


/Jti schrijven ONZE lEZERS
Van heinde en ver

"Reeds tweemaal heb ik het genoegen
gehad, uw enorme tijdschrift te mogen
lezen. Ik ben nu 17 jaar oud en heb al
veel bladen onder ogen gehad, maar er
is nog nooit een tussen geweest dat ZQ
oprecht op bepaalde onderwerpen in
durft te gaan als het uwe. Het tijd-
schrift wordt bij ons thuis met enorm en-
thousiasme gelezen. We stellen bijlOnder
veel belangstelling voor artikelen op
zowel politiek, economisch, godsdien-
stig als biologisch gebied."

Alfons V., Malderen, Br.

"Ik heb het artikel ,De sEx-explosie

- Vragen en Antwoorden' met de
grootste belangstelling gelezen. Ik ben
van mening dat het onderwerp daarin
behandeld een der meest urgente pro-
blemen van onze tijd is. Heel veel van de
patienten die op ons spreekuur komen,
lijden aan de gevolgen van hun overtre-
dingen op dit punt. Zowel lichameIijke
als geestelijke stoornissen kunnen hier-
door worden opgeroepen. Na uw artikel
gelezen te hebben, loU ik graag nader
met uw filosofie aangaande het huwelijk
en sex kennis willen maken, en zou het
daarom ten zeerste waarderen indien u
mij het boek God SPeaks Out on the
New Morality, alsmede de brochure
[eder huwelijk kan gelukkig zijn, toe te

willen sturen."

Hans B.,
]onkoping, Zweden

"Gisteren ontving ik uw blad De
ECHTE W AARHEID en daar ik erg
benieuwd was, heb ik het direct van A
tot Z doorgelezen. De inhoud viel me

1°°% mee. Niet schijnheilig, maar
zuiver en objectief en ik verzoek u dan
ook mijn proef-abonnement in een nor-
maal abonnement om te zetten."

W. ]. K., Oldeberkoop

"Ondergetekende ontvangt van u de
zeer leerzame Nederlandse uitgave van
De ECHTE W AARHEID en als directeur
van een scholengemeenschap laat hij het
blad zijn leerlingen lezen en doet hij

het bewaren in de schoolbibliotheek.
Om de leerlingen er nog meer toe te
stimuleren het blad te grijpen, verzoek
ik u het blad ook in de Franse, Engelse,
Duitse en Spaanse taal toe te sturen. Ik
geloof dat de goede zaak er zeer mee
wordt gediend."

F. W. K., Borculo

De ECHTE W AARHEID is de jongste
loot aan een stam die zulke vruchten
draagt als The PLAIN TRUTH, La PURE
VERITE, Die REINE W AHRHEIT ell La

PURA VERDAD. [Ildien u de vreemde
talen waarill deze Pllblicaties wordell
uitgegeven mocht beheersen, schrijf ons

dan om een GRATISabollnement op een

of meerdere van deze tijdschriften,
waarvan sommige meer pagina's tellen
dan de Nederlandse editie en in kleu-
rendruk verschijnen!

N alef

"Hierbij verzoek ik u de toezending
van De ECHTE W AARHEIDte stoppen.
Hoewel de bedoeling van uw blad
ongetwijfeld positief is, vind ik het der-
mate nalef en ondoordacht, dat het
lezen mij alleen maar ergert."

Wi eke v.d. S., Wageningen

Boeiend

"Eindelijk heb ik een blad gevonden
dat mijn aandacht trok. Ik lees bar wei-
nig omdat ik meestal niets van mijn
gading kan vinden. Uw blad De ECHTE
W AARHEID is echt boeiend. Al ben ik
het niet met alles precies eens (ik ben
van nature vrij kritisch), toch heb ik al
verscheidene nieuwe dingen ontdekt,
o.a. in de rubriek over het hedendaags
wereldgebeuren."

A. ]. V., Den Haag

Man tot man

"Door bemiddeling van een kennis
kreeg ik inzage van De ECHTE W AAR-
HElD. Het boeide me dadelijk, vooral de
rubriek ,Persoonlijk', die me aansprak

als van man tot man. Gaarne lOu ik in
aanmerking komen voor een kosteloos

(Vervolgd op pagina 10)
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-Ii
van Herbert W. Armstrong

D E jaren '70 - het decen-
nium van een Utopia?

Wat een decennium hebben
we beleefd! Nog bclangrijker, vragen
we ons af, WAT VOORSOORTdecennium
zijn we nu binnengetreden?

Er zullen dingen gebeuren waarvan
de wereld nog weinig vermoedt. Tien
jaar geleden zou u in uw stoutste dro-
men nooit verwacht hebben wat er in
werkelijkheid sinds 1960 is gebeurd!

(.,'V'einig beseft u wat er nog zal
plaatsvinden .'

Zou u in 1960 verwacht hebben dat
het totaal aan 's werelds kennis zich
binnen slechts tien jaren zou VERDUB-
BELD hebben? Toch gebeurde het!
Speciaal op het gebied der natuur-
wetenschap, technologie en geneeskunde.
is de kennis enorm toegenomen. Maar de
MOEILIJKHEDENvan de wereld zijn in
dat decennium ook verdubbeld!.

De nationale verbintenis van President
Kennedy om voor 1970 mensen op de
maan te doen landen en hen veilig naar
de aarde terug te brengen, werd - hoe
fantastisch en hoe onuitvoerbaar het ook
leek - verwczenlijkt! De ontwikkeling
en verbetering die de computer tijdens
het decennium heeft doorgemaakt was

~ijna niet te gelovcn.

Maar de problemen namen ook toe,
en in een steeds hoger tempo. De
bevolkingsexplosie doemt nu op als een
angstaanjagende nachtmcrrie - en

vormt nu zelfs een bedreiging voor het
voortbestaan van de mensheid. Als
andere mod erne middclen van massale
vernietiging niet voordien elke vorm
van menselijk levcn van deze planeet
wegvagen, dan zal de bevolkingsexplo-
sie volgens gezaghebbende kringen in
een niet te ver afgclegen toekomst een
eindc aan de beschaving maken. Tenzij
er althans iets gebeurt om het te
voorkomen.

In de jaren zestig namen de gevaren
van VERONTREINIGINGeen zeer drei-
gende vorm aan. Luchtvervuiling -
waterverontreiniging in onze rivieren,

meren, en zelfs de zee - vergiftiging
van de aardbodem - zelfs de toene-
men de verontreiniging door vuilnis en
afvalstoffen, laat een mensheid in de
toekomst zien die tot zijn knieen door
het vuil waadt, terwijl we astronauten
naar de maan, Mars en Venus heen en
weer zlen gaan.

Nieuwe strijdlustige bewegingen ont-
stonden en vervulden de aarde met ras-
sehaat, oproeren en geweldpleging. De
jaren zestig brachten de hippies en het
verzet tegen de bestaande orde dat als
een heidebrand om zich heenvreet.
Onder de leus van "de Nieuwe

Moraal", is de moraal met grote snel-
heid in het riool afgegleden. De studen-
tenrevolte heeft zich ontwikkeld tot
geweldpleging in honderden universi-
teiten in over twintig landen. Het insti-
tuut van het huwclijk wordt bedreigd,
het familieleven valt in steeds grotere
mate uiteen. Misdadigheid neemt ieder
jaar sneller in omvang toe. Hetzelfde
geldt voor geestesziektcn. In steeds
hoger tempo verwildert het mensdom
op zedelijk, verstandclijk en geestelijk
gebied.

En dan is er de nachtmerrie van een
heel decennium lange OORLOG in Viet-
man geweest!

Steeds sneller gaat
beschaving de weg op
ontbinding nu we de jaren zeventig
ingaan !

Maar een onachtzame wereld weigert
aandacht te schenken aan de waarschu-
wingstekens.

Desondanks - terwijl de wereld haar
problemen en moeilijkheden in dit
decennium zag verdubbelen - ver-

menigvuldigde The PLAIN TRUTH haar
capaciteiten en invloed in ticn jaar tijds
ruim TIEN MAAL.

In januari 1960 bestond de wereld-
oplage van The PLAIN TRUTH uit onge-
veer 210 000 exemplaren. Thans is
deze ruim 2 100 000 - meer dan TIEN
MAAL de oplage van tien jaar geleden.

The PLAIN TRUTH was in januari
(Vervolgd 'op pagina 17)
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ONZE OMSLAGFOTO

Generaal Franco, staatshoofd en
premier van Spanje, heeft in het
afgelopen jaar verschillende maatre-
gelen van verstrekkend belang geno-
men. In ons omslag-artikel dat op
pagina 5 begint, kunt u lezen welke
de drijfveren waren die tot deze
stappen aanleiding gaven en hoe ze
tevens Spanje dichter tot aansluiting
bij de EEG gebracht hebben.



Recente gebeurtenissen anthullen

De t,oel(omst ijJ~I
t

~ !I~aq



I, van
:;l

Generaa/ Franco heeft een opvo/ger benoemd - prins Juan
Carlos. Zijn kroning zou vo/gens sommigen in april p/aats-
vinden. Welke kant za/ Spanje nu opgaan? En wat is de
betekenis van de machtige, weinig bekende organisatie Opus

(lei, die thans inv/oed op de Spaanse regering begint uit te
oefenen?

door Raymond F. McNair
Madrid, Spanje

ER WORDT in Spanje groot nieuws
gemaakt. Spanje - het land van
olijven, citrus-vruchten, druiven

en wijnen, van stierenvechters, donker-
ogige senorita's en zonnige toeristenoor-

den - werpt plotseling de ketenen van
autoritair isolationisme van zich af.

Madrid, de hoofdstad, is een
moderne, voortvarende, bedrijvige stad.

Overal merkt men dat Spanje voor-
bestemd is een belangrijke rol te spelen
in de ontwikkeling van het lot van
Europa.

.

I

I

I

De grate vragen

~ In de gedachten van verslaggevers
van over de gehele wereld, die Spanje
bezoeken, doemen belangrijke vragen
op.

Zal Spanje zich aansluiten bij de wel-
varende EEG?

Zal ze er in slagen Engeland uit
Gibraltar te verdringen?

Wie zal generaal Franco opvolgen,
wanneer deze van het tonee! verdwijnt?
Indien prins Juan Carlos generaal
Franco opvolgt, welke politieke richting
zal Spanjes nieuwe koning gaan vol-
gen? Welke koers zal hij in de onzekere
jaren zeventig voor de 33 000 000 tel-
lende bevolking van Spanje bepalen?

Maar bovenal, wat is de weinig
bekende, maar machtige organisatie die
bekend staat als Opus Dei (dat "Werk
van God" betekent) ?

Deze organisatie heeft onlangs de
sinds lange tijd vast in het zadel zit-
tende Falange uit haar hoge machtsposi-
tie gezet! Hoe zijn leiders van Opus

Dei onlangs in staat gebleken, leden
van hun organisatie in topposities in de
Spaanse regering geplaatst te krijgen?

Een onbloedige revolutie

De ouderwordende generaal Franco,
Spanjes bewindsman gedurende meer
dan 30 jaar, is zich van zijn leeftijd
bewust. Hij is nu 77 jaar oud en naar
beweerd wordt gaat zijn gelOndheid
achteruit. Daarom is hij begonnen, stap-
pen te ondernemen om een veilige,
geweldloze machtsoverdracht van zich-
zelf aan zijn opvolgers te verzekeren.

Reeds vanaf de tijd dat generaal
Franco de absolute macht in handen
nam, heeft hij dat land met een sterke
hand geregeerd. Hij ziet dat er nu al
machten in zijn land aan het werk zijn,
die Spanje na zijn vertrek door een
tweede verschrikkelijke Burgeroorlog
uiteen zouden kunnen scheuren. Hij wil
dit niet weer laten gebeuren.

In 1966 lOrgde hij ervoor dat de Cor-
tes (parlement) een wet aannam die de
bevoegdheden die hij nu bezit aan twee
opvolgers zou overdragen - niet

slechts aan een. Franco immers is tevens
staatshoofd en premier van Spanje.

In juli 1969 benoemde generaal

Franco dus officieel prins Juan Carlos
tot zijn opvolger als staatshoofd. Hij
passeerde daarbij Juan Carlos' eigen
vader, don Juan.

