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De collectieve hallucinatie heeft door de eeuwen heen met
redelijk succes gefunctioneerd als noodzakelijk ingrediënt van
de menselijke zekerheid.
Er bestaat geen wezenlijk verschil tussen de Afrikaanse totempaal, het Huis van Oranje, of vadertje Lenins graftombe.
Het zijn markante tekenen van onvolwassenheid.
Vier duizend jaren vóór de geboorte van Jezus Christus lieten
de koningen van Egypte zich reeds leiden door de stemmen,
die zij meenden op te vangen van hun goden en bovenmenselijke symbolen.
Een situatie vergelijkbaar met die van schizofrenen, die denken dat men hen toespreekt.
De moderne psycho-historici verklaren de aanbidding van een
Generalissimo, Koning, Führer of Mao Tse-tung als een vorm
van trance-toestand.
'De verhouding tussen de grote leider en zijn onderdanen is
vergelijkbaar met die van de voedende moeder en haar werpeling,' zei mij dr. Lloyd de Mause, directeur van het Psycho
Historisch Instituut in New York. 'De meeste baby's en kinderen,' aldus De Mause, 'hebben een miserabele jeugd gehad,
hoe men dit ook tracht te verdoezelen. Het noodzakelijke gevoel voor onfeilbaarheid wordt op de machtige leider afgereageerd. Dit is het moment, dat de fantasie begint te werken.
Onaangename gedachten of ervaringen, die er rond een koning of president zouden kunnen rijzen, worden naar elders
verwezen. De schuld ligt bij de Sovjets! Ambivalentie jegens
de onschendbare vorst of vorstin is men niet in staat te verwerken. We gedragen ons of er geen negatieve daden vanuit het
Koninklijke Paleis of het Witte Huis mogelijk zijn. En dit
is nu juist het moment, waarop de collectieve hallucinatie
begint.
Wat we in werkelijkheid doen is, dat we nog steeds bezig zijn
met onplezierige en dikwijls diep kwetsende beelden en herinneringen, die we van onze eigen vaders en moeders uit de
jeugd overgehouden, te compenseren in een gevoel van onschendbaarheid en reinheid voor de koning. Waar dienen koningen en presidenten anders voor dan het in stand houden
van de fantasie, die ons voedt?'

Volgens het team van psycho-historici - de wetenschappers
die verbindingen leggen tussen de politiek en de geschiedenis
enerzijds, en de psychologie en het menselijke gevoel anderzijds - heeft ook het individu in het atoomtijdperk blijkbaar
nog altijd geïdealiseerde beelden nodig om eigen gemoedsrust
te kunnen handhaven.
'We omringen ons met leiders of vorsten zoals we in wezen
om de kribbe van een baby staan,' aldus dr. de Mause.
'We geven onze leiders vele miljoenen om hen in deftige staat
te kunnen laten leven, liefst met lakeien in livrei. Opper-ceremoniemeesters te paard met gouden tressen.
De fantasie rondom het leiderssymbool, dat onfeilbaar moet
zijn, moet in stand worden gehouden. In werkelijkheid wenst
men de intieme "voedingsband" naar boven toe niet verbroken te zien. Het herinnert ons aan de baarmoeder en navelstreng-situatie. De hoofse onderdanen van de machtige Führer
pompen "bloed" terug naar hun idool.'
Op het moment, dat een meerderheid van Amerikanen zich
bewust werd dat Richard Nixon in wezen een ordinaire oplichter was, dreigde het fantasiebeeld van de nationale held
in het Witte Huis zodanig in gevaar te komen, dat met de
kortste keren een vervanging gevonden diende te worden.
Gerald Ford werd geadverteerd als de onkreukbare en doodeerlijke nieuwe leider, die nooit één enkele misstap had begaan. Een nieuw onbezoedeld ideaal-fantasiebeeld was dringend nodig.
In de media werd echter geleidelijk aan de aandacht gevestigd
op het feit, dat juist Ford één der voornaamste verdoezelaars
van de werkelijke toedracht van de moord op president John
F. Kennedy was geweest. Bovendien verleende hij de zéér
schuldige Nixon gratie.
