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TRADITIONELE JAARPROGNOSE 

 
7 januari 1955 
 
Goedenavond vrienden.                                                                                       
Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u, zoals gebruikelijk, er op wijzen dat wij helaas 
niet onfeilbaar of alwetend zijn en dat wij er daarom prijs op stellen wanneer u zelfstandig wilt 
blijven nadenken. Ik meen dat dit bekend genoeg is en voor de meesten uwer verder geen 
uitleg behoeft. Nu echter deze avond een avond is die een ietwat bijzonder karakter draagt, 
n.l. deze avond zullen uitspreken, meen ik er goed aan te doen, u nogmaals eerst te wijzen op 
de methode die wij volgen bij het tot stand brengen van deze prognoses.  
Wij trachten u een zo zuiver mogelijk inzicht te geven in het totaal der gebeurtenissen van het 
komende jaar. Het is ons echter helaas niet mogelijk om dit alles op uur en dag te bepalen, 
m.a.w. onze rekening is een waarschijnlijkheidsrekening plus een vooruitzien in de tijd.  
De waarschijnlijkheidsrekening - dat zult u voor uzelf reeds begrijpen - laat de mogelijkheid 
open dat enkele der prognoses niet, veel later, of op een enigszins andere wijze uitkomen.  
Wij zullen alles doen om fouten hierin te elimineren, maar er blijft ongeveer een vijfde van de 
prognoses die minder of niet juist zullen zijn. Nu is dit geen bezwaar, waar wij aannemen dat 
eerder de algehele tendensen dan de speciale en bijzondere gebeurtenissen uw aandacht 
vragen. Juist waar het gaat om de algehele ontwikkeling, kunnen wij betrekkelijk eenvoudig 
een prognose stellen die een nauwkeurigheid behaalt van 96 tot 98%. Hier zullen dus niet veel 
afwijkingen te constateren zijn. Waar het echter de kleinere details aangaat, kunnen wij, door 
een verschatten in tijd of een onjuist waarderen van enkele factoren, misschien toch even nog 
ernaast grijpen. Het is nl. niet zo, dat wij nu eventjes in de toekomst gaan kijken om u dan 
maar precies vertellen wat er te gebeuren staat, integendeel, wij moeten met onze eigen 
kwaliteiten en capaciteiten woekeren om op deze wijze inzicht te verwerven in de bestaande 
stromingen. Dan gaan wij vanuit deze bestaande stromingen, plus verschillende oorzakelijk- 
heden die wij in de toekomst als natuuroorzaken e.d. gemakkelijk vast kunnen stellen, 
berekenen, hoe de mensheid ongeveer zal reageren en wat zich ongeveer op de aardbol af zal 
spelen. Het aspect van onze prognoses voor dit jaar, draagt in de eerste plaats een politiek-
economisch karakter. 
  
De natuurrampen zullen wij ook nog wel even aanstippen, maar waar de belangrijkheid 
hiervan langzaam aan het afnemen is en reeds de vorige jaren helaas zo de nadruk hierop 
gelegd moest worden, menen wij beter te doen, deze thans een ogenblikje wat achter te 
stellen bij de rest. En zo gaan we dan spreken over dit jaar, 1955, dat pas begonnen is.  
In vele opzichten een zeer eigenaardig jaar, het is een jaar vol tegenstrijdigheden en vol van 
tegenstrijdige tendensen, en het brengt tot uiting veel van de gebeurtenissen die begonnen 
zijn in 1950 tot 1954, terwijl het gelijktijdig het begin betekent van een nieuwe periode die ligt 
ongeveer tussen 1955 en 1962. In vele gevallen zal het voor mij noodzakelijk zijn kort te 
blijven. Zijn er bepaalde vragen die u over dit jaar te stellen hebt die u bijzonder interesseren, 
dan zullen wij er echter zorg voor dragen dat u zonder meer deze vragen na de pauze, bij de 
gebruikelijke "vragenbus" dus, kunt stellen, en ik verzoek - om te voorkomen dat dergelijke 
vragen blijven liggen - aan het bestuur, zo nodig hieraan voorrang, boven andere vragen voor 
deze avond althans, te verlenen. In de eerste plaats. 
  
                                     
                                                 DE WERELD ALS ZODANIG 
 
 
Deze gehele wereld bevindt zich in een periode van wisseling en overgang, waarbij de laatste 
resten van een toenemend materialisme aan het strijden zijn geslagen met geestelijke 
invloeden van groot belang. De komende tijd - ook wel Aquariustijdperk genoemd - doet zich 
in deze jaren meer en meer gelden, maar het oude kan niet zonder meer de eenmaal 
verworven waarden achter zich laten. Het is dan ook begrijpelijk dat de uiting, zoals wij die 
zien, nog materialistisch is in het totale streven, materialistischer zal lijken nog zelfs, dan het 
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jaar 1954. U weet echter, wanneer de strijd op zijn hoogst is, dan is het einde van het geweld 
het dichtst nabij, en dit zal ook zeker gelden voor deze tendens tot alleen zien van stoffelijke 
waarden. Dit brengt echter voor de gehele wereld een toeneming van de bestaande 
spanningen met zich mee. Wij zullen veel meer horen in het komende jaar over "koude 
oorlog", we zullen meer te maken krijgen met angstpsychosen e d. dan zelfs in het jaar 1954 
het geval is geweest. Het is voor u belangrijk dat u zich goed in de oren knoopt: deze 
dreigingen zullen niet verwerkelijkt worden, zelfs niet wanneer het militarisme, vooral vanaf 
september van dit jaar, weer hoogtij schijnt te vieren, maakt u geen zorgen. 
 
Er zijn op het ogenblik nog zoveel remmende factoren dat zeker niet op een grote wereldbrand 
gerekend mag worden. Daarentegen zullen er wel veel kleinere strijdtonelen zijn, waarin de 
overgrote spanningen langzaam maar zeker een uitweg zoeken. Allereerst, en één van de 
belangrijkste gebieden waarin deze grote geschillen tot uiting komen, zijn wel Noord-Afrika en 
Achter-Indië. In Noord-Afrika zullen allereerst de Fransen zeer grote moeilijkheden krijgen met 
de verschillende volkeren waar zij nog regeren: Algiers, Tunis etc. en zal er een nieuw medium 
moeten worden gevonden, waardoor de koloniale positie van deze gebieden uiteindelijk 
verandert. Dit zal aanleiding geven dat opstanden, die reeds in de eerste helft van het jaar 
weer tot uiting komen en conferenties die waarschijnlijk eerst liggen na het Kamerreces, dus 
sept-okt. Dat hierbij meer en meer de Mohammedaanse bonden en Mohammedaanse Broeder-
schappen op de voorgrond komen is niet te verwonderen. In Egypte is deze broederschap 
weliswaar verboden, maar wij kunnen er rekening mee houden dat zij ook daar zich dit jaar 
sterk zal laten gelden en het zou ons niet verwonderen indien reeds in de eerste helft van het 
jaar geruchten de ronde doen over een troonopvolger, een vorst die in Egypte wederom op zal 
treden. Een verwerkelijking hiervan voorzien we voor dit jaar nog niet.  
 
In Noord-Afrika moeten we verder nog even de belangstelling richten op de belangenstrijd die 
daar op het ogenblik plaatsvindt tussen Engeland en Amerika. Amerika zal alles doen om vrede 
en rust te handhaven in Noord-Amerika, vooral waar een groot gedeelte van zijn verdedigings- 
bases, intrinsieke verdedigingsbases, zoals hij die op het ogenblik over de wereld verspreidt, 
daar gelegen zijn. Om dit te doen, zal men aan Frankrijk zeer zeker alle steun verlenen, 
ofschoon wij ervan overtuigd zijn dat Frankrijk zelf niet in staat zal zijn met deze steun 
inderdaad gunstige resultaten te behalen.  
 
Engeland daarentegen zal om politieke redenen veelal eerder steun verlenen aan de 
Mohammedaanse bonden en staten, dan dat het zal pogen om de bestaande toestand in het 
Middellandse-Zeebekken, nog langer te handhaven in de huidige toestand. Turkije, Iran, Irak, 
zullen zich ook gaan bemoeien met de bestaande toestand en hieruit zou kunnen voortvloeien 
- waarschijnlijk dan geuit het eerst in juni/juli, later echter opbloeiend tot een groter geschil in 
het laatst van het jaar - een sterk toenemend geschil weer tussen Israël en de Arabische 
statenbond. Hierbij zullen vele van de thans nog niet daarbij betrokken staten - ik denk hier 
dus weer aan Turkije, Perzië etc. de Perzische gebieden - zich hierin bemoeien en zullen 
trachten garanties zelfs te geven voor de vrijheid van de staten die bij Israël onmiddellijk 
grenzen en die daar dan ook de ernstige geschillen mee hebben.  
 