Franco heeft reeds geruime tijd de
wens gekoesterd, het Huis van Bourbon
weer op de troon te herstellen als hij
van het to nee! verdwijnt. De prins van
Bourbon, Juan Carlos, zal direct de
hoogste verantwoordelijkheid als staats-
hoofd aanvaarden. Hij zal tevens Span-
jes eerste koning zijn sinds Alfonso in

1931 uit Spanje vluchtte.
Generaal Franco was slim genoeg in

te zien dat het niet voldoende loU zijn
geweest, prins Juan Carlos alleen maar

als opvolger aan te wijzen. Franco
diende er zeker van te zijn, dat de
ministers met de belangrijkste porte-
feuilles volledig achter de nieuwe
koning lOuden staan.

Spanjes enige wettige politi eke partij,

de Falange, was het niet met Franco
eens over deze in politiek opzicht explo-
sieve kwestie van het herstellen van
Spanjes monarchie. Velen in de Falange
verzetten zich openlijk tegen generaal
Franco.

Het werd dus duidelijk dat als
Franco zijn wi! wilde doordrijven, hij
buiten zijn oude partijgenoten om moest
gaan.

De fascistisch nationalistische Falange
had, vanaf de tijd dat ze gedurende
de Spaanse Burgeroorlog van 1936-39
de kant van Franco koos, onbetwiste
politieke superioriteit genoten.

Franco had toen zwaar op hen
gesteund en had hun leden tot voor kort
de belangrijkste posten in zijn regering
laten bekleden. In werkelijkheid heeft
Franco, teneinde zichzelf voor afzetting

te vrijwaren, op drie stutten gesteund:
(1) de Falange, (2) de Kerk, en (3)
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het leger. AIle drie zijn nu, naar ver-
luidt, innerlijk verdeeld.

Franco's kabinetsreorganisatie

Maar hoe kon generaal Franco dit
het beste doen, zonder sterke vijandig-
gezinde machten in Spanje zelf tegen
zich in het harnas te jagen?

De oplossing bleek tamelijk eenvou-
dig. Het voorbereidende werk voor
zijn meesterlijke machtsoverdracht werd
verricht door een weinig bekende,
machtige, betrekkelijk kleine, uiterst
bekwame organisatie, bekend als Opus
Dei.

Op 29 oktober 1969 ontsloeg Franco
in alle stilte 13 van de voornaamste
ministers uit zijn kabinet (die voor het
merendeel lid van de Falange waren).
Hij verving ze door leden of sympathi-
santen van de snel-groeiende, in
opkomst zijnde Opm Dei. Opus Dei
stond vierkant achter Franco in zijn
plan Juan Carlos weer de troon te doen
besti jgen.

Franco's beslissing zaveel van zijn
topministers te ontslaan en hen door
leden of sympathisanten van Opus
Dei te vervangen, bracht een storm van
protest en enig oproer teweeg onder de
verknochte aanhangers van de Falange.
En het opende de ogen van de wereld
voor de sneltoenemende macht van

OPllS Dei.

Opus Dei - briljante technocraten

Wat is dit eigenlijk voor organisatie?
Wanneer werd ze opgericht, en door
wie? Wat zijn haar doelstellingen?

Opus Dei werd in 1928 door Senor

Jose Maria Escriva (nu 67 jaar oud) in
Madrid opgericht. Hij richtte de orga-
nisatie oorspronkelijk op onder de naam
Grttpo Opus - "werkgroep."

Senor Escriva woont nu in Rome,
vanwaar hij de activiteiten van OPllS
Dei leidt. De werkelijke leider van de
beweging in Spanje is tegenwoordig
Senor Lopez Rodo. Het totale aantal
leden over de gehele wereld is niet
groot - naar men zegt ongeveer 50 tot
60 000 - waarvan slechts ongeveer de
helft in Spanje woont. Maar ze heeft
afdelingen in vele delen van de wereld

- in 68 landen. Haar macht en invloed
neemt snel toe.

In 1928 schreef Senor Escriva het
handboek dat Opus Delsten navolgen.

De ECHTE W AARHEID

Het is een verzameling van 999
kernspreuken of stelregels. De titel van
het boek is Camino (dat "De Weg"
betekent) .

Dit handboek wordt door haar led en
ijverig bestudeerd en nagevolgd.

Wat voor soort leden zijn het?

Punt een is dat het niet mogelijk is
zander meer tot Opus Dei toe te treden.
Mendient uitgenodigd te worden om
lid te worden. Het grootste deel van het

Wide World Photo

PRINS JUAN CARLOS - Aange-
wezen om Franco als staatshoofd
op te volgen.

publiek zau er nooit voor in aanmer-
king kunnen komen. De organisatie
trekt haar leden aan uit de kringen van
talentvolle of hooggeplaatste leden van
de samenleving.

Haar doe! is niet alleen maar uitbrei-
ding van het led ental. Ze is ge1nteres-
seerd in de kwaliteit der leden - niet
in kwantiteit.

April-Mei 1970

Haar leiders zijn zich bewust dat
50 000 ten volle toegewijde, intelli-
gente, waakzame, loyale, zelfopoffe-
rende, stuk-voor-stuk uitgekozen mensen
vee! meer kunnen presteren dan een
vee! groter aantal min of meer lauwe
aanhangers.

De doelstellingen

Het doe! van OPllS Dei is in de
mod erne seculaire wereld het katholi-
cisme meer effectief te maken en voor de
Kerk een groterc rol in were!dsc aange-
legenheden mogelijk te maken.

De organisatie bestaat uit zowe! leken
als geeste!ijken - hoewe! naar verluidt
minder dan 2% uit de geestelijkheid
afkomstig is.

Er zijn in dit genootschap twee ver-
schillende orden: cerstegraads ledcO'
(Numerarios) en tweedegraads leden
(Supernumcrarios) .

NlImerarios leggen de beloften van
celibaat en armoede af. Supemumerarios
huwen, doch worden verondersteld
Rink aan de zaak bij te dragen.

Senor Escriva gelooft dat een leek
even gemakkelijk heiligheid kan ver-
werven als een geesteli jke. Hi j legt er
de nadruk op dat leden van OPllS Dei
ernaar dienen te streven hun godsdienst
in hun prive-, persoonlijke en zakelijke
aange!egenheden in de praktijk te bren-
gen - evenals tijdens de mis of bij het
deelnemen aan kerkelijke plechtigheden.

Leden van Opm Dei ontkennen ten
stelligste dat ze een geheime organisatie
zijn. En ze beweren nadrukkelijk dat
het niet in hun bedoeling ligt zich i~
politi eke zaken te mengen.

Maar omstandigheden hebben deze
gedragslijn waarschijnlijk gewijzigd.

Het is een feit dat ze nu stevig op de
kussens van het politi eke gezag zitten

- vlak naast Franco en diens aan-
gewezen opvolger, Juan Carlos.

Juan Carlos' persoonli jke leermeester
is lid van Opm Dei. Het waren leden
van de OPllS Dei die tenslotte Franco er
toe overhaalden, Juan Carlos als zijn
opvolger aan te wijzen.

Opus Dei heeft vijanden. De nu uit-
gerangeerde Falange tracht haar macht
en invloed te ondermijnen - alles
blijkbaar zander succes.

Naar verluidt zijn sommige !ezuleten
verontrust.

De Paus verleende Opus Dei ofliciele

i
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erkenning (het eerste "Wereldlijke
Instituut" van de Kerk) in 1950.

Nu ze officiele pauselijke goedkeuring
hebben, zal het voor de Jezuleten of
andere r.-k. orden moeilijk zijn in of
buiten Spanje tegen hen in te gaan.

Het is duidelijk dat Opus Dei ernaar
streeft de politiek, het grote zakenleven,
de universiteiten, elk terrein waar macht
aanwezig is, de samenleving te be1nvloe-
den of in een andere richting te leiden.
Ze beheersen nu al veel banken, bouw-
en grondbedrijven, chemische maat-
schappijen, kranten en tijdschriften.

Is het te verwonderen dat veel men-
sen bewondering hebben voor Opus
Dei-Ieden?

.r ~
Ze zijn door jaloerse vijanden

""',aartsconservatieve religieuze fanatieke-
lingen," "een katholieke Mafia," "een
godsdienstige vijfde colonne," "een
soort katholieke vrijmetselarij" genoemd.
Daar hun macht zo uitgebreid is, worden
ze ook wel "Octopm Dei" genoemd.

Een ding is zeker. Deze weinig
bekende organisatie neemt snel in rijk-
dom, macht en invloed toe!

Spanje oogt naar de EEG

Een der voornaamste oogmerken van
Opus Dei (speciaal van Senor Ullastres,
de Spaanse ambassadeur bij de EEG) is
Spanje zo snel mogelijk bij de EEG aan

te sluiten.

In 1969 werd Senor Ullastres naar
Brussel uitgenodigd voor besprekingen

"'let de EEG over nauwere Spaanse
betrekkingen met de Gemeenschap.

Het staat vast dat de topfiguren in
het Spaanse kabinet de toetreding van
Spanje tot de EEG voorstaan.

Ook is het voor de tegenwoordige zes
leden van de EEG slechts natuurlijk,
Spanje eventueel als een volwaardig lid

der EEG te willen accepteren. Spanje
ligt op hun zuidwestelijke flank, en

haar geografische ligging zou wel eens

uiterst belangrijk kunnen blijken te zijn
waar het defensie betreft. De meeste

EEG-Ieden nemen aan dat Spanje in

de niet al te verre toekomst het beheer

over het in Engelse handen verkerende

Gibraltar zal krijgen.

Zeker, uiteindelijk beheer over Gib-

raltar door een van de EEG-Ianden zou
de Gemeenschap ongetwijfeld een waar-
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Feto; London Times

De Rots van Gibraltar, een strategisch gelegen fortificatie, is sinds 1704 in
Engelse handen geweest. De Spaanse regering beweert evenwel dat de
Rots eigenlijk Spanje toebehoort en dat de Britten overeen zouden moeten
komen, het aan Spanje over te dragen.

devolle politieke en militaire troef in
hand en spelen.

Toen Franz Josef Strauss (de voor-
malige Minister van Financien van

West-Duitsland) onlangs in Engeland

was, maakte hij het duidelijk dat hij ten

volle verwacht dat Spanje lid van de

EEG zal worden. Maar hij zei tevens
dat, met Franco aan het roer, het poli-

tieke klimaat in Spanje voor dat land
niet geschikt was om op dit ogenblik lid
te worden.

Men verwacht dat Spanje met een
"eerste-fase"-overeenkomst uit de onder-
handelingen die nu in Brussel hun
beslag krijgen, te voorschijn zal komen,
waarin de EEG-invoerrechten op de
export van Spaanse industrieproducten
over de komende zes jaren met 60%
verlaagd zullen worden.

Volgens de Londense Fillallcial Times

"sturen de Spanjaarden aan op volledig
lidmaatschap ill de EEG, maar hoe de
tweede fase van de overeenkomst er uit
zal zien, moet nog vastgesteld worden."

De eerstvolgende maanden

- en jaren

Hier is wat u kunt verwachten wat
zich in Spanje zal gaan afspelen.

Alles wijst in de richting dat een ver-
anderend Spanje in de nabije toekomst
lidmaatschap zal aanvragen - en aan-
genomen zal worden - als een vol-
waardig lid van de welvarende EEG!

Opus Dei is sterk genoeg te verzeke-
ren dat Franco's wensen en die van de
EEG in Spanje zullen worden nage-
komen.

Engeland zal 6f de worsteling moe
worden en Gibraltar aan Spanje over-
dragen, 6f de Rots door politieke
druk van buitenaf verliezen. Voor
een onthullende uiteenzetting waarom
Engeland in het bezit van de Rots
kwam, en ook waarom ze die zal verlie-
zen, schrijf om ons artikel Hoe SOLIDE
is de Rots vall Gibraltar?

Spanje zal de mantel van autoritair
isolationisme, waarin ze meer dan dertig
jaren gehuld is geweest, afwerpen. Ze
maakt goede vorderingen een moderne
natie te worden.

Haar bevolking van 33 000 000
mens en ziet in de EEG haar beste kans

- en hunkert ernaar lid van deze wel-
varende club te worden.

Let op Spanje! Groot nieuws zal daar
gemaakt worden - waarschijnlijk
gedurende dit jaar 1970. 0
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GEESTESZIEKTE?
Wat is de oorzaak van de hedendaagse verontrustende
toename in geestesziekte - en wat is er tegen te doen? Hier
zijn e/ementaire antwoorden op de kritieke vragen - met
persoonlijke toe/ichtingen van vooraanstaande artsen en

psychiaters.