Ook Fords ideaalbeeld raakte zodanig geschonden, dat hij
niet naar het Witte Huis zou kunnen terugkeren.
Jimmy Carter viel de eer te beurt, en hij was hiervoor door
de natie ingehuurd, om aan het nog altijd noodzakelijke
droombeeld als produkt van de collectieve hallucinatie gestalte te gaan geven. Als tegenprestatie zou het volk hem in het
Witte Huis in Washington laten wonen.
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Eindelijk had men de nobele, godsvruchtige, gave leider gevonden waar een verziekt, corrupt, beschadigd, geestelijk verzwakt en verminkt Amerika op wachtte.
De goddelijke verlossing was toch gekomen.
Amerika keerde zich tot de in Jezus Christus herboren Jimmy
Carter.
In werkelijkheid raakten 215 miljoen Amerikanen in een trance-toestand, die slechts herinnerde aan de dagen der Egyptische pyramidebouwers.
Eindelijk weer een leider op basis van 'The King can do no
wrong.'
Wie was deze hereboer in pindanoten uit het dorpje Plains
in het zuidelijke Georgia?
Wie was deze democratische president, die vrijwel onmiddellijk de Koude Oorlog nieuw leven zou inblazen?
Wie was deze ex-marine-officier, die op zijn werktafel in het
Witte Huis de spreuk neerzette: 'Oh God, de zee is zo groot
en mijn boot is zo klein'?
Wie was de man, die een land in nood nieuwe kracht moest
schenken?
Carters wedergeboorte had zich in 1967 voltrokken.
Hij had zojuist de verkiezingen tot gouverneur van de staat
Georgia met maar enkele tienduizenden stemmen verloren.
Jimmy raakte in een mentale vrille.
Hij ging te rade bij zijn zuster, Ruth Carter Stapleton, echtgenote van een veearts, die als Evangeliste reeds bekendheid
genoot.
Zij publiceerde een boek, The Gift of Inner Healing, dat onmiddellijk na de verkiezing van haar broer tot president een bestseller werd en waarin zij de weg aangaf hoe zij zelf de Heer
had gevonden.
Ruth beschreef de mentale wanhoop uit haar jeugdjaren, alsof
de psycho-historici om een nadere bevestiging vroegen. Zij
ging in op de moeilijkheden rond haar huwelijk en haar 4
kinderen, of de ernstige inzinking, die volgde op een autoongeluk. Steeds zou God de Vader uitkomst brengen.
Nu was Sigmund Freud al van mening, wilde men de functie
van religie een plaats toekennen in de menselijke evolutie,
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dat religieuze gevoelens zich manifesteerden als een vorm van
neurose, die parallel liep aan de crisisweg, die de beschaafde
mens aflegde van zijn prille jeugd tot de jaren van volwassenheid.
Vladimir Ilich Ulyanov Lenin zag in religieuze gewoonten
een geestelijke roes, waarin de slaven van het kapitaal hun
menselijkheid dompelden ten einde andere vitale wensen om
tot een menswaardiger bestaan te komen in de wieg te kunnen
smoren.
'Religieuze toewijding is een goedkope rechtvaardiging voor
een lang leven van uitbuiting. Op die wijze hoopt men goedkope toegangskaartjes tegen een redelijke prijs tot de hemelse
zaligheid te kunnen bemachtigen,' aldus Lenin.
De psycho-historicus professor Bruce Mazlish van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die een uitvoerige studie van het brein van Carter maakte, zei me hier het volgende
over:
'Na het verkiezingsdebacle van 1967 maakten Jimmy en Ruth
een lange autorit door de bossen van Webster County in de
buurt van Plains om de toekomst te bespreken.
'Ruth vertelde mij,' aldus Mazlish, 'dat zij bij die gelegenheid
over een bewuste beleving van Christus had gesproken. Zij
probeerde haar broers ervan te doordringen, wat het in het
leven zou betekenen zich aan Jezus over te geven. Hij besloot
bij die gelegenheid zijn verdere leven aan de Here op te dragen. Hij aarzelde echter om tevens en voorgoed de politiek
de rug toe te keren, zoals zijn zuster hem adviseerde.'
