n Span bestaande uit mej Anne van Zijl, mej Breg
gie Kotze, mev Rita Bates, mej Manda Morsner en 
mnr Pieter Ferreira sal onder leiding van mnr Pe
ter Lor aandag skenk aan die retrospektiewe inde-
1 i ng van die voorraad en aan die ont\·Jerp van pro
sedures vir die lopende statistiekhouding vir 1980. 
Omdat die ont\verp van prosedures en vera 1 die re
trospektie\·Je inde1ing heelwat personeeltyd sal 
verg, is mej Manda Morsner vir die tydperk Septem
ber tot Desember 1979 na die Afdeling Beplanning 
en Ontwikkeling gesekondeer om voltyds aan die im
plementering van die SANSO-Inligtingstelsel te 
werk. Daardeur sal die las van die individuele 
seksies wat by die projek betrokke sal wees, ver-
1 ig word. 

Implementering van die SANSO-Inligtingstelsel in 
die Biblioteekdiens is 'n groot taak wat ongetwy
feld nog kopkrap sal verg. 'n Goeie inset van 
ons kant is egter noodsaaklik omdat die beskik
baarheid van betroubare en vergelykbare gegewens 
vir lan£termynbeplanning op nasionale vlak sowel 
as vir ons interne doeleindes van 9root nut sal 
v1ees. 

P J LOR 

Mi kro-ontsluiting 

Onders?e~e na mikro-ontsluiting en moontlike mikro
?nts~ultlngstelsel vir sresifieke cepartemente en 
1nst1tute aan UP word reeds vanaf 1975 deur die 
Afdeling Beplanning en Ont\-Jikkeling onderneem. 

I~ 1975 is begin met 'n ondersoek na die instel
llng_van 'n Unitermstelse1 vir die Hans Snijkers
Instl~uut. Daarna volg 'n ondersoek na 'n gere
kena~lseerde stelsel bekend as NTOOS (Nuwe Testa
mentlese Onderv1erpsontslui tingstelsel). 

N~ aanleiding van 'n opname in 1977 van bestaande 
m1kro-ontsluitingstelsels aan UP, is die voloende 
geidentifiseer. -

1. Departement Argitektuur (Loerkaartstelsel) 
( 1977) 

2. Depa rtement Nuwe Tes tamenti ese Wetenskappe 
(NTOOS: beoogde gerekenariseerde stelsel) 
(1972) (Intussen gestaak) 

3. Instituut vir Geologiese navorsinc op die Bos
veldkompleks (Unitermstelsel) (1977) 

4. Hans Sniikers- Instituut (HSI) (Unitermste1-
sel) (1976) 

5. Instituut vi; Strategiese Studies (Unitermstel
se1) (1975) 

6. Tuberkulose Navorsinqsinstituut (Loerkaartste~ 
sel) (1873) 

3 

'n t1ode1 Uniterm-Harn1eidino is in 1977 deur lede 
van die Afdeling opgestel. -

Sedert November 1977 het die Afdelina 'n Dokumen
tasiestelsel (Uniterm) inqeste1 vir die ontslui
ting van handels1iteratuur, toekenninge. biblioqra
fiee opgeste1 deur Afdelingslede, tyaskrifarti
kels en hoofstukke uit boeke in die biblioteekver
sameling met die oog op spesifieke projekte, fo
tokopiee van dokumente \vat op IBL verkry is asook 
tussentydse en finale vers1ae \·tat mikro-ontslui-
i ng regverdi g. 

'n Voorlopige beleid ten opsigte van mikro-onts1ui
tingstelsel is reeds in 1976 neeraele. Die beleid 
is in 1978 hersien en die reg1e~ent (nr 7) en ?ro
sedure by die instelling en ont\·tikkeling van 'n 
mikro-onts1uitingste1se1 is vroeer vanjaar goedge
keur. 

Wanneer 'n behoefte aan mikro-ontsluiting by 'n 
departement/instituut \·!aargeneem •.-:ord, ven·tys die 
betrokke vakbibliotekaris die aanceleentheid na 
die Direkteur (Biblioteekdiens) wat in oorleg met 
die hoof van die departement/instituut •n projek
komitee aanstel om die behoefte, asook die alter
natiewe moontlikhede om daarin te voorsien (byvoo~ 
beeld gepubliseerde indekseer- en ekserptydskrif
te, eksterne rekenaarinligtinsdienste, mikro-ont
sluitingstelsels bv ander instansies of die instel
ling van •n intern-geproduseerde mikro-ontsluitin~ 
stelsel, te ondersoek. 

Die projekkomitee bestaan gewoonlik uit die volge~ 
de lede: 'n lid van die betrokke departement/in
stituut, die verantwoordelike vakbibliotekaris en 
'n lid van die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling 
en Seksie Mikro-ontsluiting. 

Tans word ondersoek ingestel na die volgende stel
sels: 

HSI ('n meer gesofistikeerde stelsel) 

Africana-pamflette in Merensky-biblioteek 
('n meer gesofistikeerde stelsel) 

Departement Geslagskunde (Veeartsenykunde) 

Departement Geneeskunde (Veeartsenykunde) 

Margaretha ~1es Instituut vir Saadnavorsing 

STEEK OP JUL HJ..NDE!! 