Landbouwkundig en economisch staat het er voor Noord-Afrika slecht voor. Het is nu ongeveer 
2½ jaar geleden dat wij wezen op grote broedplaatsen van sprinkhanen die zich iets verder in 
het binnenland van Afrika bevonden. Het vorig jaar hebben wij de nadruk erop gelegd dat dit 
schade zou kunnen betekenen aan de oogst, en ik meen dat u reeds in staat bent geweest te 
constateren dat dit inderdaad het geval is. Deze schade, in landbouwkundig opzicht in een 
periode dat de oogsten toch al niet overvloedig zijn, in een periode verder, dat Afrika 
voortdurend in beroering is, zeker Noord-Afrika, leidt tot een val van de economische 
standaard daar, en waar deze toch al niet hoog is, zouden hier veel wanhoopspogingen uit 
voort kunnen spruiten om bezit te verwerven. Plunderingen, vooral in de tweede helft van dit 
jaar, zijn dus in de grote steden vooral, niet uitgesloten. Acties tegen buitenlandse bezittingen 
zullen regelmatig voorkomen, ofschoon men zal trachten de bedrijvers daarvan ernstig te 
straffen en niet slechts, zoals nu gebeurt, te sussen en terug te drijven.  
Dan is verder op het ogenblik nog een kwestie aan de orde en dat is de kwestie van Achter-
Indië. In Achter-Indië wordt op het ogenblik een zeer grote strijd gestreden. Indië heeft aan de 
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ene kant een zeer sterke druk van de Amerikanen te verduren, die trachten deze gebieden te 
voegen bij het z.g. Westers Verdedigingsblok, aan de andere kant echter staat Rood-China dat, 
ondanks alle gunstige verwachtingen, ook dit jaar zichzelf zal handhaven en bij Formosa, 
ofschoon het enkele grote aanvallen op dit land zal doen, toch eigenlijk geen voet aan wal zal 
kunnen krijgen. Dit Indië staat op het ogenblik voor de moeilijkheid om een keuze te doen.  
Nu is de verbetering van de landbouw in Indië, ook al met behulp van de Amerikaanse 
technische hulp, zodanig gevorderd, dat het productievermogen dier staten, mits geen rampen 
optreden - en ernstige rampen voorzien wij althans in Achter-Indië niet enkele overstromingen 
daargelaten en een aardbeving - dat de oogst daar overvloedig is. Nu wordt er daar ontzettend 
veel graan verbouwd en die graanverbouw zal leiden tot een poging om dit graan te 
exporteren. Men zal dit doen tegen lagere prijzen dan op het ogenblik op de wereldmarkt 
gelden en als zodanig in de toch al overbelaste graanmarkt enige onaangename crises 
veroorzaken. Die eerste crisis zal waarschijnlijk optreden ongeveer in maart en zal klein zijn, 
daarna een grotere crisis ongeveer zes maanden later. Hierbij komt nog dat, ondanks het 
democratisch type dat de staatslieden daar hebben geschapen, o.a. Nehru, geneigd is zich te 
zien als dé grote en sterke man van Azië en zal trachten een bemiddelaarspositie in te blijven 
nemen die én hem én zijn volk wel eens in een verkeerd daglicht stellen. 
Dit verkeerde daglicht zal propagandistisch door verschillende staten worden uitgebuit, en ik 
meen zelfs te mogen aannemen dat demonstraties tegen blanken en Westerlingen niet 
uitgesloten zijn. 
  
Dit was dan even een klein overzicht over de voornaamste brandpunten van dit jaar. Echter 
het zijn zeker niet de belangrijkste medespelers die in dit jaar op het politieke toneel komen. 
Zoals begrijpelijk is één van de belangrijkste factoren op het ogenblik Rusland.  
 
Rusland bevindt zich, al bijna een jaar, in een innerlijke staat van onrust. Voortdurende crises 
in de regering, intriges en de steeds luider wordende eisen van de bevolking, die, vooral nu de 
geheime politie in de politiek zoveel te doen heeft, wat vrijer wordt, hebben ertoe geleid dat op 
dit moment de toestand in het Russische Rijk zelf zeker niet stabiel mag worden genoemd. 
Gezien de ontwikkelingen in hogere regeringsregionen, zou het ons verder niet verbazen 
wanneer reeds in eind februari enkele hoofden van belangrijke personen wederom zouden 
rollen en een zeer belangrijke verandering, o.a. voor z.g. binnenlandse zaken en de leiding van 
de Opper-Sovjet, het gevolg zouden zijn vóór het eind van het jaar. Men moet echter niet 
rekenen dat dit in de buitenlandse politiek en in de houding van Rusland tegenover de wereld 
veel verschil uit zal maken. Economisch gezien zal Rusland er dit jaar goed voorstaan en de 
productie die het afgelopen jaar vaak zeer aarzelend was, zal op velerlei gebied toenemen. 
 
Dan is de tweede belangrijke partner Amerika. De Verenigde Staten van Amerika hebben op 
het ogenblik te worstelen met verschillende grote problemen. Eén daarvan is de landbouw, 
ofschoon, zoals u waarschijnlijk bekend, het gebruik van broodgranen tot de helft verminderd 
werd over de gehele wereld, en daardoor overschotten bestonden in verschillende landen, 
heeft men in de Verenigde Staten, door een voortdurende steun te verlenen aan de landbouw, 
het verder verbouwen van granen aangemoedigd. De staat zal niet de kans krijgen om dit 
volledig te handhaven. President Eisenhower zal al hetgene doen wat hij maar doen kan, om 
de toestand langzaam, zonder scherpte voor bepaalde klassen of groepen, te veranderen en 
hiervoor moeten steunen, zeer sterk moeten steunen zelfs, op de oppositie. Dit brengt neven 
bij met zich mede dat hij waarschijnlijk de volgende maal door zijn eigen partij niet kandidaat 
zal worden gesteld, en zou dit gebeuren dan kunnen wij rekenen met een waarschijnlijke 
overwinning van Adlai Stevenson, die dan de eerstvolgende President der Verenigde Staten 
zou worden.  
 
Het tweede probleem is wel op het ogenblik de geheime werkzaamheden die plaatsvinden in 
vele verschillende laboratoria, nl. apart voor het leger, de luchtmacht, voor de regering zelf, 
federale regering dan, en ook voor de marine. Deze zijn alle bezig op het ogenblik met 
problemen van atoomaandrijving en daarnaast van ruimtevaart. Gezien de maatregelen reeds 
in de laatste vier maanden in het Pentagon genomen om publiciteit van werkzaamheden 
verder te voorkomen, mogen wij aannemen dat het komende jaar hier een sterke ontwikkeling 
brengt. Dit zou met zich mee brengen een vergroting van de militaire opdrachten binnen de 
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Verenigde Staten. Dus hier een welvaart en voor degenen die graag speculeren, ik zou 
zeggen: steek er geen grote kapitalen in, maar wat u op het ogenblik kunt kopen van 
verschillende, voor defensie werkzame maatschappijen, die aandelen gaan nog verder 
omhoog. Nou, dat is maar een grapje er tussendoor, hoor. Het komt wel uit, maar het is niet 
belangrijk.  
 
Wat wel belangrijk is, is dat door deze bewapeningsopdrachten een op het ogenblik dreigende 
crisis, nog langere tijd wordt uitgesteld. Dat is punt één. Hierdoor krijgen wij een zeer 
onstabiele koers op de beurs en er zijn verschillende zeer sterke vallen, ook van gezonde 
maatschappijen in koers. Ik denk hier zelfs in sommige gevallen bij overgewaardeerde 
aandelen tot ongeveer een derde van de thans geldende koersen, en een val in Wall Street zal 
dus het resultaat zijn. Ik meen dat deze beurskrach een zeer sterke nawerking zal hebben o.a. 
in Europa, waar men in Europa enigszins anders staat tegenover deze aandelen dan in de 
Verenigde Staten zelf. Dit houdt echter in, dat vele van de kleinere beleggers hier een 
faillissement op zullen moeten aanvragen. De middenstand in de Verenigde Staten zal zware 
slagen krijgen in het komende jaar. Dit leidt ook weer tot ontevredenheid natuurlijk. Om deze 
ontevredenheid, ook al met de zware en steeds zwaarder wordende lasten ietwat te delgen en 
te stillen, zal men publiceren verschillen projecten waar men allang mee bezig is.  
Zo verwachten wij dat uit de Verenigde Staten aankondigingen zullen worden gedaan in het 
komende jaar, dat men een kunstmatige satelliet gaat bouwen en vermoed wordt dat men 
daarbij aan zal geven een hoogte van 750 km. boven de aarde waar ze in een bepaald traject 
dan de aarde zal omcirkelen ongeveer in twee uur tijd. Het zou mij tenminste niet verbazen 
wanneer deze gegevens werden gepubliceerd, waar ze met de thans reeds bestaande satelliet 
volledig overeenkomen.  
 
Dan zult u verder over atoommotoren veel te horen krijgen en waarschijnlijk ook nog het een 
en ander over een andere wetenschappelijke uitvinding, o.a. de aandrijving van passagiers- 
schepen en van grote vliegtuigen bij wijze van proef door atoomreactiemotoren. Dan heb ik 
daar zo'n beetje het meeste verteld. Oh ja, ik kan u nog wel iets aardigs vertellen. Er is tegen 
de helft van dit jaar wederom een grote verandering in het productieproces der verschillende 
grote filmmaatschappijen op komst. Ik weet niet of het een verbetering is, aangezien ik mij 
met de filmwereld zelf verder niet heb bezig gehouden. Verder zal in samenwerking met 
enkele Zuid-Amerikaanse staten en op een ander gebied in samenwerking met Canada, door 
firma's die grotendeels door de Staat worden gefinancierd, boringen in zee worden 
ondernomen speciaal voor olie met hoog octaangehalte, dus benzine eigenlijk.  
Nou, dan hebben we daar zo'n beetje het ergste gehad. Oh ja, Canada.  
 
Canada is op het ogenblik in een proces van industrialisatie, waarbij zeer grote beleggingen 
mogelijk waren en de welvaart van Canada hoger stond dan die van de Verenigde Staten. Dit 
zal enkele ressentimenten wekken tussen de Verenigde Staten en Canada die op hoog niveau 
zullen worden uitgevochten. Dit betekent dat Canada, dat een lange tijd zich als een soort van 
partner van de Verenigde Staten heeft beschouwd, zich thans weer meer gaan zal oriënteren 
op Engeland. Voor Engeland een zeer gunstig troefje om uit te spelen in het politieke spel.  
Ik geloof dat ik zo ook dit wel voldoende duidelijk heb toegelicht.  
 
