
 
 
© Orde der Verdraagzamen  Stem van Gene Zijde (II) 

 

1 
 

 

 

 

PROGNOSE VOOR HET JAAR 1953 

 

 

12 december 1952 

 

Goeden avond vrienden, 

Allereerst weer de waarschuwing die nu eenmaal altijd noodzakelijk blijkt. Wij zijn krachtens ons wezen 

noch alwetend noch alwijs. We kunnen ook dingen van een andere kant bekijken dan U dat doet op Uw 

wereld, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we de absolute waarheid en wijsheid in pacht 

hebben, en daarom zou het erg op prijs worden gesteld van onze zijde, als U bij het aanhoren van 

datgene wat we U trachten te brengen, zelf wilt blijven denken; niet ons woord slechts aannemen, maar 

zelf controleren, nagaan en testen.  

 

Verder mag ik er dan nog iets aan toevoegen dat speciaal geldt voor een betrekkelijk korte periode. Wij 

zullen vanavond, en deze taak is aan mij alweer toegewezen, U een kort overzicht geven, zoals wij dat 

omstreeks de jaarwisseling regelmatig doen, van datgene wat onvermijdelijk moet komen in de komende 

tijd. Hierbij geven wij een ongevere tijdswaardering, die niet te allen tijde volkomen juist kan zijn, omdat 

nu eenmaal Uw tijd voor ons vaak een moeilijke factor wordt. Wij rekenen met andere dingen. Wij zullen 

proberen om dit te doen en wel op deze wijze: ik zal zo dadelijk voor U een verhandeling houden over de 

wereldinvloeden, zowel van sociale, economische en politieke aard als wel van meer geestelijke aard. U 

kunt hier op Uw gemak over nadenken. Waar ik onduidelijk ben geweest kunt U een aanvulling vragen. 

Maar vragen zult U hierover niet stellen althans U kunt het wel doen, maar daar zal ik U nog geen 

antwoord op geven. Wij zullen dan de avond die het kortst voor de jaarwisseling ligt, een deel van de 

avond besteden aan het stellen van vragen op dit gebied, mits zij niet persoonlijk zijn. U zult mij dus ten 

goede houden dat ik deze beperking uitdrukkelijk onder Uw aandacht breng: "niet persoonlijk".  

En dan kan ik hiermee mijn inleiding als gesloten beschouwen en zullen we overgaan tot de beschouwing 

die ik U beloofd heb. 

 

Wanneer wij de wereld bezien op het ogenblik valt het ons op dat deze - en hier kan ik rustig refereren 

aan hetgeen we het vorig jaar al hebben uitgesproken - gedeeld is in drie belangengroepen. De ene 

belangengroep wordt bepaald door dat gedeelte wat zich noemt de Westerse naties, de tweede 

invloedsgroep is het communistisch blok, de derde is het Aziatisch en vooral het Panislamistisch blok. 

Deze drie machten nu zijn van groot belang voor al hetgeen wat gaat gebeuren, omdat hun onderlinge 

behoeftebelangen te allen tijde tekenend zullen zijn voor de directe verschijnselen en wereld van politiek 

en daarmee ook een stempel zal worden gedrukt op vele sociale omstandigheden. Dan kunnen wij verder 

nog vaststellen en met grote vreugde, dat in het afgelopen jaar de bewustwording van de mensheid op 

geestelijk gebied en de terugkeer tot de waardering van de geest ook daar waar de wetenschap deze 

feiten in handen heeft, meer en meer op de voorgrond is gekomen. Deze is - zij het dan ten opzichte van 

de totale wereldbevolking - niet belangrijk in aantal, maar een zeer grote groep, een groep die veel werk 

zal verrichten in het komende jaar. 

