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W E BEVINDEN ons Op het
ogenblik in een aantal
wereldomvattende crises,

waar we allemaal de gevolgen van
ondervinden.

Er is geen twijfel meer aan: de
ernstige moeilijkheden die overal tot
uitbarsting komen, zullen in versneld
tempo culmineren in de ALLERLAAT-
STE CRISIS aan het einde van dit
tijdperk.

Bijna elk land is door de energie-
crisis ernstig getroffen. De ECHTE
WAARHEIDheeft hier reeds jarenlang
voor gewaarschuwd.

De oorlog in het Midden-Oosten en
de crisis die op het staakt-het-vuren
volgde, is een veelbetekenende aan-
wijzing voor het snel naderende einde
van dit tijdperk! Profetieen in de
Bijbel tonen aan dat de gebeurtenis-
sen van nu af tot aan het einde zich
zullen afspelen in en rondom Jeruza-
lem en het Midden Oosten! Dit is
geen loos alarm. Men luistert zelden
of nooit naar een waarschuwing, maar
ik wil toch onze lezers de situatie van
dit ogenblik duidelijk weergeven, on-
geacht of er acht op wordt geslagen
of niet.

Er zit veel meer achter deze crisis
in het Midden-Oosten dan de meeste
mensen denken. Er is olie bij betrok-
ken geraakt. Er bestond de dreiging
van een nucleaire Derde Wereldoor-
log, veroorzaakt door de USSR en de
VS. Er zijn maar weinig mensen die
er enig idee van hadden hóe dicht we
bij een oorlog waren die de gehele
mensheid van de aardbodem had
kunnen wegvagen - en dat houdt in
dat uw leven ermee gemoeid was!
Laat me dat verduidelijken.

Al jaren zoekt Rusland een gele-
genheid om met zijn strijdkrachten
vaste voet in het Midden-Oosten en
de Middellandse Zee te krijgen. Ze
hébben reeds geruime tijd marine-
eenheden in de Middellandse Zee. Om
welke reden denkt u dat de Russen
Egypte en andere Arabische staten
van vliegtuigen, tanks en oorlogsma-
terieel voorzien hebben? Niet omdat
ze de Arabieren zo goed gezind zijn.
Ook niet omdat zij de Israeli's haten,
maar omdat ze denken later winst uit
hun investering te slaan door het
gehele Midden-Oosten aan hun
machtsgebied toe te voegen!

De leiders in het Kremlin zagen in
het recente "staakt-het-vuren" dat
niet gestaakt werd, een gelegenheid
om Russische troepen in het Midden-
Oosten te krijgen. Zij waren er vlug
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bij voor te stellen (via president Sadat
van Egypte), dat het staakt-het-
vuren door Amerikaanse en Russische
troepen zou moeten worden gehand-
haafd. De Amerikanen ontkenden
hiertoe verzocht te zijn, maar zouden
hoe dan ook zo'n voorstel direct van
de hand gewezen hebben.

De Russen waren evenwel despe-
raat. Zij wilden, koste wat het koste,
het Egyptische front in de Sinal voor
algehele instorting bewaren. De Rus-
sen speelden hoog spel, maar hoopten
op een haalbare kaart gezien de
Amerikaanse preoccupatie met
W a terga te.

Op woensdag 24 oktober volgden er
besprekingen tussen de Russische
ambassadeur in Washington en dr.
Kissinger, die evenwel op niets uitlie-
pen, aangezien de Amerikanen een-
voudig niet in staat waren controle
over de Israelische troepenbewegin-
gen uit te oefenen. Kort daarop
overhandigde de Russische ambas-
sade een bericht uit Moskou dat
volgens Amerikaanse woordvoerders
in "grove" termen was gesteld. Het
impliceerde dat indien de Israeli's hun
opmars ten westen van het Suezka-
naal niet stopten, er 1000 Russische
paratroepen naar het strijdgebied
zouden worden overgevlogen. (De
Amerikaanse inlichtingendienst was
er het weekend daarvoor reeds ach-
tergekomen dat er 50000 Russische
luchtlandingstroepen in staat van
paraatheid waren gebracht - ette-
lijke dagen vóór de afkondiging van

----

de Amerikaanse paraatheid - iets
wat later ook door de Britse inlich-
tingendienst werd bevestigd.)

Hoe serieus deze dreiging was, is
zelfs nu moeilijk vast te stellen.
Sommige functionarissen van het
State Department die tegen het
afkondigen van de paraatheid waren,
beweerden dat enkele uren voor het
bekendmaken van de Amerikaanse
paraatheid, die van de Russische
troepen ingetrokken was.

Het is evenwel duidelijk hoezeer
het Watergate-schandaal de Ameri-
kaanse reactie op de crisis heeft
belnvloed. Het voorbereidende werk
voor het afkondigen van het in parate
toestand brengen van de Amerikaanse
strijdkrachten werd verricht door
hooggeplaatste regeringsfunctionaris-
sen, terwijl president Nixon zich in
bed bevond, naar verluidt totaal
uitgeput door de spanningen van
W a terga te.

Dr. Kissinger stelde allereerst pre-
sident Nixon op de hoogte en vervol-
gens de Israelische ambassadeur.
Daarop werden topmensen van de
Amerikaanse Nationale Veiligheids-
raad bijeengeroepen. Omstreeks 11
uur 's avonds stelden dr. Kissinger,
het hoofd van de CIA, de minister
van Defensie en de voorzitter van de
gezamenlijke chefs van staven, admi-
raal Moorer, zonder dralen vast dat
de indruk van zwakte die Watergate
veroorzaakt had, gevaarlijk kon zijn.
De Russen zouden in de verleiding

(Zie verder pagina 27)
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Het vierde conf)id in het Midden-
Oosten s/oeg een diepe bres in
het At/antisch verbond. Voor het
eerst zi;n de Europea"en er
ernstig over na gaan denken wie
er voor hun toekomstige veilig-
heid moet zorg dragen.

door Gene H. Hogberg
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EEN VAN olie druipend "zwaard
van Damocles" hangt dreigend
boven West-Europa. Elk ogen-

blik zou het neer kunnen komen, om
met één snelle slag de nog overgeble-
ven slagaderen af te snijden die het
industrieJe levensbloed van het Mid-
den-Oosten naar het hart van Europa
voeren.

De Arabische olieproducerende lan-
den houden nauwkeurig een lijstje bij

van de landen die zij als positief en
die zij als onvriendelijk jegens hun
zaak beschouwen ("Wie zoet is krijgt
lekkers, wie stout is krijgt niks").
Regelmatig stellen zij een zorgvuldig
onderzoek in naar Europese houdin-
gen en voornemens. Slechts die lan-
den die zich publiekelijk voor hun
zaak hebben uitgesproken, kunnen
blijven rekenen op het onder de
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Arabische woestijnen verborgen vloei-
bare goud.

Herwaardering

Afgezien van het tot nu toe onge-
stabiliseerde economische aspect,
heeft de vierde ronde van de oorlog
in het Midden-Oosten twee buitenge-
woon belangrijke politieke ontwikke-
lingen in het middelpunt van de
belangstelling gebracht.
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Een daarvan is het kennelijk On-
vermogen van de Westeuropeanen om
de gebeurtenissen in een deel van de
wereld dat een dusdanig vitaal belang
voor hun economisch welzijn verte-
genwoordigt, te regelen of zelfs maar
in essentiele mate te beÏnvloeden. De
andere is de schade welke de oorlog
aan het Atlantische verbond heeft
toegebracht, dat toch al in niet zo'n
beste vorm verkeerde door het uitstel
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van president Nixons "Jaar van
Europa", dat men volgens sommigen
maar heeft laten schieten wegens "het
ontbreken van een gemeenschappelijk
belang". Amerika's steun aan Israel
(in weerwil van de verzekeringen van
Amerika's neutraliteit in het Midden-
Oosten) druist in tegen de Europese
afhankelijkheid van de olietoevoer uit
de Arabische wereld.

Deze twee nauw met elkaar ver-
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band houdende factoren hebben tot
een diepgaande herwaardering van de
zijde der Westeuropese leiders van
velerlei politieke signatuur geleid. Zij
zijn bezig zowel de betrekkingen van
hun landen met Amerika als hun
toekomstige veiligheid in een wereld
die in toenemende mate door de
Verenigde Staten en de Sowjet-Unie
wordt beheerst, aan een ernstige
revisie te onderwerpen.

Het ontmoedigende feit blijft be-
staan dat de Europeanen hulpeloos
toe moesten kijken toen de beide
supermogendheden de wereld aan het
randje van een nucleair confiict
brachten. Zij keken zwijgend toe toen
Washington eerst miljarden dollars
aan hulp naar het Israelische kamp
zond, en toen, met het Amerikaanse
atoomarsenaal op scherp, de Russi-
sche pogingen om zich met een
"vredesstrijdmacht" in het confiict in
het Midden-Oosten te mengen, weer-
stond.

Noch Brandt noch Pompidou noch
Heath werden van te voren ingelicht
over de alarmtoestand waarin de
Amerikaanse strijdkrachten overal
ter wereld werden gebracht. Sommige
waarnemers geloven dat Washington
zich niet verplicht voelde bondge-
noten op de hoogte te stellen die een
paar dagen daarvoor geweigerd had-
den het te helpen met het verlenen
van steun aan het benarde Israel.

Henry Kissinger leverde een ver-
dere bijdrage tot de verkoeling van
het transatlantische klimaat door
naar Moskou te vliegen en een strikt
Russisch-Amerikaanse staakt-het-
vuren resolutie op te stellen die
vervolgens door de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties werd ge-
jaagd. De aanvankelijke reactie in
Europa was er natuurlijk een van
opluchting, maar bij nadere overwe-
ging constateerden de Europeanen
dat er op geen enkele manier met hun
specitieke belangen rekening was ge-
houden.

De harde waarheid

Het machteloos toezien waartoe
men in Europa was gedwongen i.v.m.
de bliksemsnelle opeenvolging van
gebeurtenissen in het Midden-Oosten,
leidde tot veel geweeklaag in de pers.

In een hoofdartikel in L'Express
betreurde Jean Jacques Servan-
Schreiber het feit dat "deze drie
weken van oktober 1973 de machte-
loosheid, het stilzwijgen en de afwe-
zigheid van Europa" aan het licht
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hadden gebracht. Volgens het Ham-
burger Abendblatt had "de laatste
oorlog in het Midden-Oosten de
gehele harde waarheid aan het licht
gebracht. Europa als geheel is politiek
machteloos."

Het duurde niet lang of de politici
getuigden van dezelfde gevoelens als
de journalisten.

De Franse minister van Buiten-
landse Zaken Michel Jobert beschul-
digde de Verenigde Staten en de
Sowjet-Unie in de Franse Nationale
Vergadering van pogingen de wereld
te overheersen. Hij verweet de beide
supermogendheden Europa "ruwweg
opzij te hebben geschoven" en het
behandeld te hebben als "niet be-
staand".

Ook Pompidou had een paar
scherpe opmerkingen te maken. "De
oorlog in het Midden-Oosten", zo
merkte hij op, "had de zwakheid van
Europa duidelijk gemaakt op een
wijze die zelfs een volslagen blinde
niet kon ontgaan".

In de ogen van Pompidou vormden
de door de Amerikanen en de Russen
beheerste besprekingen tot beperking
der strategische bewapening (SAL T)
en de Weense conferentie over troe-
penvermindering, waarin de landen
van de Europese Gemeenschap vrij-
wel niets in te brengen hadden,
opnieuw een bewijs van Europa's
machteloosheid. Om het nog erger te
maken, waren er voor het vredesover-
leg in Geneve, in het hartje van
Europa, geen Westeuropese landen
uitgenodigd.

Terzelfder tijd bleef het ambitieuze
tijdschema voor een Europese Unie
tegen het jaar 1980, waartoe men zich
in oktober 1972 op de topconferentie
te Parijs had gebonden, een wel zeer
vaag en nevelachtig doel.

Brandt: er moet een Europese
regering komen

Het bleef evenwel aan bondskanse-
lier Brandt voorbehouden het drin-
gendste pleidooi te houden voor
pogingen om Europa over het dode
punt te helpen. In een toespraak op
13 november voor het zwakke en
weinig effect sorterende Europese
Parlement in Straatsburg, ging kan-
selier Brandt veel verder dan de
gebruikelijke oproep voor een vage,
ongedetinieerde "Europese eenheid".
De dramatische ontwikkelingen op
het internationale toneel van de
afgelopen weken demonstreerden vol-
gens Brandt "de onmacht van de
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Europese staten om als een factor ter
bevordering van de vrede en de
stabiliteit in de wereld te fungeren,
zolang zij niet in staat zijn als een
man te handelen".

"De eenwording van Europa", zo
vervolgde hij, "is niet alleen een vraag
van de kwaliteit van ons bestaan, het
is een kwestie van ons voortbe-
staan . . ."

Het antwoord op Europa's di-
lemma, zo stelde Brandt in termen
die niet voor tweeerlei uitleg vatbaar
waren, was de schepping van een
"verstandig georganiseerde Europese
regering". De afzonderlijke Europese
staten, zo voegde hij eraan toe, dienen
"aan die regering die souvereine
rechten over te dragen welke in de
toekomst slechts gezamenlijk doelma-
tig kunnen worden uitgeoefend".

Welke souvereine rechten zouden
aan een dergelijke centrale regering
moeten worden overgedragen? Onder
andere, zei Brandt, "economische en
monetaire rechten," en zeer beslist
"buitenlandse zaken en... veilig-
heid", hetgeen natuurlijk defensie
inhoudt.

Brandts pleidooi - de Engelse
Sunday Telegraph noemde zijn
speech "historisch" - viel uiteraard
niet in goede aarde bij een aantal
Europeanen die van mening zijn dat
de tijd nog niet rijp is om de
schepping van een dergelijk suprana-
tionaal gezag binnen de Gemeenschap
te overwegen. Hetgeen niet wegneemt
dat Brandt onbuigzaam vasthield aan
zijn oproep tot een werkelijk concrete
eenheid. "Een koor van elkaar tegen-
sprekende Europese stemmen baat
niemand . . . Wij kunnen en wij zullen
Europa tot stand brengen." Met klem
verklaarde hij dat een Europese Unie

"ons onwrikbare doel blijft. En dat
doel willen wij voor 1980 bereiken."

Aandrang op onafhankelijke
Europese defensie

Het zal in de komende maanden
duidelijk moeten worden of andere
Europese leiders de crisis in het
Midden-Oosten in hetzelfde perspec-
tief van urgentie zien als Brandt. Het
is echter belangwekkend vast te
stellen dat slechts acht dagen na zijn
redevoering parlementariers uit En-
geland, Frankrijk, West-Duitsland,
Italie en de landen van de Benelux
besloten er bij hun respectieve rege-
ringen op aan te dringen een gemeen-
schappelijk lichaam op te richten dat
van advies zal moeten dienen over de
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oprichting van een gemeenschappe-
lijke Europese kernstrijdmacht. Een
dergelijke strijdmacht zou volkomen
onafhankelijk van Amerikaanse lei-
ding zijn. De parlementariers die in
Parijs bijeen waren voor een verga-
dering van de Westeuropese Unie,
vermeden zorgvuldig technische de-
tails, maar stelden voor dat de
momenteel onafhankelijke Britse en
Franse strijdkrachten de logische
kern van een dergelijke strijdmacht
zouden vormen.

De toespraak van de Franse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Jobert
vormde het kernpunt van de bespre-
kingen te .Parijs. Hij riep op tot een
"sterke en eendrachtige" Europese
defensie. Hij zei dat Europa in de
toeko:nst "zijn stem moet doen horen
in alle gebeurtenissen m.b.t. de vei-
ligheid, en zijn deel moet opeisen van
de verantwoordelijkheid om crisissi-
tuaties te boven te komen".

De Amerikaans-Russische ontspan-
ning, zo zei hij met nadruk, was
slechts "een wankel evenwicht", bui-
tengewoon gevaarlijk en onstabiel. In
plaats daarvan, zo betoogde hij, moet
Europa in staat zijn een eigen rol te
spelen, zowel in het Midden-Oosten
als elders, en er zijn eigen recht-
streekse relaties op na houden met
Japan, China en Latijns-Amerika om
orde in de wereld te helpen vestigen.

J obert wees de beschuldigingen van
de hand dat er tegenspraak bestond
in het Franse standpunt dat men de
A~erikaanse troepen in Europa wilde
laten blijven, maar tevens opkwam
voor een "zelfstandiger" Europese
defensie.

De NATO blijft even onmisbaar
voor de veiligheid van de Verenigde
Staten als voor die van Europa, zei
hij. Maar dat neemt niet weg dat
trouw aan de Atlantische alliantie
"volstrekt niet in tegenspraak is met
de noodzaak voor Europa om de
verantwoordelijkheid voor zijn eigen
defensie te gaan dragen".

Zwakt Franse oppositie af?

In weerwil van de toenemende
pleidooien voor gemeenschappelijk
optreden in tijden van crisis staat de
Europese eenheid nog niet voor de
deur. Er blijven nog vele problemen,
op zowel korte als lange termijn.
Parijs en Bonn hebben nog een
fundamenteel verschillende kijk op de
structuur van de transatlantische
verhouding en op de constructie van
Europa zelf. Voor de Fransen moet
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Europa zijn eigen persoonlijkheid tot
uiting brengen, los van de Verenigde
Staten.

De Westduitsers daarentegen heb-
ben er voortdurend de nadruk op
gelegd dat een verenigd Europa
nauwe banden met de Verenigde
Staten moet blijven onderhouden,
terwijl het zich gelijktijdig ontwikkelt
tot een sterke, verenigde "Europese
pilaar" van het verbond.

Ten einde op lange termijn tot
overeenstemming te komen is het
niettemin van belang dat er nu vanuit
een nogal onverwachte hoek plei-
dooien voor een politieke en uitein-
delijk militaire eenheid komen - n.l.
uit Frankrijk.

De uitdrukking "de Acht en Frank-
rijk" heeft een toepasselijke kenschet-
sing van de diepe filosofische ver-
deeldheid binnen de Gemeenschap
gevormd. Het grootste Franse strui~
kelblok is altijd geweest dat men zich
in dit land vastberaden verzette tegen
de ontwikkeling van een supranatio-
nale autoriteit voor de oorspronke-
lijke zes - thans negen - leden der
gemeenschap. De Fransen hebben de
"Europese eenheid" altijd gezien in
het oude gaullistische perspectief van
een "l'Europe des Patries". Dit ver-
tegenwoordigt niet een werkelijk
"eengeworden" Europa, maar veeleer
een verzameling van natiestaten die
op punten van gemeenschappelijk
belang één lijn trekken. Maar deze
zienswijze is, zoals Brandt zijn gehoor
in Straatsburg voorhield, verouderd.

"De klassieke nationale staat behoort
tot de verleden tijd."

De recente opmerkingen van Jobert
zijn symptomatisch voor de scheuren
in de historische Franse antipathie
jegens supranationaliteit. 1n deze
uitlatingen staat hij niet alleen.

1n de afgelopen maanden hebben
ook andere invloedrijke Fransen zich
op een zeer on-Franse wijze geuit. De
gewezen minister van Buitenlandse
Zaken Maurice Schumann heeft aan-
gedrongen op de rechtstreekse verkie-
zing van afgevaardigden naar het
Europese Parlement in Straatsburg.
Ex-premier Chaban-Delmas zei tot de
recente gaullistische partijconventie
in Nantes dat er "geen Europese
politiek kan bestaan als die niet
gebaseerd is op een afzonderlijk en
autonoom Europees defensiestelsel -
zelfs binnen een alliantie".

Aanvankelijk werden Schumanns
en Chaban-Delmas' woorden afge-
daan als niet meer dan de kritiek van
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gewezen bewindvoerders - totdat
Jobert precies hetzelfde begon te
zeggen.

De bekroning van de nieuwe Franse
gevoelens was een veelzeggend artikel
dat afgelopen oktober in het Franse
economische tijdschrift Entreprise
verscheen. De schrijvers van dit
artikel, die geacht worden het offi.ciele
Franse standpunt weer te geven,
introduceerden een nieuw "Pro-
gramma voor Europa" als een jour-
nalistiek proefballonnetje.