Het gesprek tussen broer en zuster was geëmotioneerd geweest.
Ruth vertrouwde professor Mazlish toe, dat Carter hevig had
gehuild.
De uitkomst van die confrontatie zou beslissend zijn voor het
verdere leven van Jimmy Carter, maar ook voor Amerika,
want hij zou tenslotte de 39ste president van de Verenigde
Staten worden.
In feite zou Carter zodoende aan zijn tweede kindsheid beginnen op een moment in zijn leven, dat Freud meende, dat
het geestelijke rijpingsproces de godenverering vanzelf in een
ander licht zou hebben moeten plaatsen.
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Op advies van Ruth startte Jimmy met een kruistocht, die
één jaar zou duren.
Het werd belletje trekken met de bijbel in de hand, om mensen
tot het christendom te bekeren, zoals wij dit van de Jehovahgetuigen kennen.
Als werkterrein koos men de staten Pennsylvania en Massachusetts.
Mede-verkondiger van zaligmakende uitspraken op deze pelgrimstocht was de 72-jarige pindaverbouwer uit Texas, Milo
Pennington.
De Amerikaanse president vertelde professor Mazlish over een
ervaring als christendom-verkondiger huis-aan-huis in de stad
Lock Haven, Pennsylvania.
'Ik voelde steeds meer de aanwezigheid van God en diens
invloed op mijn leven. Ik belde op een avond naar mijn vrouw,
Rosalynn, in Plains. Zij scheen verbaasd over mijn godsvruchtige gevoelens en vroeg of ik misschien een glaasje teveel op
had, omdat mijn stem zo anders klonk. Ik verzekerde haar,
dat ik voortaan, na de ervaringen die ik had opgedaan, ook
een ander mens zou zijn.'
Jimmy Carter had op zijn kruistocht de Heer gezien.
Hij was volmaakt herboren.
Intussen heeft jongere zuster Ruth een bekeringscentrum van
30 hectare in de buurt van Dallas, Texas, geopend. De naam
is 'Holovita', dat het 'hele leven' moet betekenen.
Er worden lessen gegeven in de bijbel en de bedoelingen van
de Here Jezus.
'Ik dank God,' aldus Ruth Carter Stapleton, 'dat ik nu levens
kan aanraken, die ik voorheen niet kon beïnvloeden.'
Onlangs leidde zij een groep genezingzoekende Amerikanen
op een pelgrimstocht naar Galilea k raison van 2500 gulden
per persoon voor 10 dagen.
De bedoeling van de 'self-help' trip was 'om in de voetstappen
van Jezus te gaan, waardoor men met wortel en al de innerlijke
oorzaken van conflicten kon uitwissen,' aldus de zuster van
de president.
'In Tiberias,' meldde het blad Newsweek, 'liet Ruth even één
teen in het water zakken, maar zij besloot om toch maar liever
per boot naar Jordanië over te steken.'
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Volgens Gallup zijn 34% van alle Amerikanen samen met
president Carter ernstig van mening, dat zij in Jezus werden
herboren.
Letterlijk betekent dit, dat deze mensen diep geloven, dat
Jezus voor hen is gestorven.
Bij een onderzoek naar religieuze gewoonten en overtuigingen
in 60 niet-communistische landen is komen vast te staan, dat
percentage-gewijs de vs hierbij onmiddellijk volgen op India.
Dit, terwijl op het Indiase subcontinent het hoogste aantal
mensen wonen, dat niet kan lezen of schrijven.
In de vs zijn nog altijd 56% van de mensen van mening,
dat een geloofsovertuiging van doorslaggevende betekenis
voor het leven is.
In West-Europa zakte dit cijfer tengevolge van de voortschrijdende beschaving en groeiende volwassenheid van het
publiek tot 27%.