 

Nu moeten we aan de feiten gaan beginnen: Het is begrijpelijk dat de huidige omstandigheden een 

bepaalde mentaliteit hebben gewekt, in afwijking van de vroegere morele beschouwing. Dit zal U in Uw 

eigen land niet zozeer opgevallen zijn. Opmerkelijk is toch wel de verandering in de morele opvattingen 

en daaraan gekoppeld ook de sociale beschouwingen en idealen in de gehele wereld. Het te ver 

doorgevoerde dirigisme, zoals dat heet, is een leiden van het totaal van het leven door de Staat en heeft 

in vele sectoren grote moeilijkheden teweeg gebracht, moeilijkheden die niet altijd slechts van 

administratieve aard waren, en hierdoor is er zowel bij de verschillende regeringen als bij het volk 

langzaam maar zeker een behoefte geschapen tot vrijheid, een vrijheid tot handelen, die niet terug wil 

grijpen. Op de onverantwoorde vrijheid en de onverantwoordelijke vrijheid, die omtrent de eeuwwisseling 

nog heerste, maar die toch in ieder geval een grotere zelfstandige verantwoordelijkheid voor groepen van 

ondernemers zowel als aan bepaalde regeringssectoren toe wil kennen. Dit heeft natuurlijk voor- en 

nadelen. Deze omwenteling, want als zodanig kan het worden gezien in deze naoorlogse wereld, zal 

leiden tot een vrijwording van een aantal bedrijven, die in verschillende landen tot nog toe onder 

staatscontrole stonden. Het is een ontwikkeling, die op het ogenblik al aan de gang is en die juist 
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daardoor een zeer felle strijd heeft uitgelokt en uit zal lokken. Zo kunnen wij dan vaststellen het 

volgende: Een beperking van het dirigisme in de huidige Nederlandse regering, waardoor een grotere 

vrijheid wordt toegestaan, verder een verandering – zij het een niet al te grote – in de verdeling van 

lasten, waarbij besluiten die genomen worden kort voor het reces van de Kamer wel bijzonder belangrijk 

zullen zijn. Wij zullen verder zien dat in deze strijd moeilijkheden ontstaan voor het huidige kabinet en 

wij verwachten dat in dit jaar, maar we weten niet of dit al voor het op reces gaan zal gebeuren, dit 

kabinet geheel of gedeeltelijk ten val zal komen. Dus het is ook mogelijk dat enkele ministers aftreden. 

 

In ieder geval kunnen wij er wel van overtuigd zijn, dat het huidige hoofd van deze regering in zijn 

positie gehandhaafd zal blijven, of bij een eventuele nieuwe vorming van een kabinet hernieuwd de 

plaats van eerste minister in zal nemen. Dit heeft voor Nederland bepaalde belangrijke gevolgen, n.l. de 

te voeren politiek zal vooral bij de partners in een nauwer verband, zoals de Benelux, niet te allen tijde 

gunstig ontvangen worden. Wij zullen dus hier ook grote geschillen op zien treden, die vooral tot stand 

komen doordat ondernemersgroepen tegen de zg. unfaire concurrentie protesteren en blijven 

protesteren. Anderzijds zal door de vrijwording juist van een aantal sectoren van het bedrijfsleven een 

nauwere binding ontstaan op industrieel gebied en zo kunnen wij dan voorspellen, dat het komende jaar 

tekenend zal zijn voor de sociale integratie en de economische integratie van de Benelux landen, vooral 

op het gebied van het bedrijfsleven. Een uitwisseling van kapitaalswaarden daarbij is niet denkbeeldig, 

maar zal in die zin in het komende jaar tot stand komen in de maanden na september/oktober dus eind 

september begin oktober.  