Volgens dit artikel is de Franse
regering nu bereid rechtstreekse ver-
kiezingen voor het Europese parle-
ment te steunen en het denkbeeld van
een politieke eenheid te pousseren. Zij
zou zelfs bereid zijn op den duur
accoord te gaan met het denkbeeld
van een Europese minister van Bui-
tenlandse Zaken en met een Europese
minister van Defensie.

De Westduitse Der Spiegel noemde
de Franse ommekeer "sensationeel".
Het blad legde er de nadruk op dat
de verandering zó snel was gekomen
dat "bijna niemand het had opge-
merkt" en dat men het als dat wel
het geval was geweest, "niet zou
hebben geloofd: het feit n.l. dat
Frankrijks antagonisme met betrek-
king tot de Europese integratie wer-
kelijk veranderd zou kunnen wor-
den".

Wachtend op een leider?

De Europeanen hebben dikwijls
zelf gezegd dat de Europese eenheid
"voortgaat van crisis naar crisis".

Het conflict in het Midden-Oosten
zou wel eens de grootste stoot kunnen
geven aan het uiteindelijk verschijnen
van een krachtig Europa dat econo-
misch, politiek en zelfs op militair
gebied verenigd is.

Niettegenstaande de onmiskenbare
behoefte aan eenheid en het schoor-
voetend opgeven van nationale belan-
gen, ziet het er nu meer dan ooit naar
uit dat Europese eenwording zal
moeten wachten totdat er een figuur
met een uiterst krachtige persoonlijk-
heid op het toneel verschijnt, een
leider van wie een sterke aantrekking
uitgaat en die in staat is een brug te
slaan over de schier onoverbrugbare,
uiteenlopende standpunten in Eu-
ropa, en dat werelddeel eindelijk met
één stem op het wereldtoneel doet
spreken.

Zoals het Hamburger Abendblatt
het uitdrukte: "Wat Europa nodig
heeft is een allerhoogste politieke
leiding". 0
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K
ernoorlog, hongersnood en

overbevolking bedreigen
onze planeet.

Leven wij in wat "de eindtijd"
zou kunnen zijn? Is het ons lot
te leven in een wereld bedreigd
door misdaad, honger, oorlog en
andere gevaren? Er zijn echter
oplossingen, en u dient te weten
welke dat zijn.

Ambassador College en de
Wereldwijde Kerk van God hou-
den als een openbaar dienstbe-
toon een serie lezingen waarvan
de eerste reeds in Amerika en
Canada hebben plaatsgevonden.

IIWij bevinden ons in het
gevoarliikste tiidperk in de
geschiedenis van de
mensheid."

-John F. Kennedy

"Tenzij een doeltreffende
superwereldregering snel
handelend kon optreden,
zijn de vooruitzichten op
vrede en menselijke
vooruitgang duister en
twiifelochtig.

"
-Winston Churchill

"Wij hebben onze laatste
kons gehod. Wanneer wii
geen ander grootser en
deugdelijker systeem
kunnen bedenken, zal
Armogeddon voor de deur
staan."

-Douglas MacArthur
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Verwacht wordt dat ze uiteinde-
lijk in vele hoofdsteden gehouden
kunnen worden.

Deze lezingen worden gehou-
den door Herbert W. Armstrong,
Garner Ted Armstrong en andere
evangelisten van de Wereldwijde
Kerk van God, die zullen spreken
over de huidige wereldproble-
men.

Van hen kunt u hcren wat u
kunt rloen om een gelukkige
toekomst te hebben. Zij zullen dit
echter doen vanuit een gezichts-
punt waaraan u misschien niet
eerder gedacht heeft.

Het GfX!LI.eNlJuwJs zat lA rk ()tJl!r;rmd12..1tedeJt UetiletJndiqd w~:

St. Louis, Mo., VS 25, 26 & 27 jan. Garner Ted Armstrong
Raleigh, N.Car., VS 27 & 28 jan. David Jon Hill
Kingsport, Tenn., VS 1 & 2 febr. C. Wayne Cole
Saigon, Z.-Vietnam 21, 22, 23, 24 febr. Herbert W. Armstrong

Knoxville, Tenn., VS
Dayton, Ohio, VS
Cincinnati, Ohia, VS
Wichita, Kansas, VS

22 & 23 febr.
22 & 23 febr.
1, 2 & 3 maart
8 & 10 maart

Sherwin McMichael
David L. Antion
Garner Ted Armstrong
Albert J. Portune

Andere lezingen zullen aangekondigd worden zodra ze vastgesteld zijn.



OLIEBOYCOTI
door William F. Dankenbring Olie ;s de grootste ;nternat;onale

;ndustr;e. Ol;e houdt het raderwerk
van onze technolog;sche samenlev;ng
aan de gang. Hoe ;s het gekomen
dat de gei'ndustr;al;seerde landen zo
d;ep verw;kkeld z;;n geraakt ;n de
machtsstr;;d om de ol;e u;t het
M;dden-Oosten? Is het voor de grote
olieverbru;kende landen te laat om
z;ch u;t deze pos;t;e te redden?

W E DIENEN goed te beseffen waar
het in het Midden-Oosten om

gaat. Op een gegeven dag wordt

uit de verschillende olievelden van het Midden-Oosten voor een
waarde van ca. $200,000,000 volgens het huidige prijspeil aan olie
gewonnen (rond 24miljoen vaten ruwe olie), voldoende om te

voorzien in de groeiende behoeften van alle Westeuropese
landen, Japan, Australie, Zuid-Afrika en bijna geheel Azie;
China en de Sowjet-Unie niet inbegrepen.

Honderd jaar geleden was dit gebied voornamelijk een
winderige woestijn, waar de eentonigheid van het
landschap slechts hier en daar door een oase met wat
palmen en water werd onderbroken. Na de ontdekking
van het "zwarte goud" is de levenswijze in de Arabische
landen en die in de ge"industrialiseerde landen totaal

veranderd.
Hoe is de wereld ooit zo afhankelijk van o\ie geworden?

,~

De geschiedenis van de olie

Het verhaal begint in 1859, toen Edwin Drake in
de buurt van Titusville in de staat Pennsylvania
de eerste boortoren in Amerika neerzette en op

een diepte van ongeveer 23 meter
olie aanboorde.
De wedren om de olie was
begonnen en talloze kleine
maatschappijen verschenen op
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het toneel, totdat John D. Rockefel-
ler zich ermee ging bemoeien en het
gehele oliebedrijf in zijn maatschap-
pij, Standard Oil (ESSO), tot een
eenmansmonopolie maakte. Hij was
een harde vechter die velen van zijn
concurrenten eruit werkte, hun zaken
opkocht en ten slotte de rijkste man
van Amerika werd. Wel werd Rocke-
fellers monopolie later op bevel van
het Amerikaanse - Hooggerechtshof
opgeheven, maar uit zijn reusachtig
concern zijn een aantal grote olie-
maatschappijen voortgekomen zoals
Standard Oil of New Jersey en
Standard Oil of California.

ln de jaren die volgden, verschenen
maatschappijen als Gulf, Mobil,
Texaco en Shell op het toneel van dit
uiterst lucratieve oliebedrijf, waar zij
elkaar fel beconcurreerden. lntussen
hadde industrie een grote vlucht
genomen en waren het vliegtuig en
de automobiel niet meer uit de
moderne maatschappij weg te denken,
met als gevolg dat de behoefte aan
olie en olieprodukten hand over hand
toenam. Olie werd de sleutel tot
industrieel succes.

De eerste olieproducenten in het
Midden-Oosten waren de Armeniers
en Tartaren die al honderd jaar
geleden de oliereserves in de Kauka-
sus exploiteerden. Leonard Mosley
zegt in dit verband: "De streek dreef
letterlijk van de olie ... Als je met
een roeiboot een paar kilometer de
Kaspische Zee opging en een bran-
dend stuk touw achter de boot aan
trok, vloog het water als gevolg van
de uit de bodem opstijgende gasbellen
in brand". Vanaf 1870 kwam de
stormloop op de olie in dit gebied op
volle gang. Een der eersten in dit

--- --...--- -11-., ----

gebied was een jonge Zweed, Robert
Nobel, die voor 1000 pond een stuk
land kocht en weldra samen met zijn
drie broers het grootste en rijkste
olieveld van Bakoe exploiteerde.

De grote olievelden van Bakoe in
Azerbajdzjan werden in de jaren '20
van deze eeuw een Russisch staats-
bedrijf.

Inde VS

lntussen waren in Californie, Texas
en Oklahoma rijke olievelden ont-
dekt. Toen er echter in 1908 bij

"Het is verontrustend
dat het wereld-
verbruik in de

komende twaalf ;aar
verwacht wordt het
totaal van olie dat

. tot op heden is
verbruikt, te
overtreffen. "

- James E. Akins

Masjid-i-Sulaiman olie werd gevon-
den, besloten de Amerikanen ook in
het Midden-Oosten naar olie te gaan
zoeken. Zij waren zo verstandig het
oog op Mesopotamie te laten vallen
waar zij van Turkije, dat toen over
dat gebied heerste, concessies
verkregen.

Ook de Engelsen en Nederlanders
verwierven belangen in deze streek.
Het Midden-Oosten, vooral Turkije,
werd het toneel van omkoperijen over
en weer en van onderhandse diplo-

';"'" 0:"" ." ;"'''''.' .-
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matie waarmee de oliebaronnen el-
kaar probeerden vliegen af te vangen.
Zij wisten dat zij met onderhandse
omkoperijen alles gedaan konden
krijgen, want zij kenden de mentali-
teit van de pasja's en wisten precies
hoeveel steekpenningen zij elke func-
tionaris in de regeringshierarchie
moesten betalen. Gemene trucs, lis-
ten, intriges en nationale belangen -
al deze factoren speelden een rol bij
de openlegging van de olievelden in
het Midden-Oosten.

Aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog, na de nederlaag van de
centralen (w.o. Turkije), gingen En-
geland en Frankrijk het Midden-
Oosten onder elkaar verdelen. De
Turkish Petroleum Company was in
Engelse handen overgegaan en Frank-
rijk kreeg het mandaat over Libanon
en Syrie en een kwart van de
oliebelangen in lrak toegewezen.

De Verenigde Staten werden buiten
de geheime onderhandelingen gelaten
en toen het nieuws uitlekte, waren de
Amerikaanse oliemagnaten razend.
Er volgde een periode van intriges,
laster~ leugens en bedrog, hoewel dat
feitelijk aan de stand van zaken
weinig toe- of afdeed. Geleidelijk aan
wist Amerika een overheersende po-
sitie te veroveren in de belangen die
het buitenland in Saoedi-Arabie had,
door lbn Saoed als de wettige heerser
te steunen. ln 1930 verwierven de
Amerikanen concessies in Bahrein en
op 29 mei 1933 werd een overeen-
komst gesloten waarbij Amerikaanse
dollars en technische kennis hun
intrede in de Perzische Golf deden.
Sinds het midden van de jaren '30
hebben de Verenigde Staten in de
oliegebieden van het Midden-Oosten
een overheersende positie ingenomen.



Verenigde Staten Israel gedurende de
oorlog openlijk met wapens en voor-
raden steunden. Jarenlang heeft ko-
ning Feisal de Verenigde Staten
bezworen hun pro-Israelische politiek
te matigen en te wijzigen. Toen de
oorlog uitbrak, leken al zijn pogingen
voor niets te zijn geweest. Als loyale
Arabier voelde hij zich genoodzaakt
de leverantie van olie aan de Ver-

enigde Staten te staken
om zodoende zijn verbon-
denheid met de Arabische
zaak te demonstreren.

De Arabische wereld
weet dat zij met de hand
op de oliekraan de hoog-
ontwikkelde westerse na-
ties en Japan in haar
macht heeft. Sinds de
produktie werd terugge-
schroefd, zijn de prijzen
scherp gestegen, zodat de
olierijke Arabische landen
geen verlies lijden door de
produktievermindering.
Tegen eind december 1973
maakten zes olielanden
aan de Perzische Golf te
Teheran bekend dat zij
met ingang van 1 januari
de prijs voor hun ruwe
olie met 112% zouden
verhogen (van $5.11 tot
$11.65 per barrel) - dat
is 4 keer zoveel als er een
jaar geleden voor betaald
werd. Allemaal slecht
nieuws voor het van olie
afhankelijke geÏndustria-
liseerde W est- Europa en
Japan, maar ook voor veel
on twikkelingslanden.

De jongste crisis

J.E. Akins, gewezen topexpert van
het Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken voor energie, wees er
in Foreign Affairs van april '73 op
dat de aangetoonde oliereserves in de
niet-communistische landen ruw ge-
schat 500 miljard vaten bedragen,
waarvan op zijn minst 300 miljard in
Iran en de Arabische landen. Niet alle
Arabische landen bezitten
echter grote oliereserves:
Jordanie, Libanon, Tune-
sie, Marokko en Jemen
hebben maar weinig olie
op hun grondgebied.

De tot dusver ontdekte
oliereserves van Saoedi-
Arabie worden vaak opge-
geven als 150 miljard va-
ten, maar een maatschap-
pij met een langjarige
ervaring in da t gebied
schat de reserves op meer
dan het dubbele en de
vermoedelijke reserves
misschien zelfs op het
viervoudige van dit cijfer.
Wat betekent dit econo-
misch gezien voor de Ver-
enigde Staten en de wes-
terse wereld?

Koning Feisal van
Saoedi-Arabie, tot voor
kort een van de trouwste
vrienden van de Ver-
enigde Staten in de Ara-
bische wereld, een voor-
stander van gematigdheid
en een doodsvijand van
het communisme, heeft
bij herhaling verklaard
dat de Arabieren de olie
niet als politiek wapen
moeten gaan gebruiken,

en gezegd dat hij het in elk geval niet
zou doen. In 1972 dreigden andere
Arabische leiders bij vijftien verschil-
lende gelegenheden dat zij de olie als
wapen zouden gebruiken tegen hun
"vijanden", de Verenigde Staten
voorop.

Tijdens de recente oktoberoorlog
werd koning Feisal in een uiterst
netelige positie gebracht doordat de
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Stijgende behoeften

De Verenigde Staten
verbruiken met zes pro-

Keystone
KONING FEISAL was een der eersten die de olieboycot op het
Westen toepaste.

...-[=-1(.. ..- - Îh!n -...I:'Jj~Jl!i.__i ..ijI - Ii...~n41. .8..... ..~~
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EDWIN L. DRAKE, met hoge hoed
(hiernaast), kwam op het idee naar
aardolie te boren. Op 27 augustus
1859 werd door hem te Titusville in
Pennsylvania voor het eerst olie aan-
geboord met behulp van de primitieve
boorinstallatie op de achtergrond.
Rechts onder: Het Dukhay-olieveld van
de Qatar Petroleum Co.

Boven: Droke Welf Museum
Onder: Ch. Simonpietri

-
Sygma

cent van de wereldbevolking binnen
hun grenzen, 30% van de energiebron-
nen van de aarde. De gemiddelde
Amerikaan verbruikt in een week
evenveel energie als de meeste andere
mensen in de wereld in een heel jaar!
Daardoor verkeren de Verenigde Sta-
ten in een kwetsbare positie, daar hun
groeiende behoefte aan energie hun
direct beschikbare reserves te boven
gaat.

In 1970 verbruikten de Verenigde
Staten 710 miljoen ton olie, wat
neerkomt op 15 miljoen vaten per dag.
Tegen 1980 zal de behoefte, naar men
verwacht, tussen de 20 en 25 miljoen
vaten per dag liggen. De olievelden in
het noorden van Alaska zullen, als de
fel omstreden pijpleiding dwars door
de toendra's van Alaska er eenmaal
zal zijn, waarschijnlijk rond 2 miljoen
vaten per dag kunnen leveren, maar
zelfs dit, gevoegd bij de produktie van
de boorinstallaties op het continen-
taal plat langs de kust van Amerika,
zal niet voldoende zijn om de eigen
olieproduktie op het voor de stijgende
behoeften noodzakelijke peil te bren-
gen. Zolang er geen nieuwe energie-
bronnen zijn gevonden en ontwikkeld,
is het moeilijk te zien hoe de
Verenigde Staten in hun eigen ener-
giebehoeften zullen kunnen voorzien
zonder de olie-invoer, voornamelijk
uit het Midden-Oosten, te verhogen.

-. -- .. - - ...--.
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Oliereserves in
miljarden barrels

AANGETOONDE
OLIERESERVES

(EIND 1973)
Aangetoonde oliereserves zijn anders dan poten-
tiö/e reserves. Beide zijn vage begrippen, maar
het eerstgenoemde is nauwkeuriger aangezien het
gebaseerd is op proefboringen. In vele gebieden
ter wereld zijn nooit proefboringen verricht, maar
er wordt van aangenomen dat zij oliehoudend zijn,
zij het in onbekende hoeveelheden. De "aange-
toonde" oliereserves in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika worden geschat op ca. 400 miljard
barrels. De geschatte totale winbare wereldreser-
ves zouden meer dan twee biljoen barrels
bedragen. Indien de wereldolieproduktie en
-consumptie op de huidige voet voortgaat, zullen
de "aangetoonde" reserves nauwelijks voldoende
zijn voor 40 jaar.

27 1

___11
WEST- ZUIDOOST- CENTRAAl ZUID-

EUROPA AZIË & Z.-AFRIKA AMERIKA

c
0

NOORD- COMMUNISTISCHE M.-OOSTEN
.Q

AMERIKA LANDEN & N.-AFRIKA

111 ~
, "" , "",.-

-...
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David Freeman, een voormalige
energiedeskundige van de huidige
Amerikaanse regering, formuleerde
nog vóór de huidige crisis het pro-
bleem als volgt: "Ons verbruik is zó
enorm dat wij de bodem van het
olievat kunnen zien".

Dit wil niet zeggen dat de oliere-
serves niet toereikend zouden zijn. Op
het ogenblik worden uitgestrekte
nieuwe olievelden in kaart gebracht.
Iran alleen al is bijvoorbeeld van plan
in de komende tien jaar zijn produk-
tie van 191 miljoen ton (1970) meer
dan te verdubbelen. Tot voor kort
had Saoedi-Arabie zelfs nog grootsere
plannen en mikte op 20 miljoen vaten
per dag tegen 1980.

Het werkelijke olieprobleem ligt
niet in de oliereserves, maar in de
oliepolitiek.

Leonard Mosley, schrijver van Po-
wer Play: Oil in the Middle East,
stelt onomwonden vast: "Wat de
westerse strategen het meest veront-
rust, wanneer zij hun gedachten laten
gaan over de overheersende rol die
het Midden-Oosten in 9.e wereldolie-
situatie speelt, is niet de prijs of de
schaarste van de olie, maar de
toenemende geneigdheid onder strijd-
lustige Arabieren de. olie als een
politiek wapen te gaan gebruiken"
(blz. 414).

Hij geeft blijk van groot inzicht, als
hij zegt: "De olie is voor de westerse
beschaving net zo'n verslavingsmid-
del geworden als sigaretten en alko-
hol, en de verslaafden zullen de prijs
blijven betalen. Het is evenwel de
vraag of de regeringen bereid zullen
zijn de politieke prijs te betalen die
op een dag van hen zal worden
gevraagd. "

Deze feiten zijn vooral voor Israel
verontrustend. Sinds de olieboycot en

;.;-..':-' ~"._~.-""...;.-.:.".:~-'.':..~*~--~;!.1!'~;y~X!j';~f%!J,*"';ii1~.;;';:;:'lf,j..~~;;; . ~.. .,~~~.;:. .. . .~.I
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het gebruik van olie als een bij uitstek
politiek wapen, is de staat Israel in
een periode van sombere onzekerheid
beland. De Israeli's vragen zich be-
zorgd af of 'de Verenigde Staten -
evenals Europa - water in hun wijn
zullen gaan doen en gaan weifelen in
hun tot dusver krachtige pro-Israe-
lische houding. Zullen de Verenigde
Staten, als zij de mede door de
Arabische olieboycot ontstane ener-
giecrisis in eigen land aan den lijve
zullen gaan ondervinden, hun posi-
tieve houding laten varen, bakzeil
halen en omzwaaien ten gunste van
de Arabische staten?

