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13 september 1968 
 
Goedenavond, vrienden. 
 
Ook bij het begin van dit nieuwe verenigingsjaar moet ik u er in de eerste plaats op wijzen, dat 
wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp van heden gaat 
over: 
 
 

DE KARAKTERISTIEK EN HET LOT VAN DE VOLKEREN 
 
 
Bij de samenstelling wordt gebruik gemaakt van bepaalde astrologische termen en gegevens. 
Ik hoop echter, dat u het mij niet kwalijk neemt, wanneer ik voornamelijk spreek over wat er 
nu gebeurt en gebeuren gaat en dus niet alleen maar spreek over de werking van enkele 
sterren en planeten. 
 
De geschiedenis, die in dit jaar wordt gemaakt, kunnen wij qua karakter goed begrijpen: het is 
nu eenmaal een zonnejaar, waarin bovendien een Saturnuswerking optreedt. Het afgelopen 
deel van het jaar was grotendeels nog onder de invloed van Mars, maar op het ogenblik 
hebben wij te maken met een rijzende Venusinvloed. Het nu volgende jaar zal dan ook een 
Venusjaar zijn. Wat zouden wij moeten verwachten van een wereld, waarin deze invloeden 
werkzaam zijn en Venus steeds sterker rijzend is? Op het ogenblik heerst de zon nog en wij 
weten, dat een zonnejaar een jaar van extremen is. De zon drukt heerschappij uit, maar voert 
daarbij steeds weer tot extremisme en brengt zo uiteindelijk vaak veel onzekerheden. Een 
Marsinvloed hierbij brengt belligerentie, terwijl Venus eerder de tegenstellingen scherper 
omlijnt en meer de tegenstellingen naar voren schuift. Wie tracht de zaken te overzien kan dus 
zeggen: Nu ja, op het ogenblik is het nog niet zo ernstig. Het is wel allemaal nogal vervelend, 
wat er op de wereld gebeurt, maar al zijn er, zoals in elk zonnejaar, nog al wat rampen te 
verwachten, al met al gaat het wel. Wanneer in het komende jaar de invloeden scherper 
gedefinieerd worden en wij bovendien nog eens rekening moeten gaan houden met de 11-
jaars cyclus van de zon, kan het anders zijn.  
 
Op de wereld zal het algemene beeld grotendeels mede bepaald worden door de grote landen. 
Zij immers bepalen voor een groot deel, wat er eigenlijk op de wereld gebeurt. Een van die 
landen is Rood China. Bezien wij dit land, dan valt ons allereerst op dat het merendeel van de 
reacties van dit land doen denken aan de werking van het teken der Weegschaal, maar dat 
daarnaast een zeer sterke Kreeftwerking, steeds weer zichtbaar wordt. M.a.w. een land vol van 
onzekerheden, maar gelijktijdig met een groot doorzettingsvermogen en de neiging, zich in de 
dingen vast te bijten, maar tevens steeds weer bereid zijdelings op een doel af te gaan.  
 
Een volk dat als geheel, als staat, zo reageert, zal zichzelf niet zo snel hervormen. Natuurlijk, 
er is in China van alles te verwachten, maar zelfs wanneer er opstanden zijn, zoals op het 
ogenblik weer in Tibet en Huang Che (?) kunnen wij toch wel aannemen, dat hier sprake is van 
afwijkende belangen of inzichten, zonder dat van een verzet tegen het geheel zonder meer 
gesproken kan worden. Zelfs die opstanden omvatten voor een groot deel een zoeken naar de 
oude realiteit. Men zoekt niet het geheel nieuwe, maar het oude, dat men niet zo graag 
opgeeft. 
 
Beziet men de mensen van Rood China, zo zal men in de eerste plaats moeten opmerken, dat 
zij taai zijn een zeer groot doorzettingsvermogen tonen. De plotselinge opstanden en 
nieuwigheden zijn een uitvloeisel van dat Weegschaalprincipe, maar altijd weer zal men 
uiteindelijk terug grijpen op het oude. Er is in dit land voorlopig nog geen algehele vernieuwing 
of verandering denkbaar. Nu komt de Venusinvloed. Venus heeft de neiging libertinisme op elk 
terrein te bevorderen. In een Venusjaar zou men dus mogen verwachten, dat de spanningen 
en interne onzekerheden een veel grotere rol gaan spelen dan in andere jaren.   
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Gelijktijdig echter dient men zich te realiseren, dat een groot deel van de massa uitgaat van 
een houden wat men heeft, en ten koste van alles zijn aanzien zal willen bewaren. Voor een 
verdere analyse van hetgeen hier zal kunnen gebeuren, zal men dus aandacht moeten geven 
aan andere planeten die voor dit volk van belang zijn.  
 
Jupiter en Saturnus zijn beiden zeer sterke invloeden. Jupiter brengt hier de neiging macht 
sterker uit te gaan drukken, maar gelijktijdig welvaart. Saturnus echter is beul en rechter 
gelijktijdig. Hij brengt tegenstellingen scherp en onontkoombaar naar voren. Daarom zullen wij 
moeten rekenen met vele geschillen, waaronder waarschijnlijk vooral ideologische. Velen 
zullen daarvan het slachtoffer worden. Een land als China zal echter de neiging hebben zich bij 
gevoelens van onzekerheid enz. vooral naar de wereld buiten dit land te richten. De emoties 
van een intern sterk verdeeld rijk zal men willen kanaliseren en daartoe, zoals in bijna elke 
totalitaire staat, dreigingen van buitenaf stellen. Een strijd tegen de gehele wereld kan men 
echter nog niet aan, zodat dit nog niet opportuun zal zijn. Een ideologisch geschil is dan de 
meest aangewezen weg.  
 
