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Oil schrijven
Lachen
"Uw blad De ECHTE W AARHEIDdat
ik reeds geruime tijd ontvang, getuigt
zo dikwijls van een zo'n nuchtere kijk
dat ik het niet meer zou willen missen.
Verscheidene mensen lenen het van mi j
om er nadien over te discussieren."
W. J. 1., Brunssum
"Ik geloof niet dat ik overdrijf als ik
u schrijf dat uw grandioze blad het gepresteerd heeft, door zijn enorm interessante inhoud, mij het hele weekend binnenshuis te houden."
J. V., Harderwijk
...en

huilen

"Aangezien ik bij het lezen van uw
tijdschrift niet weet of ik moet lachen
of huilen om de inhoud, zeg ik hiermee
mijn abonnement op. Wegens de oprechtheid waarmee u uw doel nastreeft,
kan ik alleen medelijden met u hebben."

J. 1. 1., Groningen

Echte taal
"De ECHTE W AARHEID las ik voor
het eerst en...
't smaakt naar meer.
Daarom mijn vriendelijk verzoek mij
ook uw volgende nummers te willen
zenden. Hiervoor dank ik u reeds nu;
voel de frisse wind waaien, huldig uw
initiatief en geniet van de ,echte' taal."
C. Th. R., Naarden
"Met zeer veel genoegen ontvang ik
sinds enkele maanden uw blad. 't Is
prachtig uitgevoerd, maar wat meer is:
de inhoud. Ik kan niet anders zeggen
hoe dankbaar ik ben dat er in deze tijd
van verwatering en vervlakking nog lectuur is, waar Gods Woord nog als leidraad en als basis voor al ons doen en
laten gezien wordt. U hebt de gave om
artikelen te brengen die direct iemand
pakken, mijn man en jongens lezen ze
vol aandacht en praten erover. Uw visie
op de toekomst in bijbels licht gezien is
wonderlijk en geweldig."
Mvr. S.C.C.-H., Zoetermeer

de

ECHTE WAARHEID

ONZE LEZERS
"Onlangs
kwam mij bij kennissen
een exemplaar van uw tijdschrift onder
ogen. Ik was er meteen zeer door
geboeid eindelijk een blad zonder
tendentieuze
berichtgeving,
maar een
krachtig geluid in de richting van het
Boek der Boeken, de Bijbel. Geen gesjacher met morele normen en waarden
zoals tegenwoordig zo in de mode is,
maar een duidelijke richtlijn waar de
mensen toch eigenlijk weer naar zullen
verlangen!!
Ga door met dit goede
werk! Zend mij voortaan ook uw blad."
G. M. D., Leiden

.

een lijd3chrift
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of familie, een gratis proef-abonnement
hadden gestllllrd, dit gebaar van hlln
kennissen niet op prijs hebben gesteld,
wat aanleiding heeft gegeven tot boze
brieven aan ons adres, met het verzoek
het toezenden van De ECHTE W AARHElD te stoppen. Waarom doet II dit
niet, als II denkt dat IIW vriend erin geinteresseerd mocht zijn: laat hem IIW
ntlmmer zien, en, mocht hij een abonnement voor zichzelf willen hebben, stel
hem dan voor, dit zelf aan te vragen.
H artelijk dank!
Suriname
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W AARHEID

In dit
nummer
van Herbert
ERLEDEN maand heb ik in mijn
persoonlijk
gesprek
het feit
besproken
dat anderen
het
nieuws vermelden, problemen beschrijyen - terwijl De ECHTE W AARHEIDu
de betekenis van de gebeurtenissen geeft
en de antwoorden op de problemen. Ik
heb uitgelegd hoe wij dit alles te weten
gekomen zijn.
Maar deze maand wil ik verder com~nentaar
leveren op dat zelfde thema, en
verduidelijken
waarom diegenen
die
beroepshalve met wereldgebeurtenissen,
persoonli jke en sociale problemen
te
maken hebben, het niet weten.

V

Om te verklaren waarom wij ze
begrijpen, was het noodzakelijk
om
bepaalde persoonlijke gebeurtenissen en
ervaringen uit mijn eigen leven in het
kort te schetsen. Ik heb uitgelegd hoe
mijn ambitie op 16-jarige
leeftijd
gewekt werd. Het was een brandende
ambitie status in de zakenwereld te verwerven. Na mijn schooluren en buiten
mijn gewoon studieprogramma
om,
begon ik in boeken over filosofie,
biografieen en bedri j fseconomie in de
open bare bibliotheek te grasduinen.
Vervolgens heb ik het vergaren van
feiten genoemd, dat een soort voorloper
was van de tegenwoordige opiniepeilingen. Ik verzamelde, analyseerde, classificeerde en registreerde feiten op het
gebied van marketing, het zakenleven
en maatschappelijke
toestanden.
Ik
kwam er achter dat we in een chronisch
zieke wereld leefden. Ik kwam onder de
indruk van de algemene ontevredenheid, de ongelukkige gezinsverhoudingen, de "lege" levens der topfiguren
van belangrijke maatschappijen en van
de grootste banken, tot de minst belangrijke, meest ongeletterde en armoedigste
mensen toe.
Van jongs af wou ik steeds maar
BEGRIJPEN. Steeds vroeg ik WAAROM?

(0

Onbewust bekeek ik de toestanden en
omstandigheden
vanuit de algemeen
geaccepteerde filosofische en psychologische opvattingen.
Maar met deze

W. Armstrong
denkwijze kon ik het WAAROM van de
ongelukkige
toestanden in de wereld
niet begrijpen. W AAROM was het leven
van het gemiddelde
individu
niet
lonender? W AAROM niet "voller" en
overvloediger, aangenamer en gelukkiger? W AAROM lOveel armoede
en
onwetendheid, honger en ziekte, vuiligheid en drek in gebieden waar meer
dan de HELFT van's werelds ongelukkige bevolking woont?
W AAROM oorlog - WAAROM geen
vrede? Ik kon het niet verklaren.
En WAAROMkonden de grote geesten
der wetenschap, psychologie, onderwijs,
theologie en regering ons de antwoorden niet geven? Niemand
had de
oplossingen.
WAAROM?
Schrijvers die geen oplossingen hadden, gaven een beeld van de ongelukkige toes tan den wanneer ze niet
bezig waren zichzelf en hun lezers voor
het lapje te houden door heersende
omstandigheden als goed voor te stellen.
Ik ben graag ook optimistisch, maar
door aIle en naar de goede kanten te ki jken, verdwijnt
de keerzijde van de
medaille niet. Ik heb steeds opgemerkt
dat wanneer mensen van hun problemen weglopen, hun problemen daardoor
niet verdwijnen.
Oplossingen
komen door het BEGR1JPEN en rechtstreeks aanpakken van de moeilijkheden!
Maar in de wereld van vandaag schijnen schrijvers,
leiders,
staatslieden,
opvoeders, psychologen niet bij machte
te zijn tot duidelijke gevolgtrekkingen
te komen. En lo spreken en schrijven ze
over de wereldcondities en sociale problemen in een vaagheid van geest, uitgedrukt in abstracte woorden van tien a
twintig letters, om hun eigen onwetendheid te verbergen.
In het Persoonlijk Gesprek van verleden maand
heb ik de werkwijze
beschreven waardoor de meeste mensen
gekomen zijn te gel oven wat zij cian
ook geloven. Zij nemen automatisch
(Vervolgd op pagina 18)
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Dit schrijven onze lezers ....
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Persoonlijk

De ongelooflijke
van

de

jaren

3

paradox
'60

.......

De ziekte waar niemand
over praten wit
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Foto's, Wide World en NASA

ONZE

OMSLAG

De jaren '60 waren inderdaad
de
meest paradoxa Ie jaren der geschiedenis.
We hebben aan de ene kant ongeevenaarde
technologische
presta ties
gezien, die bekroond werden door de
eerste stappen van de mens op de
maan. Aan de andere kant zagen we
in scherp contrast de toenemende
problemen der mensheid, die nu een
ernstige bedreiging
van het voortbestaan van alle leven vormen. Onze
omslag die uit twee frappante recente
foto's bestaat, illustreert slechts een
aspect van deze ongelofelijke
paradox. Honger
en ruimtetechnologie
gaan in de 20ste eeuw hand in hand.
De ervaring
heeft uitgewezen
dat
noch geld noch meer wetenschappelijke presta ties de kloof zullen overbruggen.
De enige oplossing
zal
afhangen van een verandering in een
erg elementair, maar desalniettemin
ingewikkeld bestanddeel - de menselijke aard.

Het decennium van de ;aren Zestig heelt
ons allen veranderd.
Waar we ook mogen
wonen, de wereldgebeurtenissen
van de
afgelopen
tien ;aar hebben een andere
wereld geschapen-en
stellen een geheel
nieuwe toekomst in het vooruitzicht.
E JAREN '60, de ongelofelijke
jaren zestig, zijn voorbij. Het
was een ander soort decennium,
een ironisch decennium - in velerlei
opzichten een paradox. Kennis en technologische presta ties hebben ongeevenaarde hoogten bereikt. De zorgen en
wanhoop der wereld zakten tot ongeevenaarde diepten. En de fundamentele
problemen waarmee de mensheid geconfronteerd is, bleven onopgelost.

D

Wie

had het ooit kunnen
gel oven ?