Dit is inderdaad voor Israel een
bron van grote zorg. Officieel zegt
Washington niet van plan te zijn haar
beleid te wijzigen dat gericht is op
steun aan Israel volgens de algemene
beleidslijnen die door de Verenigde
Naties zijn aangenomen - namelijk
garanties voor Israels nationale sou-
vereiniteit en beveiliging tegen bedrei-
ging van buitenaf. Washington staat
echter niet achter de aanspraken van
Israel op veroverd gebied of inlijving
van veroverde gebieden zoals de Sinai
en de hoogten van Golan. Zou
Amerika dat doen, dan zou dit
zelfmoord betekenen ten aanzien van
de Arabische olie en de Amerikaanse
investeringen in de Arabische landen.

Hoe de Verenigde Staten zich keren
of wenden, zij staan voor een di-
lemma. AIs zij Israel laten vallen,
v8rzaken zij hun morele verplichtin-
gen jegens een bondgenoot. AIs zij de
bevriende Arabische staten de rug
toekeren en hun aanspraken, opvat-
tingen en gevoelens negeren, zullen
zij niet alleen ondervinden dat de
Arabische olie-export naar Amerika
permanent blijft gestopt, maar ook

-~_"_,,,,~,,, ,-.
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dat de Amerikaanse investeringen in
de Arabische wereld nog verder ver-
loren zullen gaan en dat een krach-
tiger Russische penetratie in dat deel
van de wereld een levensgroot gevaar
wordt.

Sombere vooruitzichten

Zo lang als de toevoer van Arabi-
sche olie hun wordt onthouden of
verminderd wordt, moet de westerse
wereld de mogelijkheid van een reces-
sie onder ogen zien. Hoewel andere
vormen van energie zoals kolen,
kernenergie, zonne- en geothermische
energie intensief worden bestudeerd
en steeds meer geexploiteerd, blijft de
olie voorlopig nog nummer één.

Nu de olieproducerende naties hun
politieke kracht beginnen uit te
spelen, schijnt de rest van de wereld
slechts één keuze te hebben -
samenwerken of opkrassen. Saoedi-
Arabie en Koeweit, die meer dan de
helft van de totale aangetoonde
wereldreserves aan olie bezitten, zijn
niet van plan "water in hun olie" te
doen. Zij weten dat zij de troeven in
handen hebben.

De crisis rond de olie zal aanhou-
den. Het hoeft echter niet tot een
Derde Wereldoorlog te komen, dat is
te zeggen als de betrokken landen
wegen weten te vinden om een.
drachtig samen te werken bij het
opsporen van nieuwe en het gebrui-
ken van beschikbare oliereserves.
Mocht evenwel - gezien de mense.
lijke natuur - het wantrouwen, het
gekibbel en de vijandschap blijven,
dan zou de oliecrisis tot een Derde
Wereldoorlog kunnen leiden. In dat
geval zullen er geen overwinnaars
meer zijn - alleen maar verlie-
zers. 0

-",,-. --. -' " -'--~---'_.~.,. """

"De olie ;s voor
de westerse beschav;ng
net zo'n verslav;ngs-
m;ddel geworden als
s;garetten en alkohol,
en de verslaafden
zullen de pr;;s bli;ven
betalen. Het ;s
evenwel de vraag of de
reger;ngen bere;d
zullen z;;n de pol;t;eke
pr;;s te betalen d;e op
een dag van hen
zal worden gevraagd."
- Leonard Mosley
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Sygma
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KUNNEN DE IN
VREDE BRENGEI
II HET
MIDDEI.OOSTEI?
Het tot stand brengen van een
wapenstilstand in het Midden-
Oosten kostte moeite. Het schep-
pen van een bli;vende vrede zal
nog moeili;ker zi;n. Zullen de VN
ervoor berekend zi;n?

door Keith W. Stump

S
INDS de schepping van de staat

Israel door de Verenigde Naties
in 1947 is de wereldorganisatie

herhaaldelijk betrokken geweest bij
pogingen om vijandelijkheden tussen
Israel en zijn Arabische buren te
beteugelen en spanningen te doen
afnemen.

Tientallen toespraken zijn er ge-
houden. Talrijke resoluties zijn er
aangenomen, maar een kwart eeuw
lang zijn de Verenigde Natiçs er niet
in geslaagd het geschil in het Midden-
Oosten duurzaam bij te leggen.

De VN komt in actie

In de vroege morgenuren van 22
oktober jl. - zeventien dagen na het
uitbreken van de vierde oorlog in het
Midden-Oosten - nam de Veilig-
heidsraad van de Verenigde Naties
een gemeenschappelijk door de Ver-
enigde Staten en de Sowjet-Unie
ingediende resolutie aan (resolutie
338), waarin een staakt-het-vuren
binnen twaalf uur na de aanneming
ervan werd geeist.

Later op dezelfde dag verklaarden
zowel Egypte als Israel dat zij de
staakt-het-vuren-resolutie aannamen.
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HANGT VREDE
VAN EEII WOORDJE AF?
Resolutie 242 van de Veiligheidsraad der VN

Emphasiztng /,",,1.,.~.

their acceptance of the Charter U1 ~..-

Nations have undertaken a commitment to act in

accordance with Article 2 of the
Charter,

1. Affirms
that the

fu1fillment of Charter prin-

ciples requires the
establishmeut 01 a ju,t aud la.t-

iug peace in the
Middle East which sbould ;ne1ude

the app1ication of both the follow.'

(i) Withdrawa1 of lsrae1 arm

tories occupied in the r

(ii) Termination of all claim

ency and respect for ana

of the
sovereignty, territoria1 in

po1itica1 independence of every

area and their right to live in

secure and recognized boundari,

threats or acts of force;

2. Affirms further the
necessity

(a) For guaranteeing freedom 0'

through internationa1
waterways in t

b) For achieving a just
sett1ement

g;ement
ity and

te in the
ce within
free from

'_l~h;l1tv

De in november 1
Veiligheidsraad unaniem ngenomen

resolutie 242 was opgesteld als leidraad
voor het komen tot een vrede geling ter

beeindiging van het c ict in het
Midden-Oosten. De resolutie wer chter niet

uitgevoerd, gezien de opze elijk vaag
gehouden en voor tweeerlei uitleg

vatbare voorzieningen ervan. De
officiele Engelse tekst doet een beroep

op Israel zich terug te trekken "uit
gebieden" die het gedurende de

Zesdaagse Oorlog had bezet.
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con1;nl,",~V --

l' Article 2 de 1a
Charte,

1. Affirme
que l'accomp1issement

des principes

de 1a Charte
exige l'instauration d'une pal

.

durab1e au Moyen-Orient qui devr
.

1'application des deux
principes s

.

i) Retrait des forces
armees isr

toires occupes 10rs du recent

ii) Cessation de toutes
assertions

nce

ou de tous
etats de

belligerance
espect et

reconnaissance de 1a souverainete,
l'integrite

territoria1e et de l'indépendanc
olitique de

chaque Etat de 1a
region et

eur droit de

vivre en paix a
l'interieur de f ieres sures et

reconnues a l'abri de
menaces 'acte8 de force;

2. Affirrne en outre 1a nece

~
Sit

a) De garantir 1a 1iberte d
avigation sur 1es

voies d'eau
internationa1es de region;

a) De rea1iser un juste ement du prob1eme

des refugies;

c) De garantir l'invio1a}

-

-1;+;rt11P de c

'te territoria1e et 1'inde-

e Etat de 1a
region, par

. ,,-- ,",p 7.0nes demi-

De Franse tekst. spr van "uit de
gebieden". Israel h t vol dat terugtrekking
uit alle bezette ge den derhalve niet
noodzakelijkerwij r sprake wordt gebracht,
terwijl de Arabie het tegenovergestelde
beweren. Hoew j\rabieren en Israeli's het
meer dan zes j r lang niet eens zijn
kunnen worden over de juiste betekenis
ervan, blijft resolutie 242 volgens
algemene diplomatieke overeenstemming
de dubbelzinnige basis waarop een
duurzame vrede moet worden
opgetrokken.
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De volgende morgen bracht echter
- à la Vietnam - een hervatting
van verbitterde gevechten, waarbij
beide zijden elkaar beschuldigden van
schending van de wapenstilstand.

Met spoed nam de Veiligheidsraad
een tweede, door de Verenigde Staten
en de Sowjet-Unie ingediende resolu-
tie aan (resolutie 339), waarin de
eerdere oproep tot een staakt-het-
vuren werd bevestigd en erop werd
aangedrongen dat "alle strijd-
krachten zouden worden teruggetrok-
ken op de stellingen die zij op het
moment waarop het staakt-het-vuren
van kracht werd, innamen". Verder
werd de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties Kurt Waldheim
opgedragen maatregelen te nemen om
onmiddellijk waarnemers van de Ver-
enigde ND.ties te zenden om op de
naleving van de bestandsovereen-
komst toe te zien.

Vóórdat de waarnemers van de
Verenigde Naties zich langs de be-
standslijnen konden opstellen, deden
zich echter langs het Suezkanaal
nieuwe schendingen van de wapen-
stilstand voor.

Op dit moment dreigde de Sowjet-
Unie eenzijdig troepen naar het
Midden-Oosten te zenden om een
einde aan de gevechten te maken. In
de vroege ochtend van 25 oktober
reageerde president Nixon met het in
alarmtoestand brengen van Ameri-
kaanse strijdkrachten over de gehele
wereld.

De spanning liep hoog op. De
oktoberoorlog had de twee super-
machten aan de rand van een kern-
oorlog gebracht.

Op dat moment begonnen de Ver-
enigde Naties hun rol duidelijk te
maken. Ten einde de confrontatie
tussen de Sowjet-Unie en Amerika af
te wenden, stelden acht niet-ge-
bonden landen in de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties een nieuwe
resolutie met betrekking tot het
Midden-Oosten voor: resolutie 340.
Zij hield in dat de Veiligheidsraad de
eis zou stellen van een "onmiddellijk
en algeheel staakt-het-vuren" en "on-
middellijk een onder het gezag van
de Veiligheidsraad staande strijd-
macht" zou vormen, die geen troepen
van de Verenigde Staten of van de
Sowjet- Unie zou omvatten.

De Verenigde Staten namen de
resolutie aan, de Sowjet-Unie volgde,
terwijl Peking zich uit respect voor
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de meerderheid van het uitspreken
van zijn veto onthield.

De crisis begon ineen te zakken.
Resolutie 340 luidde een periode

van betrekkelijke rust in, waardoor
de Amerikaanse minister van buiten-
landse zaken Kissinger een "adem-
pauze" verkreeg, waarin hij het Mid-
den-Oosten kon afreizen om de wan-
kele wapenstilstandsovereenkomst te
versterken en een formule te zoeken
om vredesonderhandelingen tussen
Arabieren en Israeli's mogelijk te
maken.

In het algemeen heeft de wereld
haar voldoening uitgesproken over de
rol welke de Verenigde Naties bij de
oplossing van de crisis hebben ge-
speeld. De vaak verguisde Verenigde
N aties hadden aangetoond dat zij in
weerwil van de tekortkomingen,
zwakheden en falen in het verleden
nog steeds een levensvatbaar mecha-

nisme vertegenwoordigden dat in een
crisis effectief kon worden ingezet.

De weg naar blijvende vrade?

Er zijn in het verleden echter
talrijke wapenstilstanden tussen Ara-
bieren en Israeli's geweest. Geen
daarvan had een blijvend karakter.
Toen al het gedebatteer achter de rug
was en alle resoluties waren aange-
nomen, bleven de fundamentele pro-
blemen ongewijzigd.

De eerste van de drie wapenstil-
standsresoluties die tijdens de crisis
van afgelopen oktober werden aan-
genomen - resolu tie 338 - riep in
de tweede paragraaf ervan zowel de
Arabieren als de Israeli's op "onmid-
dellijk na het staakt-het-vuren te
beginnen met de volledige tenuitvoer-
legging van resolutie 242 van de
Veiligheidsraad in al haar onder-
delen".

Wat behelsde resolutie 242?

Resolutie 242 deed in hoofdzaak
een beroep op Israel om zich terug te
trekken uit tijdens de zesdaagse
oorlog bezette gebieden, in ruil voor
erkenning door de Arabische landen
van de souvereiniteit, territoriale
onschendbaarheid en politieke onaf-
hankelijkheid van Israel. Hoewel zo-
wel Israel als Egypte er destijds mee
accoord gingen, heeft men de resolutie
nooit uitgevoerd.

Het probleem schuilt n.l. in de
bewoording ervan.

De officiele Engelse vertaling van
resolutie 242 eist "terugtrekking van
Israelische strijdkrachten uit gebie-
den die tijdens het recente conflict
werden bezet". De Russische tekst
stemt overeen met de Engelse, en
spreekt eveneens van "gebieden".
Maar de Franse tekst spreekt van "de
gebieden", aangezien het in het Frans
niet mogelijk is het bepalend lidwoord
weg te laten. Bijgevolg staan de
Fransen er evenals de Arabieren op
dat Israel zich terugtrekt uit alle
gebieden die het sedert de Zesdaagse
Oorlog heeft bezet.

De Israeli's daarentegen houden vol
dat resolutie 242 met opzet niet van
"alle" bezette gebieden, of zelfs maar
van "de" bezette gebieden spreekt.
Israel legt er de nadruk op dat het,
om binnen "veilige grenzen" te kun-
nen leven - hetgeen resolutie 242
haar ook garandeert - onmogelijk
alle bezette gebieden kan teruggeven.

In weerwil van haar opzettelijk
vaag gehouden en voor uiteenlopende
uitleg vatbare voorzieningen, blijft
resolutie 242 in algemene overeen-
stemming het omstreden fundament
waarop de nieuwe vrede verondersteld
wordt te worden opgetrokken. Maar
wanneer de Arabieren er niet toe
kunnen worden bewogen hun eis dat
Israel zich volledig terugtrekt uit alle
bezette Arabische gebieden te mati-
gen, of wanneer de Israeli's er niet
van kunnen worden overtuigd dat
volledige terugtrekking in overeen-
stemming is met de eisen van hun
nationale veiligheid, zal een hervat-
ting van de vijandelijkheden het
tragische gevolg zijn. En wanneer de
supermachten er niet in zouden
slagen tot overeenstemming te komen
over hun houding in geval van een
wederopleving van het conflict, zou
het resultaat wel eens heel anders
kunnen zijn dan dat van afgelopen
oktober. Want dan zouden de vrede
en stabiliteit van de gehele wereld in
gevaar komen. 0
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GEAVANCEERDE WAPENS maken totale oorlog
mogelijk. Boven: Gebomba~deerde huizen in

Damascus. Midden: Gevangengenomen Israelische
soldaten nabij Damascus. Rechts: Een Russische

SAM-raket, Onder: Een Syrische krijgsgevangene.
Bovenste foto's: BrunoBarbey - Magnum

Onderste foto's: Ch. Simonpietri -
Sygma
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N AUWELIJKShad men het vuren
gestaakt of de militaire des-
kundigen verdiepten zich in

het analyseren en heranalyseren van
de krijgsverrichtingen om na te gaan
wat beide partijen eventueel anders
hadden kunnen doen. Nieuwe wapens
die hier voor het eerst in actie te zien
waren, werden door de landen die ze
hadden ontwikkeld, op gebreken en
zwakke punten bestudeerd om hun
dodelijke potentie nog te kunnen
verbeteren, Ook door de tegenpartij
werden zij nauwkeurig bestudeerd
met het oog op de ontwikkeling van
afweerwapens. Hoe ironisch dat de
wieg van de wereldreligies het proef-
terrein zou worden voor de laatste
snufjes op militair gebied.

\~

De kosten

Voor de strijdende partijen bevatte
deze vierde confrontatie nog een
andere les - zij ondervonden hoe
kostbaar een oorlog is, niet alleen in
mensenlevens, maar ook in econo-
misch opzicht. Beide zijden leden
zware verliezen. Volledige cijfers zijn
nog niet bekendgemaakt, maar uit-
gaande van toegegeven Israelische
verliezen zouden we de oorlogskosten
der Arabieren even hoog kunnen
ramen als die der Israeli's, Naar
schatting liggen de totale kosten van
de oorlog voor Israel in de buurt van
4 miljard doUar, dat is twee derde van
Israels bruto nationale jaarproduct.
Over de gehele linie zal als gevolg van
deze oorlog de levensstandaard in
Israel, naar men voorziet, met 10%
dalen.

Droge statistieken vertellen dege.
nen die niet direct door de oorlog zijn
getroffen, niets van het onpeilbare
leed, de ontreddering en de wonden
die de oorlog voor beide partijen
betekent. Statistieken kunnen ten
enen male geen beeld geven van de
smart en de diepe droefheid van de
vrouwen, mannen, zoons, dochters,
verwanten en vrienden die een van
hun dierbaren hebben verloren of
voor het leven verminkt zien, Het leed
en de ellende van de duizenden die
uit hun steden en dorpen zijn verdre.
ven, waarvan er velen door de oorlog
have en goed hebben verloren, laat
zich met geen pen beschrijven.

~
..

.

I

I

i
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I
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De komende grote oorlog

Voor realistisch denkende waarne-
mers is de volgende Arabisch-Israe-
lische oorlog niet een kwestie van
"indien", maar van "wanneer". De in
de miljarden lopende wapenleveran-
ties aan de Arabieren en Israeli's door
de Russen en Amerikanen staan daar
wel garant voor.

Gelukkig zijn in de gewapende
conflicten tussen Arabieren en Israe-
li's nog geen kernwapens gebruikt,
hoewel de grote mogendheden die wel
bezitten. Dit laatste geeft te denken.

Want heeft de mens ooit een wapen
uitgevonden dat hij tenslotte niet
voor een oorlog heeft gebruikt? Welke
vrede, welk vredesverdrag of welke
overeenkomst is duurzaam gebleken?
In de bijna 6000 jaar vai1 zijn
geboekstaafde geschiedenis heeft de
mens ongeveer 8000 vredesverdragen
gesloten. Geen ervan heeft voorgoed
vrede gebracht.

Als wij van onze fouten in het
verledenniet leren, zal het slechts een
kwestie van tijd zijn of het vroeg of
laat toch, zij het door een fout of een

misverstand, naar aanleiding van
handel of olie, tot een werkelijk
universele oorlog komt - een kern-
oorlog! Het is hoog tijd dat de volken
lering trekken uit het jongste conflict,
zoals ze dat uit alle oorlogen hadden
moeten doen.

Wij zien dat de mensheid nog nooit
waarachtige vrede heeft gekend en de
weg ertoe blijkbaar ook niet. Als zij
die kende, zouden wij nu vrede
hebben.

Nu wij geen werkelijke vrede heb-
ben en de weg ertoe nog steeds niet
hebben gevonden, zou dit dan niet
betekenen dat wij het op een andere
manier moeten proberen, anders dan
alleen langs de weg van de menselijke
rede en het intellect?

Voor ons, menselijke wezens, blijkt
vrede een moeilijke en ingewikkelde
opgave te zijn, maar uitgaande van
geestelijke principes is het niet moei-
lijk. De mensheid kan geen vrede
kennen of vinden zonder God, onze
Schepper, die het leven heeft gegeven
en die alleen weet wat het beste is
voor de mens en hoe de mens zich

moet gedragen om in vrede te leven.
N og nooit in zijn verleden heeft de

mens vrede gekend, omdat hij de God
van de vrede, de God van de Arabie-
ren, de God van de Israeli's, ja de
Schepper-God van alle volken nooit
onbevooroordeeld heeft geraadpleegd
of om hulp en leiding gevraagd voor
het oplossen van zijn menselijke
problemen en geschillen. Zolang wij
dat niet doen, zal er geen vrede zijn!
Deze weg naar vrede mag vele mensen
overgesimplificeerd, oppervlakkig,
na'ief, ja afgezaagd of zelfs bijgelovig
toeschijnen, maar ze is niettemin de
enig ware oplossing.

Gelukkig wacht God niet totdat de
volkeren tot Hem komen, want dan
zou het te laat zijn. God zal ingrijpen
en de mensen dwingen met elkaar in
vrede te leven. Slechts dan, zoals een
profeet uit het grijze verleden eens
heeft gezegd en zoals te lezen valt op
de sokkel van een beeldhouwwerk
voor het gebouw der VN te New York,

"zal geen volk het zwaard tegen een
ander volk opheffen en zij zullen de
oorlog niet meer leren". 0
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DE IDEALE

WERELD V AN
MORGEN

Een blik in de
toekomst. .

