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PROGNOSE 
 
1 januari 1960 
 
Goedenavond, vrienden. 
 
Om te beginnen wens ik u allen een Gelukkig Nieuwjaar. Dat is zo het gebruik en ik pas mij daar 
bij aan. Helaas hebben wij geen kerstboom om clandestien te verbranden, of rotjes om af te 
steken, zoals dit in Den Haag schijnbaar normaal is bij deze gelegenheden. Toch wensen wij u 
veel geluk en kracht in een jaar dat ongetwijfeld zijn moeilijkheden mee zal brengen.  
 
U weet allen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Houdt daarmede rekening.  
Wat wij vanavond geven is een soort speculatie over de toekomst. Op aarde noemt men dit 
deftig: "de Prognose", dit is het eigenlijk wel, maar zeker niet met 100% zekerheid. Vóór ik de 
mogelijkheden van het komende jaar opsom - iets, waarop u allen zit te wachten en waarvoor u 
zelfs uw punchje en uw oliebollen in de steek hebt gelaten - wil ik allereerst duidelijk maken wat 
ik u hierover op deze avond kan en mag zeggen. 
 
In de eerste plaats geldt, dat gebeurtenissen die in de tijd vooruit worden gezien, over het 
algemeen niet zuiver in de tijd kunnen worden vastgelegd. Dit betekent dat bepaalde gebeur- 
tenissen als prognose 2 tot 3 jaren mee kunnen lopen. Zij vinden wel plaats, maar wij kunnen 
niet met voldoende zekerheid zeggen wanneer dit precies zal zijn. Voorbeeld: een jaar geleden 
kwam in de prognose een zinsnede voor, waarin werd gesteld: "zo verwachten wij voor België in 
het Koninklijk Huis een vreugdige gebeurtenis". Het was niet onze schuld dat men hier de koning 
zelf i.p.v. zijn broeder zag als het slachtoffer van een komend huwelijk. Het vorig jaar, bij het 
begin van de prognose, vroeg iemand: "Hoe zit het daar nu mee, wij hebben daarover nog niets 
gehoord?" Woordelijk werd toen geantwoord: "Alle dingen die hiermee in verband staan zijn 
inderdaad gebeurd doch niet aan de openbaarheid prijs gegeven. Wij menen hierop niet vooruit 
te mogen lopen. U zult hier binnenkort van horen. De tijd waarop, kunnen wij op een dag, of 
zelfs een maand na, niet bepalen." Ook in andere gevallen kan een jaar of meer verlopen, vóór 
de gebeurtenis uitkomt. Het is ons wel mogelijk vele gebeurtenissen precies te voorzien. Het is 
ons echter onmogelijk deze op een juiste plaats in het tijd-ruimtelijk-geheel te fixeren en uit te 
maken, wanneer ook u op andere wijze daarvan zult kunnen kennisnemen. 
 
Bij het stellen van de prognose volgen wij de lijnen van de algemene ontwikkeling en stellen het 
toekomstig gebeuren aan de hand van de dingen die u en iedereen op het ogenblik denkt en 
doet. De toekomst ligt reeds in het heden bepaald. Wanneer je de waarden van het heden met 
voldoende kennis ontleedt, kom je in het stellen van een prognose al een heel eind. Je kent 
immers alle tendensen. Om een aanvaardbare prognose te geven, moet je de aanwezige 
tendensen weten te interpreteren. Een prognose, waarbij de tendensen niet geïnterpreteerd 
zijn, is voor u geheel onduidelijk. Zelfs wanneer de interpretatie voorzichtig wordt gegeven, zal 
zij vaak voor de lezer en de toehoorder misleidende elementen in zich dragen.  
 
Voorbeeld: In de prognose vóór de stormramp in Zeeland werd gesteld: zo verwachten wij grote 
overstromingen door stormvloed en dijkval in het mondingsgebied der grote rivieren. Iedereen 
dacht hierbij aan de Betuwe, maar de plaats bleek Zeeland te zijn. Wij durfden met onze 
interpretatie niet verder te gaan. Wij hadden het deze keer toevallig goed gehad. Hadden wij 
naar onze overtuiging gesproken, hadden wij in dit geval toch Zeeland genoemd. Maar er waren 
nog andere factoren bij betrokken. Wij hadden er aan toe moeten voegen: ook in het zuiden van 
Holland verwachten wij een overstroming. Wij hadden hiermede namelijk als een zeer grote 
mogelijkheid rekening gehouden. Zó sterk was de mogelijkheid, dat wij daarvoor zelfs enige tijd 
waarschuwingen hebben gegeven. Deze ramp werd, zij het op het nippertje, voorkomen. 
Zouden wij ook deze mogelijkheid genoemd hebben, dan zou men ons onjuistheid, het zaaien 
van paniek e.d., hebben verweten. Wij zijn dus bij de formulering wat voorzichtig, dat moet u 
wel begrijpen. 
 
In de tweede plaats is het wel aardig u vele toekomstige feiten te noemen, maar zin zal dit 
alleen voor u hebben, wanneer u tevens leert begrijpen wat de grote geestelijke achtergronden 
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hiervan zijn. Om eerlijk te zijn vind ik deze geestelijke achtergronden veel belangrijker dan de 
incidenten die feitelijk plaats zullen vinden, zoals bv. een vernietiging in de buurt van Miami 
Beach door een orkaan, waarvan u in het komende jaar wel zult horen. Ook heeft het weinig zin 
u allen maar te vertellen dat waarnemers van Oost- en West Duitsland bij de komende Ronde 
Tafelconferentie zullen worden toegelaten, ongeacht het feit, dat men nu nog stelt, dat hiervan 
geen sprake zal zijn. Aan al deze dingen heeft u betrekkelijk weinig, tenzij u begrijpt welke 
krachten er aan het werk zijn. 
 
Houdt u dus rekening met het volgende: U mag alle genoemde feiten afchecken met een 
potloodstreepje en een krantenknipsel erbij, mits u belooft de prognose niet na één jaar, maar 
eerst na 3 jaren als afgedaan te beschouwen. Dan kunt u zeggen: dat is niet uitgekomen en ook 
dat is niet gebeurd.... Deze speling van 2 jaren is voor een eerlijke beoordeling inderdaad nodig. 
Ten tweede verzoek ik u niet al te veel de aandacht te wijden aan de genoemde feiten, maar 
eerder uw aandacht te geven aan de genoemde tendensen. De feiten gaan grotendeels aan u 
voorbij. Zij beroeren uw persoonlijk leven niet, of zeer weinig. De tendensen die in de feiten 
merkbaar worden, hebben voor u allen wel een directe en persoonlijke betekenis. Daarom zal ik 
u de tendensen en geestelijke achtergronden steeds weer mede aanstippen en belichten. 
Misschien vindt u dat ik te voorzichtig ben. Maar bedenk dat het in de bedoeling ligt op deze 
avond zo eerlijk en duidelijk mogelijk over de toekomst te spreken en zo weinig mogelijk 
gelegenheid te laten voor het ontstaan van misverstanden. Indien u hierover geen opmerkingen 
hebt, zal ik nu overgaan tot de prognose. 
 
WERELDTOESTAND:  
Op het ogenblik lijdt de wereld aan een steeds toenemende versplintering. Dit kunnen wij 
vinden in grote landen, waar de politieke partijen steeds sterker tegenover elkaar stelling gaan 
nemen, vooral waar het maatregelen betreft die slaan op buiten eigen gebied gelegen landen 
e.d. Ook in partijen, zelfs absolutistische, zien wij scheuringen ontstaan. Dit is onder meer 
duidelijk kenbaar in Rusland en Rood China. Ook in de kerken wordt dezelfde tendens merkbaar. 
Dit uit zich niet alleen als bv. in Nederland, waar een schandaal groeit over de Paulinische 
Theologie door enkelen, maar ook in de katholieke kerk. Rome zal trachten deze nog niet 
openlijk kenbare tendensen te onderdrukken door een encycliek, die binnen enkele maanden 
kan worden verwacht, en een vergadering van de kerkprinsen. In de Moslimwereld zien wij ook 
een nog sterk toenemende scheuring, terwijl ook in andere richtingen op religieus en esoterisch 
gebied scheuringen kunnen worden verwacht. 
 
Het is overigens typisch dat het afgelopen jaar dat toch zo belangrijk was voor de gehele wereld, 
geen enkele oplossing van spanningen bracht, die blijvend is. Wij durfden dit het vorige jaar wel 
niet openlijk verwachten, maar de mogelijkheid was aanwezig. Hebben wij in de vorige 
prognose kunnen zeggen: wij verwachten in dit jaar geen wereldoorlog, maar onlusten, 
stakingen e.d., zo moet ik in dit jaar helaas zeggen: het gevaar voor grotere oorlogsacties is, 
vooral in de laatste drie maanden van het jaar, aanmerkelijk groter dan voordien. De geestelijke 
strijd die op het ogenblik wordt gevoerd om deze wereld Licht te geven en haar voor te bereiden 
op een nieuwe periode, heeft weerstanden en spanningen gewekt, die zich op een gegeven 
ogenblik zullen moeten ontladen. Indien wij geluk hebben - de berekende kans hierop is thans 
ongeveer 65% - dan zal zich dit in het komende jaar uiten in kleinere oorlogshandelingen, grote 
stakingen, een enkele sterke koersval op de beurzen, wat een aanmerkelijk verlies van 
kapitaalswaarden in kan houden én door het optreden van dictatoriaal gezinde partijen. Bij dit 
laatste moet u niet voornamelijk aan Duitsland denken, want de fascistische beweging is daar op 
het ogenblik minder belangrijk dan menigeen wel denkt. Zij wordt hoofdzakelijk gemanipuleerd 
als argument voor de eenwording van Duitsland door een niet Duitse absolutistisch denkende 
groepering. 
 
