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ECHTE WAARHEID

schrijven ONZE LEZERS
raadsel?

met

versromming

geslagen

De ECHTE
Hoe her

hcdendaagse

tieners,

cn

dar

vandaag

is om dir

meedocn

de dag nog

mogelijk

zeer inreressan te en leerzame
verspreiden,

kosten

is mij,

van ecn dergelijk

blad, een raadsel.
moeten

lezen:

misstanden
worden

Want

door

blad gratis

bekend

met

kcurig

de

uitgcvoerd

Een icdcr zou het eens

er zoudcn

en

beter

dan

dagelijksc
begrcpcn

hcel

wat

moeilijkheden
en

uw uitgave

allecn een gezondc

overwonnen.

krijgt

men

niet

kijk op tal van zaken,

zonder

dat

in zo'n

we

het

wereld

bewust

aan dezc rotboel.

het misschien
oplossing

wij,

weten,

wcl, maar kunncn
met

de

leven

Of we weten

voor vinden, waardoor

meelopen

de

rest

van

onze

tijdgenoten.
"Om
zien in deze
andere
op

roch

tijd

van

wat

flirtpartijen,

stcl1cn

als u me

prijs

te

seks

cn

ontucht,

amusante

boekjes

klaarder
zou

ik het

de volgende

zou wil1en roesturen:

Echte vrOli-

.

te doen

werefd Vcln morgen - een bfik in de toekomst."
A.V., Geel, Belgie

is. Dat

men

het

tcr harte

mag

is mijn wens en van vele anderen.
met uw goede

en De ideclfe

werk."

H.R.N.,

.

Den

Haag

Afs li het omfijnde clrtikef op bfz. 32
feest. dcln is het rclcldrefopgefost/

Boeiende

lecruur

ik uw
"AI meer dan 2 jaar onrvang
rijdschrifr. Hocwel ik het niet altijd helemaal mer u cens kan zijn, blijkt De ECHTE

De

Echre

W AARHEID alrijd boeicndc

\Vaarheid

"Ik ben al jaren geabonnecrd
wetenschappelijke
tijdschrifren,

hierbij

maar

te

met

ook

de hoop

uit dat uw blad alle vragcn die de roekomst
ons

stelt

op

dezelfde

beantwoorden

wijze

zal

in de ruimste

blijven

zin van het

woord.
"Het
vrienden

wordt

gelezen

verschillcnde
hebben.

ook

door

en in Paramaribo

mcnsen

mijn
ken ik

die een abonncment

Paramaribo,

Suriname

,,!n een van uw vorigc tijdschriften
u het probleem

van dc rieners

ik zelf nog

van uw tijdschrift,

brochure:

'Zo kun jc nu een
mijn belangstelling.
het

lezcn

tiener

ik

ook

ontvangen

na

graag
en

de

1971
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F.L., Sr.-Eloois- Winkel,

lezcn. Mijn belangstelling
vorderde;

accepreren,

niet

Belgie

het
eigen

mening

ik

alles

we/ omdar

richting

is noodzakelijk

denkwerelden

groeide naarmate

omdat

misschien

ook

mer

in conract

re komcn

zeker

stel1en.

te

dat ik ook de volgende

hebt

.

D.F"

lezer bcn

het artikel
zijn'

van clat artikel

ovcr

kon

dadelijk

om je
Is

was ik
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Daar

denken.

een heel andere
tijdschrift

te zijn
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"De ECHTE W AARHEID hecfr ongetwijfeld anrwoord
gegevcn
op vcrschillcndc
vragen in divcrse sccroren van de wetenen ik spreek

lectuur

op anderc

zo'n uniek blad heb ik nooir eerder kcnnis
gemaakt, en dan nog geheel kosteloos!

schap

br.rip
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misschien

wefijkheid - een verforen klinst'?
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8uiur

er geen
we blijven

maar vaak ook kan men lezen wat er aan
nemen,

lIoor ..n

4e jaargang
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W AARHEID wil1cn onrvangen.

te
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door
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Persoonlijk
van

D;t schrijven onze

-

B;nnenz;jde

Pe~oonmk
Wat
om

Mevrouw
Gandhi vertelt mij over
haar schrikbarende
verantwoordelijkheden

EEN VAN~de afschuwelijkste
ooit
grote
mensenmassa's

rampen die
kunnen

treffen, is zojuist op de schouders van een vrouw
gelegd als een van de talrijke
problemen
die
opgelost moeten worden.
De gehele wereld werd geschokt toen het nieuws
wereldkundig
werd gemaakt over de toenemende
massale sterfgevallen
door de cholera-epidemie
onder de vluchtelingen
van Oost-Pakistan
naar India.
Tijdens mijn persoonlijke ontmoeting in december j.l. met
de minister-president
van India, vertelde mevrouw Indira Gandhi
mij over de verpletterende
last van de problemen die tot haar
verantwoordelijkheid
behoren. Eén van haar ernstigste problemen
was dat van de Pakistaanse vluchtelingen die toen met ongeveer
1500 man per dag over de grens India binnenstroomden
behoeftig en hulpeloos en die door haar overbelaste regering
gevoed, gekleed en gehuisvest moesten worden.
Na mijn bezoek aan haar, barstte het Pakistaanse probleem
uit alsof "de hel losgebroken was". In Oost-Pakistan
brak een
burgeroorlog uit. Het vluchtelingenvraagstuk
nam in overstelpende mate toe. Vervolgens brak eind mei de cholera-epidemie
uit, die zich begin juni tot een reusachtige ramp uitbreidde. En
daarbij braken op 5 juni nog de moessonregens los over oostelijk
India. Op dat moment werd in India geschat dat de uitbreiding
van de cholera in India reeds 5000 vluchtelingen
uit OostPakistan gedood had.
Mevrouw Gandhi was onmiddellijk naar Calcutta gevlogen
om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de epidemie. Ze
had andere landen om hulp gevraagd. Medische hulp werd door
de lucht naar Calcutta aangevoerd uit Engeland, de Verenigde
Staten en andere landen. Op 5 juni sloten drie Indiase Staten,
Meghalaya, Tripura en Assam hun grenzen voor verdere vluchtelingen. In Oost-Pakistan, waar geen medische hulp beschikbaar
was, waren de toestanden nog erger. Enorme vluchtelingenkampen werden snel opgezet om te voorkomen dat de choleraepidemie zich naar Calcu tta en andere steden en dorpen zou
uitbreiden.
Toevallig schrijf ik het "Persoonlijk" -artikel van deze maand
(Zie verderpagina 29)
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ONZE OMSLAGFOTO
lndira Gandhi werd geboren in de
Noordindiase
stad Allahabad.
Zij is
de dochter van )awahar1al Nehroe,
de eerste minister-president
van lndia. Mevr. Gandhi onrving haar opleiding in lndia, Zwitser1and en Engeland. Zij bekleedde van 1964 tot
1966 de post van minister van voorlichting en radiodienst.
Ze kreeg de
post van minister van buitenlandse
zaken aangeboden,
maar aanvaardde
die niet. Mevr. Gandhi werd lndia's
derde minister-presidenr
in januari
1966, na de dood van Lal Bahadoer
Shastri.

Wat is de beste
leeftijd om te
.

TROUWEN?

Waarom
zijn er zoveel
onge/ukkige
huwelijken?
Waarom neemf hef percenfage
aan echfscheidingen
foe? Welke kans heeft een
fienerhuwelijk
om fe 5/0gen? Sesfaaf er een ideo/e
leeffijd
om fe frouwen?
Hier zijn de anfwoorden,
onf/eend aan een schaf von
ervaring
aan huwelijk5raadgevingen.
door Herbert W. Armstrong

,,I

I

/

K DACHT dat ik zonder

Arie niet
kon leven", zei Gloria, "en dus
vroeg ik mijn ouders voor mij te

tekenen. 1k ben zestien en Arie is negentien jaar oud. Natuurlijk wilden mijn
ouders niet dat ik trouwde. Maar ik zei
tegen mijn moeder dat ik zou weglopen
of zwanger worden als zij niet tekende.
Nu zijn we twee maanden getrouwd en
het is helemaal niet zoals ik het me
voorgesteld had.
"lk dach t dat Arie een grote, sterke
man was, maar zodra we getrouwd waren,
leek het of hij begon te veranderen. Hij
zag er 20 knap uit en hij was zo vriendelijk.
Nu is hij zo bang en zo'n lafaard. Hij is
z'n baan kwijt en weet niet hoe hij aan
een andere moet komen. Hij zegt dat ik
een baan moet zoeken om te helpen. 1n
plaats van groot, sterk en knap is hij nu
plotseling roch zo laf. Hij is net een bang
kind. En hij zegt dat ik onvolwassen ben!
"Getrouwd zijn is helemaal niet zoals
ik gedacht had. 1k weet niet meer precies
hoe ik het me voorgesteld had, maar toch
prettiger - romantischer - anders. De dag
na de bruiloft wist ik dat we een grote
fout gemaakt hadden en sindsdien is het
alleen nog maar erger geworden. Arie is
razend op me en vloekt omdat ik niet kan
koken; ik heb nooit in mijn leven een
bed hqeven opmaken totdat we getrouwd
waren en toen kwam ik tot de ontdekking
dat ik niet wist hoe ik het doen moest.
Je weet hoe het gaat. Mijn moeder deed
alles voor me - waste mijn kleren en
streek ze - en ging ze zelfs voor me
kopen. Thuis had ik nooit enige verantwoordelijkheid. En nu zitten Arie en ik
Foto:

Ambossador

College

elkaar

voorrdurend in de haren. Hij kijft

voortdurend

op me omdat

hoe ik iets moet
gefrusrreerd

ik niet

weet

doen en hij is helemaal

en zegt' dat er niets

in het

leven de moeite waard is om voor te leven.
Hij wil almaar

seks en ik niet.

boos

omdat

op hem

bedachtzaam
kwaad op
ongevoelig

voor

hij

rne

helemaal

is en

hij

mij en zegt dat
ben en hij heeft

een paar keer geslagen.

Toen

baan

niet
wordt

ik seksueel
me ook al
hij nog een

baan had, gaf hij mij geen
heeft hij zelfs geen

Ik word

geld

meer.

en nu
Hij

laat

me 's avonds al1een thuis en gaat dan met
zijn vrienden
op stap; hij heeft zelfs
afspraakjes

gehad

netjes van vroeger.
vertel1en wat
heb.

Wat

met

vriendin-

Ik wil mijn ouders

voor

moet

sommige

een
ik

fout

niet

ik gemaakt

beginnen?

Het

is

helemaal niet zoals ik het me voorgesteld
hadl"
Welke kans heeft een tienerhuwelijk
te slagen en gelukkig
Een

om

te zijn'

fifty-fifty

kans?

In de V.S. is de kans zelfs minder dan
/ifty-/ifty I Amerikaanse
statistieken
bewijzen het' Meer daarover later.
Bestaat er een IDEALE LEEFTI]D om te
trouwen' JA, INDERDAADI Ook daarover
later meer'
Maar al1ereerst: HOE KOMT HET dat er
vandaag
zoveel huwelijken
mislukken'
VANWAAR KOMT de alarmerende
in ONGELUKKIGE huwelijken,
gezinnen en echtscheidingen'

stijging

ontwrichte

Hiervoor bestaat niet een reden, maar
er zijn VERSCHILLENDEoorzaken. Een van
de voornaamste

is TE ]ONG trouwenl
DE
STATISTIEKEN - de FEITEN - ronen aan
dat in Amerika iets minder dan de helft
van die huwelijken

oorzaken

Wat er ook moge gebeuren, er is altijd
een oorzaak. Er is altijd een oorzaak
geweest voor elk gevolg.
Wat
berreft
ongelukkige
en opgebroken
huwelijken
zijn er vele oorzaken, maar sommige ervan
zijn elemenrair
en fundamenreel.
Waarschijnlijk
is de hoofdoorzaak
dezelfde als die van al1e oorlogen en al de
moeilijkheden
van de mensheid
- DE
MENSELI]KENATUUR!
De

menselijke

natuur

- misschien heeft zij aan zijn verlangens

"In de meeste gevallen
van ongelukkige
of gebroken
huwelijken
waarmee
ik in contcict
kwam waren
het huwelijken
van mensen
die te jong trouwden. JJ
niet wil1en voldoen

of misschien

geeft hij

haar geen ge1d of is hij niet attenr

voor

zijn vrouw - zodra de een op de ander
z'n tenen trapt - van dat ogenblik
af
verdwijnr
het gevoel van verbondenheid.

slagen.

De fundamemele

IJdelheid is eigenliefde - egocenrrisme. De
menselijke natuur is een neerwaarts gerichte kracht die de mens COt ijdelheid
aanzet. Zij heeft de neiging eerst aan
zichzelf te denken en daardoor het zelf
boven al het andere te verheffen. Op zijn
beurr wekt dit begeerte, hebzucht, nijd,
afgunst en haat op.
Ik heb al dikwijls uitgelegd dat het
ZELF, in de bredere zin van het woord,
heel uw eigen wereld - als het ware uw
eigen koninkrijk - uitmaakt. Het omvat
datgene wat aan het zelf coebehoorr en.
datgene waar het zelf zich mee verbonden
voelt.
Een jonge man en een jonge vrouw
worden op elkaar verliefd - of tenminste
zij beelden zich indat zij verliefd op elkaar
worden - en trouwen. Hij beeldt zich in
dat zij hem toebehoorten dat zij met hem
verbonden is en, zolang al1es goed gaat,
dat z,ij van hem deel uitmaakt. En zij
beeldt zich op haar beurt hetze1fde in van
hem.
Maar zodra het verkeerd begint te gaan

is

I]DELHEID.

Het ZELF komt
De ander

maakt

in opstand

tegen de 'ander.

dan niet langer

deel uit

van het ze1f.
En dan?
En dan zegt zij in bittere
,,,
mannen zijn woeste1ingen

wrok:

En dan zegt hij met evenveel
en gefrustreerd
frigide vrouw".

ressenrimenr:

"Al1e

bitterheid
"Zij

is een

Met andere woorden, wat is het precies
wat men gewoonlijk
ten onrechte
liefde
noemt?

Het is geen werke1ijke liefde. Het is
veelmeer een soorr van gevoe1, een indruk
dat men verliefd is - door iemand becoverd
en bekoord wordt, in hanscochtelijk
verlangen onrstoken
te zijn en door onberedeneerde harrscocht
verblind
te worden.
Het is meegesleept worden door een hartscocht van verwachte
extatische
verrukking. Nog duide1ijker uitgedrukt
is het
een verwachting
die opgewekt wordt door
de hoop iets van de ander te ONTVANGEN,
te KRI]GEN en te HEBBEN.
Werkelijke en ware liefde is fundamentee1 een ONBAATZUCHTIGE, INNERLI]KE BEZORGDHEID VOOR HET WELZI]N VAN DE
ANDER. Het is een oprechte bezorgdheid
voor het welzijn van de ANDER, niet voor
het ZELF. Wanneer het bezorgdheid
is voor
het ZELF - zoals de zogenaamde
"liefde"

in bijna e1ke liefdesgeschiedenis

-

is het

in feite WELLUST en geen ware LlEFDE!
Ongetwijfe1d
zijn meer dan 99% van
al1e huwe1ijken gebaseerd op deze VALSE
"liefde",
ongeacht
aangegaan werden.

op

welke

leeftijd

zij

Zolang zij hem behaagt
- zolang zij
hem dit verrukkelijke
gevoe1 van verliefdheid, van heerlijk genot geeft - denkt hij
dat hij haar diep liefheeft. In werke1ijkheid
heeft hij datgene wat hij van haar krijgt
lief. En dit geeft hem het gevoel dat zij
van zijn eigen wereld, zijn eigen IK deel
uitmaakt.
Hij heeft zichze1f lief - en
zolang zij, in zijn ogen, deze verbondenheid aan ZI]N EIGEN IK blijft houden, zal
hij het gevoel hebben dat hij haar liefheeft.
Dit geldt voor beiden. Zolang zij gelukkig
is met hem - van hem krijgt wat zij
verlangt - het gevoel van saamhorigheid

blijft houden - zal zij het gevoel blijven
hebben dat zij verliefd op hem is.
Het EIGEN IK is gewoonweg de menselijke naruur.
Welke kansen heeft derhalve het gemiddelde huwelijk om te slagen' Er komen
meer faccoren dan deze ene bij te pas.
Maar zolang iedereen datgene van de ander
krijgt dat zijn EIGEN IK voldoening
schenkt, zal het huwelijk het uithouden.
Een andere fundamenrele faccor is van
religieuze aard. Tot de Eerste Wereldoorlog werd door de godsdienstige leerstel1ingen in de westerse wereld een soort van
aangekweekte overtuiging verspreid dat het
huwelijk in stand gehouden MOETworden
"tot

de dood ons scheidt".

Een groot

De ECHTE

4
gedeelte
van de huwelijken
hield ten
gevolge van deze overtuiging
stand, waar
zij vandaag op een echtscheiding
zouden
uitlopen.
Een andere faCtor .die vandaag als een
van de voornaamsre
OORZAKEN genoemd
kan worden
is van economische
aard.
V roeger
waren
vrouwen
economisch
meesral

van hun

De drang

echrgenoor

afhankelijk.

ror ZELFBEHOUD hield hen aan

hun echtgenoor gebonden

-

en dreef hen

aan om re rrachren hem "re bevredigen"
ondcr omsrandigheden
waartegen de moderne vrouw in opstand zou komen. Heden ren dage hebben vele vrouwen
een
baan en zijn zij mcer onafhankelijk.
Dir
brengr
mer zich mee dar zij her veel
minder nodig vinden hun echrgenoor
re
bcvrcdigcn rcgen hun eigen wil in en dar
zij mcer bcreid zijn dcsnoods hun echrgenoor re verlarcn en her gezin uireen re
larcn vallen. Hcr was waarschijnlijk
roch
gecn cchr THUIS als de vrouw buirenshuis
wcrkrc.
Een andere belangrijke
facror
moderne opvarring van gelijkheid

is

de
wie

..dc brock aanhecfr". \'Vanneer de echrgenom afsrand doer van zijn veranrwoordelijkhcid. dan neemr de vrouw die over.
Van narure

is de man besremd

de leiding

Oktober

W AARHElD

onervarenheid bij de tienerhuwelijken, is
het niet moeilijk te begrijpen waarom de
kans dat huwelijken onder tieners hebben
om te slagen minder dan fifry-fifty is'
De ideale leeftijd

om te trouwen?

Bestaat er dan een "ideale" leeftijd om
re rrouwen)
]a, inderdaad'
Enige

rijd

geleden

zegende

ik in

de

statige Memorial
Hall van Ambassador
College in Engeland een huwelijk in. Mijn
op een na jongsre kleinzoon Richard David

Armsrrong

die roen 2 Y2 jaar oud was.

vond de ceremonie
zijn mocder:

heel mooi en zci regen

"Mama. ik wil 66k rrouwen'"
,,0 ja)". anrwoordde
zijn mocder
museerd,

"en
rrouwen)"

willen

"Mer Karen".
prompr.

mer

wic

zou

antwoordde

je dan

geawel

kleine Dich

"Maar Karen is ner gcrrouwd.
Nu kan
ze nier meer mer iemand anders rrouwen."
"Nou. dan trouw ik mer Shei1a". besloot Dicky. Sheila is een aardig Iers meisje
dat roen srudenre op het college was.
"Maar Sheila is nu groot en op het
college", protesteerde
mama. "En als ze je
niet hebben wiP",

en de veranrwoordelijkheid
op zich re
nemcn. Hcden ren dage is de arme, door
de vrouw geregecrde panroffelheld van een
man
meer muis dan man - een
bebchelijk wezen. Heden ren dage groeien
jongcns op meer lijkend op meisjes dan
op echre kerels'
Deze - naasr nog vele andere - zijn

"Dan rrouw ik met
vlugge antwoord.

vandaag

de oorzaken

zinncn.