 

Dit alles brengt met zich mee een kleine verandering in de omstandigheden van Uw dagelijkse leven nl. 

de voorraden, die kort na de oorlog en ook in de jaren daarna werden ingeslagen, zijn voor een groot 

gedeelte thans ingeteerd. Men zal dus tot hernieuwde aankopen over moeten gaan, maar zal trachten de 

aankoopsector te verplaatsen buiten het dollargebied. Dit is alles economie en ik weet niet of U dit 

interesseert, maar het is belangrijk, omdat vele reacties in Uw eigen land juist van deze verschijnselen 

afhankelijk zijn. Wij kunnen dan verder rekenen op een aantal stakingen, waaronder verschillende wilde 

stakingen o.a. in de havenbedrijven. Ze zijn niet van groot belang en de geschillen zullen dan ook 

betrekkelijk kort na hun ontstaan weer worden bijgelegd. Verder zal blijken dat bij een hernieuwde 

veiligstelling van de positie van de mens een herziening van bepaalde verkeersreglementen tot stand 

komt. Wij kunnen ons daarom gelukkig prijzen, wanneer wij zeggen: rampen op verkeersgebied zullen 

binnen de grenzen van dit land niet in grote mate voorkomen. Kleine ongevallen blijven bestaan. Het 

enige wat ongelukkiger zal zijn is, dat van Uw luchtvloot een drietal vliegtuigen betrekkelijk kort na 

elkaar zullen verongelukken, waarvan één met zeer fatale gevolgen, de beide andere met aanmerkelijke 

schade maar toch nog met een zekere gelukkige afloop.  

 

Nu spreek ik toch over het verkeer, dan is het ook interessant om vast te stellen, dat op verkeersgebied 

een nieuw Nederlands product in het tweede kwartaal van het komende jaar waarschijnlijk de wereld zal 

gaan veroveren en als zodanig de exportpositie verbeteren. Ten aanzien van de tuin- en landbouw is de 

positie helaas iets ongunstiger. Wij hebben nl. onder alle staten op het ogenblik nog steeds te maken met 

een zeer egoïstische levenshouding. Het egoïsme drijft tot een bescherming van alle takken van bedrijf in 

het eigen land, onverschillig of deze takken binnen het eigen land op een rendabele wijze kunnen worden 

uitgeoefend. Hierdoor zullen o.a. de landbouw en ook de veeteelt enkele slagen te verwerken krijgen, die 

zeer zeker op de Nederlandse markt, de verbruiksmarkt, hun terugslag tonen. 

 

Grote rampen zijn niet te verwachten, alleen een overstroming die echter geen fatale gevolgen heeft, 

maar wel een betrekkelijk lange duur - die overstromingstoestand zal nl. 3 à 4 weken aanhouden - in het 

gebied van de grote rivieren, en dan hebben we verder nog te maken met 1 of 2 wervelwinden, die op 

een spoorbewoonde plaats zich kruisen en ook daardoor enige schade aanrichten. Nederland staat er dus 

niet ongunstig voor. 

 

Voor Engeland kunnen wij ongeveer hetzelfde zeggen, ofschoon de maatregelen tot hernieuwde 

aanvaardbaarmaking van het pond sterling wel gepaard zullen gaan met beperkingen van de 

verbruiksmarkt, beperkingen van de import en als zodanig enige moeilijkheden in de regering teweeg 

zullen brengen. Engeland zal bovendien enkele rampen meemaken van grotere omvang o.a. een botsing 

van vliegtuigen bij een vliegveld dat gelegen is vlak bij de buitenwijken van Londen zodat de 

neerstortende stukken daar verwarring en verderf zullen stichten. Dan zijn er ook nog enkele 

springvloeden te verwachten, die Nederland minder, maar een deel van de Engelse kust wat ernstiger 



 
 
© Orde der Verdraagzamen  Stem van Gene Zijde (II) 

 

3 
 

zullen treffen. Deze springvloeden zullen door een ongewone samenwerking van wind en getij n.l. een 

ongewone hevigheid vertonen. Dit alles is van betrekkelijk weinig belang verder. Wij zullen ons verder 

nog een ogenblik tot Europa beperken en dan vinden wij daar voor België ook moeilijkheden in de 

regering en een grote aaneengesloten actie in het gebied van Seraing, die in het begin van de zomer de 

politici zowel als de ordehandhavende macht in dit land wel in moeilijkheden zullen brengen. Ook hier 

geloof ik niet dat het verder zal gaan dan normaal is. 