Dan hebben we nog een zorgenkind in deze wereld en dat is op het ogenblik de Siamese 
tweeling Duitsland. Nu schijnen er doktoren te zijn in het Oosten, die vinden dat de verbinding 
tussen deze tweeling, Berlijn, gesloten moet worden. Het valt aan te nemen dat op Berlijn in 
het komende jaar meer en meer aanvallen zullen worden gedaan van politieke, demon- 
stratieve en zelfs daadwerkelijke aard. Een hernieuwde. afsluiting van Berlijn voor het verkeer, 
is niet denkbeeldig. Verder een versterkte sluiting van de zonegrens in geheel Duitsland 
evenzeer. Oost-Duitsland zal, ook hoofdzakelijk om propagandistische redenen, een ander 
aangezicht krijgen en de politieke eenheidspartij daar, zal waarschijnlijk uit elkaar vallen, 
althans ontdaan worden van haar bestuurders. De Russische invloed echter laat niet na, en de 
heropvoeding van dit Oostelijk deel van Duitsland vindt nog steeds verder plaats volgens de 
normale tendens en techniek. West-Duitsland daarentegen heeft op het ogenblik te worstelen 
met een Adenauer, die men niet al te graag meer ziet. Voor deze staatsman stapelen zich de 
moeilijkheden op en het gevaar is niet uitgesloten dat hij, als gevolg van demonstratief 
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optreden, misschien zelfs gewelddadig, zich in het komende jaar enige tijd moet terugtrekken 
of zelfs af zal treden. Overigens mag ik daarbij vermelden - dat is dan een periode van iets 
langer, ik durf dat niet op een jaar te bepalen, maar laten we zeggen voor het geheel twee 
jaar - een dergelijk iets ook voor de Verenigde Staten van Noord-Amerika voor zal komen.  
Dus ook daar zal men met gewelddadige demonstraties, misschien zelfs moordaanslagen tegen 
hooggeplaatste staatslieden rekening moeten houden, Oost-Duitsland zal verder pogingen 
doen om de handel tot zich te trekken en hierbij gesteund worden o.a. door Engeland en 
Frankrijk. 
 
Van Frankrijk kunnen wij verwachten dat de doorbraak der nieuwe gedachte die met Mendès 
France eigenlijk begonnen is, zich doorzet, ondanks de moeilijkheden die Mendès France zelf 
ervaart en de mogelijkheid dat hijzelf niet aan het eind van het jaar nog bestuurder is van 
deze Staat. Dit houdt in dat Frankrijk politiek zich op het ogenblik oriënteert op Rusland met 
als tegenpartner niet meer Amerika maar Engeland. Dit spel van wisselende evenwichten zal 
voor enkele eclatante propagandistische successen van beide zijden wel een aanleiding kunnen 
zijn. Een vereniging van Duitsland in dit jaar is niet te verwachten, een verbetering van de 
politieke toestand in beide, niet te verwachten. In Oost-Duitsland een verlaging van de thans 
heersende levensstandaard, in West-Duitse land loon- en prijsronden die elkaar waarschijnlijk 
drie of vier keer in dit jaar op zullen volgen.  
 
België. In België verandering van de politieke tendensen en daardoor waarschijnlijk een her- 
nieuwd op de voorgrond komen van socialistische groeperingen. Het zou ons niet verwonderen 
als het in België ook weer "spaak" gaat lopen. Of dit voor het geheel der tendens in België veel 
betekent, waag ik te betwijfelen. Industriële mogelijkheden van België zijn op het ogenblik niet 
zodanig, dat zonder meer een concurrentie op de wereldmarkt kan worden aangegaan en 
slechts door beschermende maatregelen der regering - subsidies e.d. - zou het mogelijk zijn 
een groter deel van het exportparket voor zichzelf te verwerven. Toch is dit een noodzakelijk- 
heid, wil België zijn huidige levensstandaard verder kunnen handhaven. We zouden dus vrezen 
dat ook daar wat stakingen en relletjes niet zijn uitgesloten. 
 
Nederland zelf zal het wat kalmpjes aan doen. Ik wil niet zeggen "het is goed", maar het is 
toch zeker: "Drees", want in Nederland kunnen we in het komende jaar nog wel een loon- en 
prijsronde verwachten, waarschijnlijk echter tegen het einde van het jaar. Dus op den duur zal 
men niet veel te zeggen hebben voor de mensen, men weet onderhand wel dat men er niet 
beter van wordt. Echter zal het aandeel dat de belastingen daardoor van het volksinkomen 
krijgt, stijgen, zodat de schijnbare belastingverlagingen die beloofd werden en gedeeltelijk ook 
gegeven, daardoor volledig zullen worden opgeheven. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik 
dat zeg, maar dat is inderdaad de tendens die hier voor ligt.  
 
Verder zullen wij in Nederland een verdere distantiëring zien tussen verschillende politieke 
partijen die tot nog toe samen regeerden, en menen hieruit te mogen besluiten dat het 
parlementair leven sterk op zal leven, dat meer gezonde kritiek op te grote kapitaals- 
beleggingen van Gemeente en Staat zal worden uitgeoefend en hierdoor wel de mogelijkheid 
bestaat dat in de komende jaren, en ik meen hier dus 1956-1957 een vermindering van lasten 
voor de doorsnee burger, maar vooral voor de industrie en de middenstand, het resultaat zou 
kunnen zijn. Dus niet zo heel pessimistisch. Economisch gezien zal de levensstandaard in 
Nederland ongeveer gelijk blijven aan wat zij thans is. Wel zullen wij verschillende artikelen als 
luxe zien verdwijnen waar hun prijs te hoog wordt, daarentegen zullen we na tijdelijke 
prijsstijgingen van enkele levensbehoeften, deze wederom in prijs zien dalen. Ik denk hier o.a. 
aan brood, melk, margarine, verschillende soorten van puddingpoeders etc. en suikers.  
U ziet dus, het is niet zo dat u helemaal pessimist behoeft te zijn. Nederland zal ook in het 
komende jaar een rustig eilandje blijven te midden der beroering, en al zal Nederland erg 
graag aan de buitenkant meespreken met de grote heren, het is niet veel anders dan een klein 
kind dat ook aan tafel mag zitten en z'n woordje mag zeggen, dus daar behoeft men zich niet 
al te druk over te maken. Wat voor Nederland pijnlijker is, is de situatie die in het komende 
jaar in Indonesië in toenemende mate zal ontstaan. Indonesië nl. verkeert op het ogenblik in 
een staat van innerlijke verdeeldheid, waarbij alle pogingen van regeerders en politieke 
zegslieden gericht moet zijn op wenden van de volkswoede en ontevredenheid naar buiten toe. 
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Een makkelijk slachtoffer hiervoor is Nederland, en de aanleiding is ook gauw gevonden o.a. 
een aantal vorderingen die Nederland nog heeft op Indonesië en dan natuurlijk het bekende 
Nieuw-Guinea. Het resultaat hiervan zal zijn dat voor Nederlanders in Indonesië het leven niet 
direct aangenamer wordt in het komende jaar, dat verder de Nederlandse regering zich 
genoopt zal zien toch nog weer kapitalen beschikbaar te stellen voor de Nederlanders uit Indië, 
waar elke storting van Indonesië zelf enige tijd op zal houden. Dit zal tot diplomatieke 
verwikkelingen waarschijnlijk aanleiding zijn. Wat ons wel opvalt is dat de Amerikanen op het 
ogenblik meer kans hebben invloed te verwerven in Indonesië dan verleden jaar. Hun aanbod 
voor grote technische maar ook andere hulp, is op het ogenblik voor de regeerders zeer 
verleidelijk en wij kunnen aannemen dat een beter contract dan het vorig jaar met de 
Verenigde Staten wordt gesloten, zodat Indonesië een klein tegenwicht verwerft voor de 
toenemende communistische stromingen die in land en regering werkzaam zijn. De oogsten 
van Indonesië zullen beneden verwachting zijn en het zal bovendien enige klappen krijgen in 
de prijzen van producten die het verkoopt. Alleen in tin en rubber kunnen goede zaken worden 
gemaakt.  
 
Dat was voor u misschien ook erg interessant, Indonesië, maar het is toch niet hét 
belangrijkste op deze wereld. We moeten ons ook nog even wenden naar Australië.  
 
Australië betekent op het ogenblik voor ons een land dat alle mogelijkheden nog in zich 
draagt. Het begint op het ogenblik een nieuwe vorm te krijgen en langzaam maar zeker zien 
wij de beschaving een ander karakter verwerven. Dit karakter echter is zodanig socialistisch 
gebaseerd, dat wanneer er sprake moet zijn van een werkelijk socialistische staat o.i. daarvoor 
Australië wel het eerst in aanmerking komt met Nieuw-Zeeland. Deze gebieden zijn nu 
eenmaal door hun wezen en geaardheid zodanig dat zij voldoende vrijheid aan de burgers 
bieden, terwijl ze anderzijds voldoende rijkdommen in het komende jaar zullen kunnen 
vergaren, om daarmede een vergrote sociale zorg aan de bevolking ter beschikking te stellen. 
Hoe dit experiment verder zal verlopen is een vraag, maar wel is zeker dat naast de aanboring 
van verschillende goede mijnen, o.a. infru?..radium in Queensland en verder een zeer gunstige 
verkoop ook van het grote product: wol, ondanks alle kunstmatige weefsels, dit jaar Australië 
er wat beter voor zal staan dan anders. Wij menen zelfs dat dit, door de toenemende welvaart 
in het komende jaar, een aanmerkelijk tegenwicht zou kunnen zijn voor verschillende 
communistische invloeden die in de Grote-Oceaan zich toch wel zeer merkbaar maken. 
  