Wie had ooit kunnen gel oven dat een
Sowjet-"bolletje",
Spoetnik-I genaamd,
die in oktober 1957 een baan om de
aarde beschreef, in november 1969 een
bijna totaal onverschillige houding van
de mensheid
ten opzichte van de
tweede bemande landing op de maan
door Apollo-12 tot gevolg zou hebben?
Hoeveel mens en geloofden in 1961
werkelijk dat de door President Kennedy gegeven opdracht om v66r 1970
een Amerikaan op de maan te plaatsen,
verwezenlijkt
zou worden?
Toch is
de mens er tweemaal geland, heeft op
de maan gewandeld en is zonder noemenswaardige problemen van de maan
teruggekeerd.
Vietnam

was van geen belang

Ga terug naar 1960 - Vietnam had
toen evenveel met het leven van de
Amerikanen te maken als Afganistan.
Toen was Laos de grootste haard van
on rust in Zuidoost-Azie. Niettemin was
de machtige VS tegen het einde van de
jaren zestig verdeeld en in verwarring
Foto, NASA

gebracht door een oorlog waarin zij
bijna $ 100 miljard gestort had, en
40 000 Amerikaanse levens opgeofferd
had. Aan het einde van de jaren '60 is
de oorlog verre van beeindigd, en is de
veiligheid van Zuid-Vietnam verre van
verzekerd !
In 1960 zou het begrip "politieke
moord" ons genoodzaakt hebben terug
te denken aan Abraham Lincoln en
John Wilkes Booth. Maar gedurende
het "ongelooflijk"
decennium waren de
dood van John F. Kennedy, Robert F.
Kennedy,
Dr. Martin Luther King,
Medger Evers en anderen, levendige
voorbeelden van wrede sluipmoorden op
belangrijke Amerikaanse leiders.
Over de hele wereld werden andere
leiders door de kogel of de dolk van
een sluipmoordenaar
geveld: Hendrik
Verwoerd, eerste minister van ZuidAfrika; Tom Mboya van Kenia; Generaal Raphael Trujillo, dictator van de
Dominicaanse republiek, en anderen.
Vervuiling

en bevolkingsaanwas

Toen we het eerste kalenderblad van
1960 omsloegen werd ons verteld dat de
technologie in het merendeel van's mensen fysieke behoeften
zou voorzien.
Maar nu, amper 10 jaar later, wordt de
hele wereld met vernietiging bedreigd
door de nevenprodukten
van precies
diezelfde
gevorderde technologie,
die
moedwillige vervuiling van onze atmosfeer, water en land tot gevolg hebben.
Het afschuwelijke schrikbeeld van de
bevolkingsexplosie
en de voor de deur
staande wereldhongersnood
gaat hand
in hand met de wereldomvattende
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verontreiniging
die gedurende het afgelopen decennium sterk is toegenomen.
V olgens bevolkingsdeskundigen
be100ft de tweede helft van de jaren
zeventig ons het beeld van de grootste
toename in de wereldbevolking in de geschiedenis van de mens.
Een groot deel van de bevolking
verwerpt wat het decennium
voortbracht
Wie had in 1960 vooruit kunnen kijken en het energiekste
element der
maatschappij, de jeugd, kunnen zien ontgoocheld,
van de wereld afgezonderd, obstinaat,
vernielend
en demonstrerend tegen het "establishment"?
Wie had kunnen raden dat de mensheid niet alleen gefaald zou hebben ook
maar een enkel belangrijk probleem der
samenleving op te lossen, maar dat zij
er, tegen het einde van het decennium,
tientallen nieuwe problemen, die men
zich in het einde van de jaren '50 zelfs
nog niet had kunnen voorstellen, aan
toegevoegd zou hebben?
Daarom waren de jaren zestig het
ONGELOOFLI]KE DECENNIUM!

Tiidperk der techniek
De computer. Lucht- en ruimtevaart.
Microcircuits. De jaren '60 waren de
gouden eeuw der technologie. De ruimtewedloop tussen de twee supermachten
hield onze aandacht vast. Welke macht,
welke ideologie zou superieur blijken te
zijn in de strijd om het wereldprestige?
Tegen het einde van 1968 waren er
928 onbemande satellieten gelanceerd.
Hiervan hadden de VS er 575 afgeschoten (544 in een baan om de aarde)
en de Sowjets 337 (314 in een baan om
de aarde). Het totaal voor 1969 zal het
cijfer op ongeveer 1000 brengen.
En dit begon allemaal met Spoetnik-I
in de herfst van 1957.
Het was het decennium
van het
verkennen van andere planeten-onbemand natuurlijk.
Instrumentele
"flyby's" begluurden Venus en Mars. Het
maanoppervlak werd van nagenoeg aIle
kanten gefotografeerd.

W AARHEID

Mariner-4, in 1965, en Mariner-6 en
7 in 1969 hebben televisiebeelden naar
de aarde gezonden van het grimmige
uiterlijk van het verlaten Marslandschap.
De mens begon te beseffen hoe
uniek, hoe fantastisch prachtig de aarde

was

-

een eenzaam, schitterend juweel

in het duister van het heelal.
Maar tegen het einde van het decennium, nadat de ApoIlo-12 maanexpeditie veilig volbracht was, begon de mensheid zelfs de "maanwandelingen"
als
vanzelfsprekend te beschouwen.
Er waren andere technologische veranderingen en ontwikkelingen.
Het was het decennium waarin commerciele straalvliegtuigen het luchtruim
overnamen en van het personenvervoer
per trein een verlieslijdende
onderneming maakte, althans in de VS. Het
nieuwe tijdperk van de jumbo-jet brak
tegen het ein'de van 1969 aan.
Gedurende de jaren zestig begon de
auto het beeld van het stadsverkeer in de
Westerse wereld te overheersen tot ontzetting van de planologen.
De technologie was inderdaad oppermachtig in de jaren '60. Maar terwijl
het decennium ten einde liep, werd het
uitermate duidelijk dat de technologische vorderingen verkregen werden ten
koste van een hoge prijs aan leefbaarheid.
De jaren zeventig beginnen met het
bazuingeschal van waarschuwingen van
bezorgde ecologen: uitroeiing door vervuiling staart de mensheid in het gezicht
tenzij de op hol geslagen technologie
beteugeld wordt.

De bewapenings-

wed loop
Gedurende de jaren '60 werd de wereld meer en meer een gewapend kamp
zowel op het gebied van conventionele
als op dat van kernwapens.
Gedurende het decennium waren er
meer dan veertig landen bij oorlogen
betrokken en verdriedubbelden
de VS
hun kernwapenarsenaal.
In hoeverre de
Sowjets hun kernmacht uitbreidden is
niet precies bekend. De meeste deskundigen geloven nochtans dat het decennium
eindigde
met een nagenoeg
evenwicht op kerngebied tussen de VS
en de Sowjet-Unie.

Februari-Maart
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In juli 1963 tekenden de VS, Groot
Brittannie en de Sowjet-Unie een verbod
van aIle kerproefnemingen,
behalve
ondergrondse.
Maar in oktober 1964
schokte Rood China de wereld weer
door haar
eerste atoomontploffing.
Peking bleef ongestoord met haar proefnemingen verdergaan tot het bij eind
1966 vijf atoombommen tot ontploffing had gebracht. Zeven maanden later
brachten de Chinezen hun eerste waterstofbom tot onploffing.
Later, in augustus 1968, werd Frankrijk het vijfde land dat een waterstofbom tot ontploffing bracht. Kernfysici
onderstreepten
dat minstens 40 landen
tot de "atoomclub" zouden kunnen toetreden.
De vrees voor de snelle verspreidin~
van kernwapens in de jaren zeventig gaf
aanleiding
tot belangstelling
van de
kant van de Sowjet-Unie en de VS in
een non-proliferatieverdrag
en de Strategic Arms Limitation Talks (SALT).
Maar de geschiedenis toont aan dat
aIle ontwapeningsovereenkomsten
op
bittere ontgoochelingen
uitliepen.
U
kunt gedurende het komende decennium meer leden van de "atoomclub"
verwachten, in weerwil van al de inspanningen het tegenovergestelde te bereiken.

.

De bevolkingsbom
De wereldbevolking bedroeg in 1960
ongeveer 3 miljard mensen, en hoeweJ...
we maar vaag beseften dat het aan heO
merendeel van de mensheid aan essentiele behoeften ontbrak, was de bedreiging van de bevolkingsbom toen maar
te vergelijken met een nauwelijks te onderscheiden rookwolkje dat er iets mis
was.
In 1964 waarschuwde Dr. Raymond
Ewell, research-chemicus
en econoom,
dat de bevolkingsexplosie, tezamen met
de vervuiling van ons milieu, "het grootste, schier onoplosbare probleem was
waarvoor het menselijk geslacht ooit gestaan heeft".
Maar pas in 1966 toen erge droogte
India teisterde
drong de vreesaanjagende werkelijkheid van een op hol
geslagen bevolking en de dreiging van
een uitgebreide
hongersnood
tot de
mensen door. In dat jaar brachten
de VS de grootste armada in vredestijd
- 600 schepen - tezamen, om tarwe

.
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Foto: Wide World

Ontelbare
waarschuwingen
voor
op handen zijnde massale hongersnoden en voedseltekorten,
als
een gevolg van de bevolkingsexplosie,
begonnen
meer
en
meer de aandacht
te trekken.
Maar
bij het einde
van het
decennium
was er slechts veel
gepraat en weinig actie om de
ramp, die voorspeld werd in het
midden der jaren '70 toe te
slaan, af te wenden.

Vandaag hebben wij en onze kinderen strontium 90 in onze beenderen.
Ons lichaamsvet is doordrongen
met
DDT en dergelijke insecticiden.
In ons bloed bevindt zich lood, grotendeels als het gevolg van de verbranding van toegevoegd lood in de benzine. Wij worden blootgesteld aan een
eindeloze reeks chemische producten en
gassen in de lucht, het- water en het
voedsel dat we nodig hebben. Wat zijn
we toch met ons milieu aan het

uitvoeren

-

allemaal in naam der voor-

uitgang?
De Natural Wildlife Federation in de
VS heeft enkele maanden geleden een
rapport uitgebracht over de toestand van
het Amerikaanse levensmilieu:
Lucht: heel slecht; Watel':
Bodem, bossen, wild: matig.

naar de hongerende bevolking van India
te brengen.
Na 1965 kwam er een overvloed
van waarschuwingen
voor overbevolking in de onderontwikkelde landen, en
voor massale hongersnood en op handenzijnde voedseloorlogen,
die waarschijnlijk
in het midden der jaren
zeventig grote delen van Afrika, Azie,
geheel India en Latijns-Amerika zullen
teisteren.
Einde 1969 maakte een publicatie van
de Verenigde Naties bekend dat de
grootste
bevolkingstoename
die de
wereld ooit gekend heeft, gedurende de
tweede helft van de jaren zeventig zal
plaatsvinden. Andere studies tonen aan
dat de voedselvoorziening
tegen 1980
verdubbeld zal moeten worden en verdriedubbeld tegen het einde van deze

eeuw. Daarentegen schijnen de jaarlijkse
voedseltoenames af te nemen, en niet zo
fenomenaal te stijgen als vereist is. En
geen enkele regering ter wereld was met
een spoedprogramma bezig om de ramp
af te wenden.
Het is duidelijk dat de wereld een
groot onheil tegemoet gaat. V olgens
de voormalige
Amerikaanse
ambassadeur in India, Chester Bowles, dreigt de
op handenzijnde
wereldhongersnood
kolossaalste
ramp
in de geschiede"de
nis" te worden.

slecht;

V oor de stand van zaken in de oceanen werden geen "rapportcijfers"
gegeYen. Maar andere deskundigen zeggen
ons dat die ook, op z'n gunstigst, in een
middelmatige conditie verkeert. In z'n
dwaasheid heeft de mens gedacht dat de
oceanen voor al zijn moedwillige vervuiling de oplossing zouden zijn. De
allerlaatste vuilnisbelt. Maar dat is niet
opgegaan. DDT is in elk niveau van de
voedselpiramide
in de oceanen doorgedrongen.
Een deskundige
op het
gebied van de toestand van de oceanen
zei: "Het teken aan de wand kan
moeilijk met grotere letters geschreven
worden."

vervuiling

Ecologen, biologen en andere geleerden, zelfs welbekende en goed ingelichte
figuren op andere gebieden, versterken
als nooit tevoren de gelederen van hen
die de vervuiling bestrijden.

