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PROGNOSE VOOR HET JAAR 1958 
 

 
27 december 1957 
 
Goedenavond vrienden.  
Ik mag allereerst beginnen met erop te wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Op een 
avond als deze is het bijzonder van belang dat u dit beseft. Verder zou ik u willen verzoeken 
eventuele vragen die u stellen wilt na de pauze, zoveel mogelijk althans op schrift te stellen. Dit 
leidt tot een kortere en betere formulering van uw vraag en bespoedigt het geven van het 
antwoord te zeerste. 
Dan de kwestie prognose. U zult begrijpen, dat onze prognoses gebaseerd zijn op bepaalde feiten 
en waarden. Deze zijn niet altijd zuiver of redelijk in de tijd vast te leggen; u zult mij dus 
toestaan, dat ik u allereerst duidelijk maak op welke wijze wij komen tot onze voorspellingen en 
welke betekenis eraan kan worden gehecht.  
 
Een prognose, zoals wij trekken, berust op oorzaak en gevolg. Oorzaak en gevolg echter is een 
Wet, die binnen het geestelijke ligt besloten bij het individu. In elk individu bestaat dus wel 
degelijk een mogelijkheid om tot prognostische uitlatingen te komen, maar de vrije wil maakt een 
scherpe verandering hiervan mogelijk. Naarmate echter de massa groter wordt, wordt het totaal 
van de vrije wil genivelleerd door tegengestelde afwijkingen van de normale lijn, zoals die door 
ons wordt gezien. 
Bijvoorbeeld, wanneer ik zeg: op dat en dat punt zullen de mensen samenkomen over zo en 
zoveel tijd, dan houd ik rekening met de beginrichting van de beweging van het totaal. Ik houd 
verder rekening met het huidige tempo, de huidige ontwikkeling. Daarop baseer ik mijn prog-
nose. Wanneer ik nu te maken heb met 10 mensen is het zeer goed mogelijk, dat zij van dit pad 
afbuigen. Heb ik te maken met 100 mensen, die allen zich hetzelfde doel gesteld hebben, dan is 
die afwijking al onwaarschijnlijker. Wanneer ik echter te maken heb met 10.000 mensen, is het 
zeker, dat dat doel bereikt zal worden; waarschijnlijk iets later of vroeger dan ik heb gezegd, 
maar in een zodanige menigte (omvang?) nog, dat hier inderdaad van een voor iedereen kenbare 
bereiking sprake is. 
Verder hebben wij natuurlijk ook nog te maken met de moeilijkheid, dat het niet altijd dienstig 
wordt geoordeeld om "den volke kond te doen" van alles wat gebeurt. Voorspellingen over 
ongelukken e.d. zullen over het algemeen kenbaar uitkomen. Die vindt u in elk dagblad terug. 
Mededelingen betreffende wetenschappelijke ontdekkingen worden heel vaak teruggehouden. 
Zo is ons bv. bekend, dat een reeks beëindigde ontdekkingen thans al enkele jaren achter slot en 
grendel blijven. Het neemt niet weg, dat wij deze ontdekkingen voorzegd hebben, maar zij 
worden niet openbaar gemaakt. Dit houdt - gezien het onderzoek en het verloop, zoals wij dat 
zagen - voor ons geen enkele verschil in. 
 
U zult dus begrijpen, dat de controle op wat wij zeggen soms moeilijker is, dan u denkt. In de 
tweede plaats zult u ook begrijpen dat, vooral waar het gaat om individuen of betrekkelijk kleine 
groepen, een deviatie van het door ons gesteld gemakkelijk mogelijk is. Voorbeeld: wij voorzien 
de dood van een staatsman; door omstandigheden door ons niet te voorzien (toen afhankelijk 
van de vrije wil van enkele individuen), resulteert dit alleen in een moordaanslag. 
Verder voorzien wij een reeks van vliegtuig- en treinrampen. Door het besluit van één enkeling 
zal een vliegtuig niet starten, hierdoor verandert de gehele lots- en de oorzaak en gevolgslijn. 
Waar dus een voorspelling door ons wordt gedaan betrekking hebbende op één individu en onder 
controle staand van één individu, hebben wij een betrekkelijk klein zekerheidspercentage. Dit 
belooft juistheid van voorspelling, niet gerekend juistheid van tijd, voor besluiten liggende niet bij 
één mens (staande onder een voortdurende en heftige druk van de massa) ongeveer 35%. 
Hetzelfde voor iemand, die wel onder pressie van de massa staat, ongeveer 40 - 60%.  
Besluiten van kleine groepen, voorspellingen over kleine groepen, gebeurtenissen, die over het 
algemeen niet meer dan 100 of 300 personen bedreigen, een zekerheidspercentage rond de 
45%. Van grotere massa's, een zekerheid van 80 tot ongeveer 93%. Ik geef u deze percentages, 
opdat u bij de beoordeling van wat wij zo dadelijk gaan zeggen, deze toe kunt passen. Dan is het 
verder wel erg moeilijk om de dingen precies zo te zeggen, als wij menen, dat zij gaan gebeuren. 
Er bestaan belenmeringen, die ons soms dwingen vaag te zijn. Deze vaagheden kunnen gelegen 
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zijn in de volgende redenen: mededelingen, die aanleiding zouden kunnen geven tot speculatie, 
mededelingen die politieke onrust zouden kunnen zaaien, mededelingen die schadelijk zouden 
zijn voor een deel van de aanwezigen, ofwel voor andere personen die hieronder sterk te lijden 
zouden krijgen. Ook hier dus een beperking en een belemmering. Dit neemt niet weg, dat wij 
menen met een betrekkelijk grote zekerheid een algeheel verloop van de gebeurtenissen te 
kunnen voorspellen. 
Verder houdt het in, dat wij in deze voorspelling een benadering geven, waarbij de tijdsaan- 
duidingen liggen volgens de huidige toestand, zoals zij vanuit ons geestelijk bestaan zichtbaar en 
kenbaar is. Dit houdt in, dat in sommige gevallen u van mij zult horen enkele niet vervulde 
voorspellingen betreffende dit land, dit werelddeel, en dat deze wetenschap zich dan in het 
komende, of komende jaren zal verwerkelijken. Dit heeft zijn reden. Wij zijn n.l. niet in staat om 
volledig nauwkeurig elk tijdsmoment te bepalen en te berekenen zonder daarvoor gebruik te 
maken van middelen, die volgens de leiding van deze groep althans, niet gebruikt mogen 
worden. Als U dit allemaal duidelijk is, dan geloof ik dat wij over kunnen gaan tot het vaststellen 
van de toekomstige ontwikkelingen volgens de huidig bestaande stromingen. 
 
Ik begin allereerst met vast te stellen, dat het jaar 1958 in veel opzichten zal behoren tot de 
uitzonderingsjaren, daar het zowel geestelijk als op stoffelijk gebied een punt van algehele 
omwenteling kan betekenen. 
Dit houdt niet in, dat wij deze omwenteling als een zuiver stoffelijke, of zelfs als een stoffelijk 
gemakkelijk kenbare zien. Maar de aarde wordt beheerst door invloeden, die gedeeltelijk uitgaan 
van de geest, gedeeltelijk vanuit de kosmos. Het feit, dat veranderingen in de kosmos haar 
weerkaatsing vinden op aarde, doet ons stellen dat kenbaar zullen worden: een plotseling 
versterking van geestelijke invloeden op deze wereld; een verandering van denkwijze, die zich 
waarschijnlijk binnen enkele maanden af zal spelen en die grote delen van veel volkeren zal 
beïnvloeden; een vrijheidsdrang, die veel van de thans bestaande meer absolute staten 
ongetwijfeld in moeilijkheden zal brengen; natuurverschijnselen, die evenzeer op aarde nadruk 
zullen geven aan de geestelijke omwenteling, die plaats vindt. 
Toch geloof ik niet dat zal mogen worden gesproken van een wereldoorlog. Wel verwachten wij, 
dat op veel gebieden een strijd kenbaar zal worden. Dit houdt ook in het ontstaan van revoluties 
en opstanden en ontstaan van spanningen e.d. op politiek, sociaal en economisch terrein.  
Om enkele punten te noemen, waar politiek en economisch ongetwijfeld de strijd sterk zal 
ontbranden: versterking van conflicten in de Arabische Liga. Dit waarschijnlijk gepaard gaande 
met een zeer onaangename verandering voor Israël en een hernieuwde en sterke dreiging voor 
het thans bestaande regime in Egypte. Verder strijd, opstanden in China, hernieuwde opstanden, 
waarschijnlijk van grote omvang, meer dan in het afgelopen jaar, binnen de Russische gebieden 
en ook in enkele satellietstaten. Een grote economische strijd ontbrandend tussen de federalis- 
tische gedachte en de help-u-zelf-gedachte in de Verenigde Staten, die ongetwijfeld bij een 
depressie op de arbeidsmarkt een karakter zal krijgen, dat hier en daar veel lijkt op plaatselijke 
opstand. Ook kan verder nog worden gewezen op een zeer grote politieke spanningen, die Japan 
voor onverwachte beslissingen zal plaatsen. Dit alles zal het jaar 1958 ongetwijfeld maken tot 
een jaar dat onrustig is. 
 