 

Luxemburg zal door de investering van buitenlands kapitaal welvarender worden, en daarmee de 

belangrijkheid van zijn eigen positie in het Benelux verband vergroot zien. In Frankrijk zullen 

verschillende regeringscrisissen op gebruikelijke wijze optreden, waarbij echter gezegd kan worden, dat 

zowel de huidige regering als de regering die in de maand april of mei op zal volgen, zeer zeker in staat 

zullen zijn een gematigde en op het Westen gerichte houding van het totaal van het land te verzekeren 

en te handhaven.  

 

Moeilijkheden treden er verder op in het noordelijk deel van Frankrijk, ook al door overstromingen. 

(Overstromingen zijn een heel eigenaardig verschijnsel, dat zien we praktisch door heel Europa heen en 

dit geldt ook trouwens voor Zwitserland en een deel van noordelijk Duitsland.) Die overstromingen zullen 

o.a. een mijnongeval tengevolge hebben, waarbij ook een groot aantal slachtoffers zullen vallen. Verder 

in het zuiden van Frankrijk grote relletjes, die - op een gewapend ingrijpen van de politie -  misschien 

tijdelijk tot een opstand in het klein zullen ontwikkelen.  

 

In Italië zullen wij zien dat een nieuwe welvaartspolitiek, die gebaseerd is op een meer zakelijke 

zienswijze, minder door ideële toestanden en verlangens wordt gehandicapt dan dit tot nog toe het geval 

was. Zwitserland zal weer te lijden hebben, verschillende malen, door het verbreken van voorname 

verbindingen. Er zullen hier natuurlijk ook een aantal ongelukken optreden en, vooral in het voorjaar, 

weer een buitengewoon heftige lawineval die, als gevolg van winden die uit Afrika komen, wel de werking 

zullen hebben van een zeer prikkelend en ik zou haast willen zeggen het evenwicht verstorend klimaat, 

gedurende enkele weken blijft gehandhaafd. Er zullen natuurlijk andere dingen ook onder lijden en wij 

zullen hier dan wel een voorbeeld gesteld krijgen hoe een klimaat tijdelijk de productie en vooral de 

prestatie van de mens kan beïnvloeden. 

 

Ik heb hiermee dan alleen nog Duitsland in dit Westelijk Europa over het hoofd gezien buiten Scandinavië 

en het Iberisch schiereiland. In Duitsland zijn de conflicten zodanig dat de crisis, die wij al voorzegd 

hadden tegen het einde van dit jaar, inderdaad tot zijn volle ontwikkeling is gekomen. Hiermee zal een 

andere regeringsvorm aan het bestuur komen. Dus het huidige systeem zal aan veranderingen 

onderhevig zijn, en dit wel ter handhaving van een regering die niet te nationalistisch gezind is. Hierbij 

zullen natuurlijk ook de bezetters enige hand in het spel hebben. Verder zullen zorg baren in het West-

Duitse gebied: daden van terreur en sabotage, die toenemen naarmate het jaar ten einde spoedt en die 

door verschillende ondergrondse organisaties, die gedeeltelijk nationaalsocialistische, gedeeltelijk 

communistische tendensen hebben, tot stand worden gebracht. Grote betogingen voor de eenheid van 

Duitsland, verder een opvallende abaisseringspolitiek, dus een bevredigingspolitiek van Rusland vooral 

waar dit Oost Duitsland aangaat, waardoor de toestand, die daar op het ogenblik zeer slecht is, weer 

aanmerkelijk zal verbeteren en vooral in de zomer zal de toestand daar weer dragelijk worden. Wanneer 

dit bereikt is, zal een hernieuwd voorstel voor de hereniging van Duitsland enig opzien baren. 