Regeringsleiders huiveren bij de gedachte aan
hernieuwde strijd in het Midden-Oosten. De

vooruitzichten op een duurzame vrede lijken op zijn
best onzeker.

Is vrede mogelijk? Zal de crisis in het
Midden-Oosten opnieuw tot uitbarsting komen?

Bijbelse profetie zegt dat dit gebied opnieuw van

oorlog te lijden zal hebben, ,maar spreekt tevens van
een tijdperk van ongeevenaarde vrede en voorspoed

in de wereld van morgen.
Dat pakkende relaas is te vinden in ons

genlustreerde boekje De idea/e wereld van morgen

- een blik in de toekomst.
Schrijf ons om uw gratis exemplaar van dit boekje.
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R JR AAN geschiedenis, door-
drenkt met traditie, geheiligd
door religie en bevlekt met

bloed, blijft J eruzalem altijd jong,
altijd oud.

Hier hebben David en Salomo
geregeerd, hier heeft Jezus gewandeld
en hebben de apostelen gepredikt;
hier is, volgens het geloof der moslims,
Mohammed ten hemel opgestegen;
hier hebben Saracenen, Turken en
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kruisvaarders gevochten; hier zijn de
Israeli's juichend teruggekeerd.

Hier hebben we dan ook de grootst
mogelijke paradox. De stad met vrede
in haar naam (salem, sjalom in
modern Hebreeuws en salaam in het
Arabisch betekenen "vrede"), de stad
die voor drie grote godsdiensten vrede
en begrip symboliseert, vertegenwoor-
digt op het ogenblik de minste vrede

I
en het minste begrip.

Ver boven de tegenstellingen die
het Midden-Oosten sinds onheuglijke
tijden hebben gekenmerkt, stijgt de
door en door emotionele kwestie van
Jeruzalem torenhoog uit. Het staat
opnieuw in het brandpunt van de
belangstelling. Wat heeft dit te bete-
kenen?

Joodse vastberadenheid

"Wij hebben 2000 jaar gewacht om
naar Jeruzalem terug te keren. Wij
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hebben driemaal per dag gebeden da1
de Heer ons naar Jeruzalem zou
terugvoeren. Nu Hij dat gedaan heeft,
geven wij de stad niet meer terug."
Dit zei Gideon Hausner, voormalig
minister van Justitie van Israel, met
een gevoelsintensiteit die zelfs een
scepticus zou schokken.

Hij vervolgt: "Waarom zouden wij?
Zijn anderen betere beheerders van
de heiIige plaatsen geweest dan wij?

STAD VAN VREDE
CENTRUM VAN CONFRONTATIE

door Robert l. Kuhn .

Bovenste rij v.l.n.r.: John Kj/burn
-

Block Star, Ted Spiegel - B/ack Star,
Ernst Herb - Ploin Truth, Marvin Newmon - Woodfjn Camp & Assoc.,

Ernst Herb - Ploin Truth, Ernst Herb - Plo;n Truth.
Onderste rij v.f.n.r.: Ted Spiegel

- Black Star, Ernst Herb
- Plain Truth.

Ted Spiegel - Bfock Sto'
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Doen wij het slechter dan de Turken?
Of het Britse bestuur? Of Jordanie?
Of, om eeuwen terug te gaan, minder
goed dan de Egyptenaren? Er zijn
ettelijke staten geweest die deze
Heilige Stad hebben geregeerd en
weer verdwenen zijn. Heeft één ervan
het er beter afgebracht dan wij? Die
dubbele maatstaf, volgens welke be"
paalde dingen anderen wel geoorloofd
zijn, maar om de een of andere reden
niet toelaatbaar voor joden - welnu,
dit zal zich niet meer herhalen. Niet
zolang wij er iets over te zeggen
hebben."

De Israeli's zijn een intens vastbe-
raden volk. In 1948 stierven ongeveer
1200 joden in een verloren strijd om
het oude stadsgedeelte van Jeruza-
lem. De stad werd verdeeld en de
Israeli's hadden geen toegang tot hun
voornaamste heiligdom, de Klaag-
muur. Ongeveer negentien jaar later,
in 1967, offerde Israel nog meer van
zijn jongemannen voor Jeruzalem op

- maar keerde er ditmaal in terug,
en verenigde voor het eerst in onge-
veer 2000 jaar de stad onder onafhan-
kelijk joods bestuur.

Jeruzalem symboliseert veel meer
dan alleen het jodendom als een
godsdienst. Jerusalem - dat is het
joodse volk! De joden, afkomstig uit
meer dan 70 landen, met grote
verschillen in cultuur, taal en traditie,
slagen erin door Jeruzalem culturele,
historische en religieuze eenheid tot
stand te brengen.

De joodse vastberadenheid inzake
Jeruzalem is gebaseerd op 2000 jaar
dwalen door een wildernis van ver-
volgingen, inquisities en pogroms.
Genocide is voor het joodse volk geen
hypothetisch woord. Het was in de
twintigste eeuw dat bijna zes miljoen
joden systematisch werden uitgeroeid
in de gaskamers en dodenkampen van
Nazi-Duitsland in Auschwitz,
Dachau, Belsen, Buchenwald - na-
men die in schande zullen voortleven.
Voor de rest van de wereld kan het
geschiedenis zijn - voor de Israeli's
is het een brandende realiteit.

De Arabieren hebben ook be-
staande belangen bij Jeruzalem.

Arabische vastberadenheid

Voor de Arabische volken is Jeru-
zalem een van hun heiligste plaatsen.
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Zij zien de Israeli's als het brugge-
hoofd der westerse beschaving - een
doorn in het Arabische vlees -
waardoor vreedzame Arabische vol-
ken een vreemde levenswijze wordt
opgedrongen.

Over het algemeen beschouwd zijn
de Arabieren niet anti-joods, behou-
dens de enkele fanatici (die al te vaak
de aandacht der massamedia trek-
ken). Arabische intellectuelen wijzen
er vaak op dat de joden nooit beter
behandeld werden dan gedurende de
grote bloeitijd der Arabische bescha-
ving in de middeleeuwen, toen Ara-
bieren en joden samen leefden en
werkten, en de wereld op het gebied
van cultuur en wetenschap tot een
hoogtepunt brachten. Joden zijn in
het verleden in de meeste Arabische
landen welkom geweest - zolang ze
burgers waren en geen veroveraars.

Arabieren zijn anti-zionisten. Zij
begrijpen de logica niet van het feit
dat de Arabieren - in land en in
bloed - de prijs zouden moeten
betalen voor het kwaad dat de joden
in Europa is aangedaan.

De Arabieren zeggen dat ze een
geduldig, vredelievend volk zijn. Ze
hebben meer dan duizend jaar in
Jeruzalem gewoond. Het is van hen,
en het bewijs daarvan is dat ze vele
kortstondige stormen uit hetW esten
hebben doorstaan. De kruisvaarders,
betogen zij, hadden succes - zij het
tijdelijk - door Jeruzalem in naam
van de christelijke godsdienst in te
nemen, maar ze werden er ten slotte
door de bewoners van het land weer
uit verdreven.

I Geopolitiek

De belangen van nog andere volken
komen bovendien in dit gebied samen.
Gelegen als het is tussen de landmas-

sa's van Europa, Azie en Afrika,
hebben sinds onheuglijke tijden om-
ringende landen om Jeruzalem en h('t
Midden-Oosten gestreden. Hier ligt de
poort naar Afrika; de doorvaart naar
de Indische Oceaan; de zuidelijke en
oostelijke kusten van de Middellandse
Zee; de brug naar Europa.

Thans zijn de wereldmachten er
nauw bij betrokken: de Sowjet-Unie
in haar historische geopolitieke drang
naar het zuiden, de VS in hun morele
verbintenis met Israel, en Europa en

Japan naar aanleiding van hun on-
ontbeerlijke olie.

Ovinnikow, de Russische expert
voor het Midden-Oosten bij de Ver-
enigde Naties, zette de opvatting van
zijn land als volgt uiteen: "Natuurlijk
steunt de Sowjet-Unie de Arabische
landen, maar er is een groot verschil
met de door de Verenigde Staten aan
Israel geboden steun. Wij steunen
slachtoffers van agressie. .. De Ver-
enigde Staten steunen de bedrijvers
van agressie."

Voor Ezer Weizman, voormalig
Israelisch minister van Vervoer en
gewezen bevelhebber der Israelische
luchtmacht, is dit een tamelijk dwaze
uitspraak: "Wat mij altijd vermaakt,
is dat wij hier met twee en een half
miljoen mensen zijn, omringd door
veertig of vijftig miljoen Arabieren,
met Noord-Afrika tegen ons, met
India en Pakistan tegen ons - en wij
worden gebrandmerkt als de agres-
sors. Geen gering compliment voor
twee en een half miljoen mensen!"

Jeruzalem zelf

Wat voor een stad is Jeruzalem
feitelijk? Wie zijn de inwoners ervan?
Welke de problemen? Hoe kan men
Jeruzalem vergelijken met een ty-
pisch westerse stad?

Wij hebben het Teddy Kollek, de
dynamische burgemeester van de
stad, gevraagd: "Jeruzalem is een
arme stad. Het is een immigranten-
stad. Van de 210 000 joden die in de
stad wonen, zijn 120 000 recente
immigranten uit Arabische of oos-
terse landen, die hier zonder middelen
en zonder bruikbare vakbekwaamheid
zijn gekomen. Jeruzalem is een ge-
mengde stad. We hebben ongeveer 70
ä 72% joden, ongeveer 6% christenen
en de overigen zijn moslims. De joden
zelf komen uit zo'n zeventig landen!
Daarom hebben wij alle ingredienten
van alle moeilijkheden van alle steden

- een gemengde stad, een immigran-
tenstad, een arme stad! Maar tot nu
toe althans, is het een prettige en
rustige stad, en ik hoop dat het zo
blijft!

"Ik, als burgemeester van de stad,
zie altijd met verbazing de verblufte
gezichten van onze Amerikaanse be-
zoekers als ze horen dat er geen
politiemannen voor mijn huis staan
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en dat ik zonder aarze1en op ieder uur
van de dag of de nacht onbeschermd
door de joodse en de Arabische
stadswijken kan lopen."

De minister van Ontwikkeling en
Toerisme, Mosje Ko1, verk1aarde:

"Toen ik in C1eve1and kwam, gaf de
burgemeester van C1eve1and mij de
sleute1 van de stad en zei: 'Toen ik
met burgemeester Teddy Kollek in
Jeruza1em 1iep, hadden wij geen
lijfwacht nodig. Maar in C1eve1and
kun je niet zonder 1ijfwacht lopen'."

Voor Edward Ghorra, de perma-
nente afgevaardigde van Libanon bij
de VN, heeft dit alles echter niets te
maken met de uiteinde1ijke status
van Jeruza1em: "Ik weet echt niets
van a1 die detai1s, maar dat is niet
be1angrijk - of je op straat een
roofoverva1 hebt, rechtvaar?igt niet
het roven van de he1e stad Jeruza1em,
die de Arabieren, zowe1 christenen a1s
mos1ims, zo dierbaar en hei1ig is".

Burgemeester Kollek erkent de
diepgaande ver1angens van de Arabi-
sche vo1ken: "Arabieren in Jeruza1em
zijn goede patriotten, en ze zouden
hun dee1 van de stad graag weer onder
Arabisch gezag zien. Ze staan voor
een k1ein di1emma - ze hebben
tegenwoordig feitelijk een beter 1even,
meer vrijheid van meningsuiting en
er is geen censuur. We hebben hier
twee Arabische kranten, terwij1 gedu-
rende het 1aatste jaar vóór de oorlog
van 1967 de Arabische kranten ver-
boden waren omdat de Jeruza1em-
mers iets te onafhankelijk waren en
zich niet precies hie1den aan de lijn
die de mensen uit Amman hen
voorschreven. Daarom hebben de
Arabieren thans in Jeruza1em meer
vrijheid van meningsuiting en een iets
beter 1even, a1sook vrijheid van be-
weging, hetgeen men moet afwegen
tegen bezetting door een vreemd vo1k.
Vandaar dat het hun niet gemakke-
1ijk va1t een bes1uit te nemen, en wij
zullen midde1en moeten vinden om
hun binnen de stad vee1 meer onaf-
hankelijkheid te geven, iets wat ze
eens zullen aanvaarden."

Hoe zit het met de snelle, feite1ijke
annexatie van Oost-Jeruza1em door
Israe1 - nieuwe flatgebouwen, het
koppe1en van e1ektrische netten, rio-
1eringssystemen en buslij nen?

Voor de gewezen Jordaanse verte-
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genwoordiger bij de Verenigde Naties,
Baha Ud-Din Toukan, is dit een zeer
ernstige schending van internationaa1
recht: "Waarom hebben ze dat ge-
daan? Ze hadden het niet moeten
doen. Het is bezet gebied en nog nooit
in de geschiedenis is bezet gebied van
de ene dag op de andere geannexeerd
en veranderd."

Wat antwoordt burgemeester Ko1-
1ek op de Arabische beschu1digingen
dat vee1 van de huizenbouw een
poging is om een nieuwe joodse stad
op Jordaans grondgebied te stichten?

"Dat is een ingewikke1de zaak, en
er is natuurlijk vee1 sentiment bij in
het spel. Ziet u, de stad was 4000 jaar
1ang één Jeruza1em. Ze was slechts
negentien jaar in een Jordaans en een
Israe1isch dee1 gesplitst. A1s men nu
wil proberen te zeggen dat dit een
verdee1d gebied is geweest - ste1 die
negentien jaren dan eens tegenover
de 4000 jaren, en het argument houdt
geen steek.

"De mensen hebben uiteen10pende
po1itieke ambities, maar ze hebben
ge1eerd samen te 1even. N u moet u
voor ogen houden dat wij een ander
patroon hebben dan Amerikaanse
steden. Wij hebben geen ideaa1 van
een 'smeltkroes'. Wij menen dat
gemeenschappen samen kunnen 1e-
ven, naast e1kaar, en hun eigen
tradities, hun eigen culture1e erfgoed
en hun eigen 1evenswijze behouden.
Ik spreek hier niet alleen over
Arabieren en joden. Wij hebben
christelijke gemeenschappen die hier
a1 1500 jaar verblijven."

Ambassadeur Ghorra van Libanon
zei: "Er zijn twee reso1uties van de
A1gemene Vergadering in 1968 ge-
weest en drie reso1uties van de
Vei1igheidsraad in 1968 en 1969, die
annexatie en alle door Israe1 genomen
maatrege1en van nu1 en gener waarde
hebben verk1aard. Deze reso1uties
deden op Israe1 een beroep, alle
maatrege1en die het heeft genomen,
ongedaan te maken. Israe1 heeft tot
dusver niets gedaan."

Burgemeester Kollek bes1oot: "A1s
u naar de stad a1s gehee1 kijkt, heeft
ze de 1aatste 120 jaar een joodse
meerderheid gehad; wij roepen dus
niet opeens een joodse meerderheid
of een joodse stad in het 1even."

De heilige plaatsen
Jeruza1em wordt door zowe1 de

is1am, het christendom a1s door het
jodendom a1s een hei1ige stad be-
schouwd. Burgemeester Kollek had
dit over de hei1ige p1aatsen te zeggen:

"Wij hebben a1tijd verk1aard dat wij
graag zouden zien dat de hei1ige
p1aatsen, de christe1ijke hei1ige p1aat-
sen, door de christe1ijke were1d wor-
den beheerd, en wij zijn bereid ze de
status te geven die buiten1andse
gezantschappen hebben. Het pro-
b1eem is dat de christenen - en het
is voor mij, a1s jood, niet p1ezierig dit
te zeggen - maar de christenen onder
e1kaar - katho1ieken, Grieks-ortho-
doxen, Armeniers, protestanten -
sluiten zich niet aaneen tot één
oecumenische organisatie om te be-
slissen hoe ze de heilige p1aatsen
zullen beheren."

Ambassadeur Ghorra verk1aarde:

"Ik wi1 niet ingaan op wat zij [de
joden] zeggen. Ik zou we1 willen
zeggen dat hun aanspraak op het
beheren van de hei1ige p1aatsen geen
historische achtergrond heeft. Dit is
iets dat zij zich na de bezetting van
de oude stad van Jeruza1em hebben
aangematigd. De werkelijke hoeders
van de hei1ige p1aatsen in het oude
Jeruza1em zijn de Arabieren."

Gideon Hausner: "De enige periode

- de énige - dat wij geen toegang
hadden tot de K1aagmuur, tot onze
synagoge daar, tot onze hei1igdom-
men, waren de twintig jaren van
Arabische bezetting. En niet één jood
kon daar komen, tenzij hij met een
buiten1ands paspoort kwam waaruit
niet b1eek dat hij joods was."

Internationalisatie

Terwij1 het grootste dee1 van de
were1d het internationa1iseren van
Jeruza1em bep1eit, misschien onder de
aegis van de Verenigde Naties, zijn
de Israeli's vastbes10ten zich daarte-
gen te verzetten.

Burgemeester Kollek: "Ik kan het
echt niet begrijpen. Opeens is iedereen
uiterst bezorgd over Jeruza1em. Laat
mij, zoa1s ik het opvat, enigszins
agressief hierover zijn. Het kost de
christelijke were1d grote moeite aan
het feit te wennen dat dit weer een
joodse stad is."

Het stemt de Israe1i's bitter dat er
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momenteel veel misbaar wordt ge-
maakt over het geven aan Jeruzalem
van internationale status, maar dat
men daar tussen 1948 en 1967, toen
Jordanie het oude Jeruzalem beheer-
ste, nooit veel over hoorde.

Gabriel Stein, hoogleraar in de
fysische chemie aan de Hebreeuwse
Universiteit en voorzitter van de
centrale commissie van de Onafhan-
kelijke Liberale Partij, analyseerde
het onomwonden: "Ik geloof dat dit
met een zeer fundamentele psycholo-
gische houding van de wereld tegen-
over de joden te maken heeft. Anders
kan ik bijvoorbeeld de houding van
het Vaticaan niet begrijpen. Over
hetgeen er tussen 1948 en 1967 in
,Jeruzalem gebeurde, heeft het Vati-
caan volkomen gezwegen of het zelfs
door de vingers gezien. De joden
hadden geen toegang tot hun heilige
plaatsen. De wapenstilstandsovereen-
komst werd niet geeerbiedigd; joodse
heilige plaatsen werden in het wilde
weg verwoest; de hele joodse wijk in
de oude stad werd vernietigd. De
houding jegens de christelijke kerken
was niet bijzonder vriendschappelijk,
maar toch hield het Vaticaan zich
volkomen afzijdig. Zodra de joden
verschenen, is de houding van het
Vaticaan volslagen veranderd. Ik
geloof dat dit zeer, zeer diepliggende
psychologische wortels heeft die wei-
nig te maken hebben met de politieke
werkelijkheid."

De steeds hartelijker verstandhou-
ding tussen het Vaticaan en de
Arabische landen. leidt tot uiteenlo-
pende commentaren.

Libanons ambassadeur Ghorra zei:

"De bezorgdheid die zowel het Vati-
caan als de .Arabische landen over het
lot van Jeruzalem aan de dag legJen,
neemt toe. En deze bezorgdheid van
Zijne Heiligheid de paus, van het
Vaticaan in het algemeen, is bij vele
gelegenheden onder woorden ge-
bracht."

Israels Gabriel Stein verklaart:
"Indien zij [de betrekkingen tussen
Vaticaan en Arabieren] een onder-
toon zouden krijgen van een bond-
genootschap tegen Israel en de joden,
worden ze een politieke verwikkeling,
en dan liggen er natuurlijk zeer
geuaarlijke elementen voor ons in
besloten."

Volgens Ezer Weizman: "Ik wilde
dat het Vaticaan ertoe zou bijdragen

26

--

de Arabieren over te halen, meer onze
denkwijze te benaderen, maar het is,
naar ik vrees, het waarschijnlijkst dat
het Vaticaan zich louter tot het
christelijke probleem zal bepalen, en
het is het waarschijnlijkst dat wij een
confrontatie inzake Jeruzalem zullen
krijgen."