GEESTELIJKE gezondheid is een
bezit van onschatbare waarde.
Maar tegenwoordig zijn er maar

al te veel mensen bezig deze kostbare
gave te verliezen.

In de Verenigde Staten is een op de
tien geestesziek of lijdt in zekere mate
aan emotionele onevenwichtigheid en
minder ernstige geestelijke storingen.
Een dergelijke toestand - hoewel ge-
woonlijk minder ernstig - heerst ook
in andere landen van onze mod erne
Westerse maatschappi j.

Maar W AAROM?
Is het iets natuurlijks, mentaal of

emotioneel ziek te zijn?

De waanvoorstelling waarin
we verkeren

De moderne mens heeft gedacht dat
als hij een hoge levensstandaard zou
kunnen hebben, een goed inkomen,
meer vrije tijd, onderwijs en vrijheid
om te doen wat hij wil - met inbegrip
van sexuele vrijheid - hij automatisch

gelukkig zou zijn.
Tegenwoordig bevinden zich meer

mensen dan ooit tevoren in deze om-
standigheden. En wat is het resultaat?

"In plaats tot geestelijke gezondheid,
hebben deze omstandigheden tot een
nog nooit eerder voorgekomen toename

van geestesziekten geleid, en zelfs tot
nieuwe vormen van geestelijke afwijkin-
gen. .." Aldus Dr. Ludwig Yon Berta-
lanffy, een welbekende Canadese
psychiater, sprekef\d tot 400 artsen en

door Dr. Eugene M. Walter

psychiaters, die op een alom met bijval
begroet "Symposium over Schizofrenie"
aanwezig waren, dat enige maanden
geleden in Shreveport, in de Ameri-
kaanse staat Louisiana, gehouden werd.

lets ontbreekt er duidelijk in de jacht
van de moderne mens naar geluk en
innerli jke vrede. lets veroorzaakt zijn
verschrikkeli jke geesteli jke ongesteld-
heid.

Maar wat?

Te veel spanningen?

Dr. von Bertalanffy ging verder met
uiteen te zetten: "Men zou kunnen zeg-
gen dat het de spanning van het mo-
derne leven is, die tot geestelijke stoor-
missen leidt en in afzonderlijke gevallen
is dat zeer zeker waar. Maar ais een aI-
gemeen geidende verklaring gaat het
niet op."

Daarna toonde hij aan dat de Tweede
Wereldoorlog "in Europa een onverge-
lijkelijke druk uitoefende." Zaken, ge-
zinnen en huwelijken werden ontwricht;
honger en angst voor de dood waren
steeds aanwezig; en politieke onderdruk-
king was meedogenloos. Maar ondanks
dit alles "verminderden psychoses en
neuroses en werden eerder beter in
plaats van het verwachte tegendeel."

En zo is het herhaaldelijk in de loop
der geschiedenis geweest! Tijden van
spanning en beproeving hebben vaak

het beste in de mens naar voren ge-
bracht. Zulke tijden kunnen het karakter

0'

versterken en de geestelijke gezondheid
zelfs ten goede komen.

Aan de andere kant, als geestelijke en
emotionele zwakheid al aanwezig ell
diep geworteid is, maar onder de op-
pervlakte ligt, kan spanning deze zwak-
heid naar boven brengen en bloot leg-
gen. Ais iemand niet in staat is deze
spanning het hoofd te bieden, kan het

de factor zijn die ernstige geestelijke en
emotionele storingen teweegbrengt.

Maar spanning is niet de grandoor-
zaak van geestelijke storing. Veel men-
sen hebben bewezen, dat het mogelijk is
met succes spanning te weerstaan - met
inbegrip van de ongewone pressies van
onze koortsachtige moderne wereld ~
zonder "er onder door te gaan".

Maar als spanning niet de voornaam-
ste reden voor geestesziekte is, wat is
het dan weI?

En waarom sterkt spanning sommige
mens en en breekt anderen? Waarin be-
staat het verschil?

Commentaar van een welbekende
dokter op het symposium geeft een
waardevol inzicht in deze prablemen.

De straf voor toegeeflijkheid

Dr. Robert Prall is een vooraanstaand
kinderpsychiater en vader van vijf kin-
deren. In een persoonlijk interview ver-
klaarde hij aan reporters van De ECHTE
W AARHEID:

"Ik ben een sterk voorstander van
discipline. Daarmee bedoel ik niet dat
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men een kind steeds slaag moet geven,
maar kinderen er toe brengen zich te ge-
dragen is iets dat veel kan bijdragen om
heel wat emotionele problemen te voor-
komen en in het bijzonder problemen
der jeugdcriminaliteit.

"Overtredingen beginnen in het
gezin, al heel vroeg in het leven. Het

kind van drie of vier jaar dat uit de
hand loopt, is met 17 een jeugdige mis-
dadiger. Verstandige kinderopvoeding
elimineert jeugdmisdadigheid."

Dr. Prall zegt dat de kinderopvoe-
ding "van het zich vrij uitdrukken" te
ver gegaan is. "Er zijn te veel mensen,"

zegt hij, "die artikelen van kinderpsy-
chiaters en kinderpsychologen lezen en
denken, dat zij hun kind niet ,geremd'

~r~f ,verdrongen' willen laten opgroeien.
~et kind mag van alles doen en zij

overdrijven schromelijk wat toegeeflijk-
heid betreft."

"Ouders kunnen tegenwoordig geen
nee zeggen. Maar goede vaders en moe-
ders zeggen nee. Zij zeggen genoeg is
genoeg. Zij stellen redelijke bedtijden

vast voor de kleine drie- of vierj arige en
zorgen er dan ook voor dat hij naar bed

gaat. Evenzo zetten zij een tijd voor
de tieners waarop zij thuis moeten
komen."

En wat heeft dit allemaal te maken
met geestesziekte? Het heeft er alles
mee te maken!

Geestelijke en emotionele discipline
moeten aangeleerd wordell. Deze uiterst
belangrijke karaktereigenschappen moe-

LCln de kinderen, te beginnen op een
~eel prille leeftijd, door hun ouders

worden bijgebracht.
Maar vanwege dwaze ideeen van toe-

geeflijkheid, leren maar heel weinig ou-

ders tegenwoordig hun kinderen zich
geestelijk en emotioneel te beheersen.
Ais het kind dan opgroeit en met verant-
woordelijkheden van volwassenen te
maken krijgt, is het hem te veel. Hij
breekt onder de druk. Dit is een belang-
rijke reden, waarom er zo'n verontrus-
tende toename in geestelijk en emotio-
neel gestoorde jonge mensen is.

Het lijkt wel dat ongeveer het enige
gebied, waarop ouders nog enige dwang
op hun kinderen uitoefenen, het gebied
van hun schoolopleiding is. Het is een
vreemde paradox, maar ouders die ui-
terst toegeeflijk in het sociale- en
gevoelsleven van een kind zijn, kunnen
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heel streng zijn in de eisen, die zij aan
hun kinderen stellen wat de school-
opleiding betreft.

En waarom hebben ouders deze ver-
draaide wijze van aanpakken?

Omdat de almachtige gulden of frank
voor de ouders het levensdoel is. En zij
brengen hoge cijfers in verband met sta-
tus, een goede toekomstige baan en een
hoog inkomen voor hun kinderen. Dus
oefenen zij druk uit op hun kinderen op
dit ene gebied van hun leven en ver-
waarlozen bijna aIle andere!

Dr. Prall zegt dat "kinderen tegen-
woordig te veel academische druk wordt
opgelegd, terwijl de ouders de opvoe-
ding van het ,hele kind' verwaarlozen.
Dit is aanleiding dat knappe kinderen
met een hoge intelligentiequotient op-
standig worden, neuroses ontwikkelen
en uit het school- en sociale leven ver-
dwijnen."

Toegeeflijkheid verwekt geestelijke
problemen. Z6 eenvoudig is het. De
maatschappi j begint vandaag de straf
voor deze verkeerde filosofie te oogsten.

Maar er is een tweede - en zelfs nog

meer fundamentele - oorzaak van het
ontstaan van de tegenwoordige wijd-
verspreide geestelijke en emotionele
ziekte, die "hand in hand" gaat met toe-
geeflijkheid.

Heeft het leven een doel?

Indien de wereld werkelijk het doel
en de betekenis van het leven zou be-
grijpen, dan zouden we niet zo van gees-

tes- en emotionele ziekten te lijden heb-
ben zoals dat heden ten dage het geval
is. We zouden een werkelijk DOH in
het leven hebben - zowel individueel

als gezamelijk - en we zouden met ener-
gieke vastberadenheid er naar streven
dat doel te bereiken. Ais er van tijd tot
tijd spanningen en moeilijke situaties
optreden - wat onvermijdelijk. is -

zouden we de reden voor zulke beproe-
vingen begrijpen. En we zouden die
overwinnen in plaats van het onderspit
delven.

Wij zouden weten wat de mens is,
waarom wij hier zijn, en hoc dat doel te
bereiken. Wij zouden weten waarheen
we op weg zijn. \Xlij zouden begrip
hebben voor de wetten die geluk en
welzijn regelen en bevorderen.

Maar tegenwoordig zijn we onze weg

9

HOE
UW ABON N EMEN TOP DE
ECHTE WAARHEID BETAALD IS

ZO velen vragen: "HOE komt het dat
mijn abonnement al betaald is? W AAROM
kan ik dat zelf niet betalen? HOE kunt u
een tijdschrift van zo'n kwaliteit uitgeven,
zonder enige advertentie-inkomsten?"

Het antwoord is verbazingwekkend, maar
toch z6 eenvoudig! De ECHTE WAAR-
HElD is volkomen uniek. Uw reeds betaald
abonnement is daar slechts een voorbee!d
van. Dit tijdschrift geeft u INZICHT in de
zich sne! wijzigende toestanden in deze
wereld - de sociale kwesties, onze gezins-
problemen en uw persoonlijke vraagstuk-
ken. Wij geven u de betekenis en het doel
van het menselijk bestaan.

Andere nieuwsmedia rapporteren vaak
alleen maar het nieuws en de vele wantOe-
standen in deze wereld. De ECHTE W AAR-
HElD geeft u evenwel het hoe en het
waaro1l1 en hoe de praktische oplossingen
er ui t zullen zien!

De moderne wetenschap heeft zich
uitgegeven als de "Messias", die de wereld
van haar problemen zou verlossen. In
tien jaar tijds is de wetenschappelijke
kennis verdubbeld - maar in die zelfde tijd
hebben de wereldproble1l1e1l daar gelijke
tred mee gehouden!

Het communisme kwam naar voren met
de leus: "Anderen hebben aangetoond hoe
(slecht het met} de wereld is; we moeten
daarom de wereld veranderen!" (Karl
Marx.) Vandaag - na vijftig jaar com-
munisme - kunt u het resultaat zien in
het verschil tussen Oost- en West-Berlijn!

Wetenschap, technologie, communisme en
fascisme hebben bewezen valse verlossers te
zijn! Alles wat de mensen tot dusverre
geprobeerd hebben, heeft deze vraagstukken
niet op kunnen lossen. Zij kennen de WEG
niet die naar VREDE leidt - zelfs de ZIN
VAN HET LEVEN kennen zij niet.

De redakteuren van De ECHTE W AAR-
HElD hebben het daarom gewaagd-
zonder zich hiervoor te verontschuldigen
- om naar die Bron te gaan, die de ant-
woorden geeft en met onfeilbare zekerheid
de oplossingen aan de hand doet. Ongeveer
een derde ervan bestaat uit toekomstvoor-
spellingen die, naar het schijnt, door geleer-
den, godsdienstige organisaties, regeringen
en opvoedkundigen volkomen over het
hoofd zijn gezien. Toch hebben de
gebeurtenissen van de afge!open 2500 jaar
bewezen dat deze voorspellingen volkomen
betrouwbaar waren!

Men weet eenvoudig niet dat we ons voor
een bepaald doel hier op aarde bevinden
en dat dit onbegrepen Boek in feite de
Handleiding is, waarin onze Schepper het
doe! van ons bestaan uiteenzet! Het heeft
te maken met de huidige wereldsitUatie.
Maar het slaat niet alleen op deze tijd-
de voorspellingen verschaffen ons ook een
blik in de toekomst! Er bestaat gee1l andere
Bron waardoor we de tijd waarin we nu
leven beter kunnen begrijpen! En de Auteur
van deze Bron zegt: "Om niet hebt gij het
ontvangen, geeft het am niet."