Di~ proffie is juis besig r::et 'n lesina oor elek-
~~~s~:krag_toe die einste krag padgeeven die saal 
t.n d.ut.sternt.s gehuZ word. 

nsteek op ;ju:l ha.nde! 11 beveel .iie aeleerde. 
Die hande gaan op •.. en cie Zigtevgaan aan. 
11Ve le hancie. , se4 /J~·e ' 7 " ~ '-'4-V ,zoog~..era.::::.r, maak ~::f-ee u.,e1<~:: 
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biblioterapie 

TwE:e Merens ky-personee ll ede is en l ancs genoci om 
'n bietjie raad te gee by die Weskonpies-biblio
teek. Dit het uitgeloop op 'n baie interess3nte 
en insigqewende besoek, ~at heelwat oersryektief 
verleen aan die kwessie van reskikte lees~tof vir 
'n geskikte leser. Hier waa~ ons dit 0eduria van
uit die akademiese oogpunt benader, is~dit riskien 
goed om af en toe ook te dink 1an die terapeutiese 
waarde van leesstof. 

By Weskoppies ressorteer die bibliotekie onder die 
arbeidsterapeutiese afdelinsen sou dit seker meer 
as 'n leeskamer beskou kon word. Daar is geen a~o
telike bran van boeke en ander materiaal nie, oak 
nie 'n biblioteekfonds vir boeke nie, en skenkings 
is aan die orde van die dag. Die Pretoriase O~en
bare Biblioteek voorsien wel in 'n paar behoeftes 
soos die aan boeke met groat druk vir bysiende le
sers. Daar is eater heelwat materiaal in die ae
maklike vertrekkie, wat heerlik warm was op 'nvy
sige wintersdag, met heldergeel mure en gemaklike 
stoele. Die boeke is verdeel in Fiksie en Nie-Fik
sie, en binne die kategoriee is dit gealfabetiseer. 
Tydskrifte is caar oak, alhoewel geen lopende in
skrywings gemaak word nie, en die biblioteek weer
eens afhanklik is van skenkings daarvoor. 

Die Biblioteek word versorg deur een van die pa
siente, onder toesig van een van die.arbeidstera
peute. Die pasieni het nie op haar laat •-1ag om ons 
te vergas met 'n beskrywing van haar metodes nie. 
Sy het 'n grondige insig in die toestand van die 
gebruikers, en pas haar benadering diensooreenkom
stig aan. Dit was myns insiens 'n hoogs-profes
sionele uiteensetting van hoe om lesers aan te lok, 
hul toestana op te som en dan die geskikste lees
stof aan te beveel; afhanoende van die mate van 
konsentrasie ~~~nwoordig sou sy dus 6f 'n ligte 
roman 6f 'n tydskrif aanbied. Namate behandeling 
vorder, vind sy dat die konsentrasie oak verbeter 
en daarmee saam die keuse van leesstof. Dit was 
'n plesier om hierdie persoon aan te hoar. 

'n Interessante probleem by hierdie bibliotekie is 
die k\<Jessie van boetes. Daar word verwao dat boe-· 
tes verhaal sal word, aangesien voorrade~daarmee 
aangekoop moet word. Dit is egter 'n uiters inge
wikkelde situasie, aangesien heelwat van die pa
siente dikwels nie die rasionaal van die boeteaeld 
begryp nie. Pasiente word oak dikwels van saal na 
saal verskuif, wat oak kan beteken maksimum seku
riteit sale, en kan dan nie hul boeke terugbring 
nie. Die persoon in beheer het ons egter beindruk 
r.et haar toege\·Jydheid, en as dit daarop neerkom 
gaan haal sv self die uitst~ande boeke. Sy hou 
dan ook 'n baie noukeuriae boekrekord van wat uit
geleen is. Ons kon aan geen alternatief vir die 
boetegeldprobleem dink nie, behalwe dat daar een
voudig diskresie gebruik moet word. Dit is 'n de
likate probleem, en pasiente word gou verontwaar
dig oor aanmanings: gevolge kan wees dat so 'n 
pasH~nt byvoorbeeld sommer sy/haar boek by die 
deur ingooi uit ergernis~ 

Soos gese, is dit stof tot nadenke oar die baie 
gebruike van leesstof, en oor die aanpas~~ng van 
biblioteekroetines. Een ding is egter seker: ons 
het daar \'Jegsegaan met die hoogs te respek vir die 
persoon in beheer, en haar benadering. Dit het 
vir ons gelyk na 'n baie professionele diens, ge
baseer or insig, sensitiwiteit, humor en mede-mens
likheid; soiets kan slegs 'n mooi voorbeeld wees 
vir elke ander biblioteek. 

J MJIREE 
r1 r·loRSNER 

4 

vor svl 
HL:I L DIE LESER 

'n Goeie werk vir een ~it hare op sy tanne o~ in 

'n plek te korn ~t'erk \'Jat oop~esnring het. Aan die 

gekooste applankant sil die 1Jobel Fredesprys vir 

1979 toegeken worre nalat hy 'n jar in frede ytge-

hou het. 

Assistint ! boekwegpakker I skropper 

Jl,pplakasies word ingefirwag mit 'n goeie loon. 

.A.pplankante moet fyftalag wees, 'n D.Sc. of gelyk

\"Jaardagte stannert ses he, twa 1f jar onnervi nni ng 

fan frouens pirsoneel, nie oppie bek gefal. fliks, 

anskoulik fan angesig, ongehiet, ryk, voor oppie wa, 

firslaaf aan hitte en 'n safte onnerdanage geaar

tenhyt he. Hy moet 'n ieder en inkilte boek avstov 

en alles weet fan allie dietektivs, lafstories, 

cowbooiboeke en geel lektier wat ooit gedrik worre. 

Vedder moet hy getygskrifte stier fan sy laaste 

booi en sy rna en 'n snep van hemselv in 'n soet. 

Sy loon sil wees allie boetegeld iedere tweede 

dag. Ooen daatlik aansoek want 'n halwe dop is 

beter as 'n le~e yr. 

Onthou die froegste vaal fang die fetste wirm 

Huil die Leser 

UIT: SABV-Nuusbrief, v. 14, 1964. 
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DOLLER AS KCP-AF .......... . 

0 wee, Q t.Jee 
Die mag v~t die teevee ! 

Op 'n blou Naandac; h.oor 
'n handvoZ. rr.ense · 
wat vir rzul voorle 
volgens die 3aas se rJense 

Orientering is nie so slea 
Die meeste rzet lankal hul~ ~~urdoop weg 
maar toe ons van die Video hoor 
verander die mening na 'n kattekoor 

Dinsdag pleit ons - dit werk toe nie 
"JuUe gaan aZmal - nie twee of d1•ie" 
Hoofpyn, sinkings, die duiweZsekwaad 
Werk is medisyne - is Alida se raad 

Woensdag breek aan -
AZmal soek transpirante ~ 

=~:~~:::·=· 1 ff J 
sil jou sil _&:::' 
moenie vir die ander lag nie 
jou pond vZeis wil huZ nog he ! 

Dit gaan toe ook verby 
oor die hartkZop en die bewe 
Kameras is mos vandag 
aZ deel 7Jan almal se lewe ! 

Volaens die '78-Kopiereawet 
Hetv eZkeen reg op r~at hy~ te se gehad het 
Terloops- T.V.-tariewe is h.ooa en duur 
Vir wie kan onq ~mal die reke~ings stuur ? 

Das Machine~ is n~cht fur Cefingerrpoken. f,:itten
grahen ''!;_d Rnob~1..sten wiU schnappen das SnTM~nc
werke m7.." Fusenb lmJen und grosse Spitzenspa"roken: 

Rubberraecksightseeren Relaxen und keel')en das 
Hands in der Pockets.' 

8 
rLL) 

Colourmatch 

5 

merensky 

tweede vloer 

Hierd~e maand moes ons t·1ev Renee Roux aan tjestel·· 
afde~1n~ aftaan. Renee ons noon dat jy baie oe-
lukkl~ 1n jou nuwe omgewing sal wees. -

Mev Hannalie Swanepoel het by ons oeledere aange
sluit en voel sommer al klaar tuis: 

~ej Rita Badenhorst het 'n Konferensie bycewoon. 
Haar kollegas vind dat dit sommer deesdae~makliker 
met die studente gaan - Die Konferensie het oor 
die Keurins van Kinderlektuur gehandel. 

Intussen het mevrr Anna-~'arie .Arnoldt en Ria van 
Zyl be~lu~t dat fietsr~ net die ding is om die ge
sondheldSJaar mee te v1er. Hulle weet nie of dit 
'n teken van fiksword is nie, maar die studente 
begin hulle al herken (veral die wat van pure ver
basing in hulle vasry!) 

Net die langnaweek op hande het almal baie olanne· 
sommiges gaan stap, ter\•Jyl ander braaf cenoea is . 
~m ~iP wit leeus van Timbavati aan te d~rf. Mev 
tlb1e van Wyk glo dat boeke wegpak die recte oe
fening is, 'n mens kan na dese tot leeus tern 
Aan almal sterkte vir 'n bedrywige Septembermaand 
wat voorl e. 

beplanning 

Die Afdeling Beplanning e.· .Jntl'likkeling was geluk
kig hierdie maand voltallia. Na die blaaskansie 
wat die meeste van ons in Julie gehad het, was dit 
maar skouer aan die wiel sit hierdie maand. Dit 
lyk asof_daar nie eers tyd was vir sosiale nuus 
nie. Dr Trichardt se verjaardag so in die middel 
van die maand rond het darem vir afleiding gesorg! 

Vanaf September verskuif mej Mariaan Steyn na die 
Ontsluitingsafdeling waar sy die mediese materi
aal sal hanteer. Ons hoop dit hou haar gesond! 
Baie dankie ook viral die werk en die vriendelik
heid in die Afdelin£. Mnr Peter Lor en sy familie 
gaan in September by sy ouers in Sedgefield, on 
die Tuinroete, kuier. Ons hoop hulle geniet die 
vakansie en rus heerlik uit. 

Ook vanaf September sluit rr.ej r~ander r~orsner ui\. 
die Ontsluitingsafdeling vir 3 maande by ons aan, 
soos u elders in hierdie uitsawe kan lees. Baie 
v1elkom en sterkte r.~et die SAPSE/SJlNSO-stryd! 

Om al die afskeid en venvelkoming, en sommer ook 
die Afdeling se vierde verjaarsdag te vier, ~et 
ons 'n hopelik heerlike ete vir die einde van die 
maand gereel. 
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finansies 

rtnr Hurter van Breda v1at in November 1978 in die 
Seksie Finansi~le Administrasie begin werk het, is 
op 1 Augustus na ~ie Seksie Al0emene Administrasie 
oorgeplaas, en r..ev i:lerry ~··at:::opculcs voorheen van 
die Seksie Boekbestellings, is in sy'plek aanae
stel. Ons hoop dal albei baie celukkic sal wees 
in hulle nwe werk. - ~ 

african a 

Baie welkom aan ~~v Beverley du Toit wat sedert 
1 Augustus die geledere van ons afdeling versterk 
(personeellede sal haar herken aan die vriendeli
ke glimlaggie). Ons is bly dat jy by ons kom 
werk het Beverkey: 

Vrydag 10 Augustus was ~1agri et Bruyns se troudag! 

Om tien-uur het ons in die N G Kerk, Universiteits
oord, onder r~ritha se orrel begeleiding gesien 
hoe ~1ej tl.agriet Bruyns, ~~ev ~1agriet Kruaer word. 
Sy het gestraal, kuiltjies en al (met rn ou soos 
Pieter aan haar sy kan dit seker ook nie anders 
nie). 

Vir Matriet en ~Jar Pieter wens ons by monde van 
BIBLIKASIE 'n geseende huwelikslewe toe. 

grondvloer 

Interbiblioteekdienste 

Mev Annette Booysens is 'n nuweling in die afde
ling, en lyk al baie tuis. Baie welkom en geniet 
die werk. 

r1ej Joy Roos het 'n week verlof. Benut die rus 
terdee, hoor! 

~"ej Randi Pretorius se getroue tvlorris het in Hamil
tonstraat, 'n ernstige kwaal ontwikkel, "longont
steking" word vermoed, maar ons hoop dis nie baie 
e rn s t i g n i e . 

Van.Mev Denise Wheeler weet ons tans baie min, aan
geslen sy kort-kort by opleiding is en daarna raak 
sy weg tussen die diensrooster se stapels papiere. 

El~e kee~ wa~ mej Helena Struwig 'n braaivleis 
reel beg1n d~t t~ reen- sommer strome! Dit moes 
'n bose braa1vle1s gewees het. 

Groete vanuit 'n pannekoek-belustigde Inter. 

6 

TOONBANK 

Jie bedrywigheld by Toonoank het baie toegeneem 
aangesien dit weer tyd is vir die opspoor van ou 
boeke en boeke wat uitstaande is. 

Die reaksie op die personeelaanmanings is darem 
gunstig. 

Verder is mev Hannetjie Erlank druk besig om haar 
huis in orde te kry na die bouery by hulle. 

r~j Marie Schoeman het skielik na die vakansie 
met 'n nuwe motor hier aangekom. 

~ejj Zanne Joubert, Adri le Raux en mev Mara Grob
belaar is net druk besig met toetse. Baie sterkte! 

Intussen droom en praat mev Irene Venter net huis
bou. Ons hoop om haar eendag te help met die 
"Groot Trek". 

Om af te sluit op 'n meer ernstige noot. Mev Aman
da Viljoen reel nog gereeld die weeklikse biduur 
op Donderdae tydens die etensuur. Almal is baie 
welkom. 

GERESERVEEROE STUDIEVERSAMELING 

By "Voorgraads" is die mense steeds baie bedry
wig met die verskaffing van studiemateriaal aan 
studente vir hulle take. Sterkte. 

Seide mev C~raldine Wilkes en Mej Erna Klapper 
was vir 'n tyd lank ongesteld. Beterskan en ge
sondheid aan albei. Intussen moes mnr Kobus Fou
che die fort hou. Baie dankie. 

~EPROGRAFIESE DIENSTE 

Mnre Jan du Raan en Abrie Visser het beide verde
re opleiding ontvang by Rank Xerox. 'n Handlei
ding word intussen deur hulle opgestel met betrek
king tot die menigvuldige take wat hulle afdeling 
behels. By voorbaat baie dankie vir die groot 
werk. 

c:--
<LHE blind spend 

their lifetime 
learning to see. 

Others who have eyes 
to see 
live in darkness. 

lola dunston 
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boekbestellings 

Ons v'er.·Jelkom die volgende persone in ons .''fdelin9: 
Mev Rene~ Raux van die 2de verdieoinn en mnr Neels 
Venter vars ui t die ~Jeermag. r1ev' Be~ry ~~Cl.tzoroul os 
is verskuif na Finansitle Administrasie. 

LIMEPICK FIR ',7 LEWENSBLYE ~ 
), 

Obskure geskenke met boodskapre wat [aat lag 
Is in jou rosraK van mev Rautenbach 
Met haar briefies en haar prente 
Maak sy die win~er sommer lente 
...•• of van 'n Donderdag 'n Saterdag! 

takbiblioteke4 

voorklinies 

By Voorklinies is die stilte van die vakansietyd 
g2bruik om sowat 2000 bande bymekaar te kry om 
herstel te word by ~erensky se bindery. Danksy 
hulle flinke diens is almal gebind en terug OfJ 
die rak. 

Die studente is weer terug na die wintervakansie. 
Met die eksamen voor die deur word die biblioteek 
druk gebruik. Sommige haal agterstallige lesings 
in deur gebruik te ~aak van die fotokopieermasjie
ne. Die eerste Fisiologie-mondelings is ook reeds 
afgehandel en daarvoor het ons die biblioteek se 
seminaarkamer beskikbaar gestel. 

Intussen het ons oak 'n verklikkerstelsel ryker 
geword. Die apparaat is nog nie in werking nie, 
aangesien die draaihek nog ingesit moet word. 
Sommi ge gebrui kers wi 1 \·Jeet of di t 'n drukgang 
is vir vee: Almal wil natuurl}k 'n lesina he oor 
hoe die apparaat funksioneer. Nietemin, 6ns is 
baie dankbaar dat ons nou oak 'n verklikkerstel
sel het. 

7 

musiek 

Met cie naderenae son~r is dit weer 'n plesier om 
soggens te kom werk. Hier by Musiek gaan dit ~aie 
bedry• .. Ji g. 

Graa~ wil ek net vir diegene wat hierdie maand 0e
hel~ het om my af te los, baie dankie se. Ek be
loaf om nie weer s6 lastia te wees sodra omstan
dighede normaal is nie. -

El na de Bruyn 

veeartsenykunde 

Die hondeliefhebbers hier OD OnderstErcort is in 
hul skik - ons het 'n hele paar boeke oar honde 
ontvang, en daar is nog meer op bestelling. 

·Ek sal kortliks die boeke wat ons onlangs ontvang 
het, bes p reek: 

1. The Rhodesian Ridaeback. 

2. 

HAWLEY, T C Vet 636.753 589 091 

Dit is 'n baie interessante bespreking oar die 
Rhodesiese Rifrug. Die geskiedenis van die 
ras word veral taamlik breeavoerig gedek. Dit 
is baie interessant om te sien waar die Rho
desiese Rifrug vandaan kom, aangesien dit die 
enigste Suid-Afrikaanse 9eteelde hond is, wat 
deur die Kennel Unie van Suidelike Afrika er
ken word. 

Sy fisiese eienskappe en standaard waaraan hy 
moet voldoen vir skou- en teel doeleindes word 
ook bespreek. 

Oaar is ook 'n paar staaltjies in die boek om 
die dapperheid van die honde te illustreer. 
Veral in die ou dae, was hulle baie gebruik 
om leeus aan te keer en op een plek te hou tot 
hul baas kom om die leeu te skiet. 

Dis 'n boek wat die moeite werd is om te lees, 
al stel 'n mens nie in die Rhodesiese Rifrug 
belang nie. 

Border Collies. 
IRIS CO~If3E Vet 636.73 588 763 

Die "Border-Collies" is die·honde wat bekend 
is om skape bymekaar te jaag en aan te keer. 
In hierdie boek word die geskiedenis van die 
"Border Co 11 i es" onder andere ook \·:eergegee. 

Dit is 'n goeie boek vir telers en mense wat 
wil skou, aangesien die standaard eienskapoe 
tot in die fynste besonderhede beskryf \oJOrd. 

Die opleiding van "Border Collies" \•lord ook 
kortliks beskryf onder die volgende hoofde: 
a) First steps; b l Farm \•JOrk; c) Sheeo 1·1ork; 
d) Sheepdog trials; e) Ob~aience work: 
f) ~orking trials en 0) Other duties 