De kwakzalverij rond het liefhebben van Jezus Christus heeft
nergens in de wereld de onthutsende vormen aangenomen
als juist in Amerika.
Wat dat betreft kwam Jimmy Carter op een geschikt moment
naar het Witte Huis.
Hier was dan de in Christus herborene leider, die het echt
meende en geen persiflage zou maken van de taak waar hij
door de Heer voor was uitverkoren.
Carter was de leider par excellence om de blijkbaar nog altijd
noodzakelijke collectieve hallucinatie nieuw leven in te blazen.
Amerika zou worden gered.
Plutarchus, de Griekse historicus, schreef reeds over volkeren,
die zichzelf liever om het leven brachten dan in handen van
de vijand te vallen.
In het jaar 79 na de geboorte van Christus zouden 960 joden
op de berg Masada er de voorkeur aan hebben gegeven te
sterven voor hun idealen in plaats van door de Romeinen
te worden veroverd.
De Middeleeuwen waren berucht om wijd en zijd verspreide
Messiaanse groepsvereringen.
In de 1 ide eeuw verspreidde zich een beweging door Europa,
die mensen doodde en zelfs roosterde om hen op te eten.
In de 12de eeuw geloofden de Albigenzen in het zuiden van
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Frankrijk, dat geslachtsgemeenschap diende te worden verboden. Het menselijk ras moest volgens hen uitsterven.
Gelovige christenen voerden kruistochten uit naar het Heilige
Land in het opperste geloof, dat zij de plicht hadden 'heidenen' als mohammedanen de leer van Jezus te brengen.
Een secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Burmees
Oe Thant, zei me in dit verband, dat de Amerikaanse kruistocht tegen politiek andersdenkenden in Azië en de wereld
hem sterk aan de motiveringen van christenen in de Middeleeuwen deed denken, die meenden in de naam van Jezus
mohammedanen te moeten vermoorden. Voor Amerikanen
waren in Vietnam de andersdenkenden heidense communisten.
Wie kent niet de trefTende parabel uit Multatuli's Max Havelaar, van dominee Wawelaar die uitriep: 'Geliefden, God is
een God van liefde! Hij wil niet dat de zondaar verloren gaat,
maar dat hij zalig worde met de genade in Christus en het
Geloof! Daarom is Nederland uitverkoren om van de rampzaligen te redden wat er te redden is! Daartoe heeft Hij in Zijn
onnaspeurlijke wijsheid aan een land, klein van omvang, maar
groot en sterk door de kennisse Gods, macht gegeven over
de bewoners dier gewesten opdat zij door het heilig nooit volprezen Evangelium worden gered van de strafTe der helle!
De schepen van Nederland bevaren de grote wateren en brengen beschaving, godsdienst en christendom aan den verdoolden Javaan. ..!'
Aanhangers van de zogenaamde 'geselbroeders'-sekte uit de
Middeleeuwen dienden elkaar op het ontblote bovenlijf net
zolang zweepslagen toe, 'tot het bloed vrijelijk stroomde'. Dat
was dan hun wijze van de wereld verdoemen. Velen kwamen
hierbij om.
De priesters, die hen ervan trachtten te weerhouden, werden
prompt gestenigd.
In de 15de eeuw, tijdens de Hussieten-oorlogen in Bohemia,
spoedden sekten zich in het strijdgewoel 'om hun handen in
bloed te kunnen wassen'. Hun aanvoerders waren profeten,
die verkondigden dat waarachtige christenen zondaren dienden te doden.
Marvin Harris, professor in de antropologie aan de Columbia
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University, herinnerde eraan hoe in de 16de eeuw de vijfduizend volgelingen van Thomas Muntzer in de pan werden gehakt, omdat deze grote leider hen had verzekerd, dat zij kanonskogels in de mouwen van hun hemden konden opvangen.
En niet alleen de judeo-christelijke wereld heeft haar profeten
en volksmenners voortgebracht. Tussen 1851 en 1864 kwamen
bijvoorbeeld tijdens de zogenaamde Tai Ping-opstand in China 20 miljoen mensen om bij het vestigen van een zogenaamde
communistische hemel op aarde. De Messias van deze groep
mensen was in delirium geraakt en geloofde dat hij de tweede
zoon Gods op aarde was.