Wij geven u de zuivere waarheid! Ze
is onbetaalbaar - we kunnen er eenvoudig
niets voor vragen. Dat is ons be!eid. Een
naar verhouding klein aantal medewerkers
heeft zich vrijwillig bij ons aangesloten om
dit unieke beleid mogelijk te maken. Wij,
en zij, danken u uit de grand van ons
hart dat u het ons mogelijk maakt, u te
dienen. Het is werkelijk "meer gezegend
te geven dan te ontvangen." Dank u wel
dat u ons dit plezier gunt!
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kwijt. Wij hebben de enige Bran, die
ons de antwoorden op de grate vragen
van het leven kan geven, verworpen. En
we breken, naar het schijnt straffeloos,
die onverbiddelijke wetten, die het men-
selijke gedrag ordenen en ons welzijn
waarborgen. Wij hebben de echte waar-
den door allerlei ijdele en schadelijke
bezigheden vervangen.

En dan vragen we ons nog af waarom
we geestelijk en emotioneel gestoord
zijn!

Neem bijvoorbeeld eens de huidige
rage voor pillen.

Tegenwoordig nemen we een aspi-
rientje voor de hoofdpijn, een pil om te
kunnen slapen, een tabletje om wakker
te worden, een poeder voor een maag
die van streek is, en een eindeloze
stroom sigaretten, koffie, cola-dranken,
enz. om de verschillende spanningen ge-
durende de dag het hoofd te bieden.
Wij schijnen te geloven dat deze dingen
in iedere behoefte van het leven kunnen
voorzlen.

Sommigen schijnen zelfs te geloven
dat verdovende middelen in hun gods-
dienstige behoeften kunnen voorzien!

Dr. Albert Moraczewski, die als drug-
expert aan de conferentie deelnam,
zei: "Iedereen verlangt naar God, maar
de jonge mensen van tegenwoordig vin-
den geen vervulling van dit verlangen in
godsdienstige kringen, en daarom keren
zij zich tot verdovende middelen....
Sommigen werden wijsgemaakt dat ver-
dovende middelen de vragen: ,Wie ben

ik?' en ,Wat is de bedoeling van de
wereld?' zullen beantwoorden. Maar dit
is een valse weg die naar wanhoop
leidt."

Zoals Dr. Moraczewski verder ver-
klaarde, leidt het soms ook tot moderne
vormen van hekserij. Culten van heksen
en tovenaars schieten in vele steden op,
vaak in of in de buurt van wijken waar
verdovende middelen veel in gebruik
zijn. Zulk experimenteren kan tot de ern-
stigste soort geestelijke tragiek leiden.
Toch kiezen sommigen dit pad van ver-
derf.

Toegeeflijkheid en het gemis aan een
waar doel eindigen in afwezigheid van
begrip voor het doel van het leven - en
voor de wetten die het bereiken van dit

doel regelen.

Daar dit de oorzaak is, bestaat de OP-
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LOSSING eruit, de betekenis van het
leven te vinden.

Wanneer men de zin van het leven
kent, kan men ook zijn problemen in
het juiste perspectief zien. En lang voor-
dat een probleem ernstig genoeg wordt
om geestesziekte te veroorzaken, kan het
worden opgelost.

Maar is dit de geneeswijze die tegen-
woordig op de geestelijk zieken wordt
toegepast?

Behandeling van het gevolg

Artsen en psychiaters die de zieken
van geest behanaelen, geven toe dat zij
geen antwoorden hebben op de grote
vragen van het leven. Daarom zou het
onredelijk zijn van hen te verwachten
dat zij hun patienten deze voorlichting
verschaffen of hun laten zien hoe het
toe te passen. Zij zijn gedwongen an-
dere behandelingsmethoden toe te pas-
sen - methoden die het gevolg behan-
delen, niet de oorzaak.

Een lO'n methode is psychoanalyse.
Hierbij Iigt de patient op een rustbank
en prabeert zijn onderbewustzijn te on-
derzoeken om te zien of hij kan ontdek-
ken wat hem eigenlijk scheelt. Met an-
dere woorden, hij lOekt in zichzelf naar
de antwoorden. Maar daar zijn juist de
problemen - niet de oplossingen! Hij
moet BUITEN zichzelf zoeken - naar
Degene die hem geschapen heeft - om
de antwoorden te vinden.

Een andere methode is het toepassen
van "shockbehandelingen." Maar luis-
ter eens naar deze openhartige erken-
ning van Dr. Wilfred Dorfman, een
eminent dokter en schrijver. Hij zei op
het Symposium: "Ik zou hierbij graag
de verklaring willen afleggen, dat elek-
troshockbehandeling schade aan de her-
senen veroorzaakt - en dat is niet
slechts van tijdelijke aard." Hij ver-
volgde met te verklaren dat hij vele pa-
tienten gekend heeft - met inbegrip
van enigen die nu artsen en psychiaters
zijn - die aan zo'n kwetsing Iijden.
Hij zei dat hij met mensen gesproken
heeft, die nu "open plekken" in hun
geheugen hebben na slechts drie of vier
behandelingen - en hij kon zich alleen
maar de gevolgen op diegenen voorstel-
len, die 30 it 40 van zulke behandelin-
gen hebben ondergaan (iets wat niet lo

ongewoon is als u wel lOU den ken !)

Een andere veel toegepaste behande-
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lingsmethode vormen medicamenten.
Maar zoals elke dokter zal toegeven,

"bezit ieder medicijn nevenverschijnse-
len. Het probleem is het juiste middel
voor de juiste patient te vinden." Dit is
hoofdzakelijk een proces van experi-
menteren. De dokter die medicamenten
gebruikt, is van mening dat hij de
nadelen tegen de mogelijke voordelen
moet afwegen.

Sommige dokters gebruiken nog an-
dere behandelingsmethodes of verschil-
lende combinaties van behandelingen.
Maar GEEN van deze methoden behan-
delt de oorzaak, geen enkele leert de pa-
tient waar het in het leven om gaat,
zodat hij zijn probleem eens-en-voor-al-
tijd kan overwinnen.

Evenals geesteIijke gezondheid zel-
is de wetenschap waarom wij hi~
zijn, wat ons levensdoel is, hoe wij het
bereiken, onbetaalbaar, en toch gratis I U
kunt het verkrijgen door vandaag nog te
schrijven om onze gratis brochure De
zeven regels voor sltcces.

Waak ervoor dat u geen slachtoffer
van geesteli jke en emotionele ziekte
wordt. Voorkom zo'n tragedie door lilt
te besluiten het doel en de zin van het
leven te leren kennen. 0

f}ti schrijven
ONZE LEZERS

(V ervolg van pagina 2)
eJ

abonnement. Wat ik in andere tijd-

schriften mis, ontvang ik in uw blad."

G. v.d. M., Den Haag

"Met volle bewondering lazen wij
uw stuk in De ECHTE W AARHEIDover
,Waarom moet de mens Iijden?' [mei

1969]. Wij hebben het stuk vele malen
gelezen en wij hebben er werkelijk
hulp aan gehad, omdat u het zo dui-
delijk en eenvoudig schrijft, geen lang-
gerekte theorieen lOals de geleerden
. . . het vaak doen, maar gewoon de
waarheid."

J.F.v.A., Apeldoorn

. Dit artikel is nt, herdmkt gewordell.

Mocht 11 het toen het voor het eerst
verscheell, gemist hebbell, schrijft 11OIlS
dall om eell gratis exemplaar hiervall.



De MODERNE
ROMEINEN

t

!

~&,x'it N:;;"I"W: 0",=,=-<=,""=m"".","""""",,,,,,,,..,,.,,",,~"'''''''*'''<=W-=-"'''''''"''''''''',s,-=-=,",,,,,,O"'~~'''3

DEEL II.

Plotseling is er in Amerika, Engeland en andere Westeuropese
landen een dramatische op/eving in astr%gie waar te nemen.
Het is er "big business." Ze/fs hekserij is achtenswaardig
geworden. Hoe is dit moge/ijk - in deze tijd van de

computer?

\\.I
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Z EG ROB, HEB JE AL MET JE BAAS

gesproken over dat lumineuze

" idee van je hoe de zaak zich
geld kan besparen?"

"AIsjeblieft niet! Niet vandaag,
Frans! M'n baas schi jnt met z'n ver-
keerde been uit bed gestapt te zijn. En
ik ben een Aquarius, zie je. M'n astrolo-
gische voorspelling zegt een leiding-
gevend persoon in een boze bui te
mijden."

Of luister eens naar deze conversatie
tussen twee dames - "Janny, 'k geloof
dat ik m'n besluit genomen heb - ik

ga met George trouwen. Hij is voor mij

de ware Jakob. We zijn allebei een

(."Ram. En hij is precies wat de horoscoop
zegt - romantisch, voorkomend, gal-
lant, ridderlijk, hartstochtelijk - alles".

Ongelooflijk? Welnee, zoiets begint
heel gewoon te worden. Astrologie, spi-
ritisme en het occulte hebben in de
wereldwijze en moderne naties van onze
tijd vaste voet gekregen.

"M ystieke revolutie"

We leven tegenwoordig in de tijd
van marihuana, "speed", LSD en andere
geestverwarrende drugs - van psyche-

delische muziek, bizarre kunst en mode.
Nu beleven we de "mystieke revolutie".

Ontelbare mensen die weinig soelaas

in het conventionele Christendom heb-
ben gevonden, zoeken nu geestelijke
verlichting door te proberen "hun geest

te verruimen," het ongewone en onge-
bruikelijke te exploreren, of de een of

door Gene H. Hogberg en Paul Kroll

andere psychische opwinding of sensatie
te ondergaan.

Het Amerikaanse dagblad voor de
zakenwereld, de Wall Street Joll1'llal,

een krant die nu niet bepaald op sensa-
tie belust is, schreef: "Hekserij houdt
duizenden mannen en vrouwen in het
land in haar ban gevangen. En Ameri-
kanen keren zich niet alleen tot hekserij,
maar oak tot sterrenwichelarij, spiri-
tisme, allerlei psychische verschijnselen
en zelfs duivelaanbidding."

Een weekblad in de VS schat dat 10
miljoen Amerikanen "verstokte aanhan-

gers" van het horoscooptrekken zijn.
Het meldde dat er bovendien nog 40
miljoen anderen in dat onderwerp lief-
hebberen. "Het heeft er aIle schijn van
dat wat eertijds als een occulte activiteit
werd beschouwd, een zich snel ontwik-
kelend populair geloof is," schreef het
blad.

Het was precies eender bij de Romei-
nen vlak voordat het imperium ineen-
stortte. '

"Voorspellende astrologie, zoals waar-
zeggerij en occultisme, maakt gewoon-
lijk opgang in tijden van verwar-
ring, onzekerheid en het uiteenvallen
van het godsdienstig geloof. In de
tijd dat het keizerrijk in verval raakte,
waren astrologen en meer van dergelijke

tovenaars actief bezig in Rome, en tij-

dens de grote, telkens terugkerende
pestplagen in de 17de eeuw kwamen ze

in geheel Europa wijd en zijd VOOLDe

huidige nieuwe generatie van sterrenkij-
kers beweert dat ze reageren op een
zelfde gevoel van desintegratie en ont-
goocheling" (Time, 21 maart, 1969).

"Grootste opleving sinds de
val van Babylon"

In Canada is het idem ditto. Robert
Thomas Allen schrijft in het nummer
van oktober 1969 van Maclean:

"
. . . Canadezen laten zich in met wat

waarschijnlijk de grootste opbloei van
astrologie sinds de val van Babylon
IS. . .

"Niemand kijkt je nu zelfs meer
scheef aan wanneer je zegt dat je maan
in Vissen staat. Horoscopen verschijnen
nu, net als recepten of modenieuws,
geregeld in de meeste damesweekbla-
den. .. Een cursus in astrologie in de
herfst van verleden jaar trok in Toronto
aan het Centennial College of Applied
Arts and Technology stampvolle avond-
cursussen en staat oak dit najaar weer
op het programma. . .

"Afgezien van dit alles," vervolgt
Allen, "is er een toegenomen belang-
stelling voor tarokkaarten, numerologie,

koffiedik- en handwaarzeggerij . . ."

Weinig mens en schijnen echter te

begrijpen waarom deze tendens zich

heeft ontwikkeld.

"Geweldige toename" in Engeland

Het nieuwe tijdperk van het

"psychische" heeft zich in Engeland
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misschien nog wel dieper verankerd dan
waar ook in de Westerse wereld.