Die teel van di~ honde wor1 ook kortliks be
soreeK. 'Jerder 1:; daar · il paa r ba 1 e t-:lOOl fa
to's en sketse om die boek te illustreer. 
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) 
J, The Poodle t\~nabook. 

E H HART Vet 636.72 589 194 

Die boek is ryklik geillustreer met foto's van 
verskillende kampioene. Die verskil tussen'n 
Standaard-, ~~iniatuur en "Toy"- Poedel word 
beskryf, ascok die geskiedenis van die ras. 
'n Paar hoofstukke word gewy aan oorerflike 
eienskappe en hoe geteel moet word om die bes
te standaarae te kry. Dit is interessant om 
te sien dat poedels vroeer veral vleiseters 
was, en dat hulle tande bedoel is om vleis 
mee te skeur. Hulle moet natuurlik oak grcen
tes inkry om 'n gebalanseerde dieet te verse 
ker. Drie basiese dieete vir Poedels word in 
die boek aanbeveel. 

Die skeer en alledaagse versorging van die 
Poede 1 kry oak hee h1at aandag, a soak die ver
kryging en versorging van die teef met haar 
klein hondjies. 

Daar is oak 'n hoofstuk oor weer alledaagse 
siektes en parasiete, en hoe om daarvan ont
slae te raak. Dit is natuurlik vir alle han
de rasse van belang. 

Hierdie is 'n oulike boek vir die Poedel lief
hebbers. 

8 

;ie the 1.~-:._ Z l ii!f' 
Zed bu the w:imowir.a 
a2•e doine ti:e irrr;os~ib Ze 
j'or the :mglY~tefuZ 
we have done so rr:t!Ct! 

for so Zonq 
u;i th so li ttZe 
we are r.ow c_:..a.Zi;'ieC. 
to do ar:ything 
with nor;hing 

1'CRJAARSDAE 

~~!ev J SZJanepoe l 

;'._'ev J\! C Blig-aaut 

i!ev J N CiUiers 

.~:ev H J StPIJdom 

/_'nl' P S Grob ler 

l:ev S Steyn 

!'"'nr M J Bekker 

J.!ev M W Rauterhach 

f.fn.r D J Hughes 

lfej M S MiJrsn.er 

Mej S Moller 

f.lnr W S H Porter 

,•,'nr C W Venter 

!_'e v A Pi en.aar 

Mev D !.fhee Zer 

l·.'ev M S J Viviers 

f.!ev I:: J van !vyk 

l_'nr H de Bruin. 

3 Se!_:terr0er 

5 September> 

9 Se;teniJ~r 

10 Se~ter:-}Jer 

10 Septer:-3:Jer 

12 Se;ter:-.ber 

12 Septer:-3:Jer 

13 Septer:-.ber 

15 Sep tet7:ber 

18 Sepr;er:-.ber 

19 Septer:-3:Jer> 

20 Septer-.ber 

22 Septer.ber 

23 Septer:-3:Jer 

14 
25 Septerrber 

2 7 Septe,r.ber 

29 Septer:-.Der 

:50 Se!-"ter-..?er 
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Mev Hannelie Swanepoel 
Vakbibliotekarisassistente 
2de Vl oer 

Mej Esmarie Kotze 
Medies 

welkom 

Mnr ~lillem Oliver 
Vakbibliotekaris 
assistent Regte 

totsiens 

Mev Beverley du Toit 
Africana 

Mnr J A Schlebusch 
Regte 
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lntem3tional Year 
of the Child 

fei.·D) 
~n; 
lnternas•onale Jaar 

van die Kind 
1979 

DIE KIND ... OOK ONS VERANTWOORDELIKHEID 

1979 s~ as "Die Jaar van die Kind" vir die biblio
tekaris: "Ook jy het 'n besondere verantwoordelik
heid teenoor die kind". 

Ek wonder of u en ek ons roeping in hierdie verband 
ooit genoeg besef. Miskien hou dit verband met die 
sorgwekkende tendens om die kind maar net as 'n mi
niatuur-volwassene te beskou. Daardeur pleeg ons 
'n onreg teenoor die kind. Die gevaar is dat die 
volwassene sy belewin~ van die werklikheid op die 
kind projekteer. Die kind het immers sy eie manter 
van dink. Hy beskik oor sy eie verbeeldingskrag. 
Hy het die besondere vermoe om dit wat vir ons as 
volwassenes vaal en alledaags is as 'n avontuur te 
beleef. 

wat die kind se gebruik van die biblioteek betref, 
word dit vir hom 'n ontmoeting van twee werelde -
sy eie bekende wereld en die onbekende wereld soos 
deur die literatuur aan hom ontvou. Hierdie onbe
kende wereld moet hy ge1eidelik by sy eie inkorpo
reer ten einde sy beeld van die werklikheid gelei
delik te vervolledig. Inderwaarheid bestaan sy 
wereldbeeld vir hom uit 'n somtotaal van indrukke 
waarvan baie hulle oorsprong in sy leesstof het. 
Ons mag dus nie toelaat die ongewensde leesstof aan 
die kind opgedring word nie. 

Die kind se groot uitdaging is om 'n getroue beeld 
van die werklikheid te verwerf en om hom toe te rus 
om die probleme wat uit hierdie werklikheid gaan 
voortspruit, die hoof te bied. Die wereld waarin 
ons leef, is deur oorlewering van ons medemens ont
vang en word op verskillende maniere ook aan die 
volgende geslag oorgedra. Die belangrikste is 
waarskynlik by wyse van die r-ersoonlike mededelin~s, 
opdragte en lewensvoorbeelde wat die kind in die 
ouerhuis ontvang. Dit word aangevul deur die for
mele onderrig in skoal en in kerk. 

Die gemeenskap· het egter ook middele gevind om die 
ouerhuis en skoal se persoonlike en formele orien
tering van die kind teenoor die werklikheid aan te 
vul. Die belangrikste daarvan is die boek en ander 
inligtingsmateriaal soos die tydskrif, rolprent, 
videoband ensovoorts. Dit is die biblioteek se ver
antwoordelikheid om hierdie inligtingsbronne so te 
beheer dat die kind die biblioteek as 'n reuse en
siklopedie kom ervaar waar hy na behoefte gegewens 
kan naslaan om sy beeld van die wereld te vervolle
dig. 

Namate die beeld van die werklikheid of wereld waar
in hy leef vir hom duideliker en vollediger word, 
moet die kind oak die vermoe ontwikkel om die pro
bleme wat so onlosmaaklik daaraan verbonde is te 
kan hanteer. Die sukses wat hy daarin kan behaal, 
is 'n aanduiding van die vordering wat hy op sy 
weg na volwassenheid gemaak het. Ouderdom bring 
dus nie noodwendig volwassenheid nie. 

u.p. -biblioteekdiens-nuusblad- sept.1979 
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Die biblioteek stel sy skat van inligting en gege
wens graag beskikbaar aan elkeen wat sy beeld van 
die werklikheid wil verhelder of vervolledig. Met 
sy versameling van probleemoplossings wil die bib
lioteek graag hulp verleen aan elkeen wat 'n bepaal
de probleem moet oorkom. Oat ons in hierdie verband 
'n besondere verantwoordelikheid ook teenoor die 
kind het, is duidelik. Wanneer die ouer en onder
wyser nie meer daar is nie, moet die kind hom steeds 
met vrymoedigheid na die biblioteek kan wend. 

Om bibliotekaris te wees, beteken dus ook om paraat 
te wees vir die ieiding en hulp wat ons aan die 
kind kan bied in sy soeke na die werklikheid en na 
l~aarheid. 

Raising chiLdren is Like 
baking bread; it has to be 
a sLow process or you end 
up with an overdone 
crust and an underdone 
interior 

MARLENE COX 

Children need time to develop, to test, to explore, 
to repeat, to re~nfo~ce, to acqui~e to team. 
As parents, give children the time they need. 

- Mae Fe~~o 
( Suzuki : The Book of Music) 

2 

rus IEK EN DIE KIND 

'n Klassie Japanese kleutertjies, besig met 'n 
vioolles, volgens die wereldberoemde metode wat 
deur die violis, prof Shinichi Suzuki ontwerp en 
ontwikkel is. Kindertjies begin klein viooltjies 
te bespeel sodra hulle in staat is om dit vas te 
hou. In hierdie stadium leer die kleintjies nog 
nie musiek lees nie. Die tegniek om viool te 
speel moet uitgaan van die kind se natuurlike fi
siese aksie, tesame met sy orale waarneming, dit 
wil se die kleintjie moet probeer speel wat hy 
hoor. Eers gaan dit maar treurig, maar dit is 
verbasend om te hoor hoe gou so 'n kleintjie reg
kom. Prof Suzuki glo dat musikale talent 'n mens
like vermoe is wat met die regte opleiding en met 
die regte bena.jeri ng ontwi kke 1 kan word, eerder 
as dat dit 'n aangebore talent by 'n kind is, en 
op hierdie geloof het hy sy onderrigmetode gebas
seer. Hy beweer dat musiek op die beste en makl ik
ste aangeleer kan word in dieselfde tyd~erk as wat 
'n kleintjie sy eerste taal leer praat, eerder as 
'n soort "t\veede taal" wat met die swartbord, die 
pen en die ooa aan kinders geleer word. Die kind 
moet eers hoor en dan eers sien. 

Benewens die feit dat hierdie metode die kind se 
musikaliteit ontwikkel, leer die kleintjies ook 
baie gou om fyn en akkuraat te luister en moet hy 
vroeg reeds probeer onthou wat hy hoor. Hier word 
dus terselfdertyd 'n goeie gehoor en 'n goeie ge
heue op 'n baie. vroee stadium gestiiTlllllleer en be
vorder. 

Die Suzuki-metode van musikale onderrig is uiters 
suksesvol, wen al hoe meer veld in die onderwyswe
reld en kan selfs, met enkele aanpassings in die 
spesiale onderwys, byvoorbeeld by gestremde kinders 
gebruik word. Dit is inderdaad al met verstommende 
resultate toegepas. 

Om hierdie metode verder toe te lig, is die vo]gen
die boeke in die Merensky se takbiblioteek vir 
~>\Jsiek beskikbaar : 

MUS 185.78 
MUS 185.78 

SUZUKI: Nurtured by love. 
SUZ~KI: The Suzuki Concept. 
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KINDERMISHANDELING iN DIE JAAR VAN DIE KIND 

In die jaar van die kind in samehang met die ge
sondheidsjaar is dit miskien gepas om na jie ander 
uiterste te gaan kyk. Kindermishandeling is een 
van die min dinge wat die bree publiek nag werklik 
skok. 

Dit is ge\oJoonlik babas en kleuters wat geestelik 
en fisies afgetakel word en hierdie gevalle eindig 
dikwels in die hof. Dit is werklik tragies dat 
ouers onopgeloste orcbleme se frustrasie op 
weerlose en dikwels ongewenste kinders uithaal. 

Hierdie probleemveld kry reeds heelwat aandag on
der die medici. Navorsing word gedoen om die oar
sake van kindermishandel ing te bepaal. Probleemge
valle word sielkundig gehelp om die oorsake te oor
kom. In Brittanje is klinieke opgerig waarin ouers 
met hulle kinders tuisgaan wanneer 'n probleem te 
groat word. Professionele hulp word aan hierdie 
mense gegee. 

Nogtans neem die aantal gevalle van mishandeling 
nie af nie. In ons eie land maak so 'n saak nou 
opslae ! Is dit dalk die rede vir die wet teen 
enige vorm van tug deur ouers wat onlangs in Swede 
aanvaar is? Wreedheid deur ouers kan egter nie op 
so 'n manier permanent beheer word nie. Die diep
liggende probleme moet eers bepaal en opgelos word. 
Eers dan kan ons hoop op 'n merkbare verbetering. 

PASSING THE BUCK DOWN 

UNIVERSITY PROFESSOR 
"Such raumess in a student is a shame; 
Lac:k of preparation at sc:hoo"l is to b"lame" 

hiGH SCHOOL TEACHER 
"Good heavens~ what c:rudi ty! The boy 's a foo Z: 
The fauZt~ of c:ourse, is in the primary sc:hooZ". 

PRIMARY SCHOOL TEACHER 
'~ kindergarten b"loc:khead! 
Suc:h preparation is worse than none at aU!" 

KINDERGARTEN TEACHER 
"Such "lac:k of training never did I see. 

r!hat kind of a woman must his mother be?" 

THE MOTHER 
''Poor he "lp "less c:hi "ld; he 's not to b "lame. 
His father's peopZe were the same". 

THE FATHER 
(Said the father~ keeping in Zine): 
"I doubt the rasc:aZ is even mine". 
- (From Educ:ation and CuZture) 

Uit: Die Vrystaatse Onderwyser 
ApriZ 1979 

3 

Bernard Shaw at a dinner party was seated next to 
an enthusiast on progressive c:hi"ld educ:ation. 
She c:hattered on and on whiZe Shaw maintained a 
bored si "lenc:e. 

"Youth !" she exc:"laimed at "last. 
most wonderful, thing in the wor"ld 
think so, Mr Shaw ? ". 

"Youth is the 
! Don't you 

"Yes", murmered Shaw. "But isn't it a pity it's 
wasted on the young ?" 

International Year 
of the Child 

~~,~' fJl~riiJj 
~· e 
lnternastonale Jaar 

van die Kind 
1979 

(Neon 29 Mei 1979) 

Dit is die jaar van die kind, maar het dit ons al 
enigsins daartoe gebring om so 'n bietjie na te 
dink oor die kind? 

Laat ons dan so 'n bietjie besin oar daardie 
polsenGe bondeltjies lewe wat elke dat ons paaie 
kruis. Hulle vir wie ons so maklik met ongeduld 
betrag as onhebbelike klein telgies wat altyd in 
jou pad is. 

Kyk weer na die kind. Hulle is soos nuwe groen 
late - sag, broos en buigbaar. 

Van kleins af is 'n kindjie viral sy behoeftes 
volkome afhanklik van die volwassene, vera! van 
sy moeder. Hy is gevoelig, weerloos, sander die 
instinkte waarmee selfs 'n dier gebore word wat 
dien tot sy beskerming. Daarom is 'n kind soveel 
meer afhanklik. Hulle is eerlik en sonder skyn, 
hulle hele wese vra om liefde, aandag en sorg. 

Maar hierdie klein takkie kan ook gebreek word. 
Mens kan met jou kindjie amper maak wat jy wil. 
Jy kan hom 1 iefhe en troetel en versorg. ~1aar 
jy kan hom ook slaan. byt en mishandel totdat hy 
'n gebroke klein bondeltjie is of totdat hy sterf 
aan die hand van hulle wat hom in die wereld ge
bring het. 

Kinders is nie sondermeer onberispelik en vlekloos 
nie, inteendeel, almal van hulle dra die smet van 
die sonde reeds van geboorte af. Maar tog is hulle 
geskape, net soos ons, na die beeid van God. 
Hulle is 'n gawe van die Hemelse Vader aan die 
ouers tot wie hulle behoort - geleen aan die 
ouers vir slegs 'n tydperk en uit die hand van 
die ouers sal God hulle dan ook weer eis. 

Groete uit die middestad 
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Redaksie. 
4 

KAPAK.TERBOU 

Daar is seker nie'n groter besitting in die wereZd, 
as 'n edeZ karakter nie. Nie eens rykdom, of eer, 
of geZeerdheid is van soveeZ beZang nie, want dit 
is vergank Uke dinge wat ons met ons saamneem wan
neer ons te s terue kom. Ons is onbela.Jaam om 'n 
grashaZmpie of 'n wurmpie te maak maar ons is weZ 
besig om 'n karakter te vorm, wat saZ bZy bestaan, 
aZ vergaan aZZes en aZ~az om ons. Dis nie hoeveeZ 
ons besit, of wie ons ken, of wat ons aantrek nie, 
maar wat ons is - di t is van die groots te be Zang. 

Ons karakter bepaaZ ook ons verohouding tot God en 
die Ewigheid, asook ons invZoed op aneero. Ons is 
aZmaZ 'n taak opgeZe in die lewe, naamZik om ons 
karoakters te vorm en te bou, en om daarvan 'n suk
ses te maak, moet ons werk en stry. 'n K.arakter 
onwikkel net soos 'n skiZdery, wat deur die dui
sende verfstrepies van 'n vero]KWassie nader aan 
voZtooiing gebring word. EZke strepie van die 
verfla.Jassie het bygedra tot die skiZdery se voZ
maaktheid, en so dra eZke werkie, hetsy goed of 
sZeg, by tot die voZtooiing van ons karakteros. 
'n Duisend gedagtes, pogings, gewoontes word byme
kaar gevoeg, totdat dit die beeZd van die goeie of 
die la.Jade dra. 

Dan kom die vraag: Watter soort karakters is ons 
besig om te vorm? Is daar nie sommige van ons 
wat gevaar loop om 'n hopeZose misZukking daarvan 
te maak nie? Die geheim van sukses? Liefde vir 
C-od, medemens en natuur. 

KUNS 

JAARBLAD 
HoerskooZ Voortrekker 
Boksburg 

W~lter Baltiss se oorsiguitstalling by die Preto
rlase Ku~smuseum vJnaf 26 September tot 28 Oktober 
sal besl1s die moeite werd wees om te besoek. 

"A man of many parts is Walker Whall Baltiss. 
Painter, graphic artist, writer, illustrator. 
potter, photographer; man of wit and kindness, 
of effervescent joie-de-vivre and caoable of 
inspiring the young or in fact anybody who is 
"tuned-in" to his wave-length". 

K. Kcmpff in Bulletin, Pretoriase Kunsmuseun 
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LENTE DAG '79 

Dit was 12 Septerrber Lentedag. Amptetik deur die 
Universiteit bepaaL, aL was die eerste Lentemaand 
aL amper halfpad. fo/el in die tuig, maar met die 
Zente om jou - in 'n nuwe.Zenterok, of 'n handvoL 
bLomme, of net die voeL van die warmte wat wiL"4JJiZ 
deursLaan. 

Dit was asof die gees anders was. By elke toon
bank het iemand bLomme gerangskik - en nog een 
sommer gekyk dat hy dit goed doen. Die Romeinse 
Inval, of soos die plakate gese het, Festa Romana, 
het nog 'n andersheid gebring in eLke. dag se roe
tine·. 

En toe die teekamer. Dis asof jy skielik besef -