De vernieuwing die zich in het komende jaar sterk kenbaar maakt, stelt de mens voor gewetens- 
conflicten. Moet men het oude gewende achterlaten en zich wenden tot een nieuwe richting van 
denken en leven, of zal men zijn geweten smoren en het oude handhaven? Het is gemakkelijk 
wanneer het alleen om kleine dingen gaat. Maar hier zal het gaan om een algehele verandering 
van de wereldbeschouwing, een verandering van inzichten ook t.a.v. economische systemen - 
dit laatste conflict werd in het afgelopen jaar reeds aangeduid op verschillende partijcongressen 
in de U.S.A., Engeland en Nederland - of zal men het oude behouden en zich zo schuldiger dan 
ooit gaan gevoelen tegenover anderen? Dit werkt niet alleen door bij de kleine man, maar 
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openbaart zich overal. De grote mensen van deze wereld als bv. een Chroesjtsjov, een 
Eisenhower, een Franco en een de Gaulle worden hierdoor zelfs sterker getroffen dan de 
doorsneemens. Zij komen voor beslissingen te staan die niet meer vermeden kunnen worden. 
Een beslissing nemen in de geest, waarin deze mensen tot nu geleefd hebben en gewerkt 
hebben, houdt tevens een groot besef van schuld in. Volgens eigen bewustzijn en inzicht een 
vernieuwing tot stand brengen betekent voor hen de weerstand moeten verdragen van hele 
volkeren. Het is de vraag of zij dit laatste zullen durven aanvaarden. U zult begrijpen dat onder 
deze omstandigheden moet worden gerekend met een toenemende prikkelbaarheid. Deze vindt 
gelukkig een evenwicht in de geestelijke invloeden van dit jaar, die aanmerkelijk sterker zullen 
zijn dan tevoren. 
 
Over het geheel zouden wij van de wereld kunnen zeggen: toenemende verwarringen, 
stortvloeden van woorden die weinig of geen betekenis hebben, vergezeld gaande van reeksen 
handelingen die merendeels met de woorden in strijd zullen zijn; gevaar voor oorlogshande-
lingen, mogelijk ontaardend in onderlinge strijd als bv. eens in Spanje en Korea gevoerd. Hierbij 
zullen de grote naties hernieuwd elkanders krachten trachten te meten. Over de gehele Wereld - 
geen enkel land uitgezonderd - kan worden gesproken van sterke en abrupt wisselende 
tendensen, waardoor een schijnbare winst en schijnbaar gunstige conjuncturen plotseling in hun 
tegendeel om schijnen te slaan. Wanneer men zich op veranderende omstandigheden heeft 
ingesteld, zal men bemerken, dat de oude tendens wederom haar voortgaan heeft hervat. In de 
wereldhandel komt dit het sterkst tot uiting op het gebied van metalen en levensmiddelen. 
Zover het levensmiddelen betreft, zal ook Nederland de wisselende weerslag hiervan sterk 
ondervinden.  
 
Godsdienstig kan worden gesteld dat pogingen om tot een consolidatie der verschillende gods- 
diensten binnen het christendom te komen, zullen voeren tot het ontstaan van nieuwe 
groeperingen. Dit betekent in vele der conservatieve milieus een terugkeer tot de oude en harde 
rechtzinnigheid. Daarnaast zal de betekenis der esoterie aanmerkelijk toenemen en zal het 
aantal door geestelijke krachten beroerden op de wereld sterk toenemen, terwijl juist dezen 
meer dan ooit van zich zullen laten spreken in gunstige en ongunstige zin. Hierbij is belangrijk, 
dat rond augustus van het komende jaar het eerste nieuws - zij het niet op opzienbarende Wijze 
- omtrent de nieuwe wereldleraar tot Nederland en enkele andere landen zal doordringen. 
Vermoedelijk zal dit geschieden door een fotoreportage van the International Press, het kan ook 
van the World Press zijn. Van een van deze, of zelfs beide persbureaus, kan attentie voor het 
werk van de nieuwe wereldleraar worden verwacht. 
 
Bij de geofysica kunnen wij internationale uitwisselingen van gegevens verwachten, waardoor 
het beeld van de wereld, haar vorm en haar plaats in het Al enigszins worden gewijzigd. 
Mislukkingen van verschillende pogingen om met dieren bemande voertuigen verder de ruimte 
in te zenden en veilig op aarde terug te brengen, zijn te verwachten. Tegen het einde van het 
lopende jaar zal mogelijkerwijze reeds een poging worden gewaagd met een bemande raket, die 
wel slechts kort buiten de dampkring zal blijven, maar toch de piloot niet levend op aarde terug 
zal brengen. Vermoedelijk zal deze proef worden genomen op de noordelijke proefvelden van 
Rusland. Wat de geneeskunde betreft: hierin zal een sterkere internationale samenwerking 
optreden, waardoor de uitwisseling tussen Oost en West kan worden vergroot. Dit laatste brengt 
vruchten op het terrein van hartziekten, reumatiek en encefalografie. Tot zover de situatie op de 
wereld als geheel. Wij kunnen Afrika, Europa, Amerika en Azië niet geheel over één kam 
scheren. Deze delen van de wereld hebben immers elk nog geheel eigen en vaak zeer bijzondere 
tendensen te verwachten. 
 
AMERIKA: 
In de USA is een toename van onverdraagzaamheid te verwachten. De schijnwelvaart der 
laatste tijd heeft in bepaalde streken het pauperisme in de hand gewerkt. Wij verwachten dan 
ook nieuwe uitbarstingen van rassenhaat, mogelijkerwijze ook demonstraties van zeer grote 
omvang te Washington, Denver en Chicago. Daarnaast, aan het einde van dit jaar of het begin 
van het volgende jaar, een omwenteling op cinematografisch terrein, die de vrouwenbonden 
sterk in het geweer zal brengen, met alle gevolgen van dien. U weet wel hoe dat gaat. Wanneer 
op de film een dame alleen een zakdoekje aan de waslijn heeft hangen, is het goed, maar zodra, 
het dessous zijn, is het zondig en moet het geweerd worden. Oproer in de filmwereld zal hier het 
gevolg van kunnen zijn. Dit alles bemantelt de poging van een cultureel zeer dicht bij de oude 
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wereld staand Amerika, om zich in te stellen op een nieuwe denk- en leefwijze. Deze zal, vooral 
in het zakenleven, daar zeer noodzakelijk blijken. Een weerslag van dit alles vinden wij in...... 
 
CANADA:  
……. ofschoon deze invloeden daar in minder sterke mate kenbaar worden. Hierbij zullen de 
grote beleggingen in metaalmijnen moeilijkheden veroorzaken. Het beschikbare kapitaal hier- 
voor zal in de loop van het jaar steeds meer afnemen. Uitbreiding van de z.g. zekering tegen 
eventuele Russische overvallen via de Pool, is wel te verwachten. 
 
ALASKA: 
Zal hierdoor een tijdelijke hoogconjunctuur kennen, die verblindt voor de werkelijke bronnen 
van welvaart. Enkele industrieën daar zullen afsterven die over enige jaren voor een welvarend 
bestaan daar toch noodzakelijk zullen blijken. 
 
MEXICO: 
Heeft enkele natuurrampen te verwachten. Het zal zich sterker bij de USA aansluiten, dan tot 
nu toe het geval was. Onder meer komt dit tot uiting bij pogingen de uitwisseling van arbeiders, 
voornamelijk de seizoenarbeiders, te vereenvoudigen. Gezien de conjuncturele verhoudingen 
zal de USA daarop niet te zeer ingaan.  
 
ZUID-AMERIKA: Hier zijn weer enkele, zoals in elk seizoen, revoluties te verwachten. Op zich 
is dit niet belangrijk. Wel echter dat communistische en fascistische invloeden sterk terrein gaan 
winnen. In het afgelopen jaar was dit nog niet het geval, ofschoon pogingen van dergelijke 
partijen wel reeds kenbaar worden.  
 
ARGENTINIË: 
Hier verwachten wij weer hevige Peronistische opstootjes en relletjes, resulterende in een 
verandering van regime.  
 
CHILI:  
Relletjes, oproer in enkele streken, gevolgd door een tijdelijke machtsovername door een 
militaire junta.  
 
BRAZILIË:  
Verdeeldheid van verschillende gebieden tegen elkaar, waarbij het niet mogelijk is redelijk voor- 
uit te zien welke gevolgen dit voor elk deel van het land zal hebben. Het huidige bestuur zal 
worden gehandhaafd, ofschoon nieuwe figuren in de regering hun intrede doen.  
 
VENEZUELA:  
Sterke economische terugslag door verandering op de oliemarkten. De weelde van dit land is 
hoofdzakelijk gebaseerd op productie en verwerking van aardolie. Gevolg: crisisverschijnselen 
in het hele land, opleven van revolutionaire en anti-Amerikaanse tendensen.  
 
SURINAME EN DE EILANDEN:  
Hier moet opnieuw een hevig pogen worden verwacht zich geheel van Nederland af te scheiden. 
Hierbij speelt een kleine partij de hoofdrol, die in de tweede helft van het jaar veel lawaai zal 
maken, maar niet zal slagen in een verwezenlijking van haar doelstellingen.  
 
Dus voor de beide Amerika's een roerig jaar met veel tegenstellingen, doch uiteindelijk gunstig, 
tenzij Noord Amerika in een intercontinentale oorlog verwikkeld zou geraken. De kans voor dit 
laatste is betrekkelijk klein. 
 
AFRIKA: U herinnert zich misschien dat wij reeds het vorig jaar wezen op komende opstanden, 
oproer en het werkzaam zijn van geheimbonden in toenemende mate. Politiek wordt dit op het 
ogenblik, zoals reeds voorspeld, een eis tot onafhankelijkheid. Wij dienen er rekening mee te 
houden dat veel van die staatjes, die in het komende jaar deze onafhankelijkheid zullen 
verwerven, niet in staat zullen zijn aan de behoeften van hun burgers tegemoet te komen. Zij 
zullen zich dan in haat en nijd wenden tegen de gebieden die in de een of andere vorm nog een 
nauwere binding met vroeger koloniale machten handhaven. De strijd tussen blank en zwart zal 
dan ook in het komende jaar nieuwe hoogtepunten bereiken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

 5 

 
ZUID-AFRIKA: 
Ook hier krijgen wij ook waarschijnlijk dit jaar te maken met een toenemende vervolging van 
zwarten. Dit kan reeds dit jaar leiden tot massamoorden op blanken 
 
CONGO: 
De daar geboden onafhankelijkheid zal slechts tijdelijk een onvoldoende remming betekenen op 
de anti-blanke tendensen, die ook daar in steeds toenemende mate gaan heersen. Dit jaar kan 
dan ook niet gerekend worden op een algehele terugkeer van de rust in dit gebied. 
 