De respectabele Sunday Times uit
Engeland schat dat meer dan tweederde
van de Engelse volwassenen hun horo-
scoop lezen. Hiervan neemt ongeveer een
vijfde - dat is zeven miljoen - deze
seneus op.

We vragen nogmaals, hoe kan dat?
Sommigen schatten dat meer dan een

derde van de volwassen Engelse bevol-
king in waarzeggerij en bijna de helft
in telepathie gelooft. "Het is verbazing-
wekkend," rapporteerde de Times, "dat
14 procent beweert, persoonli jk telepa-
thie ervaren te hebben."

Een studie in Engeland heeft aange-
toond dat daar misschien wel 20 000
heksen actief werkzaam zijn. Sinds
1951, toen de laatste wet tegen heksen
uit de wetboeken werd geschrapt, heeft
Engeland een ware epidemie van zwarte
kunst meegemaakt. De heksen uit dat
land zijn zelfs voor de televisie opge-
treden. Ze hebben de nieuwste technie-
ken overgenomen om hun image bij
het publiek te versterken. Ze houden,
net als leden van elke andere goed
bekendstaande organisatie, conventies,
persconferenties, schrijven boeken en
houden lezingen.

De Nederlandse astroloog H. Cos-
man zei onlangs: "Sinds de Tweede
Wereldoorlog is de astrologie een
vertrouwd begrip geworden. Vrijwel
aIle periodieken publiceren horoscopen,
horoscooprubrieken of wat daarvoor
doorgaat. Er zijn in Nederland zeker
zesduizend mensen die zich actief met
astrologie bezig houden, maar wat mis-
schien nog meer zegt: vooral in de
betere kringen sti jgt de beiangstelling
sterk" (Elseviers Weekblad, 26 april
1969, bIz. 141.)

De vraag ernaar stijgt enorm

Aan de hand van enkele schokkende
feiten kan men een indruk krijgen hoe
snel sterrenwichelarij wel is toegeno-
men. Twintig jaar geleden waren er in
de Verenigde Staten nauwelijks 10
kranten die elke dag astrologische
voorspellingen bevatten. Tegenwoordig
verschijnt er in 1 200 van de 1 750
dagbladen de dagelijkse rubriek van
hoe men kan "leven volgens de sterren."

Een bepaalde Amerikaanse uitgeverij
van tijdschriften geeft zo'n 30 verschil-
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lende horoscoopbladen uit. In 1968 ver-
kocht ze 8 miljoen exemplaren van haar
zakformaatedities.

In de betere boekhandels in elke wil-
lekeurige plaats zijn tegenwoordig
planken gereserveerd voor boeken over
astrologie en de occulte wetenschappen.

Er zijn horoscoopkookboeken, boeken
over hoe men volgens de sterren op
dieet kan leven, astrologische richtlijnen
voor schoonheidsbehandeling, en natuur-
lijk ook voor liefde en huwelijk.
Andere boeken gaan nog veel dieper op
dit onderwerp in. In de Boekbespreking

De vijf oorzaken voor de val
van Rome, zoals deze uit de
werken van vooraanstaande ge-
schiedschrijvers van de Romeinse
wereld afgeleid kunnen worden,
zijn:

(1) De ontwrichting van het
gezin en de snelle toename in
echtscheidingen.

(2) De steeds hoger opge-
schroefde belastingen en de
buitensporige gelduitgaven.

(3) De groeiende rage voor
genot en de verruwing van de
sport.

(4) De stijgende produktie in
de bewapeningsindustrie ten
einde het hoofd te bieden aan
de steeds groeiende bedreiging
van de veiligheid door vijande-
lijke aanvallen - terwijl de
ware vijand het in verval raken
van de samenleving binnen de
eigen grenzen was.

(5) Het uiteenvallen van de
godsdienst in ontelbare en ver-
warren de vormen, waardoor de
mensen geen onveranderlijke
leidraad werd gelaten.

van de New York Times van 11 augus-

tus, 1968 stond:

"Amerikaanse uitgevers hebben de
laatste tijd ontdekt dat er veel geld ver-

diend kan worden wanneer men lezers

ervan kan overtuigen dat de fout niet

bij henzelf ligt, maar bij hun sterren.

Boeken over parapsychologie, mystiek

en de onderwerpen die er onvermijde-

lijk op schijnen te volgen - yoga, ESP,

helderziendheid, voorkennis, telepathie,

astrologie, heksen, mediums, geesten,

Atlantis, psychokinetiek, profetie en
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bovenal re"incarnatie - maken

bloeitijd door."

Toneel en televisie

De recente hippie-musical "Hair" is

vol astrologische implicaties. Een astro-
loog stelde de datum voor de Broadway

premiere vast.

Een van de hits in "Hair" is

"Aquarius" ("Waterman"). Volgens
dit liedje gaat de wereld een betere tijd

tegemoet, het Aquariustijdperk, als

gevolg van een kleine verschuiving elke

lente in de positie van de zon ten

opzichte van de sterren.

Verder is er de film "Rosemary's

Baby." Het gaat over een vrouw die

meent dat de duivel de vader van haar

kind is. De film heeft tot nog toe 40

miljoen dollars opgebracht, waardoo~

deze als kassucces onder de 50 grootste

hits van aIle tijden gerekend mag

worden.

Astrologie en aanverwante mystieke

fenomenen oefenen ook op de televisie

en radio een toenemende invloed uit.

Het is niet ongewoon voor .helderzien-

den in hun eigen "shows" als gastheer

op te treden waarin ze voorspellingen

voor beroemde gasten maken.

In Amerika kan men op de radio

luisteren naar het trekken van horosco-
pen en discussies hierover door befaam-

de astrologen.

TV Guide van 4 oktober 1969,
vermeldt van sommige vooraanstaande

figuren in de televisiewereld dat ze

gewoon zijn "hun favoriete sterrenkij-

ker te consulteren voordat ze besluite~

waar en wanneer ze hun contracten

zullen tekenen, op welke avonden hun

voorsteIlingen behoren uitgezonden te

worden, wie hun gas ten en medewerkers

behoren te zijn, en welk soort shows ze

moeten presenteren."

een

Waarom al die belangstelling?

Maar waarom bestaat er in de Wes-
terse wereld in deze ogenschijnlijk ver-
lichte 20ste eeuw zo'n plotselinge
opleving van astrologie en het occulte?

De belangrijkste redenen zijn 1) een
door vrees bevangen, onzeke.r tijdsge-
wricht, en 2) het kennelijk falen der
orthodoxe religie om uitleg en beteke-
nis aan de wereld van vandaag te geven.

De huidige wereld is vol gevaar en
onzekerheid. Misdaad, oproer, prates-
ten, nucleaire proliferatie, inflatie en
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vervuiling - dat zijn de onderwerpen
waar de koppen van onze kranten uit
opgemaakt worden.

Intussen hebben de georganiseerde
kerkelijke groeperingen in veler ogen
hun betekenis voor een verwarde gene-
ratie verloren. Miljoenen mensen protes-
teren tegen het "irrelevante" van de
traditionele godsdienstige opvattingen
en beginselen.

Een opinieonderzoek door het Gallup
Instituut bracht in het begin van 1967
aan het licht dat het merendeel der
Amerikanen - 57% - vond dat de
godsdienst haar invloed op het Ameri-
kaanse leven aan het verliezen is. Tien
jaar tevoren was het deel dat deze opi-
nie was toegedaan slechts een kwart
hiervan, n.1. 14%. "Dit," zo zei George

~:::;allup die dit onderzoek hield, "wijst
op een van de meest dramatische ver-
schuivingen in onderzoekingen omtrent
het leven in Amerika." De in Neder-
land in de afgelopen jaren gehouden
opiniepeilingen over dit onderwerp heb-
ben een zelfde beeld geschetst.

Een professor in de sociologie aan de
Universiteit van Washington deelde
mee dat "sociologen betogen dat in een
stabiele maatschappij, godsdienst de
nodige antwoorden verschaft op de
grote levensvragen, de dood en de
bestemming van de mens. Maar wan-
neer de stabiliteit ondermijnd is, krijgen
de mensen een gevoel van onzekerheid
en, in een eigenaardige toestand van
ontvankelijkheid, wenden ze zich wan-
hopig in allerlei richtingen,

.
zoekend

"-'naar
nieuwe antwoorden.

"Sommigen zoeken binnen het ver-
band der georganiseerde godsdiensten
naar nieuwe antwoorden. Vandaar zulke
tendensen als ,het spreken in tongen,'
,ondergrondse missen' of het inlassen
van jazz en moderne dansen in gods-
dienstoefeningen."

Maar meestal wordt bliiten de kerk
naar "nieuwe antwoorden" gezocht en
dit heeft de opleving in de belangstel-
ling voor astrologie en het occultisme
nieuwe impuls gegeven.

20 was het ook in Rome, in de tijd
toen het machtige imperium begon af te
brokkelen.

Traditionele godsdienst
bevredigde niet

De oorspronkelijke panth6stische
Romeinse godsdienst bezat, hoewel hei-
dens van aard, zekere morele principes

Foto: Ambassador CoJfege
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die meehielpen de Romeinse maatschap-
pij te verenigen en het Romeinse patrio-

tisme te bevorderen. Maar de verwar-
rende, abstracte religieuze begrippen
ervan vulden het geestelijk vacuum
van het Romeinse yolk niet op. Dit
was vooral het geval onder de zich
snel uitbreidende klasse van vrijge-
maakte slaven, wier voorouders oor-
spronkelijk niet uit het Italiaanse
schiereiland, maar uit het Midden
Oosten stamden. Deze mens en voelden
zich geheel thuis met de ingevoerde
oosterse zonneculten en mystieke gods-
diensten die het imperium begonnen
binnen te stromen.

Samuel Dill schreef in
Roman Society in the Last
the Western EmPire:

"De oude godsdienst van Latium
[een gebied in ItaW! dat geassocieerd is
met het ontstaan van Rome), hoewel
door de conservatieve patriotten geeerd
en verdedigd als het symbool van natio-
nale grootheid, verschafte in de vierde
eeuw [no Chr.) weinig voedsel om de
sterke religieuze verlangens van de tijd
te vervullen . . .

"Het heidense geloof dat werkelijk
levend was, dat devotie opwekte en zie-
len beYnvloedde . . . kwam uit het
Oosten - uit Perzie, Syrie, Egypte. . .
Buitenlandse kooplui, uitheemse slaven,
reizigers, en soldaten die van lange
veldtochten in afgelegen gebieden
terugkeerden, introduceerden voortdu-
rend godsdienstige nieuwigheden die de
lagere klasse, steeds het meest ontvanke-
lijk voor religieuze opwekking, boeiden
en daarna tot de culturele en bevoor-
rechte klassen doordrongen" (biz. 74-,
76, 78).

Een andere geschiedschrijver van de
Romeinse wereld, Jerome Carcopino,
schreef eveneens over het in verval
raken van de traditionele Romeinse
godsdienst. Let eens op hoe in principe
de grote verwarring over godsdienst,
moraliteit en mystiek in Rome parallel
liep aan toestanden zoals deze vandaag
bestaan.

"Een groot spiritueel feit domineert

de geschiedenis van het [Romeinse)
rijk: de opkomst van een persoonlijke

godsdienst die ontstond na de verove-
ring van Rome door het mysticisme uit

het Oosten.

zijn werk
Centllry of
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"Het Romeinse pantheon bleef
'

voortbestaan, ogenschijnlijk onveran-
derlijk. . . Maar geestelijk gesproken
hadden de mensen zich reeds van de
oude godsdienst afgekeerd; die vereiste
nog wel het nakomen van uiterlijk
ritueel, maar heerste niet langer over
hun harten of hun geloof.

"
. . . met haar gebeden geformuleerd

in de. stijl van een wettelijke overeen-
komst en zo droog als de procedure van
een rechtsgeding; met haar gebrek aan
metafysische curiositeit en onverschil-
ligheid ten opzichte van morele waar-
den. . . bevroor de Romeinse godsdienst
door haar kilheid de motiveringen van
het geloof. . . .

". . . in het bontgeschakeerde Rome
van de tweede eeuw had ze geheel haar
macht over de harten der mensen verlo-

ren" (Daily Life in Ancient Rome,
door Jerome Carcopino, biz 121, 122).