Er zijn echter ook veel goede punten, vele mogelijkheden ten goede van het jaar te noemen. Om 
deze echter duidelijk uiteen te zetten wil ik hier slechts kort samenvatten en later deel voor deel 
en staat voor staat trachten aan te geven, welke (uit)werking deze hebben.  
In de eerste plaats, de optredende geestelijke factoren betekenen een vergroting van 
vindingrijkheid in veel gebieden. Improvisatie op wetenschappelijk en industrieel gebied zal in 
veel gevallen noodoplossingen bieden, die op de duur misschien zelfs gecontinueerd worden en 
dus tot blijvende oplossing gepromoveerd worden. Wat de geneeskunde betreft zullen ook overal 
nu plotseling nieuwe aspecten zich plotseling openbaren en deze aspecten brengen met zich mee 
een vergroting van de volksgezondheid, vooral in die gebieden, waar artsen niet, of in kleine 
mate aanwezig zijn. Het betreft hier o.a. nieuwe vormen van antibiotische geneesmiddelen, 
verder eenvoudige behandelingsmethoden voor veel kwalen, die tot nog toe slechts operatief 
konden worden benaderd. Ik weet, dat deze oplossingen noodoplossingen zijn, althans volgens 
het huidig inzicht, maar verwacht, wanneer dezen toepassing vinden, dat zij in grote mate ook in 
de wèl van voldoende dokters voorziene gebieden gebruikt zullen worden. 
Een ander gunstig aspect is het veranderen van de godsdienstige strijd in veel gebieden, waarbij 
de religieuse samenwerking, ondanks de vaak toenemende onverschilligheid van de kerkelijke 
gelovigen, voor de kerkelijke politiek gekozen richtingen ongetwijfeld een godsdienstvrede 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

3 

brengt, die in velerlei terrein een bijzonder stimulerende invloed zal hebben op economie, maar 
ook op het staatsbestel. Een uitzondering moet ik hier maken voor de gebieden in Zuid-Azië, 
waar integendeel godsdienststrijd en het opleven van nieuwe sekten moeilijkheden zullen baren. 
Zuiver economisch gezien, allereerst, wil ik dan het volgende vastleggen: een toenemende mate 
van overproduktie, van een afnemend vermogen bij de privaatverbruiker, leidt tot een stilleggen 
van fabrieken, een vermindering van productie in veel bedrijven. Dit doet ongetwijfeld ook zijn 
invloed gelden op de markt in ruwe materialen. Dit betekent dat sommige gebieden, die 
hoofdzakelijk hiervan bestaan, een betrekkelijk grote klap zullen krijgen.  
Verder zal er een schaarste ontstaan van velerlei landbouwproducten, vooral uit tropische 
regionen. Dit zal een prijsopdrijving van veel artikelen in de hand werken en ongetwijfeld ook 
verder voor de verbruiksmarkt in de meer gematigde zones zijn gevolgen met zich brengen. 
Hierdoor zullen veel plaatselijk vervaardigde, z.g. ersatzproducten, vervangingsmiddelen, opgeld 
maken en zal in veel gevallen de oorspronkelijke kruiderij, specerij, rubber e.d. vervangen 
worden door synthetische middelen, die de verbruiker evenzeer bevredigen. 
 
Wat betreft de handelsbalansen van verschillende staten kan worden opgemerkt, dat gezien de te 
grote belasting, die veel staten thans hun bedrijven en ook hun burgers op moeten leggen, hier 
zeer grote moeilijkheden op commercieel gebied kunnen ontstaan. Die zullen leiden tot een  
werkelijke verarming door het zogenaamd op juiste hoogte brengen van kapitaalswaarden en 
nominale kapitalen door nieuwe emissies, daarnaast door verliezen op de beurs, waar de 
waardemeter langzaam maar zeker dalende blijft.  
Mag het in het afgelopen jaar gelukt zijn om verschillende onbeheerste dalingen in betrekkelijk 
korte tijd op te vangen, dit dank zij zeer grote staatsmiddelen, zowel gebruikt door stabilisatie 
van de Nederlandse beurs, als ook van de beurzen in New-York, Londen en Berlijn, kan toch 
worden gezegd, dat dit jaar dergelijke manipulaties waarschijnlijk niet meer zullen lukken. Over 
het gehele bestel van de wereld bestaat groot gevaar voor een sterker optreden van inflatoire 
invloeden die op het volksinkomen een zodanig stempel drukken, dat hierbij niet meer gesproken 
kan worden van een redelijke beloning van de arbeid. Het onmogelijke van sparen in gelden 
brengt met zich mee, dat sommige waarden clandestien zullen stijgen, waarbij ik denk aan 
juwelen, goud. Verder zullen in sommige gevallen de speculatieve aandelen gedurende korte tijd 
in het komende jaar veel opgeld doen. 
 
Dat staten, die niet goed georganiseerd zijn, en hier bedoel ik op het ogenblik niet Indonesië, 
waar sommigen van u nu aan denken, maar zeker ook veel andere staten, zullen door 
ondeskundig beleid van hun regeerders voor het volk ook weer grote schade moeten onder- 
gaan, wat tot een verarming leidt. De verwaterde politieke systemen van de laatste tijd zullen 
vaak dan ook herleven met hernieuwde felheid, zodat het politiek streven in het komende jaar 
het meer strijdvaardige karakter krijgt, wat het had in de jaren 1927-1928, bv. in Nederland. Dat 
hierbij soms geweld zal worden gebruikt, pressie zal worden uitgeoefend op kiezers e.d. is te 
verwachten. 
Sociaal en economisch gezien zijn de problemen van de wereld zodanig, dat geen gehele 
oplossing ervoor kan worden gevonden. Dat de oplossingen, die men aan zal bevelen binnen 
enkele (jaren, zullen) lapmiddelen blijken te zijn, terwijl daartegen vaak aan de kleine 
ondernemer, de privaatpersoon werkende voor eigen rekening, gelegenheden worden geboden 
zoals zelden tevoren, zal ongetwijfeld een zekere stabilisatie van de economie mogelijk maken, 
misschien reeds tegen het eind van 1958, waarschijnlijker eerst in 1959. 
 
De wetenschap bevindt zich evenzeer in een kritiek stadium. Te verwachten zijn verdere 
uitvindingen op het gebied van kankerbestrijding, van hartonderzoek; nieuwe metoden voor 
genezing, waarbij men wederom ook zal spreken over middelen, die de ouderdom verdrijven, dit 
echter met weinig succces. Verder zal de verontreiniging van de lucht boven grote steden 
aanleiding geven tot ernstig onderzoek en ongetwijfeld ook tot maatregelen, die in sommige van 
de grote steden zelfs kunnen leiden tot een bannen van alle door benzine- of verbrandingsmoto-
ren aangedreven voertuigen uit de binnenstad. Dit niet voor Nederland waarschijnlijk, of slechts 
in zeer beperkte mate. Men kan zich dat hier niet permitteren. 
Dan wil ik erop wijzen, dat de wetenschap ook op het gebied der electronica in het afgelopen jaar 
zeer bijzondere en nieuwe ontdekkingen heeft gedaan, vooral t.o.v. zogenaamde denkende 
machines met "feedback", waarbij dus automatische correcties kunnen plaats vinden en de 
machine, zij het binnen vastgestelde perken, een besluit- en handelingsmogelijkheid heeft, die 
ons doet denken aan een beperkte vrije wil. Hiervan zal gebruik worden gemaakt in die districten 
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en streken, Waar men nog over voldoende kapitaal voor de aanschaffing ervan kan beschikken, 
terwijl gelijktijdig grote arbeidsmoeilijkheden ontstaan. Ik denk hier niet aan de Verenigde Staten 
alleen, maar ook aan bepaalde grote firma's, die zich in het Nabije- en Verre Oosten ophouden 
met mijnbouw en dergelijke exploitaties. Het is begrijpelijk, dat deze uitvinding van de 
electronica ook op de massaproduktie haar stempel zal drukken en als zodanig de concuren- 
tiepositie van middelmatige bedrijven aanmerkelijk moeilijker maakt. Daartegen zal de kleinere 
firmant, die handwerk levert, meer op het ogenblik opgeld kunnen doen gezien de kwaliteit, die 
nu eenmaal door de machineprodukten toch niet te evenaren is. 
 
Dan op militair gebied. Het zoeken naar overeenkomsten is in het afgelopen jaar uitgelopen op 
een reeks van mislukkingen. Het onderling wantrouwen was zeer groot. Hoe groot dit 
wantrouwen in beperkte en hogere kringen is, kan men ook zich thans niet realiseren. Dit houdt 
bv. in, dat redevoeringen uitgesproken bij conferenties e.d. heel vaak slechts voor het volk 
bedoeld zijn, terwijl de werkelijke afspraken diep geheim worden gehouden en blijk geven van 
een grote onzekerheid van veel regeerders, die nog niet weten in welke richting verder te gaan. 
Dit brengt voor de staatslieden grote moeilijkheden met zich mee. Eisenhower zal ongetwijfeld in 
het komende jaar lichamelijk zowel als politiek nog veel tegenslagen te boeken hebben. De 
langzaam dalende invloed van Amerika op Europa zet zich in het komende jaar voort en brengt 
gelijktijdig een opvlammen van Amerikaans isolationisme. Dit versterkt de moeilijke positie, 
waarin op het ogenblik de Amerikaanse staatslieden zich bevinden. 
De Russische pogingen om een tweeledige politiek te volgen, waarbij men naar het buitenland 
toe een andere houding aanneemt dan binnenlands, zal een verscherping ondergaan, die 
mogelijkerwijze in het komende jaar - waarschijnlijk in de zomermaanden - zal leiden tot grote 
onthullingen, waarbij het Westen ernstig geschokt zal zeggen te zijn door de trouweloosheid van 
de communistische machthebbers. Ik wil erbij opmerken, dat dit laatste niet juist is. Er is geen 
sprake van een trouweloosheid, maar van een eenvoudig niet gelijktijdig in eigen land kunnen 
verkondigen van wat men hoopt, dat de buitenwereld zal aanvaarden. Men zoekt ook hier naar 
vrede, maar zal die waarschijnlijk niet vinden. 
Militair gezien zullen verder belangrijk blijkende expedities gemaakt (worden) zowel naar de 
Zuid- als naar de Noordpool. Belangrijk zal bovendien blijken, dat bij de verschillende 
manifestaties vanwege het geofysisch jaar, Amerika troeven achter de hand heeft gehouden, die 
zodanig geheim zijn, dat zij eerst door een toeval aan het licht zullen komen. Er zal dan tevens 
scherpe kritiek worden uitgeoefend op de verdeeldheid van de verschillende delen van de 
strijdkrachten van de Verenigde Staten. Dit zal aanleiding geven tot een Russisch commentaar, 
dat kort erop bekend wordt, namelijk, commentaar t.o.v. bepaalde technische vorderingen, die 
zullen blijken niet bewezen te zijn. Ja, wat meer is, daar zal blijken, dat veel niet gepubliceerde 
mislukkingen zijn gevolgd op en vooraf gegaan aan de enkele experimenten waarmee men de 
wereld heeft verbaasd. Toch zal de westerse wereld er goed aan doen rekening te houden met 
een scherpe technische vooruitgang, ook in het komende jaar, van het zogenaamd Oostblok. 
 