Het afgelopen decennium is getuige
geweest van de opkomst van de nieuwe
"chemische mens".

De boodschap van deze deskundigen
is onmiskenbaar.
Of de mens houdt
de explosieve groei van z'n bevolking,
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z'n samenpakken in steden, zijn op ecologisch gebied schadelijke landbouwpraktijken en z'n nagenoeg onbeteugelde industriele activiteiten in toom Of hij staat
voor een wereldomvattende
ramp door
het vernietigen van ons planetair milieu!
Het wordt kennelijk tijd iets aan vervuiling te doen, niet alleen iets om over
te praten. Maar de jaren zeventig zien
er op dit gebied, op dit ogenblik, niet
optimistisch uit. Een apathisch publiek
opvoeden en wakker schudden is moeilijk. am politieke leiders mee te krijgen
in de vervuilingsbestrijding
is niet gemakkelijk. Machtige groeperingen
met
eigen belangen en politieke pressiegroepen staan daarbij in de weg.
De mensheid staat aan de afgrond.
De grote vraag voor de jaren '70 is: zal
onze wereld van volledige
ondergang
gered worden? Zal de vervuilingscrisis
opgelost worden voordat het te laat is?

Een Verenigd Europa?
De grootste sprong voorwaarts naar
een Verenigd Europa werd in 1957 genomen met de ondertekening
van het
Verdrag van Rome, dat de Europese

Economische
Gemeenschap
oprichtte.
Haar leden: Frankrijk, West-Duitsland,
Italie, Nederland, Belgie en Luxemburg.
Vandaag is de EEG de grootste handelsmacht ter wereld. Gedurende de eerste tien jaar van haar bestaan, van 1958
tot 1967, verdubbelde zij haar handel
met de overige wereld en verhoogde zij
haar handel tussen de lidstaten met
25°%, van f 24 miljard tot f 85,7
miljard. De jaarlijkse uitvoer van de
Gemeenschap ligt nu nagenoeg f 89
miljard hoger dan die der VS.
Een gewichtige mijlpaal werd op 1
juli 1968 bereikt met de verwezenlijking van een volledige tolunie tussen de
EEG-landen.
Invoerrechten
op afgewerkte produkten, verhandeld tussen de
EEG-lidstaten, werden afgeschaft.
Nu de Gaulle van het toneel verdwenen is, bestaat er meer optimisme voor
de toekomst van de Europese Gemeenschap, ook voor de plannen voor uitbrei ding. Onderhandelingen
over de
aanvragen voor lidmaatschap van Groot
Brittannie, Denemarken, Noorwegen en
lerland tot de Gemeenschap zijn weer
op gang gekomen.
Sommige deskundigen zien ook an-

dere landen als mogelijke candidaten
voor lidmaatschap: Spanje, Oostenrijk,
misschien zelfs Portugal en Joegoslavie.
Er is een steeds groeiend gevoel
onder de lei den de Europese politici dat
een Verenigd Europa een absolute noodzakelijkheid
is zodat het vasteland
eens te meer z'n invloed op het wereld-~
gebeuren kan doen gelden. De jaren '70
lOuden heel goed de vervulling van Europa's droom kunnen betekenen - een
gigantische derde macht van geweldige
economische sterkte, in het bezit van
haar eigen nucleaire
verdedigingsmacht.

West-Duitsland
Gedurende de jaren zestig is de Duitse Mark een der sterkste valuta's ter
wereld geworden. De Duitse economie
noteerde een voortdurend overschot op
de betalingsbalans van verscheidene miljarden D. Mark per jaar gedurende de
tweede helft van het decennium.
Op
militair
gebied
ontwikkelde
West-Duitslands
herbewapeningsprogramma zich lOdanig dat de Bondsrepubliek
nu
de
tweede
meest
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Fete, ANP

Allerlei
soorten
milieuvervuilingen
dreigden
ecologische verstoringen
over de gehele wereld
te veroorzaken.
Hiernaast (links) ziet u een
foto van de Rijn, het
riool van Europa, waar
verleden
jaar door het
ontsnappen
van een insect en bestrijd ingsm idd el
honderdduizenden
vissen het leven lieten en
de drinkwatervoorzining
van Nederland op noodreservoirs
moest overschakelen.
,!
'W -

(Foto rechts) De oorlog
in Vietnam,
tien jaar
geleden
zo goed
als
onbekend,
was tegen
1969 een hoofdoorzaak
van verdeeldheid
en
verwarring
in de VS
geworden.
Foto: Associated

Press

belangrijke macht in de NA VO na de
VS is geworden.
Stoutmoedig verkent de nieuwe coalitieregering,
geleid door de socialist
Willy Brandt, de mogelijkheden
van
nieuwe betrekkingen
met de Sowjet
Unie en andere Oosteuropese communistische regimes.
Er is zelfs sprake van een nieuw nonagressieverdrag tussen Bonn en Moskou
((.tiat vermoedelijk het grootste gedeelte
van Oost- en West-Europa zal om vatten.
De toekomst: we kunnen verwachten
dat Duitsland in Europa de toon zal beginnen aan te geven en haar machtige
invloed nog meer binnen Europa's
bloeiende Euromarkt zal laten gelden.

Japan

-

de

ontwakende reus

van Alii
Japans verbluffend economisch succes
heeft zelfs het "economisch wonder" van
West-Duitsland
overtroffen.
Met een
groeitempo van rond de 10% per jaar
en zelfs hoger in 1969, heeft Japan
gedurende de zestiger jaren een buitengewone groei gekend.
Tegen het einde van het decennium,

kwam Japan in de niet-communistische
wereld op de tweede plaats na de VS
wat haar bruto nationaal inkomen betreft, waarmee
zelfs West-Duitsland
overtroffen werd. Na de onlangs afgesloten overeenkomst met de VS om Okinawa in 1972 weer onder Japans beheer
te plaatsen, toont Japan aile tekenen om
gedurende de jaren '70 veel meer politieke en militaire invloed in Azie te
doen gelden.

Het verscheiden van
Groot-Brittannie
De jaren '60 waren getuige van het
heengaan van het grootste wereldrijk
dat de wereld ooit gekend heeft. Toen
1969 ten einde liep kon men de allerlaatste vormen van Britse koloniale bezittingen slechts in enkele kleine, zeer
verspreide enclaves en eilandgroepen terugvinden.
Jonge Britten kunnen er vandaag
moeilijk inkomen dat slechts 30 tot 40
jaar geleden Groot-Brittannie de lei dende wereldmacht was.
Engelands politieke en economische
tegenspoed bezorgde haar de titel van
de "zieke man van Europa". Het Engelse
Pond moest verschillende malen gered
worden door leningen van de centrale

banken van Europa en het Internationaal Monetaire Fonds ten bedrage van
verscheidene
miljarden
dollars.
Een
grootgedeelte
van de schuld moet nog
steeds terugbetaald worden.
Door de economische bezuiniging en
begrotingsbesnoeiingen
is de Engelse
militaire macht en invloed gedurende
het decennium drastisch teruggelopen.
In januari
1968 kondigde
Groot
Brittannie
het terugtrekken
van aUe
troepen "ten oosten van Suez" tegen het
einde van 1971 aan.
"Swinging
Londen"
was typerend
voor de stemming in Groot-Brittannie
gedurende het decennium. In weerwil
van de steeds terugkerende nationale en
economische impasses, had de gemiddel de Brit meer geld om voor zichzelf
uit te geven. Het lot van de natie scheen
onbelangrijk. Gokken werd een manie.
En zoals in de overige westerse wereld,
ging de moraal snel bergaf. Zedeloosheid en pornografie
vierden hoogtij.
Vooruitzichten voor Groot-Brittannie in
de jaren '70: Niet rooskleurig, tenzij
er een vernieuwing
van het standvastige Britse karakter en de erkenning
van de behoeften
aan een
opofferende "Spirit of Dunkirk" komt.
In z'n boek Decline and Fall? Britain's
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Crisis in the Sixties, zegt Paul Einzig:
"Indien aan de achteruitgang van het
Engelse karakter geen halt wordt toegeroepen, dan zou het kunnen zijn dat het
punt waarop terugkeer nog mogelijk
zou zijn geweest, gepasseerd wordt."
Er resteert niet veel tijd meer, aldus
Einzig.

Vietnam
De jaren '60 zagen de geleidelijke
ontwikkeling van wat de grootste verdelingzaaiende oorlog in de Amerikaanse
geschiedenis sinds de Amerikaanse burgeroorlog zou blijken te zijn.
Begin 1963 waren er maar 30 Amerikanen gesneuveld.
Sinds dat begin
"als van een mosterdzaad"
waren er
in Vietnam op het hoogtepunt
van
het conflict meer dan 540000 Amerikaanse manschappen
betrokken.
Het
heeft de Amerikaanse regering rond 100
miljard dollar gekost en het leven van
meer dan 40 000 Amerikaanse soldaten
en een totaal van 300 000 Amerikaanse
doden en gewonden!
In het begin van de oorlog stond de
meerderheid van de Amerikaanse bevolking achter wat de regering in Vietnam
deed. Maar tegen het einde van 1969
begon een steeds groter worden de minderheid van Amerikanen luidruchtig aan
hun verschil van mening ten opzichte
van de oorlog lucht te geven in de vorm
van massale bijeenkomsten, marsen, demonstraties en "Vietnam-moratoriumdagen".
Vooruitzichten
voor de jaren '70:
Minderheidsgroepen
zullen
zware
druk op Washington
uitoefenen
om
sneller uit Vietnam terug te trekken.
Het terugtrekken van Amerikaanse troepen zal blijven voortduren naarmate de
oorlog "gevietnamiseerd"
wordt.
Het groeiende Amerikaanse "neo-isolationalisme" zal het in de toekomst
gebruikmaken van Amerikaanse strijdkrachten in licht ontvlambare situaties
die elders kunnen ontstaan, beperken.
Dit in weerwil van de toenemende
dreiging
van meer plaatselijke
oor-
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logjes, "Vietnams",
of zelfs een vergering van de toestand in Korea.