~~

"
. . . geestelijk gespro-

ken had den de mensen
zich reeds van de oude
godsdienst afgekeerd;
die vereiste nog wel
het nakomen van
uiterlijk ritueel, maar
heerste niet longer over
hun harten of hun
geloof."

W at een overeenkomst met vandaag!

Een der hoofdredacteuren van Look
schreef enkele jaren geleden in een
korte verhandeling over de to en opko-
men de morele crisis in Amerika:

"We drijven rond zonder antwoor-
den te bezitten . . . We zijn getuige van
de dood van de oude moraal. . . Geen
enkele autoriteit regelt ons gedrag...
Geen enkele kerk stelt voor iedereen de
morele wet vast. . . ."

De Rooms-Katholieke Kerk is wrak
geworden als gevolg van geschillen tot
in de hoogste regionen van het kerkelijk
gezag. De hierarchie maakt zich ernstig
bezorgd over het toenemend aantal
priesters dat uit de geestelijke stand
treedt.

Ondertussen he eft het Protestantisme,
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verdeeld in honderden gezindten, haar
eigen "identiteitscrisis."

"Wij protestanten zijn moe en in ver-
warring," erkende Dr. Walter D.
Wagoner, directeur van het Theologisch
Instituut in Boston. Hij schreef in een
non-sectarisch tijdschrift dat een grote
verspreiding geniet. Hi j becritiseerde
de tendens naar theologische "stok-
paardjes", die naar voren kwam
in de kortstondige "God is 'dood"
beweging, die door enkele Protestantse
theologen aangehangen werd.

Hij klaagde over een algemeen
verspreide "geesteli jke ondervoeding"
onder zowel predikanten als leken. Hij
besloot met te zeggen dat er onder pro-
testanten een groeiend besef heerst dat

"we nu z6 diep in de put zitten daO'
we alleen maar omhoog kunnen."

Temidden van deze overal aan de dag
tredende godsdienstige en morele ver-
warring, keren velen zich tot astrologie

en het occulte in de hoop antwoorden
te vinden op de grote levensvragen -
"Wie ben ik?" - "Wat is mijn
bestemming ?"

Astrologie: het nieuwe geloof

Astrologie biedt ogenschijnlijk het
individu die de weg is kwijtgeraakt -

het onbekende gezicht in een naamloze
mensenmassa - een kans tot zelfher-
kenning. "In astrologie," zegt de presi-
dent van een welbekende astrologische
organisatie, "vormt de aarde het cen-
trum van het heelal en de individll
staat in het centrum van de belang(!J;
stelling. Het geliefkoosde onderwerp
van iedereen is zichzelf."

Astrologie tracht mensen datgene te
geven wat zij verloren hebben - een
gevoel van persoonlijke identiteit en
zinvolheid. Een 22-jarig meisje uit
Boston duidde op hetzelfde punt toen
ze zei: "Astrologie... is een zeer per-
soonlijke verbondenheid van het indi-
vidu met de kosmos. De wetenschap
heeft ons van God weggevoerd en nu
zal de wetenschap [lees: astrologie)
ons weer terugbrengen."

De sterrenwichelaar spiegelf het visi-
oen voor van een wereld, geregeerd

door machten met de regelmaat van een
klok. Deze machten lei den, zo veronder-

stelt men, het individu naar het berei-
ken van hogere resultaten: ze helpen
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hem te slagen, iets te bereiken, inzicht
te krijgen.

Wanneer de zaken fout gaan, kun je

't je sterren verwijten. Als alles goed
gaat, kun je je goede gesternte danken.

Astrologie beweert dat het in staat is
uw persoonlijke problemen op te lossen.
En dat het deze kan oplossen op een
manier die u geluk en succes zal ver-
schaffen! Natuurlijk gelooft niet iedere
huisvrouw die de horoscooprubriek even
doorkijkt, in deze voorspellingen, maar
daarom is ze ge"interesseerd in haar
horoscoop - om er een paar van die
oplossingen in te vinden.

De horoscoopgewoonte

Typerend is dat de meeste mensen die

zich door astrologie laten be"invloeden,

~r even weinig van af weten als som-
mige godsdienstige mensen van de

dogma's van hun kerk.
Maar weinig mensen

de vraag te stellen:
eigenlijk wel?"

De gemiddelde huisvrouw kijkt
alleen maar in de dagelijkse ,Wat de
sterren zeggen' -rubriek van haar krant
of in het horoscooptijdschrift dat ze
misschien koopt. Door haar "teken"
(waar onder ze geboren is) in de Iijst
op te zoeken, kan ze uitvinden wat de
voor een perssyndicaat werkende schrij-
ver van die astrologische rubriek voor
haar in petto heeft voor die dag.

Het is even eenvoudig als het oplOe-
ken van de oplossing van de kruis-
woordpuzzel van gisteren.

" Een veel geringer aantal mensen is
volkomen verslaafd aan astrologie. Zij
laten hun eigen horoscoop trekken. Het
laten opstellen van een horoscoop kan
een dure zaak zijn die wel meer dan
honderd gulden kan kosten. Het pre-
cieze geboortemomellt moet voor een
volkomen "nauwkeurige" horoscoop
bekend zijn, zeggen de "deskundigen."

Er wordt met een overweldigend aan-
tal invloeden "rekening gehouden." Dit
geeft een wetenschappelijk en ritual is-
tisch tintje aan het opmaken van een
horoscoop - dit behoort allemaal tot
de psychologie.

Zoals iedere astroloog zal toegeven
bestaat er geen algemene overeenstem-
ming, welke waarde en betekenis aan

deze invloeden gehecht dient te worden.
Twee astrologen die dezelfde horoscoop

schijnen ooit

"Werkt het
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bezien, kunnen heel goed met volkomen
uiteenlopende voorspellingen over
iemands toekomst naar voren komen.

Als er tegenslagen komen, kan dat
aan twee factoren geweten worden. Ten
eerste, omdat het geboortemoment niet
nauwkeurig bekend was - en wie weet
dat? - kan iemand toch niet verwach-
ten dat de horoscoop helemaal juist kan
zJ)n.

Maar, en dit is van meer belang, als
tegenslagen zich voordoen, komt dat
gewoon omdat men niet "in harmonie"
met de sterren en planeten leeft. "Men
wordt door de sterren gedrongen, niet
gedwongen," zeggen de beroepsastro-
logen.

Psychologie en astrologie

Astrologen vertellen de mensen dit
wat zij graag willen horen.

i
tJ'~,-. iMI! ..
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Foto; Ambassad~r College

Hier is bijvoorbeeld hoe een eenvou-
dige astrologische voorspelling opge-

maakt lOu kunnen worden. U werd op
een zekere tijd van het jaar geboren. Op
het moment van uw geboorte werd, naar
men aanneemt, een constellatiekaart
van u in het heelal gemaakt. Het
geheim voor succes is nu dit patroon te
ontdekken. Het is toch z6 eenvoudig!

De boeken over astrologie vertellen
u: "Het patroon van de sterren en pla-
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neten leidt uw leven. Richt uw leven
in harmonie met de sterr en en u zult in
harmonie met uzelf zijn." Het werk
wordt voor u gedaan. Alles wat uzelf
dient te weten is uw geboortedatum.
Zoek die op onder uw horoscoop en zie
wat u bent, uw talenten, persoonlijkheid,
geslachtsleven, uw toekomst.

Hier is bijvoorbeeld een sam en vatting
van karaktertrekken zoals ze in een
Amerikaans maandblad verschenen
onder de rubriek over "Persoonlijk-

heid". (Elke beschrijving was in feite
een hele bladzij de lang.)

RAM Aries (22 maart-20 april): U bent
een indrukwekkende persoonlijkheid. U
bent een individualist - uniek, met een
sterke wil, fors.

STIER Taurus (21 april-21 mei): U bent
het zout der aarde. Betrouwbaar, vast-
beraden, verantwoordelijk, rijp van geest,
u bent het type da t door iedereen
bewonderd wordt.

TWEELINGEN Gemini (22 mei-21 juni):
U hebt een schrandere geest. U absorbeert
aJles wat u tegenkomt. . . uw vrienden
vinden u zeer prettig gezelschap.

KREEFT Cancer (22 juni-23 juli): De
Kreeft schenkt hen die onder haar teken
geboren zijn het meest liefdevoJle, zichzelf
gevende, sympathieke karakter. Dat van u
toont werkelijk een open hart en open
hand. Het gezegde: "Een vriend wordt best
gekend in nood, sterke pot door harde
stoat," geeft een goede beschrijving van u.

LEEUW Leo (24 juli-23 aug.): Royaal,
magnetisch, dynamisch, vitaal: u bezit een
onvergetelijke persoonlijkheid.

MAAGD Virgo (24 aug.-23 sept.): U hebt
een hoogontWikkeld intellect, een scherp
onderscheidingsvermogen, en bezit waar-
schijnlijk in ruime mate artistieke en
literaire smaak en talent.

WEEGSCHAAL Libra (24 sept.-23 okt.):
Uw persoonIijkheid is ZQ aangenaam en
beminnelijk, uw vriendelijke natuur ZQ
aantrekkelijk, dat men u zou kunnen
beschrijven als een waarlijk innemende
persoon. U kunt letterlijk iedereen om uw
yinger winden.

SCHORPIOEN Scorpio (24 okt.-22 nov.):
Kracht en vastberadenheid vormen de
grondtoon van uw karakter... Daar u
dominerend, krachtdadig, soms zelfs meedo-
genloos bent, drukt u uw stempel op
mensen en op het leven!

BOOGSCHUTTER Sagittarius (23 nov.-
22 dec.): Uw persoonlijkheid wordt geka-
rakteriseerd door verbeeldingskracht,
praktische zin, en bovenal zelfstandighcid.
U bent een echte zonnestraal, opgewekt,
optimistisch, goed geluimd.

STEENBOK Capricornus (23 dec.-20 jan.):
U bezit in ruime mate de belangrijke
hoedanigheden: Sterkte, waardigheid, eer-
lijkheid, betrouwbaarheid.

WATERMAN Aquarius (21 jan.-19 feb.):
U bent een humanist in de ware zin van
het woord... u bent begaan met het lot
van de gehele mensheid... u bent de



16

waarheid en de vooruitgang van de wereld
geestdriftig toegedaan... u hebt een diep-
zinnig karakter.

VISSEN Pisces (20 feb.-21 maart): In
zekere zin vat zich in u al het voorgaande
sam en. In uw natuur zijn de eigenschappen
van de andere tekens gemengd, gerijpt en
tot uiteindelijke ontplooiing gebracht.

Dat klinkt fantastisch, vindt u niet?

Ais u bijvoorbeeld een "Ram" bent,
bezit u blijkbaar een ideale persoonlijk-
heid! Maar ook de Leeuw heeft
cen fantastische persoonlijkheid; evenals
Weegschaal, net als Schorpioen, net als
Boogschutter. In feite, wanneer de
gehele karakteranalyse van al de tekens
gepubliceerd zou zijn, zoudt u zien dat
praktisch ALLEMAAL prachtige karak-
tertrekken hebben. En wanneer u onder
Vissen valt, dan hebt u ALLE karakter-
trekk~n van ALLE voorgaande elf tekens.

Is dit even handig!
Astrologen kennen de menselijke

natuur. Ze begrijpen dat we in onszelf
datgene zien wat we graag willen zien.
Zijn we intellectueel? Nou, ja... we
hebben dit of dat boek weleens gelezen.
En overtuigend? Natuurlijk, wat heb-
ben we niet op de Iaatste clubvergade-
ring een enthousiaste bewondering
opgewekt. Zi jn we geloofwaardig? Ja.
Menslievend? Naruurlijk. Betrouwbaar?
Zeer zeker.

Zijn voorspellingen nauwkeurig?

Maar hoe staat het dan wel met
wereldwijde voorspellingen van astrolo-
gen? Bijvoorbeeld, uitspraken die voor-
spellen wie candidaat voor het pre-
sidentschap zal zijn; wanneer een aard-
beving zal plaatsvinden; of zo-en-zo zal
overlijden. Zonder op bijzonderhe-
den in te gaan, zullen we gewoon een
astroloog het antwoord laten geven:

"Het is waar, dat er vele onnatl1{)-
keurige voorspellingen door astrologen
zijn gemaakt... hoe kan, gezien deze
feiten, astrologie dan toch gerechtvaar-
digd worden? Het kan op dezelfde
manier gerechtvaardigd worden als
andere theorieen, die wel uitvoerbaar
maar niet onfeilbaar zijn." (Astrology

for Everyday Living, bIz. 9, 10.)