"Een confrontatie inzake Jeruza-
lem?" "Zeer gevaarlijke elementen?"
Daar drie van de voornaamste gods-
diensten erbij zijn betrokken -
alsook de grote mogendheden - roept
dit alles zeer veelzeggende voorgevoe-
lens op.

Wat zou de ultieme betekenis van
een religieuze, politieke en militaire
krachtmeting in Jeruzalem zijn?

Een onvoorziene gebeurtenis?

"Ik blijf optimistisch, ondanks een
volmaakte basis voor de meest pessi-

"Ik bli;f u;tz;en naar
een nog onvoorz;ene

gebeurten;s d;e de . . .
betrekk;ngen tussen

de grote mogendheden
zal w;;z;gen, een

w;;z;g;ng d;e abso/uut
noodzakel;;k ;s

willen w;; n;et . . .
voor een catastrofe

komen te staan."

- Dr. Albert Sab;n

mistische verwachtingen, omdat ik
blijf uitzien naar een nog onuoorziene
gebeurtenis die de huidige ontwikke-
ling der betrekkingen tussen de grote
mogendheden der wereld zal wijzigen,
een wijziging die absoluut noodzake-
lijk is indien wij niet binnen een korte
periode van twintig à dertig jaar voor
een catastrofe willen komen te
staan!" De uitspraak van een onheils-
profeet? Nee - hij is afkomstig van

dr. Albert Sabin, ontwikkelaar van
het Sabin-poliovaccin en directeur
van het toonaangevende Weizman
Instituut van Wetenschappen.

Merkwaardig genoeg beschrijft het
boek dat de oorsprong en de vroegste
geschiedenis van Jeruzalem bevat,
ook zo'n "onvoorziene gebeurtenis"
waarbij, in de toekomst, het Jeruza-
lem van heden in verwikkeld en totaal

door veranderd zal worden. Dat boek
is de Bijbel - en de onvoorziene
gebeurtenis is de vestiging van de
heerschappij van God op aarde.

De duidelijkste profetie

Van alle bijbelse profetieen is de
duidelijkst geformuleerde en vaakst
herhaalde, deze vestiging van Gods
heerschappij over de volken. En het
brandpunt van deze hoogst gewich-
tige gebeurtenis is Jeruzalem. Vlak
vóór, gedurende en voorgoed' na de
tijd waarin de Schepper de aarde er
een begin mee maakt over de aarde
te heersen, zal Jeruzalem het middel-

I

punt vormen van deze grootste ge-
beurtenis aller tijden.

Voorspellingen van grote legers die
zijn samengestroomd in het dal van
Josafat, vlak ten oosten van Jeruza-
lem (Joel 3), militaire conflicten in
en om de stad (Zacharia 14:2; Daniel
11:40-45; Mattheus 24:15; Lukas
21:20-24), uitspraken gedaan in de
stad die de gehele wereld op godsdien-
stig gebied in beroering zullen bren-
gen (Openbaring 11) - zij beklemto-

nen allemaal dat het brandpunt van
de aandacht der wereld Jeruzalem zal
ZlJn.

De Schepper van de mensheid zal,
op het laatste ogenblik, heel de
mensheid ervoor bewaren zichzelf te
vernietigen (Mattheus 24:22) - en de
plaats van deze uiteindelijke histori-
sche rechtstreekse tussenkomst valt
God zal Jeruzalem zijn (Zacharia
14:4,12; Handelingen 1:11-12; Joei 3;
Ezechiel 38 en 39).

Ten slotte zal Jeruzalem de hoofd-
stad van de wereld worden - een
verenigde wereld, een vreedzame we-
reld, een gelukkige wereld, een wereld
onder God (Zacharia 14:8-21), een
wereld waarin zowel Egypte (Jesaja
19:21) als Israel God zullen gehoor-
zamen, en gelukkig en duurzaam in
vrede met elkaar zullen leven (Jesaja
19: 23-25).

"En vele natien zullen optrekken
en zeggen: Komt, laten wij opgaan
naar de berg des Heren, naar het huis
van de God Jakobs, opdat Hij ons
lere aangaande zijn wegen en opdat
wij zijn paden bewandelen. Want uit
Sion zal de wet uitgaan en des Heren
woord uit Jeruzalem" (Micha 4:2, N.
Vert.). 0
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(Veruolg van pagina 1)

kunnen worden gebracht, hiervan een
plotseling en misschien onweloverwo-
gen opportunistisch gebruik te ma-
ken. Om 11.30 werden de strijd-
krachten in staat van paraatheid 3
gebracht (paraat; wachtend op ver-
dere orders).

President Nixon, die telefonisch
hiervan op de hoogte werd gehouden,
hechtte vervolgens om 3 uur donder-
dagochtend zijn goedkeuring aan de
genomen maatregelen.

Een bijkomende kwestie was dat de
Europese bondgenoten van Amerika
het Nixon kwalijk namen dat hij het
militaire apparaat tot paraatheid had
opgeroepen zonder hen ervan te
verwittigen.

De NATO-crisis bedreigt de ver-
standhouding tussen de VS en Eu-
ropa en zou de stoot kunnen geven
aan een Europees urgentieprogramma
ter vorming van een "Verenigde
Staten van Europa" - een politiek
en militair verenigd Europa dat één
superwereldmacht vormt die waar-
schijnlijk sterker zal zijn dan zowel
de VS als Rusland.

Naarmate deze crises zich ontwik-
kelden, kwam Japan voor een kritieke
situatie te staan die teweeggebracht
werd door koning Feisal van Saoedi-
Arabie. Hij zei in feite: "AIs jullie
geen anti-Israel-houding aannemen,
dan geen olie". Japan capituleerde.

In de Verenigde Staten hebben we
"Watergate". Nagenoeg alle nieuws-
media hebben alle pogingen in het
werk gesteld om president Richard
Nixon te laten aftreden. Zij hebben
hem berecht zonder een stuk bewijs-
materiaal, maar wel met alle denk-
bare aantijgingen. Zij hebben miljoe-
nen mensen beÏnvloed. Op de voorpa-
gina's kon men vet gedrukt alle
mogelijke verdachtmakingen en alle
mogelijke meningen over de aange-
voerde schuld van de president lezen,
terwijl ieder punt in zijn voordeel op
de achterpägina's werd weggemoffeld.

lets dergelijks werd president Abra-
ham Lincoln aangedaan. Pas nadat
hij vermoord was, werd hij als een
van Amerika's grootste presidenten
erkend.
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Ik kan hier geen mening naar voren
brengen over het al of niet schuldig
zijn van Richard Nixon, maar ik kan
wél zeggen dat het volgens normaal
fatsoen een Amerikaanse gewoonte
geacht wordt te zijn, iemand voor
onschuldig te houden totdat zijn
schuld bewezen is. Misschien, ja heel
misschien zal de geschiedenis een
beeld weergeven dat enigszins lijkt op
dat van president Lincoln.

, Vandaag
- ik schrijf dit in Tokio

- had ik een 25 minuten lang
persoonlijk onderhoud met Zijne Kei-
zerlijke Majesteit Hirohito. Een van
de laatste dingen die hij tegen me zei,
was dat ik, wanneer ik president
Nixon ontmoet, hem toch vooral de
hartelijkste groeten van de keizer
persoonlijk moet overbrengen - dit
in verband met de door ons beiden
uitgedrukte waarderende woorden
voor de vriendelijke en nauwe betrek-
kingen tussen onze volken en regerin-
gel1.

Terugkomend op de vele crises die
momenteel in de wereld heersen: de
Japanse economie is de laatste weken
plotseling in een ernstige crisistoe-
stand geraakt. Ze zeggen hier: ."Het
Japanse wonder is voorbij!"

Op deze reis bracht ik tevens een
bezoek aan Bangla Desj dat zo'n twee
jaar geleden als onafhankelijke staat
uit een bevrijdingsoorlog is voortge-
komen. Met zowel de president als de
eerste minister heb ik een persoonlijk
onderhoud gehad. De president zei:
"Mijnheer Armstrong, ik heb gehoord
van uw grote ervaring, van uw
ontmoetingen met vele staatshoofden
en van uw wijsheid die door jaren van
ervaring gerijpt is. Ik zou u om raad
en advies willen vragen. Wij hebben
elke hulp die u ons geven kunt, hard
nodig." Dit was niet de eerste keer
dat een staatshoofd een beroep op mij
deed.

President Chaudhury vroeg of ik
gelegenheid gehad had iets van zijn
land te zien. Ik had alleen tijd gehad
voor een rondrit van een uur door
Dacca en omgeving. '

"Ik zou graag van u horen hoe u
denkt over wat u van Bangla Desj
gezien heeft", zei hij.

Ik aarzelde. Hij zei: "U hoeft niet
te aarzelen. Ik wil uw eerlijke mening
horen."

"Wel", begon ik met schroom,
"nadat ik ver genoeg rondgereden had
om een algemene indruk van het land
te krijgen, kwam spontaan de ge-

dachte bij mij op: '0 eeuwige God,
Uw Koninkrijk kome! en verlos dit
diep ongelukkige land uit zijn el-
lende!' Het spijt me, ik moet wel
openhartig zijn, maar uw land heeft
op mij de indruk gemaakt het aller-
armste van alle landen die ik gezien
heb, te zijn, en ik héb onbeschrijfe-
lijke armoede gezien."

Toen hij om hulp en advies vroeg,
zei ik hem dat ik diep over het
probleem zou nadenken en iedere
suggestie en hulp zou geven waartoe
ik in staat was, maar dat ik vanzelf-
sprekend geen magische kracht bezat
om een formule tevoorschijn te to-
veren voor ogenblikkelijke welvaart
en gezondheid voor zijn volk.

Ik zei dat ik ondanks de treurige
economische toestand die overal te
zien was, toch een over het algemeen
optimistische en hoopvolle uitdruk-
king op de gezichten van de mensen
had waargenomen. Het zou goed zijn
alle pogingen in het werk te stellen
het volk te bemoedigen en hoop te
geven, hoewel natuurlijk aan voedsel
het dringendst behoefte is, en daarna
aan onderdak en essentiele levensbe-
hoeften. Hij zei dat er olie en aardgas
in de bodem zat en dat zij aan de
ontginning van beide bezig waren,
maar dat er nog steeds naar finan-
ciering werd gezocht.

Eerder had ik een gesprek gehad
met eerste minister sjeik Mujibur
Rahman, de "sterke man" van het
land. Hij vertelde me wat er voorge-
vallen was voor en tijdens de oorlog
van 1971.

Tussen 15 maart en de maand
december van dat jaar waren er drie
miljoen mensen om het leven geko-
men, zes miljoen huizen verwoest en
meer dan anderhalf miljoen boeren
zonder landbouwwerktuigen of vee
geraakt, waarmee zij hun land kon-
den bewerken. Verkeer en waterstaat
van het land waren totaal ontredderd

- wegen verkeerden in uiterst slechte
staat, bruggen waren vernield en
waterwegen versperd. Tien miljoen
ontheemden waren naar India ge-
vlucht en velen waren door honger of
cholera omgekomen. Bijna ieder gezin
was hierdoor getroffen.

Hij vertelde me dat eenheden van
het Pakistaanse leger enkele uren
voor de overgave nog systematisch
duizenden van de intelligentsia, waar-
aan nu zo'n dringende behoefte be-
staat, hadden gedood. Voor een land
waar slechts20% van de bevolking

27



kan lezen en schrijven, was het verlies
van deze duizenden ontwikkelde men-
sen een grote tragedie.

Premier Mujibur Rahman, groot
van gestalte - robuust, praktisch en
bekwaam, een leider van nature -
somde tevens de fundamentele en
dringendste behoeften van Bangla
Desj op. In de eerste plaats uiteraard
voedsel! Hard nodig is ook onderwijs,
vooral omdat er zovelen van de
minderheid die onderwijs genoten
hadden tegen het eind van de oorlog
om het leven waren gebracht.

Behalve de buitengewone armoede
als nasleep van zo'n oorlog en de
duizenden hongerlijdenden, is Bangla
Desj ook nog een land dat geen bijster
gunstige natuurlijke ligging heeft. Het
is overbevolkt, 425 mensen per km2;
het heeft veel laaggelegen grond waar
vaak overstromingen en cyclonen
voorkomen en waar hongersnood
immer aan wezig is. De oplossing van
de problemen hier gaat menselijke
capaciteiten te boven.

Voor een land dat zich in zo'n
ongelooflijk erbarmelijke toestand be-
vindt, is het misschien wel goed dat
de wereld in snel tempo de allergroot- .
ste crisis in dit tijdperk der menselijke
beschaving nadert en dat Gods Ko-
ninkrijk nu spoedig zal komen.

Hoe komt het dat we dergelijke
toestanden onder mensen moeten
aantreffen? Wat is de oorzaak van dit
alles? Ook analfabeten hebben denk-
vermogen. Met dat denkvermogen
zouden zij - indien zij geboren waren
in een milieu met degelijk onderwijs,
zodat daardoor hun denkvermogen
zich had kunnen ontwikkelen -
misschien evengoed in staat geweest
zijn de problemen van het ruimtever-
keer op te lossen als anderen.

Waarom is er analfabetisme?
Waarom heerst er zoveel armoede?
Waarom leven we in een wereld waar
de helft van mensen in onwetendheid,
uiterste armoede en ellende verkeert?

Het menselijk brein is in staat een
computer te construeren en heen en
weer naar de maan te reizen, maar
onze problemen hier op aarde kunnen
we niet aan. Zonder strijd, geweld en
oorlog kunnen we niet leven.

Hoe komt dat?
Ik heb me dat ook afgevraagd!
Zevenenveertig jaar geleden kreeg

ik het door! Ik onderging toen de
schok van mijn leven. Ik stond
letterlijk perplex toen ik datgene
ontdekte waar de wetenschap geen
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weet van heeft, wat geen enkele
godsdienst onderwijst, wat geen rege-
ring inziet, namelijk de OORZAAKvan
alle moeilijkheden in de wereld,
alsmede de OPLOSSING hiervoor, de
WEG die tot wereldvrede, universele
welvaart, geluk en vreugde leidt.

Ik stond er letterlijk stomverbaasd
van te ontdekken - en geloof het of
niet, nog wel in de Bijbel - wat noch
de christelijke noch enige andere
gddsdienst leert, namelijk de OORZAAK
van de hele menselijke jammer - en
ook de OORZAAKdie een echt utopia
tot gevolg kán en zál hebben! Ik kon
het bijna niet geloven dat ALLE
volken - ALLE godsdiensten- mis-
leid zijn! In dat verkeerd begrepen,
belasterde en verkeerd uitgelegde
boek wordt de waarheid duidelijk
gemaakt! Het is niet zo dat ik de een
of andere nieuwe uitleg ontdekte. Ik
ontdekte dat er helemaal geen uitleg
nodig is. De Bijbel legt zichzelf uit,
want het is het geÏnspireerde, geopen-
baarde woord van onze Maker en
Schepper. Ik kwam erachter dat Hij
onomwonden zegt wat Hij bedoelt en
dat Hij bedoelt wat Hij zegt! Ik heb
niet een of andere nieuwe religie
gevonden - ik heb enkel en alleen
simpele waarheid gevonden!

Heel duidelijk zag ik de ONTBRE-
KENDE DIMENSIE in kennis geopen-
baard.

Onze Schepper openbaarde deze
fundamentele kennis aan onze eerste
ouders, maar zij geloofden Hem niet.
Hij openbaarde niet alleen wat wij
mensen zijn, maar ook waarom, met
welk doel we hier op aarde geplaatst
werden en hoe we dat doel kunnen
bereiken. Hij openbaarde de WEG tot
vrede, geluk en overvloed. Onze
voorouders geloofden echter niet in
die weg, waren ongehoorzaam en
gingen de tegenovergestelde richting
op. Die richting heeft de mensheid
sindsdien steeds gevolgd.

Het is axiomatisch. Ieder gevolg
moet een OORZAAKhebben. Er moet
dus een oorzaak zijn voor elk kwaad
in de wereld. AIs we daarentegen
vrede, geluk en overvloed willen
hebben, dan moet ook daar iets voor
zijn dat het teweegbrengt.

Toen onze eerste ouders dit niet
geloofden en die kennis verwierpen,
liet onze Schepper dit voor ons in zijn
geÏnspireerde W oord - de Bijbel -
optekenen. Daarin openbaart Hij wat
de mens niet zelf kan ontdekken of
weten. Evenals onze eerste ouders

ongeloof en ongehoorzaamheid aan de
dag legden, zo heeft de hele mensheid

- al hun kinderen - ongeloof
getoond, Gods W oord verworpen en
de verkeerde richting gekozen.

Wat God aan Adam en Eva
geopenbaard heeft - en nu duidelijk
laat zien aan allen die het willen zien
en geloven - is de weg of levenswijze
die leidt tot elk GOED gevolg.

Waar het in feite op neerkomt is
dit: er zijn slechts twee fundamentele
levenswijzen. Ik noem ze eenvoudig
de weg van "GEVEN" en de weg van
"NEMEN". Onze Schepper is een God
van liefde, en "liefde" is altijd on-
baatzuchtig. Tegenover andere men-
sen houdt het in, net zo veel
onbaatzuchtige bezorgdheid aan de
dag leggen als jegens jezelf. Het is een
levenswijze met God als middelpunt.
Aangezien God de bron van al het
goede is, betekent deze levenswijze
contact met, geloof in, afhankelijk-
heid van en gehoorzaamheid aan Hem
uit wie alle zegeningen moeten voort-
komen. Het betekent liefde, ten eerste
gericht tot God en ten tweede jegens
de medemens. Ten opzichte van de
mensen beteken t het medewerken,
geven, dienen, helpen en samen delen.

De mens heeft evenwel niet volgens
deze levenswijze geleefd! De mens-
heid heeft slechts kwaad voortge-
bracht.

De mens heeft de levenswijze van

"NEMEN" gevolgd, de egocentrische
levenswijze van bezorgdheid uitslui-
tend voor het eigen ik en alles wat
daarmee in verband staat. Het is de
levenswijze van naijver e.n twist, van
begeerte, hebzucht, ijdelheid, afgunst
en haat.

Die verkeerde levenswijze is de
OORZAAKvan alle menselijke ellende.
Die heeft al onze problemen' en euvels
veroorzaakt.

Wat staat ons nu echter in kort
bestek te wachten?

Sir Wi~ston Churchill in zijn
toespraak tot het Amerikaanse Con-
gres zei: "Er wordt hier beneden een
DOEL uitgewerkt". Een periode van
zevenduizend jaar is met dat doel
gemoeid. God heeft de eerste zesdui-
zend jaar aan de mens toegewezen
om al dan niet te geloven en te
gehoorzamen - d.w.z. de levenswijze
van "GEVEN" of de levenswijze van
"NEMEN" te volgen. Hij heeft bepaald
dat de mens zelf moet kiezen, en de
mens heeft de levenswijze van "ne-
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men" gekozen. Nu zijn de zesduizend
jaar bijna verstreken.

De egocentrische levenswijze van
de mens brengt ons nu velerlei crises
die over heel de wereld hand over
hand toenemen. De profetieen in
Gods geopenbaarde W oord voor de
mens voorspellen dit. Zij laten zien
dat wij op dit moment de ALLER-
GROOTSTE CRISIS naderen die dit
tijdperk tot een einde zal brengen -
een tijd zo verschrikkelijk voor de
wereld "als er vanaf het begin van de
wereld tot nu toe nooit een geweest
is, noch komen zal. Als die dagen niet
verkort worden, zou geen mens ge-
spaard blijven; maar zij zullen ver-
kort worden omwille van de uitver-
korenen [degenen die wel geloven en
gehoorzamen]" (Mattheus 24:21-22,
Willibrord-vertaling) .

Dit 24e hoofdstuk van Mattheus
verhaalt hoe Jezus' discipelen vroe-
gen: "Wanneer zal dat geschieden, en
wat is het tekeh van uw komst en
van de voleinding der wereld?" -'
d.w.z. van dit tijdperk. Het enige
teken wat Hij gaf waaraan wij
kunnen herkennen wanneer deze pe-
riode van 6000 jaar ten einde is, staat
in vers 14: "En dit evangelie van het

Koninkrijk [Gods] zal in de gehele
wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken; en dan
zal het einde komen".