Communisme
1960 begon met een nieuwe communistische kopzorg vlak onder de neus
van Amerika. Het Castro-regime kwam
in 1959 door een revolutie aan de
macht, en de Amerikaans-Cubaanse
betrekkingen werden al spoedig slechter.
Einde 1961 begonnen de eerste grote
scheuren in de steeds wijder wordende
kloof tussen de Sowjet-Unie in China
zichtbaar te worden.
1962 was het jaar van de grote angst.
In oktober stonden de VS en Sowjet
Rusland aan de rand van een oorlog,
nadat
Amerikaanse
verkenningsfoto's
aangetoond had den dat er straalbommenwerpers op Cuba waren en sowjetraketbases aangelegd werden. De VS stelden een zeeblokkade tegen wapenleveranties aan Cuba in, en President Kennedy verwittigde
de
Sowjets dat elke aanval
met kernraketten vanuit
Cuba tegen om het even
welk land in het westelijk halfrond
als een
aanval op de VS beschouwd
zou worden
"die een volle dig vergeldend antwoord tegen
de Sowjet-Unie" ten gevolg zou hebben. De
Sowjets trokken
zich
terug en verwijderden
hun raketten.
Tegen het midden
van 1966 kwam communistisch
China in
de greep
van
een

Fato: Sovfoto

via Tass

Verhoudingen
tussen
de Sow jets en Rood
China bleven
gedurende het decennium
achteruitgaan
en
gaven aanleiding
tot
ernstige
grensincidenten en lange dodenlijsten. Hier bewijzen
Russische troepen
de
laatste
eer aan hun
kameraden
die sneuveld en tijdens
een
botsing
met Chinese
troepen.
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ontwrichtende emotionele omwenteling,
de zgn. "Culturele r,evolutie".
De culturele
revolutie
ontmoette
steeds meer weerstand en eindigde in
bloedige confrontaties met boerenmilities. Tegen 1967 was China verbrokkeld
als gevolg van de strij d tussen de proMao en anti-Mao kampen.
In augustus 1968 kreeg de wereld een
schok toen de Russen Tsjechoslowakije
binnenvielen om de naar het westen gerichte liberalisatiepolitiek
van het regime van Alexander Dubcek tot stilstand te brengen.
Begin maart 1969 kwam het tot botsingen tussen Russische en Chinese troepen op verschillende punten langs hun
gemeenschappelijke
grens in het Verr
Oosten.
Het is duidelijk dat de toenaderingen
van de Sowjets tegen eind 1969 tot
West-Europa in het algemeen, en West
Duitsland in het bijzonder, duidelijke

.
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manifestaties van het Kremlin waren
om haar westelijke front te consolideren
ten einde de vrije hand met de
Chinezen te kunnen houden.
We mogen gedurende de jaren zeventig veel hechtere banden tussen
Oost- en West-Europa verwachten mogelijk ook een pseudo-vrede, die het
elk ogenblik zou kunnen begeven.

g

Problemen der
democratie
De j aren zestig waren een decennium
van ontgoocheling voor diegenen die
geloofden in het democratisch proces als
een stabiliserende politieke macht in de
wereld.
De jaren 1960-1969 waren getuigen
van een groot aantal dictaturen en militaire regeringen die over de hele were1d
door staatsgrepen aan de macht kwamen
- met en zonder bloedvergieten. Vele
van de landen die hieraan bezweken
waren de met hoop vervulde, pas onafhankelijk geworden staten, die uit de
grote koloniale bezittingen voortgekomen waren.
Africa is hier een voorbeeld van. In
1942 waren er in Afrika vier onafhankelijke staten. Tegen het einde van 1969
waren er 43. In 1969 waren tien van de
36 zwarte Afrikaanse naties - 47% der
zwarte bevolking van Afrika - onder

Foto: Wide World

Na de Zesdaagse oorlog in 1967 ging de voortdurende sudderende situatie
in het Midden-Oosten
een nog ernstiger bedreiging
van de wereldvrede
dan voorheen vormen. Gebeurtenissen
in het Midden-Oosten
zullen het
materiaal vormen waaruit de krantekoppen
in de jaren '70 opgemaakt
zullen worden.
militair bestuur zonder vooruitzicht op
verkiezingen.
De broederoorlog tussen Nigeria en
Biafra tegen het einde van het decennium heeft de herinnering aan Afrika's
eerste grieze1verhaal uit de jaren '60, de
Kongo, vervaagd.
De allereerste dagen, na de door Belgie in juli 1960 aan de Kongo verleende onafhankelijkheid,
werden gekenmerkt door geweld en tweedracht
onder de bevolking.
Plaatsgebrek weerhoudt ons ervan in
dit artikel de lijst van al de staatsgrepen,
binnenlandse
conflicten en politieke
omwentelingen die over de wereld gedurende dit decennium voorvielen, te
vermelden. Zij lopen in de honderden.
Nee, de democratie kwam gedurende
de jaren zestig beslist niet tot bloei; en
de jaren zeventig stellen dezelfde internation ale problemen in het verschiet.

Het Midden-Oosten
De ogen van de wereld waren in
de jaren zestig voortdurend
op het
Midden-Oosten gericht. Periodieke oorlogsdreigingen
tussen Israel en haar
Arabische buren barstten uiteindelijk los

In de bekende Zesdaagse oorlog van
juni 1967.
Eens te meer bewees Israel, evenals in
1948 en 1956, dat zij meer kon doen
dan stand te houden tegen een fantastische overmacht. Maar weinigen beseffen
de geweldige prijs die beide zijden
sinds de juni-oorlog betaald hebben.
Het is, zoals Egyptes president Gamel
Nasser het uitdrukte, een weloverwogen
uitputtingsoorlog.
Niettemin blijft het
Arabische kamp verdeeld en alle pogingen om een verenigd front tegen Israel
te vormen zijn tot nog toe op mislukkingen uitgelopen.
Het is duidelijk dat Israel, met een
bevolking van minder dan drie miljoen,
niet tot in het oneindige de steeds erger
wordende situatie het hoofd kan blijven
bieden. Zelfs op economisch gebied is
de aderlating overweldigend.
De vraag is, tot wie kunnen de Israeli's zich wenden? Niet tot de Sowjet
Unie die openlijk pro-Arabisch is. Niet
tot de VS, waarvan de sympathieen proIsrael zijn, maar wier politiek in werkelijkheid ambivalent is, gebaseerd op het
handhaven van de status-quo.
Let op de jaren '70! Het is mogelijk
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dat Israel hechtere banden met West
Europa begint aan te leggen, vooral met
West-Duitsland
en de andere landen
van de Europese Gemeenschap.
De vooruitzichten zijn gunstig voor
lagere tarieven voor de Israelische exporten naar de EEG. Israelische regeringsfunctionarissen streven naar een uiteindelijke
associatie-status
binnen de
EEG, zoals Griekenland en Turkije op
het ogenblik hebben.

Verval van de.
godsdienst
In weerwil van zekere gebeurtenissen
waara an veel ruchtbaarheid
gegeven
werd, was dit niet het decennium
van de godsdienst. Het aantal kerkleden
nam toe, maar het gebeuk der vloed van
morele, sociale en economische veranderingen maakten dit betekenislozer dan
ooit. De gehele wereld van het georganiseerd christendom, zowel katholiek als
protestant, zag haar invloed en aanzien
omlaag schieten. Tradities,
waarden,
dogma's en wat men geloofde werden
steeds meer door steeds grotere groeperingen der bevolking in de Westerse
wereld
beschouwd
als "ouderwets",
"steriel" en "irrelevant" in een moderne
maatschappij.
Het decennium begon met diverse
oproepen voor christelijke eenheid. De
eerste belangrijke stap voorwaarts kwam
in 1962 toen paus Johannes XXIII het
21ste Oecumenisch
Concilie opende,
officieel Vaticaan II genaamd, met een
oproep voor christelijke eenheid.
Ondertussen
ondernamen
verscheidene protestantse
kerkgenootschappen
stappen tot samensmelting.
Een opinieonderzoek
dat in 1966
door het GaIlupinstituut
gehouden
werd, onthulde dat bijna 7°% van de
Amerikanen
van mening was dat de
godsdienst z'n invloed op het Amerikaanse leven "aan het verliezen was".
Twaalf jaar daarv66r, in 1957, was het
maar 14% die deze mening toegedaan
was.
Recente opiniepeilingen
in Neder-
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land hebben een vergelijkbaar beeld van
toenemende onkerkelijkheid geschetst.
Het decennium zag de "zonden" van
de huidige generatie in een steeds toenemende mate gerechtvaardigd door theologen, predikanten en geestelijken die
voorstanders waren van de ethiek van
het "handelen naar omstandigheden" en
Moraal".
Het woord
"de Nieuwe
"zonde" werd, practisch gesproken, een
leeg en ongedefinieerd begrip.
Liegen, bedriegen, diefstal, overspel,
voorhuwelijkse sex, homosexualiteit en
dergelijke werden onder zekere omstandigheden steeds meer beschouwd als
"niet noodzakelijk verkeerd".
In het midden van de jaren zestig
sloeg een andere theologische bom in.
"God is dood!" werd er toen afgekondigd.
Het decennium begon met de opening van het Oecumenisch Concilie met
hoop op betekenisvoIle veranderingen
in de katholieke traditie, maar eindigde
met een kerk die steeds meer verbrokkeld werd, met priesters en theologen
die zich afscheiden en radicale veranderingen van de vroegere tradities voorstonden. Het gezag van het pausdom
werd sterk in twijfel getrokken nadat
paus Paulus VI in 1968 de encycliek afkondigde waarin aIle wijzen van geboorteregeling met uitzondering van die
der periodieke onthouding, veroordeeld
werden.
We mogen in de jaren zeventig een
verder verval in de traditionele
religieuze gewoonten en geloven verwachten. We mogen ook een crisis in de
Rooms-Katholieke kerk verwachten tussen het pausdom en de zich afscheiden de liberalen. De breuk kan niet lang
meer blijven voortduren.