De Zuid-Amerikaanse Staten zullen, behoudens enkele gebruikelijke revolutietjes, het normale 
spel voortzetten. Er gebeurt hier op het ogenblik in vele van die kleine staten iets 
eigenaardigs. Er wordt daar zoals u weet, veelal gewerkt met Amerikaans kapitaal en veel der 
grote ondernemingen in de kleine Zuid-Amerikaanse Staten zijn eigenlijk volledig eigendom 
der Verenigde Staten, althans burgers ervan. Dit kapitaal wordt meer en meer geïntegreerd. 
En door het bieden van voordeliger voorwaarden, zullen vele dier firma's hoofdkwartieren gaan 
kiezen in deze kleine staten, door hun belastbaar inkomen aan de Verenigde Staten en aan de 
Federale Regering voor een groot gedeelte te onttrekken. Revoluties zijn natuurlijk te 
verwachten. Het opvallendste zal echter zijn een aanmerkelijke regeringsverandering en 
politiekverandering voor Brazilië en verder zullen we ook wederom enige moeilijkheden zien in 
Argentinië.  
 
In Chili zelf zullen enige natuurrampen op het ogenblik alle politieke gebeurtenissen op de 
achtergrond brengen. Dan hebben wij natuurlijk nog te maken met zeer veel andere landen en 
staten, maar om ze allemaal onder de loupe te nemen, vrienden, dat vraagt wel een beetje. 
Echter mag ik natuurlijk Engeland zeer zeker van mijn betoog niet uitsluiten.  
 
Engeland zal een eigenaardig jaar krijgen. Stakingsdreigingen gedurende het hele jaar zijn 
kenmerkend voor de geschillen die op het ogenblik tussen vakbonden en regering vaak 
ontstaan. De opkomst van de Bevin-groep in Labor, zal in het komende jaar wel zeer sterk zijn 
en er zullen veel radicale gedachten geuit worden.  
Toch zal Engeland zeer zeker niet tot radicalisme overgaan en wij kunnen zelfs enkele 
conservatieve overwinningen, goede conservatieve overwinningen, voorspellen. In het begin 
van dit jaar zal het met de stakingen niet zo erg van stapel lopen, maar in de tweede helft van 
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het jaar zullen verschillende keren stakingen voorkomen in vervoersbedrijven, in mijnbouw en 
in havenwerken, die een aanmerkelijke schade betekenen voor het gehele land en een grote 
hinder voor velen die zich in dit land op dat moment bevinden. Verder kunnen wij van 
Engeland nu nog zeggen dat enkele veranderingen in de regering, hoofdzakelijk door 
ouderdom etc. te verwachten zijn.  
 
Eens kijken, wie heb ik nu nog vergeten?  
 
Denemarken zal een sterker concurrent worden op de wereldmarkt dan het vorig jaar, voor 
Nederland, wat voor de Nederlandse zuivelexport wel eens onaangenaam zou kunnen zijn.  
 
Wat hebben we dan nog meer?  
 
Italië mogen we ook niet vergeten. In Italië vinden wij op het ogenblik iets heel eigenaardigs. 
In Italië begint op het ogenblik het kapitalisme het over te nemen van het communisme en wij 
zullen in sommige delen van het land zien dat de z.g. sociaaldemocratische, in werkelijkheid 
wel kapitalistische structuur, zich zo aanpast aan de behoeften van de moderne arbeider, dat 
het communisme in vele delen o.a. van Noord-Italië sterk zal verliezen. Daarentegen wint het 
meer en meer aan betekenis in het Zuiden en zouden wij vooral de bewoners van Abruzzen 
e.d. tot oppositie-tactiek over zien gaan, die in enkele gevallen doet denken aan de prille 
dagen van Garibaldi. Enige rampen in Messina en daar blijft het zo'n beetje bij. 
 
Griekenland: politiek waarbij men zal trachten in en buiten de UNO te komen tot vergroting 
van invloed en gebied. Verder niet veel bijzonders, ook niet met Cyprus.  
 
Ja, dan heb ik eigenlijk zo'n beetje alles gehad, behalve dan de Zuid-Afrikaanse Staten.  
Hier kunnen wij zeggen dat langzaam maar zeker de geschillen, die op het ogenblik bestaan, 
en zorgvuldig geheim worden gehouden, toch weer tot uiting zullen komen. De opstootjes 
waar weinig over naar de buitenwereld werd gepubliceerd, hebben veel kwaad bloed gezet. 
Maar er is op het ogenblik een groep die tegen de Malangroep in als het ware bezig is een 
beter begrip tussen de verschillende rassen mogelijk te maken.  
Er is alleen één eigenaardigheid, wij zien bv. dat vele Indiërs die daar wonen, het er helemaal 
niet mee eens zijn en dus segregatie verder voorstaan. Oh ja, en dan kan ik u ook nog wel 
vertellen dat Mau-Mau nog doormauwt, dus dat er nog heel wat katjesspel zal zijn in de vorm 
van een politionele actie etc. U kunt ervan overtuigd zijn dat dit in werkelijkheid een kleine 
oorlog is. Nou, ik geloof dat ik daarmee genoeg heb gezegd.  
 
Is er iemand die er iets over te vragen heeft zo onmiddellijk, bepaalde punten van belang- 
stelling? 
 

Vraag: Ik zou graag weten of de Molukken en de Ambonezen enige kans hebben dit 
jaar.  

Antwoord: Och, volgens de Ambonezen zelf zal Ambon vrij zijn en volgens de Indonesische 
regering zal op Ambon een lichte onrust gemakkelijk onderdrukt worden. Ik meen dat geen 
van beide verklaringen volledig doeltreffend zullen zijn, met andere woorden, dat in de waag. 
Wel mag ik u verklappen dat verschillende andere groeperingen een gelijksoortige strijd om 
vrijheid beginnen en dat zelfs nu op dit moment al, verschillende gebieden aan het gezag van 
de Centrale Regering zijn onttrokken o.a. op Celebes en Borneo. Nog meer? 

Reactie: Nee, dank u wel. 
 
Vraag: Komt het vredesverdrag met Oostenrijk tot stand? 

Antwoord: Ik meen dat het vredesverdrag tot Oostenrijk dit jaar niet getekend zal worden, 
ofschoon alle tekenen op het ogenblik daar wel op wijzen. We menen echter dat de 
onstabiliteit bij de Russische partner nog wel enige moeilijkheden zal kunnen veroorzaken en 
dat zeer zeker ook vooral Frankrijk en Engeland zich zullen verzetten tegen bepaalde clausules 
die op het ogenblik algemeen geaccepteerd worden geacht. Men zal m.i. gaarne zijn invloed 
daar willen behouden om daardoor een flankdekking tegen het Russisch gevaar, 
communistisch gevaar, verder te handhaven. Wel kunt u ervan overtuigd zijn dat de toestand 
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in Oostenrijk zelf iets beter wordt en dat bv. de toestanden in Wenen heel wat zullen 
veranderen in het komende jaar. Hierover geen vragen meer? 
 

Vraag: Nieuw-Guinea? 
Antwoord: Nieuw-Guinea, voortdurend strijdpunt tussen de Nederlanders en Indonesië, punt 
waar verder veel over zal worden gesproken op een UNO-vergadering, een punt kort en goed 
dat herhaalde malen onder beschouwing komt. In Nieuw-Guinea worden grote pogingen 
gedaan om op te bouwen, maar het kapitaal en mensen zijn er niet voldoende, men zou daar 
moeten beginnen met onmiddellijk een investering van ongeveer 200 miljoen gulden aan 
materialen plus ongeveer een 2000 mensen nog, werkkrachten ongehuwd, die daar on- 
middellijk zouden beginnen met een werkelijke stad tot stand te brengen. Wat er gebeurd is, is 
aardig, maar het gebrek aan woongelegenheid voor blanken en andere emigranten, is op het 
ogenblik zodanig dat van een werkelijke vooruitgang van Nieuw-Guinea niet kan worden 
gesproken. Enkele technische verbeteringen, vooral dank zij grote maatschappijen en niet 
dank zij de regering zelf. Voldoende? 

Reactie: Dank u. 
 
Vraag: Over de verkiezingen in Indonesië. 

Antwoord: Ik ben bang dat de toestand van het huidige regime zeer wankel is, maar dat men 
desondanks een verkiezing nog zo kan leiden dat het nog zo Soekarno blijft.  
 

Vraag: Valt er nog iets op te merken betreffende de geestelijke groei van de mensheid 
in het komende jaar? 

Antwoord: Dat valt er inderdaad, maar dat hoort niet onder het hoofd dat wij op het ogenblik 
behandelen - hoofdzakelijk politiek en economie - thuis.  
 
Mag ik aannemen dat wij hiermee klaar zijn? Dan gaan we verder met het tweede gedeelte: 
"DE NATUUR".  
 
 

NATUURVERSCHIJNSELEN EN WETENSCHAP 
 

 
Bij de natuur komt ook tevens, dat zal ik u meteen maar verklappen, de wetenschap o.i. in 
aanmerking voor verdere bespreking. De klimaatsveranderingen en ongewone klimaat 
verhoudingen die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan, zullen zich ten dele herhalen.  
Er kan worden gerekend met vele wervelstormen, vooral in het gebied van de Caraïbische Zee 
en omgeving, ook de daar direct noordelijk van gelegen staten en verder de Stille Oceaan, dat 
is gebruikelijk.  
 
Wij zouden voorts de aandacht willen vestigen op een brand die door of tijdens een tornado 
wordt veroorzaakt in één van de Zuid-Amerikaanse steden en die zeer veel schade aanricht, 
pardon, in één van de Zuidelijke Staten der Verenigde Staten van Noord-Amerika, anders geef 
ik een valse plaatsaanduiding. Een zeebeving van enig belang in de Grote Oceaan zal 
waarschijnlijk ook wat verwarring stichten en o.a. enkele plaatsjes die daar onmiddellijk aan 
de kust gelegen zijn, zowel Filippijnen, Japan alsook de kust van Noord-Amerika grote schade 
aanrichten. De vloedgolf zal aanmerkelijk zijn.  
 
Dan kunnen wij rekenen dat ook dit jaar weer zeer grote overstromingen in China plaats- 
vinden, waardoor de reeds bestaande hongersnood vergroot zal worden.  
 
