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Konstitusies~ 
hersien 

Studentehandboek word 

WERKSAAMHEDE is tans aan die gang om nie net die 
konstitusie van die Studenteraad en die hoofliggame en 

ander llggame in die studentelewe op 'n baie meer gekonsoli
deerde grondslag te bring, maar ook om hierdie konstitusies 
saam met 'n eie r.eglement van orde in 'n brosjure uit te gee. 
Hlerdie taak word behartlg weer vergader bet nie, word 'n 

deur die Studentehandboekkomi- vergadering daarvan vir Augus
tee van die Studenteraad. Daar- tus beplan. Na verwagting sal 
benewens word die uitgee van 
'n studentehandboek wat die ge
skledenls en e.lgemene beginsels 
vandie Unlversitelt en die 
studentelewe bevat, oak In die 
voorultsig gestel. 

die konsolldasie van die konsti

tusle en die ultvoerlng van die 

aanbevellngs wat verlede Augus
tus deur die massa en Studente- . 
raad aanvaar Is, aandag genJ·at. 

MANDAAT 
Saam met die mosles i.v.m . 

die konstltusie en handboek het 
die Studenteraad oak 'n mosle 
aanvaar dat aan die Komltee vir 
die Konstltusles mandaat gagee 
word om met llggame wa.t tot 
eensydlgheld neig, of los staan 
van die Studenteraad, in verbin
dlng te tree. 

In 'n onderhoUd met Die Wa
pad bet mnr. Jan-At Kruger, 
konvenor van belde die komltees 
vir die shldentehandboek en die 
komltee vir die ops tel van die 
konstltusles, gese dat a.anbeve
llngs vir kollllolldasle en wysi
glngs gedoen sal word aan die 
hand van die konstitusle wat 
vir die Studenteraad opgestel 
word om ultvoerlng te gee aan 
die aanbevellngs wat aan die 
elnde van verlede jaar aanvaar 
Is. 

AANGEWYS 

VIRus· ... ? DINAMIE'SE 
DE.UR STUDENTE 

INSTANSIE 
G'ESTIG 

Geen wonder die dule8 op 4le 
loto Is s.o vrlendellk n.t&- Sneeu 
Is mos darem n1e 'n veMkynael 
wat 'n mens elke dag op Pot. 
chelstroom slen nle! En a1 Is 

dlt min, wU 'n mens c1arem 'n 

~oman bou. Op die loto ver

.skyn 'n paar van die cJa.mM 

van Oosterhof en 'n matrone 

by 'n sneeuman wat bulle ~ 

maak bet ult die sneeu wat In 

Oosterhof se vlerkant geval bet. 

Een van die moontlikhede In 
hierdle verband Is dwt. oorweeg 
moet word of organlseerrlers en 
pennln.gmeesters verkles moetl 
word of deur die betrokke be
sture aangewys moet word, 

Sedert verlede Woensdag is oral op die 
plakkaatjies met "vmus ?" daarop opgemerk. 
bet die voJgende aan die Jig gekom: 

kampus klein 
By ondersoek 

Mnr . Kruger het gese dat sy 

komltee oak aandag gee aan die 
opstel van 'n reglement van or
de wat vir studente-omstan,dig'he
de geskik sal wees. 

KOUKUS 

Een van die sake wat beson
dere aandag genlet by die opstel 
van die nuwe konstitusles, is die 
poslsie van die koukus · In die 
shldentelewe. Aao die begin van 
die huldige termyn bet die kou
kus, bestaande uit die Studente
raad en die vyt hoofbesture 
reeds vergader om die p~nning
meester van die Studenteraad 
aan te wys. Intussen bet die 
Studenteraad oak beslult dat 
die hooredakteur van Die Wapad 
In die vervolg deur die koukus 
aangewys sal word. 

Alhoewel die koukus nag nie 

VIRUS is 'n dinam!ese tnstan
sh; wat onlangs deur 'n pa.ar 
studente bier gestlg is. Dlt be
staan utt 'n bestuur van sewe 
wat die ,,.Admlnlstrattef" genoem 
word. 'n Doe! daarvan is om 
aan aile studente 'n platform te 
gee om hut EIE standpunte oar 
aktuele aan.geleentlhede ult te 
spreek. VIRUS Is nle onder die 
patronaatskap van die Studente
raad nle. 

'n Woordvoerder van VIRUS 
bet daa.rop gewys dat bier nie 
maar nag 'n geval va.n ,oororga
nlsa11ie"' Is nie, want VffiUS or
ganlseer nle die studente op 'n 
basis van 'n gemeell8kapl!ke be
lallg nie, maar is bewus van die 
wydulteenlopende verskeidenheld 
van slenlngs wat studente hut
dig, wat bulle selde opper omdat 
bulle nie altyd die geleentheld 

daartoe key nle en omdat bulle 

bang is dat etlkette e.an bulle 

P.N.B. SE· VLUGSKRIF 
VERS'KYN 

Die P.N.B. se eerste vlugskrif, PUK NOTA BENE, het 
pas verskyn. Dit sal van tyd tot tyd aangebied word waarin 
die jongste wereldgebeure en tendense asook die in Suid-Afrika 

Deur mlddel van die vlugskrlf !ewer in die bereiklng van die 
wll die P .N .B . poog om die stu- ldeaal om die studente ee gedag
dente se kennie uit te brei oar tee te prikkel en hul roeplngs
dle politleke gebeure in die we- beset wakker te maak ten opslg
reld en Suid-Afrika se rol in e.l te van die bree algemene poli-
d1e gebeure. tiek. 

Die P N .B. ate~ hom ten doe! 
om die tweeledige doe! te help 
verwesenlik onder die Puk-stu-
dente. 

VOORWOORD 
In sy voorwoord spreek die 

voorsitter van die P .N.B. mnr. 
came Coetzee die wens uit dat 
die vlugskrlf 'n beskeie bydrae 

geplak word op monstervergade
rlngs. Dit is dus bloat 'n geleent
heid wat die massa gebled word 
om aile menings te lug. 

OOGPUNT 
Op 'n openbare VIRU8-verga

derlng word die onderwerp van 
bespreklng kortllke uit drie oog
punte deur die Admlnlstratlef 
behandel. Hlerdle standpunte 
hlef egter nle noodwendlg die 
Adminlstrattef se stan4punte te 
wees nle. Daarna word die be
spreking oopgestel: al die stu
dante wat teenwoardlg ts, key 
die geleentheld om bulle menlngs 
te lug. Wanneer die bespreklng 
verby Is, !ewer 'n ultgenoolde 
spreker 'n kart, lnfonnerende 
voorldrag oar 'n Interessante aan
geleentheid. Daarna word oorge
gaan tot stemming oar die 
standpunte wat In die vergade
rlng ultgespreek Is. 

AANIIANG 
Die stemming lei nie tot 'n 

beslult nle, maar toon aan wat
ter persentuele e.anhang die ver
sklllende standpunte het. Paar
om moet al die teenwoordltges 
stem. Die ultslag van die stem
ming word dan de.ur die Admlnl
stratlef gepubllseer, maar geen 
name word gekoppel aan die 
standpunte nle. 

Die eerste openbare vetlgade
ring van vmus vind more-aanrl 
{Donderdag, 20 Junle) om 7.30 
nm. plaas in kamer 100 van 
die Frane du Tolt-gebou en daar 

sal bespreking gevoer word on
der die opskrif: ,Pukstudent: 
jou aktuele mentalitelt Ia slap!" 
Hlerdle onderwerp beloof om 
vurlge bespreklng ult te lok. 

ERKENNING 
Die Studenteraad bet op 11 

Junie 'n mosle aanvaar waarin 
erkenning verleen Is aa.n VffiUS. 

OOSTERH:OF 

Foto: Fotokunll 

ONTHAAL 
STUDENTERAAD 

In die beersende weersomstandighede vind sells die S.R.
lede dit onmoontlik om sonder 'n bietjie warm menslikheid te 
vergader. 