In de 17de en 18de eeuw voerden Russische tsaren een complete oorlog tegen fanatieke groeperingen, die er heilig van waren
doordrongen dat het einde van de wereld nabij was. 20.000
mensen sloegen in dit verband de hand aan zichzelf.
Er was één Russische sekte waar men lootte om wie als eerste
zelfmoord zou plegen. Hier is de beruchte term 'Russische
roulette' uit voortgekomen.
Berucht werd in de 19de eeuw de zogenaamde zwarte Ghost
Dance-sekte in zuidelijke delen van de vs, waarbij men dansen
voor overleden geesten uitvoerde in de hoop dat zij wederom
tot leven konden worden gebracht. Op die wijze zou men
voldoende zwarte heerscharen kunnen vormen om de blanken
te verdrijven. Bovendien dachten 'geest-dansers', dat zij immuun waren voor kogels.
Professor Harris noemde het nauwelijks een toeval, dat de
American Antropological Association onlangs tijdens haar
jaarvergadering in Los Angeles voorstellen aannam om extra
aandacht te gaan besteden aan het organiseren van symposia
over paranormale verschijnselen (ESP), tovenarij en hekserij,
vormen van religieuze bedriegerij en andere abnormale fenomenen.
Historici en psychologen hebben de nazipartij uit het derde
Duitse rijk weleens bestempeld als één der belangrijkste aan
waanvoorstellingen lijdende politieke organisatie uit de geschiedenis.
Er waren nazi's die het doden van tegenstanders van of nietgelovigen in Hitler als een heilige taak opvatten.
Leden van de élite-ss geloofden dat een soldaat een ereplaats
in het Walhalla zou kunnen veroveren, door zoveel mogelijk
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tegenstanders te doden.
Toen de nazi's inzagen, dat de strijd reddeloos verloren was,
besloten zij tot totale vernietiging, van zichzelf inbegrepen.
Tegen het einde van 1978 pleegden ruim 900 volgelingen van
'dominee' Jim Jones een rituele massale zelfmoord in het
jungledorp Jonestown in het Zuidamerikaanse Guyana.
Nergens ter wereld hebben religieuze sekten dermate schrikbarende vormen aangenomen als juist in de vs.
Sun Myung Moon's Unification Church, de Scientology- en
Synanon-sekten, de Hare Krishna's en de Children of God
zijn misschien de meest bekende groeperingen.
De voortgezette vermaterialisering van de Amerikaanse en
westerse samenlevingen blijken een rijpe voedingsbodem voor
dit soort schrikaanjagende samenscholingen te zijn.
De verdere versplintering van de gezinseenheid, de fragmentarische opdeling van maatschappij-verbanden, dit alles zou
jonge mensen steeds meer naar gemeenschaps-solidariteit
doen verlangen.
Dit brengt met zich mee dat naar een symbool van gezag
wordt gezocht, dat duidelijke richdijnen aangeeft voor specifiek groepsgedrag.
De Pravda bestempelde de volgelingen van Jim Jones klakkeloos als Amerikaanse dissidenten, die een klimaat van vervolging en onderdrukking in de vs zouden zijn ontvlucht.
In werkelijkheid waren de leden van de Peoples Temple in
Guyana intensief gehersenspoelde vredesapostelen, die zich
voornamelijk bezighielden met het in stand houden van een
op socialistische grondslagen gevestigd jungledorp. Zij verlangden zelfs nog meer vrijheid dan Californië hen bood.
Als leiders van religieuze sekten treden doorgaans figuren op
die in de grond afhankelijk zijn van anderen voor het oplossen
van eigen gevoelens van onzekerheid.
Sekte-aanvoerders bezitten het magnetisme om bepaalde psychologische behoeften in mensen wakker te roepen en die tot
het brandpunt van het gedrag en het werkelijke geloof van
hun aanhangers te maken.