Zij zijn

ietwat ongewoon
zijn' Het huwelijk
is
niet voor kinderen, maar voor VOLWASSE-

van onrwrichre

ge-

de BAROMETER van een
I:\EE:-':STORTENDE beschaving - her TEKEN

AAN DE \X'AND dar her doodvonnis
van
de moderne maarschappij
voorspelt'
Een andere
BELANGRIJKE oorzaak
is
naruurlijk
dc ..nieuwe moraal" wat eenvouclig een verkeerde naam is voor een
rioolpur van immoralireit'
Wanneer

de maarschappij

ongebreidelde

en vrije voorhuwelijkse
seksuele omgang
bcginr re accepreren
en echtbreuk
door
ps\'chologen
cn wanneer

als ..goed"
de mcnsen

beschouwd wordr.
zich gaan "verma-

ken" in clubs waar echrgenorenruil
bedreven wordt. dan m6eren huwelijken
wel
ineensrorren
en
luidt
de
maatschappij
haar eigen doodsklok ~
\'Vannccr mcn al deze faCtoren in aanmerking ncemr rc zamen mer de onvolwassenheid.

her onvoorbereid

zijn en de

Het

Mama".

huwelijk
is niet
kinderen

We kunnen

misschien

was het

voor

wel eens glimla-

chen om het idee van twee- of driejarigen
die willen trouwen. Dit zou inderdaad wel

NEN' Het huwelijk
is een heel ernstige
aangelegenheid'
Het huwelijk brengt heel ernstige verantwoordelijkheden
met zich mee. Kinderen beseffen dit natuur1ijk nier. Het huwelijk is heel wat meer dan romantiek.
Het

is

meer

dan

mijmeren

van

een

"sprookjesprins",
of meegesleept
worden
in een droomwereld,
of in de armen van
een geliefde re liggen.
Maar wanneer wordr men volwassen)
Zijn veertienjarige
jongens en meisjes
nier volwassen)
Nee' Bijlange na
Laren we begrijpen WAAROM nier'
De

leeftijd

Op het ogenblik
weet men
onderwezen

van

kennis

nier~

opdoen

dar men geboren

wordr

niets. AU.ES moer geleerd en
worden' Zonder enige kennis
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of mer verkeerde kennis zijn we zo hulpeloos als pasgeboren baby's. Maar er zijn
zekere dingen die vele mensen niet leren.
b.v. de ideale leeftijd om re trouwen.
Al!es war een volwassene weet, of her
juist of verkeerd is. heeft hij sinds zijn
geboorte geleerd.
Het klinkr misschien vreemd of ongelooflijk, maar men 1eert meer gedurende
her eerste levensjaar dan in enig ander
daarop volgend jaar. Als een bab\' van een
jaar duidelijk kon praren met een volledige
cn voldoende grore woordenschar. zou u
sromverbaasd staan hoeveel hij in dir eersre
jaar gelcerd heeft'
Her tweede jaar leerr hij iers minder
dan her eerste en her derde jaar een beerje
minder dan her tweede. Geleidelijk aan
neemr zijn vcrmogen om re leren elk jaar
af. hoe klein her verschil ook is. Dit is
moeilijk re geloven om de eenvoudige
reden dar cen kind van rwee maar dargene
wat hij gedurende zijn tweede !evensjaar
bijgeleerd heeft aan zijn kennis van her
eersre jaar toegevoegd heefr, en datgene war
hij gedurende zijn derde jaar opgenomen
heefr aan zijn kennis van zijn tweede jaar,
en zo neemt zijn totale voorraad aan kennis
in de loop der jaren steeds toe.
Maar iemand die de 60 jaar gepasseerd
is kan iers nieuws in een voor hem
onbekend domein niet zo gemakkelijk
leren als een jongeman van 22 of 23 jaar.
Berekent dir dat een onrwikkeld man van
60 jaar minder weet dan een jongeman
van 22) Natuur1ijk niet! Onder dezelfde
voorwaarden, weet hij oneindig veel meer
omdar hij de rotaalsom van kennis van al
de jaren sinds de !eeftijd van 22 jaar aan
de kennis die hij op die leeftijd al had,
heeft kunnen toevoegen - en hij heefr ook
veel door ondervinding geleerd. Dir is een
reden waarom verstand met de jaren komr'
Maar een kind van twee jaar kan zich
niet heel diep in de studie van hogere
wiskunde, filosofie, kernfysica. handelswetenschappen, economie of kinderopvoeding
verdiepen. War het laatste berreft zouden
zijn opvarringen wel heel veel verschillen
van die. welke hij als vader zal hebben'
De eerste vijf of zes levensjaren zijn,
zoals de ondervinding aangeroond heefr,
her nurrigst besteed aan her leren van
fundamentele dingen die uiteraard door
kinderen behoren gelecrd re worden, zoals:
leren lopen, praren. eten. rennen, spe!en.
enz. Het kind leert b.v. war een auto en
een vliegruig is. Her leert over dieren en over ecn hoop andere dingen.

Okrober
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l>1en kan her zelfs leren rellen en een
deel van her alfaber leren. Nierremin wordr
de kennis die normaal op school onderwezen wordr, mer uirzondering
van de
kleurerschool,
her besr vanaf her zesde
levensjaar geleerd. Op die leefrijd kan her
kind leren schrijven, lezen en eenvoudige
woorden spellen. In sommige landen beginr her op die leefrijd een rweede raal. re
leren. Gedurende
de volgende
rien jaar
verwerfr her geleidelijk al de elcmcnraire
kennis en misschien al een zekere mare
van voorbereidende
kennis voor her hoger
onderwijs in de laarsre rwee jaar van de
middelbarc school.
Gedurcncle al die jarcn heefr her gemiddelde kind snel kcnnis opgedaan, m:ur er
moer nog veel geleerd worden voor hij
volwasscn is, en dar is her nog nier~
Naruurlijk kan ecn jongcn van 16 denkcn
dar hij het (iI!emtl{illI'eet. Yelcn denkcn d:H
zij mccr dan vadcr of moeder wcrcn. Maar,

Doordar
lichamelijk

W AARHEID

jongens of meisjes plorseling
grorer en volwassen worden,

voe!en zij zich ook volwassen. Een nieuw
bewusrzijn van de andere sekse dienr zich
aan. Ik herhaal: War her kind op deze
leefrijd nier weer, besefr her gewoonlijk
ook helemaal niec.
De aanrrekkingskrachr
van her andere
geslachr werkr als een magneec. Her meisje
droomr
van haar sprookjesprins:
in de
jongen komr her verlangen
op om een
aanrrekkelijk
meisje in zijn armen re houden.
Her meisje wordr vaak verliefd
liefde. rerwijl een bepaalde jongen

op de
in her

Lichamclijkc

van

meer

rond de leefrijd van zes jaar. Op de !eefrijd
van 16 jaar heefr de geesr doorgaans
voldoende
elemenraire
en min of meer
rijpere kennis opgedaan om op meer volwassen manier beginnen
leren. De leefrijd van

"volgroeid" - volwassen. Gcwoonlijk
bcsefr hij nier dar her lichaam in dir sradium
een plorsc1inge sprong voorwaarrs
naar
volwassenheid maakc, tenéj! de geest echter
geen Ol.ereenkolllstige vooruitgang maakt! De
geesr gaar van jaar ror jaar sreeds verder

en emorionele
Een jongen
sraar vadcr

rijpheid re hebben.
of meisje is lichamelijk

of moeder

re worden

l'Oordat hij of zij geschikc
is om
lerantwoorde!ijkheden van her ouderschap
zich re nemen.

in
jaren
de
op

ook

eersre sradium omvar de overgang van de
babyjaren naar de jongens- of meisjesjaren

Maar in de loop van deze rienerjaren,
gewoonlijk russen de rwaalf en de veerricn,
versnelt her lichaam plorseling zijn groei
en onrwikkeling.
Zelfs in een jaar rijds
wordr de riener veel grorer en wordr hij
of zij !ichtlme!ijk een man of vrouw.
Plorseling voclt de jonge persoon zich

nele en geesrelijke rijpheid bereikt wordc.
De mens besraar nier alleen lichamelijk.
Om re kunnen rrouwen behoorr men naasr
lichamelijke volwassenheid
ook geesrelijke

is een carriere op zichzelf.

Men is nier klaar voor een loopbaan of
beroep, renzij men er volkomen
op voor-

drie sradia van gecsrclijkc onrwikkeling
die
mer deze voorbereidende
sradia van lichamelijke onrwikkeling
parallel lopen. Her

rijpheid

uir naar "prer maken", spelen en vermaak.
Plorseling wordr seksuele volwassenheid
bereikt, lang voordar de menrale, emorio-

her huwelijk)
Her huwelijk

in her larere lcvcn als volwassene.
Er zijn, globaal gesproken, eigcnlijk

solidc

mer zich ge!eide!ijk re onrwikkelen.
Geeste!ijk is hij nog tI!tijd meer kind dtln vo!wassene.
Zijn belangsrelling gaar meesral nog alrijd

Maar wanneer wordr een kind dan
volwassen) Wanneer is iemand klaar voor

de lagere en middelbare school en her derde
dar van her mecr gcvorderdc ondcrwijs en
gespecialiseerdc
opleiding
voor her werk

veel re lcren.
l>[cr 16 jaar is de gemiddelde inrclligcnrc
jongeman klaar om rc beginnen mer war
srudie

De jaren van voorberciding

bereid is. Deze voorbereiding kan men
algemeen gesproken in drie sradia indelen.
Hcr eersre sradium is dar der kinderjaren
waarin her kind op de school
wordr
voorbereid. Hcr rweede sradium is d:H van

zier u. war zij nog nier wercn. bese.ffen zij
ook nier d:H zij nier weren I Er valr nog

mcer gcvordcrde
aard.

bewijs dar zij nog nier rijp is voor her
huwelijk.
In dir sradium hebben de ouders mer
grore moeilijkheden re kampen en zij
hebben ook veel wijsheid nodig om deze
op de juisre manier op re lossen.
Ik herhaal: Her huwelijk is nier voor
kinderen.

brandpunr van haar fanrasieen sraac. Naruurlijk zier zij deze bepaalde jongen alleen
zoals zij hem zich voorsrelr, nier zoals hij
werkelijk is. Zij is zo zeker als war dar
zij verliefd op hem Is. En niemand kan
haar uir deze verrukkelijke droom wakker
schudden. Er zijn vele feiren aangaande
deze kalverliefde waar zij zich helemaal
nier van bewusr is.
Eens re meer: War zij nier weer - en
war haar ouders zo duidelijk zien - beseft
zij eenvoudig

nier dar zij her nier weer'

Zij moer dir nog onrgroeien
dar zij nier volwassen
eigen onvolwassenheid

I Her feit zelf

genoeg is om haar
in re zien is her

re denken en re
16 jaar is van

beslissende
berekenis voor de geesrelijke
onrwikkeling.
V66r de leefrijd van 16 jaar heefr de
gemiddelde
riener maar weinig besef van
de ernsr van her leven, van inrernarionale
roesranden
en menselijke
problemen
en
van her doel van her leven. In ons wesrers
onderwijssysreem
komr hij op deze leefrijd
in de hogere klassen van her middelbaar
onderwijs als voorbereiding
op de universiteic.
De geest wordt
over het algemeen
gesproken,
niet eerder rijp dan regen de
leeftijd van 25 jaar. Op die leeftijd bereikr
men een grotere geesrelijke volwassenheid,
neemr men een meer volwassen houding
aan en heeft men ook een ruimere interesse. De geest wordt
in elk opzicht
"rijper".
De jaren die russen de 16 en 25 liggen,
zijn de uirerst belangrijke jaren van voorbereiding op het leven van de volwassene.
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Dit zijn de beslissende VOORBEREIDINGSjAREN.
Gedurende
deze jaren is de geest
in staat de gevorderde
kennis die vereist
is om de carriere van een volwassene aan
te vangen. sneller op te nemen dan gedurende
enig ander stadium
van het leven ongeacht
of deze carriere op het gebied
van het zakenleven,
het beroepsleven
of
het huwelijk ligt. V66r de leeftijd van 16
heeft de geest deze fundamentele
kennis,
die als grondslag
moet dienen voor de
meer gevorderde studie, nog niet opgedaan
- en heeft het verstand
zich nog niet
ontwikkeld
zodat
het kennis
van een
gevorderd
niveau op kan nemen. Na de
leeftijd van 25 jaar is het voor het verstand,
dat sinds de leeftijd van 16 jaar is blijven
stilstaan, moeilijk om met meer gevorderde
studie te beginnen.
V6Ór de leeftijd van 16 jaar is de geest
eenvoudigweg
nog niet volwassen. Op de
leeftijd van 16 jaar is de menselijke geest
pas klaar om te beginnen rijpere kennis op
te doen, in I'oorbereiding op een carriere,
het zakenleven of het huwelijk.
Men mag niet uit het oog verliezen dat
ik spreek over de gemiddelde leeftijdsgroep.
Er zijn natuurlijk
uitzonderingen
op alle
regels - maar volgens mijn ondervinding
volgen 99 van de 100 dit patroon.
Op de leeftijd van zowat 30 jaar bereikt
men een nieuw stadium
van volwassenheid. Ik heb vastgesteld
dat men op de
leeftijd van 30 jaar veel meer geestelijk rijp
is en men meer persoonlijkheid
bezit, meer
presteert
en meer invloed
op anderen
uitoefent: hoewel de meeste jonge mensen
al op de leeftijd van 25 jaar een zekere
geestelijke rijpheid bereiken.
Op dertigjarige leeftijd heeft de man of
de vrouw vijf j~lar praktische onderz'inding
toegevoegd, buiten verdere srudies, aan de
voorbereidende
kennis en aan de geestelijke
rijpheid die men op 25 jarige leeftijd
bereikte. V Ó6r de leeftijd van 25 jaar wordt
de jonge man door oudere mannen vaak
met "jongeman"
aangesproken.
Ik herinner me hoe ik me, in mijn menselijke
ijdelheid, pijnlijk getroffen voelde toen ik
door de leidende zakenlieden
waarmee ik
in contact kwam, met "jongeman"
aangesproken werd. Deze uitdrukking
betekende
gewoon
dat zij mij nog niet als een
volledig

volwassen

man aanvaardden

en ik

was me van dit feit bewust'
Op de een of andere manier maakt
ijdelheid in een jonge man van onder

de
de

18 dat hij als /'O/wcl.fSene beschouwd wenst
te worden - als een volkomen volwassen
MAN van ervaring. Hij wi.l voor ouder
doorgaan dan hij in werkelijkheid is. Maar

W AARHEID

zodra de jonge vrouw tussen de 20 en 25
is dan is de vrouwelijke ijdelheid er gewoonlijk de oorzaak van dal zij, voor jonger
wil doorgaan dan zij in werkelijkheid is~
De juiste leeftijd
trouwen

om te

Het feit dat de man op z'n dertigste
tot een vollediger rijpheid van persoonlijkheid, leiderschap en invloed komt schijnt
ten volle door God erkend te zijn. In het
oude Israel werden
de Levieten op de
leeftijd van 30 jaar rot het volledig priesterschap
geordineerd
- hoewel zij op
twintigjarige
leeftijd in dienst rraden.
]ezus Christus,
het Voorbeeld
van de
christelijke
wereld, begon Zijn actief predikambt pas toen hij 30 jaar oud was. AI
die jaren daarvoor
waren
besteed
aan
sruderen en voorbereiding.
Niettemin
begonnen de mannen in het
oude Israel hun eigenlijke beroep, het werk
van een volwassene en zelfs hun legerdienst
op de leeftijd van 20 jaar. Dit betekenr
echter niet dat zij op die leeftijd helemaal
volleerd waren. Hun eerste beroepsjaren
waren leerjaren - en werden zij gevormd
en voorbereid. Men beschouwde hen waarschijnlijk
niet ten volle voorbereid
op
volwassen verantwoordelijkheden
tOt zij de
leeftijd van 25 jaar bereikt hadden. hoewel
de precieze feiten niet bekend zijn.
De Bijbel geeft geen specifieke en directe richrlijnen
of gebod wat betreft de
passende leeftijd om te trouwen. Wat de
volkstellingen
betreft beschouwde
God alleen diegenen die ouder dan 20 jaar waren
als volwassenen.
Terwijl er blijkbaar geen
strafbaar
verbod
besrond
om v66r de
leeftijd van 20 jaar te trouwen, wijst alles
er roch op dat volgens Gods instructies
jonge mensen tot de leeftijd van 20 jaar,
de leeftijd waarop zij meerderjarig werden,
als kinderen beschouwd werden. Dit houdt
geenszim in dat men l'cln hen verwclchtte dclt
zij op de /ee(ti;d I'cln 20 jclclr zouckn trouwen.
maar veelmeer dat men van hen verwachtte
dat zij niet zouden trouwen
voordat zij
20 jaar OF OUDER waren'
Op grond van praktische ervaring ben
ik van oordeel - en ik denk dat dit een
gezond oordeel is - dat een jongen of
meisje te jong is om te trouwen
zolang
zij niet over hun tienerja;en heen zijn' En
ik ben ook van oordeel - gegrond op een
levenslange ervaring als raadgever van huwelijksproblemen
van honderden
mensen
- dat zelfs 20 nog te jong is om te trouwen.
Twee facroren waren de voornaamste
oorzaken van onrwrichte
huwelijken vol problemen

of ongelukkige
in de honderden
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gevallen waarin ik gevraagd werd raad te
geven: Onwetendheid op seksueel gebied
en huwelijken die voor de leeftijd van 20
jaar aangegaan werden. Vaak zijn beide
factOren aanwezig in een en hetzelfde
geval. In de meeste gevallen van ongelukkige of gebroken huwelijken waarmee ik
in contact kwam, waren het huwelijken
van mensen die te jong getrouwd waren'
Ik weet maar al te goeJ dat tieners die
denken dat zij verliefd zijn niet zullen
luisteren of goede raad zullen opvolgen.
Dit FEIT a//een a/ bewijst dat zij te jong
zijn voor de veranrwoordelijkheden van
het huwelijk. Het huwelijk is zoveel meer
dan romanriek, "vrijen", liefdesspel en
onrijpe emotionele "gelukzaligheid". Duizenden jonge mensen zijn onachtzaam het
huwelijk ingegaan en zijn op droevige
manier onrgoocheld roen zij deze les TE
LAATleerden'
Maar ik ben van oordeel dat zelfs 20
jaar. met uitzondering van enkele zeldzame
gevallen of omstandigheden, te jong is om
te trouwen. Ik kan alleen mijn oordeel
geven. Maar het is gebaseerd op ondervinding. Het is gebaseerd op feiten en kennis.
Het is gebaseerd op de openbaring die
God ons in de Bijbel geeft. Het is
gebaseerd op honderden gevallen uit de
praktijk.
Dit zijn de feiten en jonge mensen
zouden er goed aan doen ernaar te luisteren
- en zullen nadien blij zijn dat ze het
deden' De icka/e leeftijd voor een man om
te trouwen ligt tussen de 24 en 26 jaar,
nadat hij de optimcl/e vormingsjaren tussen
de 16 en 25, besteed heeft aan rijpere
ontwikkeling, ondervinding en voorbereiding - nadat hij de kennis, de voorbereiding en voorafgaande ondervinding opgedaan heeft om volwassen veranrwoordelijkheden op zich te nemen - nadat hij in
stclat is om de verantwoorde/ijkheid voor een
vrouw - en een gezin - op zich te nemen'
De beste leeftijd voor een meisje om te
trouwen ligt tussen de 23 en 25 jaar,
wanneer zij haar optimale vormingsjaren
gebruikt heeft om zich voor te bereiden
en gereed is de plichten van echtgenote en
moederschap op zich te nemen - de
verantwoordelijkheden van het plannen en
het inrichten en het onderhouden van de
woning, en haar echtgenoor te helpen en
te bezielen.
Mevrouw Armstrong en ik trouwden
toen we beiden 25 jaar oud waren. We
waren volwassen genoeg om de verantwoordelijkheden op ons te nemen. Ons
huwelijk was zo ge/ukkig en gezegend dat
(Zie verckr pagina 27)
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Met zijn ogen strak gevestigd op het
beeldoppervlak
gaf de stoere, blonde commandant - wiens niet-onvriendelijk,
vlezig
boerengezicht
zijn leeftijd van 52 jaar en
zijn verwondingen
uit cje afgelopen oorlog
logenstraften
- sissende orders met een
vreemd ratjetoe van geluiden en glimlachte
vermoeid
toen hij naar de nauwelijks
zichtbare lichten van de heuvels boven San
Francisco op 60 km afstand staarde.
De enorme
onderzeeer
verminderde
vaart en draaide rond tot 280~ terwijl zijn
computers
zoemden en tikten, of rustig
hun steriel elektrisch
geluid
bromden,