Vulkanische werkingen zullen zich wederom voordoen o.a. in Indonesië en wij kunnen verder 
rekenen dat de aardbevingen die zich in Zuid-Amerika vertonen, ook van hevige aard zullen 
zijn. In Zuid-Europa kunnen we ook zelfs rekenen met enige aardbevingen en verder een 
voortzetting van de thans reeds aan de gang zijnde vulkanische werking. Dit alles komt voort 
uit de grote innerlijke spanningen van de aarde, die op het moment nog niet opgelost zijn. 
Wanneer dit eenmaal zou gebeuren, op een plotselinge wijze, dan zouden we voor zeer grote 
schade komen te staan en zouden waarschijnlijk gehele landen zijn weggevaagd. Waar echter 
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de reeks van rampen zeer afneemt en de spanning zelf ook iets af heeft gelaten in het laatste 
jaar, menen we aan te mogen nemen dat van zo grote aardbevingen en rampspoeden als in 
het afgelopen jaar en het jaar daarvoor, niet meer sprake zal behoeven te zijn. Met zekerheid 
echter durf ik u dit niet te verklaren, wij nemen het aan.  
 
Verder zullen explosies en proeven die wederom met atoombommen, maar niet met de H-bom 
worden genomen, wederom aansprakelijk worden gesteld voor klimaatsveranderingen en ook 
enkele regens van radioactieve as. Eén daarvan zal het vaste land der Verenigde Staten 
bereiken en een grote protestactie uitlokken, waarbij o.a. Einstein op de voorgrond zal treden 
en men het geval Oppenheimer hernieuwd zal ophalen, zal men er over gaan spreken.  
 
Dan is verder ook op te merken dat het weertype dat het afgelopen jaar heeft beheerst, in het 
komende jaar iets verandert. In Nederland bv. is op meer dagen met zon te rekenen en op 
minder absolute regendagen. Toch zullen er wel enkele weken zijn dat het praktisch zonder 
oponthoud regent.  
 
In het Noorden zal een dooi, een grote dooi van gletsjer en ijs, in vooral het gebied van de 
Atlantische Oceaan opvallen. Dus dit gebeurt zowel in Noorwegen als in de buurt van Hudson 
Baai. Daartegenover staat het aangroeien van enkele gletsjers aan de andere kant, bij Alaska. 
In Alaska zal een betrekkelijk hete zomer door een zeer strenge, ongebruikelijk strenge winter, 
worden afgelost, terwijl wij ook vrezen dat Noord-Europa, vooral in het vastelandsklimaat, dus 
in hoofdzaak Rusland, de komende winter onder veel lagere temperaturen en veel groter 
sneeuwval te lijden zal krijgen dan dit jaar al het geval is.  
 
Verder grote droogte in enkele van de zomermaanden, vooral voor Zuid-Europa en tevens een 
grote droogteperiode voor het midden van Noord-Amerika. In het Zuiden van Amerika 
daarentegen een betrekkelijk overvloedige regenval - ik denk hier aan de Zuid-Amerikaanse 
Staten - terwijl ook voor Australië en Zuid-Afrika de toestand iets gunstiger is. Wij kunnen dus 
zeggen dat het Zuidelijk Halfrond meer dan normaal neerslag zal ontvangen, terwijl de 
neerslag ongeveer normaal zal blijven voor het Noordelijk Halfrond.  
 
Wat winden en stormen betreft, zal opvallen dat de luchtbewegingen van groter intensiteit 
zullen zijn in het komend jaar dan normaal en dus de voorjaarsstormen erger zijn dan anders 
verwacht werd. Wij menen echter dat in Nederland daardoor geen grote schade zal ontstaan 
en dat de overstroming die in Engeland als resultaat daarvan voorkomt, in zekere mate slechts 
schade aanricht. Het najaar zal eveneens hevige stormen brengen en vlagen van zeer grote 
windsnelheid. Dit in verband met veranderingen in de atmosfeer.  
 
Verder zal er een grote publicatie verschijnen over de werking van enkele geluiden die 
moderne voertuigen, als straaljagers, maken. Men zal trachten te bewijzen dat zij niet alleen 
de groei der planten nadelig kunnen beïnvloeden, maar dat zij bovendien ook voor de 
mensheid zelf ongezondheid en ziekteverwekkend zijn.  
In hoeverre dit zal worden geaccepteerd weet ik niet. Ik twijfel echter of men hieraan meer 
dan normaal de aandacht zal schenken.  
 
De kwestie '''vliegende schotels" ook interessant. Nieuwe openbaringen te verwachten in maart 
ongeveer. In de komkommertijd natuurlijk een hele hoop vliegende komkommers, pardon, 
vliegende schotels, maar dit meer ten gerieve van de pers dan anderszins.  
 
Verder verwachten wij in het komende jaar een aantal interessante publicaties over de planeet 
Mars, waarbij de nadruk zal worden gelegd op enkele tot nog toe niet gekende aspecten, 
waarbij men aanneemt dat op Mars inderdaad leven bestaat, een leven meer dan alleen de 
kleine plantaardige geaardheid die men tot nog toe aannam, dus niet alleen mossen, maar 
men zal aannemen dat er ook andere gewassen groeien, en op grond daarvan zal men waar- 
schijnlijk dan ook ander leven makkelijker accepteren.  
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De wetenschap zal verder enkele raketten die afgeschoten zijn reeds en onderzocht, gebruiken 
om daarover publicaties te doen o.a. over kosmische straling zoals die zich in de buitenste laag 
van de aardatmosfeer voordoen. Ook hieruit verschillende belangrijke dingen te verwachten. 
 
Kosmische straling, stralingstherapie en geluidstherapie in de geneeskunde, zullen evenzeer de 
belangstelling in het komende jaar sterk op zich vestigen o.a. met enkele nieuwe therapieën 
die gebruikt kunnen worden tegen reumatiek.  
 
Dat was dan zo'n klein beetje het natuurkundig gedeelte. Natuurverschijnselen en wetenschap, 
heeft u daarover iets te vragen? 
 

Vraag: Worden daar dan ook. resultaten mee bereikt tegen reumatiek? Kunt u daar ook 
iets van zeggen? 

Antwoord: Die resultaten zullen inderdaad bereikt worden, ofschoon de meeste behandelingen 
nog in een laboratoriumstadium verkeren en dus nog niet algemeen voor de mensheid ver- 
krijgbaar zijn. Verder zal het u misschien interesseren dat tegen reumatiek en verschillende 
andere ziekten ook klimaatkamers worden aanbevolen waarbij een verblijf op z.g. grote hoogte 
met een zeer intense straling die geïmiteerd wordt, de ziekte inderdaad aanmerkelijk bestrijdt. 
De behandeling zal echter betrekkelijk duur zijn, vooral in het begin, en ik vermoed niet dat u 
die van het ziekenfonds zult kunnen krijgen dit jaar. Maar over het algemeen dus wel een ver- 
betering. 

Reactie: Dank u wel 
  
Ja, vriend, mag ik u eens vragen hoe het dit jaar verlopen zal met de Orde der 
Verdraagzamen? 

Antwoord: Daar zullen we dadelijk ook over praten, ik had dat eigenlijk onder willen brengen 
bij geestelijke ontwikkeling. Misschien een beetje verwaand, maar ik noem toch onze Orde 
geen natuurverschijnsel. 
 

Vraag: De kankerbestrijding, is daar nog succes te verwachten? 
Antwoord: De kankerbestrijding zal op de ingeslagen weg voortgaan. de successen blijven op 
het ogenblik voor een gedeelte nog bepaald tot laboratorium-successen en behandelingen in 
speciale groeperingen en laboratoria, waar wij o.a. kunnen noemen bepaalde Zwitserse en 
Zuid-Duitse laboratoriums die inderdaad zeer goede resultaten behalen. De techniek die daar 
wordt gebruikt op het ogenblik, wordt door de wetenschap nog niet volledig geaccepteerd. En 
dat zal ook het komende jaar wel ongeveer gelijk blijven. Nog meer vragen hierover? 
 

Vraag: Zoeven werd gezegd dat er ook wel weer over vliegende schotels gesproken zal 
worden, dus het onderwerp "vliegende schotels" werd een beetje belachelijk gemaakt, 
dat maak ik er tenminste uit op, maar ik herinner mij dat van uw zijde in de loop van 
het vorige jaar, of een jaar geleden, gezegd werd dat er een vliegende schotel geland 
was in de Oeral en in Amerika. 

Antwoord: Inderdaad, dat is ook een feit, maar de berichtgeving over de vliegende schotel is 
ongeveer een even juiste weergave van de werkelijke toestand als een poppenkast een beeld 
is voor de wereldpolitiek. Vandaar dus dat ik deze berichtgeving overdreven en sensationele 
berichtgeving inderdaad belachelijk maakte. Het is u waarschijnlijk ontgaan dat ik kort daar- 
voor zei: dat belangrijke publicaties daarover in maart-april te verwachten waren. Dus ik hoop 
dat ook dit hiermede in het reine gebracht is. 
 

Vraag: U had het over symptomen van verandering van de atmosfeer. Gaan we dan 
een heel ander klimaat tegemoet hier in Europa of is dat niet de bedoeling van wat u 
daar zegt? 

Antwoord: Nou, dat is niet de bedoeling,, maar inderdaad zijn er enige klimaatveranderingen 
te verwachten, dat is een feit. Dat is echter een tendens die op het ogenblik zich al bijna 160 
jaren voortzet en die dus niet aan de huidige omstandigheden van de atoombom geweten 
kunnen worden. Wel kunnen wij zeggen dat de symptomen daarvan versneld tot uiting zijn 
gekomen door de veranderingen met atoomexplosies e.d. tot stand gebracht. Er is dus wel een 
klimaatsverandering maar geen plotselinge. Voldoende? 
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Reactie: Ja, dank u. 
 