 

De Scandinavische landen zullen zich meer en meer trachten te distantiëren van een Westerse 

verdediging, omdat zij zeer sterk onder pressie staan van hun grote buurman. Randstaten zullen een 

hernieuwde, meer economische politiek vertonen, die - nadat de kopstukken zijn verwijderd - gericht zal 

zijn op het scheppen van een althans tijdelijke welvaart. Dit alles is in de lijn van de totale politiek van de 

Moederstaat, die beoogt haar industriële reserves te vergroten en vooral nog bepaalde uitvindingen, die 

op het ogenblik al in hun proefstadium onderzocht zijn, dus in het laboratorium onderzocht, op 

proefvelden zodanig te vervolmaken, dat zij als massaproduct ter beschikking kunnen worden gesteld.  

 

China zal ten opzichte van dit land door steeds groter wordende nationalistische tendensen een zeer sterk 

oprijzend verzet, vooral in enkele van de noordelijke provincies, een nieuw beeld te zien geven waarbij 

een z.g. Titoïsme van de Communistische Chinese Regering niet onwaarschijnlijk is. Dit wordt 

aangemoedigd natuurlijk door de vriendschappelijke houding, die in zo'n geval aangenomen zal worden. 

Dan hebben we verder in het Zuiden te maken met verschillende geschillen, die blijven bestaan.  
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In Indo-China zullen de Fransen langzaam maar zeker wat terrein verliezen, zonder daar de strijd op te 

geven. In Indië zelf zal de opbouw van verschillende staten en vooral de industrialisatie, dankzij de hulp 

van het buitenland, met buitengewone kracht ter hand worden genomen en de ongeregelde toestanden 

dan in de verschillende staten van het voormalige Brits-Indië zullen terugvallen tot praktisch nul. 

Daarmee zal echter hun politieke invloed in de wereld vergroot worden. Hun houding zal gericht blijven 

op het Westen.  

 

In Indonesië zullen we zien dat belangengroepen meer en meer juist de richting van het Oosten inslaan, 

dus dat communistische tendensen meer en meer de bovenhand krijgen en dit zal wel gepaard gaan met 

enige moeilijkheden. Wij kunnen hier echter rekenen op het ingrijpen van bepaalde groepen die kapitalen 

daar hebben ondergebracht, terwijl anderzijds de regering zelf, gedwongen om kapitaal uit het buitenland 

aan te trekken, tevens het hare zal doen om deze tendens zoveel mogelijk te onderdrukken. Dit zal 

echter niet met succes mogelijk zijn. Australië zal, omdat roofbouw gepleegd is, qua oogst een 

betrekkelijk slecht jaar hebben en dit slechte jaar zal zich reflecteren in de sociale omstandigheden van 

de arbeidersgroepen daar en als zodanig kunnen wij hier ook verschillende stakingen verwachten en 

waarschijnlijk ook een crisis van grotere duur en intensiteit. Dit geldt gedeeltelijk tevens voor Nieuw 

Zeeland. Op de archipel zullen wij niet veel bijzonders zien, zij het dan dat daar hernieuwd proeven 

zullen worden genomen met nieuwere wapens voor een groot gedeelte op het kernsplitsingthema 

gebaseerd. 

 

Amerika zelf zal een andere houding aan gaan nemen ten opzichte van de rest van de wereld, 

gedeeltelijk onder de druk van diegene, die zeggen: “wij willen slechts onszelf handhaven”, kunnen wij 

dus rekenen dat de steun die in directe geschenksvorm wordt gegeven aan de buitenwereld, 

aanmerkelijk wordt verminderd. Daarentegen zullen de Verenigde Staten premies stellen op prestaties in 

een volgens hen goed schema tot stand gebracht door de verschillende regeringen. Wij zullen verder zien 

een zeer ontstellende ontwikkeling in het geval Korea, waarbij verschillende schandalen naar voren 

gebracht worden. Het is aan te nemen dat dit tot een hernieuwde communistenjacht aanleiding geeft, die 

het gehele land tijdelijk in grote opwinding zal brengen. De industriële ontwikkeling van de Verenigde 

