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tf/a;t-onze LEZERS SCHRIJVEN
Veel bijgeleerd

"Ik wil u hierbij bedanken voor de

roezending van de drie uitgaven van uw

tijdschrift De ECHTE W AARHEID. Het is

werkelijk zoals u het stelt uniek vergeleken

met alle andere. Ik moet u bekennen dat

ik de afgelopen paar maanden dat ik uw

blad lees veel heb bijgeleerd. Aan het

boekje De zeven rege1s voor succes heb ik
enorm veel te danken. Ik bemerk nu reeds

de veranderingen in mijn leven."

K.H., Paramaribo.

Septembernummer

"Het nummer van september heb ik
nog maar pas ontvangen en reeds helemaal

uitgelezen. Buitengewoon objectief, kri-

tisch en heel in teressan t I Geen en kel

tijdschrift lees ik met zoveel belangstelling

als het uwe."

R.S., Borgerhout (Antw.).

"
Lay-out"

"Als abonncc op uw maandblad, hcb
ik wel interesse in het boekje De ideale
wereld /Jan morgen. Ook spreek ik mijn
voldoening uit over de hernieuwde, frisse
lay-out van uw maandblad. Proficiat'"

M}.P., Deurne (Antw.).

De Echte Waarheid

"Nogmaals wil ik u hartelijk danken
voor de stipte roezending van uw blad.

Het is elke maand weer ongeloof1ijk, soms

angstaanjagend goed, vooral die nieuwe

uitgaven."

B.L. D., Oud- Beijerland

"Nu ik sedert enige maanden op mijn

verzoek zowel De ECHTE W AARHEID als

The PLAIN TRUTH heb ontvangen en

gelezen, mag ik, nu dit alles zondcr kosten

mijnerzijds gebeurt, op zijn minst roch

wel melden dat ik de inhoud van deze

uitgaven zeer helder, informerend en op-

voedend acht. Juist als publicist, die ook

nog wel eens lezingen houdt en als docent

optreedt, meen ik dit oordeel te mogen

uitspreken. Wat mij is opgevallen, is dat

in genoemde uitgaven niet 'gezeurd' wordt

over de filosofie die Ambassador College

ertoe gedreven heeft dit werk te doen, wat

ik een zeer positief 'asset' vindt."

.J.R., Amsterdam.

Modern Dating

"Gisteren ontving ik via de post uw
boekje "Modern Dating". Toen ik eenmaal

begonnen was met lezen, kon ik het

moeilijk naast mij neerleggen, zo boeide

mij de inhoud, tenminste zover ik de

Engelse tekst begrijpen kon. Hoewel ik

het op verschillende punten roch niet eens

ben met hetgene wat in de tekst staat,

was de algemene lijn volgens mij wel goed

en zeer geestverruimend, wat ik altijd in

uw publikaties waardeer."

P.F., Susteren.

Persoonlijke aanvraag

"Een fami1ielid van mij heeft u verzocht

mij uw publikaties roe te sturen aangezien

ik deze bij hem thuis ingezien heb en ik

ze heel interessant vond. Hij deelde mij

echter mee dat ik persoonlijk een verzoek

om roezending rot u moest richten. Ik

zou het derhalve zeer op prijs stellen in

de roekomst uw tijdschrift en andere

publikaties te mogen ontvangen. Voor

roezending zeg ik u tenzeerste dank."

L. P. W., Den Haag.

. Wij willen heel graag iedereen die om

een abonnement vraagt van dienst zijn, maar

wij willen er ons ook zoveel mogelijk van

/Jerzekeren dat De ECHTE W AARHEID wer-

kelijk gewenst i.r. Daarom .rtellen wij altijd

voor dat het abonnement per.roonlijk aange-

vraagd wordt.

Naam doet eer aan

"Onlangs heb ik een srukje in uw blad

De ECHTE W AARHEID gelezen, het sep-

tembernummer, van 'Golda Meir' en 'Het

moderne onderwijs'. Zoals u dit schrijft

had ik het nog nooit gelezen. Ik vind dit

zeer interessant. Zo leert men de achter-

gronden kennen die achter een zaak zitten.

En wel zoals je het haast nooit hoort."

K.R., Harderwijk.

Al onze lezers worden verzocht

vanaf heden hun correspondentie

uitsluitend te richten aan het

adres in Nederland:

Ambassador College

Postbus 496

Arnhem.

de

ECHTE WAARHEID
een 'ijd,chri/I woor e.n .uil1er be«rip
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Persoonlijk
van

Wereldvrede in onze tijd?

Manila, 18 juli:

GROTE KRANTEKOPPEN maakten hier in
Manila Op vrijdag 16 juli het .aan-

staande bezoek van president Nixon aan premier
Tsjoe En-lai van Rood-China in Peking bekend. De
president deed de mededeling op 15 juli aan de
Amerikaanse westkust, maar toen was het hier al
vrijdag.

Volgens de woorden van de president zal hij
"een reis ondernemen die, naar hij innig hoopt,
een reis in het belang van de VREDE zal worden".

Hier in Manila zei president Marcos dat de regering van de
Filippijnel? het besluit van de heer Nixon "met oprechte inte-
resse" verwelkomt. De meeste hoofden der delegaties van de
Asian and Pacific Council (ASP AC), die hier vergaderen, hopen
dat dit bezoek zonder weerga ertoe zal bijdragen de VREDE en
het evenwicht in Azie en de wereld te bevorderen. Er is voor
mij voor a.s. maandagmorgen een ontmoeting met generaal Carlos
P. Romulo gearrangeerd. Dat is belangrijk. Hij is de minister
van buitenlandse zaken.

Laat ik u ondertussen een vluchtig inzicht geven in de
methodes waarmee communistische landen "voor VREDE wer-
ken". In de Hongkongse Standard van vandaag (zondag) staat
over een halve pagina breedte een foto van president Nixon
"toegejuicht na zijn beslissing inzake China". Maar direct onder
de foto, op de voorpagina, staat het volgende in grote vette
letters: "VS BEOGEN CHlNA AAN TE VALLEN, ALDUS OPPERBE-

VELHEBBER VAN MAO'S STRIJDKRACHTEN".

Het artikel begint met: "De opperbevelhebber van de Chinese
strijdkrachten, Huang Yung-sheng, beschuldigde de Verenigde
Staten op dezelfde dag dat Peking zijn uitnodiging aan president
Nixon bekend maakte, van voorbedachte agressie tegen China".

Verder: "Huang zei dat de VS in samenwerking met Japan
probeerden van Zuid-Korea een militaire basis voor agressie tegen
Noord-Korea en China te maken".

Hij voegde eraan toe: "Wij geven de Amerikaanse en Japanse
reactionairen deze waarschuwing: U zult geen succes hebben met
uw agressieve plannen tegen de volkeren van Korea, China en
andere Aziatische landen . . . Als u het waagt een nieuwe agres-
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ONZE OMSLAGFOTO
Premier Ian Smith verklaarde op 11
november 1965 eenzijdig Rhodesia's
onafllankelijkheid van Groot-Brittan-
nie. Als vergeldingsmaatregel legde
Engeland een algehele handelsblok-
kade op in de hoop Rhodesia op zijn
knieen te krijgen. De blokkade
faalde. In 1969 noteerde Rhodesia
een toeneming in de export over het
jaar daarvoor. In juni 1969 stemden
de overwegend blanke kiesgerechtig-
den in een referendum met overgrote
meerderheid voor afstand van de be-
lofte van trouw aan de koningin van
Engeland. In maart 1970 werd Rho-
desia tot een republiek uitgeroepen.
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sieoorlog te ontketenen, zult u zeker
volkomen vernietigd worden."

Er srond nog meer waarin de Verenigde
Staten 'beschuldigd werden van "inrriges"
tegen China en de volkeren van Azie.

Dit soorr valse beschuldigingen en drei-
gende propaganda is kenmerkend voor
communistische praktijken - de vrije
wereld beschuldigen van datgene waaraan
ze zichzelf schuldig maken.

Dit is maar een voorbeeld van de manier
waarop communistische regeringen voor
VREDEwerken - en waarom ER GEEN
VREDE IS!

LATER, 19 juli:
De ontmoeting tussen de minister van

buitenlandse zaken, generaal Carlos P.
Romulo en mij vond, zoals afgesproken,
vanmorgen plaats.

Ik ben er zeker van dat geen andere
redacteur of journalist uit de westerse
wereld in de gelegenheid is geweest zo
vlug na de bekendmaking van de heer
Nixon een persoonlijk onderhoud te heb-
ben met een met de buitenlandse zaken
belaste functionaris in een van de toon-
aangevende, vlak bij China gelegen landen
in het Verre Oosten.

Juist nu is de houding van staatshoof-
den in het Verre Oosten belangrijk nieuws.
Het bezoek van de Amerikaanse president
aan Peking raakt hen meer dan landen in
andere delen van de wereld.

Mijn onderhoud met
generaal Romulo

Generaal Romulo had zich er al enige
tijd op verheugd mij te ontmoeten. Wij
hadden beiden, 26 jaar geleden, de Con-
ferentie van San Francisco bijgewoond
waar het handvest van de VERENIGDE
NATIES werd opgesteld. We troffen elkaar
een jaar geleden weer te San Francisco op
het 25-jarige jubileum van die conferentie.
De opvallendste rede die in de plenaire
zittingen van die conferenrie werd uitge-
sproken was naar mijn mening - en naar
die van vele anderen - die van de generaal
uit de Filippijnen. Hij is sinds die tijd een
vrij belangrijke en invloedrijke man in
Aziatische kwesties en aangelegenheden
inzake het Verre Oosten geweest.

Hij overhandigde mij eerst zijn eigen
)Xrscommunique dat op dat ogenblik naar
de kran ten onderweg was. Hierin noemde
hij de aankondiging van president Nixons
aanstaande bezoek aan Tsjoe En-lai "een
diplomatieke doorbraak van grote beteke-
nis voor Azie en de wereld".

De ECHTE W AARHEID

Alvorens in te gaan op het belangrijke
onderwerp vanhet komende bezoek aan
Peking, vertelde de generaal ons van zijn
recente bezoek aan Roemenie. (De heer
Stanley R. Rader, onze juridische adviseur,
die mij gewoonlijk vergezelt, was ook
aanwezig). Toen ik zei dat wij een uirno-
diging voor een bezoek aan dat land
gekregen hadden, drong hij er sterk op
aan dat we erheen zouden gaan.

Ik vroeg generaal Romulo naar zijn
mening over de betekenis van het bezoek
van de heer Nixon aan Tsjoe en de
uitwerking ervan op de Aziatische volkeren

- en of, net als het verhaal van Moham-
med en de berg, het in Azie als gezichts-
verlies zou worden beschouwd, tenzij de
president erop zou staan dat Tsjoe ook
naar Washington zou komen.

"Nee, absoluut niet", antwoordde hij.

"De hele wereld weet heel goed dat
Amerika wereldmacht nummer een is. Ik
vind het van het grootste belang voor de
wereldvrede dat de sterkste wereldmacht
nederigheid aan de dag legt in plaats van
arrogantie. De wereld is gepolariseerd in
twee ogenschijnlijk onverzoenlijke kam-
pen. Deze poging kan voor de volkeren
in de twee kampen de middelen verschaffen
om zich inschikkelijk te ronen."

Minister Romulo hechrre belang aan de
beperkingen die de Verenigde Staten zich-
zelf in hun grote macht opgelegd hadden

- en aan het feit dat Amerika beseft heeft
dat het een verplichting jegens de rest van
de wereld heeft en dat het zijn grote macht
niet mag gebruiken op elke manier die
hem belieft. Hij achtte de macht van de
Verenigde Staten zO groot dat zij zich
kunnen veroorloven de eerste stap naar
samenwerking te zetten.

De minister van buitenlandse zaken van
de Filippijnen vond dat het bezoek van de
Amerikaanse presidenr het verstrijken van
het huidige tijdperk en het begin van een
nieuw tijdperk inluidt.

Ik vroeg generaal Romulo naar zijn
huidige opvarringen over het communisme
en of ze veranderd waren. Hij zei toe te
moeten geven, zijn opvarringen de laatste
paar jaar zeer geleidelijk iets gewijzigd te
hebben. Als een naar eigen verklaring
levenslange tegenstander van het commu-
nisme, bekende hij een gedeeltelijke ver-
andering van denken te hebben ondergaan.
Dat wil zeggen, hij kon het er niet langer
mee eens zijn dat elke door communisten
beÏnvloede of overheerste actie in elke
afgelegen hoek van de wereld door de

December 1971

Sovjets of communistisch China werd aan-

gesticht of bei'nvloed. Het kon net zo goed
een plaatselijke actie zijn die verwekt werd
door plaatselijke roestanden en die om
plaatselijke geschillen handelde.

Hij herinnerde ons aan de slepende
opstand in de Filippijnen en de gestage
pogingen van zijn regering die bepaalde
beweging in te romen. Hij was ervan
overruigd dat de opstand van de Huks
van plaatselijke oorsprong was en niet door
Peking of Moskou werd aangesticht.

Ik vroeg hoe hij srond ten opzichte van
de zogenoemde "dominotheorie", speciaal
met betrekking rot het Zuidoostaziatische
gebied.

"Ik was nooit overruigd van de deug-
delijkheid van die theorie", anrwoordde
hij. "Ik ben er nooit van overtuigd geweesr
dat 'als Zuid-Viernam valt, ook de resr
van Zuidoost-Azie valt'. De Filippijnen
hebben de Verenigde Staten in Viernam
gesteund en hebben zelfs verscheidene
bataljons voor het Vietnamese front gele-
verd. Hij zei dat hoewel het terecht en
misschien noodzakelijk was voor de Ver-
enigde Staten om datgene te beschermen
wat zij als hun essentiele belangen in dat
gebied beschouwden, hij de dominotheorie

nooit een deugdelijk argument had gevon-
den.

Ik zei generaal Romulo dat ik zijn
openhartig commentaar waardeerde, zelfs
al was ik het niet noodzakelijkerwijs met
al zijn denkbeelden eens.

Dit geeft onze lezers echter een verslag
uit eerste hand over de reactie van her
hoofd van buitenlandse zaken van een
belangrijk Aziatisch land, opgetekend ter-
wijl het nieuws vers van de pers kwam.

De mensheid op zoek
naar vrede

Sedert het begin van de geschiedenis
hebben volkeren en hun heersers naar
VREDEgestr~efd - om VREDEgevochten

- en voor VREDEoorlog gevoerd.
Waarom hebben we nog nooit WERELD-

VREDEgehad?
De Eerste Wereldoorlog werd volgens

de Amerikaanse presidenr W oodrow
Wilson gevoerd om "de wereld voor de
democratie veilig te stellen" - de oorlog
die aan alle oorlogen een EINDzou maken!
We hadden de Haagse VredesconferentÎes
en andere pogingen om tot eenheid re
komen ter wille van de vrede. Maar nu

(Vervofgd oppagina 31)



RHODESI.
na zes Jaar

onafhanl(elijl(heid
Door de pol;f;eke wereldop;n;e ;n 1965 afgewezen,
gefroffen door een pog;ng fof econom;sche worg;ng
vanwege door de VN opgelegde sancf;es en geplaagd
çloor de ;nherenfe problemen van een p;on;ersgeb;ed daf
mef de werkelijkhe;d van de fw;nf;gsfe eeuw fe worsfelen
heeff - daf waren de weeen b;j de geboorfe van
Rhodes;a. Tegenwoord;g ;s de furore afgezakf fof een
zachf gerommel. Nu, na 11 november 1971 - de zesde
verjaardag van z;jn onafhankelijkhe;d - ;s Rhodes;anog

sfeeds spr;nglevend en gezond.

D E JAREN VIJFTIG en het begin van
.

de jaren zestig waren getuige van
het verval en de ondergang van

het Europese kolonialisme in Afrika. Naar-
mate het Europese verzet tegen de kolo-
niale onafhankelijkheid afzwakte, werd de
stroming van het Afrikaanse nationalisme

sterker en traumatischer.

Soms vond' de verandering op een or-
delijke manier plaats, maar al te dikwijls

wetd de "vooruitgang" door zowel zwarten
als blanken met geweld en bloedvergieten
bezoedeld.

Rhodesia's bewogen geschiedenis

Maar de tijd was rijp. Afrika stond nu
klaar het juk van de Europese exploitatie
af te werpen. In bijna alle kolonies of
gebieden was het eindresultaat hetzelfde

- de creatie van een nieuwe en onafhan-
kelijke Afrikaanse staat.

In 1964 werd de federatie van de drie
gebieden Noord-Rhodesia, Zuid-Rhodesia

en Nyasaland onafhankelijkheid van En-
geland aangeboden. Een van de voornaam-

ste voorwaarden stelde dat elke nieuwe
republiek door een meerderheidsregering

bestuurd zou worden.
Noord-Rhodesia (nu Zambia) en Nya-

saland (nu Malawi) namen de voorwaarden

direct aan. Maar Zuid-Rhodesia, een al
sinds 1923 door blanken geleid gebied met
zelfbestuur, weigerde het Britse ultimatum

aan te nemen en verklaarde zich eenzijdig
onafhankelijk.

De wereldopinie reageerde onmiddellijk
en heftig. Van de ene op de andere dag
werd Rhodesia een "rebellerende kolonie"
genoemd. De blanke minderheidsregering

van premier Ian Smith werd beschreven
als "bevoogdend" en "racistisch". Ian
Smith werd een bandiet, een stijfkoppige
Schot, een dictator genoemd - zijn ka-

binet werd als een troep Rhodesische
cowboys betiteld.

De regering-Smith - samen met Rho-

desia's 250 000 blanke burgers - werd

ervan beschuldigd een politiestaat op te
richten die de vijf miljoen zwarte Afrika-
nen zou onderdrukken.

Deining na de onafuankelijkheid

Vele Afrikaanse en Aziatische landen
verhoogden hun druk op de Britse regering

en op de Verenigde Naties. Er gingen
stemmen op om troepen te sturen om de

rebellie gewapenderhand de kop in te
drukken! Men eiste een democratisch sys-

teem van "one man, one vote" dat borg

zou staan voor een Rhodesische regering

door een Afrikaanse, zwarte meerdetheid.
Maar de regering-Smith stond pal.
Engeland weigerde de nieuwe staat te

erkennen, evenals de meeste andere landen.
In de hoop de blanke Rhodesiers te
dwingen van mening te veranderen, legde
Engeland een handelsblokkade op. De VN
gebood een algehele economische boycot.

Ondanks druk van andere Afrikaanse
staten weigerde Engeland standvastig mi-
litair geweld tegen zijn Rhodesische neven
te gebruiken met het argument dat een
dergelijke actie "contraproduktiet" zou
z1Jn.

De sancties faalden. Mozambique en
Zuid-Afrika bleven met Rhodesia handel-
drijven. Zelfs Zambia was gedwongen met
Rhodesia te handelen, aangezien minstens
de helft van zijn invoer over Rhodesisch
gebied liep.

Tijdens de eerste jaren van de sancties
liep de torale uitvoer van Rhodesia ach-
teruit, maar tegen 1969 werd er een
stijgende lijn merkbaar.

In 1969 stemde de regering-Smith v66r
afstand doen van de belofte van ttouw aan
de koningin van Engeland en riep in maart
1970 Rhodesia tot republiek uit.

Ten einde de lezers van De ECHTE
W AARHEIDop de hoogte te brengen met
de toestand in Rhodesia, publiceren wij,
te beginnen op pagina 6, een exclusief
interview met premier Ian Smith. De foto's
op de volgende pagina's werden genomen
door fotografen van De ECHTE W AARHEID.
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RHODESIA-
Land van contrast
Rhodesia is een land van oorspronkelijke, onbe-

dorven schoonheid, waar bijna geen industride
verontreiniging voorkomr. De binnenstad van Salis-
bury, 390 000 inwoners, is een stralende en moderne
stad in westerse stijL Een groot deel van de
plattelandsbevolking leeft echter nog in het stenen
tijdperk De meesten van Rhodesia's blanke staats-
burgers en een heel klein, maar groeiend deel van
zijn zwarte Afrikaanse burgerij woont in bescheiden
middenstandshuizen. (Foto rechts boven toont het
huis van een rijke Afrikaanse zakenman.)

Moderne en oude vormen van landbouw over-
leven zij aan zij. Onder de blanken is niemand
analfabeer. Er zijn geen statistische gegevens over
het gros van de zwarte bevolking, maar het aantal
negers die kunnen lezen en schrijven neemt gelei-
delijk toe naarmate gelden voor onderwijsvoorzie-
ningen beschikbaar komen.

Foto's: Ambassador College
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V. Mijnheer Smith, als een gevolg van
de eenzijdige onafhankelijkheidsverkla-
ring ondervond Rhodesia een door
sancties uitgeoefende economische
druk. Zijn deze sancties effectief?

A. 1k geloof niet dat zij het doel bereikt
hebben dat ze hadden moeten bereiken,
maar wij ontkennen niet dat bepaalde
aspecten van onze economie onder de
sancties geleden hebben. Het totale beeld
is echter dat Rhodesia zich juist vanwege
de sancties geweldig versterkt heeft. Wij.
zijn niet al1een vanuit politiek oogpunt
dichter bij elkaar gekomen en hebben een
sterke, jonge, viriele natie gevormd, maar
op industrieel en economisch gebied, zou

ik zeggen, hebben wij in de laatste vijf
jaar een even grote ontwikkeling doorge-

maakt als onder normale omstandigheden
in tweemaal zo veel tijd het geval zou zijn
geweest. 1n feite hebben de sancries dit
teweeggebracht. Zij hebben de Rhodesiers
gestimuleerd, en we zijn erin geslaagd ons
mannetje te staan en ons beste beentje

voor te zetten.

V. Heeft u de indruk dat de sancties
bepaalde facetten van uw economie in
enig opzicht schaden of treffen?

~

EXClUSIEF INTERVIEW
met

IAN SMITH
Premier van Rhodesia

Redadieleden van DE ECHTE WAARHEID en de adjunct-
hoofdredadeur, Garner Ted Armstrong, hebben onlangs
Rhodesia bezocht. Tijdens zijn verblijf in Salisbury inter-
viewde hij premier Smith. Wij geven u hier de antwoorden
van lan Smith op belangrijke vragen over de uitwerking
van de sandies tegen Rhodesia en de huidige economische
situatie in zijn la~d.Hij bespreekt het tegenwoordige en
toekomstige beleid met betrekking tot Rhodesia's zwarte

meerderheid en zijn relaties met Zwart Afrika.