Vraag: Mag ik ook nog iets vragen? U zei zoeven dat de aarde zelf een periode van 
spanning doormaakt. Kunt u ons iets vertellen van de aard van die spanningen? 

Antwoord: Inderdaad, dat kan ik u vertellen. De aarde heeft op het ogenblik nl. één van die 
perioden waarbij de spanning van haar binnenste plus de verkleining van haar oppervlakte - 
daar merkt u niet veel van - een kritiek punt bereiken. Op dit moment moet de eigen activiteit, 
dus eigen warmte van de aarde vergroot worden, wil die spanning worden opgeheven.  
De aardkorst en de omstandigheden op die aardkorst zijn echter nog niet zodanig dat zij het 
totaal dezer energie doorlaten en verwerken. Hierdoor ontstaat, vooral in de lagere regionen 
der aardschors een voortdurende spanning waarbij schots-verschuiving e.d. voortdurend 
plaatsvinden. Hierdoor worden vulkanische verschijnselen, aardbevingen etc. veroorzaakt. 
Voldoende? 

Reactie: Ja, dank u. 
 
Vraag: Mag ik nog iets vragen? Naar aanleiding van de vraag over kankertherapie werd 
door u medegedeeld dat in laboratoria in Zwitserland en Zuid-Duitsland onderzoekingen 
werden gedaan die door de geleerden niet direct werden geaccepteerd. Kunt u daar 
nader op ingaan, wat voor onderzoekingen dit zijn? 

Antwoord: Binnen het bereik dezer prognose niet. Ik kan u alleen vertellen dat het hier gaat 
om bepaalde resultaten die met een neurotische behandeling en fysische therapie tot stand 
werden gebracht en die ook inderdaad kankerverschijnselen deden verdwijnen. Het is echter 
nog niet klinisch zuiver bewezen en als resultaat zal men nog heel lang moeten wachten 
voordat dat overal geaccepteerd wordt. Men probeert in vele gevallen zelfs deze therapie, 
omdat zij nu eenmaal bepaalde onaangename begeleidingsverschijnselen heeft, af te wijzen. 
Ik hoop dat dit voldoende is. 

Reactie: Dank u wel. 
 
 

GEESTELIJKE ONTWIKKELINGEN 
 
 

 
Kunnen we overgaan tot het gedeelte "GEESTELIJKE ONTWIKKELINGEN" in het komend jaar, 
vrienden? Dat is het derde en het laatste gedeelte van onze prognose.  
 
De geestelijke aspecten zullen zich in het komende jaar op een eigenaardige wijze beginnen te 
ontwikkelen. We hebben reeds meerdere malen gewezen op de tendens bij de privé personen 
en particulieren, om te vluchten voor hun stoffelijke zorgen en frustraties in het geestelijk 
leven. Dat deze tendens in het komende jaar toe zal nemen, zal niemand van u verwonderen. 
Waar de grote drijvende kracht die op het ogenblik de wereld in haar uiterlijkheid beheerst, 
zuiver materialistisch is en materialistisch zal blijven, zullen wij zien echter dat de eenling dit 
materialistisch geweld niet meer voor zichzelf verwerkend, zal trachten een toevlucht te vinden 
in meer geestelijke zin. Deze toevlucht zal aanleiding zijn voor velen om tot de kerk te gaan. 
De kerken echter zullen niet in staat zijn, vooral de vrij-denkenden, een voldoende toevlucht 
te bieden, en zo zal dan uiteindelijk in dit jaar veel der confessionele kerken, die dogmatisch 
georiënteerd zijn, een deel hunner gelovigen verliezen.  
Voor de vrijzinnige kerken daarentegen, voorzien wij een grotere welvaart en een toename. 
Hetzelfde geldt ook voor de esoterische groepen en groeperingen. Deze zullen zeer zeker zich 
in steeds groter wordende belangstelling kunnen verheugen en met hun denkwijzen en 
leringen in het openbare leven een steeds belangrijker plaats innemen. Wij mogen zelfs 
verwachten dat enkele groepen en genootschappen, die tot nog toe hoofdzakelijk in het 
verborgene werkten, meer en meer de mensen van hun werken en wezen kond zullen doen.  
Ik verwacht dit o.a. voor enkele organisaties, die als nevenorganisaties bij de loge van het 
Grote Oriënt zijn aangesloten, van Het Grote Oosten dus, en misschien zelfs dat enkele zuiver 
vrijmetselaarsloges zelf ook deze activiteit beginnen.  
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Voor Nederland is verder nog aardig op te merken dat de Rotary Clubs toe zullen nemen. Vele 
eigenaardige godsdiensten en godsdienstige verklaringen zullen op de voorgrond treden. 
Daarnaast zullen wij zien een toenemen van Oosterse propaganda, waarbij bv. de systemen 
van Yoga, Hatha zowel als Rajoch toe zullen nemen en leerstellingen worden verkondigd in het 
gehele Westen. Scholen zullen hiervoor uiteindelijk moeten worden opgericht en in enkele 
plaatsen is men daarmede reeds ver gevorderd. Het geestelijk leven van het spirituele, 
spiritualistische zijde, neemt toe. Ook hier een tijdelijke loomheid vaak, vooral in het begin van 
dit jaar, maar toch weer een toenemende belangstelling. Dit geldt ook voor onze Orde, onze 
Orde die zeer zeker weer enige moeilijke tijden heeft, maar die ondanks alles met een 
uitbreiding van haar werkzaamheden - waarop ik liever niet inga buiten bestuursverband - 
maar die wij toch als mogelijkheden reëel voorzien voor de komende tijd, zeer zeker zich in 
een diepgaander en eerlijker belangstelling nog zal mogen verheugen dan voordien. Een 
uitbreiding van het werkelijk aantal belangstellenden en leden is daarom ook te verwachten. 
 
Wat betreft de bijeenkomsten zelf, menen wij dat de cursussen inderdaad ook wel een doel 
vervullen, tegemoetkomen aan een behoefte en als zodanig blijven voortbestaan. Daarnaast 
zullen wij nog andere, kleinere bijeenkomsten zien opgroeien met ook een bepaald eigen 
karakter. De grote avonden zullen voortdurend moeten dienen als propagandamiddel, en het 
zou mij niet verwonderen wanneer - ik weet althans dat onzerzijds de toestemming daartoe zal 
worden gegeven - ietwat meer publiciteit aan het werk der Orde en haar wezen zal worden 
gegeven. Vermoedelijk echter zal dit eerst geschieden nadat de definitieve vorm geaccepteerd 
is en wettelijk geregeld in het bestel waarin het thans is gegoten. Ik meen dat ik hiermede 
over de Orde genoeg heb gezegd. Het zal wel weer gaan. Denk niet aan daverende successen, 
maar denk ook niet aan haar langzaam verkwijnen en ondergaan. De Orde is levensvatbaar en 
voorziet in deze tijd voor velen in een behoefte. Ditzelfde zouden we kunnen zeggen voor vele 
andere geestelijke- of spiritualistische groepen.  
Wel zullen wij in zekere groeperingen die streng dogmatisch zijn binnen dit bestel, een verval 
en een vermindering van belangstelling zien komen, Daar waar men tracht een te sterk 
kerkelijk karakter aan de gemeenschap te geven, zal dit vaak door velen worden verworpen, 
We zullen verder in verschillende verenigingen wel een behoefte zien om sociale activiteiten 
naast de geestelijke te zetten. En de mogelijkheid bestaat dat daar ook in de Orde der 
Verdraagzamen uiteindelijk aan tegemoet zal kunnen worden gekomen.  
 
Ik geloof dat wij het geestelijk leven in het komende jaar het best kunnen karakteriseren als 
volgt: aan de buitenkant negatief, maar juist door het negativisme van de buitenwereld, een 
dringende behoefte bij de mensheid om geestelijk een evenwicht te vinden, dat stoffelijke niet 
meer bereikbaar is en zo in werkelijkheid een voorbereiding voor de tijd dat het geestelijk 
leven en het vergeestelijkt denken de boventoon zullen voeren op deze aarde en al die 
onaangenaamheden die op het ogenblik in de wereld nog zo sterk op de voorgrond treden als: 
de jacht naar geld en macht, langzaam maar zeker zullen verdwijnen.  
 
Hieraan, vrienden, meen ik dat niet veel meer is toe te voegen, En wanneer u dus nog verdere 
vragen zou hebben, ik heb zoveel mogelijk de vragen die ik aanwezig voelde in de gedachten 
ook, getracht te beantwoorden reeds tijdens het betoog. Ik heb u de gelegenheid gegeven om 
vragen te stellen. Ik hoop dat u mij toe zult geven dat ik werkelijk alles gezegd heb wat er 
gezegd kon worden binnen de spreektijd, en als u nog meer vragen heeft, richt u die dan tot 
"de vragenbus". Goedenavond. 
  
 
 

VRAGENRUBRIEK 
 
 

Goedenavond vrienden.  
We zullen dan nog de "VRAGENRUBRIEK" er zo kort achteraan houden, hè? Nu weet ik niet 
hoever we komen, maar we zullen eerst maar moeten kijken: zijn er nog vragen die met de 
toekomst in verband staan? U kunt nu uw kans waarnemen hoor, volgende keer krijgt u geen 
gelegenheid meer. 
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Vraag: U had het zoeven over de Nederlanders in Indonesië. Zouden er nog ernstige 
dingen kunnen plaatsvinden? 

Antwoord: Nou, ik heb het er niet over gehad, hoor, het was mijn voorganger. Maar, of er nog 
ernstige dingen zouden kunnen gebeuren? Nou, kijk eens, ik denk wel dat er weer ergens wat 
gerampokt zal worden in dit jaar etc. Dus erg plezierig is het niet, maar om nu te zeggen "het 
wordt een massacre waar elke Nederlander het loodje bij legt", ik geloof dat dit nu ook weer 
niet het geval zal zijn. 
 