ALGERIJE: 
Het is jammer dat de censuur hier vele berichten heeft onderdrukt, zodat men een onvoldoende 
beeld heeft van de werkelijke toestand aldaar. Met zekerheid kan worden gezegd dat de strijd 
met grotere wreedheid zal worden voortgezet. Er zullen korte perioden van rust zijn, maar rond 
augustus tot half oktober is hier een zeer fel opvlammen van de strijd te verwachten. 
 
EGYPTE:  
Een schijnbare stabilisatie heeft de laatste jaren Gamal Nasser op de voorgrond gehouden, 
ofschoon diens leven meerdere malen in het afgelopen jaar in ernstig gevaar heeft verkeerd. 
Het zou ons zeker niet verwonderen, wanneer in Egypte een opstand uit zou breken. Deze zal 
door de regering worden onderdrukt. Het zal ons ook niet verwonderen, wanneer de heer Nasser 
hierbij gewond zou worden, of misschien zelfs gedood. 
 
SAOEDI-ARABIË: 
De oliegebieden komen onder een sterk toenemende druk van het oostelijk blok te staan. Zij 
vormen dit jaar een gebied, waarin de diplomaten en spionnen van beide blokken zullen 
trachten elkaar de loef af te steken. Dit moet leiden tot explosies, opstanden, e.d.  
Het verwerven van een titaniumconcessie door een firma, die werkt voor de door Rusland 
gedomineerde gebieden, heeft kwaad bloed gezet. Pogingen tot afpersing van uit het Westen zal 
de koppigheid van de daar wonende gezagsdragers aanmerkelijk vergroten. Een oplossing zal 
dit jaar niet worden gevonden. 
 
Voor Afrika als geheel, evenals voor de daarmede verwante gebieden, dus geen gunstig jaar. 
Wel zal er sprake zijn van vele vernieuwingen. Uitgaande van het oosten en trekkende tot de 
westkust, in een gebied dat naar het zuiden ongeveer door de loop van de Congo wordt 
begrensd, zal een vernieuwing in geestelijk opzicht op kunnen treden, waarbij zwart-magische 
praktijken worden opgeheven, of door een nieuwe geheimbond worden onderdrukt. Zou dit 
laatste plaats vinden, zo zal de komende tijd de inboorlingen van Afrika steeds belangrijker 
maken voor het Westen, waardoor zij een toenemende invloed zullen verkrijgen op het verloop 
van de wereldpolitiek. Interessant is het nog hierbij te vermelden, dat het verkrijgen van zelf- 
standigheid in vele staatjes voor de Verenigde Naties een verstoring van het nu heersende 
evenwicht zal betekenen. Dit zal vooral het Westelijk blok zorg baren. 
 
AZIË: 
In het zuiden van Azië werd broederstrijd in de kiem gesmoord in het afgelopen jaar. Wij mogen 
hiervoor zeer dankbaar zijn, daar anders tussen Pakistan en India een oorlog zou zijn ontstaan, 
die het geheel van Azië onder communistische invloed zou hebben gebracht. De spanningen zijn 
nog steeds aanwezig. Verwacht wordt dat in beide gebieden ook in het komende jaar oproer en 
relletjes niet uit zullen blijven, terwijl in beide landen een toename van terreuracties te voorzien 
is. Deze laatsten zullen hoofdzakelijk vanuit communistische zijde geïnstigeerd worden. 
 
CHINA:  
Hier valt een toenemende verdeeldheid in de partij te melden. Deze vindt reeds heden haar 
weerslag in verschil der administratie van enkele provincies. Het gevolg hiervan zou al in dit jaar 
kunnen zijn, dat het Ministerie van Oorlog en het Ministerie van Arbeid, tegenover elkaar komen 
te staan en om de macht zullen strijden. Indien dit het geval is, houdt dit tevens in, dat de 
verzetslieden, die o.m. in Tibet en in de westelijke provincies tot Honan toe werkzaam zijn, 
grote winsten zullen boeken. Als zeker kan worden aangenomen dat China's invloed naar buiten 
toe in dit jaar af zal nemen, terwijl alle maatregelen die in het afgelopen jaar werden getroffen, 
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worden "vergeten", of op mildere wijze zullen worden toegepast. Een goed jaar voor het volk, 
een slecht jaar voor het regime. 
 
INDONESIË:   
Ook hier kan ik - helaas - geen optimistisch geluid laten horen. In een poging ten koste van alles 
de eenheid en de macht te handhaven, heeft de staat zich in de afgelopen jaren tot de rand van 
het faillissement gebracht. Dit is u bekend. Minder bekend is het misschien, dat zowel op de 
grote als de kleine eilanden in toenemende mate verzet tegen de regering wordt gevoerd. Vele 
militaire bestuurders hebben in feite het gezag aan zich getrokken in hun gebied. Zij worden 
door het Centraal Gouvernement stilzwijgend geduld, omdat anders de invloed daarvan ook 
voor de buitenwereld geheel teniet zou zijn gedaan. Enkele gebieden die als verzetshaard in de 
belangstelling staan, bv. Ambon, zullen te lijden hebben onder steeds straffere maatregelen ter 
onderdrukking van de opstand. De angst aanzien te verliezen in de ogen van de wereld, speelt 
hierbij een grote rol en voert tot onverantwoorde wreedheden. Men kan niet verwachten dat de 
buitenwereld - of Nederland - hier in zal grijpen, daar men te zeer vreest, dat Soekarno zich 
geheel naar China zal wenden. De zogenaamde verwijdering tussen China en Indonesië kan 
worden gezien als een zeer handige manoeuvre om grotere kredieten van beide partijen los te 
krijgen, opdat het failliete gouvernement nog langer zou kunnen blijven functioneren. Voor de 
gewone mensen in Indonesië breken dit jaar nog hardere tijden aan, die hen in toenemende 
mate tot geweldpleging en verzet aansporen. 
 
AUSTRALIË: 
Hier is de conjunctuur dit jaar niet gunstig. Vooral voor de farmers met veel schapen betekent 
dit een reeks van financiële en andere slagen. Terugslag op de wereldwolmarkt vermindert het 
aanwezige kapitaal. Arbeidersbonden ontmoeten een toenemend verzet bij hun pogen 
arbeidstempo en de beloning daarvoor geheel in eigen hand te houden. Dit voert tot strijd in de 
grote steden. De resultaten voor dit jaar zijn niet helemaal te overzien. Vermoedelijk zal 
Australië geen gunstig jaar hebben. Ontlading der verhitte gemoederen is waarschijnlijk 
gewelddadig en zal de vorm aannemen van relletjes tijdens, of als gevolg van sportfeesten. Van 
ingrijpende veranderingen zal dit jaar o.i. nog geen sprake zijn. 
 
Nieuw-Zeeland heeft aanmerkelijk gunstiger mogelijkheden, ofschoon dezelfde tendensen ook 
hier zullen heersen. 
 
EUROPA 
 
NEDERLAND:  
Het komende jaar brengt in Nederland op economisch gebied een gestage vooruitgang. De 
regering zal wel met enige moeilijkheden te kampen hebben. Toch zal m.i. geen sprake zijn van 
een aftreden van het kabinet. Vele maatregelen die door de huidige bewindslieden getroffen 
worden, zullen bij grote delen van de bevolking verzet wekken. In een conjunctuur die gunstig 
blijft, zal voor regering en bevolking beide een verdere handhaving van de nu bestaande status 
quo betekenen. Belangrijker is voor ons het feit, dat zich in Nederland een religieuze 
vernieuwing afspeelt. Deze is op het ogenblik nog niet in haar volle betekenis kenbaar. Duidelijk 
en voor iedereen kenbaar zal zij eerst worden in de maanden oktober en november, waarbij ook 
de jeugd een belangrijke rol gaat spelen. Deze maanden zijn overigens op alle gebied voor 
Nederland zeer roerig. 
 
Wat het weer betreft: de zomer zal vochtiger zijn dan dit jaar. Toch zal dit jaar u een zonnige 
vakantie bieden, indien u uw vakantie vroeg neemt, anders in de tweede helft van september. 
Dit laatste hoort overigens niet bij de prognose, maar is eerder iets wat de Engelsman "service" 
noemt en de Duitser "Dienst am Kunde". 
 
T.a.v. de religieuze vernieuwing nog het volgende. Opvallend is het, dat de vrijzinnigheid vele 
aspecten van het christendom in een nieuw licht gaat zien. Zij zal trachten het christendom op 
een nieuwe wijze te beleven. Oecumenisch zal dit moeilijkheden met zich brengen. Dat is wel 
duidelijk. Toch moet u er mee rekenen, dat het geloofsleven van Nederland gunstiger wordt in 
het komende jaar en een grotere innerlijke vrijheid toelaat. Pogingen om met de christenen in 
Nederland sterkere banden aan te leggen, zullen niet slagen. Dit geldt ook voor de katholieke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

 7 

kerk die zich juist daarom in versterkte mate door z.g. missie-acties tot het niet katholieke deel 
van het volk zal gaan wenden. 
 
Wat ongelukken betreft zal Nederland er - vergeleken met de rest van de wereld - gunstig af 
komen. Natuurlijk zijn er weer een paar kleinere spoorwegongelukken te verwachten. Van 
werkelijk grote rampen zien wij niet veel. Er is een mogelijkheid dat in het eind januari, of begin 
februari, in de omgeving van Utrecht of Amersfoort een ernstig ongeluk zal plaats vinden. 
Werkelijk grote gevolgen worden hier, buiten het materiële, niet verwacht. Vliegtuigrampen 
dreigen. De KLM gaat een moeilijk jaar tegemoet, waarbij ongelukken de dienst verstoren, of 
vliegtuigen elders door andere omstandigheden plotseling uitvallen. Een ongeluk met een van 
de nieuwste typen is zó duidelijk kenbaar, dat wij zeker menen dat dit het lopende jaar plaats 
zal vinden en wel in de eerste zes maanden van het jaar.  
 