A. Ja, wij ontkennen niet dat er bepaalde

sectoren zijn die geleden hebben. Het
klassieke voorbeeld is onze tabaksindustrie.

Maar ondanks de sancties houdt zij het
hoofd boven water. 1n feite begint zij zich
nu te herstellen. En zodra de toestand
weer normaal is denk ik dat onze tabaks-
industrie er veel gezonder en veel sterker

voor zal staan dan voorheen.

V. Kunt u afzetgebieden voor uw ta-
baksindustrie en andere landbouwpro-
dukten vinden?

A. Ja, maar niet zo veel als we wel zouden
wensen, en we hebben nog steeds een
tabaksvoorraad. 1k denk dat ik u wel kan
vertellen dat we in de laatste jaren eigenlijk
evenveel verkocht als geproduceerd heb-
ben. 1n feite zelfs iets meer.

V. De grondwet die in 1969 werd
aanvaard, wordt door het Afrikaanse
blok in de VN als in hoge mate
onderdrukkend voor de zwarte bevol-
king in Rhodesia beschouwd. Wat is
uw antwoord daarop?

A. Dit kan naruurlijk helemaal niet be-
wezen worden. Er is niets onderdrukkends
bij. Het enige dat wij gedaan hebben, is

staan op bepaalde voorwaarden. Wij zeg-
gen: laat verdienste de maatstaf zijn, en
dit is niets nieuws in dit land. Wij hebben
altijd criteria gehad waaraan naar onze
mening door de mensen voldaan moet
worden vóórdat zij politiek kunnen mee-
spreken. Uiteindelijk wordt er van bestuur
verwacht verantwoordelijk te zijn en wij
geloven dat men zich moet kwalificeren
en een bepaalde mate van verantwoorde-
lijkheid aan de dag moet 1eggen, een zekere
mate van beschaving, vóórdat wij iemand
kunnen toestaan politieke inspraak uit te
oefenen. En ik zou zelfs zo ver wil1en gaan
met te zeggen dat ik denk dat veel andere
landen in de wereld er heel wat beter aan
toe zouden zijn als zij hetzelfde deden.

V. Volgens welk proces kan de zwarte
man zich on~wikkelen en de ge1egen-
heid krijgenZich te laten vertegenwoor.
digen in het bestuur van het land?

A. Er zijn bepaalde voorwaarden vastge-
steld die een minimaal ontwikkelingspeil
inhouden; bovendien is er een criterium
wat we1stand en inkomen betreft. Nu is
het zo dat de criteria wat de zwarte man
betreft heel wat lager liggen dan die voor
de blanke man. 1n dit opzicht hebben wij
meer dai1 ons best gedaan hem tegemoet
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te komen, in het besef dat hij wat
beschaving betreft nog ver achter ons staat.

Volgens mij beseffen maar weinig
mensen dat er aan het begin van deze
eeuw hoegenaamd geen beschaving onder
de zwarte bevolking hier besrond. Vlak
voor de eeuwwisseling kwamen de eerste
Europeanen pas hier. De geschiedenis van
het land is jong en wij hebben in die tijd
een geweldige vooruitgang geboekt. Maar
wij beseffen dat de Afrikanen bij de
Europeanen achter zijn; en dienovereen-
komstig liggen hun criteria voor het
kiesrecht ook veel lager dan de voorwaar-
den die we onze blanke bevolking stellen.

V. Is uw uitspraak dat zij "bij de
Europeanen achter zijn" gebaseerd op
hun kleur en etnische oorsprong, of op
andere oorzaken?

A. Zoals ik al zei, komt het door het feit
dat zij rot rond de eeuwwisseling geen
contact met de beschaving hadden; men
kan dus niet van een land of een volk
verwachten dat het in ongeveer zeventig
jaar auromatisch beschaafd wordr. Het
beschavingsproces neemt naar mijn me-
ning eeuwen in beslag - dat is de
voornaamste reden. Ik kan u verzekeren
dat wij verstandig genoeg zijn om te
beseffen dat hoe eerder wij het niveau van
deze mensen kunnen verhogen, hoe beter
zij opgeleid zijn, hoe beschaafder zij zijn,
des te beter het voor ons allen is. Wij
zouden niet graag steeds door willen gaan
mensen mee te slepen die niet hetzelfde
niveau bereikt hebben als de overigen, de
blanken. Onder deze omstandigheden zijn
ze een blok aan het been. Ik wil niet
onvriendelijk zijn, maar dit is nu eenmaal
een feir.

Wij beseffen dat hoe eerder we deze
mensen in een aanwinst voor ons land
kunnen veranderen, des te beter het voor
ons allen is, en dit is ons doel.

V. Men beschuldigt u er gewoonlijk
van dat er we1 tienmaal zovee1 aan de
opvoeding van e1k blank kind besteed
wordt dan er voor de opvoeding van
een zwart kind wordt uitgegeven. Wat
is uw commentaar hierop?

A. Naar mijn mening is dit overdreven,
maar ik onrken niet dat er betere oplei-
dingsmogelijkheden voor de blanken in
Rhodesia bestaan dan voor de zwarten.
Hiervoor is echter een goede reden. U
moet begrijpen dat de negerbevolking in
Rhodesia rot aan de laatste oorlog, de
Tweede Wereldoorlog, geen belang in

De ECHTE W AARHEID

opvoeding stelde. Zij wilden niet naar
school; zij wilden hun kinderen niet naar
school sruren. Zij waren mensen van het
land en hadden hele grote gezinnen. Zij
wilden hun kinderen thuis houden om op
het vee te passen, het vee te hoeden en
meer van zulke karweitjes. Naar school
sruren was er niet bij. Het naoorlogse
tijdperk bracht een ommekeer en roen
wilden ze allemaal naar school.

Hetzelfde gold voor de gezondheids-
voorzieningen. V66r de oorlog kon men
deze mensen geen ziekenhuis in krijgen,
zelfs al waren zij ziek. Ze waren achter-
dochtig. Na de oorlog wilden ze allemaal
naar het ziekenhuis. In de praktijk leverde
dit een reusachtig probleem op. Zoals u
weet zijn wij een klein land met een
geringe blanke bevolking en de blanke
bevolking brengt bijna de volle 100% van
de belastingen op, hetgeen de regering aan
sociale voorzieningen voor het volk moet
besteden. De last wordt dus maar door
een klein gedeelte van de blanke bevolking
gedragen.

Het was onmogelijk de normen voor
onderwijs en gezondheidsdiensten van een
roestand waarin deze mensen ze niet wil.
den aannemen, onmiddellijk op te voeren
naar een roestand die gelijk srond met de
diensten aan blanken die deze altijd gewild
en altijd gehad hebben. Dit is dus de kloof
die bestaat, begrijpt u, en dit is niet iets
wat in korte tijd overbrugd kan worden.
We zijn enorm gevorderd; en ik kan u
wel in vertrouwen meedelen dat ons Afri-
kaanse volk betere onderwijs- en gezond-
heidsvoorzieningen heeft dan de negers in
andere landen ten noorden van ons op het
Afrikaanse continenr. Ik geloof dat dat een
maatstaf is van wat we gedaan hebben,
maar we ontkennen niet dat er nog heel
wat te doen is. Het is alleen maar een
kwestie van wat in de beschikbare tijd
praktisch uitvoerbaar is.

V. Zou u zeggen dat er een zwarte
middenstand of een groeiende zwarte
middenstand in Rhodesia is?

A. Zeer beslist. In feite geloof ik dat we
een stadium bereikt hebben waarin men
bijna zeggen kan dat er een zwarte hogere
stand bestaar. Ik kan u verzekeren dat er
vele zwarten in dit land zijn die meer geld
bezitten dan ik en die een betere woning
hebben dan. die ik had voordat ik mijn
tegenwoordige positie bekleedde. We kun-
nen u, en iedere andere bezoeker die naar
dit land komt, deze woningen laten zien.

7

V. Laten we ons voor een ogenblik tot
uw internationale hande1 bepalen. lk
zag vee1 )apanse Toyota's en vee1 )a-
panse apparatuur en machines in het
land. Het ligt dus voor de hand dat er
via de een of andere route, misschien
met behulp van Zuid-Afrika, bepaalde
methodes bestaan waardoor u de sanc-
ties ontduikt en met )apan hande1t. Is
dit een soort van semi-officieIe of de
een of andere clandestiene manoeuvre?

A. Wij drijven niet alleen handel met
)apan, maar met vele landen in de wereld.

Ik denk dat de twee grootste uitzonderin-
gen daarop Engeland en Amerika zijn. Zij
schijnen het spelletje dat aan de gang is,
mis te lopen, maar wij onderhouden goede
handelsberrekkingen met de meeste landen
in de wereld. Zoals u ongetwijfeld is
opgevallen, kunnen wij alles krijgen wat
we nodig hebben en wij bevinden ons in
de gelukkige positie dat wij in Rhodesia
veel waardevolle grondsroffen bezitten die
voor andere landen begerenswaardig zijn.
In ruil hiervoor drijven wij vanzelfsprekend
handel. Hoe wij dat precies doen, ga ik
op dit ogenblik natuurlijk niet met u
bespreken. Dat zult u wel begrijpen.

V. Mijnheer Smith, hoe zou u de hou-
ding van de zwarte bevolking van
.Rhodesia t.O.V. uw regering beschrij-
ven?

A. Op dit ogenblik doet het mij genoegen

te kunnen zeggen dat de zwarte bevolking

een heel vriendelijke houding tegenover

ons inneemt. Er zijn uiteraard een paar

andersdenkenden. Er zijn hier bepaalde

groepen die vijandig gezind zijn. Wij zijn

ervan overtuigd, en we hebben afdoende

bewijzen, dat deze mensen door machten

buiten ons land, communistische machten,

aangezet worden. Zij willen eenvoudig de

regering overnemen en alle blanken uit

Afrika verdrijvcn. Hun overtuiging is in

principe dat Afrika alleen voor zwarte

Afrikanen bestemd is, niet voor blanke

Afrikanen.

V. Is dit een communistische overtui-
ging? Of is het de overtuiging van een
etnische groep en van een ras, of van
een stam?

A. Ik ben ervan overtuigd dat het een
communistisch geloof is, dat het door
communisten wordt aangewakkerd. Het
merendeel van de zwarte bevolking hier
ziet de blanken graag. Zij weten dat het
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de blanken waren die "know-how" en
kapitaal naar dit deel van de wereld
gebracht hebben om het land tot ontwik-
keling te brengen en dat zij tegenwoordig
zonder deze dingen wel in een heel jam-
merlijke situatie zouden verkeren.

V. Als ik zo in Rhodesia rondreis, zie
ik duidelijk dat de zwarre bevolking
over het algemeen een dienstverlenende
stand is. Velen van de blanke Rhode-
siers, misschien zou ik wel kunnen
zeggen bijna allemaal, hebben voor de
diverse baanrjes, hetzij in hun huizen,
hetzij op hun landerijen, zwarren in
dienst. Zijn deze blanken niet bang
voor de negers?

A. Ik zou zeggen dat dat wel ongeveer
het allerlaatste is wat bij hen zou opkomen.
De negers worden een deel van het gezin.
Wij hebben bijvoorbeeld nu nog mensen
in dienst die voor mij bij mijn ouders
werkten en zij zijn, zoals ik al zei, een
deel van het gezin. Zij zijn onze vrienden.
Bang - wij begrijpen eenvoudig niet wat
dit betekent in verband met onze verhou-
ding met de Afrikanen. Wij lezen erover
in andere delen van de wereld, maar ik
zou zeggen dat mensen die ons land
bezoeken, moeite zullen hebben te ont-
kennen dat de rassenverhoudingen in dit
land waarschijnlijk harmonischer zijn dan
in de meeste andere landen ter wereld -
de verhoudingen tussen zwart en blank.
Het valt mij op dat bezoekers met bijna
eenronige regelmaat hierover spreken.

V. Hoe staat het met het misdaadcijfer
in Rhodesia?

A. Wij hebben een zeer up-to-date statis-
tisch bureau hier dat in de hele wereld
erkenning geniet en geprezen wordt voor
zijn werk. Ik denk dus dat de cijfers vrij
nauwkeurig zijn. Dit is een van de weinige
landen ter wereld waarin het misdaadcijfer
over de laatste vier of vijf jaar is gedaald.
Eigenaardig genoeg, want de vooruitgang
van de beschaving gaat meestal gepaard
met een stijging van het misdaadcijfer.
Rhodesia is een van de uitzonderingen in
de wereld.

V. Hoe staat het met de verontreini-
ging in uw land, mijnheer Smith? Ik

heb al gevallen gezien van rook uit-
brakende schoorstenen. Natuurlijk is
het k1imaat hier heerlijk en de lucht is,
voor zover ik het land gezien heb,
zuiver. Maar terwijl u zich blijft ont-
wikkelen en industrialiseren, zult u van
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lieverlede dezelfde overbevolking, de-

zelfde smog of wat u het ook noemt

in dit land - dezelfde verstoringen van

het ecologische evenwicht ondervinden

als in andere ontwikkelde landen. On-

derneemt u stappen om verontreiniging

iiJ. dit gebied te voorkomen?

A. ]a, ik ben blij dat ik u kan vertellen

dat we tOt nog toe geen werkelijk veront-

reinigingsprobleem hebben. Wij hebben

een paar schoorstenen die rook uitbraken,

zoals u zei, maar die zijn op het ogenblik

te verwaarlozen. Niettemin zijn we ons

bewust van het geweldige verontreinigings-

probleem in de wereld en we hebben

besloten dat wij ons probleem nu gaan

aanpakken en we zullen proberen te ver-

mijden dat het ooit in een stadium komt,

waarin het een werkelijk probleem wordt.

In feite hebben we tijdens onze laatste

parlementszitting van slechts een paar

maanden geleden een nieuwe wet goedge-

keurd die ons meer macht geeft de ver-

ontreiniging in toom te houden. We zijn

ons hiervan dus bewust en het ligt in

onze bedoeling alles in het werk te stellen

ervoor te zorgen dat ons land, zoals u zei,

een schoon, fris en open land blijft.

V. U bezit uitgebreide chroomertslagen
in dit land. Chroom is noodzakelijk
voor de produktie van roestvrij staal
en vele andere metalen voor industrieen
in een ruimtevaarrtijdperk, en naar ik
hoor was Amerika, misschien samen
met de EEG en Engeland, een van uw
voornaamste afnemers. De sancties zul-
len vanzelfsprekend wel vrij veel van
de chroomuitvoer uit Rhodesia hebben
stopgezet, tenminste naar die westerse
democratieen. Zou u op deze situatie
commentaar willen geven?

A. ]a, het doet me genoegen een paar
woorden met betrekking tOt chroom te
kunnen zeggen, omdat wij, naar ik meen,
het beste chroomerts in de wereld hebben.
Ik kan dat weten, omdat het tOevallig
voorkomt in het plaatsje waar ik geboren
ben en waarin ik nu nog woon. Niet
alleen was Amerika een van onze grootste
afnemers, maar een grote Amerikaanse
onderneming is in feite eigenaar van de
chroommijn en exploiteert haar nog steeds.
Sinds de U.D.I. [Unilateral Declaration of
Independence], is eigenlijk niets van dat
chroom naar de Verenigde Staten gegaan.
Ik kan u verzekeren dat de mijnen inten-
siever geexploiteerd worden dan ooit tevo-
ren in de geschiedenis van Rhodesia. Het
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chroom gaat dus ergens heen. Maar vol-
gens mijn inlichtingen gaat het niet naar
het land waaruit de eigenaars komen, n.l.
de Verenigde Staten van Amerika.

V. Zou u ons willen zeggen waar het
chroom dan wel heengaat?

A. Nee, het spijt mij te moeten zeggen
dat ik u dat niet kan vertellen, maar het
gaat beslist buiten het Afrikaanse conti-
nent; het gaat naar de rest van de wereld.
Ik heb een vermoeden, ja, zelfs meer dan
een vermoeden, dat er in feite heel wat
achter het I]zeren Gordijn naar commu-
nistische landen gaat.

V. En dit, volgens u, met medeweten
van de Amerikaanse eigenaars?

A. Dat weet ik niet.

V. Kunr u iets zeggen over de handel
met communistisch China - handelt u

met hen?

A. Er is enige handel, maar ik wil me
over dat onderwerp liever niet uitlaten.
Misschien zou ik nog even iets anders
kunnen zeggen in antwoord op uw vorige
vraag. U vroeg of het chroom met mede-
weten van de Amerikaanse onderneming
achter het I]zeren Gordijn verdwijnt -
nee. Wanneer het chroom eenmaal is
geproduceerd, en dit wil ik graag duidelijk
maken, heeft het niets meer met de
Amerikanen te maken en zij zouden on-
mogelijk beschuldigd kunnen worden van
medewerking aan de levering van chroom
aan een communistisch land. ChtOom is
een strategische grondstOf en sinds de
sancties opgelegd werden, werd chroom,
evenals vele andere strategische grondsrof-
fen, door een regeringsinstantie behandeld
die zich met de export bezighoudt. Dit
is natuurlijk sub judice en vertrouwelijk.
Het wordt dus uit de handen van de
chroomproducenten genomen. Ik zou de
Amerikanen niet graag willen betrekken
in de verkoop van hun chroom aan een
communistisch land.

V. Mijnheer Smith, wat is uw persoon-
lijke houding tegenover de Ameri-
kaanse regering, tegenover de regering-
Nixon en de Amerikaanse aanvaarding
van de sancties?

A. Wij waren teleurgesteld. Het was na-
tuurlijk niet de regering-Nixon die de
sancties aannam, laat ik dat duidelijk

(Vervolgd oppagina 28)
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. Verschuiving in de
Austraalaziatische handel

"Tijd om elk ons weegs te gaan", luidde de krantekop in
een vooraanstaande Australische krant van 1 juli. Het artikel

onder de kop legde er de nadruk op dat "wij nu een keerpunt

in de geschiedenis van zowel Engeland als Australie bereikt

hebben".

Het "keerpunt" slaat natuurlijk op het hangende Engelse

lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. Als Engeland er

zich bij aansluit zal dit praktisch het eind van het Britse

Gemenebest als een levensvatbare economische eenheid betekenen.

De banden die de 32 lid-staten van het Gemenebest

bijeenhouden zijn trouwens niet zo sterk als in het verleden.

De handel russen de Gemenebestlanden is de laatste jaren sterk

teruggelopen. Engeland zelf heeft zijn export naar het Gemenebest

de laatste tien jaar bijna gehalveerd. De import uit de Geme-

nebestlanden is over dezelfde periode met een derde verminderd.

ln 1961 nam Engeland b.v. 25% van de Ausrralische export af.

Het huidige cijfer is minder dan 12%.

Voor Nieuw-Zeeland dat nog steeds sterk aan de Britse

markt gebonden is, zal elke besnoeiing van de handelspreferenties

echter een drastischer uitwerking hebben. Als Engeland in de

EEG komt, zal de zuivelexport van Nieuw-Zeeland naar Engeland

tegen 1978 tot 71% van het huidige peil dalen. Gedurende deze

tijd zal Nieuw-Zeeland gedwongen worden naar andere afzetge-

bieden te zoeken en de economie een bredere basis te geven.

Het is heel goed mogelijk dat ]apan als zo'n afzetgebied

voor zowel Australie als Nieuw-Zeeland kan fungeren. Rege-

ringsfuncrionarissen te Tokio hebben al aangekondigd dat hun

land zal rrachten een nieuw afzetgebied te creeren voor de

landbouwprodukten van Australie en Nieuw-Zeeland zodra En-

geland lid van de EEG mocht worden. Tot op heden heeft de

handel tussen de drie landen zich grotendeels rot delfsroffen en

eindprodukten beperkt.

Voor zowel Ausrralie als Nieuw-Zeeland ligt de roekomst

in Azie - een Azie dat steeds meer door de alomtegenwoor-
digheid van ]apan gedomineerd wordt.

. Japan: sleutel
welvaart

tot Canada' 5

Canada heeft nu het oog op ]apan laten vallen als zijnde
de sleutel voor de bestendiging van zijn economische welvaart.
Al sinds enige tijd heeft Canada in de ]apanse honger naar
grondsroffen kunnen voorzien. De handel met ]apan heeft nieuwe
welvaart en levenskracht aan Canada geschonken - vooral aan

de westelijke gebieden. De grootste haven aan de Canadese

westkust ligt in British Columbia - Vancouver - het centrum
van de handel van Noord-Amerika met Azie. V66r deze snel

toenemende handel met ]apan was Vancouver een typische stad

in een onontwikkelde verafgelegen provincie.

De vraatzuchtige industrieIeappetijt van ]apan maakt dat

land de op twee na beste klant van Canada, na de VS en

Engeland. Bovendien verwacht men dat ]apan binnen vier jaar

Engeland als nummer twee op die markt zal verdringen.

ln British Columbia hebben de ]apanners een aanzienlijk

aandeel in het opsporen en uit de grond halen van kopererts.

Hetzelfde vindt plaats in de bosbouw. ln Maniroba zijn ]apanse

firma's naar koper en zink aan het zoeken. ]apanse ingenieurs,

in samenwerking met Canadezen en Amerikanen, boren in Alberta

en andere provincies naar olie. lnvesteringen in de vis- en

autoindustrie maken ook deel uit van het ]apansc handelsoffensicf.

De resultaten van deze gczamenlijke acties zijn spectaculair

gewccst. ln nuchterc cijfers volgt hicr wat ]apan in 1970 uit

Canada importeerde: kopcrerts en -concen traten tcr waarde van

$153,1 miljocn; bosbouwprodukten cn krantcnpapier ter waarde

van $137,5 miljoen; $40 miljocn aan aluminium; $26 miljoen

aan steenkool cn $14 miljoen aan potas.

Toch ziet alles er nict zo rooskleurig uit als dc cijfers wel

aangcvcn. Er bestaat grotc oncvcnwichtigheid in hct globale

]apans-Canadese handelsbeeld. Canadcsc cconomen makcn zich

zorgen omdat 95% dcr ]apanse aankopen uit grondsroffcn bestaat

en s!echts 5% uit cindproduktcn. Dit in concrast met dc VS

waar bijna de helft van hun invoer uit Canada uit cindproduktcn

bestaat. Ottawa zou graag zicn dat ]apan dit ook wat mccr deed.

En aan dc anderc zijde van de Grote Occaan maken dc ]apanners

zich bezorgd over de stijgendc Canadese loonkosten die de

grondsroffenprijzen docn stijgen.

. Een economisch "zachte aanpak"
van Europa door de Sovjets?