Staten gaat sterk vooruit. De eigen productie van levensmiddelen en genotsmiddelen - voor zover dit de 

landbouwsector betreft - zal zeer sterk achteruit gaan. Verschillende grote projecten zullen dit jaar 

begonnen worden die ten doel hebben om grote delen gebied, die op het ogenblik geheel of grotendeels 

van de moederaarde ontbloot zijn, tot hernieuwde vruchtbaarheid te brengen.  

 

De Zuid-Amerikaanse Staten zullen zich gaan distantiëren van de Verenigde Staten en doen dit uit een 

tweeledig oogpunt. Allereerst zal in Zuid-Amerika de totalitaire regeringsrichting meer en meer de 

voorkeur krijgen, ten tweede ziet men in Europa op dit ogenblik een grotere mogelijkheid tot handel en 

zelfs tot kapitaalaantrekking dan wel in de Verenigde Staten, omdat de condities door de 

kapitaalverstrekkers aldaar gesteld, grotendeels veel zwaarder zijn en volgens deze regeringen 

onredelijker dan de verschillende kapitaalsbeschikbaarstellingen die van andere delen van de Westerse 

wereld zullen worden gegeven.  

 

Ik heb nu alleen nog niet behandeld: Afrika. Afrika nu, blijkt in het Noorden een strijd voor zijn 

onafhankelijkheid te voeren, die ondanks de tegenspartelende houding van de belanghebbende Staten en 

zelfs de grote voorzichtigheid, waarmee internationale groepen die problemen naderen, toch tot 

successen zal voeren. Echter kunnen wij helaas niet zeggen, dat dit zich op een rustige wijze zal 

voltrekken, en zo zullen wij o.a. in de tweede helft van het jaar een grote opstandbeweging zien, die 

vooral tot uiting komt, voelbaar voor Europa, in Tunis en Algiers en Tanger, dus 3 gebieden. Verder zal 

opvallen een plotselinge verandering van tactiek van de negerrepubliek Liberia, waarbij door deze 

republiek steun wordt verleend aan opstandige bewegingen van inboorlingen. Dit zal ook leiden tot 

moeilijkheden voor diegenen, die daar nog koloniale gebieden bezitten en wij kunnen niet rekenen dat 

bestaande opstandige bewegingen in het komende jaar geheel bedwongen zullen worden. Zij zullen wel 

op de achtergrond worden geschoven in zoverre het de berichtgeving betreft, maar zij zullen blijven be-

staan en als een kankerend kwaad doorvreten aan de huidige organisatievormen. In het zuiden van 

Afrika zullen wij een verscherping van de geschillen zien, waarbij het natuurlijk komt tot meerdere 

stakingen, opstanden en dergelijke, echter wordt hierin - laten wij zeggen - oktober ongeveer een modus 

vivendi gevonden waardoor beide partijen, althans voorlopig bevredigd zijn, en hiermee zal een deel van 
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de z.g. apartheidswetten vervallen. Dit is een zeer belangrijk iets, omdat het meebrengt een val van het 

huidige regiem. 

Ik geloof dat ik nu de politieke verhoudingen voldoende geschetst heb met hun economische gevolgen.  

 

Ik wil nu t.o.v. de wereld wijzen op andere verschijnselen. Zoals U weet bestaat er een wisselwerking 

tussen de gesteldheid van de mens en de aarde zelf. De gespannen, zeer gespannen houding van een 

groot gedeelte van de mensheid en de lakse apathie van een ander deel van de mensheid heeft geleid 

ook in de aarde tot een verstoring van bestaande evenwichten. Zo kunnen wij hernieuwd verwachten 

aardbevingen en uitbarstingen. Aardbevingen en uitbarstingen zullen zich vooral doen merken deze keer 

in het Amerikaanse gebied en wij hebben dan te verwachten een meer dan normaal hevige aardbeving en 

vulkanische verschijnselen in de Andes en een ramp wat dat betreft in het gebied van de staat Chili.  