Die Oosterhofdame8 bet weer 
eens bulle gasvrybeld bewysr 
deur 'n uitnodJglng aan die lede 
te rig om 'n genoegllke a.and by 
bulle deur te bring. 

In 'n gesellige en aangename 
atmosfeer het die geeerdes die 
geleentheld gehad om die resul
tate van die dames se bak..;er
nut te smaak. Wat dJe maag 

van val Is - loop die mond van 

oar! Vol•gens tradisle is daar 'n · 

paar studenteliedjles hartllk 

saamgesing. 

Die S.R.-led,e beoog om met 

elke vergaderlng tydens die tee

pause by een van die dameskos

bulse te gaan tee drink, en bet 

bulle dank teenoor Oosterhof uit

gespreek vir die gebaar. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE 
KOPER WARE 

NA PUK REIS 
SUIDPOOL 
EN TERUG 

Mnr. Piet Konig van die de
partement Fislka, bet onlangs 
a an boord· van die ·suld-Afrikaan
se skip, die RSA, na Marien
eiland gerei.s. 

Hy wa.s behulpsaam met die 
oprlgtlng van antennas op die 
eiland. 

Aanstaande jaar vertrek mnr. 
Konig vir 14 maande na die 
Suidpool as waarnemer. Hy 
gaan aansluit by mnre. D. G. 
Joubert, G. G. Scholtz en Pa
wle Smith. 
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lets verkeerd? 
'n Baie geduldige man, die 

tydsgees. Sodra iets verkeerd 
loop en jy weet nie waar die 
fout le nie, word die tydsgees 
geblameer, as dit maar enig
sins moontlik is. En as mense 
nie soveel soos jy in 'n saak 
be:angstel nie, is die , ,logiese" 
verklaring dat dit die deurwer
king van die bose tydsgees is· 

Dit daargelaat. Verskillende 
mense sal bulself en andere 
ver!>killende antwoorde kan gee 
hoe bierdie skim hom al op 
ons kampus laat geld bet. Een 
ding is egter seker : Op hierdie 
kampus, eintlik in bierdie stu
dentelewe, is iets nie pluis nie. 
Om die waarheid te se -
iewers is 'n groot skroef los. 

Op die kampus waar slegs 
92 persone 'n monstervergade
ring bywoon, of waar 'n sing
song op 'n tyd soos die 
afgestel moet word omdat daar 

I 
slegs 104 persone opgedaag bet 
(dit voor 'n belangrike rugby
wedstryd teen die Tukkies) , 
moet iets veerkeerd wees. 

Dit help nie om die skouers 
op te haal en met 'n gelate 
uitdrukking op die gesig te 
verklaar dat die Tukkies, Kov
sies en Maties maar met die
selfde probleem sit, om van 
die Witsies nie eers te praat 
nie. Dit is 'n lamsakkige boo
ding. 

lets moet seker gedoen word. 
Terwyl ons nou 'n lekker lang 
wintervakansie voor die deur 
bet, laat ons hierdie probleem
pie in die midde van elkeen 
wat born by die studentelewe 
betrokke voel, om of 'n diep 
wysgerige oplossing daarvoor 
te soek, of homself te troos 
dat hy nie daarvoor verant
woordelik is nie. 

V eel sukses. 

• Vakansie 
Die wintervakansie is net 

om die draai en binne 'n week 
sal die kampus leeg wees en 

I 
die meeste studente weg. Almal 
gaan egter nie ~akansie hou 
nie. I 'n Hele aantal bly op Pot
chefstroom agter vir die 
A.S.B.-kongres, Thalia gaan 
op toer na Suidwes-Afrika, Ala
bama na Noord-Transvaal, die 
Eerste rugbyspan na Rhodesie, 
en 'n hele aantal sportspanne 
woon inter-universitere toer-

nooie op verskillende kampus
se by. 

Ons vertrou dat almal wat 
hul vakansie op een of ander 
dergelike manier deurbring, as
oak die wat sommer net gaan 
vakansie hou, dit sal geniet, 
maar dat bulle ook, om 'n 
geykte term te gebruik, am
bassadeurs vir hierdie universi
teit sal wees, nie noodwendig 

I 
doelbewus nie, maar bloot deur 
bulle gedrag. 

Artikels 
V erlede week bet ons dit 

bier gehad oor die noodsaak
likheid van kennis van die hui
dige wereldsituasie. Vandag 
verskyn daar op bladsy 5 'n 
uitvoerige artikel deur een van 
ons professore oor die onder
werp. Ook op bladsy 5 is 'n 
artikel oor die begrip Cchriste
lik-Nasionaal, 'n term wat heel 

dikwels gebruik word, maar 
wat minder dikwels begryp 
word. 

Ons hoop dat elkeen wat nie 
te besig is om 'n kwartier van 
sy tyd af te staan nie, die ge
leentheid te baat sal neem om 
bierdie twee waardevolle arti-

1 kels te lees. 
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31n m J.ig 
,£n elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom 

in alles - bulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, 
maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nic 
onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die 
lug slaan nie" - I Kor, 9:25-26. 

Paulus vergelyk die geloofslewe van die Christen met 'n 
wedloop. Die Korintbiers bet gereeld in die amfiteater gaan kyk 
hoe die een atleet die stryd teen die ander aanknoop op die 
baan, en boedat die een vuisvegter die ander met inspanning 
probeer verslaan. 

So span elkeen hom tot die uiterste toe om die prys te ver
kry. Daar word intensief voorberei. Die spoed word beproef. 
Die krag word getoets. Alles word daarop ingestel om die stryd 
te wen. Die uiterste selfdissipline word gebandbaaf t.o.v. die 
ete, drinke en gedrag. Die deelnemer oefen waarlik selfbeheer
sing in alles uit. 

Hy ,onthou hom in alles ... " 
Sodat die krag en die vaart daar sal wees om tydens die 

stryd uit te verslap nie, en om tot die einde dit' pas van diP. 
wedstryd te kan volhou. 

En jou maak die die apostel Paulus die toepassing vir die 
Korintbier en so ook vir ons. 

Die geloofslewe is net so 'n inspannende wedloop. 
Soos gedissiplineerde christen-atlete moet daar ook daagliks 

voorberei word vir die stryd in bierdie lewe. 
Sodat daar nie verslapping sal kom nie. Sodat ons nie sal 

uitsak nie. 
Net soos die atleet en die vuisvegter die baan en die gimna

sium bet waar bulle oefen, so het die geloofsatleet ook sy oefen
baan en sy gimnasium, want geestelike oefening is uiters nood
saaklik om gereed te bly vir die stryd. 

,Oefen jou in die godsaligheid", skryf Paulus ook aan 
Timotheus. 

Die geloofsatleet bet so die gemeenskapsoefeninge met die 
Here in die gebed. Hy bet die daag:ikse oefen:ng in die gebruik 
van die Bybel om hom te sterk in ·die sekerbeid van die geloof. 
Hy het 'n gimnasium in die kerk waar hy hom oefen in die 
godsaligheid deur die gebruik van die genademiddels tot geloofs
versterking. Sy persoonlike geloofslewe is sy eintlike oefenveld, 
waar by gemeenskap bet met God. 

Hierdie voorbereiding en oefening is met voile oorgawe -
daagliks - omdat die onverwelklike kroon daar voor reeds 
blink. 

Hierdie onverwelklike kroon is vir ons die ewige lewe. 
Omdat Christus ons gegryp bet deur sy genade . . . en die 

kroon vir ons bewaar bet · .. jaag ek na die kroon. 
, ,Ek hardloop dan soos een wat nie nseker is nie, en P.k 

slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie 
Omdat die beerlikheid van n ewige lewe in Christus my 

win1c 
Die sirkels van tamheid omsingel my, maar met die krag 

van die geloof breek ek deur en volhard, na die oorwinning om 
die onverwelklike krans te ontvang: die lewe in Jesus Cbristus. 