Veel onnauwkeurige voorspellingen?
Niet onfeilbaar? Dan kan er dus geen
sprake zijn van een concrete basis, we!?

Om de zaak even recht te zetten
volgen hier enkele astrologische misstap-
pen.
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Grote drommen Hindoese heilige
mannen bleven in de nacht van 5 febru-
ari 1962 de halve nacht op om op het
einde van de wereld te wachten. Uiter-
aard kwam die niet.

Britse astrologen had den pech in
1939. Ze voorspelden allemaal dat er
geen oorlog zou komen. Walter Reuther
werd, volgens astrologen, verondersteld
candidaat te zijn voor het president-
schap in 1964. Op de lijst van can-
didaten voor het Amerikaanse president-
schap zoekt men tevergeefs naar zijn
naam.

Het ene fundamentele feit aangaande
astrologische berekeningen is dat zij
ONBEREKENBAARzijn!

En bovendien - de gemiddelde

huisvrouw, student of zakenman zelfs,
die stiekum heel precies de besmeurde
drukletters van z'n krantenhoroscoop
napluist, geeft weinig om zulke vIei-
ende voorspellingen. Hij of zij stelt
alleen maar belang in "wat zegt deze
horoscoop me over MIJN leven, mijn
toekomst, mijn zaken."

En verder zijn er natuurlijk ook nog
degenen die uit Iiefhebberij wat aan as-
trologie doen, die er alleen maar belang
in stell en voor zover het conversatie
oplevert aan de borreltafel.

Pogingen om astrologie te
verdedigen

Men staat verwanderd over het feit
dat enkele astrologen zelfs hebben
beweerd dat de Bijbel, nota bene, astro-
logie goedkeurt.

Laat het Boek voor zichzelf spreken:

"Onder u zal er niemand worden
aangetroffen . . . die waarzeggerij pleegt,
geen wichelaar, uitlegger van voorteke-
nen, of tovenaar, geen bezweerder, nie-
mand, die de geest van een dode of een
waarzeggende geest ondervraagt of die

de doden raadpleegt. Want ieder die

deze dingen doet, is de HEER een GRU-
WEL, en ter wille van deze gruwelen

drijft de HEER, uw God, hen voor u

weg." (Deuteronomium 18:10-14.)
Hier wordt beslist geen astrologie

toegestaan !

Waar de antwoorden te
vinden zijn

Er bestaat een manier waarop u per-

soonlijk succes kunt verkrijgen. Er is

'!I
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een doel en een bedaeling voor het
menselijk bestaan. Geluk en persaan-
lijke voorspoed klint u vinden. Oak
bestaan er oplossingen vaar de grate
problemen die aIle menselijke leven -
in deze generatie - met complete uit-
roeiing bedreigen!

Die antwoarden vindt men niet in
astrologie of occultisme! Dat hebben de
Romeinen ondervonden!

Ais u serieus belang stelt in waarom
u geboren werd en wat uw bestemming
is - dan kunt u de antwaarden erop
vinden. Uw leven heeft een bedoeling.
De antwoorden vaar problemen betref-
fende financien, huwelijk, gezondheid
en zaken zijn verkrijgbaar, maar niet in
astrologie.

Er is een aorzaak, waarom slecht~
enkelingen - mannen zowel als vrau-
wen - in het leven slagen. De regels
voor het verkrijgen van succes worden
maar al te vaak in de jacht naar vaor-
spoed over het hoofd gezien.

Niemand behoeft oait een mislukking
te zijn. Maar er zijn evenwel zeer wei-
nig mensen die ooit het waarom van

fiasco's hebben ontdekt en hoe iemand
vervulling in zijn leven kan bereiken.
De Romeinen van vroeger zijn er het
bewijs van wat er met een hele samen-
leving kan gebeuren, die tekortschiet in
het ontdekken van de principes vaor het
bereiken van duurzaam succes.

V raag dit GRATIS boekje aan

Ais u graag zou willen weten
waarom u bestaat en wat de bedoelin~
van uw leven is, schrijf ans dan am
toezending van ons gratis baekje, De

zeven regels voor succes, dat in het
kader van ons opvoedingsprogramma
als een openbaar dienstbetoon GRATIS
wordt toegezonden.

Dit baekje zal uw ogen open en en u
laten zien waar u tekort geschoten bent
en hoe u in de toekomst succes kunt
hebben. Of u nu een huisvrouw, stu-
dent, zakenman, werknemer of hoogle-
raar bent - dit baekje bevat principes
en mededelingen die uw Ieven geluk-
kiger en meer gezegend zullen maken.

U kunt dit boekje gratis ontvangen
door ons eenvoudig een briefkaart te
sturen. Het voor u dichtsbijzijnde adres
staat voorin aan de binnenzijde van de
omslag. 0
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van Herbert W. Armstrong

(Vervolg van pagina 3)
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1960 een tijdschrift van 32 pagina's in
tweekleurendruk, d.w.z. de illustraties
waren zwart/wit, behalve een achter-
grond met een extra kleur bi j een paar
hiervan. Nu is het een GEHEEL in kleu-
ren uitgevoerd, 52 pagina's tellend
tijdschrift van een prachtige kwaliteit.

Tien jaar geleden bestond de redactie
slechts uit vier personen. Dat waren
mijzelf, als hoofdredacteur, Garner Ted
Armstrong als adjunct hoofdredacteur,
Herman L. Hoeh als redacteur vormge-

(.,.,ving en Roderick C. Meredith als diens
\

assistent. Hoewel deze vier namen nog
bovenaan de Iijst staan, is de redactio-
nele staf die vereist is voor het uitgeven
van het hedendaagse moderne tijd-
schrift met massaverspreiding over de
hele wereld, te groot geworden om
hier bij name te noemen - 73 personen
in totaal. U kunt hun namen aantreffen
op de lijst aan de binnenzijde van de
omslag.

En natuurlijk vermelden we niet de
honderden namen van onze werknemers
in ome drie grote drukkerijen in Pasa-
dena, Californie, in Radlett, Engeland,
en North Sydney, Australie, waar dit
tijdschrift wordt gedrukt en verzonden.

In 1961 kwam de eerste Duitse PLAIN

, TRUTH, Die REINE W AHRHEIT, van de

"-'Pers en in 1963 produceerde onze
Franse afdeling La PURE VERITE. Vijf
jaar later, in begin 1968, zag het eerste
Spaanse nummer, La PURA VERDAD,het
levenslicht in de drukkerij van onze
campus in Texas. Zes maanden later
verscheen, als de meest recente buiten-
landse editie van The PLAIN TRUTH,
het eerste nummer van het tij dschrift
dat u nu in handen houdt.

Bovendien geven we nu in het Engels
een nie1l1/J tijdschrift voor een beter
Bijbelbegrip uit, Tomorrow's World
genaamd, geredigeerd door de Hogere
Theologische School van Ambassador
College. Hoewel nag geen jaar oud, is
de oplage reeds tot 350 000 gestegen

- groter dan de oplage van The PLAIN
TRUTH tien jaar geleden. Alle lezers
van De ECHTE W AARHEID die het

I

I

I
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Engels voldoende machtig zijn, kunnen
op aanvraag gratis een jaar lang een
door-anderen-betaald abonnement krij-
gen. Natuurlijk beseffen we dat niet
iedereen iets over de Bijbel wil of wenst
te lezen. Ik zou echter graag opmerken
dat TOMORROW'S WORLD dat Boek op
werkelijk pakkende wijze tot leven
brengt en buitengewoon interessant
maakt. Het legt dingen uit waarbij de
meeste mensen een vraagteken zetten en
die ze nooit uitgelegd kregen. Het open-
baart vele zaken die lezers er toe bren-
gen te zeggen: "Dat heb ik nog nooit
eerder gehoord - daar wil ik wel eens
meer over weten." En het is NIET-secta-
ristisch en er niet op uit bekeerlingen te
maken.

Maar HOE staat het nu met het
nieuwe decennium van de jaren '70?

Het verval en de ontbinding van de
beschaving zal zich steeds sneller vol-
trekken! Hoe langer hoe sneller!

UITZENDTIJDEN
De WERELD VAN

MORGEN

EUROPA

In het Engels-
RADIO MANX - 188 m (1594 kHz)

middengolf - zondag: 14.45 en
19.45; maandag t/m zaterdag: 10.30
en 19.30 - ultra korte golf 89
MHz - zondag: 19.45; maandag
t/m zaterdag: 19.30.

In het Frans-
RADIO LUXEMBURG - 1293 m,

lange golf, maandag: 5.30; dinsdag,
vrijdag: 5.15; donderdag: 5.10.

EUROPA NR. EEN - Felsberg, Saar,
Duitsland - 1647 m, (182 kHz)
zondag: 1.00 en 5.52; woensdag,
zaterdag: 5.37.

In het Dllits-
RADIO LUXEMBURG - 49 m, (6090

kHz) kortegolf en 208 m, (1439
kHz) middengolf - zondag: 6.05;
maandag, dinsdag en vrijdag:' 5.00.

ZUID-AMERIKA

In het Engels-
RADIO ANTILLEN-Montserrat, W. 1.

(930 kHz) 18.30 dagelijks.

RADIO SURINAME - Paramaribo-
(725 kHz) dageIijks tussen 10:00
en 13.00 of tussen 19.00 en 20.30.

Indien u in het buitenJand woont en het
WERELD V AN MORGEN-programma
wilt ontvangen, schrijf ons dan om een
lijst met de meer dan 240 stations
waarover wij uitzenden.
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De nadruk blijft liggen op het ach-
terlaten van de echte waarden - een
steeds sneller afdalen naar valse waar-
den en wegen, wat een uiterst gevaarlijk
boemerang-effect heeft.

De meeste toekomstvoorspellers zien
de toestanden zich "IN DEZELFDEGEEST"

verder ontwikkelen, "ALLEEN IN STER-
KERE MATE!"

Terug in 1934, toen The PLAIN
TRUTH het levenslicht zag, en het pro-
gramma van de WORLD TOMORROW
voor het eerst in de ether kwam, voor-
spelde ik de toekomstige, maar tach
nabije eenwording van de Europese
naties die het oude Romeinse Rijk zou
doen herleven. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog volgden we de gang van
zaken om te zien of deze indrukwek-
kende gebeurtenis door de oorlog tot
stand kon worden gebracht. Maar Hitler
viel aan, veroverde, en hield de
Europese staten door middel van zijn
Gestapo onderworpen, en verenigde hen
niet.

Toen na het oversteken van het
Kanaal op "D-Day" het er alle schijn
van had dat Hitler aan de vooravond
van een nederlaag stond, bleef ik vol-
houden dat Duitsland zich weer zou
oprichten, en uiteindelijk Europa zou
verenigen tot een mod erne Verenigde
Staten van Europa.

Niemand geloofde het toen. Men
lachte, spotte en stak er de draak mee.
De meeste mensen dachten dat Duitsland
niet binnen vijftig jaar zou kunnen her-
rijzen. Maar onze vertegenwoordigers
bezochten Duitsland in 1952 en zagen
een industriele REUS oprijzen! De
Duitsers had den nog niet veel woon-
huizen herbouwd. Ze woonden voorlopig
in kleine noodwoningen. De kleinhan-
del werkte vanuit de bouwvallen van
gebombardeerde gebouwen. Ze her-
bouwden eerst hun fabrieken. PRODUK-
TIE ging voor comfort, vermaak of luxe.

In 1953 werd ik in een hotel in Dus-
seldorf om 5 uur 's ochtends gewekt
door stoer zingende arbeiders die opge-
wekt naar hun werk liepen. Om 5 uur

's ochtends!
Wat een contrast met wat ik in

Engeland zag! Hoewel de rapporten,
die ik van het Engelse Ministerie van
Binnenlandse Zaken ontving, stelden
dat de Engelse economie ter handhaving
van de vooroorlogse levensstandaard
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ongeveer 65 % meer dan v66r de oorlog
moest produceren, zag ik daar Engelsen
die min of meer "op de thee kwamen,
en af en toe een arbeidsonderbreking
hielden."

De resultaten zijn er dan ook naar.
Groot-Britannie, dat als overwinnaar uit
de oorlog kwam, heeft haar Imperium
verloren, en is tot een tweederangs
mogendheid teruggebracht. Duitsland,
de verliezer, is opgeklommen tot een
van de belangrijkste mogendheden.