 

Verder zullen wij te maken krijgen met aardverschuivingverschijnselen van grote omvang plus enkele 

aardbevingen van minder belang in Amerika. Wij zullen verder zien, dat vooral op de Stille Oceaan, maar 

ook in de Caribische Zee optredende wervelwinden grote schade zullen veroorzaken en door een van 

deze rampen zal tevens een zeer grote brand in een opslagplaats van olie en benzine en dergelijke tot 

stand komen, waarbij een gehele stad praktisch in de as wordt gelegd. Dat is te verwachten in de tijd van 

juli-augustus. Grote stormen zullen het verkeer tussen de vaste landen bemoeilijken op de Atlantische 

Oceaan en betrekkelijk vroeg in de tijd zullen drijvende ijsbergen worden gesignaleerd, die verder dan 

normaal zuidelijk doordringen. Enkele scheepsrampen zullen het resultaat hiervan zijn, maar geen ramp 

zal zo ernstig zijn, dat hierdoor een groot aantal mensenlevens verloren gaat. Als een ander natuurver-

schijnsel is bovendien nog interessant een serie storingen, die vooral de radioberichtgeving zullen treffen 

n.l. een serie magnetische wervelstormen, die de ontvangst van radio programma’s zowel als 

boodschappen zeer bemoeilijk in de maanden februari begin maart. 

 

Nu moet ik eens even nadenken of ik nu wel werkelijk alles gezegd heb. O ja, dit is ook nog belangrijk: 

In het Middellandse zeegebied zullen zich enkele zeebevingen voordoen en een hernieuwde grote 

activiteit van de vulkanen daar zal wijzen op grote spanningen onder de aarde, waarbij wij echter niet 

bang hoeven te zijn dat dorpen worden vernield. Mexico en de verschillende staten op de landengte van 

Panama, daar die kanten uit, zullen zeer zeker wel te lijden krijgen onder vulkanische uitbarstingen en in 

dit geval zullen inderdaad een drietal dorpen worden vernietigd en één stad door de asregen zodanig 

worden getroffen, dat het verkeer daar langere tijd stil ligt en dat er veel sterfgevallen zijn door 

vergiftiging van de ademhalingswegen. Ik zou dan verder nog kunnen vertellen dat besmettelijke ziekten 

in meer dan normale mate op zullen treden in het komende jaar, maar dat dit voor Nederland geen 

buitengewone betekenis heeft en omdat een epidemisch verschijnsel niet te verwachten is op dit gebied, 

kunnen wij dit terzijde stellen.  

 

Wel interessant is het dat verschillende nieuwe uitvindingen in dit jaar hernieuwd grote omwentelingen 

tot stand zullen brengen. Daarbij zijn o.a. publicaties op medisch gebied, enkele nieuwe geneesmiddelen, 

die zeer de aandacht zullen trekken, een nieuw procedé dat het vervaardigen van weefsels met een 

ongewone weerstandskracht, die bovendien volledig vuurvrij zijn, vuurvast zijn dus, en in sterke mate 

warmte-isolering, behoren wel tot de voornaamste gebeurtenissen. Dit is een van de voornaamste ge-

beurtenissen geloof ik wel in de sector die Uw speciale belangstelling heeft dat deze goederen aan het 

eind van het jaar in de gebruiksmarkt in ruime mate aangeboden worden. 

 

Dan kan ik alleen nog wijzen, en dat is een bijkomstigheid verder, dat er een gebrek, een wereldgebrek 

zoals men dat noemt, aan vlees zal ontstaan en dat dit niet gecompenseerd kan worden door uiterst 

ongunstige voorwaarden voor aanvoer. Hierdoor zullen ook verschillende van de Zuid-Amerikaanse 

staten lijden en ik geloof te mogen zeggen dat het meest getroffen daardoor zal zijn Argentinië. 