De toegeefliike
maatschappii
De jaren zestig schonken het leven
aan de "Nieuwe Moraal" en de ethiek
van "handelen naar omstandigheden".
Tegen het einde van het decennium kregen deze twee tendenzen de betekenis
van "doe waar je zelf zin in hebt". En
dat kon van aIles zijn van het roken van
marihuana af tot je uitkleden in het
openbaar.
Tijdens dit decennium werden de beroemde rockmuziekgroepen
beter be-
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kend dan presidenten en eerste ministers. Lang haar voor mannen en jongens werd mode. Het was het tijdperk
waarin de kloof tussen de generaties een
ravijn werd. Het woord "hippie" werd
in onze woordenschat opgenomen.
Het was ook het tijdperk van de
"sexuele revolutie". In de mode ontwikkelde zich de tendens van minirok
tot microrok. Andere ontwikkelingen
waren doorzichtige
blouses, "topless"
bars, en nu zelfs "bottomless" bars. De
"unisex"-mode droeg het hare bij tot de
toestand.
In de tweede helft van de j aren zestig
werd rauwe pornografie in vele landen
bijna even gemakkelijk verkrijgbaar als

een krant. Denemarken schafte de
resterende wettelijke beperkingen tegenporonografie
af. Een beweging kwam
op gang om hetzelfde in Groot-Brittannie, Nederland
en andere landen te
doen.
Toneel en theater volgden op de voet
van - of waren misschien enkele stappen voor - op het omlaaggaande
morele pei!. Naaktheid op het toneel of
in films werd gewone kost.
U kunt erop rekenen dat de jaren '70
nog vrijer zuIlen zijn, en waarin aIle
wettelijke beperkingen over "wat mag"
in boeken, tijdschriften of theaters weggevaagd zuIlen worden.

De afbraak van
het gezin

e

Het gezin in de Westerse samenleving werd in de jaren zestig ernstig aan
het wankelen gebracht.
Werkende
vrouwen,
veranderende
sexrollen, vrijere standpunten tegenover
voorhuwelijkse en buitenechtelijkse sex,
en de "pil", verzwakten allemaal de traditionele gezinsstructuur.
De jaren zestig produceerden ontelbare voorstanders van een "nieuw huwelijk" - psychologen, predikanten, geestelijken en sociologen - met voorstellen voor "proef-" of "voorlopige" huwelijken. Het publiek werd meer en
meer voorgehouden dat het huwelijk als
een insteIling aan het uitste;ven was,
"verouderd",
en "ongeschikt voor de
menselijke natuur" of de huidige sociale
tendenzen.
Maar met de nieuwe "sexuele vrijheden" bracht het decennium ook een
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angstwekkende toename van geslachtsziekten en onwettige geboorten met zich
mee.
De prijs van de Nieuwe Moraal, alles
bij elkaar genomen, kwam neer op veel
minder voldoening in het huwelijk en
het gezinsleven.

Onderwiis in chaos
Op gebied van het onderwijs begonnen de jaren zestig rustig, zander rumoer of fanfare.
Maar in het midden van het decennium begon de toestand te veranderen.
In 1964 introduceerden studenten op
de campus van de Universiteit te Berke~y

in Californie een "Free Speceh"
beweging die al gauw ontaardde in een
"Filthy Speech"-beweging en daarna in
een beweging voor "Free Sex". Eisen
voor studiehervormingen
spreidden zich
vlug uit tot andere universiteiten over de
gehele Verenigde Staten en de rest van
de wereld.

Kennedy
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In 1968 trof de studentenrevolte
de
universiteiten met een plotselinge, wilde
furie die het publiek verraste. Studentenonrust trof verschillende Amerikaanse
universiteiten aan de oostkust. Een links
studentenprotest
aan de Columbia Universiteit ontaardde in bloedige onlusten
gekenmerkt door botsingen met de politie. Studenten kwamen in opstand in
Frankrijk en veroorzaakten bijna de val
der regering van de Gaulle. Studenten
demonstreerden ook in Belgie en Japan.
V ooruitzichten

voor

de jaren

'70:

-

nog meer van hetzelfde naar het schijnt.
De gedachtenpolen
van de studenten
enerzijds en "het establishment" anderzijds liggen verder uiteen dan ooit.

Gouden tiid voor
misdadigers
Gedurende
het decennium
schoten
misdaadstatistieken voor aIle categorieen
in de meeste westerse landen de hoogte
in, vooral in de VS. De rassenrellen,

de politieke moorden, de massamoorden, het neerknallen van onschuldige
voorbijgangers
door sluipschutters,
de
terreur in de straten - dit waren allemaal tekenen van een ernstig verstoorde
maatschappij.
Er waren voorbeelden van publieke
onverschilligheid en gebrek aan belangstelling voor andere mensen in nood.
Bet was het decennium waarin de mensen zeiden: "ik wil er niets mee te
maken hebben".
Bet was het decennium waarin het
kapen van vliegtuigen een alledaags verschijnsel werd.
De vooruitzichten
voor de misdaad
voor de jaren zeventig zijn grimmig.
Einde '69 waarschuwde de Nationale
Commissie ter bestudering van de oorzaken en het voorkomen van geweld in de
VS, dat binnen enkele jaren de belangrijke Amerikaanse steden "vestingen"
en plaatsen van "terreur" zullen zijn,
tenzi j het hele land een grootscheepse
stri j d aanbindt met haar urbanisatieproblemen.

Rassenstri id
De jaren zestig waren over de hele
wereld een decennium van onrust op gebied van verhoudingen tussen de rassen,
maar klaarblijkelijk
leden de VS hier
het ergste onder.
1961 was het jaar van de "Freedom
Riders". Deze groepen van blanken en
negers ontmoetten in de zuidelijke staten van Amerika veel tegenstand. In
1962 en 1963 waren er verschillende
pogingen van negerstudenten,
waaraan
veel ruchtbaarheid
gegeven werd, om
tot universiteiten in het zuiden toegelaten te worden die tot dusverre gesegregeerd waren. Medgar Evers, leider van
de National Association for the Advancement of Colored People werd in
Mississippi vermoord.
In 1965 kwamen de rassenspanningen
in de VS tot uitbarsting in de catastrofale rellen in Watts, Los Angeles,
Californie.
De afschuwelijke
beelden

Fato: Ambassador
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Robert F. Kennedy
werd het
slachtoffer van een der vele politieke moordaanslagen
die de
jaren zestig verstoorden.
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herhaalden zich over het hele land in
1966 en 1967.
In april 1968 trof een scherpschutterskogel Martin Luther King in Memphis,
Tennessee.
Uitbarstingen
van
woede braken uit in 125 steden van 29
staten en in het District of Columbia.
Schade aan huizen, gebouwen, winkelpanden enz., vloog omhoog tot in de
tientallen miljoenen dollars.
In 1969 namen de spanningen tussen
de rassen af - tenminste op de straten
van de steden. Maar de rassenkwestie
verplaatste
zich binnenshuis
naar de
universiteiten en hogescholen en stond
achter een groot gedeelte van de onlusten
in het onderwijs.
De vooruitzichten voor de j aren '70:
volgens Dr. Ralph J. Bunche, Ondersecretaris van de Verenigde Naties, voorspellen
rassenproblemen
zeer grote
moeilijkheden
in de toekomst;
niet
alleen voor de VS, maar voor de gehele
wereld. "Ik zie de toekomst donker in",
zei hij "... want het rassenelement is
een belangrijke, zo niet overheersende
factor in internationale betrekkingen".

Natuurrampen
Sommige van de ergste rampen uit de
geschiedenis drukte in de jaren '60 hun
stempel op een verbijsterde mensheid.
In februari 1960 troffen twee aardbevingen Agadir in Marokko, die een
vloedgolf en een brand veroorzaakten,
die het grootste gedeelte van de stad
vernielden en 10-12 000 mens en het
leven kostten.
In juni 1960 verwoestte een ontzagwekkende reeks aardschokken een groot
gedeelte van de Chileense kust, waarbij
5700 mensen het leven verloren, het
geografisch beeld veranderd werd en
vloedgolven ontwikkeld werden die over
de Grote Oceaan sndden en de dood
van meer dan 200 mensen in Hawal,
Okinawa en Japan veroorzaakten.
Er waren vele andere grote aardbevingen gedurende dit decennium. Er vielen
honderden doden en honderdduizenden
werden dakloos gemaakt tengevolge van

Fata: UPI

Het gebruik van het kunsthart uit plastic was een der belangrijkste prestaties
op het gebied der medicijnen gedurende het afgelopen decennium, evenals
harttransplantaties
en andere staaltjes der voortschrijdende
chirurgie.
aardbevingen die over de hele wereld
voorkwamen.
Het patroon van de tornado's veranderde gedurende
het decennium
en
zaaide dood en verderf over uitgestrekte
gebieden. AIleen al in de VS veroorzaakten tornado's miljarden dollars aan
schade.
Cyclonen en vloedgolven troffen van
tijd tot tijd het Verre Oosten, vooral in
Oost-Pakistan, en veroorzaakten meerdere malen de dood van 5000 tot meer
dan 10 000 mensen.
Springvloeden
troffen het gebied rond Barcelona in
Spanje (september 1962) waarbij honderden mensen het leven verloren; ook
ItaW:" Hongkong en Zuid-Amerika hadden op verschillende tijdstippen
van
overstromingen te lijden.
Vulkanen zijn voortgegaan met hun
onverwachtse uitbarstingen een hoge tol
aan mensenlevens te eisen: men schat
dat de Gunung Agung op Bali (maart
1963)
aan 1500 mensen het leven
kostte; de Taal-vulkaan in de Filippijnen (september 1965) maakte een eind
aan het leven van meer dan 180 mensen.
Terugblikkend
op deze gebeurtenissen kan men zeggen dat de natuur verre
van rustig was in de jaren '60. We kunnen gerust voor het volgende decennium
hetzelfde verwachten. Deskundigen
op
het gebied van het milieu voegen hier
aan toe dat de wereldomvattende vervuiling, vooral die van de atmosfeer, verreikende schadelijke invloeden op de

weerpatronen
ben.

van de wereld kan heb-

Herbouwde mens?
In de wereld der geneeskunde lag de
grootste doorbraak op het gebied van
zowel menselijke als kunstmatige orgaan- en weefseltransplantaties.
Op 3 december 1967 verrichtte Dr.
Christiaan Barnard in Zuid-Afrika de
eerste harttransplantatie
ter wereld in
de borstkast van Louis Washkansky.
Hij leefde 18 dagen en stierf toen.
Maar een nieuw tijdperk in de genee~
kunde was aangebroken.
Ongeveer
150 harttransplantaties
vonden gedurende het decennium plaats.
Slechts een twintigtal patienten zijn nog
in leven;de overgrote meerderheid bleef
nog geen zes maanden in leven. De
natuurlijke
afstotingsreactie
bleef de
dokters verbijsteren. De harttransplantpatient, Dr. Philip Blaiberg, die z'n
overplanting
het langst
overleefde,
stierf 19Yz maand na zijn operatie.
Met successen zoals menselijke niertransplantaties,
hoornvliestransplantaties
en andere vormen van gecompliceerde
en verfijnde chirurgie hoopte. men dat
de Eeuw van de Herbouwde
Mens
spoedig
werkelijkheid
zou worden.
Niettemin werd er met de harttransplantaties een heel nieuw gebied van
tegenstrijdige
morele, ethische, wettelijke, geneeskundige en psychologische
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Een stadje
in Minnesota,
VS
(boven), dat in het voorjaar van
1969
door
een buiten
haar
oevers
tredende
rivier onder
water werd gezet. Ernstige aardbevingen (/inks) bleven voortgaan
wijd en zijd verspreide gebieden
Ie teisteren.