Vraag: Zou dat weer een zelfde kidnapperij worden als in 1945? 
Antwoord: Nou, nee, zo erg zal het wel niet worden. Dus ik zou me maar niet te bezorgd 
maken daarover, alleen er rekening mee houden dat het niet zo erg gezellig is. Nou, dat is dat, 
hè? Wat volgt? 
 

Vraag: De Zuid-Molukken, die onderdrukt worden door Soekarno en z'n troep, zullen die 
dan ook weer vrijkomen? 

Antwoord: Het spijt me heel erg, maar ik denk dat, ofschoon de strijd door zal gaan, van een 
absolute vrijheid in dit jaar nog geen sprake is. Dat kunt u trouwens verder nalezen, want dat 
heeft mijn voorganger als ik mij niet vergis, aangestipt. Nog meer? 

Reactie: Dank u. 
 
Vraag: Ik kan niet inzien, dat het stofleven noodzakelijk is voor de geestelijke groei van 
de mens. Immers: de leringen, de wijsheid die we door middel van stoffelijke 
ervaringen opdoen, blijken voor het merendeel slechts waan te zijn, wanneer we in de 
wereld van de geest komen. Is u het hierin met mij eens? 

Antwoord: Oh zeker, ik zie ook helemaal niet in waarom u zou eten. Per slot van rekening, 
waarom zou je eten, nietwaar? Dat is toch allemaal maar iets wat weer vergaat, dat heeft 
helemaal geen nut, dat eten is ook allemaal maar waan dat dat goed voor je is, je lichaam 
verwerkt het en het gooit het weer weg. Nee, nee, je moet het redelijk bekijken. Het leven in 
de stof dat is het voedsel wat de geest nodig heeft. En wanneer dan ook uiteindelijk er iets 
heel anders uit te voorschijn komt dan het oorspronkelijk scheen, dus inderdaad er sprake is 
van waan, niet in de zin dat het absolute waan is, maar alleen dat het een onvolledig erkennen 
van de waarheid is, waardoor deze halve waarheid in onze ogen vaak tot leugen wordt 
wanneer we de waarheid zien. Dat is eigenlijk de waan op de wereld, maar wanneer we dat 
niet zouden hebben, wanneer we niet de wereld zouden hebben en de stof, dan zouden we 
gewoon niet kunnen groeien. Maar nu kunnen we die ervaringen die in zichzelf - dat ben ik 
met u eens - waan zijn, omzetten tot een begrip dat voor ons geestelijk voedsel betekent en 
voor onze geestelijke gezondheid en kracht een geestelijke stijging uiteindelijk mogelijk 
maakt. Ik hoop dat dit voldoende is. Maar zo zie ik het eerlijk en ik heb het zelf ook 
doorgemaakt. Dus, als het over aardse zorg en leed gaat, dan heb ik net zoveel reden om te 
sputteren als u, misschien zelfs meer, want ik ben op een ongelukkige manier aan m'n eindje 
gekomen indertijd. Maar ik ben er blij mee dat het zo gauw gebeurd is. 
 

Vraag: Gisterenavond werd een vraag gesteld: "Wat is het denken, wat is de 
gedachte?" Toen werd geantwoord, dat de gedachte ontstaat door relatie tot de 
buitenwereld. Uit dit antwoord zou men dan de gevolgtrekking kunnen maken, dat een 
wezen niet zou kunnen denken, wanneer er geen wereld buiten hem zou bestaan, dus 
wanneer hij alleen zou staan, Hoe kan deze gedachte samengaan met het weten, dat 
Gods schepping Zijn gedachte-uiting is? God had niets tegenover Zich, geen wereld 
buiten Hem om en tóch dacht Hij. 

Antwoord: Dat ben ik volledig met de spreker eens. Maar mag ik een opmerking maken? Wij 
zijn maar delen van het goddelijke en uit de aard der zaak beschikken we niet over dezelfde 
capaciteiten als het Goddelijke, en juist omdat wij een deel zijn van de goddelijke gedachte, is 
voor ons het denken noodzakelijk om tot realisatie te komen van de relatie die wij hebben mét 
het goddelijke, m.a.w. God realiseert Zich alleen Zichzelf, maar wij moeten ons God realiseren 
die meer is dan wij zijn. En daar ligt nu de hele kneep, daarom hebben wij de gedachten 
nodig. En wanneer wij zeggen dat het goddelijk scheppen een gedachte is, dan trachten wij 
een goddelijke waarde te benaderen, terwijl in werkelijkheid zich misschien een heel ander iets 
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afspeelt. Maar voor ons doet het zich voor als één gedachte omdat het flexibel is en een uiting 
is van de persoonlijkheid Gods. Of het een volledige uiting is, weten we niet eens. 
  
En daarom zou ik toch wel een scherp onderscheid willen stellen tussen: God denkt, en er is 
iets buiten Hem, dat nemen we ook aan, hoor, dat weten we ook niet, dat nemen we aan.  
En wij, zouden wij dan ook zonder denken tot bewustzijn kunnen komen? Nee, mijn bewustzijn 
is denken en een bewustzijn stelt voorop een ervaring. Of die ervaring in het "ik" is of buiten 
het "ik", dat is een tweede, maar wij kunnen zelf - dat zult u toch wel hebben vastgesteld - 
niet alleen binnen onszelf vergelijken, omdat wij binnen onszelf alles goed heten, dat wij 
binnen onszelf dus geen verschil kunnen maken, geen differentiatie. Die kunnen we alleen 
maken wanneer er buiten ons waarden zijn waaraan we onze eigen meningen en inzichten 
kunnen toetsen. En daarom blijf ik erbij dat het denken noodzakelijk is voor de mens en het 
denken een onmiddellijke relatie betekent tussen de mens en de buitenwereld, oftewel het 
goddelijke waaruit hij voortspruit en waar hij deel van uitmaakt. Ik hoop dat het voldoende is. 
 

Reactie: Mag ik hier nog even iets op zeggen? 
Antwoord: Ja, zeker. 
 

Vraag: Bedoelde u dat als zodanig? u zei: wij denken dat het goed is dat wij denken. 
Wat wij denken dat is goed, maar dat kunt u zo toch niet bedoelen, want er zijn toch 
een hele boel mensen die wel zeker weten dat ze het niet goed doen. 

Antwoord: Alleen omdat ze buiten zichzelf een vergelijkingswaarde hebben. Ik heb het nl. 
voorwaardelijk gesteld. Ik heb gezegd: wanneer we buiten ons geen vergelijking hebben, dan 
noemen we al datgene wat in ons is goed, wij heten het zélf altijd volledig goed, en alleen door 
de buitenwereld dus, door de gedachte die daardoor mogelijk wordt, kunnen wij komen tot een 
oordeel omtrent onszelf en daardoor de relatie van onszelf tot de buitenwereld en uiteindelijk 
het goddelijke vast te stellen, nietwaar? 

Reactie: Ja, ja, dank u wel. 
 
Vraag: U heeft nog geen antwoord gegeven op de conclusie die ik trok dat, wanneer 
een mens dan alleen zou staan, dan zou hij niet kunnen denken. 

Antwoord: Daar ben ik volledig van overtuigd, dat een mens als hij alleen zou staan, dat hij 
niet meer zou kunnen denken, maar ik ben nog verder overtuigd dat de mens niet alleen zou 
kunnen bestaan. Dat is nu juist de kwestie waar het hier om gaat. God bestaat uit Zichzelf, 
maar de mens uit God. Wanneer de mens uit God bestaat, bestaat hij niet in zichzelf, dus is er 
altijd iets buiten hem, hij is een afgeslotenheid binnen een geheel. Duidelijk? 
 

Reactie: Ja, dank u. 
Antwoord: Dus pas wanneer we de mens als God stellen, zichzelf originerend, uit zichzelf 
bestaand en zichzelf in stand houdend, dan wordt de stelling waar, dat de mens ook uit 
zichzelf zou kunnen gaan denken. Maar aangezien er nu eenmaal een God is en de mens geen 
God is m.i. hè? Is het antwoord gegeven, ja? 

Reactie: Ja, dank u. 
 
Vraag: De Voorzitter leest het tweede gedeelte voor van een brief waarvan het eerste 
gedeelte in verslag nr. 110 is opgenomen (vraagsteller uit Gorssel). In hetzelfde verslag 
staat heel in het begin: "In verband met de opgerichte studiekringen deelt de 
intelligentie mede dat het niet mogelijk is tot een eenmaal gevormde studiekring toe te 
treden, daar anders de grote harmonie en bereikt evenwicht wordt verstoord."  
Mijn vraag is nu: 
 
1. Wat draagt de harmonie en het evenwicht in een kring? Hier wordt bedoeld of er 
soms een telepathische "klankbodem" wordt gevormd tussen het medium en aan- 
wezigen? Zo ja, waaruit bestaat deze? 
2. Wordt deze klankbodem ook door de intelligentie gebruikt? 
3. De richting ervan is naar het medium toe, waarom ook niet terug, zodat het spreken 
overbodig wordt? 
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Reactie: Nou, voorwaard vraag 1. gesteld is volkomen fout. Er is geen sprake van een tele- 
pathische klankbodem, er is alleen sprake van een gelijk gericht denken van alle aanwezigen, 
die in een volledig gelijke scholing tot een onderling begrip zijn gekomen en als zodanig t.o.v. 
elkaar harmonieus zijn, of een eenheid zijn, en daardoor als eenheid te verheffen zijn boven 
het gemiddelde van elk der aanwezigen afzonderlijk. Wanneer daar een vreemde bijkomt, dan 
is het ons niet mogelijk op hetzelfde peil door te gaan, er moet een daling in peil plaatsvinden 
totdat wij die persoon die erbij gekomen is, ook weer tot dat peil hebben opgeheven. Dat kan 
één avond, maar dat kan ook tien avonden duren. Vandaar.  
En de rest van de vragen behoef ik dan niet te beantwoorden, want die zijn op deze premisse 
gebaseerd. Is het duidelijk?  