voortdurend
correcties aanbrengend koers, snelheid, hellingshoek, stabiliteit,
diepte, schootsveld - in het onpersoonlijk
sluimerende
vu urmechanisme
van de
enorme, flesvormige raketten, totaal verscholen in hun onberispelijk schone cylindervormige metalen bergruimten, die zich
van de stevig gegrendelde deuren op dekhoogte af tot diep in het binnenste van
het vaartuig boorden.
Zij waren het wezen en het doel van
. dit complexe onderwatermonster
- deze
raketten. Alles, van de benauwde kwartieren van de bemanning tot de heel kleine
hut van de commandant, en allen, van de
minste maat in de machinekamer tot de
commandant zelf, waren daaraan ondergeschikt. Net als monsterachtig dreigende
Molochs of Dagons uit de oudheid stonden ze rechtop, rustig, onbeweeglijk, toch
voortdurend startklaar voor hun ogenblikkelijke, verpletterende,
verschrikkelijke
vlucht.
Elk van deze raketten bleef altijd op
hetzelfde doel gericht. Drie van hun multimegaton kernkoppen waren geprogrammeerd om hoog in de lucht boven strategische gedeelten van San Francisco tot
ontploffing te komen. Twee zouden er
boven Oakland in thermonucleaire vlammenzeeen van verwoesting ontbranden en
andere zouden op vooraf uitgekozen doelwitten van de luchtmacht en de marine
neerkomen.
Zuchtend in gelaten berusting gaf de
commandant snerpende orders, hoorde hoe
deze kort en duidelijk herhaald werden en
zag toe dat de glimmmde buis snel begon
te zakken, terwijl hij de periscoop introk.
Het enorme gevaarte schoof kalm naar
beneden, naar veiliger diepten, om zijn
eindeloze, i~gewikkelde koerswijzigingen
voort te zetten, altijd binnen een bepaald
gedeelte van de oceaan, dat de doelwitten
in de voorat aangewezen gebieden bestreek,
blijvend.
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ln San Francisco bereikte het schor
geschreeuw van de menigte in het Candlestick Park een waanzinnig hoogtepunt
toen Willie Mays een scherpe run maakte
op het rechterveld in de baseballwedstrijd
tegen de "Los Angeles Dodgers". ln de
heuvels boven de stad gloeiden de sigaretten, terwijl paartjes hun martini's dronken
en hun blik lieten varen over de prachtige
lichten beneden - de Embarcadero, de
stroom van rode achterlichtjes op weg naar
het noorden, de witte koplichten naar het
zuiden komend en de auto's op de "Golden Gate"-brug. Het was een prachtige,
zeldzaam mooie, heldere nacht in San
Francisco.
Niet veraf, op de marinevliegbasis van
Alameda, hoorde de jonge matroos het
laatste nieuws: "Doel kwijtgeraakt, laatste
positie (raadpleeg stafkaarten voor precieze
plaats circa 60 km uit de kust). Mogelijk
grote school opduikende dolfijnen." Het
gebrul van een vertrekkende Electra radicaal gewijzigd, met zijn staart in de

vorm van een pijp
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kon men binnen in

het gebouw vaag horen, terwijl een andere
Amerikaanse ASW - patrouillebommenwerper, bewapend met de nieuwste elektronische surveillance-uitrusting, zich door de
heldere nacht boorde, koers zettend naar
zijn aangewezen sector ver buiten de kust.
ln de buurt van Albuquerque in Nieuw
Mexico luisterde een vermoeide luitenant-'
kolonel, naar het leek voor de duizendste
maal, naar het zorgvuldig gedetailleerde
rapport over de situatie in het anti-raketmagazijn - temperatuur, veiligheidsberichten, een stom jeep-ongeval dat een kostbare
deur gedeeltelijk had ontzet. Binnen in
deze diepe gangen, die door de kale,
uitgeschuurde bergen lopen, werden de
wapens van verschillende vorm en omvang
van de moderne thermonucleaire waanzin
opgeslagen - genoeg explosieve kracht om
tweemaal de wereldbevolking te vernietigen.
Morgenochtend zou hij worden afgelost
door de pedante, bebrilde beroepsofficier
George MacDoughty en zou hij 'naar de
normale wereld terugkeren - mi~schien
zou hij naar Taos kunnen gaan om wat
te skien. Mary en de kinderen zouden dat
leuk vinden, als zij er tenminste niets op
tegen had om hen enkele dagen van school
te nemen . . .
ln Norad greep een vrij jong officier,
naar het leek voor de miljoenste maal, naar
een van de vele cassettes met bandopnamen, voorgeprogrammeerd om ogenblik-
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kelijk boodschappen over geheel Amerika
uit te zenden - naar DEW-stations (District Early Warning), naar raketopslagplaatsen, naar vliegruigen in de lucht, naar
bepaalde openbare communicatiecentra en
naar het Witte Huis.
Verbijsterd hoorde hij plotseling de
ongelooflijke woorden tot zijn bewustzijn
doordringen . .. "radar identificeerde binnenkomende
vijandelijke raketten boven. . ." en hij realiseerde zich dat hij de
verkeerde casette had opgepikt!
Verzinsels'
Nee. De onderzeeers zijn daar ter
plaatse. Ze bestaan echt. De atoomwapens
worden niet alleen opgeslagen in magazijnen in de bergen, maar worden ook
dagelijks heen en weer vervoerd binnen in
Amerikaanse en Russische atoomonderzeeers, in vliegtuigen van beide landen, of
onheilspellend verborgen gehouden in hun
ondergrondse lanceerplaatsen. Sovjetonderzeee'rs, die langs de Amerikaanse kusten
van de Stille Oceaan rondvaren, tanken bij
op zee of in het verafgelegen Wladiwostok.
De onderzeeers die op de Atlantische
Oceaan of in de Golf van Mexico patrouilleren, tanken bij op zee via hun fourageschepen, of op de sovjetduikbootbasis die
sinds kort in Cuba wordt opgebouwd. De
opgeslagen bommen bestaan echt. De
voorgeprogrammeerde
berichten bestaan
echt. Amerikaanse bases, uitgerust met
B-52-bommenwerpers,
bewapend met
atoombommen, liggen in een kring om
de Sovjetunie heen. Amerikaanse atoomonderzeeers varen door de wereldzeeen,
langs het Russische Siberie, in de Middellandse Zee, in de ijskoude wateren nabij
het dak van de wereld of in de ]apanse
Zee. Ze vervoeren raketten met kernkoppen van het Polaris-type, die van onder
het zeeoppervlak afgeschoten kunnen worden.
lmpasse.
Een ononderbroken onderdeel van de
dodelijke, gecomputeriseerde, op de band
opgenomen,
voorgeprogrammeerde
flirt
met armageddon - de uitrustingsstukken
van een atoomnachtmerrie - de zenuwenoorlog tussen de supermogendheden.
Cosmocide

per computer

Niet alleen bestaan er voorgeprogrammeerde, speciaal opgestelde bandopnamen
die waarschuwen voor vijandelijke raketaanvallen, maar ook vooraf opgestelde
kranten- en radioberichten die algemene,
afschuwelijk bemoedigende berichten door-
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Fofo:

geven van "massale wraakactie richt zware
verwoestingen aan in de belangrijkste vijandelijke doelen."
Wat een ontzettend tijdperk - dit 1971.
Tegenwoordig

zou

een oorlog

-

een

nucleaire ramp die de wereld voorgoed zou
kunnen verminken,
mogelijk
de gehele
mensheid uitroeien,
of enkel zielig gekromde, zwoegende overlevenden overlaten
- gewoon per ongeluk kunnen uitbreken.
Een defecte transisror, een plotselinge,
onverklaarbare stijging van de elektrische
stroom, een nerveuze hand die de verkeerde
voorgeprogrammeerde orders in een serie
computers stopt - een roevallige botsing
in de lucht - ze zouden de wereld in een
nachtmerrie van verwoesting kunnen srorten.
Dit alles begon in augustus 1945. Om
8.15 uur die dag naderden drie Amerikaanse B-29's Hirosjima in ]apan. Een
vliegtuig, de Enola Gay, vervoerde een
enkele aroombom.
Een climax van jarenlang nauwgezet
onderzoek, wetenschappelijke berekeningen en proefnemingen, militaire spionagerapporren over het geheimzinnige nieuwe
"superwapen" waaraan de Duitsers werkten, een ontzagwekkende, geweldige ontploffing als proefneming - en het uiteindelijke starrsignaal van Opperbevelhebber

Harry S. Truman, hadden erroe geleid dat
het bolvormige, zware voorwerp zorgvuldig werd geplaatst in het ruim van de
Enola Gay.
De "dikke man" zoals het vol dreiging
in tragisch-komische scherrs werd betiteld,
behelsde de verenigde kennis, research,
opofferingen, krachtsinspanningen en kolossale kosten van de nieuwste en modernste "prestatie" van de mens. Het werd
roen gestadig dichter naar het doelwit
vervoerd, dat uitgezocht scheen wegens het
roevallig mooie weer - even nodig voor
het bovenal belangrijke verfilmen en waarnemen als voor de juiste plaatsing op het
doelwit.
Bevrijd van zijn last sprong de Enola
Gay, een stuk lichter, merkbaar omhoog,
hetgeen het bijstellen van de controleapparatuur nodig maakte.
Enkele ogenblikken later hielden ongeveer 100000 mensen op te bestaan. Het
ene ogenblik waren ze er nog. Het andere
moment waren ze er niet meer. Verder
ondervonden nog 140000 mensen de gevolgen van de verminkende, verzengende,
verscheurende,
vlammende explosie, de
daaruit ontstane branden en het geweld
van de enorme ontploffing. Ze stierven.
Nog eens 100000 mensen droegen de
verminkingen jarenlang met zich mee velen stierven er tenslorre aan.

Wide

World

Het "aroomtijdperk" was aangebroken.
Niemand had er behoefte aan om te
applaudisseren.
Een oorlog werd snel rot een einde
. gebracht en een nieuw tijdperk
- met het
roenemend besef van een indrukwekkender
machtspotenrieel voor vernietiging dan de
afschuwelijkste nachtmerrie - drong rot
de menselijke geest door.
Van roen af aan rot op heden ten dage
is' de mens veranderd.
We leven thans in de werveling van
een stijgende bewapeningswedloop. Deze
snelt op duizelingwekkende
wijze opwaarrs, terwijl de gezamenlijke krachten
van wetenschappelijk onderzoek, onrdekkingen, proefnemingen en uitvindingen
leiden rot de rotstandbrenging van zelfs
nog afgrijselijker methoden van desinregratie, vermorzeling, verbranding, verdamping, verdorring, verscheuring, verzenging,
verminking of openrijting van menselijk
vlees.
Zover staan we nu.
We zijn geslaagd. Nu kunnen we de
wereld afslachten.
De kwarteeuw

van zenuwenoorlog

Sinds ruim vijfenrwinrig jaar wedijveren
menselijke regeringen om een voorsprong
en duwen, manoeuvreren, onderhandelen,
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vechren, zwoegen,
gen en verzoenen

verkregen,

praren, debarreren, dreizich, rerwijl ze op de
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Toen

1969.

kwamen

de

rorale miliraire uirgaven in de wereld neer
op her ongeloo[]ijke
l..>edrag vall 200 miljard dollar (720 miljard gulden of 10000
miljard B.fr.). Dir kwam gemiddeld over-

een of andere wijze een oorlog-rrorserende
koers aanhielden russen een oorlog die nier
gevochren mochr worden en een vrede die
aldoor buiren hun bereik bleef.
Tussen her grorere gedrang
onder de
supermogendheden
is her geesrloze, folrerende angsrrecord sreeds grorer geworden,
rerwijl de kleinere naries - vrijwel alrijd
geholpen door de grorere. kernmachren
bloedige oorlogen vochren.

een mer f 190 of 265\J B.fr. voor elke
man, elke vrouw en elk kind op aarde.
(Een voor 1970 geschar gemiddelde
bedroeg f 200). Deze 200 miljard dollar voor
de defensie maakre ongeveer 7% van her
rorale Bruro Wereld Produkr uir.
Vergelijk hiermede her gemiddelde
in-

Sinds her einde van de Tweede Wereldoorlog en de afgrijselijke onrploffingen
van
Hirosjima en Nagasaki zijn er meer dan
50 los van elkaar sraande oorlogen gesrreden, waarvan er rwee - Korea en Viernam

komen per hoofd - mer inbegrip van de
Verenigde Staren - van slechrs 2600 gul-

- zo'n gror<: omvang kregen dar ze de
Eersre en Tweede Wereldoorlog
probeer-

en kind) uirgeefr
krijgsmachr.
Nog

den re evenaren war her aanral doden,
ronnage
aan verbruikre
bommen
en
geweldige kosren berrefr.
Op de een of andere wijze bewees

de
de

dar ongeveer 28 van de 142 landen
jaarlijks inkomen
per hoofd hebben

de

850 gulden of minder - nier zo ver af
van de f 190 die per persoon
worden
uirgegeven
aan bewapening
en dc krijgs-

den of 36000 B.fr. per jaar. Dar berekenr
dar de wereld 7 procenr van her inkomen
van iedere burger (j 190 per man, vrouw

wereld dar zij nog sreeds de griezclige
oorlogszaak op een doelrreffendc.
pragmarische wijzc kon voeren door elkaar re

schok van een M-16 gcweer-

Hoc men ook regcnovcr hcr doden sraar.
een ieders leven wordr cr op dramarische
wijze door b6nvlocd.
Men kml. zonder her

een
van

machr over de gehele wereld.
Als her recen re groeipercenrage
van
miliraire uirgaven op dezelfdc wijze blijfr
roenemen
zal de bewapeningswedloop
in
de komende ricn jaar 14,5 biljoen gulden

vermoorden
mer de "convenrionele"
merhoden van verzengende
napalm. onrploffendc morricrgranaren
cn bommen of door
dc plorselingc
kogcl.

aan bewapening
en de
onrsrellender
is her feir

.,

kunncn kosren. Dir is 160 maal her Bru ro
Narionaal
Produkr van Nederland.
Als men elke seconde
een zilveren
gulden zou laren vallen, zou her 450000
jaar duren voordar dir gescharre
bedrag

re bcseffen, zijn baan rc danken hebben
aan de zaak van de dood. Mcn kan. zondcr
her re beseffcn, druk bezig zijn re genieren
v:1n de appararuur
cn de vcrnufrige
uir-

aan geld voor 's werelds bewapeningsuirgaven in de komende rien jaar "op" zou
zijn. Of deze 14,5 biljoen gulden zouden
vrijwel
heel Nederland
of Belgie mer

vindingen

briefjes

van ecn

modcrn

rijdperk

van

overvlocd. dar zijn besraan zelf re danken
heefr aan her onophoudclijk
speurcn naar
merhoden
om rc dodcn. Vrijwel a! onze
belangrijksre doorbraken op her gebicd van
de wercnschap.
indusrrie.
rechnologie,
ruimrevaarr,
geneeskunde
en zelfs van de
landbouw
zijn rechrsrrecks
voorrgevloeid
uir hcr bizarre zoeken van de mens naar
vernierigingsmer hoden.
Maar de wapenhandel
naar n6g doelrreffender

en her zoeken
wapens,
gaan

voorr .

van 5 gulden

of een aaneenschakeling

kunnen

bedekken

-

van duizendgul-

den biljerren vormen van zeven keer de
afsrand van de aarde naar de maan. Meer
rer zake, mer deze 14,5 biljoen gulden zou
men vrijwel alle arme mensen rer wereld
voor een heel jaar kunnen voeden, kleden
en huisvesren.
Volgens
de U.N.E.S.C.O.
sregen de
bewapeningsuirgaven

in de wereld

russen

1964 en 1966 sneller dan her Bruro Wereld
Produkr.
Van elkc gulden die de wereld besreedr
rer overbrugging
van de economische kloof
russen rijk en arm worden er 20 voor
bewapening
uirgegeven.
1n 1969 spen-

Wereldomvartende
bewa peningsui tga ven

een srarisrisch onderzoek in naar de bewapeningsuirgaven
van 120 landen. Her laar.

deerde
de wereld
driemaal
zoveel aan
bewapening
dan aan gezondheid.
De financiele middelen
die aan her onderwijs
worden besreed, komen ook achreraan. Dir

sre jaar waarover

rerrein

Dir jaar srelde de
voor de wapenconrrole

Amerikaanse
raad
en onrwapening

ze uirgebreide

gegevens

onrvangr

40 procenr

minder

dan

/~
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ENKELE I1UITERSTE"
WAPENS
Tegelijk met de voortschrijdende
technologie is het vernietigingsvermogen van de wapens reusachtig
toegenomen.
Links onder:
Een
groot belegeringswapen
uit de 14"
eeuw. Links boven: Een Gatlinggeweer uit 1895 - de voorloper
van het moderne machinegeweer.
Rechts onder: Quail-raket
van de
Amerikaanse
luchtmacht.
Rechts
boven: Het wapen der verschrikking
- de atoombom.
Museum VOr'l Los Angelos
Foto 's: Natuurhistorisch
(links onder en boven), Ambassodor
College
(rechrs onder), Wide World (rechts boven)

!
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dens

de Eerste

Wereldoorlog

regeringen

stijgt

Ondertussen zijn de griezelige "kosten
om te doden" per individuele vijandelijke
dode op dramatische wijze gestegen. Ten
tijde van Julius Caesar kostte het ongeveer
een rijksdaalder om een vijandelijk soldaat
te doden. Ten gevolge van de inflatie en
grotere technologie stegen de kosten tot
ruim f 10 000 of 500 000 B.fr. per vijandelijke dode ten tijde van Napoleon.
Sindsdien zijn de kosten door de toenemende defensieuitgaven gestegen. Tijkostte

het

de Verenigde Staten ongeveer f 75000 om
een vijandelijk
soldaat te doden. De
Tweede Wereldoorlog was zelfs nog duurder - de kosten waren tienmaal zo hoog.
De oorlog in Viernam kost de Verenigde Staten al f 612000 per vijandelijke
dode. Een schatting stelde het rotaal op
ruim een half miljoen dollar of bijna twee
miljoen gulden als alle kosten zoals oorlogsschulden, uitkeringen aan oud-strijders,
enz. worden meegerekend.
Dientengevolge worden de kosten voor
bewapening en de strijdkrachten een zware
economische last, in het bijzonder voor
vele arme landen.
Op de een of andere wijze blijven wij
verstoken van statistische gegevens die
zouden aantonen hoeveel geld de wereld
uitgeeft of zou willen uitgeven om een
mens in leven te houden.
Vele nieuw opkomende landen, die er
beter aan deden om wanhopig te vechten
voor een beter bestaan van hun burgers,
richten zich daarentegen tot de wapenhandelaren en vragen naar de kosten.
Gewoonlijk wordt er geen rekening
gehouden met het overduidelijke verschil
in de kostprijs russen vliegtuigen en tricroren, tanks en vrachtauro's, mortieren en
ploegen, geweren en harken. En roch
worden sinds kort onafhankelijke landen
bestuurd door een revolutionaire, nieuwe
regering die grotendeels aan het bewind
kwam doordat zij voortdurend de nadruk
legde op de verschrikkelijke positie van ce
gemiddelde burger van zo'n land.
Vermelding verdient: De ontmanteling
van het imperialisme in Afrika, de afrocht

Oktober

van het tijdperk van de koloniale mogendheden en het labyrint van de pas opgerichte, autonome
landcn. Dc kreten om
vrede, vrijheid en het goede leven die zulke

de bewapening. Zoals een schrijver het
stelt: "de pen heeft veel minder macht
dan het zwaard".
Met de 720 miljard gulden die de wereld
in 1969 aan bewapening uitgaf, zouden
tien miljoen families een mooie woning
van rond de f 70000 kunnen bezitten.
De prijs van de bewapening
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aan de macht

brachtcn,

veran-

derden snel in kreten om wapens, omdat
elke nieuwe regering die om zich heen
keek bang werd voor de nieuwe regering
van het buurland of voor de stammenstrijd
binnen eigen grenzen.
Terwijlland
na land in Afrika zich druk
bezig had dienen te houden met agrarische
hervormingen,
campagnes
tegen ziekten,
ondervoeding,
analfabetisme
en verstikkend bijgeloof, is het daarentegen net zoals
de rest van het mensdom
in de greep
gekomen van het geesteloos zoeken naar
werktuigen
om te doden.
De belangrijkste
zaak is naar het schijnt
om het plattelandsvolk
in een uniform te
steken - niet in een betere woning. En

zo gaat de bewapeningswedloop
en verder
De

-

Verenigde
Staten wa penhandelaren

Amerika

verder

-

en verder.

is de grootste

de grootste

wapenhandelaar

ter wereld. Dit moge afschuwelijk
lijken
voor een land dat zich zo verbonden heeft
zich voor de vrede in te zetten. Toch is
Amerika in de greep van de snel toenemende bewapeningswedloop
terechtgekomen en verslindt
het zijn economische
kracht om een wereld in oorlog te bewapenen.
ln de 24 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika volgens een bepaalde
schatting
het volgende
oorlogsruig
verkocht of weggeschonken:
2 150000 legergeweren
1 445 194 karabijnen
82 496 machinepistolen
30 668 mortieren
25 106 veldstukken

en houwitsers

93 000 straaljagers
8340 andere vliegtuigen
2496 marinevaartuigen
19827 tanks
448383 andere
31 360 raketten

gevechtsvoertuigen

Wapenverkoop is zowel "big business"
als een van de voornaamste instrumenten
in het machtsspel dat de naties spelen. De
Verenigde Staten, de Sovjerunie, Frankrijk,
Engeland verkopen allemaal wapens om
beide redenen. Naar men zegt, voorzag
b.v. de Sovjetunie Egypte van wapens rot
een waarde van acht MILJARDgulden in
de 31 maanden tussen het einde van de

1971

oorlog in het Midden-Oosten
in 1967 en
januari
1970. Zulks
in de hoop zijn
invloedssfeer in het Midden-Oosten
uit te
breiden.
Naar schatting
wordt ongeveer driekwart van de bewapeningsuitgaven
in de
wereld gespendeerd door de Sovjetunie en
de Verenigde Staten. Amerika verkocht in
een recent tijdvak van zes jaar wapens tot
een waarde van tenminste
48 miljard

gulden aan 57 landen - met inbegrip van
Egypte - dat terzelfder tijd zo rijkelijk
door de Sovjetunie van wapens werd
voorzien.
Duizelingwekkende
defensiebegroting
van de Verenigde
Staten
Amerika zet nog steeds zijn ontzaglijke
uitgaven voor de defensie en bewapening
voort.