-
Beste lesers/ Liewe Leseresse, 

ek het met 'n meisie - klein 
agtienjarige kind wat met verf 
. .aors - begin korrespondeer. Sy 
oly in Kaapstad waar 'n berg 
is en see. Die mores is grys· en 
die nagte groen. Bale :mense 
stap klik-klak op die sypaadjies. 
aiotors ry in die strate. Soms 
reen dit triest. Ons skryf lang 
oriewe vir mekaar oor winter
dae, oor stlites, oor blare wat 
val, oor duisendopenbaringsvor
me van lewe. 

GENRE 
Dit bring 'n nuwe genre in 

Deur my Lens na vore: miskien 
n stiller toon, bietjie droef -
want elke brief, elke gesprek, 
elke woord iS 'n klein afskeid 
- 'n verlies van gister wat 
noolt meer gevind sal word nie. 
Iet8 word darem nog bewaar 
deur die woord: 'n stemming, 
n beeld, O;ie klein verlang. 

A.s.B. 
Maar genoeg van my verlore 

filosofie. Kom ons praat nugter 
oor kontemporere sake, byvoor
beeld die A.S.B.: Laat ek dade
llk se: Die huidige onrus is 
goed, dit getuig van lewe en sal 
ons noop om dinge weer skerp 
onder die vergrootglas te neem, 

ILens == 

om deeglik te besin. En blykens 
Die Wapad van twee weke gele
de is daar heelwat sinvolle voor
stelle wat net tot verbetering 
kan lei. Vera! wil ek my volle 
steun toegse aan die idee van 'n 
A.S.B.-mondstuk. Wat help 'n 
gemoedelike organisasie sander 
enige invloed? 'n Koerant of 
blad soos die South African Ob
server wat maandellks kan ver
skyn, sal net die ding wees wat 
die student kan laat saampraat. 
bwarsoor die wereld praat die 
student en almal lulster, hoekom 
kan ons nie in S.A. op 'n ver
antwoordellke wyse saampraat 
nie? Deur so iets gaan die 
A.S.B. oombllkllk brandend re
sent wees. Mense sal teen wil en 
dank moet keJlll.ls neem. En die 
hoog nodig, 

Terwyl ons nou hieroor praat: 
'n Klap aan die dekadente revo
lusionere optrede van 'n Stellen
bosse student. Revolusionere op
trede Is nooit goed te praat nie. 
So iets moet met wortel en tak 
uitgeroei word. AB hy die saak 
van die A.S.B. opreg en eerllk 
op die hart gedra het, sou hy 
reformatories opgetree bet. Nou 

(Vervolg op bladsy S) 
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STUDENT WIL TROMBOSE DEUR OEFENING 

GENEES word, herwin die hart sy nonna
le funksle en kan selfs doeltref
fender funkeioneer as voorheen. 

'n Proefneming ws.t oolangs deur mnr. G. L. Strydooi 
van die departement Liggaamlike Opvoedlmnde voltooi is, bet 
bewys gelewer dat mense met hartsla.gaa.r-trombose deur 
oefening genees kan word. 

TESIS 
Mnr. Strydom wat tans besig 

Is met sy doktorale verhandellng 
In llggaamllke opvoedkunde, be
oog om 'n rehabilltaslekllnlek In 
Potchefstroom te stig waar trom
boselyers behandel kan word. 

Hy bet verlede jaar in Au
gustus met sY proefneming be
gin, en dlt In Mel vanjaar vel
tool. Hy bet die proefneming 
met vier mans tussen dle ouder
domme 45 en 48 gedoert wat ge
durende 1966 sla.gaartrombose 
aanvalle gehad bet. Die persone 
was onderwerp aan 'n vyfdaag
se oefenprogram. 

SPESIALIS 
Die persone Is na die proet

nemlng deur n Pretorlase hart
speslalle ondersoek en by )let 
bulle toestand as uitstekend be
s tempel. 

Die proefnemln'g wat bulle ge
doen het bring mee dat die bart
splervesel so ontwikkel dat die 
andeer gplere wat agv. die tram
bose dood Is, hlerdeur vergoed 
word. As gevolg van die vergro-

Deur My Lens 
(Vervolg van bladsy 2) 

begin mens twyfel aan motlewe 

en lntegritelt. Dleselfde eiek 

verskyns el tref mens in Europa 

aan : 'n ops tand van die hordes 

teen die burokras ie wat inder
waarheld neerkom op 'n ver-

werplng van gesag. AI die sin
lose geweld wat daannee ge
paard gaan in die hoop vir 'n 
beter mo<iier wereld. Maar word 
diit wer'klik bereik? 

Sulke sinlose happenings gee 
my een ysllke groot kramp. In 
daai opsi® is ek ultra verkramp 

Maar om terug te keer tot my 
briefmeisie wat ek in woorde 
ken : Sy skryf t;ulke groot ron
d e s kewe letters met pers ink 

op swart papier. Die briewe be-
reik my elke Maandag netjies 
opgevou In 'n wit koevert. Elke 
brief is 'n wit berig uit Kaap
stad waar 'n berg is en see, en 
waar my meisie met haar moo! 
voete loop op pleine, op brugtge, 
in parke en kyk na blomme en 
die blou lug. Sy !ulster ook na 
duiwe en voels en die hartklop 
van 'n stad - soms praat ey 
eftens met mens en dwaal maar 
met haar klein voete deur 'n 
groot eensame st.ad waa.r 'n 
berg is en 'n see. Tussenin .1ors 
sy met vert, sY teken borne, 
grou lug wat oor die einders 
heenloop, klein droewe tnensies, 
blomme, voiHs, kinders en lang 
reguit strate. 

Sy Is my droom wat ek elke 
Maandag llet'het. Het julie ook 
'n droom! 

ting van die bartspier en .. om
wee'' wat In die slagare gevorm 

Mnr. T. Malan( links) en mnr. 
J. Smit (regs), twee van · die 
proefper.sone wat denr mnr. Stry
dom van die L.O.-departement 

vir sy navorslng oor trombose 

gebrulk word, sit hler by dJe 

oefenapparate. 

NUSAS KRY WIN·D VAN 
VOOR BY 'WITS 

Op 'n betreklike oproerige monsterverga.dering van die 
Universiteit van die Witwatersrand, is Yolgehoue steun a.a.n 
NUSAS met 'n klein meerderheid van slegs 70 stemme goedge
keur. 

Van die 1071 studente op die 

vergadering het 552 gestem ten 

gunste van NUSAS en 482 stem-

m e daarteen, sowat 37 het buite 

s temming gebly. 

Dit lui daarop dat teenkan-

ting teen NUSAS nog steeds 

onder Wits-studente toeneem. 

Verlede jaar het sowat 300 stu

dente tel!n die mosie gestem. 

Die ve11gaderlng wat vyftlg 

minute geduur het, was chaotles 

a .g.v . oproermakers wat gesorg 

het dat eiers, tolletpapier en an

der voorwerpe op die verhoO'g 

reen. Verskele van die sprekers 

en SR-lede is daardeur getref. 

Telkens Is daar gedreig om die 

veergadering te ontblnd want die 

sprekers kon met lang rukke 

glad nie gehoor word nle. 

(Slen ook berig oor referendum 

elders) . 

Wereldtoneel 
V ervolg van bl 5) 

gevarp en probleme van die hede 
maar terselfdertyd van die g&
leenthede wat die toestand bled, 
lrennis en begrip van die teens
woordige wereldtoneel (en hoe 
dlt ontstaan bet) en Suld-Afrlkl\ 
se poslsle daarln, meer bepaald 
sy verhoudlng tot Afrika en dle 
Weste, essenslele verelstes Is. 

DLt .slult ook In 'n studie van 
die groot beweglng en stromlnce 
van ons tyd, soos die Kommunls
me .en die 'Llberallsme, wat dl~ 

beweegkrag o.gter bale van die 
ver kynsel.s en gebeurtenlsse vun 

ons tyd Is. 
Vir dle bevelllglng van ons 

land se toekoms, flslek en mo· 
reel, is die afweer van die drei
gende aanslae vanuit die butte
land - in watter vorm dlt ook 
a! geskled - 'n saak wat die 
hoogste voorrang moet genle>.t. 
Dis 'n ultdaging wab met oor
tuiglng, geloof en verenl.g-le 
kragte aangedurt moet word. 