Mare Galanter, professor in de psychiatrie aan het Albert
Einstein College of Medicine in New York, zei in dit verband:
'Het is duidelijk dat vele leden van de sekte in Guyana zeer
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ver afstonden van de normale waarden van het leven rondom
hen, dit zowel fysiek gesproken (vanwege de isolatie waarin
het dorp zich bevond) als psychologisch. De invloed op hun
gedrag en blik op de toekomst moet nagenoeg geheel afkomstig
zijn geweest van de opvattingen die hun leider, Jim Jones,
hen voorhield. Vandaar dat zij in een crisissituatie veel vatbaarder waren voor een groepshysterische reactie.'
Professor Galanter noemde Charles Manson als ander voorbeeld van een dergelijke sekteleider, die zijn volgelingen wist
aan te zetten tot de moord op de actrice Sharon Tate en zeven
andere personen in hetzelfde huis in Californië.
Larry Spencer, een voormalig lid van de Hare Krishna-sekte
in San Diego, Californië, vertelde aan het weekblad Time hoe
hij werd geprogrammeerd:
'Je werd om 4 uur 's morgens gewekt en dan begonnen we
met het zingen van liederen tot vervelens toe. Je werd er zo
moe van, dat je niet meer besefte waar je mee bezig was.
Je werd overstroomd met religieuze antwoorden op levensvragen in een tempo, dat nauwelijks ruimte liet om na te denken.
Alles watje deed werd voorgekauwd. Ik had het altijd goed
met mijn ouders kunnen vinden. Maar ze vertelden mij, dat
mijn ouders in werkelijkheid werktuigen van demonen waren.
Dat was moeilijk voor me om te verwerken.'
'Het sekte-lid,' aldus professor Galanter, 'gaat individueel de
buitenwereld steeds meer vertalen in termen die door de groep
worden voorgeschreven.
Er moet zelfs een moment gekomen zijn, waarop de meeste
leden van de Peoples Temple in Guyana zich volledig hebben
geïdentificeerd met de ingepompte ideeën van Jim Jones. De
meeste van deze sekteleiders hebben geleidelijk eigen methodes ontwikkeld om hun volgelingen te beïnvloeden. Soms worden, zonder dat men dit beseft, nog geslaagdere manieren
van hersenspoeling gevonden dan welke men in oorlogstijd
toepaste. Sekteleiders staan immers in direct contact met hun
volgelingen en de menselijke behoeften van degenen die hen
omringen.'
'Dominee'Jim Jones steunde Carter in diens presidentscampagne.
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Bij een bezoek aan Californië werd Rosalynn Carter door het
plaatselijke bestuur van de democratische partij aan Jones
voorgesteld en men gebruikte samen het diner.
De echtgenote van de president bedankte de leider van de
Peoples Temple later per brief.
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Na de massamoord in Guyana verklaarde Rosalynn zich niet
te herinneren de man ooit te hebben ontmoet.
A la Prins Bernhard, die zich aanvankelijk tegenover de Commissie Donner niet wist te herinneren dat hij naar de Lockheed-fabrieken een brief had geschreven met de mededeling
dat zijn vrouw hem kort hield en dat hij een hogere commissie
dan één miljoen dollars wenste te toucheren.
Churck Dederich, opzichter van de Synanon-sekte zegt: 'Ik
ken geen regels. Ik maak ze.'
Psychologische overheersing gecombineerd met fysieke
dwangmiddelen zou sekte-volgelingen de zo gewenste gemoedsrust opleveren, dit ten koste van hun individuele onafhankelijkheid.
Voor een leider, of deze zich nu in het Witte Huis of in de
kerk van de Mennonieten-sekte in Phoenix, Arizona, bevindt,
betekent diens leiderspositie een spectaculaire egotrip. De
hoofse volgelingen weten zich verlost van een aantal vormen
van levensangst.
Dat mystieke sekten dikwijls naar buiten toe de naastenliefde
prediken, maar in werkelijkheid haat en verderf zaaien, is
langzamerhand een bekend feit. Eenieder die van het voorgeschrevenen strakke dogma afwijkt, wordt als aartsvijand bestempeld.