Argentinië waar dan ook wel weer enige onlusten zijn te verwachten, die echter op de bekende wijze daar 

weer snel onderdrukt zullen zijn. Ik meen vrienden, dat ik hiermede voor een voorlopig overzicht voor 

het komende jaar voldoende gezegd heb. Als ik op bepaalde punten niet duidelijk genoeg ben geweest 

dan kunt U mij dus verzoeken dit aan te vullen. 
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Vraag: Mag ik U iets vragen? U hebt niets over Russen gezegd. 

Antwoord: Ik heb Rusland alleen aangestipt in zijn - laten we zeggen - politieke verhouding t.o.v. de rest 

van de wereld, omdat voor U de verdere ontwikkelingen daar van minder belang zijn, maar ik wil wel 

deze tekortkoming nog even inhalen. Rusland vertoont op het ogenblik een streven om meer voor de 

verbruiksmarkt te produceren. Als resultaat zullen we zien dat de wordingssituatie vooral in de buurt van 

de grotere steden en hun industriegebieden aanmerkelijk verbeterd zal worden. Wij kunnen verder zien 

dat meer goederen ter beschikking worden gesteld voor consumptie en dat zelfs een prijsdaling op vele 

gebieden op zal treden. Dit is mogelijk door het gebruik dat men maakt van de industriële grond-

stofbronnen van de Satellietstaten. Men tracht hiermee dan een nieuwe stimulans te scheppen om de 

productie op te voeren, iets wat in de laatste jaren slechts zeer moeilijk mogelijk was, en in vele gevallen 

niet mogelijk. Tot een vergroting van de militaire macht zal niet worden overgegaan, wel zal de militaire 

opleiding van jeugdgroepen sterk worden uitgebreid. Omwentelingen in de militaire leiding zijn op dit 

ogenblik nog niet te verwachten, en het enige wat wij in het komende jaar wel kunnen verwachten dat is 

een verandering in de machtsgroepering in het Kremlin. Is dit voldoende voor U?  

 

Vraag: Oostenrijk hebt U nog niet genoemd. 

Antwoord: Oostenrijk heb ik inderdaad niet genoemd omdat Oostenrijk aan ongeveer dezelfde invloeden 

onderhevig is als Duitsland. Hier spelen ook de invloeden van West en Oost een politiek schaakspel met 

elkaar en wij kunnen dus ook rekenen op dezelfde acties maar met een minder beperkt nationalistische 

inslag dan in Duitsland. Verder valt ook dit gebied onder de genoemde rampen. Ook hier zult U dus 

rekening moeten houden met een meer dan normaal lawinegevaar, enkele overstromingen o.a. grote 

overstroming van de rivier "de Muur", die door een stuwing een deel van haar dal wel zeer grondig zal 

schoonvegen, maar al deze dingen zijn niet van een wereldschokkend belang en als zodanig acht ik het 

dan ook niet noodzakelijk om aan Oostenrijk apart nog een hoofdstuk te wijden. 

 

Vraag: De Ladythird-uitvindingen, betreffen deze kanker, als ik vragen mag?  

Antwoord: Zij betreffen een outside-bestrijding van tbc, veranderde behandeling voor suikerziekte en op 

het gebied van kanker zullen zij wel voorbijgaand zijn maar niet van ingrijpende aard, zodat we het 

komende jaar niet op grote ingrijpende veranderingen hoeven te rekenen. Wij kunnen wel rekenen met 

experimenten op dit gebied die ten dele bevredigend zijn.  

Kan ik hiermede dan dit onderwerp voor hedenavond besloten achten, vrienden? Nu zal ik het woord 

overgeven aan de volgende spreker. (zie de volgende lezing: Schijn en wezen van blijvende schoonheid 

van 12 december 1952) 
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