Foto: UPI

ZET U SCHRAP VOOR DE JAREN '70
problemen
ontsloten,
waarover
nog
steeds gedebatteerd wordt.
Tegen het einde van de jaren zestig
w~ren er meer mensen veron trust,
,beangst en bezorgd dan gedurende enig
Wandere
periode in de geschiedenis.
Maar de crises van dat decennium
leken dikwijls op een afstand, zo verweg
te zijn, onwerkelijk
en lOnder enig
verband met de levens van vele honderden miljoenen
mensen. Het was
nog steeds betrekkelijk
gemakkelijk
naar een wereld van persoonlijke, individuele lOrgen en genoegens te ontvluchten,
dat lOver ging dat men
kon ontkennen
dat er belangrijke
crises bestonden, waarmee men zich zou
moeten bemoeien. De levens van miljoenen mens en in de jaren zestig werden maar heel weinig belnvloed door
de snel veranderende
tijden en de
schreeuwende krantekoppen.
Maar de jaren '70 zullen anders zijn!
De jaren '70 zullen schokkend zijn!
De grimmige werkelijkheid
van de
problemen der mensheid zal voor de
ogen van iedereen met grote scherpte

r

onontkoombaar,
duidelijk
worden onverbiddelijk, onmiskenbaar!'De
jaren
zeventig zullen een grotendeels
zelfvoldane
mensheid
wakker schudden
met wereldschokkende
gebeurtenissen
die slechts onlangs ons leven binnengedrongen
zijn, en vele andere gebeurtenissen waarvan we ons nog geen
voorstelling kunnen maken!
Niet langer zal de ene crisis in vergetelheid raken lOdra een andere onze
aandacht opeist. De ene belangrijke
crisis zal zich vermengen met de andere
belangrijke crisis en weigeren te verdwijnen! Nationale- en wereldgebeurtenissen zullen een persoonlijke invloed
op ons allen uitoefenen,
en onze
levenswijze, onze denkwijze, onze gelOndheid
en ons toekomstig
geluk
aantasten!
Vele problemen
zullen ZQ intens
worden dat er pogingen ondernomen
zullen worden ze met spoedprogramma's
tegen te houden. Maar de kansen dat
zij opgelost
zullen worden,
zullen
gering blijven, tenzij er een radicale
verandering
in de menselijke gezind-

heid en waarden komt - een hoogst
onwaarschijnlijk
(maar niet onmogeIijk) vooruitzicht, in een wereld van
multimiljoenenbelangen
en -investeringen.
Er zal steeds meer geroep om "vrede"
zijn, maar werkelijke
vrede zal de
mensheid blijven ontglippen.
In weerwil van hun optimistische
voorspellingen zullen wetenschap, techno logie,
regeringen
en instellingen
tekortschieten om de problemen van de
mensheid op te lossen, omdat de fundamentele oorzaak de menselijke

natuur

-

niet aangepakt of veranderd

wordt.
De mensheid zal door vele gezaghebbende stemmen voor de gevaren gewaarschuwd
worden,
maar als het
verleden
enige aanwijzing
voor de
toekomst is, zullen die waarschuwingen
grotendeels genegeerd worden.
Gedurende de jaren zeventig zou de
beslissing gemaakt kunnen worden of
de mensheid in leven zal blijven of
niet! Het zal moeten blijken of de
mensheid al dan niet haar fouten kan
erkennen en de nodige opofferingen
en veranderingen
kan opbrengen die
voor het voortbestaan
noodzakelijk
zijn! D

De
ZIIITI
waar niemand over pra/en

wil

fen epidemie
besluipt de
jeugd.
Honderden
worden
dagelijks besmet. Het is een
onderwerp dat taboe is, maar
het woedt over de gehele
wereld. Hier zijn de feitenen wat U eraan kunt doen!
door William F. Dankenbring

--~
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miljoenen elk jaar door
ALHOEWEL
de ziekte aangetast worden, is

.1""1...

het een onderwerp
dat in de
doofpot gestopt wordt. Bijna niemand
wil erover praten!
Zij gaat geluidloos en onopvaIlend te
werk. Zi j slaat onverwachts toe en tast
zelfs de levens van nog ongeboren generaties aan!
Sociaal probleem van de
aIIereerste orde
Sommige autoriteiten beweren dat dit
het voornaamste
sociale probleem in
Amerika is, waarbij meer mens en betrokken zijn dan bij echtscheiding.
"De ziekte tast mensen van aIle leeftijden, beroepen en standen aan", aldus