De begroting

van presidenr

Nixon,

die op 29 januari 1971 bij het Amerikaanse
Congres werd ingediend,
vroeg om 77,5
MILJARD dollar voor de nationale defensie,
met inbegrip van kernwapens,
voor het
fiscale jaar dat tot 30 juni 1972 loopt. Dit
was een schrikbarend
DERDE DEEL van de
voor dat jaar beraamde totale uitgaven van
229,2 miljard dollar. De defensieuitgaven
vormden verreweg
begroting.
Ondertussen
fensiçbegroting

de grootste

post op de

menen velen dat de detot nog duizelingwekken-

der hoogte moet stijgen. Sommige economen voorspellen dat een begroting van 100
miljard
dollar, of 340 miljard gulden,
onvermijdelijk
is.
De stijgende
lijk veroorzaakt

uitgaven worden gedeeltedoor de toenemende kos-

ten van de wapens die gebruikt worden.
Bijvoorbeeld:
De voorgestelde
"Advanced

Manned Strategic Aircraft"

-

de opvolger

van de B-52 - zou 12 rot 15 MILJOEN
dollar per stuk kosten. Hier volgen enkele
andere vergelijkingen
die de stijgende kosten van de wapens tot uitdrukking
brengen:
Vliegdekschip
in de
Tweede Wereldoorlog
Het vliegdekschip
Nimitz dat nu
wordt gebouwd

.
I

555 miljoen

5545 miljoen

Torpedojager
in de
Tweede Wereld-

..........

oorlog

N ieuwste
ger

.

58,7 miljoen

torpedoja-

............

$200 miljoen

Onderzeeer
in de
Tweede Wereldoorlog

$4,7 miljoen

(Zie verrkr pagina 25)
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Zal het Gemenebest de
jaren zeventig overleven?
Singapore

Engeland sfaaf voor een
van de ernsfigsfe
crises
s;nds de oorlogs;aren. Hef
Gemenebesf ;s in moeili;kheden. Lees dif arfikel over
de Gemenebesfconferenfie
d;e hef Brifse Gemenebesf
b;;na deed fuimelen.
door Raymond F. McNair

I

N JANUARI 1971 had in de kleine
stad-staat Singapore, de achttiende Gemenebestconferentie
plaats!

Het kwam

tot hevige

meningsverschil-

len tussen de verschillende
leiders van het
Gemenebest
over de Britse wapenleveranties aan Zuid-Afrika.
Een ramp werd
uitgeste1d doordat op het al1erlaatste moment een compromis
tussen Groot-Brittannie
bestlanden.

tot stand kwam
en de Gemene-

Is de Britse leeuw dood?
Singapore, wat "stad der leeuwen" betekent, was in zekere zin een zeer geschikte
ontmoetingsplaats voor de op Britse leest
geschoeide familie van Gemenebestlanden.

Want

Singapore

en al de lid-staten

van

het
Gemenebest
maakten
eens dee1 uit
van het trotse Britse imperium - dat vaak
door de Britse leeuw gesymboliseerd
werd.
Ten tijde van het were1drijk kon het brullen
van de leeuw he1emaal van Londen tot in
Singapore - en over de gehe1e were1d gehoord wor&n!
Groot-Brittannie
regeerde toen over het
grootste
en we1varendste
were1drijk dat
ooit
Times

bestaan
het

heeft.
onder

Zoals

woorden

de

Londense

bracht:

"Het

machtigste en zegenrijkste were1drijk dat .
ooit in de geschiedenis van de mensheid
bestaan heeft".
Geschiedkundigen krabben zich nog altijd van verbazing achter de oren over de ,

14

merkwaardige
omsrandigheden
die erroe
leidden dar Engeland her machrige Brirse
imperium verwierf.
De wereld schudde
in sromverbaasd
ongeloof haar hoofd roen ze zag hoe Brirse
leiders na de Tweede Wereldoorlog
hun
enorme wereldrijk - hun narionaal geboorterecht - voor niers weggaven'
Weliswaar werd her wereldrijk
in een
Gemenebesr
omgevormd
maar deze bonre
verzameling
van landen wordr bijna door
niers bijeengehouden. Er besraan geen hechte
banden die de meesre van de hedendaagse
Gemenebesrlanden
bij elkaar houden
geen srevige banden
van rrouw
en/of
broederschap
om aan her Gemenebesr
werkelijke inhoud,
werkelijke
spierkrachr
en ruggegraar re geven.
Vele mensen zijn van mening dar Engeland een groormoedige,
welwillende
en
wijze daad volbrachr roen her zo vlug na
de Tweede Wereldoorlog,
zijn kolonies
mer overijlde haasr volledige onafhankelijkheid verleende.
Anderen waren van mening dar deze
kolonies in de meesre gevallen nog nier
klaar waren voor zelfbestuur
- zij bezaten
nog geen groot genoeg corps van goed
opgeleid personeel om hun landen na de
onafhankelijkheid
met wijsheid re besruren.
Zij waren van mening dar her en voor
de voormalige kolonies en voor Engeland
en voor de wereld beter geweesr ware als
Engeland zijn voormalig wereldrijk nu nog
regeerde. Zij wezen erop dar in sommige
van deze onlangs onafhankelijk
geworden
landen de economische
groei 100 ror 200
procenr
hoger geweesr zou zijn indien
Engeland her besruur en de economie van
de kolonies was blijven regelen rordar er
meer leidinggevend
personeel was opgeleid.
Winsron
Churchill,
die op de gebeurrenissen ver vooruir zag, was van oordeel
dar Engeland nier wijselijk handelde door
zich van zijn wereldrijk
re onrdoen.
Hij
verklaarde srourmoedig:
ben
nier
's
"Ik
konings eersre minisrer geworden om over
de liquidarie van her Brirse wereldrijk re
presideren."
Winsron
Churchill
had ner
zoals miljoenen
andere Brirren op meer
dan een manier
gesrreden
om Groor-

Brirrannie en zijn wereldrijk ongeschonden
re behouden I
Her noodlor heefr het echrer zo gewild
dar de Brirren zelf er uireindelijk in
slaagden hun eigen wereldrijk re vernierigen - waar Napoleon en rwee wereldoorlogen er nier in geslaagd waren dir re
verwezenlijken. En mer de onrmanreling
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van her wereldrijk ging ook een groor deel
van de srabilireir in de wereld verloren.
De voordelen

van het Gemenebest

Tegenwoordig omvar her Gemenebesr
zowar 800 000 000 mensen en een kwarr
van de rorale aardoppervlakre. Her is een
onrzaglijk rijke "vrije associarie" van volken - mer enorme naruurlijke hulpbronnen en in staar om berekenisvolle bijdragen
re leyeren op inrellecrueel en technisch
gebied.
Her Gemenebesr neemr meer dan 20%
van de werefdhandef voor zijn rekening'
Ongeveer een derde van 's werelds inrernationale beralingen worden in srerling
verricht. Alle Gemenebesrlanden (behalve
Canada) behoren ror het srerlingblok. En
zelfs verschillende nier-Gemenebesr1anden
maken deel uir van het srerlinggebied.
]a, her Gemenebesr is een uirgesrrekre
en rijke associarie van vrije landen mer
een enorm porenrieel. Zij zijn alle uir eigen
vrije wil ror her Gemenebesr roegerreden
en zijn vrij om zich op elk ogenblik terug
re rrekken indien zij dir wensen.
Maar ondanks de vele problemen en
spanningen die auromarisch deel uirmaken
van her Gemenebesr, hebben de verschillende leden ondervonden dat er vele voordelen aan verbonden zijn rot deze club
re behoren - voordelen op her gebied van
handel, onderwijs, geneeskunde, rechrspraak, adminisrrarie, besru urszaken, werenschappelijk onderzoek, indusrriele plar>ning, verkooprechniek, archirecruur, landbouw, bosbouw, kunsr, radio en r.v.,
roerisme, om er maar enkele re noemen.
Bovendien hebben zij allemaal de Engelse raal, culruur en de Brirse Kroon
gemeen. De koningin is her erkende hoofd
van her Gemenebesr.
De Britse wapenleveranries
Zuid-Afrika

aan

Thans lopen de laatsre overblijfselen van
solidarireir in her Gemenebesr gevaar gerulneerd te worden. Dir bleek duidelijk
uir de srrijd over de kwesrie van de Brirse
wapenleveranries aan Zuid-Afrika rijdens
de laarsre grore Gemenebestconferenrie.
V66r de conferenrie begon hadden bepaalde Afrikaanse Gemenebesr1eiders duidelijk gemaakr dar zij regen de Brirse
wapenleveranries aan Zuid-Afrika gekanr
waren - die naar zij beweerden, regen
Afrikaanse zwarren gebruikr zouden kunnen worden in her ren uitvoer brengen
van de aparrheidspoliriek. Sommige Afrikaanse leiders dreigden dar zij her Geme-

LlD-STATEN
VAN HET
BRITSE GEMENEBEST
1931
1947

Ccnodc; Australie; Nieuw-Zeelcnd
Indic (Republiek in 1950)

1948

Ceylcn (Republiek in 1970)

1957

Ghono,
voormalige
Goudkust
(Republiek in 1960)
Molokko
(een verkiesbare monorchie,
nu Maleisie;
zie Soboh en Sarowak
bij 1963)
Cyprus (Republiek in 1960; lid von
Gemenebest
in 1961)
Nigeric
(Republiek
in 1963)
Sierrc lecne (Republiek
in 1970)
Tangoniika
(Republiek in 1962; in
1964 verenigd met Zanzibor als
Tanzanio)
Jamaicoj Trinidod en ToOO90; Oeganda
Zcnzibcr;
Kenic (Republiek
in 19641
Sabah
in Federatie van Moleisie
Sarowak
(een verkiesbare monarchie)
Singapore, als staat in Federatie van
Maleisie, scheidde zich af als Republiek in 1965
Malawi (voormalig
Njasalandprotectoraat;
Republiek in 1966);
Malta
Zambia (Republiek, voormalig NoordRhcde,ic)
Gcmbic
(Republiek
in 1970)
Guyana; voormo/;g Brits Guyana
(Republiek
in 1970)
Botswana (Republiek; voormolig
Beetsjoeanaland-protectoraat)
lesatho (Monarchiei
voormal;g
Basoetoland)
Barbodos
Mouritius; Nauru (speciaal
lidmootschap)
Swaziland
Fijii Tonga

Pcki,tcn

1960
1961

1962
1963

(Republiek

in

1956)

}

1964

1965

1968

1970
BRON: Whitacker's

Almanac,

uitgove
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nebest zouden verlaren als Engeland mer
de wapenleveranries zou doorgaan'
Toen de Gemenebesrleiders in Singapore
re zamen kwamen kon men een merkbaar
koele diplomarieke sremming waarnemen
tussen bepaalde leden. Premier Lee van
Singap0re, de gasrheer van de Gemenebesrverregenwoordigers, rrachrre een zekere
onrdooiing
te bewerksrelligen en een
warmere atmosfeer onder de leden van her
Gemenebesr re scheppen. Hij verklaarde:
"Als we onze huidige meningsverschil1en
over de voorgesrelde wapenleveranries nier
in bedwang houden, dan is het onwaarschijnlijk dar her Gemenebest in zijn
huidige vorm nog lang zal kunnen voortbestaan ".
Hoe waar is dir'
De heer Edward Heath, premier van
Engeland, maakre duidelijk dar hij zich
nier zou laren dwingen of ringeloren her

f.

~
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"
*Rhodesia
n;et zeker

is een speciaal geval, daar zi;n langdur;ge
betrekkingen
z;;n. Unilateraal
verklaarde
het zi;n onafhankeli;kheid

Afrikaanse standpunt
aan te nemen. Hij
verklaarde dat Engeland niet zou roestaan
dat welk land dan ook zich
binnenlandse
aangelegenheden
moelen.

met zijn
zou be-

met het Gemenebest
in J 965.

De Britse premier was bereid rot elke prijs
voet bij sruk te houden'
Frontale

borsing

De besprekingen

vermeden

waren

zo gespannen

Hoe paradoxaal
is het dat hij zich
genoodzaakr zag om een waarschuwing
te

dat de leiders van de conferentie
het
verkieselijk
achrren zich achter gesloten

richten aan soevereine
landen die eens
Britse kolonies waren en die hun nieuwe
soevereiniteit van Groot-Brirrannie
gekregen hebben
- een soevereiniteit
waar

deuren terug
marathondebat

Engeland

niet

aan

zou

denken

die

te

schenden' Maar sommige Afrikaanse landen
van het Gemenebest
zijn van oordeel dat
zij Engeland behoren te zeggen wat het
wel en wat het niet kan doen in Afrika.
De heer Heath was echter niet in de
stemming om zich de les te laten lezen
door voormalige
en in velerlei
derland"

kolonies
opzichten

geholpen

die grotendeels
door

en bijgestaan

het

"moewerden.

te trekken om hun pijnlijk
dat om half negen
's

avonds begonnen
volgende morgen

was en om vier uur de
eindigde, voorr te zetten.

Het enige dat een aantal Gemenebesrlanden ervan weerhield zich zelfs gedurende
de conferentie uit de club terug te rrekken,
was het feit dat een compromisoplossing
bereikt werd.
Een groep van acht lid-staten
werd
aangesteld
om Engelands
beweringen
te
onderzoeken
dat het nodig is wapens aan
Zuid-Afrika
te verkopen
mende Russische invloed

om de roenein de lndische

+

momenteel

Oceaan
en de zuidelijke
Atlantische
Oceaan te neutraliseren.
Als om de beweringen
van de heer
Heath te onderstrepen,
zwierven er juist
gedurende
dit debat over het belang van
een tegenantwoord
op de Russische macht
ter zee ter hoogte
van Singapore
een
Russische rorpedobootjager,
een kruiser en
twee bevoorradingsschepen
rond, die koers
zerren naar de lndische Oceaan.
De commissie van acht Gemenebesrlanden zal waarschijnlijk
zes maanden nodig
hebben om deze zaak te onderzoeken
en
er rapport over uit te brengen. Maar wat
hun bevindingen
of hun advies ook moge
zijn, de Britse premier heeft het duidelijk
gemaakt

dat Engeland

zijn soeverein

recht

zal handhaven
om datgene te doen wat
het in zijn nationaal belang nodig acht wat de gevolgen ook mogen zijn'
Dr. Nkrumah, voormalig eerste minister

--......
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Fotos: l;nks: Ambossodor College; Rechts: Wide World

van Glnna.
trachttc
alk Afrikaanse
lidSLltm Crtoc tc bcwcgcn her Gemenebest
te vcrlatm.
tcnzij Engdand
in Rhodesia
een zwartc mcerdcrhcidsregcring
zou oprichrm.
~Ll.lr hcr was prcsidenr Milwn Obore
dic wcrkclijk dc mcesrc moeire decd om
zovccl mogdijk
Afrikaansc Gemencbesrlcdm rcgen her "moedcrland"
re grocpercn.
Dir lukrc hem nier. Tijdens zijn rerugreis.
na atloop van dc confcrcnric. werd hij rcn

val gcbrachr door gencraal Idi Amin

-

dic hcm ervan bcschuldigdc
dar hij zich
overgegcvcn
had aan ..drinken,
\"fOUWC!1cn hcr lciden van cen nutteloos
lcven op kosrcn van de gcmeenschap".
Gcncraal Amin staar bckend als proBrirs. Nadar hij her bcwind over Ocganda
in handen
gmomen
had legde hij de
volgcnde verklaring af: "Wij zullen mer
Groot-Brittannit
en her Gemenebesr goede
rclarics onderhouden
omdar we Engeland
dankbaar zijn dar her ons zo'n goede admini.rtl'cltie gcgevcn hecfr. We blijvcn in her
Gemencbcsr
cn zullcn hcr helpcn versrerken."
Her is zeker een wijs Afrikaans leider
die kan zeggcn: "Wij zijn Engcland dankbaar".
~!aar war rc denken van de roekomsr

ENGELS

BLlJVEN
OF NIET ENGELS
BLlJVEN
reflecteert pro-Britse
gevoelens
in deze kolonie.
meegevoerd
door Grieks-Cypriotische
studenten.
nebest.

van her Gemenebcsr)
Zal Engeland voortgaan wapcns aan Zuid-Afrika
re verkopen
- war cen scheuring van hcr Gcmcncbcsr
zal bcspocdigcn)
Zal cen aanral Afrikaanse
landcn hcr Gemcncbesr
vcrlarcn) Kan her
Gcmencbesr
zoals wc hcr vandaag kcnnen
dc jarcn zcvcnrig overleven)
Een van de sleu rels om de roekomsr
van hcr Gemcnebcsr
re begrijpen is zijn
geschiedenis.
En om de zin van her
hedendaagse
Gemenebesr
re begrijpen
is
her nodig dar we de fundamenrele
feiren
war bcrrefr zijn ontstaan kcnncn.