Voor het eerst sinds 18% eeuw
wordt ni1 dat evangelie van het
Koninkrijk Gods door dit werk van
God aan de gehele wereld verkondigd.
In de laatste tijd heb ik het voorrecht
gehad dit evangelie persoonlijk aan
de leiders van vele volken over heel
de wereld te brengen.

Deze boodschap is een aankondi-
ging van het feit dat God zal ingrijpen
in het wereldgebeuren en deze wereld
vrede zal opleggen die 1000 jaar van
geluk en welvaart voor heel het

.
mensdom zal brengen.

En God zal Jézus Christus zenden,
"die de hemel moet ontvangen tot de
tijden der wederoprichting aller din-
gen" (Handelingen 3:20-21). Christus
zal spoedig wederkomen met grote
kracht en heerlijkheid, en de heer-
schappij over de wereld zal komen
aan onze. Heer en aan zijn Christus'
en Hij zal als koning heersen tot in
alle eeu wigheden (Openbaring 11: 15,
N. Vert.). De mensen zullen met hun
legers weerstand bieden en tegen
Christus vechten, maar ze zullen op
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EEN CLOSE-UP von prins Mikaso en
Herbert W. Armstrong.

bovennatuurlijke wijze verslagen
worden. Dan zullen zij gedwongen
worden Gods levenswijze aan te
nemen, een levenswijze die hen
dwingt in vrede met elkaar te leven
en van geluk en welvaart te genie-
ten! 0

PRINS MIKASA, broer von de keizer von Jopon, brengt een toast uit op Herbert W. Armstrong tijdens een verleden jaar
te Tokio gehouden diner ter ere van de heer Armstrong. Achtenvijftig hoge gasten, waaronder ministers,
volksvertegenwoordigers, rectores magnifici von de twee grootste universiteiten, en hun echtgenotes, zaten aan. De heer
Armstrong verkondigde oon dit uitgelezen gezelschap het goede nieuws (het evangelie) van het Koninkrijk Gods. V.l.n.r.
ombossadeur Mekasho van Ethiopie, prinses Mikasa, Stonley R. Roder, de heer Armstrong, prins Mikoso en mevr. Mekosha.
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Het Midden.Oosten:
het Arabische standpunt

door Richard C. Peterson

Amman

DE MEESTENvan ons die in de verstedelijkte westerse landen
leven, staan slechts in een zeer vluchtige betrekking tot de

grond waarop wij wonen - zo wij al grond bezitten!
In het Midden-Oosten bezit het begrip "Iand" echter een veel
ruimere betekenis. De banden die de meeste mensen die deze

dorre heuvels en vlakten hun thuis noemen, met de grond
verbinden, zijn hecht en sterk.

Voor families in deze streek van de wereld is het land innig
vervlochten met bijna ieder facet van hun dagelijks leven. Voor

velen is de dikwijls verschroeide, onvruchtbare aarde van het



Midden-Oosten uiteraard hun enige
bestaansbron. Zelfs de meest welge-
stelde verstedelijkte Arabier heeft dit
gemeen met de armste fellah. Het
wezen zelf van hun nationale identi-
teit, hun godsdienst, cultuur en
verenigend besef van een gemeen-
schappelijke bestemming zijn hecht
verbonden met de bodem van dit
tijdloze land.

"Je eigen land"

Om deze en andere sociale en
economische redenen is de factor land
van centraal belang voor de etnisch
vaak uiteenlopende volken die thans
collectief bekend staan als Arabieren.

Land dat eigendom is van indivi-
duele families, is dikwijls vele gene-
raties lang in die families geweest. Het
is zeer wel mogelijk dat ouders en
andere naaste verwanten erin begra-
ven liggen. Door de thans levenden
wordt het als een eer beschouwd dat
zij op hun beurt dit gewoonlijk
bescheiden maar hooggeschatte erf-
goed nalaten aan hun kinderen en
kindskinderen.

Eén Arabier vatte het als volgt
samen, toen hij het diepgaande,
innige verlangen verklaarde om "op
zijn eigen land" te wonen: "Wij
hebben onze doden daar vijftig jaar
geleden, tweehonderd jaar geleden
begraven. Ik begrijp niet hoe iemand
kan zeggen dat wij ergens anders land
moeten aannemen (ter compensatie]
wanneer wij aan dit land zijn gebon-
den. Wij hebben een geestelijke band.
Onze zielen zijn aan dit land gebon-
den. Onze tradities zijn ermee ver-
bonden."

Door deze diepgevoelde, een besef
van eenheid en identiteit schenkende
band die tussen de Arabier en zijn
land bestaat, is het onvermijdelijk dat
de strijd om land - speciaal het land
Palestina - de kern vormt van het
explosieve drama dat zich thans
tussen de Arabische volken en hun
Israelische buren afspeelt.
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Wie "bezit" Palestina?

Tot aan deze eeuw vormden de
Arabieren het voornaamste bevol-
kingsdeel van Palestina. N adat zij in
de zevende eeuw n.Chr., gedurende de
eerste verspreiding van de islam
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vanuit het Arabische schiereiland, de
Levant waren binnengedrongen, gin-
gen de Arabieren ertoe over zich te
vestigen en een losjes opgebouwde
samenleving te ontwikkelen, onder-
wijl zich krachtig toeleggend op het
bekeren van hun naburen tot hun
nieuwgevonden geloof. Toen de islam
zich over Noord-Afrika en het ooste-
lijke Middellandse-Zeegebied ver-
breidde, werden hoe langer hoe meer
sterk uiteenlopende volken verenigd

- eerst door de gemeenschappelijke
.

band van de godsdienst, en tegen-
woordig bovendien door de stuw-
kracht van het Arabische nationa-
lisme.

Ofschoon, sinds in de tweede eeuw
n.Chr. de diaspora der joden begon,
Arabisch sprekende volken - islami-
tisch en christelijk - het leeuwedeel
van Palestina's bevolking hebben
gevormd, is het gebied nooit geheel
van joodse inwoners verstoken ge-
weest. De joodse bevolking in Pales-
tina is toegenomen en geslonken naar
gelang het politieke en militaire
klimaat in de loop der eeuwen, en
heeft al naar omstandigheden noop-
ten het gebied verlaten en weer
betrokken.

De aantrekkingskracht van Pales-
tina voor de joden door de eeuwen
heen is fundamenteel van religieuze
aard geweest. Maar van het midden
tot het einde van de negentiende eeuw
werden nieuwe politieke aspiraties tot
uitdrukking gebracht door een lang-
verstrooid volk dat naar een veilig
nationaal tehuis streefde.

Een joodse terugkeer en masse naar
Zion, of Palestina, hetzij op religieuze
gronden van goddelijke toezegging of
krachtens wettige eisen van het recht
van voormalig eigendom, hebben een
onoverwinnelijke hindernis geschapen
voor het streven der Arabieren naar
een wezenlijk Arabische samenleving
in het Midden-Oosten. Vandaar de
huidige vijandschap tussen nationa-
listische Israeli's en even nationalis-
tische Arabieren.

De Saoedi-Arabische afgevaardigde
bij de VN, Jamil Baroody, vatte
tijdens de in oktober in het Midden-
Oosten opgelaaide strijd de Arabische
zienswijze als volgt samen: "Het
zionisme (het politieke verlangen der
Israeli's om in Palestina een natio-

naal tehuis te vestigen] was gebaseerd
op de vooropstelling dat God Pales-
tina aan de joden had gegeven. Keer
op keer heb ik gezegd dat God geen
zaken in onroerende goederen deed."
De Israeli's bezien het echter uit een
geheel ander gezichtspunt.

Het verzamelpunt

Voor een Arabische "natie", tradi-
tioneel verscheurd door onenigheden
en onderlinge strijd van Marokko tot
de Perzische Golf, is de "Palestijnse
kwestie" in vele opzichten een ge-
slaagd - en geschikt - verzamelpunt
gebleken. De meer idealistisch gezin-
den onder de Arabieren koesteren nog
de droom van een toekomstige nahda,
of Arabische renaissance, die de
gebieden van het Midden-Oosten en
de zuidelijke Middellandse-Zeekusten
onder een gemeenschappelijke vlag
van taal, cultuur en godsdienst ver-
enigt. In dit idealistische visioen is
eenvoudig geen plaats voor een mo-
derne staat Israe1. Vandaar dat het
plaatselijke geschil inzake Palestina
is uitgegroeid tot een wijdverbreide,
vurige bundeling van pan-Arabische
gevoelens in heel de Arabische wereld.

Hierbij komt ook de intense reli-
gieuze gehechtheid der Arabieren aan
Palestina. Dit land is niet alleen voor
christenen en joden belangrijk, maar
Palestina, en speciaal Jeruzalem, is
ook voor moslims van grote betekenis.
Enkele der voornaamste heiligdom-
men van de islam bevinden zich in
Jeruzalem, en de schok, deze heilige
plaatsen in de handen van niet-
islamitische volken te zien, heeft ten
zeerste bijgedragen tot het dilemma
in het Midden-Oosten.

Wie moet beslissen?

Daarom blijft zowel voor Arabieren
als Israeli's de vraag: "Wie zal
beslissen?" centraal staan.

Wie zal ten sZotte de grenzen van
landen en volken bepalen, zodat allen
in vrede kunnen leven? Wie is
werkelijk de eigenaar van deze aarde
en wie bepaa1t werkelijk de toekomst
van de Arabieren en Israeli's? Staats-
lieden en diplomaten schijnen het
antwoord te hebben vergeten - zo
zij dat ooit geweten hebben. 0

ZIE KAARTEN
OP BLZ. 32 EN 33
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Het Heilige Land gedurende 1900jaar

G een geb;ed ter wereld ;s meer strateg;sch
ge/egen dan het Heilige Land. Gedurende

z;jn gehe/e gesch;eden;s heeft d;t land van alle
z;jden aan polit;eke press;e blootgestaan. De
afge/open 19 eeuwen ;s het dan aan de ene,
dan aan de andere wereldmacht onderworpen
geweest. Alleen onder het kon;rigshu;s van

ROMEINSE RIJK

Dav;d en later onder de Makkabeeen, ;s het
land onafhankelijk geweest. Tegenwoord;g
staat het Heilige Land ;n het brandpunt van de
str;jd tussen Arab;er en Israeli, en tussen
Rus/and en de VS. Ind;rect z;jn alle landen erbij
betrokken door het optreden van de VN a/s
een vredesmacht ;n het M;dden-Oosten.

Het rijk van Herodes ten tijde
van Christus

Het hu;s van Herodes was een dynastie van
vazollen onder het Romeinse R;jk. In de eerste
eeuw v.Chr. had Rome Syr;e, Judea en Egypte
veroverd, en wees eind 40 v.Chr. Judea en Galilea
aan Herodes toe. Na de dood van Marcus Antonius
werd het rijk van Herodes uitgebreid met Samaria
en het grootste deel van Coele-Syrie. De kaort
geeft het r;jksgeb;ed oan van Agr;ppa I (37-44).
De joodse opstand van 66-70 vond plaats t;jdens
de reger;ng van Agr;ppa 11.

Het Byzantijnse rijk
Het Romeinse bestuur over Palestina bleef

gehandhaafd no de verdeling van het rijk in een
westers en een oosters (Syzant;jns) deel. Afgezien
van de kortstondige heerschapp;j van de Pers
Chosroes 11(6 J J-628), h;eld het Syzantijnse bestuur
over Palestina tot 636 stand. In dat jaor werd
keizer Heraclius door kalief Omar aan de Jarmuk,
nab;j het meer van Galilea, verslagen. Dat was
het begin van de heerschoppij der Oma;;aden en
J 3 eeuwen islomit;sche cultuur in Palest;na.

Uitbreiding van de is/am
De ;slamitische wereld bere;kte haar grootste

omvong onder de dynast;e der Oma;;aden. Hun
heerschappij strekte zich u;t van Spanje in het
westen tot Turkestan in het oosten. In 750 nomen
de Abbassieden de macht van hen over en werd
het kalifaat von Domascus naar Sagdad verplaatst.
In 936 ontstond er in Egypte het afzonderlijke
kalifaat der Fat;m;eden, d;e Palest;na veroverden
en ;n hetzelfde jaar al-Koh;ra (Co.ro) st;chtten.



I<ruisvaarders
De heerschapp;; der Fal;m;eden over hel groolsle

deel van hel Heilige Land duurde 101 de komsl der
kru;svaarders ;n J099. De kru;svaardersslalen ;n
Syr;e en Palesl;na bleven hun machl u;Ioefenen 101
J J 87, loen Salad;n Jeruzalem ;nnam en er van hel
geli;knam;ge kon;nkr;;k n;el veel meer overbleef
dan wal havensleden aan de L;banese kusl. De
derde kru;slochl le;dde ;n J J 92 101 een heroplev;ng
van weslerse ;nvloed ;n enkele geb;eden van hel
Heilige Land. Aan de heerschapp;; der kru;svaarders
werd lenslotte door de mammelukken ;n J29 J
voorgoed een e;nde gemaakl.

Het Osmaanse rijk
. De mammelukken bleven 101 J 5 J6 over Syr;e,

Palesl;na en Egyple heersen, loen de Osmaanse
Turk Selim I hen verpletterde en Syr;e en Palesl;na
aan z;;n geb;ed loevoegde. Egyple werd ;n J5 J 7
geannexeerd. Palesl;na bleef 101 aan de Eersle
Wereldoorlog onder Turks besluur. Op 9 december
J 9 J 7 werd Jeruzalem door de Turken aan de.
Engelse generaal S;r Edmund Allenby overgegeven.

Het Britse mandaat
De Volkenbond verleende op 24 ;uli J 922 aan

Grool-Sr;ttann;e hel mandaal over Palesl;na. Hel
documenl waarop hel Sr;Ise besluur berustte, de
Salfour-declaral;e van J 9 J 7, verloonde een zoda-
n;ge voor Iweeerle; u;IIeg valbare opzel dal hel
Sr;Ise besluur ;n J 948 mel een smadeli;ke en
overhaasle leruglrekk;ng e;nd;gde. De Engelsen
zagen geen mogeli;khe;d ,,;n Palesl;na een
nal;onaal lehu;s voor de ;oden le sl;chlen", en
levens n;els le doen dal "de slaalkund;ge en
godsd;ensl;ge rechlen van de aanwez;ge n;el-
;oodse gemeenschappen zou schaden".

Israel en hezet gehied in 1973

~Q)

Q.
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Op J4 me; J 948 werden de laalsle reslanlen
van hel Sr;Ise mandaal bu;Ien werk;ng gesleld
door hel u;Iroepen van de slaal Israel. Onm;ddelli;k
h;erop volgde de eersle M;dden-Ooslenoorlog. De
omslreden grenzen d;e hel gevolg van deze oorlog
waren, bleven beslaan 101 hel confljct ;n J 967.
Door Israel ;n d;e oorlog bezette geb;eden z;;n
s;ndsd;en ;n de VN een omslreden zaak gebleven.
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"Er moel vrede komen"
ZEGGEN PALESTIJNEN EN ISRAËLI'S
door Chris J. Patton



Arab;eren en Israeli's hebben
schoon genoeg van oorlog.
leder wil vrede, maar gelooft
men ook cJat cJ;e zal komen?
Onze enquete laat z;en hoe
men h;erover cJenkt.

Jeruzalem

T ERWIJL regeringsleiders zich in-
spannen een stabiele vrede in
het Midden-Oosten tot stand

te brengen, wacht het volk af - en
hoopt.

De problemen die zich voordoen bij
het stichten van vrede tussen Arabie-
ren en Israeli's tarten schier elke
beschrij ving.

Allemaal willen ze vrede; de gelo-
vigen bidden ervoor. Toch is dit doel
tot dusverre onbereikbaar gebleken.
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Recht voor beide partijen

De meeste mensen hier zijn realis-
ten. Ze verwachten geen onmiddel-
lijke gevolgen van onderhandelingen
óf oorlog. Op de vraag wat Arabieren
en Israeli's moeten doen om tot vrede
te geraken, antwoordde een jonge
Palestijnse Arabier (thuis met vakan-
tie van een Zweedse universiteit) heel
verstandig: "Komen tot een overeen-
stemming die gebaseerd is op recht-
vaardigheid jegens beide partijen".
Hij was van mening dat rechtvaar-
digheid kan worden bereikt door
middel van door de supermachten te
aanvaarden VN -resoluties. Hij zag
geen andere uitweg "omdat de wezen-
lijke macht collectief bij de Verenigde
Staten en de Sowjet- Unie ligt. Als ik
eerlijk mijn mening moet zeggen, dan
gaat de oorlog niet tussen Arabieren
en Israeli's, maar tussen deze twee
supermachten. Wanneer die vrede
willen, dan kunnen ze de partijen in
het conflict dwingen dit probleem op
te lossen, want ze hebben allebei
belangen in dit gebied."

Feitelijk werd de belangstelling van
het grootste deel van de wereld pas
op het Midden-Oosten gericht als
gevolg van de jongste succesvolle
toepassing van een "oliepolitiek" door
de Arabieren. "Rechtvaardigheid voor
beide partijen", zoals de Arabieren die
zien, zal zijn bereikt wanneer zij de
wereldgemeenschap, en dan vooral de
Verenigde Staten, ertoe hebben weten
te brengen Israel te dwingen de in
hun ogen juiste oplossing te aanvaar-
den: teruggave van de Arabische
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gebieden en het verlenen van onaf-
hankelijkheid aan het Palestijnse
volk.

Oliepolitiek

De directeur van een taxi-onderne-
ming in Oost-Jeruzalem gaf de vol-
gende reden voor het toepassen van
de olie als dwangmiddel: "Dit is een
uiterst belangrijke zaak. Het is gun-
stig voor ons omdat we het gevoel
hebben dat alle Europese landen en
Amerika nu zelf zullen gaan beseffen
dat er een Arabisch volk is en zo iets
als Palestina en Palestijnen. Voordien
gaven ze daar niets om. Ik noem dat
een gunstige verandering."

Op de vraag of hij dacht dat de
regeringen van de andere landen zich
wel eens kwaad op de Arabieren
konden maken, antwoordde hij: "Ik
denk van wel, maar weten doe ik
niets. Het Midden-Oosten, en vooral
de Arabische landen, zijn erg rijk aan
olie. Ik denk dat Amerika en Europa
onze olie nodig hebben. Hoe het ook
zij: we willen met álle landen goede
vrienden zijn."

Esa Wayway, een souvenirverkoper
in Oost-Jeruzalem, vatte het nog
bondiger samen: "Wij zien uit naar
vrede. Wij hebben de olie niet afge-
sneden [als een actie] tegen het
Amerikaanse volk, maar voor poli-
tieke doeleinden en om Amerika te
dwingen Israel niet meer in staat te
stellen oorlog te voeren. Het Ameri-
kaanse volk is niet onze vijand."

Uiteraard zien de Israeli's de olie-
politiek in een totaal ander licht. Ze
zijn bang dat een vredesverdrag dat
onder de druk van die oliepolitiek tot
stand komt, niet wezenlijk tot vrede
zal leiden, doch veeleer tot een
volgende oorlog.

Peggy Schlossberg, huisvrouw te
Tel Aviv en violiste in het radio-
orkest van de nationale omroep te
Jeruzalem, geeft het Israelisch stand-
punt weer.
Vraag: Gelooft u dat de Arabische
olieboycot de kans op vrede heeft
bemoeilijkt? .
Antwoord: Ja, in zekere zin zet die
boycot de Europeanen tegen ons op.
Zij [de Arabieren] zullen dit wapen
telkens opnieuw als chantagemiddel
tegen Europa - of wie ook -
gebruiken. Ze zouden morgen de
olieleveringen kunnen hervatten, om
dan telkens wanneer hun iets dwars
zit, of als ze een ánder dwars willen
zitten, de kraan weer dicht te draaien.
V: Denkt u dat dit Europa meer

rechtstreeks in conftict met Israel zal
brengen?
A: Ik denk niet dat ze bijster gelukkig
met ons zullen zijn. Dat zijn ze
trouwens nu al niet. En in de
toekomst zullen ze dat zeker nog
minder zijn.