Dr. Lee Elgin, directeur der controledienst voor deze ziekte in Miami, Florida, VS. Hij voegde er aan toe: "We
hebben bankiers en zelfs dokters gehad
die geInfecteerd waren."
Over welke ziekte hebben we het
hier? Welke ziekte is dit, waar zo zelden over gesproken wordt, maar waar
MIL]OENEN door aangetast zijn?
Geslachtsziekte!
Een universiteitsarts
in Amsterdam,
P. M. Dikkenberg,
werd onlangs gevraagd of geslachtsziekte de laatste drie
a vier jaar toegenomen is. Hij zei: "Absoluut. De laatste 5 a 10 jaar is het sterk
toegenomen. Onder studenten de laatste
3 a 4 jaar."
"Gonorroea is nu !iit de hand gelo-
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pen" waarschuwde Dr. William Brown,
hoofd van de actie tegen geslachtsziekten van het Nationaal Consultatiebureau
voor besmettelijke ziekten in Atlanta,
Georgia, VS. Deskundigen van dit bureau hadden voorspeld dat er verleden
jaar 1,5 miljoen Amerikanen hiermee
besmet zouden worden - een stijging
van 25% in twee jaar en het dubbele
van tien jaar geleden.
Ook de Amerikaanse
Vereniging
voor Volksgezondheid schat dat elk jaar
ongeveer 1 500 000 mensen besmet
worden.
Maar WAAROM is men bevreesd om
openlijk met het onderwerp voor de dag
te komen en het ronduit en openhartig
te bespreken? Waarom zijn zo velen te
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en
bang het onder ogen te zien steken hun hoofd in het zand?
Een dergelijke houding kan er slechts
toe bijdragen dat de toenemende verwoestingen, die dit probleem aanricht,
nog groter worden!
Wij kunnen geen enkel probleem oplossen door onze ogen er voor te sluiten!
Geslachtsziekte is tegenwoordig een
ERNSTlGE plaag. Toch had het lOver
niet hoeven te komen, als de echte
waarden van het leven aan de ouders en
de jeugd van tegenwoordig onderwezen
waren.
Sommige deskundigen
zeggen dat
slechts 10% van alle gevallen gemeld
wordt - de rest gaat de doofpot in en
vordt geheim gehouden uit schaamte en
\..,.,
.
vrees voor de ermee gepaard gaande
schandvlek.
Maar de VS staat niet alleen wat
het bezwijken aan deze gesel van het
vlees betreft!
Een veelkoppig wereldomvattend
monster
Venerische ziekte steekt over de hele
wereld haar afzichtelijke kop op. Dr.
Emanuel Snell, directeur van de controledienst voor besmettelijke ziekten in
Manitoba, Canada, verklaarde dat "geslachtsziekte in Noord-Amerika
en de
gehele westerse wereld UIT DE HAND GELOPEN IS" (Canadian Press, 24 okt.
1968) .
Ook in West-Europa heeft de ziekte
(.",pidemische vormen aangenomen. Engeland staat op de rand van een epidemie.
Bepaalde delen van zwart Afrika vertonen de hoogste cijfers ter wereld.
Een regeringsbrochure vermeldde dat
"geslachtsziekten OVERAL TER WERELD
toenemen. Door de moderne vervoermiddelen is geen enkel land meer van
andere landen ge'isoleerd . . .
"Syfilis en gonorroea zijn nergens
onder volledige controle gebracht. Van
de 106 landen die verslag uitbrengen
aan de WereldgelOndheidsorganisatie,
meld den 76 landen dat syfilis in to enemende mate voorkwam" (Venereal Disease - A Renewed Challenge, bIz. 4).
Een recente uitgave van het Britse
Medische Genootschap berichtte dat in
Engeland tegenwoordig
meer mensen
geslachtsziekten hebben dan in enige
andere peri ode gedurende de laatste 1320 jaar. Nieuwe resistente vormen van'
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gonorroea worden uit Sydney, Australie
gemeld, en het snel toenemende aantal
besmette schoolkinderen
verontrust de
autoriteiten daar. Meisjes onder de 20
jaar vertegenwoordigden
in 1968 38%
van alle gevallen; voor 1969 verwacht
men dat de cijfers dichter in de buurt
van 45% zullen liggen!
In Ontario, Canada, heeft het aantal
gevallen van gonorroea zich sinds 1955
bijna verdubbeld, en onder meisjes van
17-19 jaar is het aantal in de laatste 10
jaar meer dan verdubbeld.
Het aantal gevallen van "Vietnam
Rose" - zoals de Amerikaanse militaiheeft het
ren gonorroea noemen hoogste cijfer bereikt dat ooit, in alle
oorlogen waarin Amerikaanse militairen
betrokken waren, bereikt werd. V olgens
de rapporten is een op de vier soldaten
ermee besmet! V olgens de Wereldgezondheidsorgani'satie
waren
bij een
Amerikaans onderdeel in een jaar tijd
naar schatting 700 van de 1000 man besmet!
Gonorroea is wellicht het grootste besmettelijke ziekteprobleem
ter wereld!
Maar waarom? Wat is de oorzaak van
deze enorme toename?
De gevolgen van de
"vri je liefde"
De waarheid is dat we in een wereld
van vrij geslachtelijk verkeer leven. Ontucht wordt misleidend "vrije liefde"
genoemd. Overs pel gaat schuil achter de
naam "sleutelclub".
Weinigen zijn er zich echter van bewust dat homosexualiteit voor een groot
gedeelte de oorzaak is van deze schrikbarende stijging van geslachtsziekten!
En homosexuelen kunnen soms wel
20 of meer "contacten" op een enkele
dag hebben. Syfilis en gonorroea worden van de ene op de andere persoon
overgebracht door onwettig geslachtsverkeer - door vrij geslachtelijk contact met iemand die de ziekte in cen besmettelijk stadium heeft. Naar schatting 45 000 vrouwen in Los Angeles en
omgeving fungeren als "wandelende reservoirs" van ziekten, en zullen iedereen, die dom genoeg is sexueel contact
met hen te hebben, besmetten!
Deze ziektes verspreiden
zich niet
door de lucht, zoals velen ten onrechte
geloven; ook worden zij niet door insecten overgebracht, of door voedsel of
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water. Het is vrijwel uitgesloten dat iemand venerische ziektes kan oplopen
door de bril van een W.e., drink-fonteintjes, deurknoppen
of soortgelijke
zaken. Waarom zijn opvoeders en doktoren in het algemeen in gebreke gebleyen om te waarschuwen dat men persoonlijke "sociale" ziektes oploopt door
het breken van de wetten die het gel uk
en de gezondheid van de mens regelen?
Waarom hebben de kerkelijke leiders
vaak vooraan in de rij gestaan van hen
die het breken van de wetten bepleiten,
die ingesteld zijn om het juiste gebruik
van sex in het huweli jk te regelen?
Zijn we de betekenis vergeten van:
"Gij zult niet echtbreken"
(Exodus
20:14) en "Ontvlucht hoererij" (I Cor.
6:18)?
Wanneer zullen wij ophouden, onszelf voor de gek te houden? "Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door
hoererij bezondigt men zich aan zijn
eigen lichaam" (I Cor. 6:18).
Geslachtsziekten
zijn niet nieuw op
het wereldtoneel. Zij hebben beschavingen door aIle eeuwen heen geplaagd.
Onder de heidenen uit de oudheid vindt
men sommigen van de laagste, me est
verachtelijke en aanstotelijke voorstanders van sexuele perversie. Homosexualiteit tierde welig. Sommigen van's werelds meest beminde, gerespecteerde en
in aanzien zijnde wijsgeren waren homosexuelen !
Maakt het misschien enig verschil wat
God over hen te zeggen heeft?
Leest u maar!
"Zij beweerden wijs te zijn maar werden dwazen . . . Daarom heeft God hen
prijsgegeven aan hun onreine begeerten,
zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij
htbben de goddelijke waarheid verruild
voor de leugen. .. Daarom heeft God
hen overgeleverd aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de
tegennatuurlijke.
Eveneens hebben de
mannen de natuurlijke gemeenschap met
vrouwen opgegeven en zijn in lust
voor elkander ontbrand [en nooit voldaan!]:
mannen plegen ontucht met
mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve
het verdi en de loon [inclusief geestelijke
problemen, f rustraties, schuldgevoelens,
ontevredenheid,
ellende, lijden en geslachtsziekten!]
voor hun afdwaling"
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(Romeinen 1 :22-27, Willibrord-vert.).
Toegevendheid, onverschillighe.id, gebrek aan belangstelling
van de kant
van het publiek en de wijdverspreide
promiscui'teit als gevolg van het neerhalen van de morele barrieres en sexuele
beteugeling in de samenleving over het
algemeen, en tens lotte, thans, de totale
ineenstorting van iedere vorm van moraal - dit zijn de oorzaken van de
nieuwe plaag van geslachtsziekten
die
de wereld geselt!
Het wordt tijd dat autoriteiten en ouders zich dit begonnen aan te trekken.
Het gebruik van de "pil" op grote
schaal kan zwangerschap
voorkomen,

fJ~l

Vall Herbert

(Vervolg

W. Armstrong

van pagina 3)

alles aan wat zij steeds gehoord, gelezen, of geleerd hebben. En zij nemen
automatisch alles aan wat hun groep
gelooft. Zij "gaan mee", omdat zij
graag "erbij"
willen horen. Verder
zullen mens en doorgaans geloven wat
zij willen geloven, of het waar is of
niet. En zij weigeren te gel oven wat zij
niet wens en aan te nemen, hoe waar het
oak moge zijn.
Vervolgens heb ik verteld hoe ik, op
een geheel afwijkende wijze, tot begrip
van de ware redenen van's
werelds
kwalen

-

hun

oorzaken

en de oplos-

singen - gekomen ben. Ik yond bewezen wat ik niet wou geloven.
In feite had ik geleerd dat de meeste
van de grote geesten helemaal niet bij
machte zijn de antwoorden te begrijpen
omdat zij nooit de belangrijkste FUNDAMENTELE kennis
onderwezen
zijn.
Zij kennen de betekenis en het doel van
het leven niet. Zij weten niet wat een
menselijk wezen werkelijk IS! Zij kennen het verschil tussen het dierlijk brein
en de menselijke geest niet. .En zij
weten niet wat dat verschil uitmaakt.
Daar zij de waarheid over de samenstelling van de menselijke geest niet
begrijpen, gaan psychologen van een
totaal verkeerd begrip der menselijke
natuur uit. Daarom is heel hun onderwijsstructuur van de psychologie op een
verkeerde stelling gebaseerd. En ik heb

maat het kan geen geslachtsziekte voor.
komen !
Wat kunt u tegen dit groeiende probleem doen? Hoe kunt u uw kinderen
beschermen en hen leren hoe zij de gevaren en risico's van vrije geslachtelijke
omgang - minnekozerij, vrijerij en de
daarop volgende ontucht kunnen vermijden?
De ,antwoorden hierop zijn samengevat in onze brochure Iedel' hllwelijk kan
gelllkkig zijn en het Engelstalige boekje
Modern Dating.
Schrijf ons am een exemplaar van
deze boekjes, die in het algemeen belang gratis aangeboden worden!
0

ook opgemerkt
dat bijna elke fout
gebaseerd is op een verkeerd beginsel,
dat verondersteld of achteloos als vanzelfsprekend aangenomen wordt, zander
vraagteken of bewijs. En wanneer de
stelling verkeerd is, is oak de gehele
structuur waarop de argumenten gebaseerd zijn, verkeerd.
De stelling waar men van uitgaat is
dat de menselijke natuur in wezen goed
is. Dat heb ik oak eens geloofd. En to en
op een zekere dag, 36 jaar gel eden,
kwam ik in contact met een hoogst uitzonderlijke plattelandsdokter.
Hij was
een uitzanderlijke filosoof.
"Er is niets in de hele schepping van
God", verklaarde hij Flechtig, "waarop
de mens ooit zijn handen heeft kunnen
leggen, dat de mens niet besmeurd
verdorven, gerulneerd,
beschadigd of
vernield heeft."
"Kom nou, dokter", riep ik glimlachend uit, "wij mensen kunnen tach
niet z6 slecht zijn".
"Noem me een ding", daagde hij me
uit.
Op dat ogenblik kon ik nergens op
komen. Maar het leek tach een verbazende, zo niet ongelofelijke uitspraak.
Sindsdien heb ik getracht iets te vinden
dat de mens niet besmeurd, beschadigd of verontreinigd heeft. Op 't eerste
gezicht meende ik een voorbeeld van de
vooruitgang der mensheid gevonden te

hebben

-

Februari-Maart

W AARHEID

of tenminste iets dat niet

beschadigd was. Maar bij nader onderzoek bleek dit toch niet za te zijn. Nu,
36 jaar later, ben ik er nag steeds naar
op zoek.
Mijn idee over de menselijke natuur
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UW ABONNEMENT
OP DE
ECHTE WAARHEID BETAALD IS
Zo velen vragen:
"HOE komt het dat

HOE

mijn abonnement al betaald is? W AAROM
kan ik dat zelf niet betalen? HOE kunt u
een tijdschrift van zo'n kwaliteit uitgeven,
zonder enige advertentie-inkomsten?"
Het antwoord is verbazingwekkend,
maar
toch z6 eenvoudig!
De ECHTE WAARHEIDis volkomen uniek. Uw reeds betaald
abonnement is daar slechts een voorbeeld
van. Dit tijdschrift geeft u INZICHT in de
zich snel wijzigende
toestanden
in deze
wereld

