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Swartes kom in '86
Stedelike Swartes gaan binne vyfjaar in die blanke Parlemebt verteenwoordig
wees.
.
Hierlfieerlrenning <lOC die
Regering se toekomsplanne vir, die stedelike Swartes
wat deur 'nvooraanstaande
Swart ondersteuner van

Regeringsbeleid,
mnr
David Thebehali, "burgemeester" van Soweto, in
Brittanje gemaak is, plaas
die NP op die vooraand

van die belangrike tussenverkiesings in Parys, Stellenbosch, Walvisbaai en
Bothaville voor een van
die grootste geloofwaar-

Stem vir hulle ctoekoms

digheidskrisisse in sy geskiedenis.
.
Regeringkoste
Mnr Thebehali reis nie'
aileen in die buiteland
rond op Regeringskoste
nie, maar het-ook op 'n
gaste1.onferensie gepraat
wat deur die Suid-Afrikaanse ambassade in Loriden gereël is.
, Hy het .saam met die
onder-voorsitter van die
SAUK-Raad, profSampie
Terreblanche ópgetree.
Saadlstaan
Uitgelese Britse meningsvormers is na die
gastekonferensie genooi
waar mnr Thebehali gepraat het Hy het met
verwysing
die konfederasie van state gesê die
bedoeling daarmee is dat
die state van Suidelike
Afrika sal saamkom om
bronne, geriewe en vooruitgang te deel in 'n
bedeling waarin wit en
swart volke sal saamstaan.
Die plek van die stedelike swart man, sê hy, is
in die blanke Parlement

na'

Kiesers van Parys, Walvisbaai, Stellenbosch en Bothaville gaan op 3
November nie alleen 'n stem uitbring wat 'n wesenlike invloed op hulle eie
veilige toekoms gaan. hê nie, maar veral dié van kinders soos hierdie sal
beïnvloed. Verkies u dat Nie-Blankes oor hulle toekoms moet besluit? Dr At
van Wyk, die KP se kandidaat vir die Volksraad in Parys, dra wel hierdie
kinders se belange op die hart.
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Integrasie
"Polities is ons op die
grens van integrasie as
permanente lede van die
stedelike . gemeenskap.
Ons voorsien die ontwikkeling van stelsels wat
ons 'n seggenskap in
streeks- sowel as die
sentrale regering sal gee.
Hierdie ideaal kan binne
Vyf jaar bereik word."
Hierdie ideaal vir verandering sal uit eie inisiatief in Suid-Afrika kom.
Die momentum sowel as.
die welwillendheid daarvoor bestaan reeds, het
hy gesê.
"

n

Erkenning
[;;ksie

hierop het

die Hoofleier van die
Konserwatiewe Party, dr
Andries Treurnicht gesê
dit is nie verbasend dat
erkennings van hierdie
aard nou begin uitslaan
nie.'
"Hierdie klanke is reeds
in die Presidentsraad gehoor met verwysing na dr
Dennis Worral en dr
Schalk -van der Merwe.
Gekant
"Omdat die KP hierdie
toedrag van sake voorsien
-het, is ons met soveel mag
daarteen
gekant. As
Swartes eers in die blanke
Parlementopgeneem word,
is dit ikabod met blanke
selfl5eskikking.,,~
By dieselfdekonferensie
het prof Terreblanche
gesê 'die skeuring in NPgeledere wat vroeër reeds
moes gekom het, het dié
party vir vernuwing losgemaak.
Goedkeuring

Die inligtingskandaal
het gehelp om die skakels
wat die ou NP gehandhaaf het, te verbreek,
naamlik tussen die kerk,
.koukus, kultuurorganisasies en staatsdiens.
"
Dr Treurnicht het gesê
: profTerreblanche se stellings kom neer op 'n
voorlopige goedkeuring
dat Swartes ook by die
~ nuwe bedeling betrek moet
word.
Mnr Thebehali se stellings klop byna honderd
Persent met dié van prof
. Johann Strauss van Bloemfonteftt wat gesê het hy is
in 1979 reeds in Europa
en die VSA met die
"inligting" gekonfronteer
dat Swartes in 1986 indie
parlement sal wees en dat
dié inligting uit "hooggeplaaste kringe" in die
RSA kom.