C. P. VAN DER WAlJr. 

3 

Karlien kry snoepwinkel 
en trappe 

Die dames va.n KarUen bet gevoel da.t dit ·darem te ver 
is om in bierdie koue a.f te loop Bolt toe. Die dames is die 
van die sewende vloer onder die Ieiding van Mietie van der 
Merwe en Corita. Venter wat nou oa.a.n die hoof staan van die 
snoepwinkeL 

Dlt Is egber nle al nle, die da
mes van Karlien kan ook Itou 
sonder vrees hul trappe bestyg 
want dit Is ook gedurende die 
week voltool, en die hysbakke 
sal ook nle ~ou meer so oortyd 
hoe! te werk nle 

So van oortyd gepraat - die 
eerstejaars se taak Is ook so 'n 
bletjle verllg deur die lnterkom
stelsel wat ook lngebruik geneem 

Is. Hoewel die oudames eerder 
die stem van Roelf .JacObs of 
.Jan Snyman daaroor sal verwel
kom, moet bulle maar daannee 
genoee neem dat dlt 'n eerste
jaar ls. 

Trlng, tring, t-r-i-n-e . . .! Dlt 
was nle die roomyskar nle. Nee, 
dit Is maar net weer die Kar
lien! Hulle spog ook met 'n tele
foon op elke vloer. 

VERANDERING IN SALARISSE 
VAN LATSWAAIERS 

Ingrypende veranderinge in die poste- en sa.la.risstrukture 
van onderwysers is op 'n vergadering va honderde onderwysers 
deur die Minister va.n Na.sionale Opvoeding, sen. Jan de Klerk, 
aangekondig. 'n Eenvormlge gradering vir skole oor die hele 
land is oak aa.ngekondig. 

Minister De Klerk bet ver
klaar dat dlt nGg 'n tydjle sal 
duur voordat die finale besluite 
bekragtlg sal word aangeslen 

U niversiteit 
sluit ... 

Personeellede en atudente 
word vriendellk versoek om, eoos 
gebruiklik, vir die aroptellke af
sluitlng van kollelges aan dle 
einde van die eerste semester in 
die hoofgebousaal om 4.10 nm. 
na afloop van die laa.ste kolle

ges. 

Die afslultlng vlnd plaas op 26 

Junie 1968. 

. ... en open 
weer 

Die amptellke opening van 
klasse aan die begin van die 
tweede semester, 1968, vind 
plaas op Woensdag, 24 Julie 1968 
om 8.15 vm. in die Hoofgebou

saal. 
STUDENTE 

Personeellede en studente word 
versoek om ook by hlerdle ge
Jeentheid teenwoordlg te wees. 
Dlrek na afioop van die ampte
like opening neem die kolleges 

'n aanvang. 
By die geleentheld word geen 

akademlese· drag vereis nle. 

die aanb~vellngs deur die K.ablnet 

en die vier provlnsies nog oor

weeg moet word. 

KERN 

As die kern van die probleem 

sien sen. De Klerk dat daar 'n 

!out Is met die onderwysers se 

poste en salarisstruktuur. Dlt 111 

dus nle net die kwessle dat 'n 

onderwyser 'n kerf of twee in 

sy salarls bykry nle maar die 

saak Is vee! meer lngewlk.keld. 

Met .lco}llplimente fan 
AJAX 
(EdMs.) ~pk. 
lODE 

SDYFIEHOIFTES 



KUNSGESELSIE 
,,AI Fresco" Is muurskilderings 

op die nat kalk. Op die muur 
word met houtsk.ool die teke
nlng gemaak, daarna word van 
hierdle skets 'n gedeelte met een 
laag kalk bedek en wei soveel 
as wat mens in een dag kan be
skllder met kalkwater waarin 
die kleurstof gemeifg Is. 

Hlerdie ,.verf" verblnd met die 
natke.lk en Is dus bale beg met 
die e.gtez,grond verblnd. Die fres
co · sklld~rlng verels .'n . strenge 
roetln~ e~ g~oot bekwaambeld 
om'Ciat d ie skets wat onder die 
kalklaag is nle meer te sien is 
nle en die skllder genoodsaak is 
om die g lasraammetode te ge-

- brulk. Ook verels dlt 'n stewi
ge hand omdat verbeterlnge nle 
moonUlk 1s nle. 

DBOOG 
Die vert droog onder die be

handeling en daarom is die ln
mekaar vloel van kleure en 
kle.urskakerlngs bier .Jlatuurllk 
onmoontllk. 

,.Al seeco" is die direkte skll
derlng op droe mure. Die ,.alla
prima" akllderlng wll met die 
eerste vert opsettlng die e,ffek 
berelk sonder enlge voorafberel-

JOUBERT 
MEUBELS 

ICerbtraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE :MEUBELS 

en alle 
HUISHOUDEIJKE 

TOERUSTING 

Ona spesialiseer 
in die verskaffing van die 

Jon gate 
Plaat-opnamAil · 

ICom bAIIir:Hg ons groot 
reeks. 

TRUST 

APTEEK 
TRUST IANK-SENTRUM, 

TEL. 7116. 

* Geslcenlce 

* Pottebalclcery 

* Fotografiese 

* benodigdhede. 

Ons yriencfelikheid en diens 

is u waarborg. 

AFLEWll/HG QUI. 0, DIE 

ICAM,US. 

ding of nadere bewerkln.g. 
NAT-IN-NAT 

D it w ord ook nat-In-nat skll
de ring genoem omdat die verf 
op d ie palet of op d ie doek ge
meqg en dlrek langsmekaar aan
gewend word. Hierdie w erkwyse 
Is 'n teenstelllng 1 met die ou 
wyse waar d ie eerste kleur eers 
moes d roog word voor die vol
g ende aangewend is. 
· ,,Aila Tempera" is die outyd 
se soorte b indm iddels byvoor
beeld ,.elerdooler" en h euning 
word hler in vert gebrulk. Mens 
kan- hlerdle vert verdun m et w a
ter maar na droogwordin g is dit 
egter nie meer oplosbaar nie. 

Dlt word bale gou droog en 
daarom is die v ermenging van 
die kleure duidelik sigbaar. 

•n ToneeltJhl uit Spraakleer 
en Drama se opvoerlng van 
,,Hedda Gabler." 

Foto's: Beyers Claassen 

Dorp klop 

RAU 
se eerstes 

Dorp se eerste span het. Sater
dag daarln geslaag om die eers
te span van die Randse Afri
kaan se Unlversiteit met 16-3 op 
lbulle t u iswert te verslaan. 

PUNTE 

Dorp se punte is aangeteken 
deur Klaas H avenga; 'n drle, 
Christo va n der Wa!Jt.; twee 
dr lee, teerwyl Je>h n Roos met 'n 
s trafskop en twee vervyfskoppe 
geslaag h et. D ie held van d ie 
wedstryd was Dorp se agtsteman 
Christo van der Wal t. 

Na d ie wedst ryd was da a r 'n 
gesell l.ge onth aal in die vorm 
van 'n braalvleis. 

Kultuursaamtrek 
jaarlikse 

instelling ? 
Op die onlangse Monsterverge."

derlng wa t g ehou is om die k o
men de A .S .B .-kongres t e b e
spr eek, is aangekondig dat een 
van d ie P uk-afvaardlging se 
voorstt.elle s al wees dat d ie jaar
llkse kl.¥1Sfees vervang sal w ord 
deur 'n j aarllkse Kultuursa.em
trek, soos die een wa tl In April 
lb ler sou plaasvind. 

J. A. VAN DER WALT & KIE 
{EDMS.) IIPK. 

(Oirekhure: J. A. •an der Walt, P. G. "'" tlH Walt). 

loelcltouers, Selcrefarisse, Assurartsie- en lelasting
adriseurs en Algemene Agente. 

Vir puik gehalte tikwerk, afrolwerk en fotostatiese 
afdrukke YOn belangrike dokumente. 