Nederland.  
In Nederland staat de regering voor zeer moeilijke beslissingen, die kunnen leiden tot een 
ingrijpen, dat zeker ook in het buitenland opzien zal baren en dat thans ongeruste geesten in Ne-
derland toch weer enige overtuiging zal geven dat men niet zonder meer alles prijs geeft.  
Ik doel hier op maatregelen, die ten dele in het afgelopen jaar reeds getroffen zijn. Het volvoeren 
van deze maatregelen zal ten dele plaats vinden tegen de wil van het kabinet in, daar 
omstandigheden enkele bevelhebbers dwingen tot een zelfstandig optreden. Nederland zal 
echter, zoals in het verleden, trachten de militairen te desavoueren (laten vallen; Red.) hierin. De 
mogelijkheid bestaat dus, dat enkele sucsessen worden behaald, die Nederlands positie vooral in 
Azië er iets beter doen uitzien dan thans. Toch mag niet gerekend worden met een terugkeer van 
oude condities. Integendeel.  
Voor de Nederlandse onderdanen, die zich bevinden in het gebied van Indonesië zullen nog zeer 
veel en grote moeilijkheden rijzen, waarbij ook alle protesten, zelfs van de U.N.O., niet veel uit 
zullen uithalen, omdat door een weg van voortdurende ontwijking, voortdurend hernieuwde 
formulering, men zal trachten in de ogen van de buitenwereld een bestaande toestand te blijven 
rechtvaardigen. Indonesië zal ook moeilijke tijden tegemoet gaan. 
Voor Nederland betekent dit een verlies van inkomen, dat ongetwijfeld ook in Nederland de 
economie een zekere weerslag zal geven. Die weerslag Wordt evenzeer gevoeld in andere staten, 
die grote beleggingen hebben in het Indonesisch gebied. 
Wat betreft hetgeen Wij reeds vroeger opmerkten omtrent in Nederland optredende stakingen en 
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stakingsmogelijkheden, moeten wij zeggen, dat de spanningen grotendeels binnenhuis zijn 
opgelost, maar desalniettemin steeds scherper op de voorgrond komen. Er zal een ogenblik 
komen, waarschijnlijk al in het begin van dit komende jaar, waarin noch de regering noch de 
arbeidersbonden meer toe kunnen geven aan op zichzelf niet ongerechtvaardigde arbeiderseisen 
in bepaalde vakbonden. Dit leidt tot acties als vertraging, stakingen en het stellen van looneisen. 
De moeilijkheden, die hierin ontstaan zullen in Nederland weliswaar niet ontwrichtend zijn, maar 
toch voor sommigen toch wel onaangenaamheden veroorzaken. 
Verder denk ik aan een zeer fluctuerende koop, vooral voor de middenstand van groot belang. De 
aankopen zullen zich laten zien in topvlagen, gevolgd door perioden van absolute kooprust, ja, 
misschien zelfs van koopstaking. Verder: verzet tegen stijging van prijzen bij levens- en 
verbruiksmiddelen, die steeds meer wordt uitgedrukt. Een steeds groeiende wrevel omtrent 
prijsverhoging van de staatsbedrijven met de langzaam groeiende noodzaak hier althans iets aan 
te doen. 
 
Dat het Koninklijk Huis ook in het komende jaar niet zonder smarten en leed zal blijven, is een 
treurig, maar niet te vermijden feit. Wij hopen dat dit zich niet in de volle felheid zal uitstrekken, 
waarin het zich volgens de huidige maatstaven doet aanzien, daar factoren tot mildering 
aanwezig zijn die niet helemaal volgens oorzaak en gevolg beredeneerd kunnen worden. Hier 
hangt té veel af van de gevoelsreacties van enkele mensen om een zuiver oordeel te kunnen 
vellen. Zeker is wel, dat ook dit voor Nederland enige moeilijkheden zal brengen. 
Wat de regering zelf betreft, deze zal zich steeds meer in het nauw gedreven voelen, daar een 
werkelijke eenheidspolitiek, door het gehele kabinet te voeren, onmogelijk blijkt. Het zich 
toespitsen van bepaalde belangen en partijen t.o.v. elkaar, zou zelfs tot demonstratieve 
kamerdebatten aanleiding kunnen geven, die geen feitelijke invloed op het verloop van de 
gebeurtenissen hebben. 
Nederland zal verder, naar wij vrezen, in het begin van het komende jaar een vliegtuigramp 
hebben aan te tekenen. Ook zal kunnen gesproken (worden) van enkele rampen of ongelukken 
met vliegtuigen op militair terrein, waarvan een enkel ook weer enkele burgers zal treffen. Het 
treinverkeer is eveneens in de eerste maanden van het komende jaar nog steeds bedreigd door 
ongelukken, door invloeden, die ongevallen e.d. helpen veroorzaken. Ook daar is weer rekening 
te houden met storingen. Storingen in het openbaar vervoer van de grote steden zijn eveneens 
wel te verwachten. Zij zullen de vorm aannemen van ongevallen, kleine stakingen, bv. het 
wegvallen van stroom op het elektrisch net, moeilijkheden met personeelswerving, of een groot 
verloop van personeel e.d. Ik meen, dat dit voor de burgers niet van al te groot belang is. 
De tendens om prijzen te verlagen, die in de laatste tijd steeds scherper naar voren kwam, is niet 
het gevolg van een werkelijke prijsdaling, maar slechts van een financiële nood in sommige 
bedrijven, een poging om eigen markt te behouden van anderen. Deze strijd, voor de verbruiker 
gunstig, zal op de duur moeten leiden tot hernieuwde prijsverhogingen op verschillend terrein. 
Het is jammer, dat geen werkelijke en blijvende prijsdaling kan worden vooruit gezegd. 
Integendeel, wanneer de prijzen dalen, zal dit gaan ten koste van kwaliteit. De daling van de 
prijzen van koffie en ook in zekere mate van thee zal evenmin blijvend zijn. Men zal trachten de 
daar ontstaande schaarste van de laatste tijd op enigerlei wijze weer in te lopen. Tabaksartikelen 
zijn niet zo bedreigd als de voornemens van de minister van financiën doen vermoeden. En wel 
omdat op de duur hier een té groot verzet zou kunnen rijzen. 
Dan moet verder nog gewezen worden op de mogelijkheid van een ongeluk in een van de mijnen, 
dat niet al te veel slachtoffers zal vergen, gezien de goede voorzieningen, maar toch ook weer 
een zeker stempel van ongeluk drukt op het land. Over het algemeen gezien, een prognose, die 
niet een verstoorde rust van Nederland op de voorgrond stelt, maar toch zeker wel een depressie, 
die zich in het komende jaar op velerlei gebied kenbaar maakt. 
 
Hiertegenover staat, dat wij verwachten, dat de geestelijke opbloei van Nederland ten goede zal 
gaan, dat verder de Nederlandse wetenschapsmensen met hun ontdekkingen en vernieuwingen 
van processen ongetwijfeld ook in het buitenland een goede naam zullen krijgen. Wat de 
riviergebieden betreft zal, ondanks alle voorzorgen, het gevaar voor overstroming voor enkele 
kleinere gebieden zeker niet uitgesloten zijn. 
Verder wil ik nog wijzen op een waarschijnlijk aanmerkelijke daling van de revenuen uit 
vreemdelingenbezoek, die vooral in kustplatsen en op daarop ingestelde plaatsen ongetwijfeld 
ook weer een vermindering van koopkracht met zich brengt.  
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België.  
In het komende jaar zal België ook weer enkele verrassingen doen zien. Al wat gezegd werd over 
economische crisisen, zal ook gelden voor België. Daaraan is helaas niet te ontkomen. De 
vergroting van vreemdelingenverkeer zal daar echter vooral rond de grote steden, zeker 
milderend optreden. Bovendien kan daar in het Koninklijk Huis een verandering worden 
verwacht, die ongetwijfeld veel Belgen met vreugde zal kunnen vervullen. Verder wil ik nog 
zeggen, dat industriële geschillen in de omgeving van Seraing zeer waarschijnlijk zijn. Ook in de 
mijngebieden zullen geschillen en ongelukken niet uitblijven, terwijl verder een treinramp wordt 
verwacht in het zuiden van België, waarschijnlijk op de Parijse lijn. 
 
Luxembuurg. 
Luxemburg zal als hoofdkwartier van veel buitenlandse firma's langzaam maar zeker een goede 
naam krijgen in het komende jaar en zich de zetel zien van enkele grote bedrijven die daar hun 
administratie samentrekken voor veel Europese takken. Dit zal daar ongetwijfeld de economie 
ten goede komen, ofschoon ook hier wederom crisisverschijnselen niet uit zullen blijven, vooral 
t.o.v. bepaalde fabrieken, die op meer luxeartikelen zijn ingesteld. 
 