De Nederlandse scheepvaart blijft lauw, maar lijdt financieel en materieel geen grote verliezen. 
De industrie in Nederland treft, buiten de havenbedrijven, een gestaag gunstige conjunctuur. 
Chemie en elektronica zijn hierbij in het bijzonder gunstig. Dit jaar zal ook gunstig zijn voor 
haast alle kleine bedrijven die technische apparatuur vervaardigen. Textiel ligt iets minder 
gunstig, maar zal zich het grootste deel van het jaar kunnen handhaven. De levensmiddelen- 
industrie - zover het verduurzaamde levensmiddelen betreft - zal enige weerslag ondervinden 
door een rijke, nieuwe oogst en aanbiedingen op de markt tegen lagere prijzen. 
 
Dit zijn de belangrijkste punten, zover het Nederland betreft. Over andere punten - hier niet 
genoemd - kunt u zo dadelijk vragen stellen. Wat de andere landen van Europa betreft: 
 
BELGIË: 
Heeft grotere economische moeilijkheden dan Nederland. Dit komt voort uit het feit dat men bij 
het verflauwen van de hoogconjunctuur daar, niet voldoende snel de bakens wist te verzetten 
en zo op het ogenblik - vooral in de industrieën - werkeloosheid ziet dreigen. Men zal door extra 
bezuinigingen moeten herstellen, wat men in rijke dagen verwaarloosde. De Congokwestie heeft 
eveneens een ongunstige invloed op handel en industrie. Het een en ander voert tot lawaaiige 
demonstraties en politieke campagnes. Het zou jammer zijn, wanneer - de mogelijkheid is groot 
- in het derde of vierde kwartaal van dit jaar België in rouw wordt gedompeld door een 
gebeurtenis in het vorstenhuis. Verder kan worden opgemerkt, dat, zeer tot ontsteltenis van de 
katholieke overheid, in het komende jaar de vrijzinnigheid in dit land aanmerkelijk toe zal 
nemen en het gezag der kerkelijke instanties en katholieke politieke partijen hieronder zal 
lijden. 
 
FRANKRIJK:  
De positie van de Gaulle wordt steeds moeilijker en eenzamer. Hij zal of wel enorme concessies 
aan de tegenpartijen moeten doen, dan wel eigen gezag ernstig in gevaar zien. Ook zijn 
gezondheid zal onder deze spanningen te lijden hebben. Onlusten en grote werkeloosheid 
kunnen worden verwacht in het noorden van Frankrijk. Overstromingen moeten worden 
verwacht in de omgeving van de Gironde en mogelijkerwijze in het Rhônedal. Ofschoon niet 
langdurig, of bijzonder belangrijk, zal hierdoor veel materiële schade ontstaan. Ook een 
treinramp is te verwachten. De relaties met de Afrikaanse delen van het Franse rijk blijven, 
ondanks schijnbare verbeteringen, ook dit jaar zeer gespannen. Internationaal boekt Frankrijk 
enkele politieke successen. 
 
ITALIË: 
Dit land toont ons een geheel nieuwe politiek van het Vaticaan, dat in het land zelf zijn gezag 
aanmerkelijk weet uit te breiden, doch t.o.v. de niet-katholieke wereld agressief op gaat treden. 
Ofschoon zeer diplomatiek verborgen achter z.g. veranderingen binnen de kerk zal deze tendens 
toch reeds in april kenbaar worden en ook elders tot uiting komen, dank zij de nieuwe instructies 
aan de geestelijkheid, die van het Vaticaan uitgaan. In de USA kan hierop een scherpe reactie 
worden verwacht. Italië zelf ziet het communisme verder teruggaan ten voordele van het 
socialisme. De gunstige conjunctuur wordt hier het sterkste kenbaar in de Povlakte, waar de 
jaarlijkse overstroming ook nu niet uitblijft en schade zal aanrichten. Regeringsmaatregelen 
betekenen een grote sociale verbetering voor de bewoners van de Abruzzen en allen die in de 
"Laars" woonachtig zijn. Sicilië heeft vulkanische uitbarstingen te verwachten.  
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GRIEKENLAND: 
Geen bijzondere veranderingen. Strijd aan de grens met wat indringers, doch waarschijnlijk 
geen grote publiciteit hierover. Enkele kleine aardbevingen kunnen worden verwacht. Zij 
brengen geen al te grote schade. 
 
OOSTENRIJK: 
Politiek nogal verdeeld. Strijd op politiek gebied is dit jaar fel en onredelijk. Pogingen tot 
uitbreiding van de industrie en herwinning van oude markten wordt begunstigd door de 
mogelijkheid meer kapitaal uit het buitenland aan te trekken. O.m. kunnen grote beleggingen in 
de industrie worden verwacht door bemiddeling van een groot Amerikaans concern. Dit brengt 
Oostenrijk, wat conjuncturele verhoudingen betreft, op voet van gelijkheid met West-Duitsland. 
Kleine overstroming en enig lawinegevaar is te duchten. 
 
ZWITSERLAND: 
Na een vermindering van afzet en moeilijkheden onder meer in de horloge-industrie, zien wij dit 
jaar een langzame maar gestage opgang. De omstelling op het massatoerisme, die reeds het 
afgelopen jaar aan de gang was, zet zich verder door en boekt resultaten in de tweede helft van 
het jaar. In het aanstaande winterseizoen kan afsluiting van enkele wintersportgebieden door 
lawines worden verwacht, zonder dat dit te ernstige gevolgen heeft. 
 
DUITSLAND:  
Schijnbaar zullen de komende maanden de geschillen tussen Oost- en West-Duitsland iets af 
gaan nemen. Zij zullen rond de 4de of 5de maand weer fel opvlammen, waardoor Berlijn 
opnieuw in het middelpunt van de belangstelling zal worden geplaatst. Conflicten tussen burgers 
uit beide delen van Berlijn kunnen tot ernstige worstelingen in West-Berlijn voeren.  
Dit jaar wordt door ons nog geen rekening gehouden met een Russisch ingrijpen, waardoor 
Berlijn geheel bij Oost-Duitsland zou gaan behoren. Ook van een isolatiepolitiek, als tijdens de 
luchtbrug, zal, naar ik meen, dit jaar geen sprake zijn. West-Duitsland heeft dit jaar zeer te 
lijden door daling der arbeidsproductiviteit. De hoogconjunctuur neemt met het vorderen van 
het jaar dan ook af. De overbesteding van de overheid is mede aansprakelijk hiervoor. Men zal 
trachten de werkelijke oorzaken te verbergen achter politieke strijd, zonder hierin t.o.v. de 
buitenwereld geheel te slagen. De invloed van Oost-Duitsland op de burgers van West-Duitsland 
is dit jaar groeiende. Oost-Duitsland heeft met enige onlusten en een verandering van bestuur 
te kampen. 
 
DE SATELLIETSTATEN VAN RUSLAND EN RUSLAND ZELF: 
Zij vertonen dit jaar een vermindering der zware industrieën ten bate van productie voor 
onmiddellijk verbruik. Voor de burgers van deze landen, zoverre zij niet een politieke functie 
bekleden, is dan ook sprake van een iets rustiger en prettiger jaar. Eigen wetenschappelijke 
successen en de mogelijkheid enkele manifestaties in de westelijke wereld belachelijk te maken, 
zullen vooral de Russische zelfverzekerdheid dit jaar nog aanmerkelijk vergroten. Na het eerste 
kwartaal zal de nadruk op de partij tijdelijk afnemen, om echter reeds na enkele maanden met 
grote felheid hervat te worden. Dit zal gepaard gaan met een proces tegen enkele topmensen 
van heden. De processen zullen zeer demonstratief gevoerd worden. Mededelingen hieromtrent 
kunnen verwacht worden einde juni, begin juli. Indien dit alles geschiedt, zoals wij dit nu menen 
te voorzien, dan zou hiermede tevens een grote slag worden toegebracht aan de invloed en het 
gezag van het rode leger. Tegen het einde van het jaar zal dan daardoor een grotendeels 
ondergronds gevoerde, maar wrede en felle politieke strijd ontstaan. 
 
Voor alle in Europa gelegen delen van het Russisch blok zal in de eerste maanden van het jaar 
sprake zijn van een vieren van de politieke teugels. Hiervan zal Polen het meest baat hebben. 
Deze mildering is voor deze staten reeds ten dele ingegaan, of gaat nog deze maand in.  
Duur: tot ongeveer de helft van het jaar.  
 
Het religieus denken en beleven neemt in al deze gebieden dit jaar sterk toe. Als service en 
interessant gegeven: het spiritisme - zij het in enigszins gewijzigde vorm - neemt op het 
ogenbllk in Rusland sterk toe. Bij ons wordt alleen voor Rusland zelf, op het ogenblik van 
ongeveer 3500 contactpunten gesproken. Voor het hele Russische gebied is dit misschien niet 
veel, maar vooral de zeer sterke toename van dit aantal in de laatste maanden toont aan dat de 
behoefte aan een geloof, of een religieus getint denken, steeds meer toeneemt. 
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Verder is het opvallend, dat in vele van deze kringen, de jeugd domineert. 
 
In Rusland valt verder een grote ramp te verwachten door een ontijdige explosie - waarschijnlijk 
een atoomexplosie. Het is echter de vraag of u uit het land zelf hierover veel zult horen.  
 
ZWEDEN: 
Sociale moeilijkheden. Voor de regering een moeilijk jaar. Naar buiten toe zal hiervan nog niet 
veel blijken. Vergroting van export is wel zeker. Hier tegenover staat zeer waarschijnlijk een 
onredelijke toename van de import. De betalingsbalans is hier dan ook wankeler dan het vorige 
jaar.  
 