Joseph, een orthodoxe jood, afge-
studeerd in de geschiedenis, voegde
hieraan toe wat z.i. de Europeanen
en ook andere volkeren zouden moe-
ten doen: "Als de Europeanen niet
steeds erger gechanteerd willen wor-
den, moeten ze troepen sturen om de
olievelden met geweld in bezit te
nemen. Als ze dit nu niet doen, zal
het te laat zijn." Andere Israeli's
waren van mening dat de Europeanen
de olievelden wel graag zouden willen
bezetten, maar daartoe niet bij
machte waren.

Een recente' immigrant uit Argen-
tinie, de heer Newelman, vatte de
situatie als volgt samen: "De bevol-
king van Israel heeft veiligheid nodig.
Sommigen denken dat die veiligheid
in vredesverdragen ligt, maar volgens
mij is dat niet mogelijk . . . omdat olie
het laatste woord in deze oorlog is."

Veilige grenzen?

Een groot deel van de gesprekken
over een vredesverdrag draait om de
kwestie van grondgebied en grenzen.
Egypte, Syrie, Jordanie en de Pales-
tijnse Arabieren willen hun gebieden
terug. Israel eist "veilige grenzen",
wat voor vele Israeli's neerkomt op
het bezitten van bepaalde geografi-
sche sleutelposities. In feite is het
echter geen kwestie van grenzen,
maar van gebrek aan vertrouwen.

De Arabieren hebben geen vertrou-
wen in het zionisme. Ze leggen de
zionistische doelstellingen uit als uit-
breiding van de staat Israel, totdat
deze al het land omvat dat in de
Hebreeuwse Bijbel aan Abraham was
beloofd, dus van de Nijl tot aan de
Eufraat.

De Israeli's stellen geen vertrouwen
in de beweringen van de Arabieren
dat ze vrede wensen. De herinnering
aan de bedreigingen met verwoesting
en uitroeiing ligt nog te vers in het
geheugen. Weliswaar was het meren-
deel van die bedreigingen van oudere
datum, maar ze worden vandaag soms
door extremisten herhaald.

Beide partijen willen vrede - maar
op hun eigen voorwaarden.

De Palestijnse Arabieren leven in
een voortdurende onzekerheid wat
hun toekomst betreft. Dat is onder
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meer de reden waarom de meeste in
Jeruzalem ge'interviewde Arabieren
weigerden hun naam te noemen,
terwijl sommigen geen enkele vraag
wilden beantwoorden. Het volgend
gesprek is kenmerkend voor het
Palestijnse standpunt. De ge'inter-
viewde is hoofd van een school.
V: Gelooft u dat er vrede tussen IsraelÏ's
en Arabieren zal komen?
A: Ik zie onder de huidige omstandig-
heden weinig kans op een duurzame
vrede omdat de wegen van beide
partijen zo sterk uiteenlopen. Blij-
vende vrede is alleen mogelijk wan-
neer beide partijen elkaar tegemoet
willen komen.
V: Wat zou er voor de Palestijnen
moeten worden gedaan?
A: Volgens mij zou een blijvende
oplossing zijn dat de Palestijnen de
westelijke Jordaanoever, de Gaza-
strook en Jeruzalem krijgen toegewe-
zen, onder hun eigen bestuur. Niet
voor Jordanie of Egypte, nee, enkel
voor de Palestijnen. Ook zou men hen
moeten helpen hun regering interna-
tionaal erkend te krijgen en die
regering stabiel en efficient te maken.
V: Wat moet er dan met de Israeli's
gebeuren? Waar moeten die dan heen?
A: Om te beginnen l110eten de Israeli's
grondgebied opgeven; niet alles, maar
toch wel het meeste gebied dat in 1967
werd veroverd - dat op z'n minst.
Als de Arabieren de IsraiHi's het recht
geven hier te leven met hun eigen
staat en regering, dan zal er tussen
Arabieren en Israeli's een samenwer-
king in allerlei vormen ontstaan.
V: Zou u bereid zijn, als overgangsmaat-
regel, een periode van VN-bestuur voor
zo'n Palestijnse staat te aanvaarden?
A: Ja, voor korte tijd.
V: Dat zou kunnen betekenen dat
Jeruzalem internationaal gebied werd.
Zou u daar gunstig tegenover staan?
A: Ja. Het is beter als ieder z'n eigen
deel van de stad heeft.

Het enige belangrijke verschil tus-
sen het voorgaande interview en het
standpunt van een minderheid der
ondervraagde Palestijnen is dat
laatstgenoemden de eis stellen dat
Israel zich op de grenzen van 1948
terugtrekt. Een nog kleinere minder-
heid zou IsraiH als politieke factor
totaal vernietigd willen zien, maar de
meesten die er zo over dachten,
woonden niet in Palestina.

Als Sjmuel Gazit, een orthodoxe
jood, die tijdens de jongste oorlog in
de Golan heeft gevochten, de hier
geciteerde Arabische onderwijzer
maar kon geloven, dan zou er kans
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op vrede zijn. Maar hij heeft een
ändere mening over de zaak.
V: Denkt u dat er vrede zal komen?
A: Ik wil vrede, maar de Arabieren
willen dat niet. Ik heb gezien wat ze
met m'n vrienden hebben uitgehaald.
V: Zijn het nu de Arabische leiders of
is het 't volk dat geen vrede wil?
A: Ik weet wat de Arabische soldaten
voor dingen hebben uitgehaald. Toen
ik de zondag na Jom Kippoer in de
Golan arriveerde, vond ik daar dat
mijn vrienden met messen. waren
bewerkt [met handgebaren gaf hij aan
waar de lijken waren verminkt). Het
zijn niet de leiders. Het zijn de
soldaten die ons willen vermoorden.
V: Vindt u dat Israel in geval van een
vredesverdrag enig terrein moet prijsge-
ven?
A: Als een Arabier iets wil, dan wil
hij älles. Wanneer hij zegt: "Als Israel
teruggeeft, sluit ik vrede", dan meent
hij daar niets van. De Arabieren
willen heel Israel hebben. Laat ik het
zo stellen. AIs iemand vrede wil en
bereid is daarvoor iets op te geven -
o.k. ledereen wil immers graag vrede.
Maar wijs me een Arabier - een op
de hele wereld - die vrede wil [door
iets op te geven). Ik woon zelf in
Jeruzalem. Ik heb in het oude
stadsgedeelte met Arabieren gewerkt.
Heus, ik weet er alles van.
V: Wat voor werk deed u dajlr?
A: Ik ben leraar. Ik gaf hun onder-
wijzers les in Hebreeuws. Dat bracht
me ertoe hun te vragen wat ze nu
eigenlijk wilden. Ik zei tegen ze: "Ik
zal jullie waarachtig niet vermoorden.
Vertel me de waarheid: wat willen
jullie?" Toen gaven ze me dit ant-
woord: "We willen jóu niet hier
hebben - dat is 't enige". Allemaal
beweerden ze vrede te willen, maar
zonder mij.
V: WilIen ze u helemaal niet in Israel
hebben?
A: Ze willen héel Israel hebben. Mij
willen ze hier niet hebben. AIs ik in
Duitsland zat ... ja, dat zouden ze
geweldig vinden.

In de strijd geharde soldaten zijn
overigens niet de enigen die de kansen
op een "werkelijke vrede" niet bijster
hoog aanslaan. Peggy Schlossberg is
niet van mening dat vrede door
onderhandelingen kan worden be-
reikt. Ze voorziet een schier eindeloze
strijd.
V: Wat voor uitwerking zal de jongste
oorlog op Israels kracht in de toekomst
hebben?
A: We zullen een groter, staand leger
moeten hebben. Het leven zal nooit

meer worden wat het geweest is; het
zal ontzettend duur en moeilijk
worden. Ik wou maar dat ik het
gevoel had dat er uiteindelijk iets
goeds uit zal voortkomen, maar wat
dat betreft ben ik tamelijk cynisch
en sceptisch gestemd. Is er eigenlijk
wel iemand die nog hoop heeft?
V: Wat is volgens u een vereiste voor
vrede?
A: 0 .. . dat weet ik niet. Gelooft u
misschien dat ze echt in vrede met
ons willen leven? Ik ben er zeker van
dat wij graag vrede met ze willen
sluiten. Maar ik geloof niet dat zij
echt vrede met ons willen. Däär zit
'm de kneep.
V: 8edoelt u de leiders of het volk?
A: Laten we er geen doekjes om
winden. De gewone mensen zouden
morgen al met elkaar willen omgaan
en vrienden zijn, dat is nogal duidelijk
. . . dat wil immers ieder mens. Maar
het zijn altijd de leiders. Ik zou niets
liever willen dan dat iedereen in vrede
kon leven, maar hoe moet je dat
bereiken?

De meerderheid van de Israeli's is
bereid althans een deel van de
veroverde gebieden bij vredesverdrag
terug te geven. Het is een feit dat de
tijdens de jongste oorlog geleden
zware verliezen, gevoegd bij de toe-
nemende internationale druk, steeds
meer Israeli's heeft gedwongen de
oude garanties van enorme bufferzo-
nes, waarin Israelische verdedigings-
strijdkrachten gelegerd zijn, opnieuw
te bezien.

Deze Israeli's houden rekening met
de mogelijkheid dat men hen zal
dwingen zich uit de meeste veroverde
gebieden terug te trekken. Ten einde
de veiligheid die het bezit van zulke
strategische gebieden verschaft, door
iets anders te kunnen vervangen,
zoeken zij naar andere garanties, die
wel verteerbaar voor de internatio-
nale gemeen~chap zijn en toch de-
zelfde veiligheid waarborgen. Toch
blijft ook deze nieuwe diplomatieke
strategie nog altijd gebaseerd op een
aangeboren wantrouwen in de Arabi-
sche bedoelingen.

Gevraagd: vriendschap

Musa el-Basty, een Palestijn die
net z'n einddiploma middelbare
school heeft gehaald en nu in de VS
verder wil studeren, is het met Peggy
Schlossberg eens wat de grote waarde
van vriendschap tussen de volkeren
betreft.
V: Wat moet er gebeuren om vrede in
het Midden-Oosten te krijgen?
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A: Om te beginnen hangt vrede over
de hele wereld enkel en alleen van
rechtvaardigheid af. Is er rechtvaar-
digheid, dan heerst er vrede. Is er geen
rechtvaardigheid, dan ook geen vrede.
Als de een de ander graag mag, dan
zullen ze 't goed met elkaar kunnen
vinden - het doet er 'niet toe of ze
zwart of blank, moslim of jood,
christen of iets anders zijn. [Musa is
moslim, maar "niet zo erg godsdien-
stig".] Als er geen vriendschap heerst,
is dit een teken dat er geen vrede is,
want iedereen probeert dan te nemen
wat hij denkt dat van hem is. Daarom
is vriendschap de belangrijkste voor-
waarde voor vrede.
V: Wat kan er gedaan worden om de
verbittering tussen deze volkeren weg te
nemen?
A: Dat is niet zo eenvoudig. En
waarom niet? Omdat toen al deze
menseii nog jong waren, hun is
geleerd dat die en die hun vijanden
waren, en die en die hun vrienden.
Zijn ze eenmaal volwassen geworden,
dan heeft die mening in hen postge-
vat. Er is tijd voor nodig om te
kunnen samenleven en elkaar te leren
kennen. Alleen op die manier kunnen
de mensen in gunstige zin veranderen.
V: Het is dus een kwestie van opvoe-
ding?
A: Inderdaad.
V: Waar draait het bij een praktische
oplossing van het probleem onder
meer om?
A: U weet dat het hier om land gaat.
Zoiets komt overal voor, maar ner-
gens vormt het zo'n groot probleem
als hier. In ons geval is het een
bijzonder groot probleem. Mensen
worden uit hun huizen gezet en
anderen trekken erin. Het gaat hier
niet om een stuk woestijn of bergge-
bied waar geen mensen wonen. Als
dat zo was, zou 't allemaal stukken
eenvoudiger zijn. Maar het gaat om
woningen en er zijn zeer veel gezinnen
bij betrokken. Dit is moeilijk te
verteren, ziet u, wanneer ik uit m'n
huis ben gezet, en een ander is erin
getrokken. [Vele joden die eenzelfde
ervaring hebben opgedaan, zullen het
daarmee eens zijn.] Als die ander nu
mijn huis met mij deelde, zou dat
veel beter zijn. Alle mensen behoren
samen te leven, ongeacht of ze
moslims, christenen of joden zijn.

Maar hoe?

Wie zal echter uitmaken wat recht-
vaardig is? Die beslissing zal moeten
worden genomen door een derde, die
door beide partijen wordt gerespec-
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teerd; dus niet door de Arabieren en
de Israeli's zelf. Sommigen zien
daarom de Verenigde Naties als de
rechtvaardigste arbiter. Maar de be-
slissingen van de VN worden niet
genomen op grond van morele over-
wegingen, maar van politieke! Daar-
door zijn de VN in de 28 jaar van
hun bestaan niet in staat gebleken de
wereld vrede te brengen. Ofschoon de
VN door hun gespecialiseerde orga-
nen de mensheid vele waardevolle
diensten hebben bewezen, hebben ze
gefaald wat hun voornaamste doel-
stelling betreft.

Regeringsleiders zeggen dat onder-
handelingen de enige mogelijkheid tot
het bereiken van een rechtvaardige
vrede zijn, maar ze praten dan in één
adem door over "onderhandelingen
vanuit een machtspositie". Een der-
gelijke houding sluit automatisch elke
kans op een onpartijdige beslissing
uit.

Afgezien van de internationale po-
litiek, moet worden gesteld dat de
grondoorzaak van elke oorlog is
gelegen in de aard van de twistende
partijen zelf. "Waaruit komt bij u
strijden en vechten voort? Is het niet
hieruit: uit uw hartstochten, die in
uw leden zich ten strijde toerusten?
Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt
moorddadig en naijverig en gij kunt
er niets mede verkrijgen; gij vecht en
gij strijdt. Gij hebt niets .. .", zo
schreef Jakobus, de broeder van
Jezus, negentien eeuwen geleden (Ja-
kobus 4: 1-2; alle teksten zijn afkom-
stig uit de Nieuwe Vertaling).

Het ongeluk wil echter - zoals het
Palestijnse schoolhoofd opmerkte -
dat "de wegen van Israeli's en
Arabieren zo sterk uiteenlopen".
"Gaan er twee te zamen, zonder dat
zij het eens geworden zijn?" (Amos
3:3.) Het is onmogelijk vrede tot
stand te brengen, tenzij mensen
oprecht tot een overeenstemming
kunnen komen. Wat zal er niet
moeten gebeuren eer Arabieren en
Israeli's hun wede.rzijds wantrouwen
laten varen ten gunste van een
bezorgdheid voor de naaste, die het
kenmerk is van de onzelfzuchtige
liefde tussen waarachtige vrienden?

De vereiste verandering

Joel Horowitz, een soldaat die
tijdens de oorlog van 1967 in Jeruza-
lem heeft gevochten, werd gevraagd
wat hij over de vredeskansen dacht.
Zijn antwoord luidde: "Er kan iets
gebeuren, maar onder de huidige
omstandigheden zal er niets verande- I

ren. Als de menselijke geest als gevolg
van de oorlog zou veranderen, ja dán
misschien . . ."

Een verandering in de houding van
de mens jegens de Schepper-God en
zijn wetten is de eerste absolute
voorwaarde voor een duurzame vrede.
Het voeren van oorlog is het bewijs
dat geen van de volkeren in het
Midden-Oosten God waarlijk gehoor-
zaamt, want "als iemands wegen de
Heer behagen, doet Hij zelfs diens
vijanden vrede met hem maken"
(Spreuken 16:7).

Joel Horowitz merkte op dat het
niet gemakkelijk zou zijn de mense-
lijke natuur te veranderen. Daarvoor
zouden drastische maatregelen nodig
zijn. De mens is in feite niet in staat
zelf zijn aard te veranderen. Daarvoor
is de interventie van God nodig. "Een
nieuw hart zal Ik u geven en een
nieuwe geest in uw binnenste; het
hart van steen zal Ik uit uw lichaam
verwijderen en Ik zal u een hart van
vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw
binnenste geven en maken, dat gij
naar mijn inzettingen wandelt en
naarstig mijn verordeningen onder-
houdt. Gij zult wonen in het land dat
Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult
Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot
een God zijn" (Ezechiel 36: 26-28).

Let wel dat God de oplossing van
de territoriale kwestie heeft betrok-
ken in zijn opzet het de mens mogelijk
te maken Hem te gehoorzamen en in
vrede te leven. God heeft reeds voor
Palestijnse Arabieren, joden en alle
andere volkeren hun eigen "nationale
tehuis" aangewezen. Per slot van
rekening is alleen Hij in staat uit te
maken waar de uiteenlopende families
der mensheid zullen wonen: "Des
Heren is de aarde en haar volheid, de
wereld en die daarop wonen" (Psalm
24:1).

Door heel de geschiedenis heeft
God de mens de kans geboden Hem
te gehoorzamen en in vrede te leven.
Maar het mensdom heeft geen van
beide gedaan. Wat zal God dan voor
het mensdom doen?

"Komt, aanschouwt de werken des
Heren, die verwoesting op aarde
aanricht, die de oorlogen doet ophou-
den tot het einde der aarde, de boog
verbreekt, de lans stukslaat, de strijd-
wagens met vuur verbrandt. Laat af
en weet, dat Ik God ben; Ik ben
verheven onder de volken, verheven
op de aarde" (Psalm 46:9-11).

Ja, het Midden-Oosten zal vrede
krijgen. Maar alleen God zal die
kunnen geven. D

I
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Het econom;sch voortbestaan van
Japan staat op het spe/. Zal d;t
land een n;euwe ;nternat;ona/e
rol worden opgedrongen ten
e;nde ;n z;;n behoefte aan o/ie u;t
het M;dden-Oosten te kunnen
voorz;en?

V REDE IN het Midden-Oosten is
, voor Japan van het aller-

grootste belang. Toegewijd en
vindingrijk als ze zijn, hebben de
J apanners verblu ffende records geves-
tigd wat industriele produktie en
economische groei betreft. Deze pres-
taties zijn nu echter in ernstige mate
bedreigd door het onstabiele Midden-
Oosten.

Meer nodig dan alleen
een energiek volk!

De voornaamste natuurlijke hulp-
bron van Japan zou de energieke
bevolking ervan kunnen zijn. Maar
nog een ándere vorm van energie is
voor Japan onontbeerlijk wil het zijn
uitzonderlijke prestaties en zelfs zijn
bestaan als natie voortzetten.

En dat is de olie.
De meeste Japanners zijn er zich

thans pijnlijk van bewust dat meer
dan 80% van de olie die de staal-,
textiel- en andere industrieen
draaiende houdt en die het vervoer,
de verwarming en de verlichting in
hun steden mogelijk maakt, uit de
Perzische Golf komt. Drieenveertig
procent komt uit de Arabische landen
die een produktievermindering van
25% hadden vastgesteld voor "niet-
bevriende" landen, in welke categorie
Japan oorspronkelijk werd geplaatst.
Alleen Iran, een niet-Arabisch olie-
leverend land, dat 37% van de Japanse
olie-import dekt, had zijn produktie-
programme niet gewijzigd.

Het aldus ontstane tekort aan olie
had op geen ongunstiger ogenblik
kunnen komen,verklaarde Kazoetaka
Kikawada, president van de raad van
bewindvoerders van de Japanse Com-
missie voor Economische Ontwikke-
ling. (Japan beleefde op dat moment
al een prijsinflatie van 20% per jaar
als gevolg van tekorten aan grond-
stoffen, varierend van asfalt tot zink!)

Geen ander land ter wereld is in
een oliecrisis zó kwetsbaar. Dit eilan-
denrijk met zijn 105 miljoen inwoners
moet ruim 99% van zijn oliebehoeften

door import dekken. Doordat het
olieverbruik met ongeveeer 17% per
jaar toeneemt, is Japan niet in staat
geweest een reservevoorraad voor
meer dan één of twee maanden aan
te leggen.

Daarbij komt nog dat Japan wat
zijn oliebehoefte betreft afhankelijk
is van politiek zeer kwetsbare Ame-
rikaanse en Europese oliemaatschap-
pijen die in het Midden-Oosten ope-
reren.

Japan zoekt de wereld
af naar olie

Pas sinds kort hebben Japanse
maatschappijen succes gehadmet
zelfstandige operaties op oliegebied.