Hoc her Gemenebest

onrsrond

De wortels van her hedendaagse Gemenebesr liggen diep verborgen in de geschiedenis van her Brirse wereldrijk. Toen
Engeland zijn kroonkolonies in Amcrika
verloor, dachren velen dar dir eens en voor
alrijd her einde van Engelands vooraansraande posirie was. Maar dir was nier her
geval.
Zodra Engeland zijn Amerikaanse kolonics vcrloren had, vcrkreeg her de machr
over belangrijke gebieden in Afrika, Azit,

- Links: Kiosk in Gibraltar
Rechts: Anti-Britse
slagzinnen
Cyprus
is lid van het Geme-

de Caribischc
eilandcn en Ausrraal-Azit,
cn bcgon her ook zijn grccp rc vcrsterken
ovcr haar Canadcse gebieden.
En rocn kwam hct Durham-rapport.
In 1839 lcgdc Lord Durham
een heel
belangrijk,
gedetailleerd
en versrrekkend
documenr voor aan de Britse regering dat
de tirel drocg: Rapport over de betrekkingen
met Brits Noord-Amerika,
Het Durhamrapport schersrc sommigc van de oorzaken
van ontevredenheid in de Canadese kolonies
en suggereerde cen nieuwe gedragslijn voor
de roekomsrige
Brirse koloniale polirick,
Lord Durham
begreep her naruurlijke
verlangcn van een volk naar zelfbesru ur.
Hij wisr dar narionalisme
zich van de
Canadcse kolonies
zou kunnen
meesrer
maken en er de oorzaak van kon worden
dar zij de banden mer her mocderland
verbraken - ner zoals mer dc Amerikaanse
kolonies in 1783' gebeurd was - als Engeland ze nicr een zekere marc van zelfbesruur verleende,
Daarom
bepleitte
hij dar Groor-Brirrannit een poliriek zou voorsraan dic een
eigen
"veranrwoordelijke
regering"
aan
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zijn kolonies roesrond, 20dra zij voldoende
in staar waren deze veranrwoordelijkheid
op zich te nemen. Deze nieuw gevormde
regering zou bepaalde' banden
mer de
Brirse Kroon behouden
maar 20u hoofdzakelijk veranrwoordelijk
zijn voor her
binnenlands beleid van de kolonie.
Dit Durham-rapporr
bracht de Britse
regering erroe de poliriek aan te nemen
zelfbestuur roe te kennen aan die kolonies
die in staat waren deze veranrwoordelijkheid op zich re nemen.
Kort
nadien
verwierven~ de Brirse gebieden
Canada,
Ausrralie, Zuid-Afrika
en Nieuw-Zeeland
hun zclfstandigheid.
Deze oude Dominions
hadden nu hun
eigen autonome administratie
doch inzake
aangelegenheden
van landsverdediging
en
buitenlands
beleid waren zij nog altijd
afhankclijk van de Brirse Kroon. Ondanks
bepaalde meningsverschillen
aanvaardden
zij de leiding van Engeland en bewaarden
een diepe loyaliteit regenover
de Britse
Kroon.
En zo begon het Britse wcreldrijk zich
om tc vormen tot her Britse Gcmenebest'
ln het Balfour-rapporr
van 1926 werd de
term "Brirs Gemenebesr"
omschreven
als
autonome
gemcenschappen
in
de
"de
schoot van her Britse wereldrijk".
ln het Statllllt van Westminster van 1931
werd duidelijk bepaald dat de "vrije associatie van lid-sratcn van het Britse Gemenebcsr" her "Verenigd
Koninkrijk,
het
Dominion van Canada, her Gemenebesr
van Australie, het Dominion
van NieuwZeeland, de Unie van Zuid-Afrika, de Ierse
Vrijstaat en Newfoundland"
omvarre.
Gedurende
de Tweede
Wereldoorlog
werd door sommigen

de rerm

"Brits
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belangrijke ontmoering
waar de rerm Brits
Gemenebesr
gebruikt
werd in plaars van
gcwoonweg
"Gemenebesr".
Na de Tweede Wereldoorlog
begon het
woord imperial in inrernationale
kringen
een helc slechre klank te krijgen. Men
begon de koloniale machren te beschouwen als tirannen
en Engeland
dar dit
begon in te zicn, wilde zich van dergelijke
politiek geladen woordcn ongetwijfeld
distan tieren.
Communistischc
propaganda bleef munt
slaan uit dc hccrscndc opvarring
dat kolonialc rnachtcn ondcrdrukkcrs
warcn, dir
ondanks hcr fcit dat Rusland zclf cigenlijk
dc maçhr hccft ovcr ccn enorrn wcreldrijk,
dat ccn "unic" gcnocrnd wordr.
Hct

"Oudc

Gcrncnebcst"

wcrd

ccn

"Blankc Club" genocrnd doordat het samengcstcld was uir Engcland en dc blankc
ncdcrzcrringcn,
zoals Canada,
Ausrralic,
Zuid-Afrika,
Nieuw-Zceland
cn Ncwfoundland.
Na de Twecdc Wereldoorlog
was dc
mecrdcrhcid
van dc Britse lciders van
rnening dar Engcland
aan de nic,-au(()nornc

gcbicdcn

onafhankclijkhcid

zou

rnoeten toekenncn.
Binncn zecr korrc tijd
probecrdcn zij dczc orn te vorrncn in goed
bcstuurdc

autonorne

natics.

ln 1947 vcrlecnde Engeland aan lndia
cn Pakistan zclfbestUur cn werden bcide

we-

reldrijk" gebruikt om er dc niet-alltonome
gebieden die de volledige Gcmenebesrstatus
nog niet verkregen hadden, mee aan rc
duiden. Anderen gebruikten
de term "imperium" naasr "Gemenebest"
zonder onderscheid te maken - met dien versrande
~I

!.

dar het Gemenebest
beschouwd
het doel waarnaar het imperium
was.

111
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werd als
op weg

THE UNITED STATES
AND

BRITISH COMMONWEAL

Groot-Brittannie
geeft
wereldrijk weg
Na de Tweede Wereldoorlog begon her
Verenigd Koninkrijk zich te disrantieren
van het gebruik van zulke woorden als
"wereldrijk", "imperial" en "Brits Gemenebesr" en gebruikte in plaars daarvan de
term "Gemenebesrlanden" of gewoonweg
"Gemenebest".
De conferenrie van de eerste ministers
van het Gcmenebest in 1946 was de laarste
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landen lid van her Gcmenebesr, zelfs al
narnen beide een rcpublikeinse sraarsvorm
aan.
Mer het enorrne bevolkingsaan ral dar
lndia en Pakisran roen hadden (ongeveer
400 rniljoen), werd het overwegcnd
blanke
Gernenebcsr
van ongeveer 70 miljocn 20rnaar incens orngevorrnd
rot ecn overwegend gekleurd Gernenebesr.
ln 1948 werd
ook aan Ceylon onafhankelijkheid
verlccnd
en ook dit eiland
wcrd lid van het
Gernencbcsr.
Sinds dc Twccdc W creldoorlog vcrkozcn
cnkelc landcn waaraan Engcland onafhankelijkhcid
had vcrleend, hcr Gcrncnebesr
re verlarcn: Birrna, Socdan, Bri rs-Somaliland, Zuid-Karneroen,
dc Maldiven
en
Zuid-Arabic
(waarondcr
Adcn). Zuidclijk
Ierland (Eirc) verlicr hcr Gerncncbcsr
in
1949 uir vcrbirrcring
ovcr dc rnanier
waarop Ierland vrocgcr door dc Brirren
behandeld wcrd.
De Brirs-Franse acric re Suez in 1956
hcefr aan dc solidarircir ondcr de Gerncnebcsrlanden
veel schade bcrokkmd.
Velc
Gcmenebcsrlanden
voclen zich uerraden
orndar zij nier vooraf gcraadpleegd
warcn.
Toen Engeland in 1962 de Wet op de
immigratie
lIit Gemenebestlanden uitvaardigde, dced dit de berrekkingcn
mcr de
andere lid-sraren cr nicr op vooruirgaan.
Mer dc vcrdere bcpcrking
in 1968 op dc
irnrnigraric vanuir Kcnia van personen van
Aziatischc oorsprong dic in fcirc dc sratUs
van "Brirs ondcrdaan"
vcrworven haddcn,
werd de polirieke gedragslijn
die in 1962
vasrgclegd wcrd, nog srrcngcr roegepasr.
Dir irrireerdc sornrnige Gcrncncbcsrlanden,
want zij zagcn in deze wer een duidelijke
daad van discriminaric
regcn bcpaaldc rassm. Velen hebben
dit Engeland
nooit
vergevcn.
Tengcvolgc
van dc onenigheid
inzake
de rassenpoliriek
werd Zuid-Afrika
prakrisch verplichr hcr Gernenebesr
in 1961 re
verlaren. Rhodesia is nu van her Gemenebesr uitgesloren
aJs gevolg
van zijn
rassenpoliriek.
Er waren ook rassenproblernen
russen
Griekse en Turkse Cyprioren en moeilijkheden russen de Afrikaanse
en lndische
bevoJkingsgroepen
van Kenia. ln Guyana
was er de srrijd tUssen de lndiers en de
negers.
lndia en Pakisran waren over Kasjmir
in oorlog gewikkeld. Toen zij besloren hun
rneningsverschillen
re laren beslechren,
wendden zij zich ror de Sovjerunie - nier
ror Engeland, de "moeder"
van her Gemenebesr.
Her N igeriaanse-Biafraanse
srammen-

(Zie verder pagina 27)

Eim van de eerste vereisten
om
woesti;nen
te doen
IJ ;s
"bloeien
als een roos
W A TER. Lees over de plannen van geleerden
om bergen te klieven, continenten
te verdelen
en het paki;s
van de poolgebieden
te
smelten,
alles in de hoop
om mil;oenen
mensen water en een aangenaam
klimaat te bezorgen.

Wat er nodig is om

WOESTIJNEN
IN BOUWLAND
TE VERANDEREN

door Robert E. Gentet
en Paul W. Kroll

Foto: Ambo$sodor
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Planten

en dieren hebben
water nodig

Echte woestijnen
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ATERis een heel kostbaar artikel.
Zonder water zou een mens
zelfs onder de gunstigste omstandigheden slechts een paar weken in
leven kunnen blijven. ln een woestijnhitte
van 50°C zou een mens binnen een week
sterven - zelfs al kreeg hij een dagelijks
ranrsoen van vier liter water.
De mens is onder deze omstandigheden
kennelijk niet in zijn beste staat van
produktie. En vanzelfsprekend planten en
dieren ook niet.

zijn nagenoeg

versro-

de Verenigde Staten bestaan maar beperkte
levensvormen. Hier kunnen slechts planten
overleven
zoals snelgroeiende
eenjarige
planten, caCtussen en vetplanten
die een
buitengewoon
vermogen hebben om water
op te slaan, alsmede bijzonder diepgeworen diepgewortelde

Vermogen
Opmerkelijk

om

te overleven

veel levensvormen

zijn in

staat in de woestijn voort te bestaan. ln
het betrekkelijk
kleine gebied van Death
Valley
in Californie
is het aantal
g6dentificeerde
plantsoorten
200. Vele
droge gebieden onderhouden
veel verschillende levensvormen
- hoe schaars ze dan
ook verspreid mogen
moet water hebben.

zijn. Maar al1e leven

De bijgaande
foroserie
laat b.v. de
ongewone
verhouding
tussen de specht,

ken van leven. Zelfs in de semi-woestijnachtige gebieden
in het zuidwesten
van

teld onkruid

sappig voedsel door middel van een ongewoon chemisch proces.

bomen.

Neem b.v. de sahuaro (cereus gigantius). Het geheim van het wateropslagsysteem van de sahuaro ligt in zijn als een
accordeon opgevouwen
stam. Deze stam
kan uitzetten en inkrimpen al naar gelang
het watergehalte
vermeerdert
of vermindert. Men heeft waargenomen
dat een
sahuaro van een stOrtbui wel 211z cm in
24 uur tijds uitzet. Als men de lengte van
de sahuaro in aanmerking neemt, dan heeft
hij heel wat liters water in voorraad om
in het droge seizoen op te teren.
ln het voorjaarsregenseizoen
springen de
cactussen en zelfs de schijnbaar
dorre
woestijnbodem
open in een orgie van
kleurige bloemen.
(Zie de bijgaande
foro's. )
Sommige dieren kunnen
voortbestaan
in het barre woestijnklimaat.
Maar ook zij
moeten een bepaalde
speciale methode
bezitten om een watervoorraad
te verkrijgen en vast te houden.
De kameel kan b.v. genoeg water in
zijn drie magen opslaan dat hij er zeventien
dagen mee vooruit kan. Wanneer hij water
vindt om zijn voorraad bij te vul1en, kan
hij wel honderd tot tweehonderd
liter in
een keer drinken.
Een ander verbazingwekkend
schepsel,
de kangoeroerat,
speelt het klaar zonder
dat hij ooit water drinkt. De kangoeroerat
...
.
zorgt gewoon voor z1Jn elgen water un

de elfuil en de sahuarocacrus
zien.
Zonder
water zou de cactus echter
doodgaan.
Zonder de cactus zouden de specht en
de elfuil weinig succes hebben een geschikte plaats te vinden om te wonen of
hun jongen groot te brengen. Zij zouden
met uitsterving
bedreigd worden. En zo
is het met het caCtuswinterkoninkje
bigelow-chol1a
(opuntia
bigelovia).

en de
(Zie

foro's.) Zonder water zou deze cactus te
gronde gaan en daarmee het winterkoninkje. Beide hebben water nodig voor
hun voortbestaan.
Enige eertijdse woestijngebieden,
vooral
in de Verenigde
Staten, zijn onrgonnen
en brengen nu overvloedige
oogsten op.
Maar opnieuw is water de noodzakelijke
factOr. Zonder water zal geen enkel gewas
groelen.
ln sommige gebieden van de wereld zoals in de Sahara - is het bijna volkomen
ontbreken van regenval een feit geworden.
Het gehele gebied krijgt minder dan 25
mm regen per jaar.
De Sahara is de grootste woestijn ter
wereld. Zij strekt zich over de hele 5000
km breedte van Noord-Afrika
uit en beslaat bijna een derde van dat gehele
continent,
een gebied van ongev~er dezelfde grootte als geheel Europa!
Sommige uirgesrrekre gebieden van deze
woesrijn krijgen soms 10 jaar achtereen
geen regen'
De hoogste
dagremperaruur
ooir op
aarde genoteerd,
werd in EI Azizia in her
Libische gedeelre gemeren - een ongelooflijke temperatuur
van 58° C ;n de schaduw.

\'V oeste gebieden

der aarde

De Sahara is volsrrekt nier het enige
droge gebied van grote omvang in de

wereld. Elk gebied waarin een gemiddele
neerslag van minder dan 250 mm regen
per jaar valt, kan als woestijn geclassificeerd
worden.
De "woestenijen" van Australie beslaan
3 370000 vierkante kilometer - een onrstel1ende 44 procent van het hele continenr! ln duidelijker taal: Meer dan twee
vijfde van Austra1ie is woestijn - de op
een na grootste rer wereld. De gemiddelde
regenval in de droogsre gebieden is maar
125 mm per jaar.
Ongeveer 2 600000 km van her Arabische schiereiland bestaar ook uir woestijn
en een ongewoon hoog percentage hiervan
-

een derde - is bedekt met zand. ln

tegenstel1ing tOt andere woestijnen heeft
de Arabische woesrijn (de op rwee na de
groorste ter wereld) nier voldoende bergen
waarop neerslag valt die als bronnen voor
rivieren kunnen dienen.
Deze woestijnen zijn echter nog maar
her begin. Er zijn nog negen andere
woestijngebieden van formaat - wat her
tOraal op twaaif brengr'
Deze grote woesrijnen zijn:
4) de Kazachsran
in Rusland
1950000 km'
5) de N oordamerikaanse - 1 300 000
km'

6) de Gobi in Mongo1ie -

1040000

km'
7) de Patagonische
673 000 km'

in Argentinie

8) de Thar in westelijk lndia

-

596 000 km'
9) de Kalahari
in Zuid-Afrika 570000 km'
10) de Takla-Makan in weste1ijk China
- 518000
11) de
12) de
en Peru Veertien

km'
Loet in Iran - 389000 km'
Atacama-Peruviaanse in Chili
363000
procent

km'
van her

149 miljoen

km' grote landoppervlak
der aarde is heden
ten dage woestijn. Dat is een zevende van
de landmassa
der aarde' Door de semiwoestijngebieden
komt er nog eens veertien procent bi j. Daar valt slech ts 250 tOr
500 mm regen per jaar. Samen vormen
deze droge en semi-droge gebieden bijna
drie riende van het landoppervlak
der
aarde' Dit zou gelijkstaan met een gebied
van meer dan viermaal de groorre van
geheel Europa.
Denkt u zich dat eens in! Onrzag1ijk

(Tekst gaat verderoppag;na 24 Foto's op pag;na 20 tot 23)
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Foto's: Ambassodor

College

EEN ORGIE VAN KLEURIGE CACTUSBLOEMEN - Er komen meer dan
2500 soorten cactussen op aarde voor
en vele daarvan in de woestijn. Deze
planten kunnen een voldoende hoeveelheid water opslaan voor een heel jaar.
Zij hebben unieke eigenschappen die
hen in het barre woestijnklimaat laten
voortbestaan.
De stekels dienen ter
bescherming tegen planteneters en bij
sommige soorten geven ze ook schaduw aan het plantoppervlak. Cactussen
zijn bedekt met een wasachtig laagje
dat het verlies van water door verdamping reduceert. Sommige soorten, zoals
de "grijsaardcactus"
(geheel rechts,
onder) en de "bisschopsmuts"
worden
verzameld en over de hele wereld door
liefhebbers gekweekt.
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EEN
DRIEVOUDIGE
VERHOUDING
bo- Links: Gila-spechten
ren gewoonlijk gaten
hoog in de
sahuaro-cactus
(rechts boven).
Verlaten spechtholen
dienen
vaak als
tehuis voor andere
schepselen.
De
kleine elfuil,
slechts
15 cm groot,
zet zijn huishouden
in een oud
spechtenhol
op (rechts
onder).
Beide vogels zijn afhankelijk
van de
sahuaro voor een plek om hun nest
te bouwen
- een verbazende
drievoudige
verhouding
van plant
en
dier die op de beste manier gebruik
maken van een over het algemeen
vijandige
omgeving.
Foto '5: Ambassodor

College
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HONGERIGE
BEKJES
WACHTEN
OP
Cholladoornen
weerhouden
VOEDSEL
eventuele plunderaars
ervan
het nest van
een cactuswinterkoninkje
binnen te dringen
en de jongen te doden. Het behoedzame
vrouwtje ontwijkt deze stekels met gemak,
terwijl zij tal van tochten maakt en insekten
aandraagt
om de opengesperde
en hongerige bekjes van de jonge vogels te vullen.
Een fotografisch
researchteam
van De
ECHTE W AARHEID observeerde
en f1lmde
dit fenomeen
in het Joshua Tree National
Monument van Californie.
Fofo's; Ambossador College
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grore gebieden van de aarde die in woesre
roesrand verkeren - nier in sraar om zelfs
maar een bodembedekking re produceren
door gebrek aan voldoende warer.
Vereisr: Meer landbouwgebieden
Paradoxaal genoeg srelr de bevolkingsexplosie van de wereld sreeds grorere eisen
aan de landbouwgrond.
Woesrijnen en
andere over her algemeen onbewoonde of
dunbevolkre gebieden komen sreeds meer
in aanmerking. Gebieden die een paar jaar
geleden als onbruikbaar land beschouwd
werden, moeren nu onrgonnen worden.
Arresische purren, meren, reservoirs en
zelfs onrzilringsinsrallaries in de kusrsrreken voorzien her dorsrige land van een
beerje - een heel klein beerje warer.
Zelfs dan nog zir woesrijnirrigarie vol
valsrrikken. Reservoirs kunnen zich mer
slib vullen. Tenzij her bevloeide land een
behoorlijke
ondergrondse afvoer heefr,
kunnen zouren in opgelosre vorm, die door
her woesrijnirrigariewarer worden meegevoerd, de grond rui'neren. Drie vierde van
lraks eerrijds gei'rrigeerde land is om juisr
deze reden nu bedorven.
De moderne irrigarie maakr geen merkbare vooruirgang. De woesrijnen breiden
zich op vele plaarsen veel sneller uir dan
de moderne rechnologie ze kan rerugwinnen.
Kijk eens even naar Afrika.
"Her landbouwvooruirzichr
voor de
droge gedeelren van Noord-Afrika is vrij
bedenkelijk", waarschuwde H.N. LeHouerou van her Onrwikkelingsprogramma
van
Technische Hulp op een onlangs gehouden
inrernarionale conferenrie over Droge gebieden in een zich lleranderendewerefd Hij wees
op her volgende: "De weidegronden raken
snel uirgepur en de woesrijn breidr zi.ch
gemiddeld per jaar mer meer dan 100000
hecrare uir".
Op sommige plaarsen rukr de woesrijn
in Noord-Afrika mer bijna 50 kilomerer
per jaar op' Dir is herzelfde Noord-Afrika
dar eens de graanschuur van her oude
Romeinse Rijk was.
De woestijnen

teruggewonnen!