Zo plaatsten twee aanhangers van Churck Dederich onlangs
een ratelslang inde brievenbus van de advocaat Paul Morantz,
nadat deze laatste in een proces meer dan een half miljoen
gulden ten nadele van de Synanon-sekte was toegewezen. Morantz raakte levensgevaarlijk gewond. Dederich werd wegens
poging tot moord gearresteerd.
Hal Lindsey, een voormalige sleepbootkapitein op de Mississippi-rivier, publiceerde The Late Planet Earth, met als thema
dat Armageddon aanstaande was en Jezus opnieuw op aarde
zou neerdalen.
Hij verkocht 8 miljoen exemplaren.
Ook het bedrag op zijn privérekening bij de Bank of America
steeg tot 8 cijfers.
Lindsey schreef snel achter elkaar nog 8 boeken gevuld met
godsdienstige fabeltjes en verkocht nog eens 12 miljoen exemplaren.
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De Newyorkse International Bible Society bracht in november 1978 een nieuwe editie van de Holy Bible speciaal voor
Evangelisten op de markt.
In 4 weken tijd werden er in de vs 1,3 miljoen exemplaren
verkocht.
Amerika telt 3000 boekwinkels van uitsluitend christelijke literatuur.
Van de New American Standard Bible, uitgegeven in 1972,
werden 5 miljoen exemplaren verkocht. Het succes daarvan
werd toegeschreven aan het feit dat de mensen die eraan werkten er ieder afzonderlijk absoluut van overtuigd waren, dat
ieder woord in de bijbel rechtstreeks van God afkomstig is
en daardoor onaantastbaar en onfeilbaar.
De oprichter van de Scientology-kerk, Ron Hubbard, verkondigde in 1949 al dat wanneer iemand in de vs werkelijk miljonair wenste te worden, hij een eigen kerk moest stichten.
Dertig jaar later bezit Hubbards Scientology-kerk zeker 100
miljoen gulden.
Jim Baker, televisie-presentator van godsdienstige bijeenkomsten, heeft 20 miljoen vaste luisteraars.
Zijn praatjes worden urenlang via 181 tv-stations en meer
dan 4000 kabelaansluitingen in de vs verspreid.
Ook 12 Latijnsamerikaanse landen hebben op deze onzin ingeschreven.
In 1978 telefoneerden 25.000 mensen Baker na de voorstelling
om te getuigen van het feit dat zij vóór het televisiescherm
in Jezus Christus waren herboren.
En passant zond Bakers aanhang hem het afgelopen jaar 50
miljoen gulden om zijn heilzame en stichtelijke werk te kunnen voortzetten.
Een notoire schuinsmarcheerder in godsverlakkerij is 'dominee' FrederickJ. Eikerenkoetter in, beter bekend als 'the reverend Ike'.
Volgens deze zwarte babbelaar had de apostel Paulus zich
vergist toen hij verkondigde dat geld de wortel van alle verdorvenheid was.
'Het is juist het gebrek aan geld, dat de oorzaak is van alle
ellende in de wereld,' aldus Eikerenkoetter.
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'Ik ben het beu om arm te blijven, terwijl God in de hemel
zit achter poorten van parels, langs straten van goud en muren
bekleed met kostbare juwelen loopt. Wat voor soort God is
dit, die in de hemel op zijn lauweren rust, terwijl hier op
aarde de misère om zich heen grijpt? Daarom concludeerde
ik,' aldus deze prediker, 'dat een God, die er behagen in schept
om zijn volgelingen te laten lijden, een sadistische God moet
zijn. Ik vertikte het om langer tot Hem te bidden.'
Dat de ziekelijke kletspraat van Ike geen windeieren legt, bewijst zijn levenswandel.
Hij draagt alleen nog Brioni-kostuums van 2000 gulden per
stuk.