TELEFOON: Kantoor 5796. 
Waning 7326, 

P'osbus ttl, 
Stodsentn1111 111. 
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SPRAAKLEER EN DRAMA STUDEER NUWE 
WERKEfN 

In die department Spraakleer en Drama heers daar tans 
weer groot doenigheid. Na die harde werk en sukses met Hed
da Gabler is studente tans besig met die instudering van 'n. 
skoleprogram. Hierdie program sal bestaan uit grepe uit 
voorgeskr.ewe werke van matriekleerlinge en sal onder besker
ming van die departement Ontwikkeling in die Transvaal 
aangebied word. Verlede jaar was hierdie aa.nbiedinge 'n 
klinkende suk~s en bet di.t v~l lof van skoolhoofde lngeoes. 

Op Donderdag 20 Junie neem na die aanbiedlng van die een
dle tweede- en derdejaar studen- bedryf: Deur die ~nster van 
te deel aan die landsw:Ye Kuns
fee8 van die A.T .K.B. te Preto
ria en ook bier bestaan die hoop, 
da t een van ons studente die 
beurs van R200, wat vanjaar 
vir vertolkingskunde toegeken 
w ord, sal verower. 

VENSTEB 
Daar word veral ook uitgeslen 

Maurice Maeterllnc;:k wat deur 
mej. Loraine Viljoen as dee! van 
haar praktiese werk vir die hon
neursgraad In Spraakleer en 
Drama aangebled sal word. Mej. 
Vlljoen is as junior lektrise ver
bonde aan die d epartement en 
sal studente gebruik om vir 

haar te speel. 

In die tul!lllel'ltyd is mej. 
Bet Botha ook .met afrondings
werk besig voor haar v ertrek 
na Europa waar sY vir ruim 'n 
jaar navorslngswerk sal doen, 
veral wat die Klndertoneel be
tref. 

PRAKTIES 

Die jaarllkse eksamlnering 
van praktiese werk in die de
partement vh:td op 7, 8, en 9 Au
gustus 1968 plaas en daar word 
vooruitgeslen na Kunsprogram
me van hoogstaande gehalte -
wie . sal die werk wat verlede 
jaar gedoen is, vei'geet? 

'n Ware byenes die - 'n bye
nes waarin daar 'n groot en 
boogstaande bydrae tot die kul
uurlewe aan die P.U. vir C.H.O. 
gestel Is. 

Oud-redakteur van Wapad gaan 

Grappie deur 
President 

Op die onlangse Monstervergade
rln.g wat gehou Is om dle ko
mende A.S.B..-kongres te be
spreek, bet die president van 
dle A.S.B. mnr. Ben de H.lerk, 
die geboor la.at skater met sy 
opmerldng dat by nle so vaart
belynd as mnr. Willle Coetzee 
is nle, maar meer kortstondlg 
Is. 

Christelik

Nasionaal 
(\'ervolg van bladsy 5) 

So leef 'n volk ook voort tot 
in die nuwe bedellng aileen deur 
sy gelowlge lede wat deel ve>rm 
van die volk van God en wat 
die ewlge lewe deur Ohrls tus 
beerwe. 

SLAAF 
Verder beteken dlt nie dat die 

kerk die onderges klkte of on
magtige slaaf van die volk is 
nie. Die volk en sY kultuur ma.g 
dus nie die Chris tendom verna
slonallseer en die kerk se optre
de bepaal nie maar die kerk 
moet die volk in die k ultuur 
kersten. 

In die volk moet die kerk sy 
profetiese amp beoe:fen e n ook 
aan die volk proklameer: ,.so 
se die Here!" In die mldde van 
die volk moet die kerk ook 
koningsamp ultvoer deur die 
wat binne sy gesagskrlng val, 
so te regeer dat bulle sal wan
del in die spore van geregtig
heid. 

PBIESTEBLm 
Vir die volk me>et die kerk ook 

die prlesterlike amp beoefen 
deur In bewoenbeid te bid om 
vergewing van die volk se son
des, maar ook vir seen, rus en 
vrede en v ir goeie regerlng. 
Want ook elke volk moet In 
dlens staan van die koninkryk 
van die hemele dit is sy elnd
bestemming en om dit te glo en 
dlt te beleef is om chrlstellk
nasionaal te wees. 

C.J.C. 

na ·buiteland 
'n Jong geleerde van die Pot

ohefstroomse Unlversltelt, mnr. 
Koot Reinecke, is ultgenool om 
'n kongres agter die ystergor
dyn in Tsjeggo-Slowakye te 
gaan toespreek oor erdwurms. 

Mnr. Reinecke se die erdwurm 

help bale om grondvrugbaar'heid 

te vel'hoog. 

Spoor 
Span 

Hans 

Eerste 
aan: 

van Zyl 
Eerskomende Saterdag speel 

die eerste rugby,pan van 
Tukkies vir die eerste maal 
in twaaJf Jaar weer op Olen
park teen die Pukke. Die 
wed.stryd is die ha.lteindronde 
van die interuniversitere Uga. 

KANS 
Die oorgrote meerderheid 

van die studentemassa 1s se
ker oortuJg dat dlp Pukke 

gladnie 'n kane op oorwin
nJng bet nie. Op papier kom 
dit ook voor of dJe Tokldes 
(met 'n stuk of agt p r ovin
slale spelers in bulle gelede
re) oor dle Pukke gaan loop. 

Alles goed en wei, maar 
moenle vergeet dat dle dae 
van venassings nog nle verby 
Is !nle. Dlt bet al bate ge
beur dat gunsteUnge sleg 
op bulle neuse kyk. Saterdag 
kan dit net gebeur dat die 
geeltrule die !Wilan van die 
Noorde onverwags vasva.t. 

BE SIELING 
Dlt kan egter alleenllk ge

beur liB die Pukspan die bele 
ma.ssa agter hom bet, wa.t dlt 
vir hom moontuk sal maa.k 
om met besleJJng te speel. 
Voor jou eie massa !ewer jy 
altyd jou beste en speel jy bo 
jou verrnoe. 

Dit mag ook gebeur dat die 
Pukke dle loesing van bulle 
lewe kry, maar dan moet 
die toeskou.ers nog by bulle 
span staan en val Die Puk
massa is bekend daarvoor dat 
bulle te a.lle tye bulle span 
aanspoor. LAAT DIT SATER
DAG WEER ~ SO WEES! . 

Pukke, die eerstespan het 
die a.fgelope tyd erg telenr
restel, maar bulle Is tot bale 
beter in staat. Saterdag sal 
bulle speeL asof hulle lewe 
daarvan afhang. Hulle b~ u 
u aanmoediging broodnodlg. 
Die Puk se eer 1.!!1 op die 
spel. 

TBIOMF 

En as hulle wen, wle sal 
nle graag die rtiomf wll a&{l
skou nte!'t 

HANS VAN zn., 
Sekretarls: RuJbyklub. 

• I 

BA.KTERIEe 
Die gledsel van die erdwurm 

111 vol bakterlee, en dlt word in 

groot hoeveelhede deur die erd-
w urm geproduseer. 

Mnr. Reinecke 
Suid-Afrika oor 
grootste erdurms 
a lreeds erd u l'IIlS 

gevind. 

beweer dat 
die wereld se 
besklk. Hy het 
van vyt voet 

Mnr. Reinecke is 'n oud-boof
redakt eur van Die Wapad. 

Du Plessis speel 
t.afeltennis vir 

W.-Tvl. 
Chari du Plessis van die P.U. 

se tafeltennlsklub bet onlangs 
'n mool prestasle behaal toe by 
g ekies is om Was-Transvaal te 
verteenwoordlg. Hy bet nl. In 
die Wes-Transvaalspan gespeel 
wat Noord-Natal met 7 wedstry
de teen 3 geklop het. 

GROSVENOR 
M(Yf()RS 

l:erbt . ... 

Teleioaa: C:lll/2/3 

POTCIIJlFSDOOM. 