almal v6~l vandag - en dis hoe die gevoel moet 
lyk ! Dit was bloeisels wat se kyk die winter is 
verby, jasmyn wat ~Aik na Zouwarm Zentedae, made
Ziefies met die son in huL gesigte, en bont ane
mone wat droom van Lang vakansiedae ••. 

Aan elkeen wat gehelp het - se ons dankie in 
Eug~ne Marais se woorde, in die taal wat Julle 
saZ verstaan, want juUe het dit duidelik gepraat: 
Dis kleine dingetjies wat meeste vreugde bring. 

:t:t:t "· 

'n S!Jare 1JJerk goed afgedaan 
'n tJandeling met 'n vriend 1JJat ons bemin; 
die eerste groen Zangs muur en Zaan; 
die gloed vanuit 'n ZiefdevoZZe huisgesin; 
die bZydskap, uitgestort en V~J, 
loop kos alleen die soek om te verkry; 
die dinge 1JJat die Lewe 'n vreugde maak. 

VER,TAARSDAE 

2de 
3de 
6de 
Bste 

12de 
14 de 
22ste 
24ste 
25ste 

30ste 
30ste 

30ste 

Mnro f{ H Oliver 
Mev J f.Jaree 
Mev A Booyzen 
f.lnr A Visser 
Uev J NeZ 
Uev W Vorster 
Mej V A Snodgrass 
Mev R Otto 
Mej E Klapper 

Mej B Kotze 
Mej H Fouche 

Mej L Botha 

merensky 

bindery 

Regte 
Ont~Zuiti,!g 

IBL 
Reprografiese Dienste 
Ontsluiting 
Kalafong 
Boekheste ll ings 
OntsLuiting 
Gereserveerde Studie
versameZing 
OntsZuiting 
Vakbihliotekaris 
ass is tente Jde verd. 
Me dies 

Op 1 Junie, sewe en dertig jaar gelede het mnr 
W Porter in die Bindery hier by die Merenskv diens 
·aanvaar: ~pril 1979 was mnr D Hughes ook al een 
en dert1g Jaar werksaam in die Bindery. 

Hu~le het as groentjies begin en deur die jare 
ba1e.personeellede sien kom en gaan. Mnr Porter 
het 1ntussen a~ Hoof van die Bindery gevorder, 
en mnr Hughes 1s tweede in bevel. Mag daar vir 
hulle nog baie gelukkige jare en sommer baie 
herstelde en gebinde boeke voorle. 

Mnr J LuUs s~ mangels is op 19 Julie verwyder. 
Hy moet net 1n gedagte hou dat die eerste twee 
weke die ergste is. 

Mej D van der Merwe is ook na lange maande van 
pynend: i~~roei-toonnaels verlos. Sy het die 
operasle~Jle.o;Jll.Julie laat doen. Met die tyd 
wat sy s1t-s1t tu1s deur gebring het, is 'n kom
bergs byna klaar gebrei. 

Die Bindery spog nog aJtya met amper antieke toe
rusting en gereedskap, ensovoorts, maar na baie 
lang gewag kan nou bekend gemaak word dat 'n 
splinternuwe masjien vir die rondmaak van die rug 
van boeke, ontvang en in gebruik geneem is. 
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ontsluiting 

Graag wil ons 'n spesiale woord van welkom ria aan 
mev Johanna Ouursema wat op 4 September 1979 die 
nuwe hoof van die seksie Ontsluiting geword het. 
Hier waar dit soms dol gaan, en waar al~al met eie 
vakgebiede en projekte besig is, is dit noodsaaklik 
dat daar 'n sentrale spil moet wees waarom alles 
dri'\:li, en van waar hehE'er uitgeoefen word. Ons 
hoop ons sal lekker saamwerk, mevrou Duursema. 

leendienste 

Epidemies slaan toe by Toonbank 

Mej Adri le Roux en mej Zanne Joubert moes kwaai 
gelawe word na 'n hewige aanval van Bobbejaar.stuipe, 
nadat verneem is dat die eksamenrooster noa nie uit 
is nie. Mev Amanda Viljoen en mev Mara Grobbelaar 
het ook herstel, na 'n akute aanval van pitterelle
koors, nadat hulle vasgestel het dat iemand hulle 

·Fiesta Romana plakkate versteek het. Mej Marie 
Schoeman se oe het soos padkaarte gelyk na ·n in
tense studie vir haar motorlisensiehertoets (as 
gevolg van 'n ongeluk), maar sy is besig om mooi 
te herstel. Mev Irene Venter is nog nie verlos 
van haar lang-asemsprinkaan-siekte nie, en oraat 
net een strook deur oor haar nuwe habitat. 'Mev 
Hannetjie Erlank probeer die fort hou, om elkeen 
genoeg werk te verskaf, sodat hulle van hulle 
epidemies kan vergeet. 

beplanning 

Mnr Peter Lor het 'n blommemaand vir sy verlof 
gekies. 

Die Afdeling se verjaarsdag is met 'n middagete 
by THE COTTAGE gevier, maar met 'n langnaweek wat 
saamval met die einde van die maand kon dit nie 
'n voltallige viering wees nie, veral as daar 
vakans i eoorde soos ~laterberg Natuurpraa 1 bes taan 
nie. 

Mnr de Bruin en mnr Tonsing het saam met prof 
Gerryts en mnr Duminy 'n uitstallinQ van IB~ oor 
kantoortoerusting soos magneetkaarttikmasjiene en 
fotokopieermasjiene in die Boulevard besigting, 
waar daar natuurlik ook heerlike eetgoed bedien is. 

~ej Manda ~orsner h:t hierdie jaar haar verjaardag 
1n Beplann1ng kom v1er. Sy bly egter liewer heel
dag by die katalogus met haar steekproef vir SA,'ISO 
besig. 

Gelukwensing aan mnr Rolf Tonsing met die ontvangs 
van sy M-graad op die onlangse gradeplegtigheid. 
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tweede vloer 

Min dinge kan so goed begin as 'n nuwe lentemaand 
wat ~et 'n langnaweek begin, en alhoewel die nuwe 
~omermodes en sandale eers twee 'tleke later goed 
1ns~ag kon vind, het die naweek sy eie opwinding 
geb1ed. 

Mev Anna-Mari~ Arnold kon na 'n onlangse besoek 
aan die Krugerwildtuin net nie gou genoeg weer 
v:rlof neem om w~~r te gaan nie. Hulle was geluk
klg ~enoeg om heelwat voels en diere te sien, maar 
s~ d1nk nog dat die jagluiperd die hoogtepunt van 
d1e hele besoek aan die wildtuin was. 

~ev Ria van Zyl kon toe darem in Cos-Transvaal gaan 
stap - of draf, soos sy se, om heelpad by te bly -
na 'n groat soektog om gemak1ike stapskoene te 
kry. In een winkel wou die verkoopsman so1ank een 
skoen.aan haar verkoop, terwyl hy die ander een 
van d1e paar sou soek, terwyl sy in 'n ander winkel 
byna tw:e sk~ene ~et verskillende nommers gekoop 
het: N1et:m1n, d1e vakansie was 'n groot sukses, 
en 1s sy d1e enigste een wat tenminste al met bruin 

,arms kan spog ! 

Mev Elbie van Wyk het 'n minder suksesvol1e besoek 
aan Cos-Transvaal gehad. Die van ~lyks het besluit 
om 'n liter vir later te spaar en met die trein te 
gaan kyk hoe die deel van ons land lyk. Met die 
terugkomslag het 'n vroeer trein egter by Waterval
Boven ontspoor, en kon hu1le na 'n lang wag eers 
van Nel~pruit af op Middelburg kom. Ondanks die 
Spoorw~e se belofte dat hulle die oggend 07h00 in 
P~etor1a sou wees, het hulle eers die middag 15h15 
h1er aangekom- wat vir £lbie toP n rapsie langer 
langnaweek besorg het. 

Tydens een van mev Elma Schoeman se vele "omwandel
inge" deur die Huisgenoot van 1928 - 1929 was 
daar 'n artikel onder die opskrif "Eet ons te 
veel?':· Da~r is toe reeds bereken dat 'n gemiddel
de Su1d-Afr1kaner van 70 jaar in sy leeftyd die 
volgende berg kos verorber het : 

350 skape; 30 osse; 50 varke; 1 000 voels van 
verskillende soorte; 4~ ton brood; 2~ ton suiker; 
5 000 pond groente; 2 000 pond botter en 1 000 
eiers. • 

Hu1le stel verder 'n dieet voor wat net 3 pennies 
per dag sal kos, en wat onder andere pap, afgeroom
de melk, brood en sop insluit. 

So terloops, as mev Hannelie Swane~oel jou dalk 
deesdae vir ete nooi, maak eers ewe diplomaties 
seker wat sy gaan opd s. Haar spyskaarte bestaan 
deesdae hoofsaaklik u t kiepiemielies en hawermee1-
pap, met gemmertert v r nagereg ! 

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



boekbestellings 

In Seksie Boekbestellings is mev Annemarie Pienaar 
me~ verlof en mevrou van Bavkstrom ~as so oaaf om 
meJ Esther MUller aan ons te leen as tydelike tik
ster. Dit is 'n groot hulp wat ons almal baie 
waardeer. 

Lente het ook sy verskyning in die Afdeling gemaak 
en al die lessenaars het te fraai gelyk met al die 
blomme. 

Mev Rautenbach het haar bedrae gemaak deur amper 
elke dag blomme te bring - ons se ook dankie 
mevrou. 

Mev S~lvia Ipland ~as baie ontsteld toe sy ontdek 
dat d1ewe een nag 1n haar motor ingebreek en haar 
kassetsreler gesteel het. 

Laaste maar nie minste nie, wil ons almal vir 
mev Ria van Heerden in die afdeling welkom heet. 

Daar is 'n voorstel van die Seksie : 

dat ons almal lapskoene dra - so sal 
die vloer outomaties skoon kom en sal 
ons kan doen sonder die trop skoonma
kers wat almal ontwrig as hulle hier 
invlieg. 

tiksters 

~v Mara van Rensburg was die een wat gesorg het 
v1r hope_blomme_vir elk van die tiksters op Lente
da~. Ba1e dank1e, Mara vir 'n vrolike Lentedag ~ 

Mej _Wanda von_Wi~lligh was vir 'n week weg Piet 
Ret1ef en Har1sm1th toe. Ons is bly om haar weer 
by ons terug te he en hoop sy het lekker kerjakker. 

Ons al~a~ beny_mej Miemie Greyling wat besig is 
met reel1ngs v1r haar toer volgende jaar onder 
andere na die Passiespele toe ~ Ons hoop dinge 
werk reg uit vir haar. 

Di~ lyk of mev Duursema se kleremaakgogga ook vir 
meJ Ann:marie van Rensburg beetgepak het. Sterkte 
Annemar1e met die kleremaak asook die studies so 
tussendeur. 

Arma Mev Minda Meyer se senuwees moet al oedaan 
~ees ! :-1a~iette se matriekafskeidrok is~ vir haaf 
n nagmerr1 e. 

Mej Esther MUlle~_sou nooit kon droom dat sy sal 
ver~ang ?m kaartJles te sorteer nie. Hoop· sy 
gen1et d1t by Boekbestellings ! 

Vir mev van BackstrHm se ons baie dankie vir die 
harde werk aan die nuwe baadjies. Ek dink ons 
moet haar voltyds in die baadjieberoep aanste]. 

\'~rder simpatiseer ons met die afsterwe van mev 
van c.-:ckstrom se skoonmoeder. t~aar ook is ons 
bly dal: :.i::1~ se moeder nou weer byna C'Jesond is. 
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t akbiblioteke 

klinikala 

~et die somer voor die deur, beteken dit dat eksa
mentyd net kort om die draai le. Oat daar nou re
kenskap van 'n hele jaar se werk gegee moet word 
is gewis en seker- daarom dat die biblioteke tans 
druk besoek word. Maar soos die tyd minder word 
en klasse sluit, is ook die studentegetalle stadig 
maar seker besig om af te neem. Van ons kant wil 
ons dat vir oulaas baie sterkte en voorspoed aan 
alle studente toewens. Ons hoop dit was 'n vrug-
bare jaar ! 

Wat die sitplekbesetting hier by die Klinikala 
betref, sien ons darem ook nou weer lig. Soos 
dr Trichardt ook tereg opgemerk het, sit ons hier 
met '"n yslike probleem". Soos die drukte bedags 
toeneem en al Jie beskikbare sitplekke gevul word 
(ook die enkele stoele in my kantoor !), moet daaq
liks kop gekrap word om te probeer verhoed dat die 
stoeptrappies voor die biblioteek as studieruimte 
ingerig word. Gelukkig geskied dit alles in 'n 
baie goeie gees ! Ons vertrou egter dat daar bin
nekort iets aan die sakie gedoen sal kan word. 

Maar kom ons vergeet van al die klagtes. Lente is 
in die lug, alles lyk nuut en vars en hoewel Desem
ber nog drie maande ver is, sien die meeste seker 
uit na 'n welverdiende blaaskansie. 

Gegroet tot aanstaande maand 
Wendy Vorster 

medies 

DIE GAT (met ·apologie} 

~ull~ se die een wat eerste oor aie brug loop, val 
1n d1: gat. En nou sukkel ons hier by r~edies om 
u1t ~1e gat te kom- die oudiovisuele gat, die 
skyf1e-gat en sommer nog baie sulke diep dongas ! 
Aan almal wat nog volg : moed hou en arawe : elke 
trappie lei na die volgcnde bruq •• : 

So tussen al die gate deur, sommer twee verjaars
dae ! Baie geluk aan ~ev Jeanne Cilliers-9 Seo-
tember en mej Sophia Moller-19 September. · 
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landbou 
Met die tweede semester reeds ver gevorder oaan 
dit hier by Landbou o~ 'n draf stappie. ~ 

In samewerking met dr Trichardt van die Afdeling 
Beplanninq en Ontwikkeling het die sitplekbeset
tingsopname goed verloop. 

Terselfdertyd is 'n teller gc1nstalleer by die 
ingang van die biblioteek en die resultat.e was 
verbasend. In die eerste week het daar 'n gemid
deld van 230 persone per dag die biblioteek besoek. 
Noudat die teller uitgetoets is sal soortgelykes 
ock by die ander takbiblioteke geTnstalleer word. 

Met die heerlike lenteweer, die naderende eksamens 
en die belofte van Jakarandas wat gaan blom, groet 
ons vanaf die Oos-Ka~pus. 

musiek 
Mev Anita Moolman is vanaf 1 September 1979 vak
bibliotekaresse vir Musiek. Baie hartlik welkom, 
Anita, ons hoop jy voel gou tuis. 

Saterdao, 22 September, het die Musiekdepartement 
'n ouerdag gehou en alles was in rep en roer om 
alles gereed te kry vir 'n uitstalling oor Antieke 
musiek in die Toonkunsakademie se biblioteek. Na 
verneem word was dit 'n groot sukses. 

Simpatie 

veeartsenykunde 
Hier op Onderstepoort is daar 'n werklus saos min. 
Dit kan mas oak nie anders nie, want dit is lente 
en 'n mens voel sommer lus vir die lewe. 

Daar word ook hierdie maand afskeid geneem van 
mev Francina de Villiers wat ons op 19 Oktaber 
1979 verlaat. Dankie Francina vir jou bydrae hier 
in die biblioteek. Verder hoop ons om spoedig na 
drie maande die klein Francina of Dawie te sien. 
Waar jy volgende jaar by die Merensky-biblioteek 
begin werk, wens ons jou alles van die beste toe; 
ons weet jy sal lekker werk daar ! 

'n Heerlike lentegroet vanaf Onderstepoort. 

But childhood. takes a long time. 

Something is feeding on you, 

and it is what you feed on. 

The source of your strength guts you. 

Cars pass by on the street, 

and as you feel a loose tooth, in 

pleasurable pain, you think 

'there is pleasure in reaching 

a painful conclusion 

with a tooth or with a thought.' 

Aan die volgende personeellede ans innigste sim
patie met die afsterwe van 'n familielid : 
r1ev H Nel, Mev M Grobbelaar, Mnr J Otto, t1ev A van 
BakstrHm, ~~jj Anne van Zyl en A Mclaren. 

Beterskap word toegewens aan die volgende perso
neellede : Mev R Viviers, wat weer in die hospi
taal opgeneem is, Mev G Wilkes, wat 'n operasie 
ondergaan het en aan Mev r1 t1eyer en Mnr J Otto 
wie se moeder en vader respektiewelik ernstig 
siek is. · 

8 

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



welkom 

Mej Ronel Grobler 
Tydskrifadministrasie 

totsiens 

Mnr Jan du Raan 
Reprografiese Dienste 

9 

Mej Matilda du Toi t 
Vakreferente 

3de vloer 

Mev Ria van Heerden 
Boekbestellings 
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SOSIALE SAMESYN IN DIE BIBLIOTEEKDIENS 

Omdat die personeel in die Biblioteek betreklik 
groat is en baie mekaar slegs op~ervlakkig ken is 
daar jare gelede 'n Sosiale Komitee in die lewe 
geroep, wat nie alleen moes sorg vir die tee en 
verversings tydens werksure nie, maar wat ook by 
wyse van ander funksies geleenthede daar moes stel 
waar die personeel mekaar beter kon leer ken. Een 
so 'n geleentheid is 'n sosiale funksie waarheen 
die personeel met hulle gesinne of metgeselle 
genooi word. 

Soos op ander gebiede van die samelewing vind ons 
ook in die Biblioteekdiens se geval 'n groep per
sane wat pragtig meelewend is en graag meedoen en 
altyd 'n sukses maak van die sosiale aand, wat 
die vorm daarvan ook al mag wees - vir hierdie 
persone se ons baie dankie, gaan so voort. 

Aan die anderkant het ons die passiewes - mense 
wat vir een of ander rede nie daarin belangstel 
om buite die werk met hulle kollegas te verkeer 
nie - dit is eintlik jammer- ons wil so graag 
soveel van ons personeellede as moontlik betrek by 
hierdie sosiale geleentheid. Dit maak dit soveel 
lekkerder en bied aan almal die geleentheid om 
mekaar se eggenotes en vriende te leer ken. 

In die verlede was die bywoningsyfer nie na wense 
nie en hoewel die funksie nog elke keer baie suk
sesvol en aangenaam was, was dit tog tot 'n mate 
teleurstellend vir die Komitee, wat vir die reel
ings verantwoordelik is, dat meer personeellede 