Dc 14de juli 1971 za! vermocdclijk een betckenisvolle

mijlpaal in dc relaties tussen Oost- en West-Europa blijkcn te

zijn. Op die dag tckendcn dc Bcnclux-landen hun ecrstc

handelsverdrag met dc Sovjetunie. Het vcrdrag wordt door

sommigc waarnemers als een hcel be!angrijkc po!itieke srap

beschouwd. Hct zou dc eerste stap kunnen zijn naar cen

erkenning van dc EEG door de Sovjetunic.

Andcrc handelsbesprckingcn russen dc EEG en haar Oost-

curopese tegenhanger, de Comccon, liggcn in het verschict. ]anos

Kadar, ecrstc secrctaris van dc Hongaarse communistischc partij,
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belichtte deze trend in maart van dit jaar. Beide blokken, zei
Kadar, "vertegenwoordigen een realiteit - en het is duidelijk

dat dit zo zal blijven. 1k vind het daarom redelijk dat er het
een of andere contact tussen de twee organisaties wordt gelegd
en dit is waarschijfllijk wat er gaa't gebeuren."

De Russen zijn ook tot het besef gekomen dat de Comecon
nooit met succes tegen de EEG zal kunnen concurreren. Het
gebrek aan succes van de Comecon wordt aangetoond door het
feit dat haar handel met het Westen sneller is toegenomen dan
de handel tussen de Comecon-landen onderling. Deze groeiende
aantrekkingskracht van de EEG op de Russische 'satellietstaten
heeft Rusland reden tot bezorgdheid gegeven.

Geconfronteerd met deze feiten heeft de Sovjetunie nog
maar een alternatief. Moskou heeft in feite de "kan-je-ze-niet-
slaan-sluit-je-dan-aan"-filosofie moeten aanvaarden - althans voor-
lopig. .Rusland heeft blijkbaar besloten samenwerking tussen de
handelsblokken aan te moedigen, met de hoop dat de Comecon
meer als Ifn geheel met de EEG zaken kan doen en daardoor de
westers gerichte neigingen in de satellietlanden in te tomen.

De samenwerking tussen de Comecon en de EEG kan ook
een stoot in de goede richting gekregen hebben door de groeiende
normalisatie van de Sino-Amerikaanse betrekkingen. De Russische
fobie over elke mogelijke alliantie tussen Peking en Washington
zou het Kremlin kunnen aansporen ontspanningen in de
verhoudingen met het Westen na te streven.

. Italiaans neo-fascisme in opkomst?
Het is heel goed mogelijk dat het neo-fascisme het

communisme als de grootst~ bedreiging van de democratie in
1talie gaat vervari.gen. De Movimento Sociale Italiano (MS1),
zoals de neo-fascisten genoemd worden, heeft in de jongste
verkiezingen een enorme winst geboekt. Waarnemers beschreven
de verkiezingsresultaten als de grootste ommezwaai in de stem-
ming onder de kiezers in het naoorlogse Italie. Voor het eerst
werd de opmars van de communisten tot staan gebracht en hen
verliezen toegebracht, terwijl de aan het bewind zijnde christen-
democraten eveneens overal stemmen verloren.

De verkiezingen waren hoofdzakelijk beperkt tot het Zuiden,
waar zeven miljoen kiezers, ofwel een vijfde van alle kiesgerech-
tigden, aan gemeente- en provinciale verkiezingen deelnamen. De
stemming onder de kiezers in Midden- en Noord-1talie zou de
trend kunnen keren. De verrassende resultaten in het Zuiden
zouden niettemin de toekomstige politieke structuur van 1talie
kunnen bepalen.

De Missini - de MS1-aanhang - verkreeg 13,9% van het
toraal aantal uitgebrachte stemmen, vergeleken met 5,2% in de
laatste provinciale verkiezingen van nauwelijks een jaar daarvoor.
De MS1 werd hierdoor de op twee na grootste partij in het
land.

De winst van de partij in Sicilie overtrof alle verwachtingen.
De MS1 vermeerderde haar zetelaantal in het Siciliaanse parlement
van 7 tot 15, terwijl de communisten van 20 tot 14 zetels
terugliepen en de christen-democraten van 36 tot 29.

Zittend in zijn kantoor te Rome onder een foto van
Mussolini beschreef Giorgio Almirante, nationaal secretaris van
de MS1, het succes van de partij als zijnde een straf op de
toegeeflijkheid van de christen-democraten ten opzichte van het
communisme. De partij benadrukte overal het thema van orde

en gezag; zij sloeg munt uit de groeiende sociale onrust, de
eindeloze stakingen en de alomtegenwoordige stemming van
ontevredenheid die vandaag de dag zo karakteristiek is voor 1talie.

De partij riep zichzelf uit als "verdedigster van het geloof'.
Dit was vooral aantrekkelijk voor een groot aantal conservatieve
katholieken die ernstig verontrust waren als gevolg van de recente
regeringsbesluiten om echtscheiding wettig te maken en de wet
tegen het tekoop aanbieden van voorbehoedsmiddelen op te
heffen.

Op het ogenblik heeft de MS1 25 zetels in de 630 leden
tellende kamer van volksvertegenwoordigers en 13 zetels in de
322 leden tellende senaat. Wat de waarnemers alarmeert is niet
alleen de grootte van de partij en de winst in de recente
verkiezingen, maar ook het feit dat de gehele 1taliaanse samen-
leving misschien de kant opgaat van een zelfde toestand die
Mussolini in 1922 aan de macht bracht.

j

. NATO- gevangen in een
verschuiving naar links

Het afgelopen halfjaar heeft de NA VO twee strategisch
gelegen eilandbases zo goed als verloren.

Malta, het vestingeilandje van de Middellandse Zee, was
het eerste slachtoffer. 1n juni vandit jaar werd Dominic Mintoff,
een socialist, premier van dit strategische eiland. Mintoff, die de
verkiezingen won met een belofte om van Malta een neutraal
land te maken, eiste en verkreeg onmiddellijk het aftreden van
de Britse gouverneur-generaal Sir Maurice Dorman. Vervolgens
stuurde hij de NA VO-bevelhebber van de zeestrijdkrachten in
Zuid-Europa naar 1talie terug en verbood schepen van de
Amerikaanse Zesde Vloot Malta aan te lopen.

De nieuwe premier dreigde ook de tien jaar lopende
overeenkomst met Engeland te beeindigen, tenzij hij van Engeland
meer geld voor het gebruik van de basis zou krijgen.

Historisch gezien is Malta altijd de bewaker van de zwakke
onderzijde van het vasteland van Europa geweest. Malta hielp
de 1slamitische veroveraars van de 16de eeuw uit Europa te weren
en diende gedurende de Tweede Wereldoorlog ook als springplank
voor de geallieerde mijdkrachten die Sicilie en Italie bevrijdden.

De Sovjetunie die er altijd als de kippen bij is om ergens
een politiek slaatje uit te slaan, heeft hulp voor Malta's zwakke
economie beloofd als tegenprestatie voor het gebruik van bepaalde
havenfaciliteiten voor haar formidabele Middel1andse Zeevloot.
De heer Mintoff heeft tot dusver geaarzeld met de Russen zaken
te doen.

Het tweede verlies voor NA VO vond plaats toen een links
gerichte coalitie in 1Jsland aan de macht kwam. De nieuwe
regering die door premier Olafur Johannesson geleid wordt,
verwittigde de Verenigde Staten ervan dat 1Jsland de 3700-man
sterke, door de Amerikanen onderhouden NA VO-basis gedurende
de volgende vier jaar geleidelijk aan opgeheven wil zien.

De NA VO-basis op 1Jsland is belangrijk voor de patrouil-
lering en verdediging van de Noordatlantische scheepvaartroures.
Deze basis houdt een oogje op Russische onderzeeboten, opper-
vlakteschepen en andere activiteiten in de Noordatlantische
Oceaan.

Het verlies van deze twee bases zou strategisch en psycho-
logisch wel eens fnuikend voor de Westerse Alliantie kunnen
zijn.
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Europa en Japan zi;n
;n grote mate afhan-
keli;k van olie uit het
M;dden-Oosten, een
gebied vol spannin-
gen. Wat zou er ge-
beuren als de Sov;et-
un;e of de landen in
het Midden-Oosten
zouden verhinderen
dat die olie Europa

of Japan bereikt?

door Paul Kroll

DE WERELDdraait om olie. En aan-
gezien olie de wereld laat draaien,
kunnen enkele niet-zo-machtige

landen de wereld letter1ijk tot stilstand
brengen. Hoe? Door oliebronnen te slui-
ten, pijp1eidingen op te blazen en tankers
te verhinderen hun met olie gevulde rui-
men ter bestemming af te leveren.

De landen in dit "stop-de-wereld" drama
zijn in alfabetische volgorde: Aboe Dhabi,
Algerije, Egypte, Irak, Koeweit, Libie,
Saoedi-Arabie, Syrie en enkele sjeikdom.
men langs de Perzische Golf. Sommige
van deze landen zitten op ettelijke miljar-
den barrels olie, of beheersen de toegangs-
wegen naar de van olie rijk voorziene
landen.

De olie uit het Midden-Oosten
is levensbelangrijk

Hoewel het Midden-Oosten belangrijk
is voor de Verenigde Staten vanwege de
enotme Amerikaanse overzeese olie-inves-
teringen, is het uit industrieel oogpunt
geen kwestie van 1even of dood. S1echts 3
of 4% van de Amerikaanse behoeften aan
olie komt uit dat gebied. Het enorme
industrieIe apparaat van Amerika kan elke
oliechanrage of blokkade krachteloos ma-
ken.

Dit, tezamen met andere factoren, zou.

Foto: Taconis-Magnum
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kunnen leiden rot een gebrek aan Ameri-

kaanse belangstelling voor het Midden-

Oosten - een houding die jatafe consequenties

voor het gebiedmet zich zou kunnen brengen.
Maar vrienden en bondgenoten - Eu-

ropeanen en ]apanners - kunnen de

toestand niet zo lichtvaardig opnemen.

Voor Europa en ]apan roept de gedachte

aan een sropzetting van de olieleveranties

uit het Midden-Oosten duizend en een

Arabische nachtmerries op.

De olie uit het Midden-Oosten doet

lerrerlijk de raderen van de Europese en

]apanse industrieen draaien. ]apan impor-

teert 90% van zijn olie uit het Midden-

Oosten; Engeland is voor 70% van zijn

oliebehoeften van het Midden-Oosten en

Noord-Afrika afhankelijk; Frankrijk voor

80%; West-Duitsland voor ongeveer 90%

en 1talie voor bijna 95%.

In rotaal wordt 85% van de olie voor

West-Europa van onder de woestijnen van

het Midden-Oosten en Noord-Afrika ge-

haald. Libie voorziet in ongeveer een derde

van de oliebehoeften van West-Europa.

Het is de belangrijkste leverancier van

Engeland. De olieleveran ties van Algerije

zijn voor Frankrijk bestemd.

De betekenis van deze statistische ge-

gevens is duidelijk. De vooruitzichten voor

de industrieIe groei van West-Europa zijn

rechtstreeks gekoppefd aan een voortdurende

en onbelemmerde toegang rot de olie van

het Midden-Oosten. Als er opnieuw ge-

vechten zouden uitbreken, of de een of

andere politieke facror de Arabische pro-

ducenten of transirolanden zouden aanzet-

ten rot nieuwe embargo's, dan' zou de

roekomst van de EEG wel eens in gevaar

kunnen komen.

U kunt er zeker van zijn dat West-

Europa zo'n gevaarlijke situatie niet met

een schouderophalen zal voorbijgaan.

Een op olie gebaseerde economie

Of u dit nu prettig vindt of niet,

West-Europa is "verslaafd" aan olie. De

produktie van kernenergie is op het tijd-

schema achtergeraakt. Sinds aardgas op het

roneel is verschenen, is de steenkoolpro-

duktie achteruitgegaan. Het aandeel van

steenkool op de energiemarkt is in tien

jaar tijds van 56% naar 27% afgezakr. Het

aandeel van olie is van 32 rot 60% ver-

dubbeld.

Ondanks nieuwe olievondsten, zoals de

produktie van een miljoen barrels per dag

in Nigeria en Indonesie, kan de roeneming

in het olieverbruik niet bijgehouden wor-

den. De Europese en ]apanse afnemers zijn
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nog evenzo afhankelijk van de olie uit het

Midden-Oosten als ze altijd geweest zijn.

Er kan geen sprake zijn van het doorsnij-

den van de navelsrreng tussen de twee.

De olie uit het Midden-Oosten en Noord-

Afrika, het indusrriele hartebloed van Eu-

ropa en ]apan, moet blijven stromen.

West-Europa, met een bevolking van

354 miljoen mensen, zuipt met het gulzige

tempo van 12 miljoen barrels per dag een

stroom van olieproducren - brandsrof

voor auro's, srraalmororen, enz., alsmede

srook- en smeerolie.

Dit is driemaal het verbruik van tien

jaar geleden. Prognoses, berucht om hun

korrzich tigheid, voorspellen dat de be-

hoefte aan olie tegen 1980 verdubbeld zal

z1Jn.

]apan is ook een gevangene van de olie.

In 1958 was ]apan al de zevende op de

wereldranglijst van olieverbruikers. Het is

sindsdien geleidelijk maar gestadig hoger

op de lijst komen te staan. Bovendien

heeft ]apan geen direct vooruitzicht op

grote aardgasvoorraden, waar Europa op

reken r. De huidige ]apanse kernenergie-

voorziening bevindt zich nog teveel in een

ontwikkelingsstadium om een aanzienlijke

bijdrage in haar energiebehoeften te kun-

nen leveren.

]apan moet met olie "grootgebracht"

worden wil het jaarlijks het bruro nationaal

produkt met 15% vergroten en tegen het

jaar 2000 Dai Ichi - "Nummer Een" -
worden. Nu al verbruikt ]apan dagelijks

ruim 3,4 miljoen barrels en zal het volgens

prognoses in 1980 ruim 10 miljoen barrels

olie verbruiken. Hoe hoog het verbruik

daarna zal zijn, weet geen mens.

Daarom moet het oliearme ]apan op dit

ogenblik voor ergens in de buurt van 85

rot 93% van haar olie op het Midden-

Oosten steunen.

De oliebehoeften brengen ]apan onmis-

kenbaar in een bijzonder kwetsbare econo-

mische en militaire positie.

Wat gebeurt er in de roekomst?

In het licht van de kwetsbaarheid van

]apan en Europa op het gebied van olie

zijn dit de bij uitstek nijpende vragen: zal

de olie uit het Midden-Oosten en Noord-

Afrika in de jaren zeventig en tachtig

vrijelijk blijven stromen) Als de oliesrroom

door een consortium van landen op het-

zelfde ogenblik wordt afgeknepen of ge-

blokkeerd, wat zal dan de reactie van zowel

Europa als ]apan zijn) Zou 6f Europa 6f

]apan (of beide) zich gewapenderhand in
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de aangelegenheden van de obstructievoe-

rende landen mengen ten einde de stroom

weer te doen vloeien)

Vormt de roenemende invloed van de

Sovjerunie in het Midden-Oosten een be-

dreiging voor de industriele onrwikkeling

en stabiliteit van de Westerse landen) Zou

een wereldoorlog het gevolg kunnen zijn

van een verminderde olieroevoer)

Sommige van deze vragen mogen wel

erg vergaand lijken voor hen die niet op

de hoogte zijn met de belangrijkheid van

olie. Maar dit zijn werkelijke dilemma's.

waar de Europese en ]apanse staatslieden,

die met de realitiet van de politiek in het

Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Sov-

jerunie te maken hebben, mee worden

geconfronreerd.

Olie is een gigantische industrie. Het

is het belangrijkste artikel in de wereld-

<Vidde/fandse Zee
~

LlBI~

~ 'Belangrijk olieveld- Pijpleiding r~,/ \.

handel. Toch liggen de grootste groeimo-

gelijkheden in deze industrietak nog in de

roekomst. Enkele simpele statistische ge-

gevens ronen aan waarom. In 1950 werd

er tweemaal zoveel ruwe olie geproduceerd

als in 1945. Tien jaar later verdubbelde de

produktie weer rot 1 miljard ron. In 1968

was de produktie alweer verdubbeld. De

prognose (bijna altijd te conservatief) is

dat de olieproduktie tegen 1980 weer eens

zal verdubbelen.

Daarom zou een oliecrisis alleen al tot

een oorlog in het Midden-Oosten kunnen

leiden. Tegenwoordig zorgen alleen de

Verenigde Staten voor een machtsover-

wicht dat de vrede in dit gebied handhaafr.

Maar stel eens dat de Verenigde Staten de.

grove politieke blunder zouden begaan,

zich uit het srrijdperk in het Midden-

Oosten terug te trekken) Een Armageddon

zou kunnen volgen.
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LlNKS - Pijpleiding voor Continental Oil Company strekt zich
uit over dor woestijngebied in het Midden-Oosten.
HIERONDER - Olie wordt via pijpleidingen door de woestijn
rechtstreeks in een tankschip aan de kust van libie geladen.
BENEDEN - Olie-installatie in het Midden-Oosten.
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Olieprodul(tie in het Midden-Oosten
SAOEDI-ARABIË 1,17 miljard barrels per jaar

ABOEDHABI 21S miljoen barrels per jaar
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1,23 miljard barrels per jaar

552 miljoen barrels per jaar

BAHREIN 28 miljoen barrels per jaar

ALGERIJE 346 miljoen borrels per jaar

I{OEWE.I.T 940 miljoen barrels per jaar

TUNISIE 29 miljoen barrels per jaar

1,13 miljard barrels per jaar

0 MAN 131 miljoen barrels per jaar

KATAR 130 miljoen barrels per jaar

EGVPTE 89 miljoen barrels per' jaar
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Kan olie een wereldoorlog

doen ontbranden?

Voor een levendige voorstelling van hoe

de politieke gebeurtenissen rond het dicht-

draaien van de oliekraan tOt een wereld.

oorlog zouden kunnen leiden die vele

machtige staten zou meeslepen, moet u

zid1 eens het volgende gefingeerde, maar

lang niet onmogelijke tOekomstbeeld voor-

stellen:

Het is november 1977. De winter staat

voor de deur en Europa heeft behoefte

aan meer en meer brandstOf.

Een federatie van landen uit het Midden-

Oosten, de Verenigde Arabische Unie, is

al maandenlang verwikkeld geweest in een

stormachtig gepingel over olieprijzen. Ze

besluiten nu druk uit te oefenen op de

buitenlandse oliemaatschappijen en hun

afnemers, in de hoop hun inkomsten te

verhogen. De landen in de federatie zijn:
Egypte, Libie, Soedan, Algerije en Zuid-

Jemen.
Syrie neemt de eerste stap. De Trans-

arabische pijpleiding en andere pijpleidin-
gen die olie uit de olievelden van Saoedi-

Arabie en lrak aanvoeren worden door

legereenheden opgeblazen. Op hetzelfde

ogenblik sluit Egypte zijn pijpleiding voor

supercankers cussen de Rode Zee en de

Middellandse Zee af Libie en Algerije, die

grotendeels in de oliebehoeften van Duits-

land en Frankrijk voorzien. sluiten hun

oliebronnen. De oliestroom naar Europa

ten westen van het Suezkanaal is nu

afdoende afgedamd.

Nog belangrijker: de Sovjetunie, die een
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herrijzend Europa aan haar wesdlank en
een machtige Chinees-]apanse combinatie
aan haar oosdlank ziet, onderneemt een
stap van "nu of nooit".

De Sovjetunie, die in het geheim het
oliei:'mbargo van de Verenigde Arabische
Unie steunt, gebruikt haar bases aan beide
zijden van de Straat van Hormoez om alle
olie afkomstig uit Irak, Iran en andere
sjeikdommen te blokkeren. Op verzoek van
de Arabische landen brengt Rusland troe-
pen over naar Zuid-]emen. Vanuit zijn
basis Socotra in de Indische Oceaan wor-
den Saoedi-Arabie en het oostelijk gedeelte
van de Rode Zee geblokkeerd. Dit alles
wordt gedaan ondanks alle politieke mis-
baar van de Verenigde Staten. Ten gevolge'
van de sovjetacties kan er geen olie meer
uit het gebied komen.

Paniekachtige reactie van. Europa

In Europa en ]apan heerst grote opwin-
ding. Bezorgde politieke leiders komen snel
bijeen om de voor hen openstaande mo-
gelijkheden tegen elkaar af te wegen.

IndustrieJe leiders oefenen druk op hun
regeringen uit om de olie onmiddellijk
weer te doen stromen. "Tenzij dit ge-
beurt", zeggen ze, "zullen onze voorraden
spoedig .uitgeput zijn, waardoor de indus-
trieen van Europa de genadeslag krijgen".
Het grote publiek komt in opstand. Spoe-
dig zullen er brandstofrantsoenering en
hogere prijzen volgen. Na enige tijd, als
de olie op is, zal het transportwezen rot
stilstand komen. De werkgelegenheid zal
hiervan op catastrofale wijze de gevolgen
ondervinden.

Maar het diplomatiek overleg sorteert
geen effect. De VN is zoals gebruikelijk
niet bij machte handelend op te treden.
De Sovjetunie heeft zojuist over de be-
spreking van het vraagstuk in de Veilig-
heidsraad haar vero uitgesproken. De druk
van het grote publiek, de industrie en de
zakenwereld bereikt het kookpunt.

In het geheim komen de tien landen
van de EEG overeen dat de enige uitweg
een invasie in het Midden-Oosten inhoudt,
alsmede de bezetting van de oliebronnen
en de overslagplaatsen.

Dienrengevolge voeren Europese troe-
pen - deel uitmakend van de strijdkrach-
ten van de EEG - gelijktijdig drie invasies
uit. Van het bevriende IsraeJ uit sroten de
Europese troepen door de delta van Egypte.
Hun doel? Het Suezkanaal en de pijplei-
ding naar Alexandrie te heropenen, dan
Egypte door te steken en Libie binnen te
vallen. Vanuit het westen landen Europese
troepen in Tunesie. Hun doel is Algerije
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te veroveren en zich aan te sluiten bij de
troepen die zich westwaarts door Libie
slaan en deze levensbelangrijke oliebronnen
te heropenen.

Op hetzelfde ogenblik baant de Euro-
pese vloot zich een weg door het 5uezka-
naal om de vaarroute door de Rode Zee
te heropenen en de sovjetblokkade van de
Indische Oceaan te breken.

Ze hoopt tevens conract te kunnen
maken met ]apanse oorlogsschepen die zich
van het oosten uit door de Siraat van
Malakka een weg naar de Indische Oceaan
trachten te banen.