West-Duitsland.  
Adenhauer heeft zich ondanks alles weten te handhaven. Dit is een prestatie, die door degenen, 
die weten hoe de onderstromingen zijn geweest, zeker niet onderschat zal worden. Toch wacht 
ook Adenhauer een nieuwe reeks van moeilijkheden en waarschijnlijk ook weer een periode van 
ernstige ziekte. Wat betreft de hoogconjuctuur, waarin Duitsland op het ogenblik zich nog 
bevindt, deze zal zeker de weerslag van de komende crisisverschijnselen ook moeten ondergaan. 
Hierdoor zal Duitsland concurerend op gaan treden, vooral op de Europese Markt, en zullen 
Duitse producten meer en meer in veel landen ook goedkoper worden aangeboden.  
Hierdoor zal de sympathie, die men toch al niet in overwegende mate heeft voor West-Duitsland, 
af kunnen nemen. Wat betreft de afname van buitenlandse producten, verwachten wij dat 
Duitsland zich ernstige beperkingen op zal leggen. Gelijktijdig kan worden gerekend met een 
regeringsplan, dat o.a. inhoudt een ver doorgevoerde mechanisatie van de landbouw, waar dit 
enigszins mogelijk is. 
De West-Duitse positie brengt verder met zich mee, dat, zij het aarzelend, pogingen om te komen 
tot een redelijk handelsverkeer met het Oost-Europese blok niet zullen kunnen worden vermeden 
door de regering in Bonn. Voor een van de havenplaatsen staat verder te wachten een scheeps- 
brand, die grote kapitaalswaarden verloren doet gaan zonder daarvoor nu direct ook veel 
mensenlevens te kosten. 
 
Oost-Duitsland. 
Oost-Duitsland ziet een nieuwe regeringsverandering. De verschillende kleine opstandige 
bewegingen, in het afgelopen jaar scherp onderdrukt door deportatie van een zeer groot aantal 
mensen, zullen desondanks verder gaan, zodat het vervangen van figuren in de Oost-Duitse 
regering m.i. noodzakelijk zal blijken. Het scherper maatregelen nemen tegen een ieder, die niet 
voor de regering voelt, leidt tot geschillen, die aan het einde van het jaar, dus 1958, waarschijn- 
lijk een mildering te zien zullen geven, die i.p.v. zoals men meende te voorkomen dat de 
opstandigheid zich verder doorzet, aanleiding zal geven tot taferelen, die in enkele plaatsen (aan) 
de Hongaarse opstand wel eens gelijk zullen kunnen komen. 
 
Hongarije. 
In Hongarije zelf leeft nog steeds een opstandige beweging, zij het zeer ondergronds. Deze heeft 
de laatste tijd een zeer grote toevloed ervaren van mensen, die zich onder de maatregelen van 
het huidige regime niet prettig voelen. De conclusie zou er uit worden kunnen getrokken en wel, 
ofschoon Hongarije een opstand voorlopig wel zal moeten vermijden, desondanks sabotage in 
toenemende mate er zal plaats vinden. Monsterprocessen, schade aan de economie e.d. zullen 
hieruit voortvloeien. Overigens zal zich hier weerkaatsen, als in alle andere landen van het 
sovjet-blok, de grote wordende eis om verbruiksartikelen, die tot een weer groter percentage van 
verbruiksproduktie zal leiden in het gehele blok. 
 
Rusland 
Rusland zal zich genoodzaakt zien zijn bijna gedwongen import, uit veel van de randgebieden 
onder Russische invloed, te verminderen en zal zich daarnaast genoopt zien om, vooral in 
kapitalen en machines steun te verlenen aan veel staten in het buitenland, die ook hier 
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moeilijkheden veroorzaken. De positie van Chroesjtsov is op het ogenblik onzeker. Er zou ge-
rekend kunnen worden op een poging om hem te doen vallen met een redelijk percentage, 
ongeveer 44%,  (dus met) een redelijke mogelijkheid tot slagen. Ook andere grote heren zullen 
in de strijd, die weer ontbrandt tussen partij en leger, ongetwijfeld verdwijnen. Daar staat 
tegenover, dat monsterprocessen in Rusland niet, of slechts in zeer beperkte mate zullen worden 
gevoerd. 
Wel zullen er pogingen worden gedaan om Siberië door gedwongen emigratie van mensen, vooral 
uit de gebieden van Midden-Rusland en de Oekraïne, te voorzien van nieuwe arbeiders. De 
opbouw van z.g. nieuwe wetenschaps- en industriesteden gaat steeds verder, terwijl ook het 
ontdekken van een grote laag titanium de industrie weer een aardige stap in de goede richting 
geholpen heeft. Ook wetenschappelijk onderzoek wordt hoofdzakelijk op het ogenblik naar 
Siberië verplaatst, gezien men meent hier groter zekerheid te hebben dan in het Europese deel 
van Rusland. 
 
Oostenrijk. 
Oostenrijk, in een dwangspositie verkerende, zal ongetwijfeld zijn sociale status iets meer zien 
rijzen. De Oostenrijker vindt enkele nieuwe mogelijkheden en het is aan te nemen, dat hij o.a. 
met enkele nieuwe artikelen op de markt zal komen, die op het gebied van electronica, 
autoproduktie e.d., motorproductie, een veroveren van een deel van de markt zal kunnen 
bevorderen. 
 
Zwitzerland. 
Niet zo goed gaat het met Zwitserland dat bij een steeds rijzende schaal van kosten voor 
levensonderhoud op het ogenblik ernstige moeilijkheden ziet in enkele van de kantons, door 
verarming van de bevolking. Een laten dalen van de prijzen is niet mogelijk. Een voldoende 
export en verkoop van produkten, waarin veel arbeid is verwerkt en weinig materiaal, - een 
levensbehoefte voor Zwitserland - zal evenzeer schade lijden. Toch mag worden gerekend, dat 
hier geen grote bijzonderheden, of veranderingen optreden. 
 
Frankrijk. 
Het evenwichtsspelletje in Frankrijk wordt verder voortgezet. In Frankrijk zal verder het Algerijns 
conflict waarschijnlijk een oplossing vinden. Dit zal echter te laat komen om Frankrijk voor een 
economische chaos te redden. De kleinere stakingen en opstanden, die voortdurend ook in de ei-
gen gebieden van Frankrijk hebben plaats gevonden, het gangsterisme, wat de laatste tijd hand 
over hand is toegenomen - vaak onder politieke dekmantel - zal in het komende jaar ook verder 
storend werken voor een werkelijk herstel van de Franse economie. Het zal zijn stempel drukken 
op de exploitatiemogelijkheden van de ontspanningsgebieden aan de Middellandse Zee. Ook wat 
de kledingindustrie betreft heeft Frankrijk in het afgelopen jaar een ernstige slag geleden en is 
het aan te nemen, dat het niet zijn positie geheel zal kunnen handhaven. Dit is vooral belangrijk 
voor de Amerikaanse markt, waar de confectieindustrie zich op het ogenblik naar andere 
ontwerpers wendt. Dit laatste kan ook voor Oostenrijk belangrijk zijn, daar de Oostenrijkse mode 
prettig ontvangen is in de confectiefabrieken van de Verenigde Staten. 
In de eerste plaats zal in Frankrijk een nieuw mirakel worden gemeld. Dit wordt wel niet kerkelijk 
aanvaard, maar zal toch ongetwijfeld door de bedevaartgangers een prettige toevloed betekenen 
naar een bepaalde plaats. Ook internationaal zal dit zogenaamde genadeoord van belang 
worden, echter eerst na enkele jaren. Verder is te rekenen met een herhalen van een optredend 
wonder, waardoor regeringen worden gered, die anders af zouden treden. Het spel van de 
parlementariërs zal daarentegen ernstig bedreigd worden, daar het volk thans geen genoegen 
meer neemt met het voortdurende stuivertje wisselen en zo de weerstand tegen het 
regeringssysteem aanmerkelijk groeit. Dat dit de communisten en socialisten sterk in de hand 
werkt, is begrijpelijk. Pogingen van de rechtsen om naar de macht te grijpen, (werd) enkele 
malen met goed gevolg gefrustreerd in het afgelopen jaar, zullen ook in het komende jaar 
voortgaan, zodat gezegd kan worden, dat uit deze worsteling Frankrijk waarschijnlijk een 
wetswijziging zal overhouden, die een redelijke regering de mogelijkheid geeft althans enige tijd 
aan het bewind te blijven. 
 
Denemarken. 
Dan hebben wij te maken met Denemarken. Hier is de grote moeilijkheid het blijven vinden van 
een afzetgebied voor zuivelprodukten. De concurentiestrijd, die men ontketent op velerlei 
gebied, o.a. in de Verenigde Staten en Engeland, zal niet in staat zijn om deze afzet voortdurend 
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zó te handhaven, dat het land daaruit enige welvaart zal blijven behouden. Dientengevolge zullen 
ook de rijke boeren daar verarmen, wat betekent, dat ook daar de hele status van het land daalt 
in sociaal opzicht. 
 
Zweden. 
Gebeurtenissen in Scandinavië wijzen ons vooral op een soort verandering van politieke inzichten 
in Zweden. Dit zou onaangenaam kunnen zijn voor het Westen, waar de aanvaarding van 
communistische voorstellen en invloeden hier ongetwijfeld aan de industrie van dit land een 
zekere stimulans zal geven, gelijktijdig echter een grote terughoudendheid bij de westelijke 
partners veroorzaken. 
 
Engeland. 
Dan hebben wij nog Engeland. Vroeger zei de mens wel "Jolly old England". Ik ben bang, dat dit 
"jolly" door "poor" zal moeten worden vervangen. Engeland bevindt zich op het ogenblik in een 
stadium, waarin de verarming van industrieën en het niet meer kunnen wegnemen van de 
crisis(situatie) van bepaalde arbeiders moet leiden tot grote sociale moeilijkheden, vooral in de 
gebieden van Birmingham en Leicester. In de zuidelijke graafschappen zullen ongetwijfeld enkele 
kunstmanifestaties de aandacht trekken, waar echter op mag worden gewezen als een tijdelijk 
verschijnsel, dat voortkomt uit depressie, maar door tekorten misschien reeds dit jaar weer ter 
ziele zal gaan. Londen zelf zal worden getroffen door een vliegtuigramp, vermoedelijk 
veroorzaakt door een straaljager, die neerstort in een van de buitenwijken. Wanneer dit gebeurt, 
zullen ongetwijfeld weer veel protesten hoorbaar worden. Protesten tegen het aanleggen van 
vliegvelden in dichtbewoonde gebieden. 
In de mijnwerkersstreken is te rekenen met stakingen, langzaam-aan-acties, oponthoud, die 
eveneens de economie aanmerkelijk schaden. De onrust in het wegvervoer bestaat nog steeds en 
zal ook in het komende jaar invloed op de economie van Engeland uitoefenen. De moeilijkheid 
wordt voor Engeland, dat hierdoor met Dominions, met de partners van het keizerrijk, eigenlijk 
niet veel meer bereikt kan worden, daar deze zich nog verder distanciëren dan dit het geval is 
geweest. 
 