GEMAGnGDE 
FORDHANDELAARS 

ANGUA - CORTINA 
CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC - F AIRLAINE en 
GALAXIE 

Aaook: 

VESPA 
en 

LAMBRETI'A 
BROMPONIES. 
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Kennis en Begrip van die Wereldtoneel Kaap, gevestig. Tans dui alles 

daarop dat dit In die nabye toe
kerns 'n groter mate die geval 
sal wees, veral as gevolg van die 
Britse terugtog uit die gebied 
Oos van Suez, wat moontlik deur 
Kommunlstlese indr!nging daar 
~volg sal word. Ten opsigte van 
die verdediging van die seeweg 
om die Kaap, een van die be
langrikste internasionale lewens
are, sal Suid-Afrika ongetwyfeld 
groter verantwoordelikhede moet 
aanvaar - met of sonder by
stand deur ander moondhede. 

wm_ ons vaderlandse geskiedenis ken, weet dat Sold-Afrika reeds vanaf die beginjare van 
die blanke nedersetting aan die Kaap de ur bnitelandse gebeure geraak is. Sedertdien 

was daar nooit 'n tydperk van volsla.e isolasie nie. Maar terwyl die groot stroom van lnter
nasionale gebeurtenisse in die verlede min of meer by hom verbygevloei bet, vind ons tans 
dat Suid-Afrika in die branding van die werel dpolitiek staan. IDerdie toestand blyk ten dui
delikste uit voorbeelde soos die Rhodesiese kwessie, die hofsaak oor Snidwes-Afrika en sy 
nasleep, die geskille met die v.v.o. en die nits etting van Snid-Afrika nit internasionale orga-
nisasies. 
Die eerste faktor wah tot die 

!ngrypende verander!ng in die 
posisie van Suid-Afrika in die 
wereld bygedra lhet, was die 
merkwaardige tegnologiese ont
wikkeling van die afgelope de
kades waardeur die kommunika
siemiddele sodanig vervolmaak 
is dat afstande as't ware uitge
wis is. Die gevolig is dat isolasie 
net nle meer moontlik is nie: 
wat in een deel van die wereld 
plaasvind, word in mlndere of 
meerdere mate ook elders ervaar. 
Hiertoe lewer die nuusmedia 
(pers, radio en televlsie) ook 'n 
belangrike bydrae. 

MA.GSBLOKKE 
'n Verdere fl!.ktor was die ont

staan, van die twee magsblokke 
na die Tweede Wereldoorlog, 
naamlik die Weste onder Ieiding 
van die V.S.A. teenoor Rusland 
en sy satell!ete. Die twee sou 
voortaan in 'n stryld om niks 
minder nie as die opperheer
skappy van die wereld gewikkeld 
wees. Die teenstell!ng Is verhe
wig deurdat dit op twee botsen
de ldeologiee berus ihet: die van 
die demokratiese kapitalisme 
teenoor die totalitere kommunls
me. In so 'n geloofstryd kan 
daar moeilik sprake van afsy
digheid of neutraliteit wees; dis 
inderdaad ' n ·geval van: wie nie 
vir ons is nie, Is teen ons. 

Alhoewel die stryd hom in 
die eerste plek in die noorde-

like halfrond voltrek bet waar 
albei die superstate gelee is, kon 
Suid-Afrika. nie onversklllig 
teenoor die ideologiese botslng 
en die uitbreid!ng van die Kom
munisme staan nie. Op grond 
van herkoms, geskiedenis en le
wensbeskouing kon Suid-Afrika 
nie ander as om hom by die 
Weste t:e skaar nie. Dis ook be
kend da.t die land se binnelandse 
veiltgheid hiermee gemoeid was. 
En hiermee is Suid-Afrika by 
die naoorlQgse internasionale 
magstryd, ,die stry>d om die we
reid'' betrek. 

CHINA 
Deur die opkoms van China is 

daar 'n drieledige magsverdeling 
aan die ontwikkel. Ook hierby 
bet ons ons land belang, veral 
as gevolg van die Chinese se po
gings om !nvloed in Afrika t.e 
veerkry. 

Die gevaar dreig egter nie net 
van Kommunistiese kant nie, Die 
afgelope tyd is dit veral die 
V.S.A. wat kwaai druk op die 
Republiek uitoefen om sy be
skouings en die v.v.o- besluite 
te aanvaar. 

KOLONIALE GEBIEDE 
Die derde en belangrikste fak

tor was die vryword!ng van die 
koloniale gebiede - een van 
die mees ingrypende gebeurtenls
se op internasionale gebied gedu
rende di jare na die Tweede We
reldoorlog. Die jong state van 

Christelik· Nasionaal: 

Asie en Afrika bet by uitstek 
die draers geword van 'n ander 
ideologie wat uit die oorlog ge
bore is, naamlik die van rasse
gelykheid. Met hui toelating as 
lede van die V.V.O. het die or
ganisasie die hoofinstrument 
geword in huile kruistog <>m 
rassediskriminaaie t:e bee!ndig 
die die toepassing van die be
ginsel van ,een mens, een stem". 
Aangesien Suid-Afrika se rsus:.l
beleld volgens hul oordeel 'n 
miskenning van die beginsel was, 
is 'n onversoenllke stryd daar
teen aangebind. En hiermee bet 
die aangeleentheid 'n internS!:ItO
nale kwessie geword; en voort
aan sou Suld-Afrika deur die 
volle geweld van die internasio
nale gety getref word. Want a!· 
gesien van die Afro-Asiatiese 
state 'bet ook die Weste deelge
neem aan die veroordeling van 
Suid-Afrika, vera! omdat eersge
noemde se s!leun benodig is in 
die stryd teen die Kommunistie
se blok. 

'n Skets van die ontwikkellng 
wat tot Suid-Afrika se poslsie 
van betrekllke lsolaaie (van 
vriende en bondrenote) ae1el 
bet, Is erter Die di:e volle ver
haal van die Republlek se in
ternaslonale betrekldn~e Die; 
want met die vrywording van 
die swart state van Suidelike 
Afrika bet daar 'n byna. driUila
ti"eSe deurbraak gekom. Die taak 

Vanwaar? 
NASIONALISME neig om onder druk en spanning terug te gryp na die religieuse sanksie. 

Tussen die nasionale en die religieuse Mstaa.n daar 'n baie nou affiniteit. IDstories en prin· 
sipieel. Die historiese band is gelee in die feit dat die godsdiens veral by die volke wat 'n oo
treklik homogene kultuur meestal die bepalende faktor van die volkskultuur vorm. Die 
prinsipiele verwantskap Ie in die gevoelsfaktor wat in albei begrippe aanwesig is. Die religieu
se en nasionale is twee fundamentele faktore wat verantwoordelik is vir die groepering en 
differensiering van mense. Religieuse, net soos nasionale eenstemmigheid, bind. Nasionaal· 
etiese en godsdienstige diversiteit verdeel. 
Die twee algemene grondslae was die Protestantse, en nog strewe gekwallfiseer, gerig en 

van die groepering van mense, nader bepaal, die Calvinsime. 
die religieuse en nasionale kan Die nasionale beet van vroeg af 
nog verdere omskryf word in reeds Afrikaans. Vir die ontle

bepaal deur in anderskouings
heid gestel aan die christelike. 
Die nasionale/volkse is subjek-

clie geval van die besondere volk ding van die betekenis van die tlef- uit die mens en derhalwe 
byvoorbeeld Boedhisties-Indies, uitdrukking van die verhouding feilbaar en sondig. Die cbriste-
of Islam-Egipties (religieU&- tot God kom eerste. Daama volg like vorm daarenteen gehaal uit 
nasionaal.) die volkse - die nasionale. Dis 

Onder die groep volke wat die 
christendom bely, sal dit nog 
weer as 'n saamtgestelde tipe 
christellk-naslonaal moet beet. 
Hlerdie begrip is veral in die 
Afrikaanse volksituasle geskep 
en ontwikkel, eers hoofsaaklik 
met betreklng tot die onderwys 
(CN.O.) net om aan te dul dat 
die skoolonderrig bewus moet 
word deur twee uitgangspunte 
met die christelike in aanslui
ting by die nasionale. In so 'n 
spesifieke situasie moet die 
christelike sowel as die nasionale 
wondeer omskryf word. Maar dit 
histories gesien in die geval van 
die Portugese. 