Elke werkelijk en blijvende oplossing
voor her probleem van droge srreken moer
voldoende bruikbaar warer, een goed funcrionerende regering, een gezond economisch sysreem en een onrwikkelde bevolking omvarren - alle op een wereldomvarrende basis.
De meesr fundamenrele problemen zijn

W AARHEID

her gebrek aan water en her gebrek aan
reelaarde. Alle andere problemen in droge
gebieden houdcn op de ccn of andere
manier verband mer deze voornaamsre
benodigdheden. Alle hoop op roekomsrige
onrwikkeling van droge landsrreken berusr
op her vinden van een roevoer van bruikbaar warer. De humus die door de eeuwen
heen in semi-droge gebieden door verkeerde landbouwmerhoden, re veel afweiding en erosie verloren is gegaan, kan nier
zonder voldoende warer weer worden opgebouwd om een bodembedekking re produceren.
Voor dichre bossen, groene planren en
weelderige gewassen moeren we warer
hebben - en wel in de benodigde hoeveelheid op de juiste tijd en op de juisre
plaars.
Conrrole

over het weer

Deze overwegingen sluiren op hun
beurr het kritieke probleem in van de
verandering van her weerpatroon op wereldschaal.
Er zijn vele fanrasrische plannen op rafel
gelegd om "regen op zijn rijd" re produceren ren einde onbewoonbaar land - mer
6f re veel 6f niet genoeg regenval - in
gematigde, bewoonbare zones te veranderen. Hier volgen er een paar:
*GEBRUIK KOOLSTOF OM HET POOLIJS
ZWART TE MAKEN. Verlies van zonneenergie door reflectie zou reruggebrachr
worden. De noordelijke
woestenijen
zouden
meer bewoonbaar
worden.
*DAM DE BERING STRAAT AF. Door dit
te doen - en ijskoud poolwater
in de
Srille Oceaan
re pompen
zou men het
weer in her poolgebied her hele jaar door
verbeteren.
*CREËER EEN ACHT-KILOMETER-DIKKE
IJSWOLK BOVEN HET POOLGEBIED. Dir zou
gedaan
kunnen
worden
door 10 zogenoemde "schone" warersrofbommen
onder
de oppervlakre van her poolwarer te laten
ontploffen.
De sroomwolk,
die zich door
de onrploffing
onrwikkelr,
zou in warerdruppels
condenseren
en bevriezen.
Het
eindresulraat
is naar men zegr een verandering in de dynamica van de algemene
circulatie en daardoor een verberering van
her wereldklimaar.
*DOORBREEK DE BERGEN VAN DE SIERRA

NEVADA. Dir zou de stroming van vochtige zuidelijke luchr naar de dorre Nevadawoestijn mogelijk maken en die woestijn
doen bloeien als een roos. Dir principe
zou overal, waar bergkerens veranrwoordelijk voor de schepping van woesrijnen
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z1Jn, m roepassing gebrachr kunnen worden.
Verdere plannen zijn: De stroom van
de rivieren omleggen, laat het ijs van de
poolgebieden smelten, verbind en scheid
continenten - een gevolg daarvan zou zijn
dar men vochrige lucht ir, de binnenlandse
woestijnen krijgt - schep en elimineer
eilanden, verhoog her percentage warerverdamping om meer water in de atmosfeer
te brengen waarmee de regenmakers kunnen manipuleren.
Nog grandiozere plannen omvatten controle over stormen zoals orkanen.
Zelfs nog verbazingwekkender is misschien het visionaire plan om de armosfeer
van Mars en het klimaat van Venus re
veranderen en deze planeten voor de mens
bewoonbaar te maken. Mars is op her
ogenblik een woestijnachtige wildernis ge.
lijk aan het maanoppervlak.
ln dit opzicht kenr het streven van de
mens geen grenzen. Reeds in 1957 verklaarde een geleerde van het Adviserend
Bureau voor Meteorologie van de Amerikaanse regering dat: "als hij knap genoeg
was, dan zou de mens gunsrige resultaten
kunnen produceren . . . en zijn milieu kunnen transformeren om het geschikter vOQr
zijn doel te maken".
Vol vuur zei hij tegen zijn collega's:
"Laten we er in efk gevaf aan beginnen".
Laten we nu eens verondersrellen dar
de reusachtige complexiteit van deze en
andere projecren werd uitgewerkr. Zouden
de gevolgen van de verandering van zo'n
fundamentele kringloop als de hydrologie
der aarde - de kringloop van dit allerbelangrijkste bestanddeel WATER- werkelijk
een zegen zijn of een vloek? Er besraar
zelfs onder de wetenschapsmensen grote
onenigheid over de gevolgen van deze
reusachtige projecten. Vele geleerden geven
roe dat men eenvoudig niet re weten kan
komen war alle catasrrofale gevolgen van
grootscheeps mereorologisch geknoei zullen zijn.
De wetenschapsmensen erkennen dar ZIJ
NIET WETEN wat voor gevolgen hun
plannen om onze planeet te hervormen
zullen hebben. Zoals in zovele van zijn
activiteiten, komt de mens in een doodlopende srraat terechr. Hij begrijpr war
voor problemen er bestaan; hij zal misschien zelfs vaag inzien warer in her
algemeen aan gedaan dient te worden.
Maar daarna is hij - als het ware begrensd door zijn onvermogen om uit
zichzelf te rreden en de gevolgen van zijn
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doen en laren in zijn geheel re overzien.
Ten einde de woesrijnen echrer re laren
bloesemen, de roendra bewoonbaar re maken en her klimaar re veranderen - MOET
onze aarde gereconsrrueerd worden.
De hoop van de mensheid, de dromen
van werenschapsmensen en de proferieen
van mensen uir de oudheid over een wereld
van weelderig groen kan nier verwezenlijkr
worden rordar her uirerlijk van de aarde
veranderd wordt. Alleen dan, zoals een
oude profeer her uirdrukre, zal her mensdom van een uropia genieren: "De woesrijn en de dorre plaarsen zullen hierover
vrolijk zijn, en de wildernis zal zich
verheugen, en zal bloeien als een roos . . .
wanr in de woesrijn zullen wareren uirbarsren, en beken in de wildernis.
"Her dorre land zal ror sraand warer
worden, en her dorsrige land ror springaders der wareren; in de woningen der
draken [jakhalzen, Nieuwe verr.J waar zij
gelegen hebben, zal gras mer rier en biezen
zijn" (Jesaja 35:1,6,7). Dar is de belofre
van iemand die zichzelf God noemt.
Zou er roch een God kunnen zijn iemand die alles gemaakr heefr war er
besraar) AIs dar zo is, dan begrijpr Hij
tOch zeker wel war er gedaan moer worden
om de klimaarparronen van deze aarde re
veranderen en re bereiken war de mens
wanhopig poogr re bereiken.
0

NUCLEAIRE
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Misschien nog verschrikkelijker dan de
srijgende kosren is her gevaarlijk roene.

mende vernierigingsvermogen
derne wapens.
Her rijdperk

2;
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van de mo.

rusrende aspecr van de huidige researchen onrwikkelingsprograinma's
eerder kwalitatief dan kwantitatief".

van de "overkill"

Bij de oorlogvoering in de oudheid kon
over her algemeen een man in een handeling een andere man doden. Mer de
invoering van her buskruir en van kanonnen kon een man verschillende vijanden
naar de andere wereld helpen. Toen de
machinegeweren, bommen en her geschur
mer grore reikwijdre op her roneel ver.
schenen, nam her vernierigingsvermogen
dar rer beschikking van een man srond,
aanzienlijk roe.
Toen kwam onze moderne rijd mer
kernenergie, gifgassen, chemische. en biologische oorlogsvoering. Nu kan de bcslis.
sing van een man gehele sreden vernierigen
- en zou deze een kerringreacrie van
gebeurrenissen kunnen veroorzaken om
alle leven re vernierigen.
--Heden 'reri'dage spreken we v;1n "overkill" (overdosering aan vernierigingsvermogen). Dar wil zeggen dar zowel de Verenigde Sraren als de Sovjerunie voldoende
wapenmachr en aroomkrachr bezirren om
elkaar vele malen re vernierigen.
De angsr voor door de "vijand" onrwikkelde berere wapens, zowel KWALITAT1EFals kwanrirarief, drijfr elk land voorr
in zijn onophoudclijk verder onderzoek.
Berere merhoden van "aflevering" (war een
walgelijk doch juisr woord) mer een berere
kogelbaan, berere en doelrreffender waar.
schuwingssysremen; her onderzoek naar
anri -raker-rakerren, en anri-an ri.raker -rakerren, en an ri-anri-anri-raker.rakerren,
en
anri-anri-anri-anri-raker-rakerren, en ... dir
alles gaar maar sreeds door.
.
Een jager op herren, gewapend mer een
geweer mer grore reikwijdre en een vizier,
heefr weinig behoefre aan een machinegeweer. Maar landen die ror aan hun "kernranden" bewapend zijn mer een panorama
van verschillende wapens om een fanrasierijke "Mars" schele hoofdpijn re bezorgen,
gaan voorr mer de vervaardiging' en de
opslag voor roekomsrig gebruik van verschrikkelijk krachrige wapens.
Naar men zegr zou de huidige Amerikaanse voorraad van 4600 srraregische kernkoppen regen 1975 een roraal van 11 000
kunnen bereiken.
Vergelijkenderwijs bezir de Sovjerunie
op her ogenblik 2000 srraregische kernkoppen. Maar volgens her srarisrisch overzichr van een gezaghebbend insriruur voor
srraregische srudies "is her meer veronr-

Als een aroomoorlog

uirbreekr

Naar men zegr is de Sovjerunie, mer
zijn nieuwe lange-afsrandsrakerren, nieuwe
onderzeeers en nieuwe srraregische bommenwerpers in aanbouw, in de komende
jaren op weg om de overheersende kernmogendheid" re worden - renzij. Tenzij
Amerika zijn eigen research en onrwikkeling opvoerr om zijn "voorsprong" in de
bewapeningswedloop re behouden. Anders
zal Amerika, naar men vreesr, de bewapeningswedloop mer de Sovjerunie verliezen.
Deze vraag moge voor sommige mensen
zuiver rheorerisch lijken, aangezien de
huidige aroomkrachr en her vernierigingsvermogen onrzagwekkend zijn om re aanschouwen - van beide zijden. Naar scharring van her Amerikaanse minisrerie van
defensie zouden, als de 50 groorsre sreden
in de Verenigde Sraren werden gerroffen,
ongcveer 86 miljoen Amerikanen worden
gedood. Dar is 42 procenr van de Amerikaanse bevolking. Zo'n kernaanval zou
regelijk de meerderheid van de beroepsbevolking - arrsen, advocaren, archirecrtn,
werenschapsmensen, polirieke leiders - do.
den.
Zo'n onrsrellende slag voor Amerika is
onvoorsrelbaar, apocalyprisch. Te leven in
een rijdperk waarin zulke berekeningen
worden gemaakr, is onvoorsrelbaar. Toch
geven deze snel gelezen, zinloze "cijfers"
renminsre een oppervlakkig, haasrig vergeren idee van her zeer waarschijnlijke aanral
slachroffers indien een aroomoorlog zou
uirbreken.
Dar Amerika zo'n vernierigende gruwel
zou kunnen overleven is zuiver hyporherisch, aangezien door de massale radioacrieve neerslag, door de daaruir voorrvloeiende vervuiling en door de uirschakeling van alle belangrijke verbindingen,
de krachrbronnen en de zenuwknopen van
een moderne, rechnologisch georienreerde
maarschappij vernierigd zouden worden.
Her menselijk voorsrellingsvermogen kan
nier zuiver de dood van 86 miljoen mensen
in een ogenblik varren, ner zo min als de
manschappen aan boord van de Enola Gay
iers anders konden doen dan griezelig
verlamd naar adem re happen roen ze de
monsrerachrige wolk zich in de luchr zagen
onrplooien

-

nier in sraar re varren

dar

de srukken en deelrjes van de wolk mensen
waren geweesr en menselijke woonplaar.
sen.
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Maar de klinisch juiste woorden blijven
doorgaan.
Ongeveer 55 procent van de Amerikaanse industriele capaciteit zou vernield
worden.
AIs de Sovjetunie zou worden aangevallen, zou zij 48 miljoen inwoners verliezen - ongeveer 20 procent van de bevolking. Tegelijkertijd zou ongeveer 40 procent van de Russische industriele capaciteit
worden vernietigd.
Of beide naties zich biologisch, psychologisch of anderszins zouden herstellen, is
een volkomen andere vraag. Sommige natuurkundigen menen dat geen van beide
dat zou kunnen.
Niettemin is de kreet aan beide zijden
-

in de Sovjetunie en de Verenigde Staten

"Onze voorsprong van strategische wapens verdwijnt". "We verliezen de bewapeningswedloop.
"
ln 1963 was Amerika duidelijk in militaire kracht de Sovjetunie verre de baas.
Wijlen president Kennedy zei tOt de
Russen: "Ga weg uit Cuba - of anders. . ." Het "of anders" betekende waarschijnlijk dat Amerika de macht die het
bezat, zou gebruiken. De Russen waren
kennelijk gei'ntimideerd. Toentertijd heeft
men een sovjetOnderhandelaar horen zeggen: "Dit is de laatste maal dat jullie
Amerikanen in staat zullen zijn om ons
zo iets aa'.1 te doen".
Dus voerde de Sovjetunie zelf de wedloop op door zijn kernbewapening uit te
breiden. Tegenwoordig omvat haar arsenaal tenminste 300 (tOtaal eind 1970) SS-9
raketten. Elke raket kost bijna 30 miljoen
dollars in zijn ondergrondse lanceerplaats.
Elke raket is voorzien van een kernkop
van 25 megatOn.
ln 1973-74 zou verder het aantal Russische atOomonderzeeers in de Y-klasse
groter zijn dan de Amerikaanse Polarisvloot.
-

Alternatieven
in het
atoomtijdperk
Wat moeten de Verenigde Staten doen)
Deskundigen zien slech ts de volgende
alternatieven. Amerika moet agressief zijn
research en ontwikkeling opvoeren - en
zijn bewapeningswedloop versnellen. Anders moet het genoegen nemen met de
tweede plaats in een wereld van oorlog
waarin Russische chantage met atOommacht uiteindelijk alle landen - met
inbegrip van Amerika - zou terugbrengen
tOt vazalstaten.
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Een derde mogelijkheid
werd uitgelegd
door een plannenmaker
van het Pentagon.
Wanneer
twee landen op weg zijn naar
wat op een zeker conf!ict lijkt, moet het
zwakkere land HET EERST TOESLAAN om
de grotere macht te neutraliseren.
Met de wapens van mensheid-vernietigende grootte wordt onze wereld vervuld
van angst en gevaar.
Er is natuurlijk een vierde mogelijkheid.
De landen zouden
leren om in vrede

eenvoudig
dienen te
te leven. Alle landen

zouden moeten tOetreden tOt een onpartijdige wereldregering
die in staat is nationale grieven, wantrouwen
en problemen
op te lossen. Deze vierde weg is nog nooit
door de regeringen
van deze aarde beproefd. Vandaag de dag zou dat als een
onpraktische
rampspoedige
een gek worden beschouwd.

politiek

van

De eerste drie mogelijkheden,
alle drie
representatief
voor de wantrouwende,
vijandige, hatende
menselijke
natuur,
zijn
waanzmn1g.
Toch

gaat deze waanzin

door.

"Overkill"
is niet genoeg. Het vermogen om vijftig -werelden te vernietigen
is
niet genoeg. Elk land gaat door met zijn
demonische
dodendans,
in de greep van
de eindeloze spiraal van wapenproduktie
en tracht voortdurend
om voor elk nieuw
wapen
dat door de tegenpartij
wordt
ontwikkeld,
een tegenwicht
te vinden.
Op het ogenblik liggen er voor ieder
mens op aarde tenminste 10 tOn explosieve
stOffen - als het equivalent
van TNT

aangehouden

wordt

-

opgeslagen.

Ieder

van ons, meer dan 3,6 miljard in aantal,
mag we1 eens nadenken
over de tOnnen
exp10sieve stOffen die rustig, onpersoonlijk,
dreigend gereed 1iggen voor onze bestemmmg.
Te1kens weer werd er op gewezen dat
wapens nooit zijn ontworpen
en geproduceerd zonder dat er gebruik van wordt
gemaakt.
De atoomvoorraad
van de wereld is,
volgens de meest conservatieve
schattingen, a1 gelijkwaardig
aan 50000 megatOn
(MIL]OENEN tOnnen)
TNT.
Dat is 50
MIL]ARD TON explosieve kracht - of een
"overkill" - factOr van 14 voor elke man,
elke vrouw en elk kind op aarde.
Een natuurkundige,
Dr. Linus Pauling,
schatte dat er ongeveer 500000 megaton
TNT in de atOomvoorraad
van de wereld
aanwezig zouden zijn, wat neerkomt
op
150 ton voor elke mens op aarde - een
theoretische
"overkill" van 150 maal'
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Maar wat is een "overkill")
Kan men MEER doen dan iemand doden)
Van 10 tOt 150 tOn TNT wordt speciaal
voor u bewaard, en voor een ieder van
hen die u liefheeft, en voor alle andere
mensen, en voor allen die zij weer 1iefhebben. Maken enkele
enig verschiP

Gretige

onsjes

nieuwe

meer dan nog

atoomnaties

Tenminste drie belangrijke landen behalve de Sovjetunie en de Verenigde Staten
bezitten "de bom". Engeland, Frankrijk en
Rood-China vervaardigen reeds splijtbaar
materiaal. Zeven andere landen, Canada,
lndia, Israe1, ]apan, Zweden, Zwitserland
en West-Duirs1and zouden op zeer kone
termijn kernwapens kunnen produceren.
Nog VEERTIG andere landen, naast de
"grore vijf" van het atOomtijdperk, bezitren atOomreacrors, waarvan het onmiddel1ijke bijprodukt pluronium is - een essentieel bestanddeel voor een atOombom.
Tegen 1980 zullen de huidige landen
in de wereld die nog geen kernenergie
produceren, vo1doende plutOnium voorrbrengen om elke week ongeveer 100 k1eine
atOombommen te vervaardigen.
We1dra za1 de atOomnachtmerrie zelfs
nog meer de verbeeldingskracht tartende
afmetingen aannemen, tOtdat de were1d ondanks de aan- of afwezigheid van leven
elders - een bedreiging zou kunnen vormen die bijna groot genoeg zou zijn om
een enorme, eXploderende ster te evenaren.
De zinloosheid van dir alles, de domheid
om eindeloos een koers te vo1gen die alleen
maar op een apocalyptische gruwel kan
uirlopen, is meer dan beestachtig. Wanr
beesten volgen, bij instinct, de sterke drang
tOt zelfbehoud. De duive1se dodenmars van
de mens trotseert zelfs dat allerbelangrijkste instinct - door met een schouderophalen voorbij te gaan aan de ware betekenis
van het menselijk leven.
Niettegensraande a1 onze kreten om
vrede - jagen we ijverig, gretig, de zaak
van de oorlog na of verlustigen ons in de
rechnologie die het onmiddellijke resultaat
van zulk najagen is.
Maar de kernenergie is slechts een van
de verschillende methoden voor de kosmische waanzin. Botulinus, een biologische
agens, zou - indien gelijkmarig verspreid
via de luchrstromingen, oceaanstromingen
of over strategische gebieden op aarde de gehele mensheid binnen zes korte uren
kunnen vernietigen.
Met gebruikmaking van slechts 10 vlieg-
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tuigen,

mits

deze

heelhuids

boven

hun

doelwit aankomen, zou een vijand dertig
percent van de Amerikaanse bevolking met
biologische
agentia
voor oorlogvoering
kunnen doden of buiten gevecht stellen.
Minder dan 10 gram van een bepaald virus
zou elke man, elke vrouw ~n elk kind in
Nederland en in Belgie kunnen infecteren.
Dan is er nog

de biologische

tijdbom

- de bevolking contra onvoldoende
voedingsmiddelen, met daaruit voortvloeiende
epidemieen in het vooruitzicht.
Dan is er
nog het spookbeeld van de hongersnood,
van de gevreesde pest en van aardbevingen,
branden, orkanen, overstromingen
en stor-

i

I

men. De elementen
om ons heen razen
met een vetontwaardigd
gekreun tegen de
waanzin van de mensheid.
Onze wereld
kreunt - en wankelt dronken langs een
onzekere, waanzinnige
weg, met gekun-

I

stelde tong pratend

I

smakkend in blijde afwachting
van elke
nieuwe technologisch
georienteerde
kunstgreep die het resultaat is van het zoeken

I

1

1

[

over vrede en de lippen

naar een nog verschrikkelijker
oorlog.
Nu is het tijd om God te zoeken. Alleen

God kan deze wereld nu nog redden

-

haar nog van zichzelf redden
- van
waanzinnige,
zelfs toevallige vernietiging.
0 God, red ons van onszelf; red ons van
onze met uidaatgassen
bezwangerde,
smerige, verstikkende
steden; van onze chemisch vergiftigde, triest uitgeputte,
kunstmatig bemeste
landbouwbedrijven;
van
onze met stank beladen, met slijk gevulde,
vervuilde meren en rivieren;
van onze
steriele, gecomputeriseerde,
verdierlijkte,
de-dood-zoekende
maatschappij;
van onze

(Verl'Olg van pagina
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veroorzaakte
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en ook Singapore

hadden

hun

maakte

kennis

rassentwisten.
met

en
se-

enkele

paratisten

met

een eigen

in

Canada

Frans-Canadese

toen

En

en Maleisie
onlusten

beroering

natie van Canada

in het

Zelfs

enige

wilden

Franssp1'ekende
afscheiden.