r:;u,um,,.r:;. onder-voorsitter van die'
SA UK se beheerraad, maak NP-propaganda in die
buiteland.

het van adres verander
Lesen word da.rop lewys dat ons nuwe telefoonnommers die volgende i:'
21-8549
21-8557
Ons posbusnommer
_bly nog dieaelfcle,
naamlik Posbus" 642, Pretoria.
Indien u ons persoonlik wil kom besoek,
ons nuwe adres is: Southern House-gebou,
HIv Banksteeg- en Pretoriusstraat, Pretoria.
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Aborsie is ontoelaatbaar
Dm Sinodebesluite waarin abonie .. ontoelaatbaar
..... ewys word, is nie net in kerklike krinp we maar
by die brei publiek metinstemmilll besroe~ Medici
en opv~~ndiaes
met wie Die Patriot ,epraat het .
si dit is 'n suiwer standpunt en claar sal nou op
ander lewen.,ebiede ook emsti, en i..drilllend oor
die saak besin moet, word. Wetaewin, in dié
~erband sal weer onder Ciiesoekti, kom.
Die bestaande denke neem. Hoewel ons weten wetgewing oor aborsie gewingas "streng" beskou
, is glad nie finaal nie en kan word, isdaar genees- :
daar is nog baie tekens here wat sê dis nie billik
Prof Ben Engelbrecht, professor in Dogmatiek en van onsekerheid en ver- om van.hulle te verwag
Christelike Sedeleer 'aan die Universiteit van warring by mense, 'ook om 'n keuse' te . maak
medici; wat besluite moet tussen twee lewens nie,
. , Pretoria.
ongeagdie ~ede.
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Toeskietlik

Oorkom u skuldlas
in 90 minute.-
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0038
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VERONTWAARDIGING
heers in Kaaplandse NPkringe oor dié party se voorgenome optrede teen
kiesers watdie benoemingslys van die kandidate vir die
Konserwatiewe Party op Stellenbosch onderteken het
Volgens die nuwe hoofsekretaris van die Kaaplandse
NP mnr Frik van Deventer, word die saak nog
oockrsoek, maar sodra dit afgehandel is sal oor
moontlike party-optrede besluit word.
. .
Blykbaar tree mnr Ván. Deventer in opdrag van
mnr P W Botha, leier van die Kaaplandse NP op wat
vroeër gesê. het diegene wat ~die benoemingslys
onderteken het, het dië NP-grondwet oortree.
Na verneem word het verskeie studente van
Stellenbosch wat ingeskrewe lede van die Kaaplandse
NP is die benoemingslys onderteken. Hulle motivering
was dat hulle elke party die demokratiese reg gun om
aan 'n verkiesing deel te neem,
Vroeër het die NP-mondstuk in die. Kaap gal
gebraak oor die feit dat "n PFP-lid, mnr. Jannie
Gagiano die KP se' benoemingslys onderteken het.
Noudat daar van hulle eie mense agter die deur
staan, bly die koerant stil. . _
.

God dus in Julle liggame
verheerlik. "
Prof du Toit voer mediese en Bybelse getuienis
.aan dat lewe by bevrugting
begin en dat aborsie op
enige stadium dus die
neem van 'n lewe behels.
Proefbuis
Prof Jan vander Merwe,

hoof van die.Departement
van Verloskunde aan die
Universiteit van Pretoria, ,
het in sy professorale
intreerede gesê: "Om van
·die veronderstelling uitte
gaan dat bevrugte eierselle
in die proefbuis lewe is, is
miskien ietwat vergesog."
Prof B J'Engelbrecht,
professor in Dogmatiek
en Christelike Sedeleer
aan dieselfde univêrsiteit
sê egter Christelike uitleggers is dit feitlik eens dat
Prof D A du Toit van die toelogiese fakulteit van die die vrug nie ná die
.Univérsiteit van Stellenbosch. Hy veroordeel aborsies oomblik van bevrugting
.
'.
skerp.'
gedood of vernietig mag
word nie.