NOORWEGEN: 
Over het algemeen rustig. 
 
DENEMARKEN: Terugslag bij de strijd om behoud van de wereldmarkt. Er zal worden aange- 
drongen op maatregelen ter bescherming van veeteelt en landbouw, die vaak haast belachelijk 
zijn en in het buitenland zeker verweer doen ontstaan. Ook in Nederland, dat, zoals u weet, op 
de Europese markt een der grootste concurrenten is van Denemarken. Resultaat van die 
maatregelen is niet te verwachten. Voor een deel van de eilanden, maar zeer zeker voor Jutland, 
kan dit jaar worden gesproken over een toenemende verarming. Hiermede gaat politieke onrust 
gepaard. 
 
ENGELAND:  
Heeft een ongunstig jaar. Politiek bevindt het zich in een dwangpositie en moet trachten zich 
steeds weer te laten gelden om eigen positie als wereldmacht te kunnen handhaven. De traditie 
eist dat men alles zal doen om dit te bereiken. Uiteindelijk slaagt men hierin niet, zij het, dat dit 
langer dan een jaar duurt. Door de moeilijkheden in de buitenlandse politiek zullen de partijen 
meer eenheid tonen dan in het afgelopen jaar. Jammer is het, dat de bevolking en vooral de 
vakbonden van een politieke wapenstilstand niets willen weten. Stakingen ongeveer als 
gebruikelijk. Ook kan een overstroming worden verwacht aan de zuidwestkust, waarbij enkele 
populaire badplaatsjes grote schade oplopen. Enige rassenmoeilijkheden in de grote steden. 
Mogelijk zeer dichtbij ligt het ogenblik, dat een van de grootste schepen die Engeland heeft, ten 
onder zal gaan. Dit zou het Britse prestige op zee ernstig kunnen schaden. Een luchtramp in de 
omgeving van Londen is eveneens mogelijk.  
 
SPANJE EN PORTUGAL:  
Hierover heb ik weinig te zeggen. 
 
Er zijn nog vele punten die ik aan zou kunnen snijden. Het belangrijkste heb ik u reeds ge- 
noemd. Wanneer u goed geluisterd hebt, hebt u één ding zeker ontdekt. 
  
GEESTELIJKE ONTWIKKELINGEN: Er is op het ogenblik een grote strijd aan de gang in de 
massa. Zij strijdt hierbij tegen haar meerderen. Onder deze meerderen verstaan wij regeringen, 
maar ook kerken, bonden, waartoe men behoort, en dergelijke. Deze strijd tegen het gezag 
wordt niet gevochten uit een werkelijke behoefte, of zelfs een hoogtepunt van recht. Zij wordt 
gevochten omdat de doorsneemens zich in deze dagen genoopt voelt zich tegenover anderen te 
doen gelden. Een groot deel van de mensheid lijdt op het ogenblik onder steeds toenemende 
minderwaardigheidsgevoelens. De eenling voelt zich in de massa steeds machtelozer. Wanneer 
men uit deze dommel der machteloosheid ontwaakt, weet men: ik ben in feite niet veel meer 
dan een slaaf. Het is dit gevoel dat de mens dwingt steeds meer eisen te stellen, waarvan hij 
innerlijk weet dat zij onrechtvaardig zijn. De mensen zullen om dezelfde redenen maatregelen 
trachten te treffen, waarvan men tevoren reeds weet dat zij in feite geen zin hebben. Onrust, 
toenemende drift: dit betekent ook voor uw particuliere leven iets. Geloof mij: in dit jaar zullen 
er meer echtscheidingen zijn en meer plotselinge huwelijken worden gesloten dan in haast alle 
andere jaren. Dit jaar is een jaar van grote en onverwachte spanningen. 
 
De massa zoekt in feite reeds nu geestelijke krachten en waarden, doch kan deze nog niet 
aanvaarden, of ten genoegen vinden. De mens van heden vraagt niet alleen een door eigen 
streven in contact komen met God. Hij wil met een enkel woord wonderen doen gebeuren. Hij 
wil nog zonder moeite opeens in contact zijn met de eeuwigheid. De mens wil in deze dagen 
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eigenlijk God een beetje regeren, vertellen wat voor weer het moet zijn en zelfs bepalen hoe de 
zon en de maan zullen schijnen. Het feit dat dit onmogelijk is, leidt tot een verbittering en 
vereenzaming van vele mensen op religieus en geestelijk terrein. De ernstige zoekers onder hen 
zullen dit jaar meer dan ooit begrijpen dat deze problemen alleen kunnen worden opgelost door 
steeds dieper in de innerlijke wereld door te dringen, evenals zij beseffen dat alleen met de 
innerlijke kracht in de wereld van heden nog werkelijk iets bereikt kan worden. Zij zullen bij hun 
zoeken naar die kracht in de innerlijke wereld dan ook grijpen naar elke steun die hen geboden 
wordt, onverschillig of deze uit de geest wordt geboden, voortkomt uit een esoterische school, 
of binnen een religieuze gemeenschap wordt gevonden. 
 
De mensheid zoekt op het ogenblik een contact met zijn God om zo verlost te worden van zijn 
begrip van minderwaardigheid. Het feit dat dit gebeurt is hoopgevend. Zelfs al zouden de 
mensen tot vernietiging overgaan, dan nog zal God sterker en sterker binnen de mensen gaan 
spreken. Wij kunnen in het volgende jaar dan ook niets dan een feitelijke vooruitgang op 
geestelijk gebied verwachten. 
 
Nu nog iets waarmede u zelf weinig te maken hebt, maar wat toch interessant voor u zal zijn om 
te horen. Toen de nieuwe wereldleraar op deze wereld kwam, is een geestelijke actie begonnen, 
die sedertdien aanmerkelijk in intensiteit is toegenomen. Zij heeft een soort lawine-effect. In het 
afgelopen jaar leidde dit - evenals ook dit jaar - tot een verslaan van de machten der duisternis. 
Dit betekent dat het eenzijdig denken op het ogenblik de wereld regeert. Dit denken is overigens 
ons denken, daar ook wij tot deze gemeenschap des Lichts behoren. Het tijdelijk uitschakelen 
van vele moeilijke en duistere krachten betekent, dat de mens juist op het gebied van het 
zogenaamde kwaad minder gericht en stabiel zal handelen, als voordien mogelijk bleek.  
De inspirerende geest uit het duister heeft vaak, in zijn haat voor de mensheid, gewerkt als een 
soort geoscoop, die een voortdurende balans wist te houden in de mensen en daardoor een 
voortdurend streven in de door hem gewenste richting mogelijk maakte. Dit valt nu weg. Daar 
de stabiliserende factoren des kwaads weggevallen zijn, moeten wij in steeds sterkere mate 
rekenen met een zegevieren van het goede, waarbij echter het in de mens levende kwaad tot 
plotselinge en onverwachte uitbarstingen komt. Jammer genoeg is het ons op het ogenblik nog 
niet mogelijk voor de mensheid de begrippen goed en kwaad beter te definiëren en deze als een 
innerlijke - dus niet alleen als een maatschappelijke - waarde in hem te griffen. Dientengevolge 
zal er in de komende tijd - zeker ook het komende jaar - veel strijdigheid zijn op het gebied van 
zeden en moraal. 
 
Wij van onze kant menen in het komende jaar het volgende te kunnen bereiken: Indien de 
mensheid in dit jaar niet komt tot de grote strijd, waarop ik in het begin zinspeelde, zal het ons 
zeer zeker mogelijk zijn een koude wereldoorlog te voorkomen, zodat ook in het jaar 1963 (?) 
dan ook niet met een algemene wereldbrand gerekend hoeft te worden. De mensheid van heden 
beslist over dat, wat in het komende jaar zal geschieden. 
 
Ten tweede: indien het ons gelukt om de honger naar vernieuwing en vooral naar geestelijke 
vernieuwing een betere inhoud te geven, waarbij meer verdraagzaamheid en naastenliefde in 
daadwerkelijk leven en streven op de voorgrond staan, dan zal het ons gezamenlijk gelukken 
over heel de wereld de leer van de nieuwe wereldleraar door te doen dringen, niet als een 
oppervlakkig bericht in de krant, maar als een steeds duidelijker kenbare tendens, die geheel de 
wereld verandert. 
 
Het is mij - helaas - niet toegestaan geheel in te gaan op hetgeen geestelijk omtrent deze 
wereld werd besloten. Wel kan ik u zeggen, dat de hoogste krachten op deze wereld zich onder 
meer hebben voorgenomen het volgende binnen korte tijd te volbrengen:  
 
Waar mogelijk is, zullen zij vrede handhaven. Waar een oorlogsdreiging is, zullen zij trachten - 
indien voorkomen niet meer mogelijk is - een zo groot mogelijke vernietiging in een zo kort 
mogelijke tijd te doen ontstaan, zodat het conflict niet de tijd heeft zich over geheel de wereld 
uit te breiden. Wat de natuurrampen betreft, heeft men het voornemen deze zo veel mogelijk in 
omvang te beperken en vooral te voorkomen dat waardige mensen daarvan het slachtoffer 
worden. De uitzonderingsgevallen bij rampen in het verleden zullen min of meer tot regel 
worden en redding - door een gelukkig toeval - zal onverklaarbaar vaak voorkomen. Daarnaast 
heeft men zich voorgenomen een aantal personen te verwijderen van politiek en godsdienstige 
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belangrijke plaatsen, wier invloed - gezien de komende ontwikkelingen - te negatief wordt 
geacht. Dit zal alleen geschieden in gevallen van uiterste noodzaak en met een zo volledig 
mogelijke compensatie op geestelijk gebied voor de betrokken personen. 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer besluiten genomen. Daarover mag ik u nu echter nog niets 
meedelen. U weet nu zo ongeveer hoe de wereld er voor staat. Ik kan mij voorstellen dat punten 
die u in het bijzonder interesseren, nog niet werden aangesneden. Ook is het mogelijk dat u iets 
wilt weten over de prognose van het afgelopen jaar, omdat daar zekere punten nog niet kenbaar 
zijn uitgekomen. Na een korte pauze ben ik - tezamen met onze vriend Henri - beschikbaar om 
vragen hierover te beantwoorden. 
 