Spanje.  
Franco zal in zijn partijpolitiek een nieuwe slag krijgen. Hij zal gedwongen worden langzaam 
maar zeker veel van zijn uiterst rechtse principes prijs te geven en zal aan de andere kant vooral 
door de geestelijkheid genoopt worden maatregelen te nemen, die hem impopulair maken. Zijn 
positie zal wankeler worden en daardoor zal zijn poging zich tot de buitenwereld te wenden, 
vooral met het Westen goede relaties aan te knopen, ongetwijfeld krampachtiger zijn en minder 
zelfverzekerd dan in het afgelopen jaar het geval was. Resultaat is een stijging van sociale 
standaard en levensstandaard op veel punten in Spanje, een vergroting van vreemdelingen- 
verkeer en toerisme, een vergroting van industriële groei. Daar tegenover zware slagen voor 
land- en tuinbouw. Verder handelsbeperkingen in sommige opzichten, die voor grote haven-
steden als Barcelona zeker soms grote moeilijkheden kunnen veroorzaken. 
 
Italië. 
In Italië is het wisselend spel van links en rechts op het ogenblik tijdelijk schijnbaar tot rust ge- 
komen. Er kan echter gerekend worden met een zeer felle aanval van de linkse partij in het 
komende jaar, die ook hier een interessante politieke ontwikkeling te zien geeft. Van een delgen 
van de allerergste armoede in dit gebied is echter geen sprake. 
 
Griekenland. 
De ontwikkeling van Griekenland is iets gunstiger. In de eerste plaats hopen wij, dat niet meer 
met ernstige rampen gerekend hoeft te worden op het gebied van aardbevingen, zeker is dit 
echter niet. Zou dit laatste niet het geval zijn, dan zullen de Grieken een tijd lang o.a. hun 
aandeel in het scheepvaartverkeer aanmerkelijk kunnen vergroten, ook doordat zij in de positie 
zijn om te concureren, terwijl daarnaast hun export van sommige produkten aanmerkelijk op zal 
lopen. Ik denk hier aan tabak en wijn. 
 
Turkije. 
Turkije bevindt zich in een moeilijk parket en zal trachten om zijn bondgenootschap met het 
Westen ietwat te verzwakken door een evenwichtspolitiek te gaan voeren, waarbij ook de Russen 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

9 

verzocht worden leveringen te doen en bepaalde industriële installaties op te bouwen en a.h.w. te 
helpen hanteren. 
 
De oliegebieden zijn het beeld van een voortdurende strijd nog steeds niet moe. Deze strijd 
speelt zich in feite af tussen Engelse en Amerikaanse oliebelangen, waarbij de religieuse 
strijdkreten, zowel als revolutionaire gedachten van sommigen een bemanteling zijn van de 
werkelijke politiek. 
Ook zal hier een poging van de Russen tot verder ingrijpen weer nieuwe spanningen wekken. 
Echter stabilisatie van het Arabische blok, zoals dit te voorzien is, zal waarschijnlijk deze uitingen 
binnen de perken houden. 
 
Afrika.  
In het noorden geheel door een opstandige en niet altijd verstandige geest beroerd, zal ook in zijn 
koloniale gebieden een opvlammen weer doen zien van magie. Deze magie is vooral gebaseerd 
op bij de inboorlingen levende verwachting, een hoop, dat zekere gaven hun voor niets zullen 
worden geschonken, wanneer de blanken eenmaal zekere punten hebben prijs gegeven. Voeg dit 
bij het kleurlingenprobleem in het zuiden, dat in intensiteit steeds toeneemt en waarvan de 
meeste berichten door strenge censuur worden onderdrukt, dan hebt u een beeld van een Afrika, 
dat steeds in de barensweeën van een nieuw volk is gevangen. De barensweeën n.l. van een 
zwak volk, dat tracht zich te handhaven en daartoe de middelen nog niet bezit. Deze invloed leidt 
tot agitatie in vele koloniale gebieden en zou voor België kunnen betekenen moeilijkheden in het 
Congobekken. Vooral daar, waar de mijngebieden gelegen zijn, zal verder kunnen betekenen 
opstandigheid in veel van de kleinere koloniën, zoals zij thans bestaan. 
 
Azië.  
Azië doet ons zien een steeds toenemende wrevel en strijd tussen India en Pakistan, terwijl ook 
de strijd, die binnen deze landen tegen sommige bevolkingsgroepen werd uitgedragen, zeker niet 
tot een vredig zijn heeft bijgedragen in dit gebied. Ook mag gerekend worden met het ongunstig 
zijn van de oogsten, zodat hongersnood hernieuwd in deze gebieden op zal kunnen treden. 
 
China. 
Meer naar het noorden toe China: heeft herhaalde malen in het afgelopen jaar opstanden 
gekend, die tijdelijk door toegeven van de regering en het stellen van nieuwe premies op juist 
werken en het aanvaarden van partijprincipes voor zichzelf een zeer moeilijke situatie geschapen 
heeft. Men zal n.l. niet in staat zijn al wat men het volk beloofd heeft te (realiseren), wat een 
hernieuwd optreden van ongeregeldheden, vooral in het Zijdegebied Honan, wel zou kunnen 
veroorzaken. Ook in de Mongoolse taiga zal het niet rustig zijn. Ook hier zal sprake zijn van 
groepen opstandigen, vluchtelingen en roversbenden, maar daarvan zult u ongetwijfeld weinig 
van vernemen. 
 
Japan. 
Japan komt steeds sterker in de ban van de actie: "Sluit u aan bij Azië. Gij zijt Aziaat!" Hierdoor 
wordt de Amerikaans gezinde partij in steeds groter moeilijkheden gebracht en zullen velen 
maatregelen treffen, die gericht zijn op het steunen van Azië, of het zoeken van handelsbelangen 
met Azië met een gelijktijdig verbreken van handelsbanden en handelsovereenkomsten met 
westerse staten. Voor de Verenigde Staten zal ongetwijfeld het zeer moeilijk zijn te concurreren 
op het gebied van de produktie, waarbij kleinere wagens met Amerikaans uiterlijk op de markt 
worden gebracht. Verder een vergrote concurentie o.a. op het gebied van optische industrie, 
chemische industrie en enkele van de z.g. zuiver Amerikaanse produkten: koelkasten, 
gasfornuizen, badgerief, e.d. De dumpingspogingen zullen in de eerste plaats wel de Zuid-Ameri- 
kaanse markt bereiken, maar er moet mee gerekend worden, dat de invloed daarvan vóór het 
einde van het jaar ook reeds in Europa merkbaar zal zijn. Ik vermoed dan ook, dat het volgend 
jaar met Kerstmis veel van deze producten dan ook in Nederland verkrijgbaar zullen zijn. 
Het hernieuwd vormen van grote belangengemeenschappen, ofschoon zij nu geen familieconcern 
meer mogen heten, betekent, dat de concentratie van macht een scherpe tegenstelling vormt 
met het geamerikaniseerd streven naar vrijheid bij de lagere groepen van de bevolking. Hieruit 
zouden ongeregeldheden in verschillende grote steden, vooral havenplaatsen, kunnen voort- 
komen. 
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Taiwan. 
Wat betreft de Nationalistische Chinese Regering; deze zal enkele van haar voormannen zien 
vallen en ongetwijfeld in steeds grotere moeilijkheden komen, vooral waar men langzaam maar 
zeker door doodzwijgen en afschrijven probeert de Amerikaanse belangen en verantwoor-
delijkheid in dit geval enigszins te liquideren. 
 
U.S.A. 
De Verenigde Staten van Amerika bevinden zich economisch in een zeer moeilijke periode, die 
leidt tot toespitsen van een strijd tussen grote belangen, waarbij binnenlandse concurentie 
ongetwijfeld eigenaardige dingen zal veroorzaken. Daarnaast veel werkeloosheid, in toenemende 
mate, daardoor grote onvrede bij veel van de arbeiders. Een aanmerkelijke vergroting van de las-
ten van de Unie als zodanig brengt met zich mee een verzet bij sommige meer welvarende staten 
tegen de maatregelen van de federale regering. De onzekerheid, die geschapen is in de 
verhouding van de grote arbeidersbonden t.o.v. hun leiders, zal zijn weerslag vaak doen gelden 
in het stichten van z.g. "open shops", dus werkplaatsen, waarin men niet tot een bepaalde 
groepering behoeft te behoren. De wetgeving, die hiervoor een remedie tracht te vinden, zal 
waarschijnlijk meerdere malen verworpen worden. Enkele heksenprocessen zijn wederom te 
verwachten, zij het niet met de felheid, waarmee Mc.Carthy die eenmaal gevoerd heeft. 
Eisenhowers gezondheid, reeds sterk bedreigd, doet verwachten dat het komende jaar hem 
meerdere malen uitgeschakeld zal zien, terwijl zijn daadkracht om in de regering in te grijpen 
steeds kleiner wordt. De geschillen, die hieruit opbloeien kunt u zich wel voorstellen. Zij zullen 
o.a. betekenen, verandering van Amerika's houding in de buitenlandse politek, waarbij 
ondersteuningen (tot nog toe gaarne gegeven,) langzaam maar zeker worden teruggenomen en 
steun op militair gebied waarschijnlijk aanmerkelijk zal worden verminderd. 
De experimenten, die Amerika op het ogenblik uitvoert op het gebied van raketten zullen 
geïntensifiëerd worden; vermoedelijk zullen ook hierbij wederom enkele ongevallen plaats 
vinden. Een van deze ongevallen wordt verwacht op een van de eilanden in de Caraïbische zee 
door het neervallen van een uit stuurgolf ontsnapt projectiel met kleine lading. 
De anti-segregatiebeweging in de zuidelijke staten zal versterkt naar voren treden, wanneer een 
poging wordt gedaan om het gemengd bezoek van scholen, het openstellen voor gemengd 
publiek van theaters en dergelijke nu ook in enkele diep-zuidelijke staten althans proefsgewijs te 
bevorderen. 
Het opleven van E.K.I.C.-bewegingen(?) geeft geen gunstig aspect voor de arbeidsvrede in deze 
gebieden. Veel grote firma's zullen hierdoor zich genoopt voelen hun deel van de productie, dat 
nog wordt volvoerd, in het zuiden terug te nemen en in de noordelijke staten onder te brengen. 
Dat is voor de zuidelijke staten - economisch gezien - vaak een ramp. 
 