Hij beschikt, aldus het zwarte blad Ebony (dat deze griezel
over 6 pagina's in kleur verheerlijkte) over voldoende kostbare
juwelen om eigen filialen van Carter of Tiflany te beginnen.
Ike bezit 6 kastelen, villa's en appartementen. Hij heeft 24
auto's waarvan 18 van het type Rolls Royce. Komt de dominee 's morgens in een paars wandelkostuum beneden, dan zal
hij de chauffeur verzoeken de paarse en bijpassende Rolls voor
te rijden.
Chuck Colson, Nixons voornaamste bijltjesman op het Witte
Huis, liet né Watergate al vanuit de gevangenis zijn biografie
verschijnen, getiteld: Herboren.
Het boek werd onmiddellijk een bestseller.
Colson zat, nadat ernstige beschuldigingen tegen hem waren
ingebracht, op een dag achter het stuur van zijn auto, toen
er iets in hem begon te vloeien.
Hij parkeerde langs de weg en de heiligheid barstte over hem
los.
'Mijn gezicht lag in mijn handen op het stuur,' zo herinnerde
hij zich. 'Ik vergat mijn mannelijkheid. Ik liet iedere komedie
achterwege. Ik vergat zelfs mijn angst om een slappe kerel
te lijken,' zo schreef hij.
Daarop kwam de sensatie van stromend water, niet alleen
over Colsons wangen maar door zijn hele lichaam. De hallucinatie ging gepaard met gevoelens van een eeuwige verlossing.
De heer Colson zat dus voortaan niet alleen bij de Heer zelve
gebakken, maar nog meer bij het gelovige Amerikaanse publiek, dat tegen de klippen op dit soort abnormale en hysteri20

sche ontboezemingen blijft vreten.
Voor een lezing om over zijn bekering te getuigen ontvangt
Colson al 5000 tot 10.000 gulden.
Ook de Zwarte Panter-leider, Eldridge Cleaver, is nu in Jezus
Christus herboren.
Ik kende hem al in 1968 in San Francisco, toen zijn eerste
boek Soul on Ice uitkwam.
Later bezocht ik hem in zijn ballingsoord in Algiers.
Nu vertelde hij tijdens een lunch op een zonnig terras in Hollywood het volgende: 'Op een avond in Zuid-Frankrijk keek
ik naar de maan. Eerst verscheen het beroemde maanmannetje, maar daarna zag ik achtereenvolgens de silhouetten van
mijn vroegere helden, Marx, Mao, Lenin en Fidel Castro.
Terwijl ik in opperste verbazing naar deze onwezenlijke verschijningen tuurde, kwam geleidelijk de beeltenis van Jezus
Christus voor mijn ogen. Ik kon me niet herinneren wanneer
ik voor het laatst had gehuild. Ik huilde en huilde, het hield
niet op. Ik knielde en bad het Onze Vader, wat mijn moeder
me had geleerd.'
Colson en Cleaver hebben eikaars fantasiewerelden gevonden.
Zij verschijnen nu dikwijls hand in hand op spreekbeurten,
soms vergezeld van de bekende godsdienstige zwamneus-zakenman-miljonair Billy Graham, ofzelfs begeleid door de zuster van de president, Ruth Carter Stapleton.
Een andere miraculeuze bekering, welke veel opzien baarde
en die eveneens door Ruth Carter werd volbracht, was die
van de meest beruchte Amerikaanse uitgever van pornografie,
Larry Flynt, hoofdredacteur van het blad Hustler.
Dit muisje zou een vreemd staartje krijgen.
Flynt raakte blijkbaar geboeid door het voortdurende kabaal
rond het mysterie van Dallas.
Was J. F. K. toch niet door Lee Harvey Oswald doodgeschoten en als gevolg van een complot om het leven gekomen ?
Er werd beweerd dat Ruth de uitgever zou hebben geïnspireerd zich aan de Kennedymoord te wijden, omdat, indien
de ware moordenaars nog op vrije voeten waren, het niet uitgesloten zou zijn dat haar broer vroeg of laat eveneens zou
worden vermoord. Lyndon B. Johnson kreeg er genoeg van.
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