Ter ondersteuning van dezeactie trek-
ken troepen zuidwaarts door Egypte, 50e-
dan en Ethiopie.

Actie in het noorden

In het noorden hebben Europese troe-
pen Libanon en Syrie aangevallen om daar
die levensbelangrijke pijpleidingen te her-
openen. Het volgende doel is een tweeledig
offensief door ]ordanie/lrak, en in Turkije
om de Dardanellen te veroveren en Rus-
sische vlooteenheden in de Zwarte Zee te
blokkeren.

Maar de Sovjetunie had reeds troepen
in Turkije, Iran en oostelijklrak gebracht.
Massale concentraties van sovjettroepen en
materieel worden bij de Eufraat samenge-
trokken.

Ze breken dwars door Irak en ]ordanie
heen, waardoor langs de ]ordaan Europese
en Russische troepen tegenover elkaar
komen te staan.

Rusland - beducht voor een aanval op
het hart van zijn naar het noorden gelegen
Europese binnenland - met de dagen van
Frederik de Grote, Napoleon en Hitler
voor ogen - slaat het eerst roe en laat
een regen van raketten met aroomkoppen
op de industrieJe centra van West-Europa
neerdalen. In het Verre c)osten is langs
de Amoer, die de grens tussen China en
de Sovjetunie vormt, reeds een mini-
kernoorlog aan de gang. De Derde We-
reldoorlog is in volle hevigheid losgebar-
sten.

Een onmogelijk toekomstbeeld? We
moeten daar niet zo zeker van zijn. De
inzet is hoog. De olie van het Midden-
Oosten en Noord-Afrika vormt op het
ogenblik het hartebloed van Europa en
]apan. Geen van beide kan zonder die olie
blijven bestaan.

Een mogelijke Arabische reactie

We moeten ook niet aannemen dat de
Arabische landen zich noodzakelijkerwijs
volgens hun beste economische belangen

-......
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zullen gedragen. Het is een feit dat olie
voor de regeringen in het Midden-Oosten
een enorme bron van inkomsten betekent.
Ongeveer 95% van de inkomsten van
Koeweit, 79% van Libie, 77% van Saoedi-
Arabie, 56% van Irak en 50% van Iran zijn
van olie afkomstig.

Maar deze landen handelen uit zakelijk
oogpunr gezien niet altijd redelijk. Iran,
islamitisch maar niet Arabisch, sloot in
1951 haar olie-installaties te eigen nadele.

Twintig jaar later, in januari 1971,
werden er te Teheran in Iran pijnlijke
onderhandelingen gevoerd tussen een aan-
tal oliemaatschappijen en de tien landen
verenigd in de belangendub OPEC (Or-
ganisation of Petroleum Exporting Coun-
tries). .

Tijdens een persconferentie eind januari
drong de Sjah van Iran (Perzie), over het
algemeen een gematigd man, er bij alle
OPEC-landen op aan om gezamenlijk op
te treden en de olieexport srop te zetten
ingeval de maatschappijen in gebreke
mochten blijven tot een redelijke schikking
te komen.

"Als dat gebeurt", zeieen directeur van
een Amerikaanse oliegiganr,. "zou er een
volledige en rotale chaos in Europa en
]apan ontstaan". Gelukkig kwamen de
oliemaatschappijen rot een schikking.

.

Een nieuwe olietactiek

Intussen was Egypte met een nieuwe
manoeuvre op de proppen gekomen. De
bedoeling was dat de olieproducenten in
het Midden-Oosten en Noord-Afrika een-

. voudig zouden weigeren de huidige produk-
tie uit te breiden. Dit zou een hoog
inkomstenpeil voor de olieproducerende
landen handhaven maar een acuut oliete-
korr veroorzaken in een West-Europa dat
ingesteld was op een steeds roenemend
verbruik.

Met een dagelijkse stijging van 1 mil-
joen barrels per dag - of wel een roene-
ming van ongeveer 12% per jaar - kan
Europa dit SOOft nonsens waarmee de
Egyptenaren aankwamen, niet dulden.

Maar op het ogenblik is "Egypte" niet
alleen het politiek afgebakende land zoals
wij dat kennen. Het is een federatie van
verscheidene landen. Onlangs vormden de
presidenten van Egypte, Libie en Syrie een

"Unie van Arabische Republieken", die
hun landen aaneensmeedden rot een fede-
rale unie met een president en een ge-
meenschappelijk militair beleid. De nieuwe
staat zal openstaan voor andere Arabische
landen. Soedan zal er zich waarschijnlijk
later bij aansluiten. ledereen is er zich

i
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natuurlijk van bewust dat de Arabieren de
neiging hebben om met elkaar ruzie te
maken. Het ondertekenen van de staten-
bond te Bengasi in Libie vond plaats op
de achtste verjaardag van een soortgelijk
verbond, ondertekend door Egypte, Syrie
en lrak. Dit werd een maand later ont-
bonden.

De macht van een statenbond

ln 1958 verenigden Egypte en Syrie zich
onder de naam "Verenigde Arabische Re-
publiek" tot een statenbond met een
gemeenschappelijke vlag. ]emen sloot er
zich later bij. aan. De federatie werd in
1961 ontbonden. Drie jaar later kondigden
lrak, Egypte, Koeweit, ]ordanie en Syrie
de oprichting van een Arabische Econo-
mische Gemeenschap aan. Deze trad nooit
in werking.

3-4%
<17'lo1IVTISCHE QCEAA!"

Dit geeft echter geen zekerheid dat de
huidige unie ook uit elkaar zal vallen. En
denk eens na wat de Unie van Arabische
Republieken, als zij dat zou willen, tegen
de olieverschepingen zou kunnen uitrich-
ten.

Libie produceert dagelijks 3,4 miljoen
barrels olie. Zoals reeds vermeld is dit land
een belangrijke olieleverancier. Libie zou
ook op Algerije druk kunnen uitoefenen
om de oliestroom te onderbreken. lntussen
is het Suezkanaal dicht. Bovendien wordt
er een nieuwe pijpleiding van de Rode
Zee naar de Middellandse Zee aangelegd.
Supertankers zullen aan beide zijden kun-
nen laden en lossen.

Terzelfder tijd zit Syrie schrijlings op
de pijpleidingen voor de olie uit Saoedi-
Arabie en lrak naar de Middellandse Zee.

ln gezamenlijk overleg zouden de olie-
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lINKS - De mammoet Tokyo
Maru, een van de nieuwste super-
tankers, gebouwd om olie van het
Midden-Oosten naar Japan te
transporteren.
BENEDEN - De in Japan ge-
bouwde tanker van 31 2 000 ton,
Universe Ireland, doorklieft de
oceanen. Nog zes tankers van
hetzelfde formaat zijn door de
Gulf Oil Company besteld voor de
vaart tussen Koeweit en Bantry
Bay in lerland.

.

Foto's:
BENEDfN

-
Keystone Press

LINKS - Ishikawajimo Harimo

DOlielanden van net
Midden-Oosten en Noord-Afriko

De pijl,," 9"veo percenhgewii$. het oIieverbruik ac:m
von olie uit

he'
Midden-Oosten en Noord-Afrika.
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producerende landen de oliesrroom naar
Europa kunnen afknijpen. De realireir ligr
nier ver van de in her bovenvermelde
roekomsrbeeld genoemde mogelijkheid.

Her baarr weinig verwondering dar de
VS her Midden-Oosren hebben aangemerkt
als zijnde van primair srraregische belang,
a!leen al op grond van de olievelden. De
landing van Amerikaanse rroepen in Liba-
non in 1958 en de landingen van de
Brirren in Koeweir in 1961 "roken" beide
naar olie.

De door Amerika ondersreunde
CENTO (Cenrrale Verdragsorganisarie)
had ror doelsrelling de door Amerikaanse
maarschappijen beheersre olieproducerende
gebieden van her Midden-Oosren re be-
schermen.

ln de grond is her verdrag een fiasco
geworden. Van de olieproducerende landen
sloor alleen lran er zich bij aan. Her
verdrag was ook voor Turkije en Pakisran
verbindend. (Her werd vroeger her Bag-
dad-pacr genoemd, maar in 1958 viel lrak
af.)

Mer her srraregisch belang van de olie
voor ogen zijn sommige polirici van me-
ning dar de Amerikaanse sreun aan IsraeJ
de belangri jkste spanningveroorzakende
facror in de poliriek van her Midden-
Oosren is. Deze steun maakt de Ameri-
kaanse oliebelangen een aanlokkelijk doel-
wir voor de Arabieren ingeval de vijande-
lijkheden mer IsraeJ op grore schaal zouden
worden hervar. De Europeanen maken ook
een moeilijke rijd door, hun sreun aan
lsrael afwegend regen hun volledige af-
hankelijkheid van de Arabische olie. Van
hun kanr begrijpen de Arabieren eenvou-
dig nier waarom de oliemaarschappijen
blijkbaar geen invloed hebben op de Ame-
rikaanse buirenlandse poliriek ren aanzien
van dir gebied. Olie is nu eenmaal "big
business" en in de grond van de zaak een
Amerikaanse aangelegenheid.

Olie is "big business"

Van de belangrijksre inrernarionale olie-
maarschappijen - de "Zeven Zusrers" -
zijn er vijf in Amerikaanse handen. De
groorsre is Sra.ndard Oil of New Jersey,
die praktisch over de hele wereld handel
drijft onder de naam Esso mer zijn "rijger
in uw rank". Een oliedeskundige wees er
eens op dar roevalligerwifs in de Verenigde
Sraren de narionale dochrermaarschappij
Humble ("bescheiden") Oil heer - een

zeer amusanre naam gezien haar machr en
omvang!

De ECHTE W AARHEID

De rwee overblijvende belangrijke maat-
schappijen zijn Brirish Perroleum en de
Shell. She!l is een Nederiands-Engelse
maarschappij. De US-Shell Enrerprise
draagr voor een derde bij in de rorale
inkomsren van de globale She!l-groep, en
voor een derde in haar winsr. Op rechnisch
en organisarorisch gebied is de Shell-groep
Amerikaans georienreerd.

Dienrengevolge zijn de Verenigde Sra-
ren de 'groorsre producenren, raffinadeuren
en verbruikers van olie rer wereld. Acriva
van ongeveer 42 biljoen gulden zijn door
Amerikaanse maarschappijen in her bui-
renland in olie belegd, hetgeen neerkomr
op een derde van de rorale Amerikaanse
buirenlandse invesreringen.

De Amerikaanse maarschappijen produ-
ceren 100% van de olie uir Saoedi-Arabie,
75% van de olie uir Libie, 59% van de
olie uir Koeweir, 40% van de olie uir lran
en 25% van de olie uir Irak.

Een weinig rooskleurige Amerikaanse
beralingsbalans wordr opgevijzeld door een
winsr van ruim een miljard dollar die de
oIiemaarschappijen uir hun werkzaamhe-
den in her oliegebied jaarlijks naar Amerika
overmaken.

Geler op her economisch belang van de
olie voor de Verenigde Sraren en her
strategisch belang van de olie voor Engeland
en Wesr-Europa, is de roenemende sovjer-
invloed in Egypre en in her Midden-
Oosren, in de Perzische Golf en de lndi-
sche Oceaan rraumarisch re noemen.

Gezien de vorderingen die de Sovjerunie
op her ogenblik maakt. is her heel goed
mugelijk dar de Russische beer op een
zekere dag in sraar zal zijn, zijn rol re
vervullen in her roekomsrbeeld dar aan her
begin van dit arrikel werd afgeschilderd.

De Sovjerunie is de overheersende mo-
gendheid in de Arabische landen rond de
Middellandse Zee. Een nieuw verdrag voor
de duur van 15 jaar mer Egypre plaarsr
de Sovjerunie stevig in her zadel wat her
besruur van dar bijzonder belangrijke land
berreft. Verder heefr de Russische vloor al
een keren van bases - sommige nog nier
bevestigd - rond de lndische Oceaan.
Vanuir de lndische Oceaan wordr de
roegang tor de Perzische Golf beheersr.
Uir dar gebied vervoeren schepen de on-
geloollijke olieproduktie van rien Perzische
Golllanden - waaronder lran (3,3 miljoen
barrels per dag), Saoedi-Arabie (2,9 miljoen
barrels per dag), Koeweir (2,5 miljoen
barrels per dag) en lrak (1,5 miljoen barrels
per dag).

~
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Wie eenmaal de lndische Oceaan be-
heersr en schrijlings op de Ilessehals van

de Srraar van Hormoez zir, beheersr de
Perzische Golf. Her Kremlin is daarop uir.

Houd er ook rekening mee dar de
Sovjerunie bij de "olie-business" in her
Midden-Oosren berrokken is geraakr.

De Sovjetunie in de

"olie- business"

Een overeenkomsr die op 4 juli 1969 in

Moskou russen lrak en de Sovjerunie werd

onderrekend, verplichr her laarsrgenoemd

land om "voorbereidingen re rreffen voor

de exploirarie" van de olievelden van

Noord-Roemelie. De produkrie zal direcr

100000 barrels olie per dag bedragen. Dit

zal oplopen ror ruim 365 000 barrels per

dag.

De olievelden van Noord-Roemelie

moeren in her eersre kwarraal van 1972

gereed zijn voor exploirarie. "De Sovjer-

lraakse overeenkomsr", aldus de oliedes-

kundige George Stocking, "vormr de be-

langrijksre onrwikkeling in de jongsre

geschiedenis van de olie-indusrrie in her

Midden-Oosren ... Het betekent het eerste

Russische bruggehoofd in een befangrijk o/ie-

producerend land in het Midden-Oosten"

(Middle East Oil, Vanderbilr Universiry

Press, 1970, blz. 315).

Inreressanr genoeg had de lraakse pre-

mier Abdoel Karim el-Kassem op 25 juni

1961 al aangekondigd dar zijn land aan-

spraak maakte op Koeweir. Zou roekom-

srige Russische steun lrak erroe bewegen

zo'n aanspraak waar re maken'

Verder voeren lrak en lran nog sreeds

een hevige propagandaoorlog mer elkaar.

De Perzen vrezen dar lrak door Rusland

ror een exrreme houding kan worden

aangezer.

Van her Midden-Oosren naar de andere

Ilessehals overspringend - Egypre en her

Suezkanaal - zien we dar de Russen ook

voor dir gebied een langdurige en besren-

dige belangsrelling aan de dag hebben

gelegd. Ook daar hebben zij zich nu, zoals

vermeld, srevig verschansr.

,

.
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Europa Iegt nieuwe beIangsteIIing
aan de dag

Europa wordt zich nu bewusr van her
feit dat de Sovjers er op uir zijn her
Midden-Oosten re beheersen. Hoewel de
sovjeraanwezigheid daar nog beperkt is, zal
Europa ongerwijfeld gedwongen worden,
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de koe bij de horens te pakken en zichzelf
economisch, en zo nodig op andere ma-

nieren, te laten gelden.

Een methode brengt economische bij-

stand met zich mee. Egypte is van plan

een grote 42-duims pijpleiding met een

capaciteit van 50 miljoen ton per jaar van

Suez naar Alexandrie aan te leggen. Er

zullen faciliteiten komen voor het laden

De ECHTE W AARHEID

consortium van landen, waaronder Enge-
land, Frankrijk, Italie en Spanje, dat de
pijpleiding zal aanleggen. Europees geld zal
gedeeltelijk verantwoordelijk worden voor
de aanleg van de 330 km lange pijpleiding.

Sinds 1967 hebben de West-Europeanen
hun "junioren"-rol in de MiddellandseZee
en het Midden-Oosten herwaardeerd. Zoals
in de rubriek "Vooruidopend Nieuws" van
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Foto: Toss (Sovfoto)

GROF ROOD GESCHUT - Sovjetvlooteenheden op manoeuvre in de

Middellandse Zee.

en lossen van de grootste tankers die men

verwacht er te komen.

Mannesmann AG, de grootste producent

van pijpleidingen in Europa, heeft toestem-

ming van Bonn gekregen aan het Egyp-

tische pijpleidingproject deel te nemen.

RegeringsfunCtionarissen in Bonn rede-

neren dat de westerse deelname aan de

economische ontwikkeling van Egypte

noodzakelijk is ter voorkoming van een

herhaling van de "vergissing" van de
Aswan-dam. De westerse weigering tot

deelname liep uit op de daaropvolgende

penetratie van de Sovjetunie in Egypte.

Duitsland zal zich aansluiten bij een

ons novembernummer werd gemeld, gaf

het maandblad van de voorlichtingsdienst

van de EEG, Europese Gemeenschap,uiting
aan zijn bezorgdheid over de crisis in het

Midden-Oosten.

"De Europese Gemeenschap heeft een

vitale belangstelling in het in stand houden

van de vrede in de Middellandse Zee. . .",

aldus het artikel in Europese Gemeenschap.

"Als de Europese Gemeenschap al een

politieke macht geweest was," vervolgde

dit ofTIciele maandblad, "dan had zij kun-

nen voorkomen dat de twee supermachten

in de Middellandse Zee vijandige posities

innamen met het daarbij gepaard gaande
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gevaar dat er een wereldcont1ict Ult zou

kunnen voortspruiten".

Ons verslag in de rubriek "Vooruido-

pend Nieuws" van ons novembernummer

vervolgde met deze opmerkingen:

"Men kan verwachten dat de landen van

de Europese Gemeenschap hun politiek ten

opzichte van het Midden-Oosten zullen

wijzigen en intensifieren. Sinds bijna een

jaar komen de ministers van buitenlandse

zaken van de zes regelmatig bijeen om

hun buitenlandse politiek te coordineren.

"De voormalige voorzitter van de Eu-

ropese Commissie, ]ean Rey, merkte on-

langs met tevredenheid op dat de lid-staten

van de Europese Gemeenschap nu pogin-
gen in het werk stellen om hun buiten-

landse politiek te harmoniseren. Hij zei

echter dat hij er zich voor 'schaamt' dat

West-Europa zich niet eenstemmig heeft

uitgesproken over de crisis in het Midden-

Oosten, waarbij Europese belangen zo diep

betrokken zijn."

Door het aanvaarden van de voorstellen

vervat in een door Frankrijk voorgeslagen

vredesverdrag hebben de Europeanen on-

miskenbaar prioriteit verleend aan het hou-

den en maken van vrienden onder de

Arabische landen - de eigenaars van en

de transidanden voor de levensbelangrijke

olie.

]apan in het Midden-Oosten

]apan zit ook niet stil, aangezien het

zich aan aanzienlijke exploratiekosten ge-

bonden heeft door een succesvol concur-

rerend bod te doen op olieconcessieszowel
op het land als langs de kust van het

veelbelovende, oliehoudende gebied 'van

Aboe Dhabi. Op deze concessies kon door

een groep van ]apanse maatschappijen

beslag worden gelegd ondanks internatio-

nale concurrentie van "gevestigde" oliepro-

ducenten.

De concurrentie tussen Russen, ]apan-

ners en Europeanen om de olie in het

Midden-Oosten zal onvermijdelijk toene-

men. Op het ogenblik is er slechts van

een matig dreigende toestand sprake. Over

de gehele linie komt vaak opmerkelijke

samenwerking voor.

]apan en Rusland - historische rivalen

-
zijn b.v. overeengekomen om van de

Siberische olievelden een pijpleiding naar

de sovjetkust van de Grote Oceaan aan te
leggen ter voorziening in de ]apanse olie-

behoeften.
Maar de samenwerking is zelfs nog

verder gegaan. Ten gevolge van de sluiting

(Vervo!gd op binnenzijde achterpagina)



Italie en Ethiopie
oude banden hernieuwd

Eth;op;e ;s een westers geor;enteerd ke;zerr;jk ;n een
geb;ed waar landen gewoonlijk v;jand;g of onverschill;g
tegenover het chr;stelijke Europa staan. Het ;s dus n;et
te verwonderen dat Italie, de rest van chr;stelijk Europa
en het Vat;caan een levend;ge belangstelling voor deze

chr;stel;jke Afr;kaanse nat;e aan de dag leggen.

ETHIOPI~ - het tehuis van de "zwarte
Jood", de emge chnstel1Jke nat1e ln
Oost-Afrika, het domein van de eer-

biedwaardige keizer Haile Selassie, die er

aanspraak op maakt de "Leeuw van Juda"

te zijn. Voor vele mensen is Ethiopie een

raadsel, voor anderen is het enkel een naam

in een aardrijkskundeboek. Voor ltalie is

het echter altijd een object van intensieve

behngstelling geweest.

Deze belangstelling nam nog toe naar

aanleiding van het bezoek dat Haile Selassie

een jaar geleden aan Rome bracht. Het

bezoek van de negus vond bij zowel de

ltaliaanse regering als het publiek een zeer

gunstig onthaal. De betrekkingen tussen

de beide landen zijn doorgaans van nauwe

aard geweest, hoewel niet altijd hartelijk.

Op 2 mei 1889, gedurende de periode

dat ltalie in Afrika kolonies verwierf, werd

er tussen ltalie en Ethiopie een vriend-

schaps- en samenwerkingsverdrag afgeslo-

ten. De Ethiopische onderhandelaar was

Menelek II, die in de maand november .
van hetzelfde jaar tot keizer van Ethiopie

gekroond werd.

Spoedig ontsronden er meningsverschil-

len over artikel 17 van het verdrag dat in

door Carmelo Spiccia

de ltaliaanse tekst geÏnterpreteerd werd als

zou dit van Ethiopie een ltaliaans protec-

roraat maken. Na moeilijke en vruchteloze

onderhandelingen brak erin november

1895 tussen de twee landen oorlog uit.

Het ltaliaanse expeditieleger onder het

bevel van generaal Oreste Baratiere werd
in 1896 bij Adoea verslagen. Het verdrag

werd herroepen en ltalie werd verplicht

de onafhankelijkheid van Ethiopie te er-

kennen.

Mussolini valt Ethiopie
binnen

Deze nederlaag bleef ltalie 40 jaar lang

dwars zitten. ln 1936 stuurde de fascisti-

sche dictaror van ltalie, Mussolini, weer

troepen naar Ethiopie, zogezegd om de

nederlaag van 1896 te wreken. De lta-

liaanse troepen versloegen zonder moeite

het slecht uitgeruste Ethiopische leger en

keizer Selassie was verplicht in ballingschap

te gaan. Persoonlijk deed hij te Geneve

een dramatisch beroep op deVolkenbond,

maar ltaliaanse afgevaardigden van de Vol-

kenbond maakten hem openlijk belache-
lijk. De Volkenbond was machteloos om

ten gunste van de negus op te treden.