Noo1'd-Ierland

(Ulster).

is

er

1'assenst1'ijd, zowel als politieke
en religieuze strijd waardoor Ulster op her punt
staat uiteengerukt
Waarom

wordt

te worden.
deze rassenstrijd

in het

opgelost)

London

Gemenebest

niet

Daily

stelt her probleem

Express

De

,

Ondertussen
"

Met een zwakke zucht van ontsnappende luchtbellen
gleed het lange zwarte
gevaarte vrijwel geluidloos
onder de deinende

golven

door,

terwijl

zijn neus snel

de olieklompen,
dunne
olievlekken
en
onzichtbare
chemicalien tUssen de rommel
op de oceaan buiten de kust wegduwde.
Verschrikt
schoten
de kleine visjes met
wijd opengesperde oogjes weg, terwijl hun
met kwikzilver besmette
derden van onnoemelijke

lichaampjes
spanning.

sid-

als volgt:

een ijshelling

en een lelijke val in Taos.

De ontzette
deur was tijdens zijn korte
afwezigheid gerepareerd.
In Norad ging de routine van ogenblikkelijke wereldcommunicatie
door - al
zij het met meer precisie en waakzaamheid
- I'nu opgevoerd door de luide protesten
van het grote publiek en
onderzoek
van Amerikaanse

het dreigend
cong1'esleden.

De onderzeeer
slingerde zachtjes, wat
plotseling spanning in de ogen van zowel
de commandant
als de bemanning
Snelle orde1's b1'achten 1'apporten
uit alle secto1'en. "Lichte botsing."
schade

achter."

maal."
Het

"Alles veilig,"
moest een van

"Machines

bracht.
binnen
"Geen

werken

no1'-

de Californische

De commandant
zuchtte,
haalde de
periscoophendel
omhoog en gaf vermoeid

g1'ijze walvissen zijn geweest, die doo1' deze
ondiepe wateren naa1' het zuiden trekken.

dezelfde orde1's van vie1' dagen tevoren,
tOen hij precies dezelfde koe1's in hetzelfde

De grote walvis hapte naa1' adem, terwijl
nu de f1anken van zijn reusachtig,
met
eendemosselen
bedekte
lichaam doo1' de
donkere
wate1'en van de Stille Oceaan

kwad1'ant van de oceaan had aangehouden,
met dezelfde snelheid, met de g1'ote, d1'eigende, f1esvormige 1'aketten volgens hun
compu te1'geheugen
op San F1'ancisco gerich t.

snelle1' op en nee1' bewogen en zijn tochten
naar het wateroppervlak
om lucht
te
happen veelvuldige1' we1'den. Verde1'op ge-

Honde1'd kilomete1' ve1'de1' 1'onkte de
g1'ote patrouillebommenwe1'pe1'
op een
hoogte van 4000 mete1' voorbij, te1'wijl zijn
bemanning
stelselmatig
de 1'adarschermen

tUigden

aftastte en aan zwarte koffie lurkte.
In de buurt van Albuque1'que luiste1'de
de kolonel opnieuw. naar de rapporten over
de raketmagazijnen
die o.a. de aankomst
van d1'ie nieuwe vrachten
meldden,
nu

vormloos 1iggen, terwijl
op en neer bewogen,

"veilig" opgeborgen
in hun ondergrondse
kluizen. Hij pronkte met het nieuwe gips
om zijn linker enkel, een he1'inne1'ing aan

zal op geen enkele
worden.
Het leefde

onde1' ons sinds de dagen van Noachs
zonen en zal nog heel lang in ons midden
blijven voortbestaan".

17)

verdeeldheid

haat, jaloezie en hebzucht; van onze kwezelarij, vooroordelen en egolstische tarting;
red ons van elkaar.
Red ons van onszelf.

"Het rassenprobleem
conferentie
opgelost

Gemenebest
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Er is een volledige verandering
in het
menselijk hart voo1' nodig, geen politieke
conferenties, om de mens e1'toe te brengen
wede1'zijds 1'especr te hebben voo1' 1'assen
en nationaliteiten.
Het Gemenebest
- met zijn groot
cultureel, politiek en comme1'cieel potenverdeeld en
tieel - is op het ogenblik
staat op instorten
omdat e1' geen wederzijdse geest van samenwerking
is. Er is
geen eenheid. En indien de tegenwoordige
tendens niet onmiddellijk wordt omgeschakeld, dan zal het Gemenebest
de jaren
zeventig

niet overleven.

0

de vaag zichtbare

zandbanken

van

de woeste stranden van het kanaaleiland.
De walvis spartelde in het ondiepe water,
wierp zichzelf log in de b1'anding en ging
zijn flanken ;acht
op het door de

b1'anding aangespoelde
zand.
In de nevelige, vroege mo1'gen verhaalden de schrille,
rauwe k1'eten van de
zeemeeuwen
van de vondst.
De ee1'ste
zeemeeuw st1'eek nee1' en stond naast het
b1ind-starende
oog, 0

BESTE LEEFTIJD
OM TE TROUWEN
(Vervolg
woorden

van pagina

het niet omschrijven

6)
kunnen.

En

gedu1'ende al die jaren dat God ons zegende
met vier kinderen en evenveel schoonzoons
en schoondochters
en elf lieve kleinkinde1'en, kende ons huwelijk voortdurend
geluk
dat met woorden
niet beschreven
kan
wo1'den. In feite kenden we mee1' geluk
toen we de 70 jaar al voorbij wa1'en dan
we ooit tevoren gekend hadden omdat het
steeds gelukkiger gegroeid was. W AT EEN
ZEGEN'

Zou u niet graag hebben dat uw
huwelijk ook zo gelukkig was? Volg dan
deze goede raad op' Wees wijs' 0

vooruillopend
nleuws
in de- spiegel van het WERELDGEBEUREN

.
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Sovjetraketten

De wankele vooruitzichten
op wereldvrede
en collecrieve
veiligheid hebbenopnieuw
cen zware klap gekregcn.
Het heeft
cr nu alle schijn van dat een versnclde bewapeningswedloop
pas goed begonncn
is.
Dc vordningen
met het nucleaire non-proliferaticvcrdrag
en
dc Str:ncgic Arms Limitation
Talks (SALT) in Wcnen werden
overschaduwd
door rccenre dreigende
onrwikkelingen
in het
nucleaire cn r:lkerwapcnarsenaal
dcr Sovjets.
Foro 's V:lIlUir Amnikaanse
spionagesarellictcn
genomcn.
wijzen erop dat Russische
technici ondergrondse
lancecrbascs
\'oor nog grotere raketten dan rot nog roe gebruikt werden in
gerecdheid brengen.
Verdne inlichringcn
onrhullen
dat de nieuwe rakerren die
in de vergrore ondergrondse
lanceerinstallaties
gepl:tatst moeten
worden.
mer kernkoppen
van niet minder
dan 25 megaron
uirgerust
kunncn
worden.
Deze nieuwe monstcrraket
zal dc
vuurkracht
van Rusl:tnds ror nog roe grootsre
raker. de SS-9.
\Trre o\'errreffen.
Het blijkt dat de Sovjets tegen her eindc van dit jaar
mogelijk 80 tor 100 monsterrakerren
kunnen opstellen~
N u is de vrees onder de betreffende functionarissen:
Staan
de V.S. op hcr punt hun capacitcit tot terugslaan.
ingeval de
Sovjets eerst toeslaan met zware kernraketten.
te vcrliezen)
Zelfs zonder

dezc ontwikkeling

heeft de Sovjetunie

de V.S.

op het gebiecl van ICBM-raketten voorbijgesrreefd

-

nu bijna

gestationeerde

1500. vergeleken

met

1054 op cle grond

zij heeft er

V.S.-raketten.
Aan cle Amerikaanse
militaire macht werden de
l:t:nste jaren geen op de grond g6nstalleerde
rakerren roegevoegd.
Vngeleken
met soorrgelijke
Amerikaanse
rakerren zijn de Russische ICB~!-rakerren
cloorgaans met veel krachtiger kernkoppen
ultgerusr.
Bovcndien zijn de Sovjets snel hun aanral onderzeebootrakcrren a:lIl het opvocren.
Medio 1971 zullen zij 400 van die
raketten bezirren. vergeleken
met 656 voor cle V.S.
Sommige strategen
van het Penragon
vrezen dat de V.S,
verplicht zullcn zijn hun defensieinspanningen
op te voeren en
dat

zij cen

nog

razender

bewapeningswedloop

zullen

moeten

Gaat

de

Europa

oliekraan
dicht?

Tien jaar geleclcn maakre
behocfte

aan energie

her olieverbruik

uit.

berucht

om hun

Een koorrsachtige
lijkheid

bronnen

voorspelbehoefte

speurrocht

rond dc wereld

na:lr nog niet

van ruwe olic heeft de Europese
niet kunnen

alleen

vcrancleren.

cn in Neder1and

en Indonesischc

in de behoefte

Volgens

zal Europa's

zijn.

in de Noordzee

Nigeriaanse

totale

twee derde en

per jaar. Dit is driemaal

korrzichtigheid.

van het Midden-Oosten

aardgasveldcn

is dit bijna

van tien jaar geledcn.

aan olie in 1980 verdubbcld
aangeboorcle

olie een derde van Europa's

Vandaag

stijgt met twaalf procent

zoveel als het verbruik
lingcn.

van

olieprodukrie

maar helpen

afl1ankeNieuwe

plus de verhoogde

kunnen

de snelle groei

compenscren.

Europa's afllankelijkheid
van Arabische olie werd eind vorig
j:ur duidelijk merkbaar roen een snelle roename in het verbruik.
te zamen

met

Transarabische
zaakten.

de sluiting
olieleiding.

van

zowel

in Europa

het

Suez-kanaal

Eind 1970 waren ook de vrachrrarieven

de Perzische

Golf naar Europa

1967 waren.
Onl:tngs

- en verkreeg
landen een sterke

srrategische

koopwaar.

van de krachtige
roenemende

Bovendien

Russische

voor olie vanuit

- een consorrium
prijsverhoging
voor

bestaat

invloed

sovjetzeemacht

Elke ernstige

veroor-

zesmaal zo hoog als wat zij begin

eiste

olieproducerende

als de

een brandsroftekorr

er nog de bedreiging

in het Midden-Oosten

in de Indische

onderbreking

van
hun
en de

Oceaan.

in de roevoer van het belangrijke

"zwarre goud" vanuit het Midden-Oosten
of Nootd-Aftika
20U
catastrofaal zijn voor de Europese economie. West-Europa
is VOOt
85% van zijn oliebehoefte

aangewezen

~!idden-Oosten
en Noord-Afrika.
V oor de in hun olievoorziening

op het licht onrvlambare
zo kwetsbare

Europeanen

is cle vraag in de jaren 70: Zal de olie uit het Midden-Oosten
en Noord-Afrika

onbelemmerd

blijven

vloeien

om de indusrrii'le

economie van brandsrof te voorzienJ En zo niet. welke drastische
stappen zal een herrijzend Europa verplicht zijn te nemen om

aanwakkeren.
Anclerc functionarissen
vrezen dat de publieke
opinic niet achter cen dergelijke inspanning
zal staan nu hogere

de roevoer

van de onmisbare

militaire uitgavcn zo impçJpul:tir zijn.
De grote vraag is nu: Betekent de nieuwe Russische opmars
inzake rakerren. te zamen met de breed opgezettc opbouw van
hun zeel11achr. en speci:lal hun onderzeedienst.
enkel een voorbereiding tot cen vreselijk schrikwekkencl
trcffcn met de westerse
machtcn)

afl1:lnkelijkheicl

Het afgelopen

olie gaande

jaar werd Europa

van het Midden-Oosten

te houden?

zich meer bewust

van zijn

en de kwetsbaarheid

van

dc olieroevoer. Overal in Europa gaan nu steeds meer stemmen
op om een grotere rol in het Midden-Oosten
en in de vreedzame
regeling
en vooral

van de Arabisch-Israelische
de Europese

meer betrokken

willen

Economische

confronratie

te spclen. Europa

Gemeenschap

zijn met dit gebied.

zullen

zeker

Okcober
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Een

Persoonl ijk

bevolkingsexplosie

van schepen

Een recenre roename
in her Kanaal

van

gelegd

-

(Vervolg

een conferenrie

de 1nrernarionale

van Scheepvaarr

op

op de inrernarionale

1n Londen werd onlangs
gehouden

Kamer

die her groorsre

deel

van 's' werelds scheepsronnage
verregenwoordigr - om her probleem
van de
roenemende

"bevolking

van schepen"

in

her Kanaal aan re pakken. Her Kanaal is
nu de druksre zccengre rer wereld en is
snel op weg een kerkhof
worden. Gemiddeld
sroppingen

voor schepen

van pagina
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10 lsrael, waar zojuisr 78 srudenten
Ambassador College zijn aangekomen

van
om

de zomer re besreden door aan ons enorme
archeologische
projecr
ren westen
en
zuiden van de Tempelberg
in )cruzalem
re werken. En dar is zo ver in oostelijke
richring
als ik deze keer zal gaan. 1k

bezoek

December j.l. toen ik mevrouw Gandhi
onrmoerre, deden geruchren de ronde over
mevrouw Gandhi's "verondersrelde" ommezwaai naar links en over haar "verondersrelde" autocratische neigingen. Men
had mij verteld dar ik haar koud, hooghartig en aanmarigend zou vinden. Er werd
voorspeld dar er een borsing op ril was
russen haar en de leiders van de conservarieve opposirie.
1k vond haar geheel

her

regenoverge-

srelde. Evenals bij andere onrmoeringen
mer staarshoofden
werd ik vergezeld door

re

zijn er drie scheepsop-

per week.

Twee facroren

ren grondslag
roename

Een hanelijk

in scheepsborsingen

heefr de nadruk

een nieuw probleem
warerwegen.

29

WAARHEID

liggen

aan dir probleem

Ten eersre, de grore

-'

in de wereldhandel

ren rweede de grorere
hedendaagse
schepen.

over zee, en

afmeringen
van de
De wereldhandel

neemr sreeds sneller roe - op her ogenblik
mer ongeveer 8% per jaar. Ongeveer 99%
van de inrernarionale
bulkhandel
wordr
per schip vervoerd.
te voorzien

Om

is de bruro

in deze behoefre
ronnenmaar

,

russen

1960 en 1969 over de hele wereld verdrievoudigd. En Europa is de spil van deze
roenemende handel.
Nierremin
is her
evenredig

gaat de rendens
van grotere
Dir

heefr

tankers

I

t;>

.
I

I

schepen

1n plaars

veel meer

afmeringen

van de wereldhandel
voorziene

aanral

roegenomen.

naar

schepen

om in de behoefre
te voorzien.

aanleiding

gegeven

moeilijkheden.
- bij voorbeeld

ror

200 000 ron mer een diepgang van meer
dan 18 merer - mogen varen op plaarsen
waar zij maar drie voer vrije mimte onder
de kiel hebben. Dir komr overeen mer enkele
cenrimerers water voor een roeiboor. Sommige rankers

raken grond,

anderen

leven re roepen

mer een verplichr

richtingssysreem

in her Nauw
zou

dan

in her
rwee-

van Calais.

de machr

hebben

arresraries re verrichren

en her gezag moe-

ren hebben overrreders

zware boeres op re

leggen. Dit zou alleen mogelijk
samenwerking

L

lopen

vasr op verrader1ijke zandbanken.
Sommige ervaren loodsen en navigarors

Deze politie

I

on-

-

voornamelijk

Frankrijk

tussen

en Duirsland.

zijn' door

de Europese

russen

Mevr, Indira Gandhi ontvangt een geschenk
Herbert W. Armstrong (Iinks) die vergezeld
Rader, algemeen adviseur van Ambassador

Sommige grore
een schip van

stellen voor een soorr van zeepolirie

I

nier

daarvan

landen

Groor-Brirrannie,

van Steuben-kristal van de heer
werd door de heer Stanley R.
College.
Foto:

ver1ang er nier naar her door cholera
gerroffen gebied zelf in ogenschouw
re
nemen. Gisteravond voerde her 1nrernarionaal Culrureel Cenrrum voor )ongeren een
speciaal programma
op rer verwelkoming
van de Ambassador-srudenren.
College neemr voor de helft

Ambassador
deel a'an dir

cultureel cenrrum voor jongeren, evenals
in her archeologisch
projecr. Her cenrrum
werd gesrichr door de minisrer van toerisme Moshe Kol en Eleanor Roosevelr.
Morgenavond
wordr er re mijner ere een
speciaal diner gegeven
in her Koning
David Horel te )eruzalem.
Mijn zoon
Garner Ted en ons relevisieream
komen
vrijdag aan om een t.v.-documenraire
over
lsrael en de situarie
te maken.

in her Midden-Oosren

Ambossodor

College

de heer Sranley R. Rader, onzc algemene
juridische adviseur, en door de heer Osamu
Gotoh, voorzirrer van de afdeling Aziatische Srudies op Ambassador
College. We
vonden mevrouw
Gandhi
buirengewoon
harrelijk,
een charmanre
persoonlijkheid
met een vriendelijke glimlach.
En slechrs enkele dagen na ons bezoek
onrbond
ze inderdaad
her par1emenr en
kondigde ze aan dar zeer spoedig verkiezingen gehouden
zouden worden. Toen
we in februari weer door New Delhi
kwamen, bevond ze zich nier in de hoofdsrad, maar was ze op tournee korr voor
de verkiezingen,
die ze won met een
overrompelende
meerderheid.
Haar macht
werd versrerkr
in een mare die haar
regensranders
geheel nier verwach rren.

----...
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HET INDIA VAN NU - India,
dat te kampen heeft met een
massaal
bevolkingsvraagstuk,
is
gestart met een uitgebreid programma voor gezinsplanning. Een
onderdeel van de voorlichting geschiedt door middel van aanplakborden die door geheel India op
strategische punten worden geplaatst. Het bord uiterst links vertelt de mensen dat een gelukkig
gezin beperkt moet blijven tot niet
meer dan twee of drie kinderen
en adviseert een dokter te raadplegen. Ondertussen
(rechts boven) wordt het bevolkingsvraagstuk verergerd door de vluchtelingen uit Pakistan. De foto's midden
en onder laten andere terreinen
zien, waarop India naar verbetering streeft - huisvesting en landbouw.

dent van het land met de op een na
grootste bevolking ter wereld uit dat
Ambassador College graag zijn televisieteam zou willen sturen om een televisiedocumentaire over lndia te maken. Mevrouw Gandhi antwoordde dat ze een
televisieproduktie over lndia door Ambassador College zou roejuichen. lk had haar
beloofd dat lndia's problemen onpartijdig
en eerlijk en op leerzame wijze zouden
worden weergegeven.
Mevrouw Gandhi drukte vervolgens
haar grote belangstelling uit voor de landbouwkundige experimenten op de campussen van onze colleges in Texas en Engeland. Desgevraagd legde ik vrij uitvoerig
deze werkzaamheden en de verheugende
resultaten die bereikt worden uit.
Analyses van nationale
vraagstukken

Fofo's: World Wjde (bovenste foto's)
Ambassador Col/ege (Iinks onder en midden)

Vervolgens
HOUSIIIG BOARD
MAHARASHTRA
UMOER
tOISTRUCTIMGJOOO.TUfMEITS
SCHEME FOR
SlUMtlEARUCE

FISHfiRMENÎ
AT MAHIM

CREEK BOMBf.Y

.

'l
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vroeg

ik de minister-presi-

dent om ons te vertellen over de problemen van lndia en ook over haar problemen
als hoofd van de regering - en over rot
dusver gemaakte vorderingen.
Toen sprak
zij ononderbroken
(met uitzondering
van
notities

over

de aankomst

van het kabinet

voor

hun

van

ministers

afspraken

met

haar en die haar door een secretaris ter
hand werden gesteld). Maar ze wees onderbrekingen
van de hand en beantwoordde gedurende
de volgende
twintig
minuten
mijn vraag.
Zij legde eerst uit dat lndia ontzaglijke
problemen

Toen ze ons in haar kanroor
in het
parlementsgebouw
in New Delhi ontving,
gaf ik haar een kunstwerk
van Steubenkristal
ten geschenke.
Eer ik de voor
Steu ben karakteristieke
roodlederen
geschenkdoos
kon openmaken,
lichtte
haar
gezicht op met een blijde glimlach
en riep
ze uit: "Ha, iets van dat mooie Steubenkristal".
Ze zei dat ze het Steuben-kristal
altijd al bewonderd
had. Haar vader, wijlen
minister-president
Nehroe,
had verscheidene geschenken
van deze vorm van kunst
ten geschenke
gekregen.
Het wordt
vaak
aan staatshoofden
ten geschenke
gegeven.
lk overhandigde
mevrouw
Gandhi
een
exemplaar van de laatste PLAIN TRUTH en

het boekje This is Ambassador Coffege. Ze
keek ze met grote belangstelling in en
knikte toestemmend naar de heer Goroh
om haar te forograferen terwijl ze ze las.
Vervolgens legde ik de minister-presi-

heeft

op elk gebied.