IRooms-Portugees sal beet, 
moet dit om dieselfde rede in 
die geval van die Afrikanervolk 
as Calvinlsties-Afrikaans aange
dui word. 

MEEBVOUDIG 
Hierdie nadere presivering is 

nodig omdat die begrip christe
llk self a1 'n meervoudige kon
notasie bet, naamlik Rooms-Ka
toliek en Protestants, met la.as
genoemde op sy beurt saam.gestel 
ult verskeie tlpes soos, metodis
tlese, Lutherse, Calvinisme ens. 

Oorheersend in die wordings
rgeskiedenis van die Afrikaner 

prinsipleel nie so belangrik wat 
'n volk van die christendom 
maak nie maar wat die Clhristen
dom van 'n volk maak. As die 
volgorde nasionaal-christelik sou 
wees, sou dit beteken dat die 
volk beween dat sY christelike 
godsdiens nasionaal bepaal is, 
wat impliseer dat by sy gods
diens deur die strewe en be
geertes van die volk la.at bepaal. 
Dit stel dan die voik bo God en 
is mensafgod!ng en aanbidding 
van die volk wat die kwalifika
sie christelik eintlik ongeldig 
maak. Dlt is 'n geva.ar wat eike 
christelike volk bedreig. 

EEN VLAK 
Die verhouding is ook nie na

sionaal en Clhristelik. of omge
keerd nie omdat dit dan die 
twee sake wat hierby betrokke 
is met die verhouding tot God 
en tot die volk op een vlak sou 
stel. 

God word aangehaal en die 
saak vergoddelik. In die praktyk 
loop cUt uit op nasionaal-christe
lik. Die enlgste juiste verbinding 
bly chr!stelik-nasionaai; dit wil 
se as aangekleef vir byvoorbeeld 
onderwys, polltlek, kuituur ens. 
Hierin word die naslonale dit 
wil se die volk .se hele wese en 

die woord van God is enig en 
hellig want dit is uit God. 

So leef 'n volk ook voort tot 
in die nuwe bedellng aileen deur 
sy gelowige lede wat deel vorm 
van die volk van God en wat 
die ewi.ge Iewe deur Ohrlstus be-
erwe. 

Die enigste verhouding voik en 
kerk bet wesenlike betekenis. 
Die begrippe Calvinsties-Afri
kaans en byvoorbeeld Luthers
Duits behels 'n belangrike ver
skil in opvatting en in praktyk 
wat die besondere verhouding 
betref. LaasgenoemJde (Luthers
Duits) aanvaar die begrip voiks
kerk soos die Jode in die tyd 
van Ohristus. 

RANKE 
Dit wll se, 'n mens behoort 

eintllk tot die kerk omdat by 
lid is van 'n bepaalde voik maar 
ChristUs se alma! is nle van 
Abraham omdat bulle uit Abra
ham is nie en gebruik die beeld 
van die ranke wat afgasny word 
en verdor teenoor die wilJde loot 
wat geent word en leef. Die 
chrlstelik.e bestaan in 'n volk 
deurdat die christengelowige le
de van die volk tot die kerk 
van Christus behoort. (Kerk 
bestaan blnne die volk). 

(Vervo]g op bladsy 4) 

- Waarom? 
wat deur wyle dr. Verwoerd aan
~evol'lr is, is deur sy opvolger 
m.et kra~ ter hand geneem, en 
tans kan 'n coele verstandhou
dJn~ met Botswana, Lesotho en 
Malawi reeds as winste geboek
staat word. Die ooJriDerk is om 
op die wyse ook 'n bl'Q&' na die 
teenswoordig nog vyandi~e 
Noorde te bou, en selfs wrder, 
want dis 'n felt dat 'n toestand 
van vreedsame naasbestaan met 
die state van Afrika ook die be
trekklnge van Suld-Afrika met 
die Weste ten goede sal bein
vloed. Dis trouena volgens 'n 
verklarjng van die Minl.ster van 
Buitelandse Sake in die Senaat 
op 6 JUDie 1967 nle ondenkba.ar 
dat die Bepubliek nog vir die 
Weste 'n brug na Afrika kan 
vorm Die! 

Die laaste buitelandse omstan
dlgheid waardeur ons land se 
intemaslonale posisie skerp ge
raak word is van heel resente 
datum. Die Junie-oorlo.g van 1967 
in die Midde-Ooste het die aan
d8/g weer eens op die strategiese 
belangrikheid van Suid-Afrika, 
en by name die seeroete om die 

Om vir die Republiek die vol
waardige plek in die statege
meenskap te verwerf wat hom 
as soewereine staat toekom, is 
die dr!ngendste taak van die 
oomblik. Na die republikeinse 
strewe tot 'n geslaagde einde 
gevoer is en daar ten opsigte 
van ons bevolkingsprobleem 
grondliggende arbeid verrig is, 
moet die nuwe uitdaging met 
ewe veel kra,g aangepak word. 
Want vir die voltooi!ng en af
rond!ng van die proses van kons
titusionele ontvoogd!ng en nasio
nale groei moet daar lnternasio
nale aanvaanding en erkenning 
van ons land volg. 

Dit skyn byna onnodig om na 
die voorafga.ande nog te beklem
toon. dat vir 'n beset van die 

(Vervolg op bL. S) 

• PROFESSOR SE 
FILOSOFIE 

,Ek is geen spekulant nie. Ek soek wel waardevermeer
dering vir my geld, maar ek het nie die tyd of die tempera
ment om my oor wisselvallighede te bekommer nie. 
Ek glo dus in: skokvrye sekuriteit saam met die 
hoogste rentekoerse! Dit kry ek by NASION ALE 
BOUVERENIGING in 'n hele reeks spaar- en beleg
gingsplanne waaruit 'n mens die koers kan kies wat jou 
pas. En daarby 'n uitkyk op sake wat strook met 'n 
moderne begrip van doeltreffendheid asook 'n manier 
van doen wat dit aangenaam maak om vanjou wegsitgeld 
afstand te doen!" 

NASIONALE 
BOUVERENIGING 

Vir die voordeligste beleggings 
(Tans 4X% - 6X%) 
Hoofkantoor: Posbus 2359, Pretoria.lands
wyd deur takke en agente verteenwoordig. 
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Gebrek aan afronding en vuur 
laat Pukke verloor 

Gebrek aan vunr en !m'ak afgeronde bewegings bet die 
Puk se eerstes bulle wedstryd teen Sasolbnrg, wat bulle na 
alle verwagting moes gewen bet, 11-, laat verloor. Hoewel die 
Pukke die meeste van die bat gesien bet, en dus blUe op die 
aanval was, bet gebrek aan onderste-uning die bewegings Iaa.t 
skipbrenk lei. 

Oor die algemeen was dilt 
maar 'n saal wedstryd wat ge
kenmerk. &I '<leur yullspel: en bale 
mlslukte $koppe na die kant
lyn. D.le Sasolb.urgel"tt bet die 
Pukke se foute benut en bulle 
met rente terug gej~g. 'n Hele 
paar keer Is die Pukke se ska
kelpaar agter die skrum betrap 
deur bul teenstander8 se flanke. 

Plet Bruwe.r het weer soos 
gewoonllk, goele posislonele spel 
gelewer en some ult hagllke po
sisles gered. 

!bert Joubert en G. Botha, die 
twee vleuels, bet getoon dat bul
le •om bulle teenst&nders kan 
hardloop, maar ongelukklg bet 
bulle die bal te min gekry van 
'n vltmlge agterlyn, wat te 
skulns geihardloop bet en gans 
te vee! geskop bet. 

STADIG 

geweld te gaan baal, w a s net 
nle· daar nle. Nogtans het bulle 
gesorg dat die agterlyn met 5 es
Ug persent van die balle ult die 
lynstane oortheers en Ferdinand 
Postma het die baakstl'J{d ge
wen. Leon du Bruyn het bale le
wendig vertoon en D . de la Porte 
het die bal moot gejaag. 