-

de socia Ie kwesties,

onze

gezins-

problem en en uw persoonlijke
vraagstukken. Wij geven u de betekenis en het doel
van het menselijk bestaan.
Andere nieuwsmedia
rapporteren
vaak
alleen maar het nieuws en de ve1e wantoestanden in deze were1d. De ECHTE W AARHElD geeft u evenwel het hoe en het
waar011l en hoe de praktische oplossingen
er ui t zullen zien!
De mod erne wetenschap
heeft
zicuitgegeven als de "Messias", die de werel;:
van haar problemen
zou verlossen.
In
tien jaar tijds is de wetenschappelijke
kennis verdubbeld - maar in die zelfde tijd
hebben de wereldproblemen
daar gelijke
tred mee gehouden!
Het communisme kwam naar voren met
de leus: "Anderen hebben aangetoond hoe
(slecht het met} de wereld is; we moeten
daarom
de were1d veranderen!"
(Karl
Marx.)
Vandaag - na vijftig jaar communisme - kunt u het resultaat zien in
het verschil tussen Oost- en West-Berlijn!
Wetenschap, technologie, communisme en
fascisme hebben bewezen valse verlossers te
zijn! Alles wat de mens en tot dusverre
geprobeerd hebben, heeft deze vraagstUkken
niet op kunnen lossen. Zij kennen de WEG
niet die naar VREDE leidt - zelfs de ZIN
VAN HET LEVEN kennen zij niet.
De redakteuren van De ECHTE W AARHElD
hebben het daarom gewaagdzander zich hiervoor te verontschuldigen
- om naar die Bron te gaan, die de antwoorden geeft en met onfeilbare zekerheid
de oplossingen aan de hand doet. Ongeveer
een derde ervan bestaat uit toekomstvoor"
spellingen

die, naar

het schijnt,

door

geleel-

den, godsdienstige
organisaties, regeringen
en opvoedkundigen
volkomen
over het
hoofd
zijn
gezien.
Toch
hebben
de
gebeurtenissen
van de afgelopen 2500 jaar
bewezen dat deze voorspellingen
volkomen
betrouwbaar waren!
Men weet eenvoudig niet dat we ons voor
een bepaald doe1 hier op aarde bevinden
en dat dit onbegrepen
Boek in feite de
Handleiding
is, waarin onze Schepper het
doe1 van ons bestaan uiteenzet! Het heeft
te maken met de huidige were1dsitUatie.
Maar het slaat niet alleen op deze tijdde voorspellingen
verschaffen ons ook een
blik in de toekomst! Er bestaat geen andere
Bron waardoor we de tijd waarin we nti
leven beter kunnen begrijpen! En de Auteur
van deze Bron zegt: "Om niet hebt gij het
ontvangen, geeft het om niet."
Wij geven u de zuivere waarheid! Ze
is onbetaalbaar - we kunnen er eenvoudig
niets voor vragen. Dat is ons beleid. Een
naar verhouding klein aantal medewerkers
heeft zich vrijwillig bij ons aangesloten om
dit unieke beleid moge1ijk te maken. Wij,
en zij, danken u uit de grond van ons
hart dat u het ons mogelijk maakt, u te
dienen. Het is werke1ijk "meer gezegend
te geven dan te ontvangen." Dank u wel
. dat u ons dit plezier gunt!
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begon te veranderen. Vervolgens begon
ik aan te nemen dat de menselijke
natuur een combinatie van goed en
kwaad was. Men zou misschien nog een
artikel of brochure kunnen opgraven dat
ik geschreven heb, waar die bewering
in staat. Maar ik ben genoodzaakt
geweest - aan de hand van feiten en
bewijzen - van mening te veranderen.
Het "goede" is er eenvoudig
niet,
ondanks de algemene aanvaarding van
het tegendeel.
Waarom denken de mensen dat de
menselijke natuur goed is? Eenvoudig
omdat de menselijke natuur IjDELHEID
is. Het moeilijkste voor de aangeboren
ijdele natuur van de mens is te beken(..1en dat het ongelijk heeft.
De menselijke natuur wenst niet te
zeggen: "Ik ben slecht. Ik heb ongelijk.
Wat ik geloof is fout. Wat ik gedaan
heb is verkeerd." De menselijke natuur
wenst gelijk te hebben (of te geloven
dat zij gelijk heeft), terwijl zij verkeerd
doel! Zij wil van zichzelf denken dat
zij goed is, en niet slecht.
Juist deze trek van de menselijke
natuur heeft de zogenaamde deskundigen ertoe geleid te geloven dat de menselijke natuur automatisch goed is.
De menselijke natuur heeft vaak de
impuls in gramschap en verontwaardiging op te vliegen wanneer zij ervan
beschuldigd wordt ongelijk te hebben,
of verkeerd gehandeld te hebben, zelfs
(.,wanneer
ze schuldig is. Ik neem aan dat
ik enkele verontwaardigde
brieven van
sommigen van onze lezers zal ontvangen, die mij deze uitspraak kwalijk
zullen nemen, Want, als de menselijke
natuur in wezen slecht is, en niet goed,
dan sluit dit ook al mijn lezers in. Maar
als het u, beste lezer, insluit, denk er
dan aan dat ik mezelf ook insluit. En ik
heb me sinds lang bij dit feit neergelegd.
Is het een teken van onwetendheid of
zwakheid als men zijn fouten toegeeft
en naar de waarheid overgaat? Brengt
het iemand in discrediet door te bekennen dat hij ongelijk heeft gehad? Ik
denk - zoals ik hierboven reeds vermeld de - dat dit in 't algemeen de
moeilijkste
opgave voor iemand is.
Maar niet meer voor mij. Ik heb moeten
toegeven dat ik ongelijk had onder heel
vernederende omstandigheden.
Abraham Lincoln, die meer dan hon-
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derd j aar geleden President van de Verenigde Staten was zei: "Ik zal nieuwe
zienswijzen aannemen zolang het juisle
zienswijzen blijken te zijn." Hij was
een moedig man.
Wat mij echter betreft vind ik dat
hoe meer ik mijn fouten beken en naar
waarheid, die bewezen is overga, hoe
minder dwaling er overblijft om verworpen te worden.
Toen
de plattelandsdokter-filosoof
beweerde dat alles wat 's mensen handen aangeraakt hadden, bezoedeld, verdorven, geruineerd was, bedoelde hij
eenvoudig dat de mens de goede, door
God gegeven dingen VERKEERD TOEPAST!

Er zijn twee fundamentele, algemene
levellSUJijzen. Vaak omschrijf ik ze als
de weg van het GEVEN en de weg van
het NEMEN. De ene is de weg van
onbaatzuchtige
innerlijke
bezorgdheid
en medeleven met de ander. Onbaatzuchtige innerlijke bezorgdheid en medeleven is de ware, juiste definitie van het
woord "liefde". Dit is de enig ware en
praktische levenswijze. Het is de enige
weg die vruchten afwerpt.
is

Niet velen geloven dit. De mensheid
altijd
de tegenovergestelde
weg

opgegaan

-

de weg van nemen, hebben,

zich toeeigenen. De weg van wedijver,
van altijd aan het langste eind te willen
trekken. De weg van ijdelheid, hebzucht, begeerte. Van afgunst, nai jver,
wrok, haat. De weg van strijd, geweld,
oorlog.
De mensheid denkt dat dit de beste
weg is. De mens heeft deze handelwijze
gedurende
6000 jaar op de proef
gesteld. Hij heeft zijn les in ontevredenheid, misnoegdheid, ellen de en menselijk lijden geschreven. Hij heeft het in
menselijk bloed, in moord en in oorlogen geschreven. Maar hij WEIGERT die
les te laen. De menselijke natuur wil
niet bekennen: "Ik heb ongelijk".
Kijk
bijvoorbeeld
eens naar de
instellingen voor hoger onderwijs, waar
de leiders van morgen geschoold worden. Nagenoeg allen volgen de weg van
de weg van
de menselijke natuur ZELFBEHAGEN, de weg van promiscuiteit, van de "Nieuwe
Moraal", van
ijdelheid, afgunst, wellust en hebzucht.
Wat is het gevolg van die weg? Protest,
opstand, demonstraties, geweld, chaos.

19

En dan zij n er de drie academies van
in Pasahet Ambassador College dena, Californie, in Texas en in Engeland. Hier treft u jonge mannen en
vrouwen van het hoogste gehalte aan jonge mensen met een DOEL - jonge
mensen die onderwezen worden in de
weg van onbaatzuchtige bezorgdheid en
medeleven met anderen, van zelfdiscipline en van de ware morele en geestelijke, zowel als intellectuele waarden.
Hier ziet u studenten en hoogleraren die
gelukkig zijn! Zij lachen u vrolijk
toe, zij stralen opgewektheid uit! Zij
GENIETEN van het leven! Zij vinden
deze levenswijze
uitvoerbaar
en de
moeite lonen! Zij verrijkt het leven,
maakt het leven vollediger en overvloediger.
Vroeger, als jongeman van tegen de
twintig, nam ik de filosofie van de oude
Griekse en de Romeinse filosofen over
het leven en wijze van leven zonder
meer aan. Dit streelde mijn intellectuele
ijdelheid. Ik was van mening dat dit me
tot een ontwikkeld man stempelde het verhoogde mijn status. Maar nadat ik
de ware LEVENSWIjZE ontdekt had
- de levenswijze van geven en delen in
tegenstelling met krijgen en nemen
besefte ik dat deze heidense filosofen
van vroeger een heel verkeerde en nietlonende levenswijze nastreefden. Nochtans oefenen hun filosofie en verkeerde
theorieen vandaag nog in hoge mate
een betoverende aantrekkingskracht
tot
intellectuele ij delheid uit.

-

En waarom? Zi j, noch hun opvolgers
in het hedendaags
hoger onderwijs,
hebben begrip van de fundamentele
basis van kennis gehad. Zij wisten niet
WAT de mens is, WAAROM de mens is,
wat zijn bestemming is, en HOE het
werkelijk doel van het leven te vervullen. Zij hebben de juiste LEVENSWIjZE
niet gekend!
Zij hebben zelfs zichzelf niet begrepen. Zij hebben de menselijke GEEST,
en de diepe afgrond tussen die geest en
het dierlijke brein niet begrepen.
In een komend nummer hoop ik op
dit onderwerp nog verder commentaar
te leveren en uit te leggen WAAROMde
grote gees ten van het heden en verleden
de belangrijkste
en meest kwellende
problemen van de mensheid niet kunnen oplossen. 0

IN DIY NUMMER

*

PERSOONLlJK
Deze maand geeft de heer Armstrong verder commentaar
op het in zijn vorig persoonlijk gesprek naar voren
gebrachte thema, en verduidelijkt
waarom degenen die
beroepshalve met wereldgebeurtenissen,
persoonlijke en
sociale problemen te maken hebben, de antwoorden hierop
schul dig blijven. Zie pagina 3.

*

DE

~

ONGELOOFLlJKE PARADOX VAN
DE JAREN '60

Het decennium van de jaren zestig heeft ons allen veranderd. Waar we ook mogen wonen, de wereldgebeurtenissen
van de afgelopen tien jaar hebben een andere wereld
geschapen - en stell en een geheel nieuwe toekomst in het
vooruitzicht. Zie pagina 4.

*

DE

~

ZIEKTE WAAR NIEMAND OVER
PRA TEN WIL

Een epidemie besluipt de jeugd. Honderden worden dagelijks besmet. Het is een onderwerp dat taboe is, maar het
woedt over de gehele wereld. Hier zijn de feiten - en wat
U eraan kunt doen! Zie pagina 16.
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