nie die funksie bywoon nie. 

Aangesien die sosiale funksie as 'n geleentheid 
gesien word waar die rersoneel o~ 'n spontane en 
ontspanne wyse met mekaar kan gesels en vrolik 
wees wil daar van hierdie geleentheid gebruik ge
maak word om een en almal te versoek as dit enig
sins ~rontlik is, die funksie byte woon. 

u.p. -biblioteekdiens-nuusblad- okt. 1979 
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Die komitee word dan ook versoek om vroegtydi9 'n 
datum daarvoor te bepaal en die personeel daarvan 
te verwitti g. 

Uit die aard van die werksaamhede is die oersoneel 
by die takbiblioteke vir baie in die Merensky-bib- • 
lioteek onbekend. Hierdie sosiale funksie kan en 
behoort die geleentheid te wees waar hulle die 
~~rensky personeel beter kan leer ken en omgekeerd. 

Waar ons nou vinnig die einde van die jaar nader, 
mag ons die hoop uitspreek dat ons volgende jaar 
almal aktief gaan deelneem aan die sosiale byeen
komste van die Biblioteekdiens. 

Aan al die personeellede wat met eksamen besig is 
word sterkte en sukses toegewens. 

I.-· yo1... are tro:..i;Z.eC. UJiti: the pricie of Aeov..raoy; 
a:r::i wo:..Zd have it oompZe-cely taken c;,..t of you; 
print: .::: ear:aloG".AB· 

D • .'!. !·!:::.=?.RIS : t. HISTORY OF CATALCGUit:G Al!D 
C:...':ALC:;UING f.!E':ECDS. 

Verslagreeks van die Bitlioteekdiens 

Ons eerste nommer in die Verslag;eeks het in 
September verskyn. · 

Die Verslagreeks is 'n paging om interne onder
soeke van aktuele beroepsbelange wat o.a. deur 
die Afdeling Beolanning en Or.twikkeling uitge
voer word wyer oekend te stel (veral aan ander 
universiteitsbiblioteke waar daar heelwat be
lancstelling heers vir sommige van die onder
soe~e en beplanninsprojekte wat hier uitgevoer 
word.) 

Die Verslagreeks verskyn onreelmatig en word 
met publikasie in die SABV-Nuusbrief aang~kon
dic. Eksemplare word grat1s aan ander Suld
Afrikaanse universiteitsbiblioteke en pligek
serr.plaarbiblioteke gestuur, rr.aar enkelnommers 
is ook by die Afdeling Algemene Administrasie 
te koop. 

Die eerste nommer dra die titel: Die rol van 
die universiteitsbiblioteek in die benutt1n 
vane sterne re~enaarmat1ge 1n 1gt1ngs 1enste 
en~ele cndersoek- en bele1asaokumente van d1e 
B1rJ1oteekd1ens van 01e Ln1vers1te1t van 
Pretor1a en bestaan u1t 'n voorwoord oeur 
Prot ED Gerryts geskryf, 'n inlieiding deur 
mnr P J Lor (die redakteur), twee dokumente 
van mev J M Cilliers: 'n literatuurstudie 
oor bg. rol van die universiteitsbiblioteek en 

2 

'n opname van gebruikers van eksterne rekenaar
~atige inligtingsdienste aan U.P. met behulp 
van 'n vraelys, sowel as die beleidsreglement 
en prosedure van die Biblioteekdiens met betrek
king tot die benutting van inligtingsdienste. 
Gunstige kommentaar hierop is reeds ontvang 
van verskeie biblioteke aan wie hierdie eerste 
nommer gestuur is. 

Die volgende nommers word in die vooruitsig 
geste l: 

2 : Die hantering van interne mikro-ontsluiting
stelsels in die universiteitsbiblioteek. 

3 Praktiese handleiding vir die Unitermstelsel. 

4 Die bestuur van universiteitsbiblioteke. 

boekenuus 

GROGAN, T ~ Vanishing Villaaes 

Vir diegene wat belangstel in die Afrikaanse 
kultuur-erfenis het daar onlangs verskyn 
"Vanishing Villages", van Tony Crogan. 

Die boek is ryklik en pragtig geillustreer en 
die sketse weerspieel die eenvoudige iandelike 
lewe van die kleurling in die klein dorpies .. 
van die Wes Kaap. Dit illustreer die eenvoua1ge 
geloof en die ongedwonge opregtheid van die 
mens wat na aan die natuur en aan God le~e. 

Dit is hierdie lewenskwaliteit wat Tony Grogan 
uitbeeld in sy boek soos hy dit aangetref het 
in die klein sendingdorpies van Genadedal, 
Mamre, Wupperthal, in die Sandveld en in die 
Overberg. En dit is hierdie dorpies wat ~.g.v. 
depopulasie en met die ontwikkeling van d1e 
handel en nywerheid vinnig besig is om te ver
dwyn. 

Die ou huisies en woninkies is besig om te ~er
waarloos, verloor hul karakter omdat nuwe Slnk
dakke die ou gras- of rietdak vervan~. Oral 
begin TV-antennas opgemerk word en die ou 
tradisionele meubels word vervang deur chroom 
en glas wat antieke-handelaars aan die mense 
a fsmeer. 

Hierdie pragti~e boek be~aar vir ons die teeld 
van 'n era wat vinnig tesig is om te verdv.yn. 
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·~ BESONOERE ~U~t BO~K 

Die eerste volk1eur Suid-Afrikaanse boek cor bin
nenshuise plante "Container and Indoor Gardeninq", 
deur Ke1th Kirsten, is 'n funskionele werk wat -
geskik is vir beide oeginner sowel as entcesias. 

Onderwerpe \'lissel van bot:teltuine en oatios tot 
Japanese Donsai~uns. Die werk bevat oak 'n afde
ling wat handel oor groncmenasels, keuse van nou
ers, voedse1 asook aie ~2handeling. 

Klasno:
~egno :
Ui t~e\'ler 
ISB~ 

L635.965 
5~2153 
Jonathan Ball Publ., Johannesburg, 1979. 

0-86850-012-7 

5 uperbrein?! 

In die klassieke wetenska~sfiksie verhaal van die 
1930's- "Vision of the r.:;dra" - het prof Alanson 
Willenborg sy !ewe aaaraan gewy om elkeen van die 
10 duisena miljoen neurcns in sy brein gelyktydig 
op een groot prooleem in die kosmos toe te spits. 

Hy h~t sy brein so ontwikkel dat hy mettertyd 
vyf:.'\rskillende take teselyk kon verrig -met 
albef sy hanae aan twee verskillende stukke 
skryf, ten:yl hy 'n tegniese onden·1erp met sy 
kollega bespreek, lees en sommer 'n potjie skaak 
speel . Ongelooflik? 

Dit was net 'n duur speletjie wat hom sy brein 
gekos het. Hy het seestelik versteurd geraak ... 

Die les uit die storie : dit is gevaarlik om 
met die werk van fcedernatuur te peuter - veral 
met so 'n ingewikkelde orgaan soos die brein. 
Maar nog is't net einde niet! 

Te danke ~an onlangse ontdekkings dat die brein 
in staat 1s om sy eie verdowingsmiddels - 'n 
proteiene van die peptied-familie- te vervaar
dig, kan die brein moontlik versterk word (om 
selfs 'n superbrein te ontwikkel) sander enige 
van die algemene risiko's. 

Kreatiwiteit en intelliaensie is maar twee van 
die breinakti•,,iteite \'Jat deur llierdie peptied
familie gesti~uieer word. 

~ete~skapli~es het in die laaste ~aar jaar dieper 
1n d1e gehe1menisse van die brein incedrinc en 
vasgestel watter bestanddele in die brein ver
antwoordelik is vir bv. geheue of gemoedstoe
stand. 

Daarna het hulle begin eksperimenteer met die 
"oorpianting" van sekere toestande van een dier 
op ·~ ander. Sloed van slapende konyntjies is 
bv. 1n v:akker konyne insespuit, ~t:at dan aan die 
slaap geraak het. Ander toestande kan op die
selfde maniere oorgedra word deur die betrokke 
peptied in ander persone in te spuit (!) 

Na slegs. 'n paar jaar trek peptied-navorsing 
reeds ba1e aandag van wetenskaplikes reg oor die 
w~~eld. P~ptiede het 'n buitengewone kapasi
telt om bre1nselle te stimuleer om probleme te 
oorkom en die kwaliteit van geheue en studie
venl~Oe te verhoog. Peptiede bevat die geheim van 
gemoedstoestand, emosie en pynbesef. As hierdie 
navcrsing opgevclg wore, is dit net mocntlik om 
aeur chemie die era van die superbrein binne te 
gaan. 

3 

DIE SPAGHET7I s:~CROOM 

Alle siektes e~ kwale is - onaanKs c~aeloof1~,e 
mediese vordering- nog nie ontcek c'-bekena ·~ie. 
Vreemd? r:oontlik, maar ba•e waar. 

Nag 'n nuwe (kom o~s s~) toestand he: onlanss ~o: 
uitgesteek. Ironi:s genoeg het nier:ie "sie .... :e" 
juis sy oorsprong by die vinni~e on:~ikkelinc va~ 
die rr.ediese wetenskap sei<ry. Die Sr::::ghetti ~~nc~com 
is 'n direkte uitvloeisel van die ce:ruik van mori
torstelsels by kritieke pasiente. -2ie toest~~d ~5 
egter so opvallend dat dit dikwels cnopgemer, ver
bygaan. 

In die leke-mond word iemand se toes:and dik~~ls 
geklassifiseer na gelang van die aa~:al pypies wa: 
orais random en oor hom le. Die oyp~es lyk ~~ 'r 
bard spagnetti. Die tcestand het ec:er inge:~uce 
gevare en die neutralisasie aaarvan-~an letterli~ 
'n pasient se lewe verleng. 

As gevolg van die groat aantal pypies is die ,ans 
op potensiele noodlottige foute !met :etrekk~~c 
tot medikasie, die staking van of bec~n met J 

nuwe behandeling) baie groat. Disko~~eksie C2jU

rende behandeling of sorg is ook 'n \·.esen1ike 
gevaar. 

Al hierdie probleme maak die Spaghet~i Sindrc~rn ·~ 
toestand \vaat·mee rekeni ng gehou r.<oet .. ord. c~ar 

is egter 'n oplossing gevinc vir die Jrobleer. 
deJr w.iddel van kleur-kodering. Binre-aarse 
pypies word blou gemerk, slagaar pyp~es rooi en 
langslagaar pypies geel. Dit het eg:er nie c~e 
"spaghetti" verminder nie. Dit is tee opgelcs de..;r 
al die verskillende, deeglik gemerkte pypies :eur 
'n geriffelde pyp te sit. Instede van 'n hel~ hcco 
"spaghetti". is daar nou net een enke1e plastiek · 
pyp en is die gevat·e van die "Spaghetti Sindrcom" 
afgeweer. 

Die "Spcghe-:-:i s-.· .... .:ircom" 
uo1:,i. dibe Zs '!'zie .gers 
opg.::ro-:erl<. n-;;,z 

Die probleem word o~~eZ:s 
deur- a3 die pypies ::~ur 
een ge~;ffe~de ;.yp :e Ze~ 
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Vir die Latiniste: 

Verbuicing van die cnreelr:1atise werkwoord DOBIRE. 
sacs verstrek in die Dictionarius verborum . 
nuttelosorum latinae l1nguae. (Jons en kleln
SE:urrs, u1 tgewers, ld99): 

Dcbim 
DOBIS 
Debit 
Dobimus 
Dobitis ? 
DOEs;; 'T 

Biblioteekkunde : Publikasies 

Die versoek het gekom dat 'n geselekteerde 
lys van publikasies met tetrekking tot Biblio
teekkunde geplaas word in "Biblikasi,e". Vir 
diegene wat belangstel in Biblioteekkunde of as
pekte daarvan, sal dit sekerlik 'n waardevolle 
bran van inligting wees. 

1. BAHR, A.H. : :·1icroforms : The Librarians' 
view 1978/79 025.179 

2. BAR:'iES, r-t. and Roy, S.: Exploratory 
essay 
young 

3. tf'lSON, 

4·. BENSON, 

on aspects cf Library work with 
people 027.62 
I. News and newspapers 

014.3 
I. Press and public opinion 

014.3 
5. BENSON I. : Vraaastuk van 'n gebonde 

pers 014.3 
6. CHARLES Ammi Cutter : Library Systematizer; 

ed. by F.L. Miksa 020 
7. CHIRG\.JIN, F.J. : The Library assistants' 

manual 023.5 
8. CLINIC ON LIBRARY APPLICATr-DNS OF DATA 

PROCESSING : Problems and failures in 
library automation 025.078 

9. CONFERENCE ON LIBRARY ORIENTATION FOR 
ACADEi-HC LIBRARIES : Putting library 

instruction in its place 024.07 
10. DEVELOPMENTS in the organization of non

book materials; ed. by J. Andrew 
025. 17 

11. EXPANDING media; ed. by D. Boyle 025.177 
12. GARFIELD, E. : Citation indexing; its 

theory and application in science, 
technology and the humanities 014.52 

13. HALL, J.J. : On-line information retrieval 
sourcebook. 014.52 

14. HOW TO START an audio-visual collection; ed. 
by M. Nadler - 025.177 

15. JONES, M.: Continueing education for 
librarians 020.711 

16. LANCASTER, F.W. red. : Evaluation a~cl 
scientific management of libraries and 
informatior. centres 025 

17. LARSGAARD, M. : Map librarianship; an 
introduction 025.176 

18. MCCULLOUGH, K. : Approval plans and academic 
libraries; an interpretive survey 027.~ 

19. MCINNIS, R.G. : New perspectives for reference 
service in acade~ic libraries 027.7 

20. OUTEURSP::·:JKC~1FERENSIE, Pre tori a, Nover.:ber, 
1978. 'v· . .::e1inge) 347.8 

21. RIJSBERG:: •• C.J. van : Information retrieval 
014.52 4 

22. ROBOTHAM, J.S. : Licrary pro;rarns; how to 
seiec~. plan and ~roauce t~em 021 .4 

23. SP.!-~UELSO~l. H.B.: Infomatiori systems and 
networks; design and pianninq Guidelines 
of informatics for managers, decision 
makers and systems anaiysts 014.52 

24. STEADY-STATE, zero growth and the academic 
library; a collection of essays; ed. by 
C. Steele 027.7 

25. STOtiE, E.H. : American Library development, 
1600-1899 I 012.009.73 

26. THESAURI and thesaurus construction; ed. 
by M. MacCafferty. 014.52 

27. WICKER, W.W. : The growth and development 
of the oroanizaticnal structures of 
university libraries 027.7 

28. \~ILSON, P: A community elite and the public 
1 i brary; the uses of i nforma ti en in 
leadership 0)7.4 

29. YOIJ~iG, C.H. : Planning, prograiTI11ing, 
budgeting systems in academic libraries 
027.7 

Veels Geluk 

Bevorde rings 

Mev C Blignaut - Senior Tikster/Sekretaresse 
Mev A ~ Dippenaar - Se~ior Bib1iotekaresse 
Mej J du Preez - Bib1iotekaresse 
Mnr G J LuUs - Assistent Binder III 
Mej A Pienaar - Senior Bibliotekaresse 
~;r.:-- ~ van Dreda - Admi ni strati ewe Ass is tent Gr. I 

Verjaarsdae - Hovemter 

2de 
Sste 
13de 
24ste 
29ste 

Mev S Potgieter 
Mev A van aer i·:en-te 
Mej H Visser 
~1ej A Smuts 
t·1ej J du Preez 

Boekbeste1linos 
Buitemuurs -
Tydskrifadminis't;_rasie 
Sekretaresse 
Lanc:t.ou 

Baie, baie ge1uk met die bevorderings en die 
verjaarsdae. ~lag die nuwe werk of die nu\'/e 
lewensjaar net die beste in . .hou 

Cns het abaZ. f'I'er.se 
;:aar ens ~.m se Lj ;.:.ies 
oj or.s dit or.t' trc::::es 
ui Z. maak c.-· cr.s s <.~se. 

- EA2?J:C Sl·~': 
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merensky 

ontsluiting 

H•cr net ons uiteindelik met die enicmatiese DOBIS 
kennissemaak in al sy ~lorie. Op di~ comblik 
v.ord rr:aar nog net "gespeel" op die terminale, 
en is ait ~eestal 'n geval van hier kiep-kiep, 
daar kiep-kiep en woerts, weer 'n blaos - en 
r110et die leiers hulle naas om te kom help reg
maak. Almal stem egter saam dat hierdie nuwe 
ding in ons le\,e die GROOTSTE verhgtins en £e
not meecring: die kreet 1·1eergalm elke C3<' op-
nuut : "Die katalogus is dood - lank lev:~ die 
rekenaar!" Voorts wens almal hulself aeluk met 
die uiters waaraevolle ondervinding waf nou oo
sedoen word en g!!n word, en is die ontsluite~s 
~eer vol selfvertroue en trots in hul beroer. 
~ou is ens nie ~eer die nederiae slawe van die 
konsepvel of die herkat nie, m~ar wel op die 
punt om 'n magtigeinstrument te beheer waarmee 
ons mirakels van orae in die chaos sal skep. 

Graas wil ons aan net vir ~ej Ccertze, mnr Tony 
Roberts, mnr Tensing en die groepleiers bedank 
vir hul hulp en bystand met die inisiasieproses. 

Cm te vier, het die afdeling ook 'n baie sukses
volle byeenkoms gere~l, waar daar heerlik ge~et, 
~ e d r i n k en g e s e 1 s i s . 0 i e j a a r 1 9 7 9 i s ' n g root 
Jaar ge\·;ees, en 'n verr.:oeiende een, maar met 
DOBI-m na uit te sien in 1980, is almal vas 
van ~ian om hierdie jaar die beste vakansies 
66it te geniet. Cns groet en bedank cok al ons 
anaer kollesas vir die aangename samewerking. 

tweede vloer 
Hier op die tweede vloer wil ons graag vir mev 
Alida Oippenaar en mej Rita Badenhorst geluk 
~;ens met hul bevordering. Rita is valgende jaar 
Leiervakbibliotekaris en Alida is aangestel as 
senior bibliotekaris. 

Mejj Magriet Lee en Elna Schoeman sal vir 2 
v;eke sender hulle assistent moet klaarkom, 
want mev Zani Swart het heerlik in die 
Drakensberge gaan vakansie hou. 

Daar is darem ander ook wat so 'n voorsmakie 
van 'n vakansie gehad het. Mevv. Annetjie 
Korkie, Anna-~arie Arnoldt, Elbie van Wyk, 
Ria van Zyl en ~ej Magriet Lee het van die 
vakansiedag sommer 'n 1angnaweek gemaak. 

~et diP jak~rard1s in tlom en diP ~ksame~ oo 

t"'\ 
,~ 

~~---· :-~~;- ~ 
f;0 ( { I :... ,...---
!1 :• r'~ ...J 
/~ __ . .,..·<iV 
ff~;-~, I J/ 
~~~a/ 
L>~/// 
I" . _,... I 