Tot zover dank ik u voor uw aandacht vrienden. Goedenavond. 
 
 
Goedenavond, vrienden. 
 
Tezamen met mijn vriend zal ik trachten uw vragen te beantwoorden. Nu hoor ik zojuist dat u 
vergeten bent deze vragen schriftelijk te stellen. Voor een keer is dit nu niet zo heel erg. Maar 
zonder ambtelijk te worden en te eisen dat u deze vragen zes weken van tevoren in drievoud 
indient, zouden wij toch wel graag hebben, dat u voortaan alle vragen zoveel mogelijk 
schriftelijk vastlegt. Wij verstaan u namelijk vaak veel beter, dan een gewoon mens. Het gevolg 
is, dat degenen die dit alles uitwerken, zich soms vertwijfeld af zitten te vragen: wat voor een 
vraag zou men nu wel gesteld hebben om dit antwoord te krijgen?  
Mag ik de eerste vraag?  
 

Vraag: Naar aanleiding van de prognose van twee jaren geleden: Het Koninklijk Huis zou 
niet zonder smart en leed blijven. Hiervan is ons tot nu toe niets gebleken. Eigenlijk 
zouden wij misschien drie jaren moeten wachten, maar ik hoop toch dat u zich hierin 
vergist hebt. 

Antwoord: Dat laatste kan ik mij voorstellen. In dit verband bestaan zekere zorgen binnen het 
Koninklijk Huis en wel omtrent de gezondheid van een der leden. Waar men publicatie hiervan 
heeft vermeden, verzoek ik u af te wachten. De tijd zal tonen wat hiervan komt. Ik kan het u 
overigens gemakkelijk maken - wanneer er na 3 jaren - vanaf het uitspreken der prognose - 
niets bekend is geworden van een voorspeld feit, mag u - wat ons betreft - rustig zeggen: dit is 
nu een deel van dat percentage voorspellingen dat niet uitkomt. Wanneer wij onfeilbaar waren, 
zouden wij natuurlijk 100% goed voorspellen en juist. Op het ogenblik halen wij een percentage 
dat ligt tussen 80 en 90%. Voor een doorsnee prognose is dit heus heel aardig. Natuurlijk hoop 
ik met u, voor u en het Koninklijk Huis, dat wij ons hierin werkelijk vergist hebben. 
 

Vraag: Ik heb nog niet veel bemerkt van de door u het vorige jaar aangekondigde 
synthese tussen wetenschap, geloof, filosofie en geheimleer.  
Kunt u misschien op iets positiefs hierbij wijzen? 

Antwoord: Inderdaad kan ik op verschillende positieve ontwikkelingen wijzen. Wist u bv. dat de 
parapsychologie en de dieptepsychologie, tezamen in verschillende grote centra als één worden 
beschouwd? Wist u dat in de religieuze filosofie en de normale filosofie de gedachtegang 
omtrent het hiernamaals en het wezen van de ziel, zich baserende op de laatste weten- 
schappelijke ontdekkingen en bepaalde geloofspunten, geheimleer, geloof en wetenschap veel 
dichter tot elkaar heeft gebracht? Wist u bv. dat in de nieuwste ontwikkelingen der atoom- 
chemie, kleinste delen en lichteenheden - i.v.m. de Kwantumtheorie - gevoerd hebben tot 
verschillende beschouwingen omtrent de mogelijke eenheid van de innerlijke mens als kracht 
met de oermaterie, terwijl men haar tracht te beschouwen als een vier- of zelfs vijfdimensionaal 
wezen, behorende tot een afzonderlijke grootheid, zodat de ziel beschouwd zou moeten worden 
als een realiteit die technisch te benaderen is? 
 
Dit zijn voorlopig maar ideeën van enkelen, dat geef ik toe, maar zij worden besproken. Dat is 
toch al een hele vooruitgang. Daarnaast kan ik u wijzen op het feit, dat, tijdens een congres van 
artsen te Londen, werd gesteld dat een samenwerken met de z.g. "kwakzalvers" in vele gevallen 
voor patiënten een aanmerkelijke verbetering en voor de arts een aanmerkelijke verlichting van 
zijn taak zou kunnen betekenen. Hiermede werd, zij het op zeer indirecte wijze, een erkenning 
van mogelijkheden tot paranormale genezing aangeduid. Wist u, dat achter de schermen om, de 
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samenwerking met paragnosten, helderzienden en wonderdoeners, ook wel met z.g. begenadig-
den binnen de kloosters - zowel door doktoren, als de justitie - aanmerkelijk is toegenomen? En 
wel over geheel West-Europa? Dat deze dingen u niet zijn opgevallen kan ik begrijpen. Wanneer 
uw krant u wil boeien, zal zij schrijven: "Blonde Greet op onmenselijke wijze vermoord", eerder 
dan: "Professor vindt nieuwe filosofische benadering voor het probleem der menselijke ziel", of 
"De wetenschap erkent de innerlijke mens als afzonderlijk krachtveld, bestaande binnen het 
lichaam, maar daarmede niet tijdens het leven onverbrekelijk verbonden." Dat doen ze niet.  
U interesseert het misschien, maar de meeste anderen niet. Het zou bovendien strijd kunnen 
veroorzaken, of last met de adverteerders. Liever publiceert men een foto van Soraya in de 
rouw of een nieuwe vorstin in volle glorie. Indien u dergelijke ontwikkelingen in hun eerste 
stadia wilt ontdekken, zult u moeten leren tussen de regels door te lezen en u daarbij niet alleen 
tot kranten beperken, maar tevens vaktechnische tijdschriften bestuderen en de populair- 
wetenschappelijk tijdschriften niet overslaan. 
 
Wilt u meer populaire tijdschriften waarin tekenen van genoemde ontwikkeling te herkennen 
zijn, dan noem ik u onder meer "Life", een Amerikaanse uitgave, tijdschrift "Redbook", een 
Amerikaans-Engelse uitgave. Enkele artikelen in de Times: engels. Maar lees die maar liever 
niet. Veel te vervelend, ook al staan die gegevens er in. Ook in de Nederlandse uitgave 
"Venster" hebt u enkele artikelen kunnen vinden in het afgelopen jaar, waarbij, zij het enigszins 
tussen de regels door, een verder en beter samengaan tussen geloof, filosofie en wetenschap 
werd aangeduid. 
 
 Reactie: Maar wanneer je tussen de regels door weet te lezen, haal je er gewoonlijk uit 
 wat je graag wilt. 
Antwoord: Dat is wel waar, als het er maar in zit. U mag niet vergeten dat geen enkele weten- 
schapsmens op het ogenblik van plan is te schrijven: gezien mijn wetenschappelijke ervaringen, 
geloof ik, dat de hemel bestaat, of dat de mens voort zal bestaan. Als wetenschapsmens kan hij 
dit niet doen, want dan is hij niet wetenschappelijk meer. En geen enkele theoloog zal schrijven: 
gezien de wetenschappelijke ontwikkeling van de laatste tijd moet ik verklaren dat mijn 
voorstelling van het hiernamaals verkeerd is, of goed. Dat kan hij niet doen, wanneer hij door 
zijn geloof aan de openbaringen vast zit, die immers boven alle menselijke wetenschap uit 
dienen te gaan. Hoogstens kan hij stellen: het geopenbaarde wordt door de laatste 
ontdekkingen van de wetenschap bevestigd. De innerlijke gesteldheid kan wel uit de wijze van 
uitdrukking blijken, evenals kunnen de eigen gedachten daarin meeklinken, maar van een 
lijnrechte verklaring zal geen sprake zijn. U zult dus - om de waarheid te zien - wél tussen de 
regels door moeten lezen. Ik zou zeggen: doe dit zo onpartijdig mogelijk, maar tracht te 
begrijpen welke feitelijke gedachteninhoud achter de artikelen of toespraken schuilt. U zult tot 
uw verbazing zien dat vele filosofische elementen worden gebruikt in de laatste wetenschap-
pelijke betogen. U zult ontdekken dat vele filosofen de moderne wetenschap gebruiken als basis 
voor hun eigen stellingen en gedachtegangen. Van een samengaan is dus inderdaad kennelijk 
sprake. 
 
Van de geheimscholen kan ik dit - helaas - niet zeggen: esoterische scholen en geheimscholen 
publiceren niet voor de massa wat zij ontdekt hebben en welke leringen zij belangrijk achten. 
Wel kunnen zij, die één of meer van die scholen kennen, de weerklank daarvan in theologische 
en wetenschappelijke publicaties ontdekken. In wetenschappelijke publicaties in Nederland, 
Engeland en de USA kunnen wij bv. argumenten van de Rozenkruisers ontdekken. 
Antroposofische stellingen worden in bepaalde wetenschappelijke en filosofische verhandelingen 
uit Duitsland kenbaar. Ook hier kunnen wij, na een scherp en eerlijk ontleden zeggen: er is 
sprake van een aarzelend, maar steeds sterker toenemend samengaan van gedachten.  
De feitelijke erkenningen zullen dan niet al te lang op zich laten wachten. 
 

Vraag: In wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke tijdschriften wordt inderdaad 
veel gepubliceerd, wat velen ontgaat, maar toch een diepgaande betekenis heeft. Onder 
meer las ik, dat de bron der materie energie is en dat deze de bron van het leven zelf is. 