Reactie: Voorzitter: Ik dank u wel, vriend. 
 
Vraag: Een paranormaal persoon ziet soms een gebeurtenis in de toekomst. Deze 
gebeurtenis houdt verband met een besluit dat een bepaald persoon nog moet nemen. 
Die gebeurtenis, die nog plaats moet vinden, ligt dus al vast, ergo, kan de persoon die 
het besluit neemt, geen ander besluit nemen, omdat die gebeurtenis al vast ligt. In 
hoeverre gebruiken wij onze vrije wil en in hoeverre worden wij gedreven?  

Antwoord: Premisse is fout. Waarneming door een helderziende of een paranormaal persoon, 
berust veelal op juistheid, maar er zijn vele waarnemingen die geheel of ten dele onjuist 
blijken. Deze onjuistheid ontstaat doordat het besluit, het nog te nemen besluit, zoals gesteld, 
door de persoon in kwestie anders wordt genomen dan in het beeld werd gezien, waarbij dus 
de wilsvrijheid naar voren komt en het beeld uiteindelijk slechts vertegenwoordigt de langs de 
lijnen der minste weerstand gaande normale richting van oorzaak en gevolg, maar waar elk 
der deelhebbers aan dit beeld voor zich een verandering, zover het hun persoonlijkheid 
betreft, kunnen brengen, door hun wil tegen de normale gang der gebeurtenissen in te zetten 
en door te voeren datgene wat zijzelf als goed ervaren.  
Er is dus geen gedreven zijn, tenzij u wilt zeggen, een gedreven door de gemakzucht die zegt: 
"nu ja, laten we het maar langzaam aan doen, laten we maar hetgeen doen wat het 
gemakkelijkste is". Als u het "gedreven zijn" wilt noemen, dan zou ik zeggen: de mens wordt 
het meest gedreven door zijn geestelijke en lichamelijke luiheid plus zijn angst. Ik hoop dat 
het voldoende is.  

Reactie: Ik dank u zeer. 
 
Vraag: Het vorig jaar sprak u over een nieuwe behandeling van diabetes, waarbij 
insuline inspuitingen overbodig zouden worden. Kunt u hierover nog iets vertellen?  

Antwoord: Deze behandeling wordt op het ogenblik uitgevoerd in de Franse Jura in een 
laboratorium en in Zwitserland in een laboratorium in de buurt van Zurich, het wordt verder 
uitgevoerd in München en is op het ogenblik nog steeds in het laboratorium. Proeven ermee 
worden genomen verder in Boston, in Chicago en in Milwaukee. De proeven worden genomen 
met het toevoegen van bepaalde hormoonextracten, waardoor het normaal evenwicht in het 
lichaam wordt hersteld en de suikerziekte zelf dus langzaam maar zeker slinkt. Dit is geen 
insuline-injectie en deze preparaten zijn, na de eerste inspuitingen, te geven verder aanvullend 
in tabletvorm zelfs op het ogenblik. De resultaten ervan zijn nog niet volledig bekend. De 
eerste publicaties zijn er aarzelend over verschenen ongeveer twee maanden geleden.  
Wilt u er meer over weten? 
 

Reactie: Voorzitter: Ze schijnen er niets meer over te willen weten verder.  
Mag ik dan verder gaan, vriend?  

Antwoord: Gaat uw gang. 
 

Vraag: Bestaan er in uw sfeer ook contrasten?  
Ik bedoel in denken, voelen en omstandigheden? 

Antwoord: Natuurlijk, elke persoonlijkheid heeft zijn eigen ervaring en door deze eigen 
ervaring zal dus het beeld wat men zich vormt van hetgeen wat aanwezig is, altijd enigszins 
anders zijn dan dat van een ander. Zo ontstaan contrasten in denken en in projectie van 
gedachten. Is dat duidelijk? 
  

Reactie: Het wordt wat vlug gezegd.  
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Antwoord: Ja, kijkt u eens naar de klok, u kunt het toch nalezen. (Gelach).  
Volgende vraag.  
 

Vraag: Voorzitter: Dat zijn er 2 op één klein briefje, dat is wel te doen. Ja, en daar laten 
we het dan bij, hè?  
1. Zullen er dit jaar nog publicaties komen over het contact dat indertijd gemaakt werd 
tussen de inzittenden van de in Amerika gelande vliegende schotel en de autoriteiten? 
2. De mededelingen die voor maart voorspeld zijn betreffende de vliegende schotels, 
behandelen die deze voorwerpen zoals ze hier op aarde thans reeds voorkomen 
(Rusland) of de voertuigen van andere planeten?  

Antwoord: Punt één. Inderdaad zult u er wel iets over horen, maar alleen uit niet officiële bron. 
Er zal over gesproken worden, het zal heftig ontkend worden. De politiek echter van 
verschillende landen zal u bewijzen dat hier inderdaad een wijziging in de tot nog toe geldende 
opvattingen, plaats heeft gevonden.  
Punt 2. Inderdaad werden bedoeld ruimtevoertuigen die niet van deze planeet afkomstig zijn, 
waar de vorm die hier op aarde als vliegende schotel misschien zouden worden betekend, dit 
in werkelijkheid niet zijn. Men noemt nl. de vliegende schotels de deltavormige voertuigen en 
de halfronde voertuigen, die echter geen ringaandrijving, maar slechts een achteraandrijving 
hebben. Dus de z.g. vliegende pannenkoek. Deze werden niet bedoeld. Over deze voertuigen 
zult u overigens wel publicaties te lezen krijgen en waarschijnlijk meer dan over de werkelijke 
ruimtelijke vliegende schotels. Wel zult u heel veel verslagen van niet-deskundigen krijgen, 
deskundigen zullen - daar geheimhouding is opgelegd - daarover dit jaar waarschijnlijk niet 
publiceren. Voldoende? Als u het niet verstaan heeft, leest u het maar even na, hoor. 

Reactie: Dank u wel. 
 

Nu ga ik het woord overgeven aan de laatste spreker voor "het schone woord" Goedenavond. 
 
 
 

HET SCHONE WOORD 
 
 

Goedenavond vrienden. 
Ik mag voor u sluiten met "HET SCHONE WOORD" en zou dit gaarne doen door het behandelen  
van een drietal onderwerpen door u op te geven. 
 

Reactie: LICHT - BEVRIJDING - WARMTE. 
Antwoord: Ik geloof dat ik begrijp waarom ook het onderwerp "warmte" werd gegeven.  
(Het was niet al te warm op deze avond in de zaal). 
 
 

WARMTE 
 
Warmte, licht der zon 
Dat neerdaalt tot de aarde 
En geeft het leven kracht en warmte. 
Toch warmte die de geest zelfs overwon, 
Want ziet, de geest werd licht 
En heeft de warmte verdreven, 
Omdat het licht en niet de warmte 
Is de kracht van 't leven. 
Licht, lichtende kracht in statig geweld 
Omhullende hemel en aarde 
Met schichten een duizendtal, onbeperkt, 
Hoe dringt gij door en geeft gij 
Waarde aan het leven en bestaan, 
Hoe voor uw licht niet alle deuren opengaan 
Tot zelfs de harten eindelijk spreken, 
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De banden van het denken breken 
En het licht breekt baan 
Door schijn en waan 
Tot grote werkelijkheid. 
Gij licht, gij zijt des Heren kracht, 
De kracht der eeuwigheid, 
We gaan verder en zoeken in de tijd, 
En zoeken naar de banen 
Waarin het eeuwig gaan verglijdt, 
Waarin wij ons geketend wanen. 
Wij zoeken de geborgenheid 
't Geborgen stille zijn 
In kleine kluis van goddelijk licht, 
Bevrijd van strijd en pijn. 
Toch is er een geborgenheid 
Die is nog meer ons waard 
Dan het geborgen zijn 
Van leed en pijn en strijd 
Op aarde en in de sfeer. 
De geborgenheid in 't zuiver bestaan 
In een God, in onze Heer 
Die leeft als waarheid binnen ons, 
Terwijl wij gaan in waan. 
De warmte en het licht 
Zij brengen ons geborgenheid 
Die is de kracht der eeuwigheid. 
Want ziet, de warmte dreef de stof 
En deed het licht ontstaan. 
Zo werd, geboren uit het denken 
Het grote rijk der waan 
Vol sterren. 
Van verre schouwen we toe  
En we kunnen de warmte begrijpen.  
Wanneer het licht ons mankeert,  
Dan voelen we in ons nijpen  
De angst en de nood en de pijn  
Van het zijn. 
Dan is er geen geborgenheid, 
Maar gaat het aardse zijn voorbij 
Als 't leven d' aard ontglijdt 
En door de sferen vlucht 
Tot steeds weer hoger zijn. 
Dan komen wij waar warmte is 
En verder gaat de lijn 
Totdat we zijn gehuld in licht. 
Dat alles, al tezaam, 
Geborgenheid in 't goddelijk licht, 
De warmte van Zijn liefde 
Juist op ons gericht 
En dan de lichtende veiligheid 
Van Zijnen heiligen naam, 
Zo leeft de mens 
Van grens tot grens, 
Van sfeer tot sfeer 
En weet niet meer 
Waarheen hij verder nog zal gaan. 
Maar 't licht dat tekent hem de baan 
Zoals de warmte 't leven heeft gegeven 
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En in hem is geborgenheid, 
Waardoor het streven voort mag gaan. 
Want kiest de mens zijn eigen baan, 
God bergt hem in Zijn liefdekracht 
En helpt hem voort 
Tot 't laatste woord 
Dat luidt: "het is volbracht" 
Gesproken werd. 
En dan is 't al ten eind 
Dan is de mens met licht getwijnd, 
Geworden deel van Godes kracht, 
Tot punt waarvan hij uitgegaan, 
Uiteindelijk teruggebracht. 

 
Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