En nu, bij het begin van de jaren
zeventig durf ik voor het eerst te verkla-
ren dat de politieke en militaire EEN-
WORDlNG van Europa waarschijnlijk
nog tijdens dit decennium zal worden
bereikt. En er bestaat een zeer grote
MOGELI]KHElD dat zij de hele wereld
verbluft zal doen staan over haar plotse-
linge totstandkoming tijdens het begin
van het decennium.

Haar totstandkoming zal de hele
wereldconstellatie wijzigen. Zij zal een
derde REUZEN-macht vormen, op gelijke
voet als of zelfs machtiger dan hetzij de
Verenigde Staten of Rusland! En tot
verrassing van de meeste mensen zal de
wereld ontsteld moeten vaststeIlen dat
die nieuwe macht met kernwapens uit-
gerust zal zijn!

Het is heel goed mogelijk dat het
decennium dat we zijn binnengestapt,
een opvaIlende toename van perioden
van grote droogte en van overstromin-
gen te zien zal geven, op de voet
gevolgd door ziekte-epidemieen zander

weerga. Ook dit zau zelfs in de
eerste helft van het decennium kunnen
gebeuren. Ongelofelijk vele miljoenen
mensen zullen sterven. Het is ook
waarschijnlijk dat dit decennium een
sneIle toename van AARDBEVINGENte
zien zal geven, in steeds grotere inten-
siteit, waarvan vele in gebieden waar ze
nooit eerder zijn voorgekomen - in
zgn. aardbevingvrije gebieden.

Nimmer in de geschiedenis hebben
landen nieuwe en nog vernietigender
wapens vervaardigd zander er gebruik
van te maken. Het is waarschijnlijk dat

de nucleaire Derde Wereldoorlog, die
afschuwelijker dan wat ook uit de

geschiedenis van de mens zal zijn,

mo gelijkerwijze tijdens dit decennium

op een niets-vermoedende wereld zal

losbarsten.
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Maar ER IS OOK ONGELOFELI]K
GOED NIEUW5!

Mocht wat ik gezegd heb deprime-
rend lijken, er is ook nog een lichtzijde!
Ais het mocht gebeuren, zal het alleen
maar de storm v66r de dageraad
van een mooie, gelukkige VREEDZAME
WERELDzijn.

Een vooraanstaand Amerikaans tijd-
schrif~ met massa-oplage zei iets in
de geest van dat de toekomst er
grauw en hopeloos uitziet . . . TENZI] er
ERGENS VANDAAN EEN ONGEZIENE

HAND zal verschijnen om het te
veranderen.

Die mogelijkheid is niet za bel ache-
lijk als velen zuIlen denken. Ik zou
zelfs za ver willen gaan met te zeggen
dat het meer dan waarschijnlijk is dat er
tijdens dit decennium za'n onverwachte
ommekeer zal plaatsvinden!

Waarom zouden wij hie,. op aarde
geen UTOPIA kunnen krijgen?

Waarom niet?

De Los Angeles Times bevatte
onlangs, bovenaan pagina 1 van een
Zondagsnummer van 640 pagina's, een
artikel over een UTOPISCHEuniversitaire
gemeenschap. Het woord "utopia" werd
in de kop van het artikel gebruikt. Dit
was een artikel dat The Times schreef
over een unieke en totaal andere
universitaire gemeenschap, waar geen
wanordelijkheden, geen protesten, geen
hippies zijn, maar waar iedereen lacht
en werkelijk gelukkig lijkt te zijn!

Het is een campus waar zich een van
de grootste drukkerijen aan de West-
kust van Amerika bevindt, waar The
PLAIN TRUTH wordt gedrukt. Het is de
campus van Ambassador College, de
uitgever van The PLAIN TRUTH.

Er is een OORZAAKvoor elk gevolg.
Er is een OORZAAKvoor aIle moeilijkhe-
den van de wereld. Er is ook een
OORZAAKvoor de prettige opgewektheid
die van die hele campus uitstraalt. Het-
zelfde resultaat is ook op twee andere
plaatsen bereikt - de campus van
Ambassador College in Texas en in
Engeland.

Een utopische wereld IS MOGELI]K!
Wij hebben het bewezen. Hoewel men

wel eens zegt dat het kort v66r zansop-
gang het donkerst is, en we nu snel in

die erg korte peri ode van duisternis in
de wereldgeschiedenis terecht zullen
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komen, is de duisternis het ZEKERSTE
voorteken van de DAGERAADonmiddel-
lijk daarna. En het is heel goed moge-
lijk dat de jaren zeventig het decennium
zullen worden dat juist dat UTOPIA
zal inluiden.

En WAAROMNIET? Het woordenboek
omschri j ft Utopia als een denkbeeldige
of niet te verwezenlijken en onbestaan-
bare lDEALEplaats of staat. Maar WAAR-
OM zou deze denkbeeldig of onbe-
staanbaar zijn? Waarom zauden we
geen VREDE op aarde kunnen krijgen,
met universele welvaart, goede gezond-
heid, het juiste onderwijs, welzijn in
overvloed voor IEDEREEN?

Zeg mi j WAAROMwi j dat niet zauden
kunnen krijgen? U mag als u wilt
Ambassador College een experiment-in-
utopische-toestanden noemen - maa)...1

studenten en faculteitsleden aan deze
drie academies zullen u vertellen dat wij
zeker een utopia nabij komen-
deze academies zijn gelukkige, heerlijke
plaatsen om te verblijven. ER IS EEN
REDEN. Er is een OORZAAK voor dit

resultaat. Wij dragen deze LEVENSWI]ZE

in De ECHTE W AARHElDuit. Wij bren-
gen in praktijk wat wij prediken.

En wij GENIETEN bepaald van het

resultaat!

Zeker, wij zeggen dat deze "sterke

hand ergens vandaan" werkelijk nodig
zal zijn om de moeilijkheden van de

wereld op te lossen en ons VREDE te
brengen. Dan zal de criticus vragen:

"Zegt u dan niet dat het voor de mens-
heid ONMOGELI]K is onze problemen o~

te lossen?" NEE! Wij zeggen niet dat

het onmogelijk is - wij zeggen dat de

MENSHElD HET NIET WIL - de mens-
heid WEIGERT het. Het is onmogelijk

ALLEEN omdat de mensheid DE WEG

naar vrede, welvaart en alle andere

GOEDEDlNGEN afwijst - alleen omdat

de mensheid het WEIGERT.

Het is niet onmogelijk. Wij zijn
bezig het op de campus van Ambassa-

dor College te BEWI)ZEN! Waarom
komt u niet eens onze dichtstbijzijnde
campus BEZOEKEN? Constateer het zelf!

Bezoekers zijn altijd welkom en we stel-

len gidsen ter beschikking om u rond te

leiden.

]a, het decennium van de jaren '70

KAN een universeel UTOPIA inluiden! 0



INGRIJPENDE
"RANDERINGEN
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B ET tijdperk van de mammoettan-
ker heeft de dreiging van het
ontsnappen van olie op cata-

strofale schaal met zich meegebracht. Dit

CJwerd op 15 december 1969 naar voren
gebracht toen de splinternieuwe,
207 000 ton metende Marpessa 130 km
uit de kust van West-Afrika explo-
deerde en zonk, na haar eerste lading
olie te hebben afgeleverd.

Dit was de eerste in een serie van
drie ernstige explosies aan boord van
supertankers langs de Afrikaanse kust
tijdens de maand december. Tegen het
einde van de maand, op 29 december,
vond in de Straat van Mo<;ambique een
ernstige ontploffing en brand op het
zusterschip van de Marpessa plaats,
de 205 000 ton metende Mac/ra. De
dag daarop vond langs de kust van
Libie een explosie plaats op de Kong
Haakon VIl.

r. De mammoettanker Marpessa had

'-i1aar lading in Rotterdam gelost, en
voer dus met lege tanks. Desondanks
deed de ramp de olie-industrie, die druk
bezig is met het ontwikkelen van

methodes om olievervuiling te bestrij-
den, de rillingen over de rug lopeno

De beruchte Torrey Canyon-episode

in maart 1967 heeft toenemende aan-

dacht gevestigd op het gevaar van ver-
vuiling door het ontsnappen van olie.

Er stroomden toen ongeveer 130 mil-
joen liters olie weg, die over een

lengte van 160 km het strand bevuilden.

De heer K. E. Biglane, een van de
kopstukken op het gebied van de

watervervuiling in de VS, zei dat na

"bijna drie jaar sinds de Torrey Can-
yon-ramp, de VS, en ik vermoed dat dit

I
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overal ter wereld het geval is, nog
steeds niet in staat is op technisch en
operationeel gebied positief te reageren
om grote hoeveelheden verloren ge-
raakte olie onder controle te kunnen
houden." Men schat dat er jaarlijks op
de een of andere manier minstens een
miljoen ton olie op volle zee verloren
gaat.

Het Amerikaanse Scheepvaartbureau
vermeldt dat er op het moment 180 tan-
kers in de vaart zijn met een capaciteit
van meer dan 100 000 ton elk. Voor
1968 waren dit er nag maar 55. Boven-
dien zijn er nog eens 310 mammoet-
tankers in aanbouw. Een groot gedeelte
hiervan zal een capaciteit van meer dan
200 000 ton hebben, en sommige zelfs

300 000 ton.

De toenemende grootte en het stij-
gende aantal mammoettankers zal

ongetwijfeld het gevaar van vervuiling
van. kust en oceaan vergroten - en nu
al zien de oceanen er al niet te fris uit.

In 1969 probeerde de Noorse schrij-

ver en ontdekkingsreiziger Thor Heyer-
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dahl van Afrika naar Midden-Amerika
te was zeilen in een boot - de Ra -
die van papyrus gemaakt was.

Wat de bemanning van de Ra ont-
zette was dat ze soms urenlang door een
olieachtige subs tan tie moesten zeilen.

Het materiaal, zei Heyerdahl, "leek
op zacht zwart as faIt als men het uit het
water viste." De stinkende klonten
varieerden wat grootte betreft van
kleine erwtachtige kruimels tot de
afmetingen van een brood.

Het water aan de oppervlakte was
plaatselijk zo vervuild dat de mannen er
hun afwas niet in konden doen, en hun
tandenborstels er niet in konden
afspoelen.

Tweeentwintig jaar geleden legde
Heyerdahl met de Kon Tiki de helft
van de Grote Oceaan af. Toen was hij
"opgetogen over de zuiverheid en
pracht van het water", maar nu zei hij,

"moet de moderne mens het feit erken-
nen dat zelfs de grootste oceaan niet
langer groot genoeg is am het afval van
de moderne samenleving in zich op te
nemen en te verwerken."

de M:;;:sa~n~.;~
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* PERSOONLlJK
De jaren '70 - het decennium van een Utopia? Wat een
decennium hebben we beleefd! Nog belangrijker, vragen we
ons af, wat voor soort decennium zijn we nu binnengetre-
den? Er zullen dingen gebeuren waarvan de wereld nog
weinig vermoedt. Tien jaar geleden zou u in uw stoutste
dromen nooit verwacht hebben wat er in werkelijkheid
sinds 1960 is gebeurd! Weinig beseft u wat er nog zal
plaatsvinden! Zie pagina 3.

* RECENTE GEBEURTENISSEN ONTHULLEN
DE TOEKOMST VAN SPANJE

Generaal Franco heeft een opvolger benoemd.- prins Juan
Carlos. Zijn kroning zou volgens sommigen in april plaats-
vinden. Welke kant zal Spanje nu opgaan? En wat is de
betekenis van de machtige, weinig bekende organisatie
Opus Dei, die thans invloed op de Spaanse regering begint
uit te oefenen? Zie pagina 5.

* W AAROM ZOVEEL GEESTESZIEKTE?
Wat is de oorzaak van de hedendaagse verontrustende
toename in geestesziekte - en wat is er tegen te doen? Hier
zijn elementaire antwoorden op de kritieke vragen - met
persoonlijke toelichtingen van vooraanstaande artsen en
psychiaters. Zie pagina 8.

* DE MODERNE ROMEINEN
Plotseling is er in Amerika, Engeland en andere Westeuro-
pese landen een dramatische opleving in astrologie waar te
nemen. Het is er "big business". Zelfs hekserij is achtens-
waardig geworden. Hoe is dit mogelijk - in deze tijd van
de computer? Zie pagina 11.

* INGRIJPENDE VERANDERINGEN IN
HEDENDAAGS WERELDGEBEUREN.

Zie pagina 19.
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