Antwoord: Dank u. Hieruit blijkt wel, dat het door ons voorzegde in dit jaar zich zelfs sterker en 
beter ontwikkeld heeft, dan wij hadden mogen, of durven, verwachten en in de komende jaren 
zal dit steeds verder gaan. Want alleen door deze synthese der belangrijke menselijke berei-
kingen kan de mens zichzelf uiteindelijk voor een zelfvernietiging bewaren. 
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 Vraag: Kunt u iets zeggen over de vorderingen der kankerbestrijdingen?  
Antwoord: Het vorig jaar was er sprake van een middel met enzymen. De proeven zijn gunstig 
verlopen, publicaties zijn daarover in Engeland, Amerika, Zwitserland en Duitsland al 
verschenen. Het is nog te veel theorie. Proeven werden genomen en verlopen redelijk gunstig. 
Het klinisch onderzoek van het middel vergt echter enige jaren omdat alleen dan een voldoende 
overzicht over de werking in voldoende gevallen kan worden verkregen. Eerst daarna zal men 
het meer algemeen in omloop brengen. Men is van mening, dat men binnen niet al te lange tijd 
in staat zal zijn alle niet te ver gevorderde kankergevallen te genezen door een beïnvloeding van 
de lichaamscellen. Er is inderdaad een vooruitgang. De ontdekking wordt steeds meer uitgetest 
en binnen enkele jaren kan men een algemeen gebruik hiervan maken. Dientengevolge zal de 
kankerbestrijding vooruitgaan en zal de genezing van kanker, mede dank zij proeven die in 
Nederland worden genomen, in de komende jaren mogelijk worden voor niet te ver gevorderde 
gevallen, terwijl een vroegtijdige erkenning van het ziektebeeld en zelfs vóór het ontstaan van 
woekeringen, evenzeer tot de mogelijkheden gaan behoren. 
 

Vraag: Heeft de nieuwe vorm van synthetische penicilline die binnenkort in Amerika in de 
handel komt, hier iets mee te maken? 

Antwoord: Het heeft niets te maken met de kankerbestrijding als bestaande ziekte, wel met het 
voorkomen ervan, tevens dient het om alle woekeringen en cysten te bestrijden. Het is niet het 
radicalere middel, waarvan ik zo-even sprak. Toch ben ik blij dat u hier even op wijst, want ook 
hieruit kan men zien, hoe groot de vorderingen zijn die de geneeskunde de laatste tijd maakt. 
Dit is namelijk een feit, ook al lees je er misschien niet te veel over. 
 

Vraag: Dan was er nog longziekte in India, Pakistan en Egypte, die een bedreiging zou 
zijn voor het Westen, maar daar geen werkelijk gevaar zou voelen. 

Antwoord: Daar is nog niets van gebleken. Buiten het optreden van longpest in de laatste tijd. 
Maar dit is in zuidelijk Tibet en bepaalde delen van China. Van een zekere uitbreiding naar het 
zuiden toe, is tot nu toe geen sprake. Laat ons hopen dat wij ons ook hier vergist hebben, 
anders zou het toch nog wel eens een vervelende kwestie kunnen worden.  
 
 Vraag: Kunt u iets zeggen omtrent het samengaan van de 6 en de 7 in de handel?  
Antwoord: Heeft u het opgeteld?  
 

Reactie:13.  
Antwoord: Een ongeluksgetal. Ik geloof niet dat de pogingen om samen te gaan in handels- 
verdragen gunstig zullen zijn dit jaar. De tendens om ten koste van alles nationale belangen te 
beschermen, zo nodig op niet faire wijze, is nog te sterk. Eerst ik en dan jij, is een stelling die 
nog te zeer in de volkeren leeft, zodat de regeringen - zelfs indien zij dit wensen - niet in staat 
zullen zijn deze zelfzuchtige strevingen te onderdrukken, of op afdoende wijze te bestrijden. In 
vele gevallen zal men naar de letter van de verdragen handelen, zonder de geest ervan te 
begrijpen, terwijl men in andere gevallen zelfs bewust de geest én de letter geweld aandoet. Dit 
is voor een samengaan van de 6 en de 7 niet gunstig. Reken dus dit jaar niet met een vallen van 
grenzen, een verminderen van handelsbeperkingen op reële basis e.d.  
 
 Vraag: Hoe gaat het nu in Hongarije? 
Antwoord: Men kan er leven. Maar meer is er niet van te zeggen. Men probeert de mensen te 
lijmen. Maar je kunt een mens nu eenmaal niet met een extra circusvoorstelling en een paar 
zijden kousen troosten, voor de familie die hij is kwijt geraakt, of de vrijheid die hij niet bezit. 
Er is in Hongarije van een voortdurende gisting sprake, die - mede door gebrek aan vertrouwen 
in het Westen - niet in een opstand tot uiting zal komen. Geen vechten, maar wel een lijdelijk 
verzet, dat alleen bestreden kan worden door de mensen iets meer vrijheid te laten. 
Oppervlakkig lijkt het dan ook of deze vrijheid inderdaad wordt gegeven. In feite doet men dit 
alleen om de mensen zo meer en sterker te kunnen binden. 
 

Vraag: Hoe gaat het met het bezoek van Chroesjtsjov aan Djakarta?  
Levert de topconferentie in mei nog iets op? 

Antwoord: Dat Chroesjtsjov inderdaad naar Djakarta komt, staat m.i. nog niet helemaal vast. 
Ook wanneer dit gebeurt, zal er toch in hoofdzaak sprake zijn van een poging om Oost en West, 
in het belang van de Indonesische regering, tegen elkaar uit te spelen. De heren die elkaar daar 
ontmoeten, zijn van ongeveer dezelfde soort. Zo zou een dergelijk bezoek wel eens eerder een 
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feitelijke verwijdering dan een toenadering kunnen betekenen. Wat de topconferentie aangaat, 
hier zullen enkele mooie besluiten worden genomen die geen feitelijke betekenis hebben.  
U krijgt ongetwijfeld enkele aangename communiqués te horen, die u vertellen dat men het 
geheel met elkaar eens is, maar dat men eerst nog een paar commissies zal benoemen om 
nader na te gaan, waarover men het nu eigenlijk eens is geworden.... 
 
 Vraag: Komt er nog iets van de ontwapening die Chroesjtsjov heeft voorgesteld? 
Antwoord: De een is bang voor de ander, dat die andere zich aan een dergelijke afspraak niet 
zal houden. Spreken over ontwapening heeft pas werkelijk zin wanneer een algehele controle 
aan de andere partij kan worden toegestaan. De USA voelt daarvoor even weinig als Rusland. In 
Amerika wil men de spionnen nog de kans geven iets te verdienen en in Rusland zou men het 
jammer vinden alle gesloten gebieden weer open te maken, juist nu de zaak zo netjes is 
afgesloten. Zolang er van een wederzijds vertrouwen en wederkerige controle geen sprake is, is 
er geen sprake van werkelijke ontwapening. Natuurlijk kan men wat oude dingen af gaan 
danken. Er zijn bij de legers tegenwoordig heel wat dingen, waar je feitelijk geen moer aan hebt. 
De enigen die daar nog iets aan hebben zijn de mensen die dergelijke afdelingen commanderen. 
Zij hebben er een aardige en een goede broodwinning aan. Maar vele dingen hebben verder 
geen enkele offensieve waarde meer. Misschien dat men van deze dingen enkele zal trachten af 
te danken. Ongetwijfeld zult u horen, dat men tot overeenstemming is gekomen omtrent de 
beperking van atoomproeven. Onmiddellijk daarna zult u horen, dat men zich daaraan alleen 
maar beperkt gebonden acht. Waarmee men in feite zegt: ik zal doen, alsof ik het doe, tot ik an-
dere zin krijg... . 
 
 Reactie: In uw prognose sprak u er ook al over. Dat wijst er op.  
Antwoord: Ik wil niet sarcastisch worden, maar het menselijke ras bevindt zich nog steeds in de 
puberteitsjaren. Dat betekent, dat menigeen het erg leuk vindt om met vuur te spelen en dat 
diezelfden die dat doen, nog steeds moord en brand schreeuwen, wanneer zij één keer de 
vingers branden. Zowel in de politiek als de techniek, zien wij hiervan voorbeelden te over. Men 
realiseert zich niet, wat men in feite doet, of meent, dat het toch wel los zal lopen. Men beseft 
niet wat men doet. Evenals de jonge man die gisteren te Harlingen een vriend twee aangestoken 
donderbussen in de zak liet glijden en het toen heel vreemd vond, dat niet alleen het kostuum 
van zijn vriend, maar ook diens dijbeen enigszins beschadigd werd. Gelukkig waren deze twee 
familie van elkaar, zodat de politie er wel niet bij te pas zal komen.  
 

Vraag: Zijn de mogelijkheden tot geestelijke bewustwording in het komende jaar beter 
dan voorheen? Zijn hiervoor bijzondere krachten beschikbaar? Kunt u een raad geven 
aan de mensheid om de bewustwording te bereiken? 

Antwoord: Op dit ogenblik is voor de wereld de zaak wat wankel. Het innerlijk leven, het 
gemoedsleven en het gedachteleven zijn de komende tijd zeer wisselvallig. U zult in de toe- 
komst tijden vinden, waarin concentratie u absoluut onmogelijk is. In de tweede helft van het 
jaar zal concentratie voor het mensdom gemakkelijker zijn en zullen velen zelfs de mogelijkheid 
hebben verder den ooit door te dringen in de onzienlijke wereld. Ook stoffelijke invloeden 
werken hiertoe mee. Geestelijk gezien heeft mijn voorganger reeds gezegd: ...hebben de 
krachten van het Licht praktisch de overhand op het ogenblik... Dit betekent, dat elke mens 
voor zich gemakkelijker dan tevoren contact zal kunnen verkrijgen met hogere krachten. 
Naarmate de mens verder zoekt en zich niet direct tot een bepaalde geest, of groep van geesten 
tracht te wenden, doch in zichzelf Goddelijke kracht en leiding tracht te erkennen, zal deze mens 
daardoor kunnen komen tot een reëler beleven van de wereld, een kennen van geestelijke 
krachten en mogelijkheden, die hem tot op dat ogenblik ontgaan zijn, en een doordringen in 
andere werelden op zodanige wijze, dat hij zijn stoffelijke werkelijkheid met een nieuw erkende 
en verwante wereld kan uitbreiden. De krachten uit de geest zullen ieder hierbij trachten te 
helpen. Dit geldt voor alle mensen. 
 