Dit zoeken naar extra bronnen doet
de Japanners over heel de wereld
actief zijn. Exploratie- en ontwikke-
lingsprojecten zijn thans aan de gang
in Alaska, Canada, Peru, Columbia,
ZaÏre, Nigeria, Australie, Indonesie,
Maleisie en Zuid- Vietnam.

Japan verwacht zijn olie-import uit
de Volksrepubliek China dit jaar te
verdrievoudigen tot 3 miljoen ton per
jaar. Ook hoopt het mee te doen aan
de ontginning van olie- en gasreserves
in Siberie, uiteraard in ruil voor ruwe
olie en aardgas.

Maar hoe wanhopig Japan zich ook
inspant, toch blijft het voor nog op
z'n minst vijf jaar voor 85% van de
olie die het nodig heeft afhankelijk
van het Midden-Oosten, aldus Yasoe-
hiro N akasone, secretaris-generaal
van het machtige ministerie voor
Internationale Handel en Industrie.

Volkomen afhankelijk

Elke reductie van de bevoorrading
betekent een onmiddellijk afremmen
van de Japanse economie. Minder olie
dan nódig is, betekent meteen minder
energie dan toereikend is. Ruim
tweederde van alle Japanse energie
wordt met olie opgewekt. Ruim 77%
van de totale elektriciteitsvoorziening
komt van centrales die met olie
worden gestookt.

Hier komt nog bij dat olie dé
basisgrondstof is voor de enorme
petrochemische industrie, de produ-
cent van plastics, nylon, polyesterve-
zels, synthetische rubbers, zeep en
andere reinigingsmiddelen, medicij-
nen, kunstmest en insekticiden.

Vermindering van al deze produktie
betekent geringere export. En toch
moet Japan blijven exporteren om de
steeds kostbaarder wordende olie-
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importen uit het Midden-Oosten te
kunnen betalen. Aan het eind van het
lopende fiscale jaar (d.i. 31 maart)
verwacht Japan 2 miljard dollar extra
te hebben betaald vanwege de geste-
gen olieprijzen.

Tussen twee vuren

Japan heeft het ongeluk betrokken
te zijn geraakt in een politiek,
economisch en militair kruisvuur, dat
boven het Midden-Oosten is losgebar-
sten. De olie heeft de internationale
machtspolitiek een geheel nieuw aan-
Zlen gegeven.

De olieminister van Saoedi-Arabie,
Ahmed Zaki Al- Yamani, heeft vanuit
het Weense hoofdkwartier van de
Organisatie van olie-exporterende
landen (OPEC) bekendgemaakt dat
"landen die door de leveringsbeper-
kingen worden getrofffen, daarvan
zullen worden vrijgesteld op voor-
waarde dat zij de Arabieren op zeer
belangrijke wijze helpen de Israeli's
te dwingen zich uit Arabisch grond-
gebied terug te trekken". Hoewel
Japan niet anti-Israel is, moet het
zich noodgedwongen ten gunste van
de Arabische landen uitspreken.

Japan reageerde in november met
verklaringen die duidden op een
politiek die gunstiger klonk voor de
Arabieren. Dit bezorgde Japan vrij- .

stelling van de volgende leveringsbe-
perking van 5% die in het Arabische
olie-embargo was voorzien. Deze be-
voorrading zou evenwel van maand
tot maand worden herzien en er werd
geen garantie tegen een verdere
besnoeiing van leveranties gegeven.

De oorspronkelijke benarde oliepo-
sitie bracht Japan in de onhoudbare
situatie dat het enerzijds. zijn Arabi-
sche energieleveranciers tevreden
moest zien te stellen, en anderzijds
de Verenigde Staten, zijn grootste
afnemer, voornaamste handelspart-
ner en militaire bondgenoot.

In deze situatie wordt Japan een
nieuwe internationale rol opgedron-
gen. Het kan zich niet langer permit-
teren de glimlachende, Aziatische
schaduw van Uncle Sam te zijn.
Japan zal nu voor zichzelf moeten
uitmaken welke wijzigingen in zijn
politiek het best een onbelemmerde
toevoer van voor zijn bestaan onmis-
bare grondstoffen zullen bevorderen!

De taak waarvoor het zich ge-
plaatst ziet, is een schier onmogelijke.
De Verenigde Staten kunnen weinig
meer bieden dan medeleven. Zelfs al
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Ejjj M;yazowa
- 81ack Stor

DE PETROCHEMISCHE INDUSTRIE van Japan heeft sinds 1957 een enorme vlucht
genomen. Aardolie vormt de grondstof voor ca. 3000 uiteenlopende artikelen.

zou Japan besluiten tot opvoering
van zijn strijdkrachten in een poging
zijn wijd en zijd verspreide commer-
ciele ondernemingen te beschermen,
dan zou dat toch zijn problemen niet
oplossen.

Toch zal Japan dit dilemma moe-
ten oplossen, wil het als industriele
natie staande blijven. '

Een nuchtere beoordeling plaatst
ons oog in oog met het feit dat de
energieke, vindingrijke Japanners -
zelfs met een zorgvuldig uitgedok-
terde nationale diplomatie - dit
vraagstuk onmogelijk alléén kunnen
oplossen.

Japan heeft een verlosser nodig. En
de ironie van deze situatie wil dat dit
dezelfde verlosser is die de joden en

Arabieren nodig hebben, en die ze
züllen krijgen!

Die Verlosser heeft beloofd een
wereldgezag te zullen instellen en
over nationale grenzen te zullen
beslissen. Hij heeft beloofd welvaart
voor állen te zullen scheppen. Die
Verlosser en zijn boodschap van het
komend, over heel de aarde heersend
koninkrijk of gezag Gods, worden
reeds jaar en dag in de pagina's van
dit tijdschrift aangekondigd.

Vermoedelijk ben t u reeds in het
bezit van zijn unieke handleiding voor
dit gezag. Het is de Bijbel. Schrijf om
ons gratis boekje dat de bestudering
van dit boek nader toelicht en getiteld
is Twaalf regels voor bijbelstudie.

- Rodney Repp
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""at onze lezers schrijven
I

-

1,

Moraal

"In deze troebele tijd doet het me weer
eens goed echte waarheden te lezen in
ons blad De ECHTE W AARHEID.

"Het artikel 'Verontrustende toename
van echtscheidingen vormt ernstige 00-
dreiging van de VS en de westerse wereld'
[Persoonlijk, nov. 1973] heeft me bijzon-
der goed gedaan. (Huwelijks)moraal is
voor mij een teer punt.

"Ik ben leeraar op een grote scholen-
gemeenschap. Als zodanig krijg ik vaak
te maken met 'probleemkinderen'. En
steeds weer opnieuw moet ik ontdekken
dat deze kinderen op school moeilijk
hanteerbaar zijn omdat er thuis iets
scheef zit. Natuurlijk, ik mag niet gaan
generaliseren. Maar wat te denken van
een vader, die drinkt of 'op stap gaat'?
Een moeder, die het ene kind voortrekt
en het andere verwaarloost? Kinderen,
die te weinig gestimuleerd of gemotiveerd
worden, omdat hun ouders zelf niet in
staat zijn hun 'preken' waar te maken?
Ouders, die hun kinderen maar van alles
toestoppen in de hoop dat ze maar 'hun
grote mond' dicht houden?

"En wat te denken van collega's-
leraren, die menen voorlichting (relatie-
training?) te moeten geven door leerlin-
gen én leraren sex-consumptie op te
dringen?

"Moraal schijnt een vies woord te zijn,
helaas, zoals bij velen sex dat was jaren
geleden!

"Welnu, ondanks veel onbegrip bij
radicaal-progressieven, houd ik nog steeds
vol, dat er wel degelijk waarden zijn in
het leven die het leuen leefbaar moeten
houden! Trouw, eerlijkheid, oprecht me-
demens zijn, dat alles is me dierbaar. En
waar blijven die waarden, als mensen hun
eenmaal gegeven woord niet nakomen?
Hoe staat het met de opvoeding, als we
zelf te weinig opgevoed blijken? Moeten
we zonodig ander leuen kapot maken,
omdat ons eigen on-leven niet meer
bevredigt?

"Ik wil niet de pretentie wekken zelf
volmaakt te zijn! Maar mijn denken en
doen gaan samen. Ik vecht voor waarden
als urijheid. Vrijheid is leven! Vrij zijn
van dwang, manipulatie, indoctrinatie.
Vrij zijn én vrij laten. Laten we respect
opbrengen voor mensen, die nog het lef
hebben te zeggen dat (huwelijks)moraal
nog steeds waardevol is om te kunnen
leuen!"

R.T.,
Berkel-Enschot

De vrouw

"In het nummer van november staat
het artikel 'Heeft God het op de vrouw
gemunt?'

"Nu, onder de kop 'Wat God voorhad
met de vrouw' staat: 'Het was zeer zeker
niet Gods bedoeling dat het tot deze
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rampzalige toestand zou komen', m.a.w.,
God heeft de zaak mooi uit de hand laten
lopen. Is dit een kritiek op God of komt
het wat ongelukkig bij mij over? Is het
mogelijk uw reactie hierop te horen?"

K.J.v.d.W.,
Hattem

. Niet God, maar de mens heeft de zaak
uit de hand laten lopen. De natuurlijke
gezindheid uan de mens gaat steeds tegen
de wil uan God in. Zie Romeinen 8:7.

Katholicisme

"De artikelen in De ECHTE W AARHEID
zijn uiterst leerzaam en ik waardeer de
onbevooroordeelde berichtgeving, in het
bijzonder in uw artikel over de crisis in
de Katholieke Kerk [nov. 1973]. Ik heb
dat nummer aan een paar van mijn
katholieke vrienden uitgeleend, die de
snel op elkaar volgende veranderingen in
hun kerk niet hebben kunnen begrijpen.
Een paar van deze vrienden hebben zich
nu op De ECHTE W AARHEIDgeabonneerd
en één heeft de SCHRIFTELIJKE CURSUS
aangevraagd."

Lucy T.L.,
Rochester, New York

Oorlog

"Steeds bewonder ik uw geweldige visie
op actuele dingen. Het artikel dat me het
meeste trof was 'Een remedie tegen
oorlog' uit het septembernummer van
1973.

"Nog nooit heb ik zo'n duidelijke kijk
op dat onderwerp gelezen. Gaarne zou ik
van u de boekjes Waartoe bent u
geboren? en De ideale wereld uan morgen
. .. een blik in de toekomst willen
ontvangen.

"
C.B.S.,

Apeldoorn

Genocide

"Hoera voor een tijdschrift waarin je
niet door kilometers advertenties hoeft te
waden om bij de inhoud uit te komen.

"Hoewel mijn visie op de profetieen
verschilt van die van uw blad, blijf ik uw
tijdschrift waarderen vanwege het feit dat
er geen doekjes om onaangename dingen
gedraaid worden.

"Uw blad is het enige buitenlandse
tijdschrift dat ik gezien heb, dat met het
artikel over genocide [juli-aug. 1973] niet
samengaat met het algemene gehuil en
geschreeuw tegen een redelijk rustig Zuid-
Afrika, maar de vinger op de wonde legt
van het onstabiele hart van dit conti-
nent."

P.v.d.H.,
Lydenburg, Z.-Afrika

Romeinse Rijk

"Als laatste-jaarsstudent aan een tech-
nische school, vind ik veel leerstof in De
ECHTE W AARHEID,welke vaak door onze
leerkrachten gebruikt wordt in verschil-
lende lessen theorie die wij te verwerken
krijgen. Vooral de artikelenreeks 'Eu-
ropa: catastrofe en herleving' [begonnen
in oktober 1973] genoot mijn volle
aandacht."

M.O.,
Deinze, Belgie

"Als student heb je het niet zo ruim
en daarom waardeer ik het erg dat er een
organisatie is die nog iets gratis doet. En
wat voor iets; het peil van uw blad is
hoogstaand, het heeft een uitgesproken
gezicht en is veelzijdig.

"Ik lees het altijd met veel plezier,
vooral de geschiedenisstukken, die goed
gei11ustreerd worden met kaarten en
tekeningen."

H.P.,
Zevenhuizen

"Uw artikelen over de val van het
Romeinse Rijk zijn zeer interessant,
voorzien m.i. in een behoefte en worden
verduidelijkt door de verdeling in tijdper-
ken en opgeluisterd met landkaarten. Is
St. Bonifatius [nov. 1973, blz. 22] dezelfde
die hier bij Dokkum vermoord werd?"

J.K.,
Sneek. Ja.

Jongeren
"Hoewel mijn overtuiging niet steeds

strookt met de uwe, vooral dan wat
betreft bepaalde 'geloofspunten', zetten
de diverse artikelen toch wel aan het
denken, wat reeds pleit voor de kwaliteit
ervan.

"Niettegenstaande ik zelf nog maar
zestien ben, kan ik wel zeggen dat uw
uitgaven mijn visie op de 'dingen' in grote
mate positief hebben bei'nvloed, en daar-
voor kan ik u alleen maar danken."

M.v.S.,
Gent

"Zojuist mocht ik via mijn boekhandel
kennismaken met uw gratis maandblad
De ECHTE W AARHEID. Door mijn studie
pedagogiek word ik veel geconfronteerd
met filosofie. Ik ben 30 jaar en door die
filosofische literatuur erg kritisch gaan
staan tegenover de kerk. Ik noem mijzelf
christen, maar what is in a name? In je
gehele levenswijze zal je geloof moeten
blijken. Ik twijfel dus wat, maar twijfel
is een groot goed, omdat je dan zoekt.
Via de 'echte waarheid' (de Bijbel?) hoop
ik een tip van de sluier der waarheid op
te kunnen lichten. Ik ben van mening dat
niemand zich mag pretenderen de waar-
heid te hebben, maar ik geloof wel dat
wij met de Bijbel als ruggesteun iets van
de waarheid kunnen vinden. Hopelijk kan
De ECHTE W AARHEID mij daarbij hel-
pen."

A.J.M.G.,
Nistelrode
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EURONIEUWS

. Spanje- nasleep van een moord

De bomaanslag waardoor de Spaanse eerste minister,
admiraal Luis Carrero Blanco, in december j.l. het leven
verloor, zou wel eens het begin van een nieuw tijdperk
van politiek geweld in Europa kunnen inluiden. De laatste
keer dat een Europees regeringshoofd het slachtoffer van
een sluipmoordenaar werd, was bijna 25 jaar geleden. Dit
alles is nu veranderd. Europa wordt nu geconfronteerd
met de mogelijkheid dat er meer van dergelijke aanslagen
zullen komen. Evenals met vliegtuigkapingen, zijn er maar
een paar desperado's voor nodig om hiertoe het sein te
geven.

Welk effect zal de ontijdige dood van Blanco hebben
op het Spanje van Franco?

Eerste schokeffect

Het eerste schokeffect bestond er voornamelijk in dat
het spookbeeld van binnenlandse onrust en politieke
instabiliteit naar voren geroepen werd. Dit spookbeeld
achtervolgt een groot aantal Spanjaarden, die zich de
verschrikkingen van de Spaanse burgeroorlog van 1936-39
maar al te goed herinneren. Deze strijd tussen links
georienteerde Republikeinen en de rechts georienteerde
Nationalisten onder Francisco Franco, werd gekenmerkt
door ontstellende meedogenloosheid en wreedheid aan
beide zijden. Men heeft het dodental geschat op 600000
tot 1 miljoen. Het is dan ook geen wonder dat elk teken
van een hernieuwd conftict de Spanjaarden doet huiveren.

Veel waarnemers zijn bang dat het vermoorden van
de eerste minister Spanje nog verder naar rechts zal
drijven. De aanstelling van senor Carlos Arias N avarro
als de opvolger van admiraal Carrero wordt door velen
gezien als een bevestiging van dit gezichtspunt. Zijn
politieke geloofsbrieven worden vooral gevormd door zijn
onwrikbare persoonlijke loyaliteit aan de Caudillo. De
Spanjaarden werden niet in twijfel gelaten of Franco toe
zou staan dat zijn regering onstabiel zou worden als gevolg
van "een lafhartige aanval voortgesproten uit een geest
van verdeeldheid en anarchie", zoals hij het in een
radiouitzending uitdrukte.

Zorgen van economische aard

De gevolgen van de moord moeten gevoegd worden
bij de vele moeilijkheden waar Spanje in 1974 mee
geconfronteerd wordt. Inftatie, een plaag waar de meeste
landen vandaag door geteisterd worden, dreigde in 1973
een hoogte van 15% te bereiken. In december introdu-
ceerde de Spaanse regering een loonstop om de inftatoire
spiraal een halt toe te roepen. Deze maatregel bleek erg
onpopulair bij de Spaanse arbeiders, die de laatste jaren
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gewend waren geraakt aan een gestage verbetering van
hun levensstandaard. Het laat zich daarom aanzien dat
het arbeidsklimaat zou kunnen verslechteren.

Bovendien kan het onzekere economische uitzicht
voor de rest van Europa heel goed de snel groeiende
toeristenindustrie van Spanje ontwrichten. In 1972
zochten niet minder dan 33 miljoen toeristen, voorname-
lijk Engelsen, Duitsers en Nederlanders, de Spaanse zon
op.

Kansen op EEG-lidmaatschap

De verhoudingen van Spanje met de rest van Europa,
en vooral met de EEG, zijn anomaal. Europeanen wijzen
al spoedig op het verschil tussen het uitgesproken doel
van Spanje zich bij de democratieen van West-Europa te
scharen, en wat wordt aangezien als Spanje's ondemo-
cratische binnenlandse politiek. In de jaren zestig trachtte
Spanje zonder succes lid van de EEG te worden. Het
heeft echter wel een preferentiele handelsovereenkomst
met de Gemeenschap.

In het begin van 1973 zag het ernaar uit dat de deur
tot lidmaatschap van de EEG zich zou openen. President
Pompidou liet Spanje weten dat het de wens van
Frankrijk was het als een volwaardig lid van de
Gemeenschap te zien. Hij maakte geen melding van "het
vereiste politieke klimaat", de gebruikelijke sine qua non
voor mogelijke Spaanse toetreding. De uitwerking die een
sterke wending naar rechts op de Spaanse vooruitzichten
op het lidmaatschap van de EEG zal hebben, moet nog
afgewacht worden.

Na Franco - wat dan?

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of de recente
gebeurtenissen enig substantieel effect zullen uitoefenen
op Spanje na de dood van Franco. De officiele opvolger
van de 81-jarige generalissimo als staatshoofd is Don Juan
Carlos de Bourbon. Het zal echter geen eenvoudige
terugkeer tot de monarchie zijn. Franco's streven is er
in de eerste plaats op gericht dat de politiek van zijn
regime en de stabiliteit van de natie na zijn dood
voortgezet zullen worden. Juan Carlos is geen liberaal,
en hij werd sterk gesteund door Carrero en andere
conservatieven. Het schijnt bovendien in Franco's plan-
nen te liggen dat wanneer Juan Carlos koning wordt, hij
een sterke eerste minister zal hebben om hem steun te
geven tegen de deining die zijn troonsbestijging teweeg
zou kunnen brengen. Vandaar dat Carrero aangesteld
werd, en nu Arias. Of de overgang na de dood van Franco
op een vreedzame dan wel gewelddadige wijze geschied,
is een vraag van groot belang voor Spanje en heel Europa.

- Chris Carpenter
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RUSLANDS WARE OOGMERKEN IN
HET MIDDEN-OOSTEN

De Russen zijn opportunistisch in hun buitenlandse
politiek, maar hun algehele doelstelling blijft
ongewijzigd: de uiteindelijke triomf van het
Russische communisme.

IS SCHEIDING NODIG?

Scheiding is de geaccepteerde oplossing voor een
mislukt huwelijk geworden. Is scheiding evenwel
de beste oplossing?

KERNENERGIE EN ALTERNA TIEVEN

Aangetoonde oliereserves zullen in 40 jaar tijd
uitgeput raken. Wil de beschaving zoals wij die
kennen blijven voortbestaan, dan is het dringend
geboden dat er maatregelen worden genomen
voor het ontwikkelen van aJternatieve
energievoorzieningen.

DE MAN DIE STIERF OM DE
MENSHEID VRIJ TE MAKEN

Wat voor man was Jezus van Nazaret? Stierf Hij
werkelijk voor de zonden van de mensheid? Stond
Hij uit de doden op?
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