~;,:>; boekbestellings 

~~},-;- /-';'~Jack of a11
1 

tr-ades". Darem nie -:aster cf nc.:~" 
1f"" j nie, veral nie ... an~eer mens aie ;rootse tc..:!k 

wat verlede weeK h1er ter plaatse afgehancel is, 
in herinnering roep r.ie. Dit · ... as 3estel se 
tragiese taak on 'n volledige ocp!~e te ~aaK 
van die Prof Grcene~.aid-sr<.enkinc. Vir ure aar.
een was daar 'n ~oes~yns:ilte i; :ie afde:"na
waarheen het al~al verdwyn? ~aar Joer ag:er: 
tussen die hoe koue rakke by Cn'!s ~ i.Ai ti ng, .. as 
elke bemannings1id tesig em cie :;:ryd in c~e 
boeke-lcoograaf :e stry. Jit ,.e: --:ie 1an:... ce
duur voordat ~ev Ra~tencacn tcec~:ooi is -~r 
die vrugte van c~s arceid nie. ~:-kon 'n sua 
gee (nie van verligting nie) en c:~.D. op pair 
n?taboek aanteken. Geluk~ig is c~s hoof, -ev 
R1ta Botes, dare~ die aanskoue va~ ons ver:ri~: 
gespaar- sy \':as 'n \·.eek ...:et ·;eri:f. ;~elkciil 
terug, Rita. 

tydskrifadm. 

By ons saan dit ~aar oes 
Ons poskamer en tafe1s lyk lekker woes. 
Die siele is maar min 
Oie eksamens het mos besin. 

Die hele seksie ween 
want ons Hessie is ~os heen. 
Sy laat ons in die steek 
vir 'n man \·1at voltyds \·lil pree!<. 
Hardop gaan ons snik 
want wie gaan nou ens briewe tik? 

Ge1·1eet van die tak van : - J ? 
Wie is dit, vra julle my? 
Dis Irene natuurlik, en Josef haar kneg 
En tussen di~ twee loop die Kel~er doodre;. 

En op die koop toe ~oet ens nou ~og ook t2l 
Op die Kassierspunt partykeer, en dis iets \,·at b .. el! 
Party kan nie dink nie -
en die res is nie flink nie. 
En ons moet inbetaal 
al is ons beursies kaal. 

Oudiovisueel ~?!? 
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beplanning 

Oktober was 'n besige maand by Beplanning (en 
boonop areig 'n 'onverwagse' eksamen vir mej 
Leone van den Heever.) 

Die Topbestuur, mnr Rolf Tensing en mnr Otto het 
'n tentoonstelling van besigheidstoerusting op 
die Randse skouterrein bygewoon. 

Mnr Peter lor het 'n baie insiggewende lesing 
cor 'zero growth' biblioteke vir die B.Bibl 
(Hons.) stuaente in die middel van die maand 
gegee en mnr De Bruin is druk besig met die 
reelincs vir die SABV-konferensie en referate 
by 'n IBM-seminaar en die SAMARC-kursus. 

Op tJIW. Rolf Tensing se program is ook die IB~1-
se~inaar en 'n weeklange SAMARC-kursus. 

Daar is ook 'n verlovJing in die Afdeling gevier. 
Mej leon~ van den Heever het haar op 6 Oktober 
aan mnr Gerhard du Piooy verloof en ons wens 
hulle net die beste vir die toekoms toe. 

Ons voriae sekretaresse mev Marita Blignaut het 
vanaf die 18de 'n 8 rond 10 onse seun om haar 
aae mee te vul. Baie celuk aan haar en mnr 
Jan Blignaut. -

bindery 

Mnr H Porter net 'n paar dae ontvl ug deur verl of 
te neem, onselukkig het die werk tuis die ge
vJOonte om op te iloo~ en is rus 'n luukse v1at nie 
bekcstig kan word nie. 

Mnr J LuUs het ook 'n week verlof gehad en saaw 
met sy seuns gaan visvang. 

Een van die Binaery personeellede het -om hulle 
rep~tasie gestand te doen - weereens 'n motor 
gekcop. Mnr Chris 6uys het mnr Julie LuUs se 
Volkswagen oorgenee~. 

Vir die tweede acter een volqende jaar het 
G/Korporaal D va~ der Merwe ~uus gemaak deur die 
eerste vroulike personeellid van die Merensky te 
v;ees wat deur die Weermag vir diens opgeroep was. 
Die ergste van die hele maand in die "army" 
was dat sy onder andere nie-amptelik as kok 
di ens moes aoen. Van "Bully-Beef", "Baked Beans" 
en "dog biscuits" kan sy boe~dele spreek. 

Die Bindery oersoneel se baie dankie vir die 
:ersoon wai ret sy verjaarsdag vir almal vleis
~asteitjies segee het. 

6 

takbiblioteke 

landbou 

i·:et die croot hc:.elstorrn het die Landt:oubiblio
teek ook~deurgeloop. 'n Aantal ruite is gekraak, 
wat baie gou die volgende dag deur die tegniese 
personeel vervang is. Die gebou se geute het 
verstop en die gevolge was dat die dak op 'n 
paar plekke begin lek het. Die geringe skaae 
aan gebinde tydskrifbande is gou herstel met 
behulp van die haardroeers van die Bindery. 

~oudat die klasse begin afsluit word die foto
staatsmasjiene druk gebruik. Dis geen onge-
wone gesig om studente nou hier t# sien tou
staan nie. 

Die personeel het sever baie gunstig begin 
reageer op die hernuwings van uitgeleende boeke. 

Met die eksamens om die draai is menige finale
jaarstudent nou in die peilvlak. 

Ons goeie wense aan almal wat tesig is met 
eksa~en. 

Groete vanaf die Landboutitlioteek. 

Studentewysheid 

~lerk asseoli:• cie :oe:Jaslike blokki; Met 'n kruis:'.:. 
li.ies asseblief slegs i:!::lt moor!:ikt1ei.:l. 

Construe~ a sentence using the words 'analyze' 
and 'anatomy' . 