Wanneer u daar nu nog een raad bij wilt hebben... Om in dit jaar werkelijk geestelijk iets te 
bereiken, dient men er zorg voor te dragen dat men in denken en handelen zo gelijkmatig 
mogelijk blijft. Weest voorzichtig. Ga geestelijk - of stoffelijk - niet op dingen in, zonder ze eerst 
goed te onderzoeken. Dit is voor u noodzakelijk. Hebt u de dingen onderzocht en kunt u ze 
aanvaarden, wijdt u er dan met heel uw wezen aan. Maak gebruik van de ogenblikken dat u 
voelt u te kunnen concentreren. Gebruik vooral de tijden waarin u bemerkt dat uw aandacht 
meer dan normaal wordt getrokken naar het mystieke, het geestelijke en het occulte. Op deze 
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ogenblikken, in deze tijden, kunt u zo het verst komen. Wees wat onverschillig t.o.v. het 
stoffelijk gebeuren. Indien u zich hiervan te veel aantrekt, zult u moeilijkheden krijgen die uw 
geestelijke vooruitgang in de weg staan. Beheerst u dit jaar ten koste van alles. Een verliezen 
van de zelfbeheersing, onverwacht en voor een kort ogenblik misschien, kan zoveel ellende met 
zich brengen, dat u stoffelijk geboeid blijft zonder een verdere kans tot geestelijke bewust- 
wording. 
 
Nu nog een laatste raad. Stel je niet voor, dat je de geheimen van de kosmos kunt ontraadselen. 
Wees tevreden met wat je wordt gegeven en wees bereid, jezelf concentrerend op het 
Goddelijke, of het hoogste wat je je voor kunt stellen en in je draagt, die krachten te 
aanvaarden die in antwoord daarop tot je komen. Je zult ontdekken dat je geestelijk en stoffelijk 
dan veel verder komt en juister zult kunnen handelen, zowel in eigen wereld als in de werelden 
die u ongezien omgeven. 
 
 Reactie: Dank u, dat is meer dan genoeg.  
Antwoord: Och, ik ben net als de kruidenier. Ik houd mijn vinger wel op de weegschaal, maar 
daarvoor geef ik toch steeds weer 10 gram overgewicht. 
 
 Vraag: Heeft Israël kans zich te handhaven tegen de toenemende animositeit der 
 Arabische landen? 
Antwoord: De kans is groter dan u denkt. Toch zal Israël, met alle in Afrika gelegen gebieden, 
zich in een stroming van verzet en verbrokkeling bevinden. Ook in de binnenlandse politiek zal 
dit tot uiting komen. Wij kunnen met zekerheid stellen dat te veel staten nog belang hebben bij 
het bestaan van deze staat, om een algehele overvleugeling door de Arabische staten zonder 
represailles te dulden. Ook mag niet worden vergeten dat Israël de laatste tijd niet stil heeft 
gezeten, zodat het in staat is heel wat aan de Arabieren te doen. Ook de Arabische machten zijn 
ervan overtuigd dat Israël een sterke staat is, sterker dan men placht te vermoeden. 
 
 Vraag: Meent u dat de band tussen Nieuw-Guinea en Nederland een blijvende is? 
Antwoord: Nu moeten wij eerst even de postcensuur uitschakelen. Politiek gezien zal de band 
tussen Nieuw-Guinea en Nederland niet gebroken worden. Niet omdat Nederland, of Nieuw 
Guinea, werkelijk belang hierbij hebben - enkele kleinere groepen buiten beschouwing gelaten - 
maar omdat de wereldpolitiek nog niet van plan is deze belangrijke plaats in handen van een 
onbetrouwbaar Indonesië te stellen; terwijl Australië de risico's van een beschermerschap onder 
de huidige omstandigheden nog niet wenst op te nemen en vooral ook de kosten daarvan niet 
wenst te betalen. Voor Nederland zal Nieuw-Guinea dus ook dit jaar nog een belasting van de 
regeringsbalans betekenen, terwijl Nieuw-Guinea weet, dat, ondanks alle kastegeest, de 
Nederlanders meer kunnen en zullen doen voor de bevolking, dan de republiek. Het is echter te 
betwijfelen of deze banden nog lang zullen blijven bestaan. Ik meen veilig te kunnen zeggen dat 
Nederland en Nieuw-Guinea na ongeveer 5 à 6 jaren gescheiden zullen zijn. Voor het verdere 
verwijs ik naar onze vorige prognose, waarin hetzelfde probleem ter sprake kwam. 
 
 Vraag: Hoe gaat het met de Nederlandse zeevishandel? 
Antwoord: Ik ben bang dat menige visser in het komende jaar overwegend bot vangt. Tenzij de 
Nederlandse visserij en zeevishandel zich zou moderniseren en zich aanpassen aan wat bv. in 
West-Duitsland op dit gebied reeds lang gebeurde, zij niet in staat zullen zijn de concurrentie vol 
te houden. Om dit te kunnen doen is inkrimping van de personeelsbezetting en grote investering 
noodzakelijk. De stijgende prijzen op de veilingen brengen verder met zich mee dat de handel - 
indien zij de huidige winstmarges, of zelfs grotere blijft verlangen - niet meer in staat zal zijn 
een redelijk afzetgebied te vinden. Wanneer men in de zeevishandel er toe over zou gaan de 
luxe- zaken en de beunhazen te weren en een goed verzorgd product te leveren, zou Nederland 
meer "vis-minded" gemaakt kunnen worden. Op het ogenblik mag men echter wel blij zijn dat er 
in Nederland zoveel katholieken zijn. Zo raakt men tenminste op vrijdag zijn waar nog kwijt. 
Algemeen gezien dus weinig mooie vooruitzichten. Zij,-die zich in detail in deze handel begeven, 
zullen grotere winsten kunnen maken uit de nevenartikelen, dan uit de verse vis. Door een soms 
te grote aanvoer en op andere ogenblikken te hoge prijzen, zal dit jaar voor de detaillist moeilijk 
zijn.  
 
 Vraag: Geldt dit ook voor de walvisvangst? 
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Antwoord: Nederland beschikt niet over voldoende kapitaal en voldoende vaklieden om 
werkelijk de walvisvaart te beoefenen. Zolang men met één enkel schip en buitenlands 
personeel deze vangst drijft, kan zij geen redelijke resultaten opleveren. M.i. zal Nederland zich 
hier niet kunnen handhaven en wenst dit in feite ook niet. Dit is uitdrukkelijk een kwestie van 
prijs geworden. 
 
 Vraag: Hoe gaat het met de lichamelijke opvoeding in Nederland?  
Antwoord: Deze laat m.i. over het algemeen nog al wat te wensen over. Er zijn namelijk in 
Nederland twee overheersende groepen, die elk voor zich een onvolledig beeld van het nood- 
zakelijke hebben. De mensen die ten koste van alles het lichaam willen ontwikkelen en gezond 
maken maar daarbij de hersenen vergeten en de mensen die zich zozeer op de hersenen 
specialiseren, dat zij het niet eens bemerken wanneer er geen benen meer overblijven om ze te 
dragen. In het komende jaar zal hierin slechts weinig verandering komen. Zo zal ongetwijfeld 
ook dit jaar men het gebruikelijke touwtje trekken vertonen om subsidies voor sport en uit- 
breiding van de faciliteiten voor lichamelijk onderricht, terwijl anderzijds de geschapen 
faciliteiten niet voldoende zullen worden gebruikt. De belangrijkste ontwikkeling op het gebied 
van lichamelijke ontwikkeling en sport zal in Nederland wel het drama van de voetbaltoto zijn.  
 
Voor ik het woord overgeef aan de laatste spreker, wil ik nog even een definitie geven van het 
jaar I960. Het jaar 1960, waarvan men, terwijl het duurt, zal zeggen: "Was het maar voorbij", 
terwijl echter wanneer het voorbij zal zijn, men zal zeggen: "Het is toch zo slecht nog niet 
geweest". 
 
 Vraag: En 1959? 
Antwoord: 1959 was een jaar dat zó vol van beloften was, dat slechts weinig daarvan in 
vervulling kon gaan. Het komende jaar zal minder beloven, naar meer geven. Je zou zelfs 
kunnen zeggen: het jaar 1960 maakt de rekening op over vele voorbije jaren en trekt de 
logische conclusies uit vele ontwikkelingen die hun einde naderen. Daarnaast schept het nieuwe 
impulsen met alle strijd en alle mogelijkheden aan een nieuwe tendens verbonden. Uiteindelijk 
geeft het echter voor de toekomst gunstige aspecten. De moeilijkheden van dit jaar geven in 
hun oplossing goede mogelijkheden voor een verder gaan op allerhande gebied. Natuurlijk is de 
kans dat je de zaak verkeerd aanpakt bijna 50 - 50. Maar laat ons optimistisch blijven. Een 
pessimist kan het beste "Drees" aanvragen bij zijn geboorte en dan zonder die te krijgen voor 
zijn meerderjarigheid, naar onze kant komen.  
 
Vrienden, ik wens u allen in dit jaar voldoende geduld om gebruik te maken van de vele goede 
mogelijkheden die u geboden worden, en verstand genoeg om in te zien, wanneer iets waar, of 
wanneer iets vals is. Goedenavond. 
                                            
 
 
 
                                           HET SCHONE WOORD 
 

 
Een jaar snelt voorbij,  
als een trein in de nacht. 
Je staart uit de vensters,  
moe en verveeld,  
doch ziet in het venster  
slechts eigen spiegelbeeld. 
Je ziet niet de landen,  
die je door raast,  
je ziet niet de mensen, die leven, 
woningen en vee  
dat op de weiden graast,  
doch slechts jezelf. 

 
Zo zal het zijn,  
voor menigeen dit jaar:  
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je ziet alleen jezelve, 
voelt slechts vaag aan,  
wat buiten nog bestaat  
en droomt soms van gevaar, dat,  
wanneer de raderen der tijd 
soms stokken voor een korte wijle, 
als schrik je in het herte slaat. 
 
Maar er komt weer licht,  
weer komt de dag.  
Dán kun je de wereld zien,  
waarin je waarlijk leeft,  
en zeggen: wijl het licht  
over alle velden streelt;  
"dit is het leven,  
dit ben ik, zó is mijn God". 

 