Ethiopie werd geannexeerd en met Eri-
trea en ltaliaans Somaliland werd het
ltaliaans Oost-Afrika.

Eigenaardig genoeg bleek de ltaliaanse

bezetting voor de Ethiopiers in velerlei

opzicht van grote zegen te zijn. Zelfs de

keizer gaf dit roe. Zo merkte Haile Selassie

b.v. naar verluidt op, nadat hij de hechte

basis van het gecentraliseerde bestuur ge-

durende de vijfjarige ltaliaanse heerschappij

(1936-1941) gezien had: "Wat jammer dat

ik nu al moet terugkomen; tien jaar later

zou beter geweest zijn. ln tien jaar zouden
zij [de ltalianen] wonderen verrich t heb-

ben."
Sinds 1930 is het een der eerste zorgen

van Haile Selassie geweest om zijn land

op het 20-eeuwse niveau van het Westen

te brengen. Toen hij uit ballingschap

terugkeerde en de openbare werken, de

wegen, de nieuwe scholen, hospitalen en

de landbouwkundige en industrieJe ont-

wikkeling zag was de keizer aangenaam

verrast.

Toen hij besefte dat hij zelf deze her-

vormingen misschien nooit had kunnen

invoeren, beval hij dat de duizenden Ita-

lianen in Addis Abeba als goede vrienden



van het land beschouwd moesten worden.
Et werd geen wraak genomen.
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Het christendom in Ethiopie

De ruggegraat van Haile Selassies macht
is de Ethiopische Orthodoxe - of Kop-

tische - Kerk. Zij vertegenwoordigt 40%

van de bevolking. Het overigedeel van

de bevolking is over het algemeen islami-
tisch. Het orthodoxe christendom kwam
gedurendede 4e eeuw naar Abessinie ~

de oude naam voor dit land - en maakte

et het enige hiscorisch christelijke land van

Afrika van. De macht van de kerk is nog
steeds aanzienlijk. Zij bezit een derde van
al het land en een groot gedeeite van haar
bezittingen zijn uitstekende landbouw-
gconden. Maar er liggen moeilijkheden in

het verschiet voor de Koptische Kerk.
Er woedt nu.. al sinds maanden een

godsdienscoorlog in. Ericrea met het Eri-

tteese Bevrijdingsfront, bestaande uit isla-
mitische opstandelingen. Het doel van het
FcoOt, dat hulp van de Arabieren, van

communistisch China, Syrie, Irak, Oost-
Europa en Rusland ontvangen heeft, is de
islamitische.gebieden met het aangrenzende

Soedan en andere islamitische landen te
vetenigen.

De keizer w6rdt geobsedeerd door de
politieke acties en de aanmatigende hou-
ding van de omringende islamitische lan-

den: Soedan in het westen, Somalia in het
oosten en zuidoosten en de talrijke Ara-

bische landen in het noorden. Een typisch
commentaar is trouwens: "Wij zijn een
eiland, omringd door vijandige Arabische
staten, net zoals Israel". Nog niet zo lang
geleden waren de republiek Somalia en
Ethiopie met elkaar in eeh oorlog verwik-

keld in de barre, kale screek rondom
Ogaden in zuidoost Ethiopie.

Deze oOtwikkelingen, te zamen met het

feit dat Israel militaire adviseurs in Ethio-
pie heeft, wekt bij waarnemers het gevoel
op dat Ethiopie, bij een nieuwe joods-
arabische oorlog, in het conf1ict betrokken
of zelfs aangevallen zou kunnen worden.

Een dergelijke vrees voor een Arabisch
mohammedaans blok zoti Ethiopie meer

en meer in de open armen van een
christelijk Europa - misschien zelfs van

ltalie - kunnen drijven.

Foto: Keystone

KEIZER ONTMOET DE PAUS - Keizer Haile Selassie tijdens zijn bezoek
van verleden jaar aan paus Paulus in het Vaticaan.

Watde toekomst brengen zal

Hoe zou de katholieke kerk tegenover
een dergelijke steeds groeiende vriendschap
staan? Ongetwijfeld heel gui1stig. Een
dergelijke bnrwikkeling zou.. heel goed

passen in het plan, alle christenen in de
sdioot van Rome te brengen. Het zou
tevens een uitstekende basis voor missie-
werk in Afrika kunnen zijn.

In overeenstemming met de hartelijke
onrvangst die de Italiaanse regering de
keizer tijdens zijn bezoek in 1970 bereid
had, noemde paus Paulus de negus een

"nobel en goed man".
De keizer gaf te kennen hoezeer hij

Italianen in Ethiopie verwelkomt door
tegen presidenr Saragat te zeggen: "Van-
daag leven in ons land duizenden Italianen
gelukkig en in vrede. Velen van hen
beschouwen Ethiopie als hun tweede va-
derland."

"Met geen land ter wereld onderhoudt
Ethiopie zulke hechte sentimentele ban-

den of zelfs economische becrekkingen als
met ons", schreef Epoca (een Italiaans
tijdschrift) van 15 november 1970.

Sindsdien zijn de relaties nog verbeterd.
Nog nauwere economische en politieke
samenwerking tussen de twee landen is zo
goed als zeker. 0
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Het is bewezen dat de geesteli;ke en lichameli;ke ontwikkeling
van een kind ti;dens de eerste zes ;aar van zi;n leven van
grote invloed is op de volgende zestig ;aar. Toch zi;n vele
ouders zich er niet van bewust hoe belangri;k het is om
thuis hun kinderen persoonli;k op te voeden en te ontwikkelen.

door Clifford C. Marcussen

V I)F jaar geleden onrhulde een rege-

ringsonderzoek in de Verenigde

5taren een opzienbarend feit over

de opvoeding van het kind: De voomaamste

factor die de schoolresllÜaten van llW kind

bepaaÜ, is niet de ervaring van de onderwijzer,

de opleiding van het schoolhoofd, de afmetingen

van het klaslokaal, de kwaliteit van de

leerboeken, of andere, aanverwante, op het

schoolgaan betrekking hebbende factoren.

Het onderzoek heette: "Gelijke kansen
bij het onderwijs". Het werd aanvankelijk

ingesteld als onderdeel van de wetgeving
op de burgerrechten van 1964.

De resultaten waren verrassend en ui-

termate leerzaam. "Onderlinge verschillen

in de faciliteiten en leerprogramma's van

de scholen", zo ~esloot het onderzoek,

"hebben betrekkelijk weinig onderlinge
verschillen in de persoonlijke resultaten

van de leerlingen tot gevolg".

Wat was dan de voornaamste factor die

de schoolresultaten bepaalde? Verreweg de

belangrijkste factor die bij het onderzoek werd

geconstateerd, was het gezinsmiliell van het

individllele kind.' In feite openbaarde het

onderzoek dat het mislukken van veel

kinderen uit volksbuurren al uitgemaakt

was voor ze naar de lagere school gingen.

Er werd geconstateerd: "Wat de combi-

natie van niet met de school verband hOlldende

faCturen ook mag zijn - armoede, de buurr

waar men opgroeit, laag onrwikkelingspeil

van de ouders - die arbeiderskinderen een
achterstand bezorgen in gedrag en taalbe-

heersing wanneer ze in de eerste klas van de

lagere school komen, het is een feit dat de

scholen deze achterstand niet hebben we-

ten in te halen" (Nadruk van ons).

De vormende eerste vijf jaar

Gedurende de laatste tien jaar heeft het
wetenschappelijk onderzoek op gebied van

kinderopvoeding tijdens de eerste levens-

jaren het doorslaggevende belang van het

gezinsmilieu van het kind aangeroond. Er

was een tijd dat de meeste opvoeders

meenden dat lichamelijke groei, sociale

aanpassing en "schoolrijpheid" alles was

wat een kind gedurende zijn eerste zes jaar

kon onrwikkelen.

Nu zijn vele opvoedkundigen en kin-

derpsychologen ervan overruigd dat de

eerste zes jaren van het leven van een kind
zijn vormingsjaren zijn. Dit zijn de jaren

dat de persoonlijkheid, het karakter en de

intelligenrie van het kind gewoonlijk voor
zijn leven bepaald worden. Dit zijn de

jaren dat een kind het meest, het gretigst

en op de naruurlijkste manier leerr.

~

\~

~
..
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Dr. Benjamin Bloom van de Universi-

teit van Chicago heeft aangetoond dat een

kind 50% van zijn intelligentie - zijn

vermogen tot leren en bevatten van nieuwe

begrippen - op vierjarige leeftijd ontwik-

kelt. Tegen z'n achtste jaar ligt zijn

intelligentie voor 80% vast.

Het is veelzeggend dat b.v. programma's

in de VS die beoogden de overgang naar

de "grote" school voor het kind te ver-

gemakkelijken, de ervaring opgedaan heb-

ben dat het effect van zulke programma's

snel verloren gaat. Maar wanneer ouders,

die zelf een achterstand in scholing hebben,

onderwezen worden hoe ze mct hun kin-

deren moeten omgaan, blijft het effect

behouden.

Momen tecl is het duidelijk dat de

schoolresultaten van een kind, zijn karak-

tertrekken, zijn persoonlijkc waarden en

zijn persoonlijkhcid in de ecrste plaats

bepaald worden door het gezinsmilieu

waarin het opgroeit.

De meeste kindcren en de meestc vol-

wasscnen zijn wat hun ouders van hen

maken. De scholen zijn niet in sraar de

plaars in re nemen van ouders die rekorr

zijn geschoren in hun onverbrekelijk met

het ouderschap verbonden veranrwoorde-

lijkheid in her grootbrengen, opvoedcn en

onrwikkelen van hun kinderen.

Een fi.losofi.e van afschuiven

De paradox is evenwel dar een fi.losofi.e

van afschuiven van dc veranrwoordelijk-

heid om kinderen op re voeden regen-

woordig de overhand heeft. Vcel ouders

zijn de school als veranrwoordelijk voor

her groorbrengen en opvoeden van hun

kinderen gaan beschouwcn.

Ouders hebben srilzwijgend de onder-

wijsinstellingen belasr mer her geven van

onderrichr op gebieden die buiren de

traditionele leerstof liggcn, zoals seksuele

voorlichting op school. Niet dat het on-

derricht van zulke zaken verkeerd is. Maar

het steeds grotcr wordende terrein van

werkzaamheden van de lagere en middel-

bare school heefr tot een dcr grootste

tragedics in de wesrerse opvoeding geleid.

Ouders zijn vergeten dat zij de voornaamste

opvoeders dienen te zijn.

Ouders beschouwen zichzelf nier als

opvoeders. Men stelr zich opvoeders 'voor

als beraalde beroepslui. En opvoeding

wordt beschouwd als iets dat na het vijfde

of zcsde jaar van het kind beperkr blijft

tot het leslokaal.

De meeste ouders staan er nooit bij stil

dat ze een rol van wezenlijk belang spelen
bij hct onderrichr in vakken zoals aard-

rijkskunde, actuele gebeurrenissen of reke-

nen.

De opvatting dat je "de opvoeding van

je kind aan de beroepsmensen kunt over-

laten", is nict allcen de eigenlijke leerstof
gaan beheersen, maar zelfs hecl veel van

de verhouding tussen ouder cn kind. Te

veel ouders doen geen speciale mocite hun
kind gedurende de eerste vijf jaar van zijn

leven te ontwikkelcn. Zelfs de onrwikke-

ling van karakter en zedelijke normen

wordr te vaak aan de school overgelaten

in de hoop dat "de school hcm misschien

de discipline en het respect zal bijbrengen,

waarroe ik niet in staat was". Maar scholen

cn univcrsiteitcn zijn niet in staat zo'n

!n feite wijzen

karaktervormers

kunststuk te verrichten.

veel opvoeders de rol van

af.

Ouders kunnen de trend helpen ombui-

gen door hun verantwoordelijkheid als

onderwijzers weer op zich te nemen. Alleen

op deze manier kunnen zij zich van een

juiste onrwikkeling van hun kinderen ver-

zekeren. Niet met een programma van

strenge, schoolse discipline, onder druk,

maar met goed doordachte doelstellingen

in elementaire opvoeding. En door het

!eren inreressant, vanzelfsprekend en plezie-

rig te maken.

Tegenwoordig bek!agen de scholen er

zich over dat te veel ouders het klas!okaal

als een vui!nisvat beschouwen, waarin ze

hun afva! kwijt kunnen - ongehoorzame,

karakcerloze en onverschillige kinderen.

Hoe kunnen de scholen dan hun taak

verrichten? Het is hoog tijd dat ouders

eens een nieuwe kijk op hun kinderen

krijgen en op het doors!aggevend aandeel

dat zij als ouders in de opvoeding van

hun kroost hebben.

Ouders staan er gunstiger voor

Eigenlijk genieten ouders een massa

voordelen als zij met hun kleuters werken.

Normaal gesproken kan niemand de in-

vloed van een ouder op zijn kind zelfs

maar half evenaren.

Jonge kinderen hebben een bijna onbe-

perkt verrrouwen in hun ouders. Aan het

onderricht van een ouder wordt blindelings

geloof gehecht. Kinderen hebben ook een

sterk verlangen ouderlijke goedkeuring te

verwerven. Ze zullen al het mogelijke doen
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ouders, die werkelijk geÏnteresseerd in en
enthousiast over hun verrichtingen zijn te
behagen. Maar tenzij deze houding met
liefde wordt aangekweekt, kan zij gemak-
kelijk afsterven. . .

Ouderlijke leiding en onderricht zijn zó
persoonlijk dat het nooit door scholen
nagebootst kan worden. Ouders kunnen
hun kinderen op een persoonlijke basis
behandelen. Een onderwijzer heeft 30 a 40
of nog meer kinderen die zijn aandacht

; Foto: Ambassodor Co/1ege

KINDEREN ZIJN GROTE IMI-
TATORS- Kinderen worden meer
beinvloed door voorbeelden dan
door woorden, zoals dit kind dat
zijn sigaarrokende vader nadoet.

vragen - en maar welmg tijd voor indi-
vidueel onderwijs.

Ouders moeten bedenken dat hun on-
derwijs niet op een hoog niveau behoeft
te liggen ofingewikkeld hoeft te zijn. Een
verklaring van het "waarom" kan voor een
kind een bijdrage leveren tot zijn begrip
van de wereld om hem heen.

Een ouder die geleerd heeft hoe zijn
kinderen groot te brengen en op te voeden
is echter een zeldzaam verschijnsel. Be-
kwaam ouderschap wordt beschouwd als
een instinct dat op magische wijze ver-
schijnt als het nodig is. Gewoonlijk heeft
men geen idee van de verantwoordelijkhe-
den en bestaat er geen inzicht in de grote
mogelijkheden die .in een kind schuilen.
Er wordt geen speciale aandacht geschon-
ken aan de ontwikkeling van die moge-
lijkheden. En er wordt geenplan de campagne
uitgestippeld.

Wat moeten ouders hun kinderen dan
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onderwijzen? En hoe moeten ze te werk
gaan?

Een grote verscheidenheid van
ervaringen

Een kind wordt geboren zonder dat het
iets weet~ Het moet alles leren. En veel
van wat het jong leert, doet het op door
ervaringen en experimenten.

Te beginnen in uw eigen huis moet u
uw kinderen een zo groot mogelijke ver-
scheidenheid van ervaringen verschaffen.

Het "werk" van baby's en peuters
bestaat uit het rondlopen en onderzoeken
van hun omgeving. Spieren en coördinatie
worden ontwikkeld door kruipen, lopen
en andere motorische bezigheden. Weten-
schappelijk onderzoek heeft ook uitgewe-
zen dat de prikkels van gecoördineerde
bewegingen in de eerste levensjaren een
doorslaggevende rol spelen bij de ontwik-
keling van de hersenen.

De vrijheid door het grootste deel van
het huis rond te dolen, is nodig voor een
kind om zijn wereldje te kunnen begrijpen.
Kinderen moeten geleerd worden wat ze
niet mogen aanraken. Aan de andere kant
moeten ouders hun huizenzó inrichten
dat kinderen vrijelijk daarin kunnen ex-
ploreren met een minim~m van "niet
aankomen".

Kinderen van alle leeftijden varen er wel
bij in de dagelijkse gewone bezigheden

betrokken te worden. Winkelen, de schut-
ting verven, kennissen bezoeken. of tuinie-
ren zijn allemaal voor hun opvoeding
nuttige ervaringen.

Speciale tochtjes naar de bossen, het
strand, het buitenland, dierentuinen, boer-
derijen of bouwterreinen zijn ook belang-
rijke, leerzame ervaringen.

Een verscheidenheid van specifieke vaar-
digheden moet in elke jongen of meisje
ontwikkeld worden naarmate ze ouder
worden. Vaders moeten zoveel mogelijk
hun zonen elementaire vaardigheden bij-
brengen - de grondbeginselen van tim-
meren, tuinieren, technische reparaties en-
zovoort. Moeders moeten hun dochters
huishoudkunde en tuinieren bijbrengen.

Ouders moeten de atletische en spor-
tieve ontwikkeling van hun kinderen aan-
moedigen. Elementaire bedrevenheid in
coördinatie zoals touwtje springen, hard-
lopen, verspringen, zwemmen, vangen en
gooien is vereist als grondslag.

Teamsporten kunnen het samenwerken
met anderen en de juiste soort van agres-
sieve drijfkracht bevorderen. Kamperen,
trekken, paardrijden, vissen en waterskien
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dragen veel bij tot de ontwikkeling van
elk kind.

Kinderen hebben ook eengrote ver-
scheidenheid van sociale contacten en er-
varingen nodig - van groepsuitstapjes tot
ontvangsten thuis en uit eten gaan.

Dergelijke activiteiten voeden niet alleen
op, maar wanneer zij in gezinsverband
gedaan worden, zijn ze de concrete, per-
soonlijke ervaringen die ouders en kinderen
tot elkaar brengen. Zulke gezamenlijke
ervaringen dragen liefde en medeleven
over. Ze scheppen een atmosfeer waarin
diepere gedachten, gevoelens, dromen en
hoop uitgedrukt kunnen worden. En ze
overbruggen op doeltreffende wijze de
generatieklooL

Een verscheidenheid van ervaringen ont-
wikkelt ook het juiste zelfvemouwen bij
kinderen - een positief gericht uitzien
naar nieuwe mogelijkheden in plaats van
een zich terugtrekkend, weifelend en ont-
moedigd minderwaardigheidscomplex.

Karaktervorming

Zelfs nog belangrijker dan de verschaf-
fing van allerlei ervaringen is het feit dat
de ouders in het bijzonder goed karakter,
een positieve levenshouding, verantwoor-
delijkheidsgevoel en eerlijkheid moeten
aankweken.

Thuis is de enige werkelijk doeltreffende
plaats waar kinderen deze eigenschappen
kunnen aanleren. Scholen kunnen het
onderricht aanvullen, maar het grondpa-
troon wordt thuis gelegd. Boven alles zal
het ouderlijk voorbeeld - uw voorbeeld

- het karakter van uw kind bepalen.
Kinderen volgen eerder een voorbeeld na
dan een hele verhandeling. Een ouder kan
zich niet permitteren te roken en hopen
dat zijn kinderen zullen "doen zoals Papa
zegt en niet zoals hij doet".

Een vader die de maximumsnelheid
overschrijdt totdat hij een politieagent ziet,
of die tekeergaat als hij een bekeuring
krijgt, leert zijn kinderen hetzelfde soort
ongehoorzame gedrag. Hij leert zijn kin-
deren een houding aan van "het is goed
zolang je niet gesnapt wordt". Een moeder
die haar echtgenoot kleineert, leert haar
dochter hoe ze haar toekomstige echtge-
noot moet behandelen.

Veel van de rebellie onder de heden-
daagse jongeren is een reactie op de
dubbele moraal - ouders die hun kinderen

zeiden het ene te doen, terwijl de kinderen
zagen dat de ouders het tegenovergestelde
deden. Als ouders kinderen willen hebben
met een gezond karakter en juiste opvat-

(Vervolgd op binnenzijde achterpagina)
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BIOLOGISCHE REVOLUTIE

BEHEERSING
VANHET

LEVEN
OP I(OMST?

Een explos;e van b;olog;sche kenn;s belooff
were/dschokkende onfdekk;ngen zoa/s gene-
f;sche man;pu/af;es, reageerbu;sbaby's, be-
heers;ng van ouderdomsprocessen en ze/fs
hef vooru;fz;chf van onsferfelijkhe;d! Maar
deze vooru;fz;chfen roepen een chaof;sche
hoeveelhe;d efh;sche en morele vragen op.

door William F. Dankenbring

1
I

D
E WERELD IS een nieuw tijdperk van ontdekkingen

binnengetreden - de biologische revolutie. Ermee
gepaard gaat het ontzagwekkend vooruitzicht van

macht over het leven zelf.
Hier volgt wat vele biologen de mensheid in de

komende 80 jaar in het vooruitzicht stellen:
1970-1980 - keuze van het geslacht der kinderen vóór

hun geboorte
1980-1990 - "schepping" van leven in een reageerbuisje
1990-2000 ~ genetische microchirurgie via bestraling en

laser
2000-2010 - groei van foetussen in kunstbaarmoeders
2010-2020 - produktie van "kopieen" van dieren uit

ééncellige organismen
2020-2030 - "kopieen" van menselijke wezens
2030-2040 - volle beheersing der menselijke genetica, er-

felijkheid, kweken van nieuwe planten, dieren
en mensachtige wezens

2040-2050 - schijndood (diepvriesmensen)
2050-2060 - volle beheersing van. ouderdomsprocessen;

door de mens gemaakte onsterfelijkheid



24 De ECHTE W AARHEID December 1971

Onlangs vond re Geneve een conferenrie

plaars van ongeveer 100 geleerden, polirici

en rheologen uir vijf werelddelen. Ze

gingen diep in op de gevolgen van de

biologi.sche revolurie, de generische mani-

pularies en de roekomsr van de mens.

~

Confrontatie met een

ontzagwekkende toekomst

Enkele van de explosieve vraagsrukken

waarmede de wereld regenwoordig wordr

geconfronreerd, kwamen aan de orde -
srerilisarie van ouders mer erfelijke ziekren,

sperma- en ovabanken bevoorraad mer

voorrplanringscellen van eminen re donors,

gcslach rsbepaling, generische manipularies

en rransformarie van menselijke genen.

Professor L. Charles Birch van de Uni-

versireir van Sydney rrok de conclusie dar

recenre onrdekkingen nieuwe soorren erhi-

sche en morele problemen oproepen mer

.,enorme mogelijkheden voor zowel goed

a/s kwaad". Her spook van de mens die

nog mcer werkruigen voor zijn eigen

vernicriging in her leven rocpr, hing als

een lijkwade ovcr de conferentie.