One eager student replied with: 

"Ny analyze over the ocean, 
My analyze over the sea; 
Oh. won't someone ao, 
And brir:r lJack ~y ana-comy?! 
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~~~:~r\1:!.r::'r.~.!~~~~~~~)~~,,r ~~~~~ ;~:ul~~~~~~~u~~~n~~~~~t~:~r~~~~~~t;~,1; 
n~.lr~t~• o::p-x \"'heft 1h' tL·:,e ... r.:ueuu ·.rt vn vi-:-.· 

Don't wait fur the sc• \-ants t" open your l>ottlr of clo:unpl\g-n<·. 
Da ir }Our~;c!f. if the cu~k flil's 'Jut and ~t,ikes sonu::Uu.Jy in 

the eye o.lvn'l apol"!;'i~c. 1\.oar with laught~r 

~~c.olq/ 
~~~. 

~ /1 

~--~---~ ,.-·----. 
I 

ETIQUE'TrE FOl\ CHRISTMAS PARTIES 
DEC. LJ, 1901 

Otl enttrin~ the~ .,nrw-n :ilw;\yS 
1<\:l\.c u :&. pc;'1t of IT':'l~jn't' a!u: 
1'110:H t~f }"(•ur~.i; ~~~Jt c.nc h:u~Ll 
in )'OUr JVKkC't arvl cu:l )'our 

moust:u~bc wah the QtGer 

',V ht:thcr it is 

dean or not, 
n!b it with a 

piece of bread 

:•li the same. 
This 111akes 

yc.udtu~l anti 

hostess fte.i 
plc:>scd with 

r-\ ~~~.:t·:.:·:'\l:~ I to <!inner 

7 

llc urdul ne;,·~r tn bow t";l ~)·t'(lo.r} ~!l.c.eot th:t.t )"t'U are tolerl.hi)· cen 
t.h~l 3 loCT\."~h! 1'\ J\~\.[ 1J~!H:1•J )" .1\.0 C:J.ttyt~=: ~ he:-tvtl)··l..u.Jt.l'\ tU)'. 

•nllll# tlt:!itt, c \\l\int )n, .:trnuu"'~ cr;ub oa r:h,., Oo>t 

\rh·~n p:tssing- )"IJUr pt~te for 41 ~cC"ood or third hclpin~: b, .. sure 
to keq> yuur knik in your I: Hit! with lhe p<:inl <not,lrcldwtJ; 

you will then probably cul oiT your pari ncr's nose 

.. Sorry, gentlemen, 

this is the computer. 
That is the 

coffee-vending 
machine;" 
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totsiens 

Mev Annatjie Korkie 
Vakbibliotekaresse 

Mej Elmarie v.d Merwe 
Vakbibliotekarisassistente 

Mev Beverley du Toit 
Biblioteekassistente 

Q 

Mev Elbie van Wyk 
Vakbibliotekarisassistente 
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Mev Hester Strydom 
Tydskrifadministrasie 

Mej Ria Breed 
Finansi~le Administrasie 

9 

Mnr Chris Swanepoel 
Reprografiese dienste 

welkom 

Mej Ilse-Marie Hlignaut 
Tydskrifadministrasie 
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EINDE VAN 'N ERA EN BEGIN VAN 'N NUWE 

Personeellede wat belang het by die saak het teen 
hierdie tyd seker reeds uit verskeie oorde kennis
geneem daarvan dat die professionele vereniging 
vir bibliotekarisse en inligtingwerkers in Suid
Afrika op 1 Januarie 1980 'n nuwe bedeling binne
gaan. Vanaf daardie datum sal die nuwe grondwet 
wat op 'n onlangse buitengewone konferensie hier 
in Pretoria aanvaar is, van krag word. Van die 
opvallendste veranderinge is dat die naam van die 
vereniging verander word vanaf S.A. Biblioteekver
enigign (SABV) en S.A. Instituut vir Biblioteek-
en Inligtingwese (SAIBI) (Engels: S.A. Institute 
for Librarianship and Information Science (SAlLIS)). 
Veel belangriker as die naam is die hersiene inter
ne struktuur en veral lidmaatskapkategoriee wat 
ook in werking tree. Teenoor die nuwe bedeling wat 
betree word, kan ook aangeteken word dat die SABV 
op 5 Julie 1980 sy vyftigjarige bestaan sou her
denk. Hierdie historiese geleentheid sal dan ook 
op 'n feestelike wyse gedurende die week van 22 tot 
26 September 1980 tydens 'n konferensie in Kaapstad 
gevier word. Daar kan dus met reg beweer word dat 
1980 die afslui~ing van 'n era in die bestaan van 
die beroepsvere11ging in Suid-Afrika verteenwoordig, 
maar ook die aanvang van 'n nuwe. 

By 'n geleentheid soos hierdie is dit paslik dat 
hulde gebring word aan voorgangers en huidige kol
legas wat die beroepsliggaam oor die vyftig jaar 
van sy bestaan gedien en gedra het. Dit was geen 
maklike taak nie en die SABV het dan ook sy storm
agtige tye en laagtepunte beleef. Die eerste half
eeu word egter op 'n hoogtepunt afgesluit deurdat 
'n nuwe bedeling waarvoor lank gewerk is, nou 'n 
werklikheid word. 

Die oorgang van 'n ou na 'n nuwe bedeling bied ook 
'n geleentheid tot selfondersoek by die geledere 
van die beroep. Die nuwe Instituut sal net s6 
sterk, s6 aktief en s6 'n betekenisvolle bydrae 
tot die bevordering van ons beroep maak as wat 
ons dit toelaat. Ampsdraers en uitvoerende organe 
van die Instituut word verkies om sy belange oor
koepelend te dra, maar sander die ondersteuning van 
die individuele lid kan hierdie persone en organe 
nie veel vermag nie. Ons kan met reg veel van die 
Instituut verwag maar dan moet ons individueel en 
gesamentlik bereid wees om oak te gee. Die minste 
van ons bydrae behoort te wees om onsself op die 
hoogte te stel van die werksaamhede van die Insti
tuut en toe te sien dat ons individuele belange 
gedek en bevorder word. Dit is ons reg maar ook 
ons verantwoordelikheid. 

H DE sqUIN 

u. P·- biblioteekdiens_ nuusblad- nov. "'des 1979 
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Festa Rornana; 

- naskouing. 

~edurende September hierdie jaar het die Universi
teit van Pretoria 'n uiters interessante kulturele 
aangeleentheid aangebied, naamlik die Romeins-Ita
liaanse Kultuurfees, die Festa Romana. Op die ter
rein van interdepariementele samewerking wat dit 'n 
groat sukses, en deelname deur die publiek SO\'/el as 
deur belanghebbende instansies het gesorg vir 'n 
baie aanskoulike paging: soveel so dat berigte en 
resensies daaroor in sowat 36 publikasies en koe
rante verskyn het, asook foto-artikels in die S.A.
Digest en Kommentaar; die S.A. Panorama sal gedu
rende Januarie of Februarie 'n foto-artikel plaas. 

Die feestelikhede het bestaan uit heelwat uiteen
lopende variasies op die tema, en ons kan die volg
ende noem: Departement Argitektuur het 'n uitstal
ling van modelle gehou; Departement Kunsgeskiede
nis ook so met 'n uitstalling van toegepaste Ita
liaanse kuns en nywerheidsontwerp: motors, meu
bels en materiaalstowwe het veral aandag getrek. 
'n Uitstalling van die na-oorlogse Italiaanse 
kunstenaar Giordano Falzoni se aangename skilderye 
(Universiteitsbesit) het ook indruk gemaak. Mu
siek was daar natuurlik, met 'n Italiaanse konsert 
deur die Toonkunsakademie, agtergrondsmusiekkompo
sisies van Stefaans Grove en selfs Italiaanse mu
siek by die Italiaanse disse: hiervoor was die 
Departement Huishoudkunde verantwoordelik en was 
dit 'n smaaklike en genotvolle ondervinding. Die 
U.P. Filmvereniging het deelgeneem met ses puik 
Italiaanse films, asook etensuur-inligtingsfilms 
oar Italie self. Departement Drama het 'n groot
se paging aangewend deur die Menaechmi van Pl~utus 
(vertaal deur Departement Latyn) op te voer. 
Die Regstudente het gesorg vir 'n heerlike stukkie 
klug deur hul aanbieding van 'n Romeinse Skynhof 
in die baie gepaste opelugteater. 

Die Merensky-biblioteek het ook nie teruggestaan 
vir die uitdaging nie, en uitstallings van boeke, 
tydskrifte en inligting het op elke vloer gepryk; 
pragtige plakkate het baie aandag getrek, en heel
wat gebruikers . het droomverlore geraak met "Vlieg 
Nou - Betaal Later" idees in hul oe. Aan diegene 
wat so fluks met die handewerk was, baie dankie. 
Alle pogings word gemeld in 'n omsendbrief deur 
prof D M Kriel (Voorsitter : Festa Romana) en na
mens hom dra Biblikasie sy dankbetuiging aan daar
die mense oar. 

Prof Kriel se omsendbrief verdien aanhaling, om 
die nut en doel van die Festa te onderstreep: 
"Daar is reeds vermeld dat die Festa 'n goeie beeld 
van die Universiteit van Pretoria na buite gedra 
het •.. Die Universiteit van Pretoria het gewys 
dat hier darem ook kulturele bedrywighede is waar
van buite-instansies kennis kan neem. Die beson
dere hoe gehalte van die werk wat deur die deelne
mende departemente gedoen is, het groat krediet 
vir hierdie Universiteit gebring". 

Weereens, baie dankie aan almal vir die samewerk
ing van die biblioteek se kant af. 

J MAREE 

2 
Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019



-
The Happy Baokc:r.s 

Llbrarlons In r...t,·sopotamla 

How to b:.ke a bock 

l'v1usiel<terapie 

Musiekterapie is die w~tenskap~ike en funksionele 
aanwending van musiek om gewensde gedragsverander
inge in persone wat dit nodig het, te bewcrkstel
lig. 

Die musiekteraoeut is oei'nteresseerd in die indi
'vidu se nie-nusikale gedrag, die ontwikke1ing van 
sy motoriese, sosiale en opvoedkundige vaardigheid 
eerder a:; in sy verJTJ:Je om 'n afgeronde musikus te 
word. 

Die musiekterapeut word professioneel opgelei aan 'n 
universiteit vir vier jaar en meet vir ses maande 
praktiese werk by 'n goedgekeurde inrigting doen. 
Kandidate word streng volgens persoonlikheid en 
musikale vaardigheid gekeur en meet reeds in besit 
van 'n graad of diploma in musiek wees voor die 
aanvang van 'n musiekterapewtiese kursus. Sodani
ge kursus kan tans slegs oorsee bestudeer word. 

Musiekter·apie word bedryf in inrigtings vir siel
siekes en gestremdes, hospitale en spesiale skole. 
Daar is ook musiekter~peute wat privaat praktiseer. 

U1e musiekterapie staa11 na ctan 01e musJeKOf!VOeaKun
de. Die musiekaktiwi~eite is in die meeste gevalle 
dieselfde, maar die doel verskiL Musiekterapie 
is gerig op die ~erb~tering van 'n persoon se so
siale gedrag, dus nie-musikale gedrag. Die musiek
opvoedkunde is gerig op die onderrig van die kind; 
dus musikale gedrag. 

Wetenskaplike navorsing in die musiekterapie is 
nie daarop gerig om te bewys dat muc;iek betekenis
vol is in die terapie nie. Dit wil eerder vasstel 
hoe en waarom die musiek op gedragsteurings inwerk. 

Oeur die aanwending v:.n musiekterapie word sommige 
pasiente herstel, and~r word meer aanpasbaar en met 
enkeles word geen welslae behaal nie. 

A. Moolman 
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Wie't nou skoene nodig? 

Vo~gens 'n C~inese ~ledicse tydskrif is 700 skild
~~~er operasles.~e~r kaalvo:t praktisyns sonaer 

. ge bystand u1tgevocr. Hierdie operasies ;c in 
d1e boere se huise som ~ . J t f 1 . ··mer op oanrnekaar qet 1mmerde 
1 ~ 8 s gedocn. Sk1etlarnpe is gebruik om skadulose 
1gt~ te v~rvang. Daar was nie een enkele geval 

van 1nfcks1e nie! 

Chen Hsia~g-chu~g het sy ondervindinge in 'n boek 
byeengebnn~ - ~ules for Goitr-e Operations in 
Rural Areas ·. D1e gevo1g is dat daar nou 32 kaal
voet dokters 1s wat 'n skildklier sander moeite 
kan veno~yder. 

NS Hoar ons sug van verligting dat ons nie in 
China b1y nie~ 

Om te drink of te verannK .••.•.•.•• 

Al meer getuienis word gelewer dat die inname van 
~~kohol 'n beduidend- rol speel (gespeel het) in 
~1e + 150 000 gevalle van verdrinking wat jaarliks 
voorl<om. 

In Australie het byvoorbeeld 75% mans bo die ouder
dom van 26, wat verdrink het, alkohol gebruik net 
voordat hulle verdrinK het. Die persentdsie wis
sel van streek tot streck. Die statistiek is moont
lik 'n onderskatting van die ware feite omdat 
toetse nie noodwendig hoef uitgevoer te'word om die 
persentasie a1koho1 in 'n persoon se bloedstroom 
te bepaal nie. 

Daar is v~rskeie rede~ vir die betrokke standpunt. 
A1kohol verhOCJ nie net 'n persoon se bravade nie, 
maar ver1aag ~~rselfdertyd sy fisieke vermoe. Lig
gaamstemperatuur kan nie effektief gekontroleer 
word nie. Veral drie belangrike punte vloei 
hieruit voort: 

selfs matig~ a1koholgebruik voor 'n swemses
sie is gevaarlik. 

dit geld vir ~wemmers en matrose, winter en 
somer. 

die publiek is klaarblyklik onbewus van hier
die gevoar. 

Dit lyk dus asof ons die holruggeryde geloof van 
"gevaarlik om te swem op 'n vol maag" moet verruil 
~ir "~evaarlik om te swem met 'n ligte kop", of 
1ets 1n die lyn. 

(Uit Medicine Digest 5{9): 50 - 51) 

?t entitled to wha~ 

therefore th r 
~ ere~ore 

everything I ],ave \ 
is stolen I've £tolen it 

b~ause J 
~ /ause 

I'm not entitled to it 

R.D. Laing: "Knot"" 
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Soos elke afde1ing maar, het die Ontsluiters hiP.r
die jaar ook hee1wat kragtoere agter die ru9, en 
het die Desembervakansie net betyds aangebreek: 
almal is moeg en gespanne, en die konsentrasie is 
laag. DOBIS het ook ons aandag afgetrek, en hier 
en daar raak i emand ven-1ard en begin sommer op haar 
kcnsepvel tik! Ous 9un ons onsself hierdie rus
tydperk en dan veral omdat ons weet dat 1980 vir 
ons 'n uiters belangrike jaar sal wees. en dat 
ons letterlik in puik fisiese en geestelike toe
stand moet verkeer om die uitdaging op sy kop te 
slaan. 

Ons wyk dus uit na die verste hoeke van die land 
om elkeen rustig sy eie ding te gaan doen. Mag 
almal veilig terugkeer met nuwe moed en verskerote 
insig in die vereistes van ons berce~. 

As stof tot rustige nadenke het ons sommer ock 'n 
interessa~te lesing bygewoon oor die Universiteit 
van die Wit~atersrand se gerekenariseerde bib1io
teek-ontsluitingstelsel, en met nuwe kriteria vir 
evaluasie van ons eie beoogde ste1sel teruggekom. 
~1ev Goddard van die universiteitsbibliotc':k het 
'n kort maar baie insiggewende skets van hul stel
sel gegee, wat veral van ons DOBIS-stelsel onder
skei kan \'lord deur die feit dat dit nie 'n intydse 
gekoppelde stelsel is nie. Dit veroorsaak dat re
kenaartoevoer s 1 egs op seker·e tye gedoen \<lOrd, en 
dat geen veranderinge tussenin moontlik is nie. 
Daar \'tord ook nie direk op die skenns 'n katalogus 
vir die gebruiker beskikba~r Je~tel nie, en reke
naaruitdrukke \'lOrd dus oo gebrui kspunte aan9ehou. 
Die vuor- en nadele van die twee tines stelsels 
het tot heelwat onderlinge qedaqtewisse~ inq in ~ie 
~~rensky-ontsluitingsafdeling ge12i. 