Mexico. 
In Mexico is op het ogenblik een zekere opstandigheid merkbaar, zodat hier gerekend kan worden 
met enkele crisisverschijnselen, die, vooral politiek, in felle strijd vermoedelijk in of rond Mexico 
City tot uiting zullen doen komen. Wanneer deze strijd plaats vindt, zou zij tevens weleens een 
meer rechts georiënteerd zijn van de regering, dan tot heden het geval was, kunnen ver-
oorzaken. 
 
Argentinië. 
Peronistische activiteiten worden ook in het komende jaar voortgezet, zodat wederom is te 
rekenen met gewapend oproer in Argentinië. 
 
Brazilië. 
In Brazilië daarentegen is te verwachten, dat een zekere rust zal weerkeren, ofschoon verzet van 
kleine partijen in de kustgebieden soms nog oproerigheden kunnen veroorzaken. Verder wordt in 
Brazilië gerekend met een ontdekking van mijngebieden, in de tweede plaats een plotseling 
ontdekken van enkele oudheden, die voor de wereld van groot belang zijn, daar zij vermoedelijk 
zullen worden gedateerd 7 tot 8.000 jaren oud. 
 
Chili. 
In Chili economisch enige crisisen, waar wij niet veel van horen.  
 
En in enkele staten nog wat revoluties, zoals dat gebruikelijk is. 
Australië. 
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Australië mogen wij niet vergeten, omdat Australië thans in grote moeilijkheid verkeert. Dit land 
is eigenlijk lange tijd geëxploiteerd en opgebouwd als een soort schotel. Op de rand wonen al 
degenen, die het goed hadden, in het binnenland alleen de avonturier, het uitschot, of de man die 
grote kudden wilde houden. Op het ogenblik echter is de situatie zo geworden, dat de eisen van 
bepaalde vakbonden niet meer (voor) allen gerechtvaardigd zijn. Dat de maatregelen, die de 
regering treft, zelfs bij de grote vrijheid die de Australiër voor zichzelf opeist, zeker er toe zal 
moeten leiden, dat men de exploitatie van het binnenland meer en meer bevordert. 
Mogelijkerwijze zal hierdoor een versterkte aantrekking van emigranten wederom plaats vinden, 
die echter dan alleen bestemd zullen zijn voor de gebieden in het binnenland, terwijl slechts 
weinigen in de grote plaatsen of aan de kustgebieden zich zullen kunnen vestigen. 
Hiermee een omstelling niet alleen van de economische waarden, maar ook verandering van 
politieke houding. Deze verandering van politieke houding zou een ietwat agressiever naar buiten 
toe treden van de Australiër mede kunnen veroorzaken. 
Ongetwijfeld zou Nederland i.c. Nieuw-Guinea daar baten van hebben. Er mag echter niet worden 
vergeten, dat Australisch Nieuw-Guinea op het ogenblik geteisterd wordt door een 
werkonwilligheid van veel van de inboorlingen. De verhouding tussen de kolonisten en de 
inboorlingen is niet zo goed als zij geweest is. De moeilijkheden, die hier optreden, zullen 
ongetwijfeld - zo mogelijk - door de Indonesiërs worden geëxploiteerd om te bewijzen, dat ook de 
Australische kolonisatie niet alles is. Zou men dit doen, dan zou het de nekslag betekenen voor 
het aandeel van Indonesië in de U.N.O. 
 
Nieuw-Guinea. 
Wat Nederland betreft in Nieuw-Guinea: dat enkele pogingen tot infiltratie in Nieuw-Guinea 
plaats zullen vinden. Zou dit het geval zijn, dan zou militair ingrijpen van Nederland niet slechts 
op Nieuw- Guinea, maar ook in de wateren rond Indonesië en de Indonesische eilanden kunnen 
worden verwacht. Gebeurt dit, dan zullen de Nederlanders, die zich nog in Indonesië bevinden, 
daaronder echter sterk te lijden hebben. 
 
Indonesië. 
In Indonesië zelf wordt de moeilijkheid voor de regering steeds groter, ofschoon men thans zoekt 
naar een methode om de huidige president op een niet al te opvallende wijze te lozen. Ondanks 
de commissie daarvoor ingesteld, is dat tot nu toe niet gelukt. Ik vermoed, dat men dan ook 
gewelddadig zal trachten om dit probleem dan maar op te lossen. Opstandigheid in West-Java 
betekent een nieuw probleem voor deze regering, terwijl zij zich gelijktijdig geconfronteerd ziet 
met een steeds grotere zelfstandigheid en een streven naar een praktisch soevereine 
zelfstandigheid van deelgebieden. 
Als zodanig zal van Sumatra niet té veel nieuws worden gehoord, maar men zal zich steeds 
verder afscheiden van de regering. Hetzelfde geldt voor enkele delen van Celebes en voor delen 
van Borneo. Verder mag worden opgemerkt, dat zowel Borneo, Celebes als Java ernstig te lijden 
zullen hebben onder het terugtrekken van buitenlandse belangen. Economische crisisen, 
hongersnood zo hier en daar, zal wel niet te vermijden zijn. Ook het verminderen van inkomsten 
uit toeristenverkeer zal voor sommige gebieden ernstig zijn. Ik geloof, dat gezegd kan worden, 
dat de Indonesische situatie slecht is, dat echter de situatie in Nederland t.o.v. Indonesie haast 
even slecht is. Staat Indonesië voor het dilemma toe te geven, dat het niets kan, of zichzelf te 
gronde te richten, Nederland staat voor de grote vraag: zal men trachten zijn eigen belangen op 
rechtvaardige en gerechtvaardigde wijze buiten het diplomatieke, ook op ander peil te 
verdedigen en daarmede mogelijkerwijze een groot aantal Nederlandse staatsburgers offeren, of 
zal men steeds meer onrecht moeten lijden en uiteindelijk genoopt zijn op eigen terrein de strijd 
uit te vechten? 
Misschien vindt u mij wat cynisch, wanneer ik hierbij opmerk, dat de kunst van politiek, zoals een 
politicus die bedrijft, zoals u dat leert kennen, meestal is: het maken van opmerkingen na de 
feiten, alsof men voordien reeds alles geweten had. Laat u niet te veel door de politieke artikelen 
in verschillende kranten beïnvloeden. Hier is een situatie, die niet op te lossen is door te praten. 
Hier is een situatie, die ook niet door opstandigheid en raadgevingen om-er-eens-op-in-te-hak- 
ken op te lossen is. Hier is een situatie geschapen, waarbij wat er onder moeilijk valt (wat moeite 
kost; Red.), met een Indische mentaliteit het Indonesische volk tegemoet moet worden 
getreden, terwijl men gelijktijdig de westerse kracht niet buiten beschouwing mag laten. 
Ik geloof, dat de regering daarin aan het eind van het jaar misschien zal kunnen slagen, maar dan 
toch eerst, nadat zich zekere veranderingen in Indonesië hebben voltrokken. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

12 

Zou u denken, dat wij té vaag zijn geweest, dan moet ik u erop wijzen, dat het ons zeer moeilijk 
valt tijden te bepalen, dat het eerder ons doel is geweest een algemene ontwikkeling aan te 
geven, dan wel het vast omschreven gebeuren van enkele feiten (te) stipuleren. 
Vrienden, pauzeert u en overlegt u in de pauze, wat u verder zeggen wilt. 
Tot zo dadelijk dan. 
 
 
 
     VRAGENRUBRIEK 
 
 
Goedenavond vrienden, 
Ik mag de vragen beantwoorden aangaande prognose.  
 
 Vraag: U hebt Canada niet apart genoemd. Gaat dit in alles mee met de U.S.A?  
Antwoord: Canada is in veel uitingen Brits met Franse bijtinten, maar het is financiëel steeds 
meer U.S.A. geöriënteerd. Dit blijft ook in het komende jaar zijn kracht behouden.  
 
 Vraag: Wat zijn de geheimen, die in portefeuille zijn gebleven? 
Antwoord: Dat zijn o.a. verschillende punten, die voor moreel en geestelijke toestand wel eens 
een flinke stoot zouden kunnen betekenen, maar die desalniettemin beter niet in het openbaar 
kunnen worden besproken, omdat de interpretatie, die u er thans aan zou geven, niet in overeen- 
stemming is met de feitelijke mogelijkheden op geestelijk en stoffelijk terrein. 
 
 Vraag: Zal Nederlands Nieuw-Guinea Nederlands blijven, of onder de Verenigde Naties 
 blijven? 
Antwoord: Naar ik meen zal het althans in het komende jaar Nederlands blijven. Onder de Ver. 
Naties zie ik het zo snel nog niet, wel zie ik een ingrijpen van de Ver. Naties als mogelijkheid t.o.v. 
Indonesië. Maar voor dat dit een feitelijke handeling wordt, zal nog heel wat moeten gebeuren. Ik 
betwijfel, of dat in het komende jaar gebeurt. Ik ben bang dat het eerder een zaak van hangen en 
wurgen wordt, die het hele jaar aanhoudt, waar het Indonesië betreft. 
 