Professor Salvadore Luria, een eminenr

Amerikaans geleerde, heefr inrussen roege-

geven een gevoel van "enorme angsr" re

hcbbcn voor de porenriele gevaren ingeval

dc nieuwe kennis van de mens op her

gebied van de erfelijkheid verkeerd ge-

bruikr wordr.

Dr. W.H. Thorpe van de Universireir
van Cambridge, een der vooraansraande

experrs op her gebied van her gedrag der

dieren, verklaarde ronduir: "De ethische
prob/emen ... opgeroepen door de bevol-

kingsexplosic en door kunsrmarige insemi-

narie, door de gencrica en de neurofysio-

logie, en door de voorrgang der sociale en

geesreswerenschappen, zijn op zijn minsr

zo groor als die voorrgekomen uir de

atoomenergie en de H-bom';'.

Ondanks de angsren en de onbeanr-

woorde vragen snellen de geleerden alrijd

maar vOOrt en vergroren zij hun kennis

in een fanrasrisch rempo.

Onbeperkt uitstel van de dood?
{I

Dir is war geleerden binnenkort voor

mogelijk houden. Volgens Dr. James Bon-

ner van her California Insrirure of Tech-

nology (Calrech), "sraan de biologen op

her punr een weg re vinden om de

ouderdom uir re bannen en zo een men-

senleven van 200 jaar mogelijk re maken".

Maar anderen gaan nog veel verder. Dr.

Jean-Bourgeois Pichar, hoofd van her Na-

rionaal Insriruur voor Demografisch On-

derzoek in Frankrijk, voorspelde in 1966

dar sommige mensen binnen 50 jaar wel-

lichr in sraar zouden zijn om prakrisch

EEUWIG re leven I Een jaar larer schreef

Dr. Augusrus B. Kinzel: "Wij zullen her

vraagsruk van her ouder worden volledig

onde, de knie krijgen, zodar ongelukken

eigenlijk de enige doodsoorzaak zullen

zijn" (The Second Genesis, blz. 34).

De chirurgen van morgen - zo vertelr
men ons - zullen in sraar zijn om
gebroken, beschadigde of versleren li-

chaamsorganen re vervangen door zulke

bijzondere consrrucries als plasric hoorn-

vliezen, beenderen van meraal, slagaderen

van dacron, kunsrharten en door compu-

rers bediende elekrronische spieren. Mis-

schien zullen zelfs uireindelijk de hersenen

re vervangen zijn. Gordon Taylor schreef

in zijn boek De bi%gische tijdbom (Elsevier,
1968): "In de roekomsr zulr u in de
gelegenheid zijn om bij een weefselbank

- een soort van medische supermarkr -
precies die oren uir re zoeken die u wensr".

Zulke mogelijkheden klinken naruurlijk

science-ficrionachrig. Maar ze zijn nier

lourer luchrkasrelen - zulke voorspellin-
gen worden regenwoordig in alle ernsr

gemaakr.

Op komst - ongeslachtelijke
voortplanting?

Zelfs nader in her gezichrsveld liggen
belangrijke veranderingen in de merhode
van voortplanring van mens en dier. Op
de Amerikaanse Cornell Universireir heefr
Dr. Frederick C. Sreward mer de peen en
de rabaksplanr ongeslachrelijke voorrplan-
ring bereikr. Uir een volgroeide plant heefr
hij een enkele cel genomen, deze chemisch
behandeld, en vervolgens uir deze ene cel
een geheel nieuwe peen of rabaksplanr
gekweekr die in sraar was zaad voorr re
brengen en zichzelf voort re planren. Deze
merhode van ongeslachrelijke voortplan-
ring wordr "klonen" genoemd.

Dr. J.B. Gurdon van de Universireir van
Oxford herhaalde dir kunsrsruk mer f>en
kikker. Hij nam een onbevruchr kikkerei
en vernierigde de kern ervan door besrra-
ling. Vervolgens nam hij een lichaamscel
van een andere kikker, verwijderde de kern
daarvan mer kleine chirurgische insrrumen-
ren en planrre deze kern over in de eicel.
De nieuwe "cel"-combinarie begon re

groeien en zich re delen, en onrwikkelde

zich ror een nieuw kikkervisje dar op-

groeide ror een eeneiige rweeling van de

kikker waarvan de kern afkomsrig was!

Hoelang zal her duren vooraleer zulke

kloonrechnieken op mannen en vrouwen
roegepasr worden) Dr. Kurr Hirschhorn,

hoofd van de Afdeling Medische Genetica

der Mounr Sinai School voor Geneeskunde

re New York, meent dar dir "wellichr veel

eerder her geval zal zijn dan men denkr".

De Nobelprijswinnaar Joshua Lederberg,

genericus, en Kimball Arwood, professor

in de microbiologie aan de Universireir

van IIlinois, geloven beiden dar ongeslach-

relijke voorrplanring van de mens, mer als

gevolg veelvoudige vermenigvuldiging van

een individu, "vrijwel elk ogenblik" zou

kunnen plaarsvinden. Mer een spoedpro-

gramma "zou her nu al gedaan kunnen
worden", beweert Dr. Arwood. Zelfs zon-

der zo'n programma zal her naar zijn

mening "binnen enkele jaren" plaarsvin-

den.

Ongeslachrelijke voortplanring bij de
mens) Dir moge vergezochr lijken, maar

de geleerden bespreken de mogelijkheid in

alle ernsr. Zo zei de eminenre Franse

bioloog Dr. Jean Rosrand: "Deze nieuwe

rechniek van voortplanring mer de kern

van een lichaamscel zou ons rheorerisch

in sraar srellen om zoveel idenrieke indi-

viduen in her leven re roepen als men

maar zou wensen. Een levend wezen zou

honderden, duizenden malen vermenigvul-

digd kunnen worden, a//emaa/ tot identieke

twee/ingen, Dir zou korrom neerkomen op

mense/ijke voortp/anting door stekken, hergeen

een onbegrensde reprodukrie van herzelfde

individu - b.v. van een groor man -
zou waarborgen" (Rosenfeld, The Second

Genesis, blz. 138).

Duizenden "kopieen" van HITLER?

Grappen hebben de ronde gedaan over
een nachrmerrie waarin achr Albert Ein-
sreins achr exemplaren van The New York
Times kopen.

Maar srel.r u zich eens een wereld voor
waarin de voortplanring plaarsvindr door
her "srekken" van weefsel

- waarin "ko-
pieen" van bepaalde individuen bij hon-
derden of duizenden worden afgedraaid.
War zou er gebeurd zijn als Adolf Hitler
over zo'n werenschappelijk rijdperk had
geheersr? Her is denkbaar dar er dan
spoedig vele duizenden idenrieke Hitlers
op de wereld zouden zijn losgelaren. Zou-



December 1971 De ECHTE W AARHEID 25

den zij allemaal hetzelfde lage karakter
gehad hebben? De gedachte alleen al is
weerzinwekkend. Of hij zou misschien een
supermacht van geniale fysici hebben op-
gebouwd. Geleerden zeggen ons dat we
bij de coekomstige generaties met zulke
mogelijkheden rekening zullen moeten
houden.

De fysioloog Lord Rothschild van de
Universiteit van Cambridge zei in 1967
tot geleerden verbonden aan het Weiz-
mann Wetenschappelijk lnstiruut in lsrael
dat hij verwachtte dat het klonen van
mensen in de nabije coekomst een realiteit
zou worden. Maar die mogelijkheid op

zichzelf roept essentieIe vragen op die om
beantwoording vragen: wie zou zichzelf
mogen klonen? Wat voor SOOft van coe-
zicht zou worden ingesteld' En wie zou
de conrroleurs conrroleren? En de meest
fundamenrele vraag: Mag het klonen ei-
genlijk wel?

Reageerbuisbaby' s?

Een andere weg van het huidig weten-
schappelijk onderzoek richt zich op het

produceren van baby's in een reageerbuisje
en roept dezelfde belangrijke problemen
op.

De ltaliaanse researchgeleerde en chirurg
Daniele Petrucci heeft een menselijk ei
genomen, dat in vruchtwater ondergedom-

peld en roen sperma eraan roegevoegd. Een
der spermarozoen bevruchrre het eitje. Het
embryo bleef negenentwintig dagen in
leven waarna de proefneming beeindigd
werd.

Zal er eens een dag in de niet-te-ver-
verwijderde roekomst komen waarop onze
samenleving over "babyfabrieken" zou be-
schikken, zodat vrouwen niet langer hun
nakomelingen in hun baarmoeder hoeven

te dragen? Zal het "ongemak" van zwan-
gerschappen vermeden kunnen worden?

Zullen de woorden "moeder" en "gezin"

- in de zin waarin wij deze gebruiken

- verouderd raken? Zullen we door com-

puters bediende babyfabrieken meemaken
om baby's te produceren, alsmede door
computers geregelde opvoedingsfabrieken,
zodat de "ouders" zich niet langer druk
zouden behoeven te maken over het op-
voeden van hun "kinderen", over het
zindelijk maken, het voeden, verschonen,
aankleden en verzorgen van hun kleintjes?

Dit zijn enkele van de ideeen die tot

de mogelijkheden van morgen worden

gerekend. Maar is er werkelijk iemand van

ons die een zodanige wereld wenst?

Ongetwijfeld zullen vroeger of later vele

vrouwen de gemakken van zwangerschap

via het reageerbuisje verkiezen boven de

ongemakken van een normale zwanger-

schap en bevalling, tenzij er iets gebeuft

dat hieraan een halt coeroept. Geen mis-

Podfic Science Foundation

ONTCIJFERING VAN DE "LE-
VENSCODE" - Meisje naast
model van DNA-molecule.

selijkheid meer morgen, geen trappelende
baby meer en geen barensweeen meer.
Maar zulke "gemakken" gaan wellicht ook
vergezeld van een heleboel ernstige medi-
sche en sociale neveneffecten die de we-
tenschap zelfs nog niet eens begonnen is te
onderkennen.

Van genetische microchirurgie.. .

Een ander aspect van de biologische

revolutie is 's mensen coenemend vermo-

g~n om zich te bemoeien met de erfelijk-

heid van de mens zelf.

Molecuulbiologen zijn al begonnen met

het ontcijferen van het "levenssnoer". Ze

hebben een studie gemaakt van de funda-

mentele bouwstenen van alle erfelijke ei-

genschappen - het DNA-molecule

(deoxyribon uclei'nezu ur).

Hoewel de geleerden zich nog in het

beginstadium bevinden van werkelijk be-
grip van de menselijke DNA-structuur en

van wat precies wat regelt in de volgorde

van het genetisch gebeuren, verzamelen ze

coch in snel tempo meer kennis hierover.

De Britse geleerde Dr. James Danielli

maakte in 1970 bekend dat hij en zijn

collega's erin geslaagd waren een levende

cel samen te stellen uit afzonderlijke delen.

Ze verwijderden de kern en wat cycoplasma

uit een amoebe, plantten er vervolgens

cycoplasma en een nieuwe kern uit andere

amoeben in en ongeveer 80% van de

bijeengevoegde organismen bleef in leven.

Op een ander front der biologie, zo

verklaarden de geleerden op de Universiteit

van Wisconsin onlangs, hebben zij het

eerste volledig kunstmatige gen samenge-

steld. Dr. H. Gobind Khorana, medewin-

naar van de Nobelprijs voor geneeskunde

in 1968, en zijn team bouwden hun gen

uit eenvoudige organische chemische srof-

fen op. Volgens hem opent de opbouw

van een gen voor de mens de weg om

met de biologie van levende dingen, met

inbegrip van de mens, te manipuleren. Dit

zou in de toekomst kunnen leiden COt

genetische vormgeving van mensen, "het
formeren van mensen naar bestaande mo-

dellen, het produceren van atleten of

intellecruelen" .

Geleerden zijn al in staat erfelijke ei-

genschappen te veranderen door middel

van primitieve merhoden, zoals b.v. het

bombarderen met ronrgensrralen, het ge-

bruiken van chemische mutagenen - maar

altijd is de daaropvolgende verandering

schadelijk en zelfs dodelijk voor het orga-

ll1sme.

Hoewel de huidige technieken nog pri-
mitief zijn, voorzien de genetici roch de
mogelijkheid van manipulaties met genen
en coepassing der genetische chirurgie om
ongewenste genen te verwijderen, onrbre-
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kende genen te vervangen, of zelfs be-

staande genen te veranderen.

Een zodanige microchirurgie zou uitge-

voerd kunnen worden door pulserende

rontgensrralen, lasers of andere besrralin-

gen. Het is de hoop van geleerden, eens

menselijke embryo's te kunnen onderzoe-

ken en zulke chirurgische technieken toe

te passen voor het verwijderen van be-

paalde genetische fouten zoals hemofilie.

. .. tot het scheppen van
NIEUWE WEZENS

Van de huidige embryonale kennis der
erfelijkheidsleer is het een grote stap om
daadwerkelijk door de mens opgestelde
genetische blauwdrukken te produceren.
Albert Rosenfeld zegt echter: "AIs deze
biochemische verfijning eenmaal bereikt is,
als de mens eigenmachtig gedetailleerde
genetische gegevens kan opstellen, wordt
zijn macht werkefijk goddefijk" (The Second
Genesis, blz. 143).

De mens speelt nu met de gedachte dat
ook hij in de schepping kan liefuebberen.
Hij voorziet de mogelijkheid dat zijn
reageerbuisjes en technologie misschien
meer van hem zullen maken dan alleen
maar een passieve "recipient" van wat er
rondom hem bestaar.

Bezit de mensheid collectief de wijsheid
om een zodanige kennis naar behoren te
hanteren en zodanige gaven behoorlijk toe
te passen? Afs de mens werkelijk GODDE-
LlJKEhoedanigheden ontwikkelt zodat hij
naar willekeur NIEUWE LEVENSVORMENkan

scheppen, wat zou hij dan scheppen? Wie

zou de beslissingen nemen? Hoe zou een

dergelijke kennis worden gebruikt?

Rosenfeld vraagt vervolgens: "Maar wie

is het dan die wij zullen aanwijzen om

voor ons GOD TE SPELEN? Aan welke
geleerde - welke staatsman, kunstenaar,

rechter, dichter, theoloog, filosoof, opvoed-

kundige - en van welk land, ras of geloof

- wilt u het overlaten het bestek te

bepalen en te beslissen, zoals de Voorbe-

schikkers van Huxley, welke eigenschappen

wenselijk zijn en welke niet?" (blz. 153.)

De mens moet deze vragen en dilemma's

spoedig onder ogen zien. ln de toekomst

zullen computers worden gebruikt om de

geleerden in staat te stellen het genotype

van de mens volledig in kaart te brengen.

Zou het, met die wetenschap, voor de

geleerden mogelijk worden om hun eigen

"programma's" op te stellen en computers
te gebruiken voor het ontwerpen van
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volkomen NIEUWE ORGANISMEN? Zouden

biologen te weten komen hoe zij volledig

nieuwe dieren, schepsels, wezens - "ver-
edelde" planten, "veredelde" dieren voor
speciale landbouwdoeleinden - misschien

zelfs bovenmenselijke [?} schepsels, die de

mens verre zouden overtreffen in kracht,

inrelligenrie en gaven - moeten produ-
ceren?

Dii moge als een science-ficriondrama
klinken, maar het is het niet. Het is de
~ealiteir. Het is op komst... En de
consequenti(:s ervan zijn verschrikkelijk.
Maar een andere richting van het weten-
schappelijk onderzoek die tot nadenken
stemt behandelt het vooruitzicht op door
de mens tot stand gebrachte onsterfelijk-
heid.

De mens wil "VOOR GOD SPELEN!"

Het is duidelijk dat geleerden met
onrzagwekkende krachten beginnen te ex-
perimenreren. De GROTE vraag is nu: hoe
zal de mensheid deze kennis GEBRU1-
KEN?

De geschiedenis der mensheid is er een
van bloedvergieten, oorlogen en geweld-
pleging. De mens heeft niet geleerd zijn
gewelddadige driften te beheersen. Zouden
genetici, met dit feit voor ogen, wel mogen
blijven spelen met potenride krachten die
verkeerd gebruikt kunnen - en, zoals de
geschiedenis getuigt, ook zuffen worden?

De mogelijkheden van een "genetische
oorlogvoering" zijn verschrikkelijk reeel.
Ze vallen te vergelijken met het afschrik-
wekkend potentieel van thermonucleaire
oorlog. Wat zijn. de kansen dat in de
toekomst zo'n oorlog de mensheid zou
verzwelgen? De vooruitzichten zijn niet
bemoedigend, gezien het rrieste geruigenis
der oorlogen waar de mensheid in het
verleden door haar stommiteiten in terecht
is gekomen.

De onrzagwekkende nieuwe krachten
die de mens opbouwt of in het vooruit-
zicht stelt, zouden de mensheid in ver-
snelde vaart bij een onvermijdelijke dag
van afrekening kunnen doen belanden -
een huiveringwekkende dag van Franken-
stein-achtige waanzin en carastrofe.

Een moreel dilemma

Hoewel er veel waarschuwende stemmen
zijn opgegaan, geloven de meeste geleerden
over het algemeen dat de mens h66rt te
doen wat hij ook maar kan doen. En
sommige theologen sluiten zich bij deze

-

~
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redenering aan. Een zei: "AIs de mens
betere rassen kan fokken via genetische
technieken of via het maken van baby's
in reageerbuisjes, waarom zou hij dat dan
niet mogen doen?" Hij voegde eraan roe:

"ln de grond van de zaak is het de plicht
van de mens aan zijn eigen leven vorm
te geven".

Deze conclusie is algemeen. Zij mag
erg overtuigend klinken. Maar is zij deug-
delijk? Behoort de wetenschap iets te doen
alleen omdit zij het kan doen?

Vanzelfsprekend is er niets verkeerd met
zuivere wetenschap op zichzelf, of weten-
schap als zodanig. Het is op zichzelf niet
noodzakelijkerwijs slecht dat de mens zijn
geest voor het verwerven van kennis aan-
wendt. De fundamentele vergissing ligt in
de benadering van de wetenschap door de
mens en in hetgeen hij met die wetenschap
doet.

Een voorbeeld: een groot deel van het
wetenschappelijk en biomedisch onderzoek
richt zich veeleer op rransplantatie van
versleten of zieke organen, ontbrekende
delen, dan op het in de eerste plaats
VOORKOMENvan gebreken of ziekten. Zou
de wetenschap haar research en het gene-
reren van kennis eigenlijk niet beter dienen
te gebruiken voor het VOORKOMENvan de
ziekten der mensheid door zich toe te
leggen op kennis die gericht is op het
voorkomen?

Hartrransplantaties zijn een duidelijk
voorbeeld van deze benadering der weten-
schap. De opbloeiende technologie maakt
het voor chirurgen mogelijk bij harttrans-
plantaties wonderen tot stand te brengen.
Dr. Paul Shumway van de Stanford Uni-
versiteit zei: "lk denk dat we over 10 jaar
in Amerika in staat zullen zijn om jaarlijks
2000 tot 3000 harttransplantaties te ver-
richten".

.

Maar waar het werkelijk om gaar vol-
gens Dr. Thomas Gonda, waarnemend
directeur van het Stanford Ziekenhuis, is
dit: "Waarom figgen onzeprioriteiten niet aan
de andere kant - aan de PREVENTIEF
MEDISCHEZIJDEI .,. AIs we 70 cent per
dag zouden kunnen uitgeven zodat onbe-
middelde aanstaande moeders tijdens hun
zwangerschap voldoende voeding kunnen
hebben, zouden we meer tot stand brengen
bij het voork6men van belangrijke gebre-
ken in hun nageslachr. Tenzij deze wer-
kelijke problemen bevredigend en snel
worden aangepakt, zal al dit spectaculair
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pionierswerk niet veel verschil maken."

Als de wetenschap om te beginnen al

haar krachten zou aanwenden om te VOOR-

KOMENdat deze medische en gezondheids-

problemen ontstaan, dan zou een groot

winstpunt behaald kunnen worden. Maar

te velen verspillen hun speurwerk aan het

een of andere "wondermiddel" om kanker

gaat nemen. Dit gevaar werd zeer duidelijk
aan de orde gesteld door Dr. Leroy G.
Augenstein, hoofd der biofysische afdeling
van de Universiteit van de staat Michigan:

"De wetenschap maakt snefle en verwoede
voortgang, maar al te vaak houdt ons vermogen

om onze pas verworven krachten te hanteren
geen gelijke tred ln toenemende mate roe-
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RESERVEONDERDELEN VOOR DE MENS - Machinale vervangstukken
uitgestald in het hoofdziekenhuÎs van Massachusetts.

te genezen, aan de een of andere doorbraak
in de kennis op het gebied der immuniteit
of aan de een of andere nieuwe chirurgi-
sche techniek om onvolkomen genen te
wlJzlgen.

Er ligt echter een nog meer fundamen-
tele overweging aan de moderne biologi-
sche wetenschap ten grondslag.

De grote vergissing

Het gaat om het voor de hand liggend
gevaar dat de mens zijn lot in eigen handen

pen de vorderingen die op vele gebieden
der wetenschap en technologie w.orden
gemaakt, ethische en morele dilemma's op die

ONMOGELIJK door de feiten alleen kunnen
worden opgelost" (Come, Let Us Play God,
blz. 3).

Op vele terreinen van de wetenschap,
zegt Dr. Augenstein, verdubbelt onze ken-
nis elke 7 tot 10 jaar. Naarmate het tempo
toeneemt, wordt de kloof tussen ons
vermogen om nieuwe kennis te vergaren
en deze verstandig toe tepassen, steeds groter

in omvang en risico. De kloof wordt
geleidelijk een steeds bredere afgrond tus-
sen kennis en wijsheid.

Ten einde deze kennis verstandig te
gebruiken moeten we eerst vaststellen wat
de mens is en waarom hij bestaat. Kennis
op zichzelf is noch goed noch kwaad -
maar wel de wijze waarop zij wordt
gebruikt zal of goed of kwaad zijn. Tenzij
de mensheid de morele en ethische wijs-
heid verwerft om zijn kennis op de juiste
manier te gebruiken, wordt de wereld met
het grootst denkbare gevaar geconfron-
teerd.

MOET de mens voor God spelen?

Sommige geleerden nemen aan dat er
geen goddelijke bedoeling achter de aan-
wezigheid van de mens bestaat en dat de
mens voor God moet spelen - in feite
doet hij dat in vele gevallen al. Of wij
nu voor God willen spelen of niet, zo
vertellen ze ons, we hebben geen andere
keus.