'n Meer sosiale hoogtepunt w.oet ook genoem wor~. 
naamlik mej Bettie Coertze se verlowing. Graag 
\'til ons haar met die stap ~elukwens, en mag dit 
'n sterk en troostende skouer wePs om oo te huil 
as DOBIS die dag se hy willie werk nie~ · 

Ten slotte bedank ons graag almal wat by ons ~kti
witeite betrokke was die afgelope jaar. Vanaf 
Tegniese Dienste tot tiksters tot Topbestuur was 
almal vir ons ewe belangrik en waardeer ons diP 
ondersteuning ten volle. 'n G~:;eende Kcrsfees · 
aan almal. 

J3oekbestellings 

Januarie ••••••••••••••• Desembe~ 
Hoe gaan ons so aou deUl' die ka'lender? 
!Jie jaar is sowa~ verby • 
Ons afde'ling is daaroor baie bZy 
Bo_ekbesteZZings het hard gearbei 
D-z.-t was so1rune~ 'n naarheid 
Deur de~dw.:sende bestellir:gs het ons gepZoeg 
Geen wonder ons wens dis vakansie 
'IJJant ons is so moeg 

V~r Rita~ ons hoof~ wi.Z ons ba·ie dankie se 
V-z..rh~am• gedu.'ld~ onde1•stewzing ••• en sy moet baie 

e . 
Ha~de _werk en laat nagte in bu Me~ensky ken sz1 goed 
Ons s-z.-en en waardP-er dit - sy het baie moed • 

c:'1s ander o_u ktompie~ etkeen op sy pos 
n Span dutsen~ sou ek se - dit UJeet ju.Ue mos 

Lekke~ ~ koUegas - hoop die vakansle is vol pret 
Vo'lgende JGCl' ontmoet ons wee1• - Me1•eru;ky ·is die 

ptek 

Met Ker>sfees in die vooruitsig en die nUJ.Je jaar 
om die dl•aai 

wi'l ons jutte g~aag toewens - miskien kan jutte 
raai 

'n Geseende Ke~sfees en Voorspoedige NUl.Je Jam• 
Mag God u Seen ~n Trou bewaar. 
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C)E~rde Vloer 

NUUS UIT DIE HOOG~E 

Al hoar ju11e so Hlin van ons 
werk ons nog op v1cer 3 dat dit gon~ 
Al raak die ~tudente minder, is daar navrae van 

vroeg tot laat 
ons is smiddae so moeg - kan skaars wag o~ die 

M'~rensky-te vet"l a at. 

\'erdere nuus: Amanda het vroeer 'n draai in 
tlauritius gemaak 

sy het teruggekom met stralende o~ en 'n gesonde 
jelaat , 

ons het haar so beny as sy praat van die koeke, 
tet·te en kora 1 e 

ook het hulle geswem en geduik, sommer baie male. 

Peet was op 'n staduim half siek, half gesond 
maar nou's hy gelukkig weer met on~. 
len oggend sien ons 'n vreemde dame op ons vloer 
dis toe net t1atilda-haartjies mooi gekrul en naels 

blink gepolitoer. 

Die eksa~nspook het ook hier sy draai kom maak 
anne Dr·ies, Piet en Elmarie het ons tydelik daar

voor verlaat. 
Terwyl hul lc: leer om hul kennis uit te bou 
rnoes Amanda, r1atilda, Hennie en Peet die Fort 

hi er hou. 

Want ook Jinnie het besluit sy•s moeg ge~t1erk 
die ~'<one berge en see liet haar hart met 'n punt 

1 a at trek. 
Ons almal moes rondspring om haar werk te doen 
ten-1yl sy die hele dag le en niks doen. 

Annatjie het dit ook weer sleg getref 
die dokter het bevee1 - Hospitaal toe, plat in 

die bed! 

Ons hoop ~y•s binnekort weer met ons, 
op en wa~ker en heeltamal gesond. 

Ongelukkig is Elmarie volgende jaar nie meer hier 
dan werk sy per d<>0 net vyf uur. 
Ons wens haar die beste met haar werk by Unisa toe 
en hoop sy verlang terug, en wys o~ so af en toe. 

Met die afloop van 1979 voel ons eenders oor een 
saak: 

rlis hoogtyd dat dit nou vakansie raak! 
Ons wens jull~ almal •n Gese~nde Kersgety toe, 
mag almal veilig reis, sodat ons volgende jaar 

weer saam kan vorentoe. 

Early Herbal Remedies 

~~~~~r~ 

Half a pint of the juice of the leaves, (Bean, 
Comnon) when the plant is in the blossom, 
boiled gently with a pint of new cream, and 
half a pound of the best honey, in an unglazed 
earthen pipkin, till half is consumed, is recom
mended for the cure of a cancer, or any other 
tumour, if applied thrice in a day. Vid, 
Father Abraham's Almanack, published at Philadel
phia for 1795. 

JIJnerican Herbal, 1801 

A Mrs Loomis, in Connecticut, informed me, that 
an Indian cured a cancer, by the internal and 
external use of the juice of white-ash, that 
issued out of the ends of the wood as it was 
burning. 

American Herbal, 1801 
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'n Jaar vol belewenisse is verby, en glo my, die 
meeste mense is nogal dankb~ar daarvoor. Soos die 
vol ondervinding aan die tegin van 1979 beweer llet
"toemaar, die eerste jaar is altyd die ergste!" 
En soos iemand anders die jaar in o~nskou geneem 
het - "1 n Ou se hoogtepunte was nogal hoog, maar 
dit het gemaak dat die laagtepunte so la5g is!" 

Vir almal wat dit eerstes was, was daar nogal "vrug" 
op die arbeid so nou en dan. ~~v Zani Swart het 
skaars •n week of twee gewerk toe 'n dankbare stu
dent 'n dosie sjokolade op haar tafel gelaat het 
na •n soektog vir materiaa1 oar die Slag van 8oom
plaas, en die v-1at mev Elna Schoeman gekry het, was 
genoeg motivering om nog baie ou Huisgenote te 
fynkam vir obskure inligting. 

Definisie van •n dankbare vakbibliotekaris? 
Wanneer vyf jaar se ongebinde sporttydskrifte 
bindery toe gaan - en twee weke later met nuwe 
baadjies terugkom rak toe •... Vir mej Rita 
Badenhorst en mev Alida Dipp~naar was 1979 •n goeie 
leerskool vir 1980 - Rita as volgende jaar se leier
vakbiblioteka~esse en Alida as senior bi~lioteka
ris vir Sosiale Wetenskappe. Sal maar se: "neem 
uit die verlede .... ! ! " 

Vir mev Anna-Mari~ Arnold was beloning vir •n jaar 
se werk 'n ete-uitnodiging van Oepartement Bedryfs
ekonomie. 

Dit lyk asof mev Hannelie Swcr,ep~el se inpak-en
trek-siekte aansteeklik i<: - nev Elbie van Wyk en 
Anna-Mctrie Arnold het die albei onderled~. Al ooit 
gedink Elbie kan kwaad word - laat •n student haar 
net weer soos eendag kom roep en sf sy moet kom 
help soek na die boek wat hy op •n plek weggesteek 
het, en nou nie meer kan onthou waar dit was nie. 
Ons het so amper regshulp van die eerste verdieping 
SP kant nodig gehad! 

Mev Ria van Zyl ly op die oomblik aa~ verdeelde 
lojaliteit. Hulle wil so ~raag plaastoe trek, maar 
solank die akademie en haar Kollietj~e-hond se 
kwale haar besig hou, en Bertus vir die grootstP. 
firma in die land werk, is daar nie juis kans om 
aan skaapvleis en vars room te dink nie. 

Dis darem eienaardig dat mev Annatjie Korrie juis 
die naweek nadat die vakbibliotekarisse h?~r huis 
op horings geneem het, die plek van voor tot agter 
skoongemaak het ... of was dit maar __ die logiesP 
uitvloeisel van •n fees van 'n aand~ .. ? Aan 
haar- dankie vir haar huis, vir die saamwer·k \'/at 
verby is; en vooi~poed vir volgende jaar. Aan elk
een in die bibliuteek wat gehelp het scdat sake 
hier (redelik?) vlot verloop het, ons almal se 
groot dankie - en 'n spesiale silwerroos aan die 
weelde-artikels hier rondsom ons, wat eintlik in 
die omloop as vakbibliotekarisassistente bekend 
staan •••• 

You are a pain in the neck 
To stop you gi1r:ngme a ;c:in ~.,.,the neck 
I protect my neck by tightening my neck muscles~ 
which gives me the pain in the neck 

you are. 

R.D. Laing - "Knots" 

DaaP is geen af~naence pad 
wat na die hoogtes lei nic 

Lc.r.gennoven 
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Voorl<lirJies 

By Voorklinies het ons 'n besige en vol jaar gehad. 
Ons het begin met net twee op die personecl. Ge
lukkig is ons geledere verstrek en ons kon spog 
met ~n personeel van drie. ~-12j Kotze het egter 
greener \'teivelde gaan soek en het ons aan die einde 
van Julie verlaat. Septembermaand het ons egter 
vir mev Linda Briers ryker geword. Dit was ons 
besigste maand en by die intrapslag wat sy toege
gooi onder die werk nag voordat sy haar voete kon 
vind. 

Die vet·klikkerstelsel is tot ons groot vreugde 
geinstalleer, want baie van ons boeke het net na 
hul aankoms vinnig voete gekry. 

Na ons groat bindbeurt kan ons spog met slegs 'n 
klein ~etal ons~0inde tydskrifte. 

Vanaf Julie hanteer ons, ons eie Inters wat natuur
lik baie tyd bespaar maar ongelukkig meer werk is 
vir ons. 

Vanaf Voorklinies : 'n Geseende Kersfees en 'n 
Voorspoedi ge Nu\1ej aar a an a 1 rna 1 - en ons groet tot 
volgende jaar. 

Me dies 

3-0912 S.A. 

Halla, PU~1ED hier! Ons is uiteindelik ook in die 
lug. Nee, darem nie opgeblaas nie. N~t 'n spik
splinternuwe teleks gekry! Na 'n blits!ge (~?en
dit-self} k~rsus. kan ons nou ook ons wereldJle 
verkl ei n. 

Ons enigste probleem is d~t die indrukwekkende 
masjien tot dusver so swygsaam is. En dit ten1yl 
almal maar te gereed is om riader te storm by die 
geringste teken van lewe! Ons het darem hoop op 
'n "lewendiger" toekoms - as al ons korrespondente 
net eers uitgevind hct van die nuvJe ven·Jikkelinge. 
Daarby dra die vakansie ook heelwat by tot die ou 
grote se stilswye. 

Groetnis van almal by Medies en Goeie wense vir 
'n Gelukkige Kersseisoen. 

Dnderst~poort 

Hier op Onderstepoort gaan dit op die oomblik 
druk. Dosente hernu mas hierdie tyd van die jaar 
hulle boeke. _Veral as twee of meer van hulle ~elyk 
opdaa~h gee d1t maar 'n bontstanery af. 

Ons 'r'Jil nou ook sommer van die geleentheid gebruik 
maak om mnr Leon van Heerden in ons midde te ver
welkom. Ons hoop hy sal sommer gou 'n ware Onder
stepoorter wees. 

Vanaf die Veeartsenykunde-biblioteek 'n baie 
Geseende Kersfees en 'n pragtige 1980 aan alle 
Merenskypersonee 1. 

M OU PREEZ 

6 

r\/Jusiek 

Hier gaan dit voor die wind. Ons, mevv Anita Mool
man c~ Elna de Bruyn, is druk besig m2t 'n volle
dige voorraadopname. Vir af\'tissel ing pas ons so 
nou en dan bietjie noodhulp toe as 'n student die 
floute kry' voor 'n mendel ing. 

~nita blom ~atuur"Jik, want Gerhard, haar eggenoot, 
1s nou by d1e Kommandement Noord-Transvaal gestasio
neer en, asof dit nie al genoeg is nie, kry hy nog 
uitslaappas ook! Dan gaan sy nog vir 2 weke rnet 
verlof, so dit lyk asof sy darem lekker werk. 
Anita, rus lekker, en geniet elke oomblik daarvan. 

Elna is natuurlik vinnig oppad om nie net haar 
n~el~ af te kou nie, maC~r sommer haar vingers ook
T1en1e het so r~s sy eerste preek agter die rug .•. 
Hulle gaan Desember/Januarie dan ook in Fichardt
park, Bloemfontein in die gemeente aflos. Julle 
moet dit geniet en kom uitgerus en vo1 moed vir 
die "lang" jare wat voorle, terug! 

Buitemuurs 

Die Eksamenkoors is gebreek 

Het jy al ooit opgelet hoedat 'n student se gelaats
kleur kar. verander net so voor die eksamen? 

Wel hier by Buitemuurs het 'n hele paar studente 
die biblioteek besoek wat letterlik bleek in die 
gesig was. 'n Eksamen is gewis nie iets om mee 
te speel nie! 

Nou lag die meeste darem alweer en weet skielik n·ie 
hoe om a an te pas by die v;·eemde s i tuas i e van k 1 aar
wees nie. Dit is, soos ·~ swaar ~Jk wat jy van jou 
skoue~s afgegooi het en r.ou loop hy skielik so 
ligvoets dat dit eintlik snaaks is. 

As da?r nog mense is wat eksu.men skryf se ons net 
sterkte! 

,'\an al die Merenskypersoneel wens ons tee, 'n baie 
Geseende Kersfees. 

Groete uit die Middestad. 

BAlE DANKIE 

Almal wat mcegewerk het om BIBLIKASIE elke maand 
sy tycfige verskyning te lBt maak, word baie hart
lik bedank. Dit geld vir almal wat gereeld bydraes 
gestuur het, foto's geneem het, getik het, afgerol 
het, gebind het en veral morele ondersteuning gegee 
het. 'n Ekstra \•Word van dank aan my drie Eiede
helpers, mevv !•1arita Kuhles, Jean Maree en mej 
Manda Norsner. Sonder hulle ondersteuning sou ek 
beswaarlik die mas opgekom het. 

•n-Geseende Kersfees en 'n baie voorspoedige Nuwe
j aar word a an u a 1 rna 1 toegewens. 

Helene Fourie 
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