Alle pro-

blemen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, treft men ook in lndia aan.
Maar ze was zeer bezorgd over het feit
dat journalisten,
televisieproducers
en commentaroren
en andere schrijvers en waarnemers in gebreke blijven om nauwkeurig
nota te nemen van de manier waarop lndia
poogt elk van de problemen aan te pakken
en er verbetering
in aan te brengen. Ook
laten ze dikwijls na de vorderingen
te
vermelden die lndia gemaakt heeft gedurende haar korte geschiedenis
kelijke natie sinds 1947.
Mevrouw

Gandhi

legde

als onafhanuit

dat

de

meeste problemen
van lndia voortkomen
uit de onmetelijke bevolking, haar enorme
geboortecijfer,
en haar agrarische hulpbronnen - of beter het gebrek daaraan. Ter
vergelijking vermeldde ze dat de bevolking
van lndia

elk jaar evenveel

roeneemt

als

de gehele bevolking van Australie bedraagt.
lndia stelt alles in het werk om het
geboortecijfer
omlaag te brengen, maar er

zal onderricht en tijd voor nodig zijn.
Agrarische hervormingen hebben plaats
gevonden. Grote vorderingen zijn gemaakt
in de agrarische produktie, maar er zijn
aanzienlijke tegenslagen geweest door de
natuurelementen. Als bevloeiing meer algemeen verbreid wordt, zullen vele agrarische noden gelenigd worden. Ondertussen is lndia dankbaar voor de hulp ontvangen van de Verenigde Staten en van
elders.
De minister-president stelde veel belang
in het wereldomvattende algemene ontwikkelingsprogramma
van Ambassador
College en zij merkte op dat de behoeften
van lndia op het gebied van onderwijs
beduidend geholpen zouden worden door
zulk een programma. Maar dat, wederom,
er veel tijd nodig zou zijn om lndia's
onderwijssysteem te verbeteren. Er waren
pogingen gedaan om onderwijs verplicht
te stellen, maar de middelen om het
verplichte onderwijs door te voeren lagen
niet voor het grijpen.
lk vermeldde mijn besprekingen met
president Marcos van de Filippijnen en zijn
"groene revolutie". Mevrouw Gandhi zei
dat ze wel degelijk op de hoogte was van
de op de Filippijnen gemaakte vorderingen
en wees er op dat lndia ook met rasse
schreden vorderde met zijn "groene revolutie".
lk vermeldde, of misschien merkte zij
het zelf op, onze binding met de Hebreeuwse Universiteit te ]eruzalem en er
ontsrond een korte discussie over het
kibboetssysteem. Zij wekte de indruk dat
zij enige belangstelling had voor de aanpassing van dergelijke coöperatieve inspanningen in lndia.
Mevrouw Gandhi zei dat lndia geconfronteerd was met het steeds erger wordende probleem van de vluchtelingen uit
Oost.Pakistan. Deze vluchtelingen kwamen op dat moment met ongeveer 1500
personen per dag lndia binnen, maar enige
tijd later vluchtten vele duizenden per dag
naar lndia. Velen van hen gingen naar
Calcutta en verslechteren de toestanden,
die daar roch al erg waren, in roenemende
mate. Zij vestigde onze aandacht op de
roenemende politieke en burgerlijke tweedracht in Oost-Pakistan,
alsmede in
Calcutta ten gevolge van het vluchtelingenprobleem.
Mevrouw Gandhi beweerde nadrukkelijk dat de democratie in lndia zou zegevieren ondanks de geruchten van het
tegenovergestelde. Ze zei dat zij zelf zeer
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abonnement
Op De ECHTE
H 0 E uwWAARHEID
betaald wordt
Velen
vragen
zich
af:
"W AAROM kan ik zelf mijn abon.
nement niet betalen? HOE kunr ti
een tijdschrift van zo'n gehalte uit.
geven zonder
advertenrie.inkomsten?"
Deze organisatie
werkt op een
manier die niemand ooit toegepast
- heeft. Dit gehele wereldomvattende
werk is zeer klein begonnen.
De
hoofdredacteur
had in 1933 in Eugene, Oregon, VS, een serie lezingen
gehouden over de wetten voor succes in het leven. Het mislukken van
de enkeling en de collectieve pro.
biemen van de gehele wereld zijn de
resultaten van verkeerde principes,
die de drijfveren van onze menselijke
samenleving uitmaken.
De levensopvatting
van deze wereld werkt volge05 de filosofie die
het ik in het middelpunt
zet
de
filosofie van het krijgen, verwerven,
nemen; van afgunst, jaloersheid en
haat. De lezingen keerden deze aan.
pak geheel en al om en lieten zien
dat de weg naar u'erke/ijk succes
vrede, geluk en overvloedig welzijn
de u'eg is van onbaatzuchtige
belangstelling
voor anderen gelijk
aan die voor het ego, m.a.w., de weg
van geven, dienen ensamenwerking.
De reactie hierop was verrassend
en enthousiast.
Een aanral levens
onderging een radicale ommezwaai.
Het radiostation KORE en ongeveer
een twaalftal andere mensen met zeer
beperkte middelen, boden aan regel,
matig bij te dragen om via de radio
meer mensen van deze kennis op de
hoogte te stellen.
Zeven jaar lang had de hoofdredacteur zich een maandblad voorgesteld met de naam The PLAIN
TRUTH. Door het op een mimeo.
graaf te "drukken" lag de weg daartoe nu open.
De eerste week van januari 1934
kwam hec programma The WORLD
TOMORROW
(De WERELD
VAN MORGEN)
voor het eerst ii1
de ether. Op de eerste februari "a"n'

-

-

-

srerk in democratische inscellingen geloofde en er van overcuigd was dac deze
door haar volk met succes overgenomen
waren.
Ik refereerde coen aan hec Palesrijnse
vluchrelingenpcobleem in hec Midden-Oosren. Ik stelde mevrouw Gandhi op de

dat jaar maakte The PLAIN TRUTH
haar heel bescheiden debuut. De
reactie' erop was verheugend. Het
was iets anders - iets goeds - iets
wat broodnodig

was

-

iets dat spran-

kelend van leven was!
Er :werd niet om bijdragen gevraagd. Het verkondigde de weg van
het geven en het programma
moest
roepassen wat het voorstond.
Een
klein aantal financiele medewerkers
sloot zich tlrijwi//ig bij 005 aan.
Langzaam maar zeker werden luisteraars en lezers vrijwillige Medewerkers. Zij wilden graag een aandeel
hebben in het uitbreiden
van dit
unieke en zo nodige. Werk.
'
De groei scheen langzaam, maar
hij was regelmatig en ononderbroken, en bedroeg ongeveer 30 % per
jaar. Die groei heeft 36 jaar lang
aangehouden. Wij stonden de 'WEG
van het GEVEN voor, niet die van
het nemen. Voor ons tijdschrift of
-andere literatUur een prijs te bedingen leek ons hiermee niet in o~er.
eenstemri;ing te zijn en daarom heb. ,
ben wijhet nooit gedaan.
Hoewel u niet voor uw eigen
abonnement
kunt betalen, aanvaar.
den wij in dank bijdragen die vrij.
elijk gegeven worden. Wij verzoeken het publiek echter
nooit om
.
geldelijke steun.
Wij ge/oven in wat we doen en in
DE MANIER
waarop het gedaan
wordt. Onze steeds groeiende kring
van vrijwillige Medewerkers gelooft
er ook in en geeft blijmoedig van
hun inkomen, opdat wij, met hen,
deze waardevolle geheimen voor succes aan een steeds groter aanral lezers, luisteraars en kijkers kunnen
GEVEN. Deze activiteiten' oefenen
nu een dynamische invloed uit op
150 miljoen mensen over de gehele
wereld.
Onze Medewerkers sluiten zich bij
ons aan in een oprecht DANK U
WEL omdat u ons het genoegen
gunt u van dienst te kunnen zijn.
Het schenkt ons een blijvende voldoening.

hoogte van her srreven van Ambassador
College de wereldvrede en wederzijds begrip alom re bevorderen en legde uit hoe
Ambassador College hulp had verleend aan
het vluchcelingenprobleem
van de Jordaanse regering door hec kopen van radioz,endcijd. Ik srelde de minister-presidenr
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ook op de hoogte van onze steun aan het
In cernationaal Culcureel Cenrrum voor
Jongeren CeJeruzalem waar jon;:;e Arabieren en jonge Israeli's elkaar onrmoeren el1
leren de gewoonren, tradiries en individuele verschillen van de ander te eerbiedigen.
Ik zerte vervolgens uireen dar ik or.iangs
een bezoek gebrachr had aan vice-presidenr
Allon van Israel en dat de hecr Allon zijn
allervriendelijkste groeren aan mevrouw
Gandhi zond en grote bewondering uirsprak voor haar en haar v~der, de heer
Nehroe. Vice-presidenr Allon had mij gevraagd de Indiase minister-presidenr mede
re delen dar hij her diep berreurde dar
India geen diplomarieke berrekkingen mer
Israel onderhield en dat zij dienrengevolge
nier in staar was de problemen van her
Midden-Oosren uir de eersre hand re
vernemen vanuir Israels gezichtspunr. Mevrouw Gandhi haalde de schouders op en
iegde uir waarom de regering van India
niet in staat was diplomatieke berrekkingen
mer Israel aan te knopen. Zij drukte
bewondering voor Israel uir, evenals medeleven mer de problemen van Israel, maar
ze zei dat haar probiemen mer betrekking
, cot Israel erg ingewikkeld waren vanwege
Pakisran, een Mohammedaanse sraat.
Mevrouw Gandhi zei dar ze vele goede
dingen over Ambassador College en mijzelf
vernomen had van presidenr Giri en van
haar minister van voorlichring. Ze zei dat
ze met grore belangsrelling uirzag naar
onze artikelen over India en naar een
televisieprodukrie van de WERELD VAN
MORGEN over de problemen van her
hedendaagse India. Zij nodigde ons vervolgens hartelijk uit haar weer re bezoeken.

/Jit

schrijven

ONZE LEZERS
(Vel'volg

z'all bil1llelzzijde vool'Pagilla)

Ik:heb af en toe eens .een artikelrje gelezen,
b.v. over de evolurierheorie, en ik ben rot
de slotsom gekomen dar ik behoor ror de
5 a 10% van de abonnees die hun abonnemenr nier verlengd wensen te zien.
"Het motief ror deze srap was weer een
artikel over de evolutietheorie; naar mijn
mening gaar u lang niet ver genoeg mer
uw kritiek op deze dwaalleer. U signaleerr
alleen maar dar her four zir."
A. de H., Zuidhorn

!'
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CFMB
Montreal
- 1410 kHz - zondags:
13.30; 's maandags t/m zaterdags: 6.30.

UITZENDTIJDEN

IN MIDDENEN
ZUID-AMERIKA
In het Fram 4VBM - Port-au-Prince, Ha'iti - 1430
kHz - 's woensdags: 19.45.
4VGM - Port-au-Prince, Ha'iti - 6165
kHz - 's woensdags: 19.45.

De WERELD VAN MORGEN

RADIO ANTILLE5

IN EUROPA
In het Engels RADIO MANX - 188 m (1594 kHz) zondags: 14.45 en 19.45; 's maandags
t/m zaterdags: 10.30 en 19.30 - 89 &
91 FM - zondags: 19.45; 's maandags
tl m zaterdags: 19.30.
In het Frans RADIO LUXEMBURG - 1239 m 's maandags: 5.30; dinsdags en vrijdags:
5.15; donderdags: 5.10.
EUROPA Nr. EEN - Felsberg, Saar, Duitsland - 1647 m (182 kHz) - zondags:
6.15; 's woensdags en zaterdags: 5.27.
In het Duits RADIO LUXEMBURG - 49 m (6090 kHz)
en 208 m (1439 kHz) - zondags: 6.05;
's maandags, dinsdags en vrijdags: 5.00.
In het Spa(lns RADIOMIRAMAR Porto, Portugal 382 m - zaterdags: 22.30.

-

IN CANADA
In het Fram CJ5A - 5te-Agathe-des-Monts, Quebec
- 1230 kHz - 's maandags, 's woensdags, vrijdags: 18.30.

-

-

CFMB
Montreal
en zaterdags:

1410

kHz

-

zondags

17.00.

-

-

CKFH
Toronto - 1430 kHz - zondags:
10.00; 's maandags t/m zaterdags: 6.00.

-

Ottawa

's maandags

t/m

Montserrat,

Kleine

RADIO

-

CARAIBE5

5t. Lucia, Kleine

Antillen - 840 kHz t/m vrijdags: 6.15.

-

Pine HiII, Barbados - 795 kHz, - zondags: 10.30;
's maandags t/m vrijdags: 9.30; zaterdags: 11.00.

RADIO

BARBAD05

-

Radio Bermuda
- 960 kHz ZFB 1
dagelijks: 13.30.
GUYANA BROADCA5TING 5ERVICE
Georgetown
- 560 kHz
zondags:

-

-

13.30; 's maandags
JAMAICA

t/m zaterdags:

13.00.

-

BROADCA5TING

GUARDIAN

's maandags t/m
dags: 18.15.
RADIO

ANTILLE5

-

Trinidad
zaterdags: 22.00;

-

Montserrat,

zon-

Kleine

- 930 kHz - dageliJks: 18.30.

Antillen

-

1310

zaterdags:

-

kHz

5.30.

XE5M
Mexico
12,
- zondags: 9.00.

-

kHz,

5an

880 kHz

-

Thailand

- 600 kHz

zondags:

-

H5AAA

Bangkok,

- zondags: 9.30:
zaterdags: 22.05.

's maandags

t/m

IN AFRIKA
In het EnRels RADIO
LOURENÇO
MARQUE5,
MOÇAMBIQUE - 92 m (3301 kHz) en
60 m (4925 kHz) - 's maandags.
's woensdags en zaterdags: 22.00: dinsdags. donderdags en vtijdags: 22.30.

Juan,

102.5 FM

1470

-

kHz

-

Puerto

-

In het EnRels 2KY 5ydney - 1020 kHz - 's maandags
t/m 's woensdags:
20.30.

-

-

3BA

-

Ballarat

1320

- zondags

kHz

t/m donderdags: 21.30; vrijdags: 16.30.
4BK - Brisbane - 1300 kHz - zondags
t/m vrijdags: 22.30.
7HT

-

Hobart

vrijdags:

-

1080

kHz

IN DE VERENIGDE
In het Engels WEVD

-

New

-

19.30.

York-

zondags

ST A TEN

1330 kHz, 97,9 FM

- dagelijks: 22.00.
KGB5 - Los Angeles
- 1020 kHz, 97,0
FM - zondags: 10.00; 's maandags t/m
zarerdags: 6.00. .
KIRO 5eattle
- 710 kHz 's maandags t/m vrijdags: 22.30.
Pittsburg
WEDO -. 810kHz
's maandags t/m zaterdags: 7.30.
WEAW
Chicago
_. 1330 kHz 's maandags t/m zaterdags: 0.15 en 8.00.
WWL - New Orleans
- 870 kHz 's maandags t/m zaterdags: 22.30.
K5L - 5alt Lake City - 1160 kHz dagelijks: 5.30 en 23.15.

-

D.F.

Lima, Peru
RADIO LA CRONICA
1320 kHz - zondags: 19.00.

WIAC

-

Okinawa

12.06.

t/m

Kingston - 560 kHz - dagelijks: 24.00.
Mandeville
- 620 kHz - dagelijks:
24.00.
Montego
Bay - 700 kHz - dagelijks:
24.00.
Port Maria (Port Galina) - 750 kHz
24.00.
- dagelijks:

RADIO

-

K5BK

- 960 kHz - dagelijks:

IN AUSTRALlE

-

In het Engelr

's maandags

In het Spaam

In het Engels Winnipeg
- 580 kHz - zondags:
CKY
5:30.
7.00; 's maandags t/m zaterdags:

CKOY

-

Antillen - 930 kHz - 's maandags,
donderdags en zaterdags: 20.45.

IN AZIE
In het Engels DZAQ - Manila
20.00.

Rico

zondags:

-

740

9.30.

RADIO CORPORACION C.B. 114 tiago, Chili - zondags: 9.15.

5an-

Een volledige lijsr van uitzendtijden wordt
u op aanvraag gaarne roegestuurd.

~
i
1

Stop
1
....

I

I
L

de wereld

"In uw no. 6 heeft mij in het bijzondcr
getroffen uw arrikel 'Stop de wereld...
ik wil eraf'. Hierin wordt wel de vinger
gelegd op zeer rrieste gevoelige plekken
in de samenleving

van de huidigc
H.A.J.W.,

tijd."

maar tegenwoordig
mag ik uw tijdschrift
graag lezen, te meer ook daar er, zo'n
verscheidenheid
aan arrikelen in staan. Zo
ook het arrikel 'Stop de wereld' in De
ECHTE W AARHEJD van juni. Uw uitnodiging het boekje De ideale wereld van morgen
aan te vragen

Bussum

wil ik hierbij

aannemen."

K.B.,
.,Door

het

insruren

van een bon

uit

een van uw advertenties
ben ik in aanraking met uw tijdschrift gekomen. In het
begin deden uw arrikelen mij niet zoveel
(misschien omdat ik nog vrij jong bcn).

Huizen

Studenten
"Enigc tijd geleden las ik een door u
uitgegeven geschrift over de twijfelachtigheid van de huidig

geldende

opvattingen

van de evolurieleer.
De titcl is Een vleugellamme theorie. Als srudent in de biologie
ben ik geinteresseerd
in deze materie. Ik
verzoek
u mij cen excmplaar
toe te
zenden."
A. J. D., Amsrelvecn
,.!n

verband

met

mijn

studie

lees ik

naast de normale
dagbladcn.
nog twee
weekbladen en acht maandbladen.
Ik moer
eerlijk bekennen dar ik [)e ECHTE \Y/AARHEID het meest

zin- cn waardevolle

vind."
J. v.d. E.. Dorrmund.

West-Duitsland

blad

IN DIT NUMMER

*
*

WAT 15 DE BE5TE LEEFTIJD OM TE TROUWEN?
Waarom
zijn er zoveel ongelukkige
huwelijken?
Waarom
neemt het percentage
aan echtscheidingen
toe? Welke kans
heeft een tienerhuwelijk
om te slagen? Bestaat er een ideale
leeftijd om te trouwen? Hier zijn de antwoorden,
ontleend
aan een schat van ervaring aan huwelijksraadgevingen.
Zie
blz. 2.

NUCLEAIRE NACHTMERRIE
GAAT HET GEBEUREN?

-

Tegenwoordig
zou een oorlog, een kernramp die de gehele
mensheid
kan uitroeien,
gewoon per ongeluk uit kunnen
breken. Een ongelukje
zou de wereld in een nachtmerrie
van verwoesting
kunnen storten. De regeringen
wedijveren
om een bewapeningsvoorsprong,
terwijl
ze een koers
trachten
te sturen tussen een oorlog die niet gevochten
mag worden
en een vrede die buiten hun bereik blijft.
Zie blz. 7.

*

ZAL HET GEMENEBE5T
DE JAREN ZEVENTlG OVERLEVEN?
Engeland
staat voor een van de ernstigste crises sinds de
oorlogsjaren.
Het Gemenebest
is in moeilijkheden.
Lees in
dit artikel over de Gemenebestconferentie
die het Britse
Gemenebest
bijna deed tuimelen.
Zie blz. 13.

*

WAT ER NODIG 150M WOE5TIJNEN
IN BOUWLAND TE VERANDEREN
Een van de kostbaarste
benodigdheden
om woestijnen
te
doen "bloeien
als een roos" is W A TER. Lees over de
verbazingwekkende
plannen van wetenschapsmensen
om
bergen te klieven, continenten
te verdelen, en het pakijs
van de poolgebieden
te smelten - alles in de hoop om
miljoenen
mensen water en een aangenaam
klimaat
te
bezorgen.
Zie blz. 18.
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