 Vraag: Blijft Sukarno aan de regering? 
Antwoord: Vermoedelijk niet. Toch zal het nog enkele voeten in de aarde hebben, voor hij eruit 
ligt. Wat zijn leven betreft, als ik op aarde was, zou ik niet graag de assuradeur zijn, die zijn leven 
verzekert. Het zal nogal gevaar lopen. Een zuivere prognose is hier niet te geven; mijn 
persoonlijke mening is dat Indonesië Hatta gaat en Sukarno kassie zes (dood; Red.)  
 

Vraag: Zal de Republiek Maluku Selatan bestaanbaarheid krijgen? Hoe gaat het met 
Ambon? 

Antwoord: Zoals men zich dit thans denkt, kan dit niet, is het niet te verwerkelijken. Toch zal 
Ambon zich verder afscheiden en wel dank zij het ingrijpen de laatste dagen in de daar bestaande 
politieke bestrevingen. Men heeft er personen gearresteerd en weggevoerd, die te actief waren. 
Hierdoor ontstaat nu een in veel opzichten een meer passieve houding. Dit zou voor de militaire 
autoriteiten een overtuigen (overtuiging?)kunnen zijn. Dezen zullen om zichzelf te redden uit de 
chaos, die Indonesië wordt, veel doen om de onafhankelijkheid van dit gebied te bevorderen. Op 
de duur kan dit leiden tot een Ambonees-deelgenootschap in een feitelijke unie, waarbij dus 
meerdere eigen wet kennende staten zijn samengevoegd in een groter geheel, dat als politieke 
eenheid tegenover de buitenwereld optreedt. 
 
 Vraag: Kunt u iets zeggen over Columbia? 
Antwoord: Columbia heeft thans, ondanks bestaande politieke spanningen, zeer goede 
mogelijkheden. Die dankt men o.a. aan de tendens van de U.S.A. hier gelden te beleggen en wel 
onder betere condities dan tot nu toe. Ook het ontplooien van reeds aanwezige natuurlijke 
mogelijkheden zal helpen de welvaart te bevorderen. Op politiek terrein echter is er nogal wat 
aan de hand, zodat ik hier niet over rust durf te spreken. Wat betreft bezit en bezitsvorming 
echter gaat het arme Columbia zeker geen slechte tijd tegemoet. Politiek verwacht ik, 
waarschijnlijk één, een uitbarsting van niet zeer ernstige aard. Versteviging met relaties van de 
Zuid-Amerikaanse staten houdt in een verbetering van eigen positie t.o.v. de buitenwereld.  
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 Vraag: Kunt U iets zeggen over Polen in 1958? 
Antwoord: Mij zeer voorzichtig uitlatende: in Polen heerst thans een politieke strijd, die reeds 
grote onrust baarde. Deze onrust zal zich omzetten in een voortdurende drang naar 
regeringshervormingen, waaraan men ten dele tegemoet zal komen. 
Geschillen, die daardoor ten dele ontstaan, kunnen in 1958 leiden tot een voorzichtig afstand 
nemen van de politiek van de U.S.S. R. Daarvoor in de plaats treedt vergroting van handels- en 
politieke contacten met het Westen. Gezien vanuit het standpunt van een Pools burger wordt het 
een onplezierig jaar. Gezien echter in de ontwikkeling van Polen, een jaar, dat veel beloften heeft 
voor onafhankelijkheid, ofschoon deze nu slechts een droom is.  
 

Vraag: Voorziet u verbetering van de economische toestand en relatie met Indonesië in 
1959 voor Nederland? 

Antwoord: Wat Indonesië betreft zal dit wel 1962 of 1963 worden. Tot deze tijd blijven m.i. de 
invloeden bestaan, die de grote verwijdering tussen Nederland en Indonesië veroorzaken. Dit 
geldt ook voor commerciële belangen in zo verre deze Indonesië betreffen. Wat betreft de 
algemene economische toestand meen ik, dat 1959 voor Nederland een moeilijker jaar zal zijn 
dan 1958. Dan zullen waarschijnlijk de prijzen van veel dingen dalen. Een bezwaar echter: ik 
vermoed, dat dit ook met de inkomens het geval zal zijn. 
 
 Vraag: Wat denkt u over de toestand in Californië het volgend jaar? 
Antwoord: Tegenslag in de citrusteelt. Klein oproer in Hollywood, dus geschillen tussen film- 
maatschappijen. Processen over publicatie van zedenschandalen. Aardbevingen, die hier en daar 
de trembler (lichte trilling; Red.) ernstig overtreffen. Naar ik meen worden geen grote steden 
getroffen, ofschoon de schade toch aanzienlijk zal zijn. 
Geestelijk gezien: zich daar bevindende geestelijke centra gewinnen in het komende jaar steeds 
meer invloed. Dit betekent ook in de verdere USA de terugslag voor geheime genootschappen, 
terwijl ten bate en i.v.m. esoterische waarden, succesvol openbaar wordt opgetreden. Californië 
gaat een redelijke tijd tegemoet, ondanks slagen in de citrusteelt en het probleem van een té 
groot wordende bevolking en de daarmee samengaande kostenstijgingen, huisvestings- 
moeilijkheden enz.  
 

Vraag: Zullen atoomexplosies gestaakt worden? 
Antwoord: Indien men mag geloven wat men zegt, misschien. Als wij mogen geloven, wat wij 
geestelijk zien, zeker niet. Atoomproeven zullen, zij het in gematigder tempo en met minder 
publiciteit, ook het komende jaar worden voortgezet.  
 
 Vraag: Welke maatregelen van zuivering van de atmosfeer worden dan genomen? 
Antwoord: Men zal een nieuw soort bom willen gebruiken, dat minder uitvalprodukten heeft. Van 
stoffelijke zijde zullen verder geen maatregelen worden genomen. De wel genomen maatregelen 
komen niet van deze aarde. De atoombom zal dus, politiek gestaakt, toch praktisch vervolgd 
worden. 
 
 Vraag: Is er invloed van radio-actieve uitvalstoffen op het plantenleven?  
Antwoord: Ja, deze invloed de afgelopen jaren reeds toenemende, zet ook in het komende jaar 
door. Hierdoor ontstaan steeds meer mutatievormen van zowel plantaardig als dierlijk leven. In 
enkele gebieden zal deze invloed ook voor de mensheid merkbaar worden. In de meeste 
gebieden, waaronder Nederland, echter niet. 
Nieuwe mutaties van plantaardig en dierlijk leven echter zullen veelvuldig gevonden worden, 
zelfs in deze buurt. 
 
 Vraag: Kunt u nader ingaan op de geestelijke omwenteling, die 1958 brengt? 
Antwoord: Accepteer dan eerst deze punten. Er zijn persoonlijkheden, die wij wel Planeetgeesten 
noemen. Elk van hen oefent invloed uit op de zon en via de zon ook op aarde. Wanneer zij in een 
zodanige verhouding t.o.v. elkaar komen, dat er intense en gerichte werkingen ontstaan, kan 
vanuit de zon een geheel nieuwe impuls de aarde bereiken. Zij heeft dan daar invloed op alle 
geestelijke gebieden. Dit omvat zowel hogere Geestelijke Krachten als schimmen en schillen door 
volkeren, of delen van de mensheid, op astraal gebied geschapen. Veranderingen hierin 
betekenen andere invloeden voor volk en mensheid, daardoor in de huidige situatie een zekere 
bevrijding van het denkvermogen, waarbij men door middel van logica tot nu toe stoffelijk 
toegepast komt tot een aanvaarden en onderzoeken van zuiver geestelijke gebieden. Het 
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resultaat zal zijn, dat voor velen nieuwe reeksen van waarden worden gerealiseerd, geestelijke 
krachten tot ontwikkeling komen. Dit laatste impliceert het ontwaken van veel capaciteiten, die in 
de doorsneemens thans dormant (slapend; Red.) zijn, doch met zijn geestelijk en astraal leven in 
verband staan. Indien men zich hiervan bewust wordt, kunnen in het menselijk leven grote 
veranderingen worden verwacht. In dit jaar raakt dit slechts individuen, nog niet de massa. Er 
zullen dan ook weinig blijken worden gegeven van deze ontwikkeling in zuiver stoffelijke vorm.  
 
 Vraag: Denkt u, dat Indonesië communistisch wordt? 
Antwoord: Neen. Naar mijn mening is Indonesië op het punt, waar tussen Islamieten en 
communisten een felle strijd ontstaat. Geen van de partijen wint de overhand. De commu- 
nistische invloeden, die men thans daar tracht aan te trekken om zo voor zich macht te behouden 
en gelijk te bewijzen tegenover Nederland en de Westerse gebieden, zullen toch teniet worden 
gedaan. Als zodanig geen optreden van communistische regeringen in het komende jaar, zelfs 
een afvlakken en afzwakken van de betekenis van de communistische ideologie vooral bij het 
lagere volk en lagere klassen  
 
 Vraag: Hoe staat het met de vliegende schotels? 
Antwoord: De landing van vliegende schotels verwacht ik niet in het jaar 1958 om de eenvoudige 
reden, dat dergelijke landingen alleen dan verantwoord kunnen worden uitgevoerd, wanneer het 
noodzakelijk is om de mensheid te redden. Wij nemen niet aan, dat dit dieptepunt zover gaat dat 
hierdoor de gehele mensheid zal worden bedreigd. Dat observatie en waarneming noodzakelijk 
is, zal duidelijk zijn, zodat observatie en waarneming met de door u genoemde vliegende schotels 
ongetwijfeld in het komende jaar veelvuldig zal worden uitgebreid over o.a. Europa, Noord- 
Amerika en in het zeer bijzonder het gebied van de Middellandse Zee, waar veel meldingen 
waarschijnlijk zullen binnenkomen en misschien in tijdschriften zullen worden vermeld, zij het 
dan met een spottend voorbehoud van hoger hand aanbevolen.  
 