LYNSTAAN 

Die kort lynstaan b et goed 
gewerk. Die voorspelers breek 
vlnnl,g weg, en as die ander 
span nog beslg Is om weg te 
brl!ek, word die bal ingegooi 
vir Andre de Bruyn om In die 
hande van die skrumskakel te 
klap. 

Die Pukke het die meeste 
planne gebad, bulle het die 
meeste gebiedsvoordeel gehad, 
maar daardle gebrek aan same
ape!, vuur en afronding bet bul
le die wedstryd gekos. 

As die Pukke bul man In die 
Hal:feindrondte van die Inter-

unlverslter e Uga eerskomende 
Saterdag teen die Tukkles bier 
op Potcllefstroom wll staan, en 
as bulle 'n sukses van die voor
genom e toer w1l maak sal bulle 
nou moet begin dink om 'n plan 
te m a ak. 

D ie Pukke se punte bet ge
kom van twee strafskoppe deur 
D ries du P looy. Die Tweede 
sp an b et 'n naelskraap oorwln
ning van 11-1'2 bebaal en die-
0 / 23 span het 8-11 gewen. 

D.M. 

Die skakelpaar bet bulle snel
lera ataJdlg weggestuur en Is 'n 
bele paar keer agter die skrum 
betrap. Dries du Plooy bet ge
sukkel op die losskakelposlsle 
en beelwat van sy bultelynsko~ 
pe kon nle die kanUyn )laal nle. 

Die senters het die bal bale 
atadlg gekry en tog soma moot 
daarmee gebardloop. Maar bier 
1a ook te vee! geskop en bale 
van die balle Is wild na die 
vleuels uitgegool. 

REK'ORD IN PADAFLOS 
VIR PUKS'PAN 

Die Puk se voorspelers bet 
die botoon gevoer alhoewel die 
vuur ontbreek bet, daardle vas
berade lnklim om die bal met 

Die Puk se twee voorst e Iandloopatlete, Gawie van Eck en 
George Muldner, bet onlangs die Wes-Transvaalse span tot 'n 
skitterende oorwinning gelei in 'n provinsiale botsiug tt.en Oos
Transvaal wat op Potcbefstroom plaasgevind bet. 

Van Eck en Miildner, wat van- · 
af d ie staanspoor d ie voortou 

11 Vleisposteitjies met tomatie-
II 

• • sous, ossebliel . 

te kry by u kafeteria 

(EDMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

geneem bet, het saam eerste ge
eindlg en die q.tstan dvan net 
minder as sewe myl In 36 min. 
53 sek. atgelii. 

Ndg 'n Puk nl. Tinus van 
R ooy het sewende geeindlg. 

DAMES 
Analie Gildenhuys bet gesorg 

dat Wee-Transvaal ook in die 
dameswedloop konlng gekraai 
het. Analle, wat besonder tiks Is 
en nog onoorwonne is in landlo
pe die seisoen, bet daarin ge
slaag om Bea Marais (sy heb 
lndivldueel deeLgeneem) met 20 

sek. te klop. In dif\ proses bet sy 
die rekordtyd vir die 2.5 myl na 
15 min. 33 sek. laat krlmp. 

PADAFLOS 
Verlede Saterdag bet die Puk 

se A-span ook die jaarllkse pad
a t las van Parys na Potcbef
stroom gewen en die totale at
stand van 31.'2 myl in 2 uur 46 
min. 27 sek. voltooi. Dit verbe
ter die ou rekord wat verlede 
jaar deur die Pukke opgestel Is, 
met byna 14 mlnube. 

Die Pukke moes egter alles ln 
die stryd werp om die sterlt 
span van die Proteaklub uit 
P retoria te klop. Die Pretorin.
ners het nog met die aanvang 
van die 6e en laaste skof van 
die afios voorgeloop maar Fanlc 
van Zljl, wat die laaste skof 
vir die Puk gehardloop het, bet 
d ie agterstand gou uibgewis en 
sy span met 67 sek. laat aeevier. 

V'INNIGSTE TYE 
D ie vinnJgste tye wat deur die 

a tlete oor die verskillende skof
t e behaal is ts soos votg: late 
skof (5 myl) C. Hattingh P.U.-
28 m in. 58 sek., 2e skot (4.8 myl) 
W . Conradie (Protea) - 25 min. 
6 sek., 3e skof (4.8 myl) G. van 
Eck (P.U.) 26 min. 6 aek. , 4e 
skof (4.8 myl), S . Greyllng (Pro
t eq.) - 25 min. 4l sek., 6e ekof 
(4.8 m yl), G. Miildner- 24 min. 
20 s ek., 6de skof (7 my]) F. van 
Zijl - 34 m in. 29 sek. 

WOENSDAG 19 JUNIE 1968 

REKTOR ONTHAAL VYF 
SPRINCBOKKE 

Prof. H. J. J. Bingle, die Rektor van die P.U. vir C.H.O., 
bet perlede Vrydag die vyf Springbokatlete van die Puk by sy 
huis onthaal. 

Die atskeidsfunksie bet die 
vorm van 'n bu:ffet-ete aange
naam en by die geleentheld is 
die Pukke ook tormeel gelultgc
wens met die verwerwlng van 
hul Sprlngbokkleure en bul pres
tastes van die afgelope sei'3oen. 
Die aUete bet ook elkeen 'n do
nasie van die Universiteit ont
vang. 

Tafeltennls Is be~~lg om met 

rasse skrede op die P.U. voor

ult te gaan. 'n InterkoshnlsUga. 

Is onlangs vir die eerte ma.asl 

lngestel Op bostaa.nde toto voer 

een van die bale ywerlge spelers 

ln die kosbulse 'n bou uJt. 

Foto: P. Kruger 

BESOEKEBS 
Verskele booggeplaaste b~oe

kers o.a. Mnr. Matt Mare. voor
sitter van die S.A.A.A.U. en mnr. 
Jan Barnard atletiekatr igter 
van die Puk, het die funksle by
gewoon asook lede van beheer
komitee van die Sportinstltuut 
van die Puk en h ul gades 

GEOEFEN 
Dl, vyl. Pukke nl. W WJe Coet

zee (110 meter hekkles) , WUlle 

van der Westhulzen (100 en 200 
meter naelloop), Bea Marais (800 

meter vir vrone), Da.wld BooyBeD 
( Gewlgstoot) en Fa.nle van ZIJl 
(1500 meter) bet die a.lgelope 
paa.r maa.nde besonder hard ge
oefen en Is a.lma1 ala.&'Preed vir 
die toer. 

BYEENKOMSTE 
Al die byeenkomste waaraan 

ihulle sal deelneem sal van int er
naslonale gehalte wees en die 
toerprogram lyk soos volg: 27 
Junle Muncllen, 30 Junle Mun
chen, 2Julie Zurich, 10 Julie 
Hamburg. Dit is moontlik de.t 
die span tussen 17 en 31 Julie 
aan een of meer byeenkomste in 
Swede of Denemarke sal deel
neem maar die reellngs hlervoor 
word nog deur die Wes-Dultsers 
getref. 

Die span keer op 2 Augustus 
na S.A. terug. 

POLISIE-KOLLEGE 
Die voile ~>Pan kom op 20 

Junie in Pretoria byeen en sal 
die volgende dag, op die voor
aand van ay vertrek aan 'n b y
eenkom5 op die baan van die 
Polisie-kollege deelneem. 

STAND VAN KOSHUIS
SP ANNE IN RUGBY 
Die volgende is die stand van spanne in die kosbuisliga vir 

die week geeindig. 

Llberalla A 

Makouvlei A 

Dorp A 

Thaba Jah 

Over de Voor N . 

Kompleks 

Makouvlel B . 

Over de Voor S. 

Dorp B. 

Liberalla B . 

8 7 0 

6 4 0 

7 

7 

8 

7 

6 

7 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

2 

3 

4 

4 

4 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

111 

94 

68 

70 

83 

46 

38 

36 

11 

8 

17 

58 

44 

62 

70 

71 

76 

93 

42 

69 

10 

10 

8 

7 

3 

2 

0 
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