Als een echtpaar b.v. besluit een zwan-
gerschap tot een ontijdig einde te brengen,
spelen zij dan eigenlijk al niet voor God?
Als een chirurg een moeilijke operatie
verricht, speelt hij dan eigenlijk al niet
voor God? De geleerden nemen daarom aan
dat de mens geen andere keus heeft dan
voor God te spelen. Deze veronderstelling
dat de mens voor God moet spelen, houdt
duidelijk de voor de hand liggende veron-
derstelling in dat een Opperwezen niel
bestaat.

Slechts weinigen schijnen te beseffen dat
deze fundamentele levensbeschouwing die
hieraan ten grondslag ligt, de drijfveer
vormt voor een groot deel van het biolo-
gisch onderzoek. Deze gaat er vanuir: "Of
er is geen God, of ils er een is, dan
kunnen wij Hem niet kennen. Hij heeft
ons aan ons lot overgelaten. Daarom zijn
wij, geleerden, afhankelijk van wetenschap-
pelijke ontdekkingen ter oplossing van de
wereldproblemen. We moeten ons verlaten
op het biologisch en genetisch onderzoek
om te weten te komen hoe erfelijke
afwijkingen voorkomen kunnen worden.
Aangezien we alle goddelijk gei'nspireerde
kennis als 'verdichtsel' van de hand wijzen,
moeten we voor ons zelf, via proefnemin-
gen en ontdekkingen, uitmaken wat goed
of slecht is, juist of onjuist."

Deze levensbeschouwing is de methode

(Vervolgd oppagina 32)
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EXClUSIEF IIVTERVIEW
met

IAN SMITH
Premier van Rhodesia

(Vervo/g van pagina 8)

stellen. Wij waren teleurgesteld dat de
Amerikanen, evenals de Britten, hierin
partij trokken. Van de Britten was het te
verwachten, omdat zij in werkelijkheid de
sponsors van de sancties waren. Ook hier
was het niet de huidige Britse regering,
maar de daaraan voorafgaande socialistische
regering in Groot-Brittannie, en wij von-
den het bijzonder jammer dat dit van twee
landen moest komen, waar wij, sinds wij
hier zijn, altijd nauw mee verbonden zijn
geweest. Wij waren vroeger, zoals u on-
getwijfeld weet, een deel van het Britse
Gemenebest. Wij hebben altijd zeer dicht
aan de zijde van Engeland en de westerse
machten gestaan. Wij hebben in de twee
laatste wereldoorlogen met hen gevochten.
Wij waren een van de eersten die toesnel-

den om onze hulp aan te bieden toen de
oorlog verklaard werd.

Nu zien we, afgezien van het feit dat
we door onze vijanden in deze wereld
aangevallen worden, en dat zijn de com-
munisten, dat we in een nog grotere mate
worden aangevallen door onze vrienden in
de wereld ten gevolge van sancties. Het
is dus voor Rhodesia moeilijk te begrijpen
waarom dit zo moet zijn.

V. Denkt u niet dat de regeringen van
deze beide landen - Engeland en
Amerika - door de wereldopinie of

door het overweldigende Afrikaanse
blok in de Verenigde N aties' tot enigs-
zins overhaaste besluiten werden ge-
dwongen?

A. Ik denk dat dit tot op zekere hoogte
het geval was. Wat de VS betreft denk
ik dat zij de houding aannamen dat dit
een Brits probleem was en dat zij daarom
de Britse beslissing moesten volgen. Maar
er bestaat geen twijfel aan dat zij tot
overhaaste besluiten werden gedwongen;
ik kan u zeggen dat ik dit al eens eerder
heb waargenomen. Ik verraad helemaal
geen groot geheim wanneer ik zeg dat
tijdens een van de discussies die ik met
Harold Wilson had toen hij premier was,
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hij tegen me zei: "Het zou voor u en mij
gemakkelijk zijn dit probleem op te lossen
als het alleen maar ons tweeen berrof".
Hij zei: "Dat is het probleem niet. Het
probleem is of u mij een oplossing kunt
geven die ik aan het Afro-Aziatische blok
kan verkopen." Dat waren Harold Wilsons
eigen woorden.

Onder die omstandigheden was dat
onmogelijk. Ik moest hem zeggen dat wij
met het Afro-Aziatische blok niets te
maken hadden; wij waren geÏnteresseerd
in een oplossing die Rhodesia, ons land,
het best zou uitkomen.

V. Mijnheer Smith, is het toerisme in
Rhodesia sinds de sancties merkbaar
afgenomen?

A. Nee, ik ben erg blij te kunnen zeggen
dat er gedurende de laatste paar jaar wat
het toerisme betreft een geweldige veran-
dering heeft plaatsgevonden. In de eerste
paar jaar van onze onafhankelijkheid kwa-
men er hier maar weinig mensen. Ik denk
dat ze afgeschrikt werden. Men had ze
foutieve voorlichting gegeven. Wij hebben
hiervan veel voorbeelden, maar de meesten
hebben deze "vogelverschrikker" nu door-
zien en de toeristen komen in grotere
getale dan ooit tevoren in onze geschie-
denis naar dit land - in [eite denk ik dat
we alle records gebroken hebben. Als ik
me goed herinner, werden me een paar
maanden geleden enige feiten gegeven die
erop wezen dat er iedere nacht gemiddeld
meer dan tienduizend toeristen in Rhode-
sia overnachten en van die tienduizend
komen er tenminste tweehonderd uit de
Verenigde Staten van Amerika. Het ziet
er dus op het gebied van toerisme beslist
niet slecht uit.

V. Amerikanen zijn hier dus welkom
om zelf de situatie te komen bekijken?

A. Wij zien iedereen graag. Ik verzeker
u dat Amerikanen of wie dan ook kunnen
komen en Rhodesia voor zichzelf zien. Wij
hebben niets te verbergen. In feite hoef
ik er verder niets over te zeggen. Het enige
wat wij vragen is dat men de waarheid
over Rhodesia vertelt en dan zijn wij allang
blij.

V. En Amerikaanse reporters, vertegen-
woordigers van de pers van laten we
zeggen grote tijdschriften zoals Time,

Newsweek, Life, of de CBS of een van
de andere televisienetten? Krijgen zij
vrije toegang tot Rhodesia?
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A. Voor zover ik weet zijn deze mensen
welkom.

V. En zijn Amerikaanse toeristen, on-
geacht hun kleur of godsdienst, in
gelijke mate welkom?

A. Zeker. Ik heb hier zowel zwarte als
blanke Amerikaanse toeristen ontmoet.

V, Bestaan er voor een Amerikaanse

neger die in Rhodesia reist geen moei-
lijkheden wat restaurants en accomoda-
tie betreft?

A. Nee, niet voor zover ik weet.

V. In Zuid-Afrika is deze situatie enigs-
zins anders dan in Rhodesia. De apart-
heidspolitiek, en nu spreek ik als leek
en toerist, bevordert in zowel restau-
rants als hotels een uitgesproken segre-
gatie. Veel mensen hebben gezegd dat
uw regering in dit land ook de richting
van apartheid opgaat - bent u van

mening dat dat zo is?

A. Het is een feit, zoals u opmerkte, dat
ons beleid niet hetzelfde is. Veel mensen
zetten ons op een lijn met Zuid-Afrika,
maar dat is niet juist. Ik wil noch op het
een, noch het ander kritiek uitoefenen.
Het geval wil dat we een verschillend
beleid voeren. Ik wil me niet in een
discussie over het voor en tegen ervan
verwikkelen. We zijn bezig met een erg
moeilijk probleem in dit deel van de wereld

te experimenteren. Maar in ons land, in
ons parlement b.v., hebben we een parle-
ment voor geheel Rhodesia en er hebben
zowel Afrikanen als blanken zitting in dat

parlement. In Zuid-Afrika hebben ze een
parlement van blanken en in de Bantoe-

stans brengen zij Afrikaanse parlementen
tot ontwikkeling. Dat is het fundamentele

verschil in ons beider beleid. Dat van ons
is een land en Zuid-Afrika is in werkelijk-
heid verdeeld in twee verschillende naties

momenteel.

V. Enige tijd geleden legde Sir Roy
W elensky, een voormalig premier van
Rhodesia ten tijde van de federatie, de
volgende verklaring betreffende de
nieuwe grondwet af, en ik citeer: "Het
is een heel droeve dag. Wij hebben nog
nooit de deur voor Afrikaanse ontwik-
keling gesloten, maar deze nieuwe
grondwet moet tot een confrontatie
leiden." Wat is uw antwoord op die
beschuldiging?
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A. Roy Welensky is uiteraard een partij-
politicus en hij is in oppositie t.O.V. mijn
partij. ln feite was hij in een verkiezing
zelfs onze tegenkandidaat; dit is dus par-
tijpolitiek en we zullen ons erbij moeten
neerleggen dat we hierover van mening
verschiIIen. 1k zou zeggen dat de feiten in
het huidige Rhodesia zijn bewering tegen-
spreken. lk herhaal, en de statistieken
bewijzen dat Rhodesia tegenwoordig meer
rust en vrede heeft dan ooit in zijn
geschied~nis het geval was. Het is moeilijk
tegen feiten als deze in te redeneren.

V. Hoe staat het met uw noordeIijk
buurland Zambia, vroeger een deeI van
de oude federatie? Er woonden daar
veeI blanken - boeren, veefokkers,

zelfs zakenlieden, enzovoort. Hebben
sommigen van hen het land verIaten of
wonen ze er nog?

A. VeIen zijn weggegaan. Er zijn nog weI
enige blanken, maar zelfs deze overgebIe-
venen houden hun oog op de deur. AIs
ze weg konden en hun bezittingen konden
meenemen, dan denk ik dat de meesten
van hen nu wel vertrokken zouden zijn.
Maar wanneer je bijvoorbeeld je geld in
een zaak of boerderij gestoken hebt en je
ziet dan dat als je weggaat je je hele
levenswerk en je investeringen achter moet
laten, dan ga je niet zo gauw weg. Dit is
de reden waarom zoveeI blanken in Zambia
blijven, maar ik kan u verzekeren dat de
meesten maar wat graag weg zouden willen
als ze de kans kregen.
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V. 1n Kenia gebeurde iets dergeIijks en
veIe blanken vertrokken meteen naar
andere landen, waaronder Australie;
mogeIijkerwijs kwamen sommigen ook
hierheen, 1k weet dat veIen naar Enge-
land teruggingen. Wat zou er naar uw
mening in Rhodesia gebeuren als er
eventueeI een zwarte, Afrikaanse meer-
derheidsregering zou komen?

A. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik
denk dat men waarschijnlijk dezelfde soort
van omstandigheden zou zien, tenzij dit
naruurlijk iets zou zijn dat door verdienste
tot stand gekomen was; en dit is ons
beleid. AIs de Afrikaan in de toekomst
zijn positie verdient en verdient te regeren,

dan zullen wij daar geen bezwaar tegen
hebben. Waar wij echter wel tegen zijn,
is het met opzet verIagen van de normen
ten einde mensen te gerieven die toevallig
een bepaalde huidskleur hebben. Wij zeg-
gen: Iaat verdienste het criterium zijn. Dit

J
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IS ons beleid en een Afrikaan heeft in

Rhodesia dezelfde rechten als een blanke

om aan de top te komen. Er staat een

Afrikaan bijvoorbeeld niets in de weg om

de zetel in te nemen die ik op het ogenblik

inneem. En onder die omstandigheden

hebben wij naar mijn mening in Rhodesia

niets te vrezen.

V. U heeft blijkbaar eens een uitspraak
gedaan dat er in Rhodesia tijdens uw
leven nooit een zwarte meerderheidsre-
gering zou zijn. Bent u die mening nog
toegedaan?

A. Mijn verklaring was dat ik niet ge-
loofde dat die er zou zijn.

V. U zou dus niet persoonlijk trachten
het te voorkomen?

A. ]a, dat is juist. Er kan van mij niet
gezegd worden, gezegd te ~ebben dat dat
nooit zou gebeuren. 1k geloof niet dat er
tijdens mijn Ieven een zwarte regering zal
komen omdat ik denk dat zij dit op basis
van verdienste niet kunnen bereiken.

V. Waarom niet?

A. 1k kom terug op wat ik al eerder
gezegd heb: Aan het begin van deze eeuw
hadden deze mensen nog niet eens met
de beschaving kennis gemaakt. Zij wisten
niet wat een wiel was. Zij waren in huiden
gekleed. 1k probeer nu niet provocerend
te zijn, maar dit is geschiedenis, dit zijn
feiten. U kunt in een paar jaar niet van
een volk verwachten dat ze historisch een
toestand bereiken waarin zij welopgevoed
en beschaafd zijn en in staat de regering
van een land over te nemen en te voeren.
1n feite hebben we klassieke voorbeelden
ten noorden van ons, van zwarte Afrikanen
die al 100 tot 200 jaar v66rdat de zwarten
in dit land met de beschaving in aanraking
waren, en toch hebben ze een ongelooflijke
warboel gemaakt van de overname en het
besruur van hun land. Er is dus nog
minder kans dat mensen die pas een derde
of een vierde van de tijd in contaCtmet
de beschaving geweest zijn, succes zouden
hebben. Dit is, naar mijn mening, gewoon
gezonde logica.

V. Mijnheer Smith, hoe lang duurt uw
ambtsperiode?

A. Er worden om de vijf jaar verkiezingen
gehouden.

V. Wanneer wordt de volgende ver-
kiezing verwacht?
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A. Onze laatste verkiezing heeft geloof ik
net iets meer dan een jaar geleden plaats-
gevonden zodat we dus nog ongeveer drie
a vier jaar voor de boeg hebben.

V. Maakt u zich zorgen over de be-
stendiging van uw eigen regering?

A. Nee, op het ogenblik maak ik me niet
al te veel zorgen.

V. Blijkbaar hoopten veeI mensen bui-

ten Rhodesia dat er door de sancties
en door een isolement van de economie
onmiddelIijk ontevredenheid onder zo-

weI de blanken als de zwarten in het
land zou uitbreken. En, als uw regering

ten val gebracht zou kunnen worden,
dan zou er een andere grondwet wor-
den aangenomen die voor het Afro-
Aziatische blok in de VN aannemelijker

is. Wat u betreft, mijnheer Smith, hangt
het Rhodesische beIeid zoals u dat
omschreven heeft, bijna geheel af van

het feit dat u en uw regering aan de
macht blijft? Bent u van mening dat
als u door verkiezingen of op een
andere wijze zou verdwijnen, er een
nieuwe grondwet zou worden aange-

nomen?

A. 1k geloof dat dit een zich overgeven

aan wensdromen is. Onze grondwet is nu

de grondwet van Rhodesia, erkend door

ons hooggerechtshof en de enige manier

waarop deze veranderd kan worden, zou

ten eerste een proces via ons parlement

zijn. En het tweede argument is dat naar

mijn mening de meerderheid van de zwarte

Afrikanen achter mijn regering en de

huidige grondwet staat. lk weet dat dit

in feite zo is. De stam de hele

stamstructuur, en dit is de basis van de

Afrikaanse sociale structuur in Rhodesia,

ondersteunt wat wij gedaan hebben.

Wij hebben deze mensen namelijk vrede

en rust gebracht. Voordat wij aan de macht

kwamen, gingen de door de communisten

aangezette zogenaamde Afrikaanse politici

rond om de Afrikanen te intimideren door

hen af te ranselen, hun huizen in brand

te steken en hun vrouwen aan te randen.

Maar het meerendeel van de Afrikanen zijn

fatsoenlijke, vredelievende mensen die met

rust gelaten willen worden om hun werk

te doen en hun eigen leven te leiden.

Zij kwamen dus tot de conclusie dat

als dit het soort leven was dat een zwarte

regering hen zou brengen, dan lang moge
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IN AZIE

UITZEND-
TIJDEN

De WERELD VAN MORGEN
IN EUROPA

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

zondags: 14.45 en 19.45; 's maandags
t/m zaterdags: 10.30 en 19.30 - 89 &
91 FM - zondags: 19.45; 's maandags
t/m zaterdags: 19.30.

In het Frans -
RADIO LUXEMBURG - 1239 m -

's maandags: 5.30; dinsdags en vrijdags:
5.15; donderdags: 5.10.

EUROPA Nr. EEN - Felsberg, Saar, Duits-
land - 1647 m (182 kHz) - zondags:
6.15; 's woensdags en zaterdags: 5.27.

In het Duits -
RADIO LUXEMBURG - 49 m (6090 kHz)

en 208 m (1439 kHz) - zondags: 6.05;
's maandags, dinsdags en vrijdags: 5.00.

In het Spaans -
RADIO MIRAMAR - Porto, Portugal -

382 m - zaterdags: 22.30.

IN CANADA
In het Frans -
CJ5A - 5te-Agathe-des-Monts, Quebec

- 12:;0 kHz - 's maandags, 's woens-
dags,vrijdags: 18.30.

CFMB- Montreal - 1410 kHz - zondags
en zaterdags: 17.00.

In het Engels -
CKY - Winnipeg - 580 kHz - zondags:

7.00; 's maandags r/m zaterdags: 5:30.

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

CKOY - Ottawa - 1310 kHz -
's maandags tl m zaterdags: 5,30.

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

IN MIDDEN- EN
ZUID-AMERIKA

In het Frans -
4VBM - Port-au-prince,Ha'iti- 1430

kHz - 's woensdags: 19.45.

4VGM - Port-au-Prince,Hciitl- 6165
kHz - 's woensdags: 19.45.

RADIO ANTILLE5 - Montserrat, Kleine
Antlllen - 930 kHz - 's maandags,
donderdags en zaterdags: 20.45.

RADIO CARAIBE5 - 5t. Lucla,Klelne
Antlllen - 840 kHz - 's maandags
t/m vrijdags: 6.15.

In het Engels -
RADIO BARBAD05 - Pine HIII, Barba-

dos - 795 kHz, - zondags: 10.30;
's maandags t/m vrijdags: 9.30; zater-
dags: 11.00.

ZFB 1 - Radio Bermuda - 960 kHz -
dagelijks: 13.30.

GUYANA BROADCA5TING 5ERVICE -
Georgetown - 560 kHz - zondags:
13.30; 's maandags t/m zaterdags: 13.00.

JAMAICA BROADCA5TING -
Klngston - 560 kHz - dagelijks: 24.00.
Mandevllle - 620 kHz - dagelijks:
24.00.
Montego Bay - 700kHz - dagelijks:
24.00.
Port Marla (Port Gallna) - 750 kHz
- dagelijks: 24.00.

RADIO GUARDIAN - Trlnldad -

's maandags t/m zaterdags: 22.00; zon-
dags: 18.15.

RADIO ANTILLE5 - Montserrat, Klelne
Antillen - 930 kHz - dagelijks: 18.30.

In het Spaans -
XE5M - Mexlco 12, D.F. - 1470 kHz

- zondags: 9.00.
RADIO LA CRONICA - Llma, Peru -

1320 kHz - zondags: 19.00.
WIAC - 5an Juan, Puerto Rlco - 740

kHz, 102,5 FM -'- zondags: 9.30.

RADIO CORPORACION C.B. 114 - 5an-
tlago, Chlli - zondags: 9.15.

In het Engels -
DZAQ - Manlla - 960 kHz - dagelijks:

20.00.
K5BK - Okinawa - 880 kHz - zondags:

12.06.
H5AAA - Bangkok, Thalland - 600 kHz

- zondags: 9.30; 's maandags t/m
zaterdags: 22.05.

IN AFRIKA
In het Engels -
RADIO LOURENÇO MARQUE5,

MOÇAMBIQUE- 92 m (3301 kHz) en
60 m (4925 kHz) - 's maandags,
's woensdags en zaterdags: 22.00; dins-
dags, donderdags en vrijdags: 22.30.

IN AUSTRALlE
In het Engels -
2KY- 5ydney - 1020 kHz - 's maandags

t/m 's woensdags: 20.30.

3BA - Ballarot - 1320 kHz - zondags

t/m donderdags: 21.30; vrijdags: 16.30.

4BK - Brisbane - 1300 kHz - zondags
t/m vrijdags: 22.30.

7HT - Hobart - 1080 kHz - zondags
t/m vrijdags: 19.30.

IN DE VERENIGDE STATEN
In het Engels -
WEVD - New York- 1330 kHz, 97,9 FM

- dagelijks: 22.00.

KGB5 - Los Angeles - 1020 kHz, 97,0
FM - zondags: 10.00; 's maandags t/m
zaterdags: 6.00.

KIRO - 5eattle - 710 kHz -
's maandags t/m vrijdags: 22.30.

WEDO - Plttsburg - 810 kHz -
's maandags t/m zaterdags: 7.30.

WEAW - Chicago - 1330 kHz -
's maandags t/m zaterdags: 0.15 en 8.00.

WWL - New Orleans - 870 kHz -;-
's maandags tl m zaterdags: 22.30.

.

K5L - 5alt Lake Clty - 1160 kHz -
dagelijks: 5.30 en 23.15.

Een volledige lijst van uitzendt:ijden wordt
u op aanvraag gaarne toegestuurd.

de regering van de blanken blijven bestaan.
Zij [de door communisten geleide zwar-

ten] speelden precies in onze kaarc. Ik ben

er absoluut van overcuigd dat wij met

coestemming van de meerderheid van blan-

ken en zwarcen in Rhodesia regeren.

V. Mijnheer Smith, als u uw land beziet

als een microcosmos van de problemen

der gehele aardbol, wat denkt u per-

soonlijk dat de toekomst over tien, 20,

50 jaar van nu af in petto heeft? Wat

ziet u voor Rhodesia in de toekomst?

A. Ik denk dat als de rest van de wereld
ons een eerlijke kans zou geven, wij met
succes zouden kunnen bewijzen dat zwar-
ten en blanken in Afrika in harmonie
samen kunnen leven. De basis van het
hele. probleem is dat de mens moet staan
op handhaving van normen, dat we ver-
dienste het criterium laten zijn. Ik geloof
dat er problemen, niet alleen in Afrika
maar in de gehele wereld, zijn voorcgeko-
men waar de mensen hun coevlucht ge-
nomen hebben tot een verzoeningspolitiek
door concessies, en normen verlaagd heb-
ben om dit doel te bereiken. D

W AAROM ZOVEEL
ZIEKTE?

Hoort u ziek te zijn - of u

maar "zo-zo" voelen? U dient
de weg naar een gezonder,
meer dynamisch leven te ken-
nen. Schrijf om onze kosteloze
overdruk: ZEVEN REGElS
VOOR EEN BlAKENDE GE-

ZONDHEID.