 Vraag: Vinden zij Nederland zo onbelangrijk, dat zij daar nooit overkomen? 
Antwoord: Och, een vliegpoepje op een spiegel is niet erg belangrijk. Wat is Nederland meer 
t.o.v. de oppervlakte van de wereld? Nederland is een staatje, dat in zichzelf voortdurend zich 
bezig houdt met het verder ontwikkelen van de principes van anderen en daarmede beste 
resultaten haalt; verder zich voortdurend specialiseert op het streven naar een voldoende 
ouderdomspensioen en voldoende sociale verzekeringen om bovendien zich te laten drijven door 
de politieke machten, die op het ogenblik overheersend zijn en althans niet strijdig met 
ideologiën, die in Nederland het bestuur thans in handen hebben. Als zodanig is Nederland als 
zelfstandige mogelijkheid niet gevaarlijk noch belangrijk. 
 
 Reactie: Mag ik even protesteren over de (ver)gelijking van Nederland met hetgeen u 
 hebt gezegd? 
Spreker: Ik wil uw protest volledig billijken. Ik geef toe, dat de vergelijking geen vleiende was. 
Het ging niet om de substantie, slechts om het verschil van afmeting. 
  
 Vraag: Verwacht u een gunstige wending in de politiek in de bestedingsbeperking door de 
 overheid? 
Antwoord: Een van staatswege opgelegde bestedingsbeperking komt in feite neer op een 
vermindering van de bestedingen tot direct gebruik van de aan de staat verbonden burgers, een 
besteding van de gelden, die zij door de beperkingen aan de staat ter beschikking kunnen stellen 
en in feite dus een verandering van economisch evenwicht. Maar die verandering kan nooit een 
vermindering zijn van het totaal van uitgaven, want het totaal van uitgaven in een staat is 
noodzakelijk om de sociale balans in evenwicht te kunnen houden. Op het ogenblik, dat de staat 
de bestedingen werkelijk zou beperken, zou er een te veel aan werkloze ambtenaren komen.  
Op het ogenblik, dat de burgers hun bestedingsbeperking door laten dringen in het zakenleven, 
wordt het voor de staat noodzakelijk om zelf opdrachten aan fabrieken te verschaffen, opdat 
geen fabrieksarbeiders werkloos worden. Op het ogenblik, dat men in een bepaalde branche te 
weinig omzet krijgt, omdat het publiek in zijn beperkte besteding dit als te grote luxe ziet, zal de 
staat genoopt zijn hetzij belasting weg te doen vallen, hetzij op andere wijze gunsten te verlenen, 
opdat niet plotseling een heel leger van middenstanders bij de steun komt. 
Als zodanig is bestedingsbeperking een verkeerde uitdrukking, die gebruikt (wordt) ter 
bemanteling van de werkelijke toestand. Het gaat hier niet om een bestedingsbeperking, het 
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gaat om een vergroting van kapitaalsreserve, daar de staat zelf hierover niet beschikt en als 
zodanig niet in staat is haar plan volledig uit te voeren.  
 
 Vraag: Krijgen wij nog inflatie? 
Antwoord: Men doet alles om de inflatie tegen te gaan. Men probeert verder ook elke devaluatie 
te voorkomen. Wanneer wij echter eerlijk zijn, dan moeten wij toegeven, dat praktisch sedert 
1900 een voortdurende inflatie heeft plaats gevonden in alle gebieden. Dus ook in Nederland. Het 
stijgen van de prijzen en het voortdurend daaraan aanpassen van de lonen betekent, dat de 
inflatoire tendens voort blijft bestaan tot het ogenblik, dat men in plaats van de lonen te verhogen 
ertoe overgaat de prijzen te verlagen. Dit laatste kan alleen, wanneer het van boven opgelegd 
wordt, omdat geen enkele ondernemer geneigd is een deel meer van zijn winst prijs te geven, 
dan hoogst noodzakelijk is om zichzelf nog in leven te houden. 
 

Vraag: Er is mij bekend, dat die z.g. mysterieplaneten Hermes, Demeter en Persephone 
in het jaar 1958 alle drie een nieuw teken van de dierenriem binnengaan. Is dit de 
bewijsvoering, dat er een verandering zal plaats vinden, of wordt deze verandering geleid 
door de invloed van deze planeten? 

Antwoord: Als u op een gegeven ogenblik een richtingaanwijzer op de weg passeert, waarop 
blijkt, dat alle plaatsen 4 km dichterbij zijn gekomen, ofschoon zij in verschillende richtingen 
liggen, behalve achter u, neemt u dan aan, dat die richtingwijzer er iets mee te doen heeft, dat u 
dichterbij gekomen bent? Neen. Als zodanig kunt u deze hypothetische planeten van stoffelijk 
standpunt uit gezien niet beschouwen als oorzaak, hoogstens als aanduiding in een complex 
geheel van kosmische waarden, waardoor de berekening niet door dergelijke waarneming 
althans merkbaar kan worden, dat bepaalde astrologische tendensen zich op aarde ontwikkelen 
in de overeenstemming met de crisisverschijnselen, die wij op stoffelijk en geestelijk terrein 
thans zien. 
 
Ik wil nog een opmerking maken. Vrienden, ik heb hier zo kort en bondig mogelijk geantwoord en 
ik hoop tot uw tevredenheid. Ik weet, dat er veel ongezegd is gebleven; ik weet, dat veel 
antwoorden te beperkt zijn om uw nieuwsgierigheid te bevredigen. Dit neemt niet weg, dat de 
hoofdtendensen, die wij hier hebben aangegeven, ongetwijfeld in het komende jaar tot uiting 
komen. 
Wat betreft de begeleidende verschijnselen door ons aangestipt. U zult zelf controleren in 
hoeverre deze naar voren treden. Houdt u er rekening mee, dat wanneer wij zeggen, dat iemand 
falen zal, u waarschijnlijk nooit in de krant zult lezen, dat hij gefaald heeft, tenzij zij heel veel de 
p (pest; Red.) aan hem hebben. U zult eerder lezen, dat hij als het ware inspiratief een nieuwe 
mogelijkheid heeft gevonden om zijn oude principes tot uiting te brengen. Zoals de Jood, die 
pastoor werd. Per slot van rekening; er is maar één God Die ik dien en wat ik zelf heb uitgevoerd, 
daar moeten ze maar niet over praten. 
Als je ziet, wat de groten in de wereld zoeken, dan zoeken ze allemaal vrede, een grotere 
welvaart voor eigen land en voor hun buren, voor zichzelf een inkomen, dat groter is dan de rest 
van het volk en een gezelligheid, die kan worden uitgebreid door ongelimiteerd luchtvervoer. 
Wanneer u het totaal van de ontwikkelingen volgt, u niet vastklampend aan details, ben ik ervan 
overtuigd, dat u aan het eind van het volgend jaar niet zult zeggen, zoals sommigen thans 
hebben gedaan: er is zoveel niet uitgekomen, maar dat u, ziende dat wij tendensen hebben 
aangegeven en geen feitelijke gebeurtenissen als zodanig, u zult zeggen: hier hebben zij iets te 
veel gezegd en daar iets te weinig, hier hebben ze het ernstiger gezien en daar minder ernstig 
gezien dan het was, maar wij zijn ervan overtuigd, dat de wereld, juist ook in 1958, een stap 
vooruit heeft gemaakt en een nieuwe weg opgaat, die kan leiden tot de bewustwording van alle 
mensen. Als wij dat kunnen zeggen, dan geloof ik dat u niet zult zeggen: gelukkig uiteinde. Neen, 
dan zult u zeggen: mag het nieuwe jaar net zo goed (zijn) als het oude jaar voor ons geweest is. 
Dan wil ik u ook natuurlijk nog even de wens van het jaar geven, dan ga ik heus weg. Denk niet, 
dat ik u alleen maar aan de praat houd. 
Ik kan u niet toewensen, dat het u beter gaat het volgende jaar, maar ik wens u toe, dat u beter 
begrijpt, wat u meemaakt, dat u beter profijt trekt van de lessen, die u gekregen hebt en dat u 
tevredener zult zijn, doordat u uw eigen bestemming in deze wereld beter gevonden hebt. 
Goedenavond allemaal. 
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NIEUW LICHT 

 
 

Het oude licht verschemert, 
het oude lied verklinkt,  
tot een laatste glans slechts nog zindert, 
een verten stem nog langzaam zingt. (stem in de verte; Red.) 
De gedragen melodiën van het duister, 
dat je omvat, denk je aan het veelbeleven,  
dat je licht hebt gehad. 
 
Je neemt je voor om voort te streven, 
dan komt het Licht uit d' oneindigheid  
en tekent plots een scherpe grens, 
een nieuw gebeuren in de tijd,  
je voelt je plots herleven, 
je voelt je gedreven door de Kracht,  
waarin je beter, dieper, sterker 
des Scheppers grote Liefde wacht. 
 
Het nieuwe Licht op aard' herboren, 
dringt door in mens en werkelijkheid  
en maakt de geest vrij als nog nooit tevoren. 
 
Zo ziet gij, hoe de tijd u voert tot ander denken 
en ander streven.  
Erken: het is een Goddelijk Licht  
door kosmos zelf u gegeven. 

 
 
Daarmee, vrienden, zullen wij de bijeenkomst besluiten en wij durven de hoop uit te spreken, dat 
u ook, wanneer wij geen prognose brengen, onze betogen en redevoeringen uw aandacht 
waardig zult vinden. Wij wensen u toe aangename dagen, maar voor alles natuurlijk een aan-
gename avond verder, een prettige huisgang en een goede nachtrust. 
Goedenavond. 
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