Volgens hulle kan daar
net een van twee standpunte wees, een dat aborsie
verbode is en die ~ander
dat 4iit op aanvraag beskikbaar mag wees. Daar
bestaan tans organisasies
wat hulle in die laasgenoemde rigting beywer en
wat ons wetgewing in dié
opsig meer toeskietlik wil
hê.
Selfs in invloedryke
-kringe word betoog dat
indien aborsie toegelaat
sou word, dit die geboortekoerse onder Nie-Blankes
vinniger sal laat afneem
as enige van die voorkomende metodes wat
tans gebruikword. Christen-geneeshere maak hierteen egter sterk beswaar _
en die Sinode se uitspraak
verskaf aan hulle tydige .
en waardevolle ondersteunin~

- Nóg probleme
Hy gaan veral in op die,
begin van lewe in 'n
proefbuis en gee toe dat
daar rondomdié saak vir
Bybelgeleerdes nog pro-.
bleme bestaan wat dringendondersoekmoet wad
Voorlopig moet die
kerk adviseer dat alle
bevrugte eierselle wat vir
. bevrugting in 'n proefbuis
uit dié vrou uitgeneem
is; .. gelyktydig
weer
teruggeplaas m~t word. .
aldus prof Engelbrecht,
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APARTHEID:WAT

SÊDIE

SKRIF?

Indielig van die onlangse aanval op die binnelandse beleid van
Suid-Afrika op die Wêreld-bond van Gereformeerde Kerke in
Ottawa is die saak van apartheid nou weer terdeë ter sprake.

Dit is ook op die pas afgelope sinodesitting van di~ N.G.
Sending kerk

r
\_

as 'n

Die sinode van die
gekom.

kettery veroordeel.

N.G. Kerk het nou ook daarvoor

te staan.

Wat sê die Bybel aangaande, sasseverhoudinge? Is daar
meerderwaardige en .midnetwaardige
rasse in die wêreld?
Bogenoemde" boek sal die skriftuurlike antwoord op hierdie
aktuele vraag, en die implikasies .daarvan gee..
Dit salop aanvraag grAaS en sonder enige verpligting aan u .
gestuur word.
___
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Diegene wat aborsle
gewettig wil hê, voer aan
dat elke mens baas is van - ,
sy eie liggaam en self'
DIK VSA-Sent:rwD Vir
moet kan besluit wat hy
Siektebeheer
kom in "n
Prof Ja~ van dérMerwe, hoofvan die Departement
daarmee wil maak. Dit
ilavorsingsverslag tot die
Verloskunde aa,i die Univérsiteit van Pretoria.
.hang saam met die be- .
gevolgtrekking dat abórsies
skouing dat "lewe" en
ietwat veiliger is vit
persoonlikheid eers op 'n
van die Universiteit van kind se.Jewe te probeer . moeders as kindergeboorte.
Stellenbosch het 'n werk- red. Professor du Toit UrteIke 100000 geboortes
gevorderde stadium van
swangerskap intree en like geval aangehaal van
veroordeel so 'n denkwyse sterf gemiddeld
8,4
. 'n moeder van 'n tweeling baie skerp.
straks eers by geboorte.
moeders meer as uit elke
wat op 'n laat stadium 'n
Oor die vraag wanneer
· 100 000 aborsies. Die
Nie. na willekeur,
'n eiersel reeds 'n mens is aborsie verlang het een
sentrum maak egter geen
.wat nie gedood mag word kind is toe dood gebore
'n Christen beskou sy ·melding daarvan dat genie omdat hy na die beeld maar die ander lewend. liggaam nie as sy eie besit boorte veel veiliger is vir
van God geskape is, Dieselfde, medici wat al- waarmee hy na willekeur
die kinders as aborsie
bestaan daar onder ge- twee lewens wou beëindig,. kan handel nie: "Julle
nie: Uit elke 100 000
leerdes verskil van mening. . het egter 'n paar uur later behoort rue aan julleself
aborsies sterf gemiddeld
.verbete ~ar tevergeefs nie: julle is gekoop en die 98 800 kinders meer as
Prof D A du Tóitv8n
geveg omdie noglewende .Pl¥s is betaal; Julle moet
die Teologiese Fakulteit
uitlOO 000 geboortes.'
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