December 1971

Persoonlijk
van

(Vervo!g van pagina 2)

stelde president Wilson, uit altruistische
motieven, de Vo!kenbond voor.

Na de wapenstilstand van 11 november
1918 werd de Volkenbond te Geneve
opgericht. Maar de Eerste Wereldoorlog
maakte geen EIND aan alle oorlogen.

Het woord "wapenstilstand" betekent
eigenlijk PAUZE.En dat is wat het in feite

was. De vijandig tegenover elkaar staande
machten begonnen in 1939 - toen de
pauze volwassen was geworden (21 jaar)

- verjongd en van nieuwe wapens voor-

zien aan de volgende ronde.
In 1945, na het einde van deze ronde,

kwamen vele staatshoofden te San Fran-
cisco bijeen om de Verenigde Naties op
te richten. Opnieuw hadden we de oorlog
gevoerd die aan ALLE OORLOGEN EEN E1ND

ZOU MAKEN! De Verenigde Naties zouden

alle toekomstige oorlogen moeten voorko-

men.

Maar sindsdien hebben er al meer dan
40 oorlogen gewoed. Er is natuurlijk nog
de oorlog in Vietnam en de smeulende
oorlogssituatie in het Midden-Oosten.

Maar ondanks de 6000 jaar van een
vruchteloos streven naar VREDE- werken
voor VREDE- strijden voor VREDE- vech-
ten voor VREDE- gaan de heersers van de

wereld door met het streven naar, werken,
strijden en vechten - en intrigeren -
voor VREDE.De aandacht van de wereld
is nu gericht op de kansen die president
Nixon maakt om tenminste "de vrede en

het evenwicht in Azie" - zo niet
wereldvrede - te bevorderen.

Hoe beziet men die kansen?

De uitwerking van het
presidentiele bezoek

Zal het bezoek van president Nixon aan
Peking belangrijke concessies van Rood
China kunnen winnen?

Zal het leiden tot concessies inzake
Taiwan? Met betrekking tot Zuid-Viet-
nam? In verband met de handel? Op .het
gebied van diplomatieke betrekkingen? Zal
Rood China bereid zijn af te zien van zijn
openlijk beleden programma van het aan-
stichten, steunen en leiden van revolutio-

1
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naire bewegingen in andere delen van de
wereld?

Of, vragen sommigen zich af, zal het
presidentiele bezoek een tweede Miinchen
worden? De Nationalistische voorzitter
van de commissie voor overzeese zaken
vergeleek de voorgenomen reis met het
bezoek van de belangrijkste politieagent
ter wereld aan het hol van de grootste
bandiet ter wereld. Hij vergeleek ook het
bezoek van de Amerikaanse president aan
het vasteland van China met het bezoek
van premier Neville Chamberlain aan
Adolf Hitler in Miinchen kort voor de
Tweede Wereldoorlog. Na dat bezoek
keerde de premier triomfantelijk met zijn
paraplu naar Engeland terug in de veron-
derstelling dat hij VREDE bewerkstelligd
had. Toch was de naar vrede strevende
heer Chamberlain te Miinchen genood-
zaakt geweest al de concessies te maken,
toegeeflijk il het water ii1 de wijn te doen,
daarbij denkend dat hij er VREDE mee
kocht. De Fiihrer aanvaardde alle conces-
sies en verzoeningspogingen en begon
daarna toch de oorlog.

De Nationalistisch Chinese leider Kao
Hsin vreest schade aan het imago van de
Verenigde Staten als gevolg van dit bezoek.

LATER,Saigon, 27 juli:
De Paàfic Stars and Stripes van vandaag,

de krant van de Amerikaanse troepen,
schrijft dat Peking niet genegen is zijn
harde lijn jegens de Verenigde Staten te
wijzigen, zelfs al heeft zijn premier presi-
dent Nixon uitgenodigd hem te bezoeken.
Het "haat Amerika"-refrein blijft aanhou-
den en de heer Nixon wordt in officiele
Chinese rapporten nog steeds "het opper-

hoofd Van het Amerikaanse imperialisme"
genoemd.

Het artikel vermeldt verder dat in de
laatste drie dagen - het is nu tien dagen
geleden dat de heer Nixon zijn aanstaand
bezoek aankondigde - Peking twee grote

aanvallen gelanceerd heeft op wat het "het
Amerikaanse imperialisme" noemt.

Het hoofd van de FBI, J. Edgar Hoover,
heeft naar verluid gezegd dat Peking
Amerika als "zijn grootste vijand" be-
schouwt. Deze verklaring is naar men
meldt afgelegd in een besloten zitting van
de Senaat, drie weken voor de aankondi-
ging van de heer Nixon van zijn voorge-
nomen bezoek.

Natuurlijk is de Amerikaanse president
van al deze dingen op de hoogte. Hij

h~opt dat zijn bezoek een stap zal bete-
kenen naar het normaliseren van de be-

"

31

trekkingen. Maar als men de communis-
tische denkwijze en de communistische
doelstellingen en praktijken kent, zal men
beseffen dat een dergelijke hoop weinig
kans heeft. Communistische leiders be-
schouwen zulke pogingen om tot vrede
te komen als een teken van zwakte, waar
alle mogelijke voordeel uit gehaald moet
worden. Zij hebben slechts respect voor
een ding - OVERMACHT!

De eisen van Rood China

Weer later, 28 juli, HONG KONG:
De prijs die communistisch China van

de Verenigde Staten gaat vragen voor het
aanknopen van volledige diplomatieke be-
trekkingen werd hier vandaag bekendge-
maakt. Natuurlijk wist ik dat er een prijs
zou zijn. Premier Tsjoe En-lai verwacht
alles te KRIJGENen niets te hoeven geven.
Dat is de communistische manier van
doen. Ze handelen alleen vanuit een sterke
positie. Zij erkennen a]]een OVERMACHT!

Deze prijs, die nu hier in Hong Kong
gepubliceerd is, werd door premier Tsjoe
op 19 juli opgesomd. Het is een prijs zoals
een zegevierende militaire commandant
zijn verslagen vijand zou opleggen. Na-
tuurlijk betekent het een zetel in de
Verenigde Naties. Maar nog vee! meer!

Tsjoe eist dat de Verenigde Staten hun
bondgenoot, Nationalistisch China, zou
bedriegen door ontrouw te worden aan
hun plechtige verzekeringen. Hij zegt dat
de Verenigde Staten het verdedigingsver-
drag dat zij in 1954 met Tsjang Kai-sjek
hebben gesloten, moeten herroepen.

Onvoorwaardelijke overgave?

Maar er is nog meer! Amerika moet,
als een natie die zich na een oorlog
onvoorwaardelijk overgeeft, al zijn militaire
installaties in en rondom Taiwan (Formo-
sa) ontmantelen en zijn bondgenoot, het
VRIJE China, hulpeloos achterlaten om
door Rood China ingenomen te worden.

Rood China heeft meer dan eens ge-
dreigd Taiwan met geweld te bezetten,
maar elke keer hebben de Amerikaanse
zeestrijdkrachten de communisten daarvan
weerhouden. Als de heer Nixon aan deze
arrogan te eisen .tOegeeft, zou Amerika
tegenover de gehele wereld zijn gezicht
volkomen verliezen! Het zou het EINDE
betekenen van het prestige van de VS in
de ogen van de wereld! Nu reeds lijkt het
of de Verenigde Staten a]]e trots op hun
grote macht verloren hebben.

Andere eisen van Tsjoe En-lai:
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De Indochinese kwestie (Vietnam)

moet eerst (op Tsjoe's manier) tot een

oplossing gebracht worden.

De VS moeten erkennen dat "de rege-

ring van de Volksrepubliek China" de

ENIGE wettige regering is die het Chinese

volk vertegenwoordigt. En hij bedoelde

hiermee ook de bevolking van Nationalis-

tisch China. Taiwan moet gezien worden

als een provincie van Rood China.

Tsjoe En-Iai heeft gezegd dat dit China's

standpunt is - "en het zal niet veranJe-

ren!"
Hij verzet zich resoluut tegen elk idee

van "twee China's", of "een China, een

Taiwan". NationalistischCh'ina moet der-
halve uit de Verenigde Naties gaet wor-

den. [Inmiddels een feit geworden, red.]
Op 20 juli verzekerde de heer NiÀQn

Tsjang Kai-sjek dat Amerika zijn verplich-
tingen zal nakomen.

Misschien geeft dit de lezer enig idee
van het probleem dat president Nixon
onder ogen moet zien bij zijn pogingen
enigermate "vrede te sluiten" met hetzij
Mao Tse-toeng of Tsjoe En-Iai.

Natuurlijk is het prestige van de heer
Nixon aanzienlijk gestegen toen hij -
voordat hij presidenr was - te Moskou
tegen Chroestjov inging en hem bij een
woordenwisseling de baas bleef. Zal hij in
staat zijn in Peking concessies los te krijgen
en een totale verzoeningspolitiek te ver-
mijden? Natuurlijk zal hij niet alleen Tsjoe
maar ook Mao onrmoeten, hoewel hij
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waarschijnlijk het meest met Tsjoe zal

praten.

Daar gaan we dus weer - in deze
woelige wereld waarin alles zich in een

steeds sneller tempo voltrekt, maakt de
Amerikaanse president plannen om Rood
China te bezoeken op een vREDEsmissie.

Gedurende 6000 jaar hebben koningen,
keizers, presidenten en regeringen voor de

VREDEgevochten. Ze zijn het nog steeds

aan het proberen.
Maar er is GEEN VREDE.
WAAROM NIET?
W AAROMzijn al de pogingen van re-

geringen en heersers gedurende 6000 jaar
tevergeefs geweest?

Een oorzaak voor elk gevoIg

Ik herhaal het keer op keer - er is
vanzelfsprekend een OORZAAK voor elk

gevolg. Alles is een kwestie van OORZAAK

en GEVOLG!

Maar de mensheid schijnr altijd de

OORZAAK to veronachtzamen en een po-

ging te doen het GEVOLG te bestrijden.

Ik herhaal het nog eens - er zijn

overduidelijk maar TWEE MANIEREN van

leven mogelijk: GEVEN en NEMEN! Deze

wegen gaan in tegenovergestelde richtin-

gen. De wereldregeringen, evenals de in-

dustrie, de handel, het zakenleven, de

sport, de maatschappij, zijn allemaal geba-

seerd op het "NEMEN" - op hebzucht,

begeerte, zelfzucht, naijver, jaloezie, af-

gunst, onverschilligheid ten opzichte van

December 1971

anderen - op verwerping van God en

van Zijn openbaring.

En dat is de OORZAAK van oorlog,

tweedracht, geweld en chaos!

We hebben oorlogen gevoerd om een

EIND te maken aan alle oorlogen! Het

heeft niet geholpen - en het zil niet

helpen!

De ECHTE W AARHEID, Ambassador Col-

lege en de hiermee geassocieerde instellin-

gen WERKEN VOOR WERELDVREDE!

Maar niet door tweedracht, vechten of

politieke of militaire middelen. Wij werken

voor WERELDVREDE door de juiste OPVOE-

DING - door DE MANIER VAN LEVEN die

naar VREDE leidt te onderwijzen! Wij

kunnen de wereld DIE MANIER VAN LEVEN

niet opdringen - zelfs niet aan onze lezers.

Het gebruik van GEWELD is onze opdracht

met.

Maar we naderen nu snel de dag dat,

als de wereld geen acht slaat op deze

werkzaamheden van liefde en vrede, alle

mensen hun leven zullen inzetten op de

vraag of de LEVENDE GOD met opper-

machtige, bovennatuurlijke MACHT ai dan

niet bestaat, of Die in staat is de MACHT

OVER TE NEMEN en met onweerstaanbare

macht de wereld te DWINGEN de weg van

"Iiefde" op te gaan - de weg van

innerlijke bezorgdheid voor het welzijn van

anderen - van samenwerken, dienen, hel-

pen en samen delen. De WEG die de

oorzaak is van geluk, vreugde, voorspoed

- en VREDE! 0

BIOLOGISCHE
REVOLUTIE

(Vervoig van pagina 27)

van vaiien en opstaan. Onverbrekelijk ver-
bonden met deze levensbeschouwing is de
wetenschap dat vele experimenren slecht
zullen aftopen, dat vele fouten zullen
worden gemaakt en dat sommige mensen
onvermijdelijk misbruik zullen maken van
welke verworven kennis dan ook. Deze
levensbeschouwing ftirt op weergaloze
schaal met uiteindelijke catastrofe.

KENNIS tot elke prijs?

Sinds duizenden jaren heeft de mens
overeenkomstig deze levensbeschouwing
geleefd. Hij is voortdurend op zoek naar
kennis vcrkregen door niets anders dan

proefnemingen. Hij heeft voortdurend de
openbaringen van welke god dan ook van
de hand gewezen en heeft geprobeerd

"voor God te spelen". Nu staat hij pas
op het punt "voor God te spelen" op een
grotere schaal dan ooit tevoren.

De fundamen tele 1evensbeschouwing
achter een groot deel van de huidige
biologische revolutie is dezelfde als die de
mens sinds onheuglijke tijden heeft bewo-
gen. Door het afwijzen van goddelijke
openbaring is de moderne wetenschap via
proefnemingen op zoek naar gezondheid
en onsterfelijkheid.

Wat zal het resultaat van zulke groot-
scheepse proefnemingen zijn?

Kijk eens naar het rijk der fysica.
Geleerden deden proeven en leerden het
geheim van het atoom te onrcijferen. Deze
kennis werd gebruikt voor de bommen
die tegen het einde van de Tweede We-
reldoorlog op Nagasaki en Hirosjima vie-

len, en vandaag de dag staat de wereld te

wankelen op de rand van een nucleaire

Derde Wereldoorlog.

De mensheid heeft gegeten van de

"boom der kennis van goed en kwaad",
en zij heeft altijd - zoals de geschiedenis
getuigt - uiteindelijk haar pas verworven
kennis gebruikt voor het KWADE. Het

resultaat? Lijden, chaos, geweld en dood

zonder weerga.

Wij vragen ronduit: is dit soort "ken-

nis" werkelijk de moeite waard)

We mogen onszelf niet voor de gek

houden door te zeggen dat de mensheid

fundamenteel is veranderd of dat de men-

selijke natuur in de grond niet onvolko-

men is. Het verstandig gebruik van grote

en ontzagwekkende krachten kan de mens,

in zijn huidige toestand, niet toevertrouwd

worden. Onze ogen te sluiten voor de

verschrikkelijke en bewezen feiten der ge-

schiedenis is vragen om catastrofes. 0



OUDERS BESTE
ONDERWIJZERS

(Vervolg van pagina 22)

tingen, dan moeten zij er eerst voor zorgen

dat hun eigen karakter gezond is en hun

opvattingen juist.

Het grootbrengen en ontwikkelen van

kinderen is nog steeds de verantwoorde-

lijkheid van de ouders. En ouders kunnen

nog steeds de beste onderwijzers zijn -
als ze al1een maar willen leren h6e. Geen

enkele instel1ing kan de goede invloed van

liefhebbende, attente en toegewijde ouders

vervangen. 0
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(Vervolg van pagina 17)

van het Suezkanaal was er een probleem

op korte termijn met betrekking tot het

vervoer van sovjetolie naar ]apan ontstaan.

Het dilemma werd op een zeer bevredi-

gende wijze opgelost. Irak en British

Petroleum sloten zich ter oplossing daar-

van bij ]apan en de Sovjetunie aan. De

sovjetolie werd door olie van British Pe-

troleum uit Irak vervangen. Als tegenpres-

tatie haalde British Petroleum een gelijke

hoeveelheid ruwe sovjetolie uit de havens

van de Zwarte Zee voor verbruik in haar

Westeuropese markten, waarvan de nor-

male aanvoer uit het gebied ten oosten

van Suez was onderbroken.

Iedereen trok profijt van deze samen-

werking en een probleem werd in de

hoogste vorm van in ternationaal staats-

manschap en zakendoen opgelost.

Het valt te hopen dat alle betrokken

volken - Europeanen, Russen, Arabieren,

]apanners, oliemaatschappijen en anderen

- voor 100% zullen blijven samenwerken

ter oplossing van hun geschillen en pro-

blemen.

De annalen van de geschiedenis zijn

HOE uw abonnement op De ECHTE
WAARHEID betaald wordt

Velen vragen zich af:

"W AAROM kan ik zelf mijn abon-
nemenr niet betalen? HOE kunr u
ecn tijdschrifr van zo'n gehalte uir-
geven zonder advertenrie-inkoms-
ren?"

Deze organisaric werkr op een
manier die niemand ooir roegepasr
heefr. Dir gehele wereldomvarrende
werk is zeer klcin begonnen. De
hoofdredacreur had in 1933 in Eu-
gcne, Orcgon, VS, cen serie lezingen
gehouden over de werren voor suc-
ces in her leven. Her mislukken van
de enkeling en de collecrieve pro-
blemen van de gehele wereld zijn de
resultaren van verkeerde principes,
die de drijfveren van onze menselijke
samenleving uirmaken.

De levensopvarring van deze wc-
reld werkr volgens de filosofie die
het ik in hcr middelpunr zer - dc
filosofie van her krijgen, verwerven,
nemen; van afgunsr, jaloersheid en
haat. De lezingen kcerden deze aan-
pak geheel cn al om en lieren zien
dar de weg naar werkelijk succes -
vrede, geluk en overvloedig welzijn

- de weg is van onbaarzuchrige
belangsrelling voor anderen gelijk
aan die voor her ego, m.a.w., de weg
van geven, dienen en samenwerking.

De reacrie hierop was verrassend
en enrhousiasr. Een aanral levens
onderging een radicale ommezwaai.
Her radiosrarion KORE en ongeveer
een twaalfral andere mensen mer zeer
beperkte middelen, boden aan regel-
matig bij re dragen om via de radio
meer mensen van deze kennis op de
hoogre re srellen.

Zeven jaar lang had de hoofdre-
dacreur zich een maandblad voorge-
sreld mer de naam The PLAIN
TRUTH. Door her op een mimeo-
graaf re "drukken" lag de weg daar-
roe nu open.

De eersre week van januari 1934
kwam het programma The WORLD
TOMORROW (De WERELD
VAN MORGEN) voor her eersr in
de erher. Op de eersre februari van

dar jaar maakre The PLAIN TRUTH
haar heel bescheiden debuur. De
reacrie erop was verheugend. Her
was iers anders - iers goeds - iers
war broodnodig was - iers dat spran-

kelend van leven was!
Er werd nier om bijdragcn ge-

vraagd. Her verkondigdc de weg van
her get!en en her programma moest
roepassen war her voorsrond. Een
klein aanral financiele medewerkers
sloor zich vrijwillig bij ons aan.
Langzaam maar zeker werden luisre-
raars en lezers vrijwillige Medewer-
kers. Zij wilden graag een aandeel
hebben in her uirbreiden van dir
unieke en zo nodige Werk.

De groei scheen langzaam, maar
hij was regelmarig en ononderbro-
kcn, en bedroeg ongevecr 30 % per
jaar. Die groei heefr 36 jaar lang
aangehouden. Wij sronden de WEG
van her GEVEN voor, nicr die van
her nemen. Voor ons rijdschrifr of
andere literaruur een prijs re bedin-
gen leek ons hiermee nier in over-
eensremming re zijn en daarom heb-
ben wij her nooir gedaan.

Hoewel u nier voor uw eigen
abonnemenr kunr beralen, aanvaar-
den wij in dank bijdragen die vrij-
elijk gegeven worden. Wij verzoe-
ken her publiek echrer nooir om
geldelijke sreun.

Wij gelotlen in war we doen en in
DE MANIER waarop het gedaan
wordr. Onze sreeds groeiende kring
van vrijwillige Medewerkers geloofr
er ook in en geefr blijmoedig van
hun inkomen, opdar wij, mer hen,
deze waardevolle geheimen voor suc-
ces aan een sreeds grorer aanral le-
zers, luisreraars en kijkers kunnen
GEVEN. Deze acrivireiren oefenen
nu een dynamische invloed uir op
150 miljoen mensen over de gehele
wereld.

Onze Medewerkers sluiren zich bij
ons aan in een oprechr DANK U
WEL omdat u ons hcr genocgen
gunr u van diensr re kunnen zijn.
Her schenkr ons een blijvende vol-
doening.

echter niet geruststellend. Landen onder-

houden al1een nauwe banden als hun

nationale belangen overeenstemmen. De

vrees bestaat dat Russische, Arabische,

Europese en ]apanse nationale belangen

uiteindelijk met elkaar in conflict zullen

komen - met de reele mogelijkheid dat

de strijd om olie, het politieke mineraal,

het lont zou kunnen vormen voor een

oorlog in het Midden-Oosten, waarbij het

huidige ]oods-Arabische conflict in het

niet zou zinken. 0
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* RHODESIA- NA ZES JAAR
ONAFHANKELlJKHEID

De furore over Rhodesia's eenzijdige onafhankelijkheids-
verklaring is afgezakt tot een zacht gerommel. Op 11
november 1971 was het de zesde verjaardag van 's lands
onafhankelijkheid. Zie pagina 3.

* EXCLUSIEFINTERVIEW MET IAN SMITH
Premier Ian Smith beantwoordt vragen over de uitwerking
van de sancties tegen Rhodesia, de huidige economische
situatie in zijn land en de relaties met Zwart Afrika. Zie
pagina 6.

* OLlE UIT HET MIDDEN-OOSTEN-
"ZWART GOUD" VOOR EUROPA

Europa en )apan zijn in grote mate afhankelijk van olie
uit het Midden-Oosten, een gebied vol spanningen. Wat
zou er gebeuren als de Sovjetunie of de landen van het
Midden-Oosten zouden verhinderen dat die kostbare olie
Europa of )apan bereikt? Zie pagina 11.

* ITALlË EN ETHIOPIË-
OUDE BANDEN HERNIEUWD

ltalie, de rest van christelijk Europa en het Vaticaan leggen
een levendige belangstelling voor deze christelijke Afri-
kaanse natie aan de dag. Zie pagina 18.

* OUDERS DIENEN DE BESTE
ONDERWIJZERS TE ZIJN

Vele ouders zijn zich er niet van bewust hoe belangrijk
het is om thuis hun kinderen persoonlijk op te voeden
en te ontwikkelen. Zie pagina 20.

* BIOLOGISCHE REVOLUTIE
Een explosie van biologische kennis belooft wereldschok-
kende ontdekkingen. Maar tegelijkertijd roepen ze een
chaotische hoeveelheid ethische en morele vragen op. Zie
pagina 23.
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