U heeft tot nu toe niet al te veel gehoord over de grensgeschillen in Mandsjoerije, maar toch is 
daar reeds dit jaar het een en ander te doen geweest. Maar in het volgende jaar zal een 
dergelijk geschil waarschijnlijk grotere omvang aannemen. Zoeken wij naar de tijden waarop 
dodelijke geschillen het meest waarschijnlijk zijn, dan vinden wij het midden van april en het 
einde van september 1969. Reeds voordien zal echter het een en ander gebeuren in dit land. 
Ik vermoed, dat rond 29, 30 november 1968 de zaken voor sommige staatslieden zeer dubieus 
zullen zijn en zijn rellen en strijd niet onmogelijk. Als geheel kunnen wij voor de komende 
periode stellen, dat Rood China een lastige tijd tegemoet gaat, waarin meerdere staatslieden 
zullen verdwijnen of sterven - een natuurlijke of andere dood. Bij de spanningen in het Verre 
Oosten zal China een zeer grote en misschien zelfs gewelddadige rol spelen. 
 
De invloed van dit alles straalt natuurlijk uit. Een van de landen, die hierbij betrokken zou 
kunnen worden, is Japan. Maar het karakter van Japan zou men onder kunnen brengen bij het 
teken Maagd. Dit land zoekt vooral naar eigen roem of voordeel. Ontdaan van het exotische 
doet het volk wat burgerlijk aan, steeds bezig met zichzelf, eigen bezit en status. Het zoeken 
naar status zal bij sommige groepen voeren tot pogingen oude waarden te doen herleven. 
Anderen zullen zich hiertegen verzetten, omdat zij beseffen, dat het hier niet gaat om bv. de 
waardigheid van de keizer, de tenno, maar eerder om het herwinnen van oude waardigheid en 
rang door adellijke geslachten, die in het verleden generaals, admiraals en hoge officieren 
hebben opgeleverd en daarnaast in de laatste tijd ook in de handel belangrijke plaatsen 
hebben weten in te nemen. Wanneer er ellende komt rond Rood China - al mogen wij daarvan 
in 1969 nog niet veel meer verwachten dan een klein oorlogje tegen Rusland - is de kans heel 
groot, dat Japan zal gaan zien, waar het zich het voordeligst kan inzetten. En ik vrees, dat 
Amerika de prijs die Japan vraagt, niet zal kunnen betalen. 
 
Ook de USA is een eigenaardig land. Een deel ervan wordt gedomineerd door het teken Leo. 
Wat betekent bravoure, wat opschepperig, vaak wat nonchalant reagerend en er steeds van 
overtuigd zijn, dat je alles beter weet dan anderen en het heel goed doet. Maar ook in dit land 
blijkt een sterk Tweelingaspect te bestaan. Een dergelijk beeld kan men natuurlijk niet voor 
het geheel van de USA gelijkelijk van toepassing verklaren. Daarvoor is het land te groot, 
maar wij mogen toch wel stellen, dat in de politiek het Tweelingprincipe - snelle wijzigingen 
van richting en inzicht, gepaard gaande met de neiging van de Leeuw te domineren - een 
grote rol gaat spelen. De sterker wordende invloed van het Venusjaar betekent dan, dat steeds 
meer groepen zullen trachten geheel hun eigen weg te gaan. Dergelijke tendensen ziet men 
niet alleen in de mode - 1969 brengt varianten van mini-mini tot ouderwets maxi - maar ook 
in kunst, politiek enz. Wie er oog voor heeft, zal ontdekken, dat steeds meer groeperingen niet 
bereid zijn een compromis te treffen en in wezen geheel blind zijn voor de argumenten, 
rechten en belangen van anderen. De tegenstellingen zullen dan ook zeer groot zijn. Wat uit 
de aard der zaak riet aangenaam is voor de presidentskandidaten die met onverwachte 
ontwikkelingen zullen moeten rekenen, zonder dit werkelijk te kunnen. Op dit terrein zullen wij 
heel wat verrassingen gaan beleven.  
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Wat Vietnam betreft, begrijpt u, dat de Leeuwennatuur wacht op een ogenblik waarop men 
grootmoedig een ander wat toe kan geven, maar weigert zich verslagen te geven. Daar deze 
neiging bijna 3/4, maar meer van het geheel dan 2/3 van de USA beïnvloedt, is er niet veel 
kans op dat er, zelfs maar tijdelijk, vrede in Vietnam komt, al roept men in het land zelfs 
daarom steeds weer luidkeels. 
 
Venus zal de houding van de USA tegenover het buitenland weinig consequent doen zijn. Dit 
wordt nog bevorderd door de Saturnusinvloed, welke o.m. de financiën aantast, zodat de dollar 
sterk onder druk komt te staan. Indien men wil weten, wat men in de komende tijden van de 
Amerikanen kan verwachten, zal men in de eerste plaats moeten beseffen dat er in dit land op 
het ogenblik een stille omwenteling aan de gang is, die door de Amerikanen zelf niet goed 
begrepen of beseft wordt. Er is namelijk een verandering van mentaliteit aan de gang, die voor 
een groot deel tot nu toe onder de oppervlakte bleef. Vele mensen worden beheerst door angst 
en aangespoord iets meer te bereiken of te doen, maar daarnaast is er een toenemende 
wrevel, haat bijna, tegen deze te zeer gematerialiseerde maatschappij. Steeds meer mensen 
zoeken naar een geestelijke of ideële rechtvaardiging voor hun wijze van leven en bestaan, die 
zij niet vinden kunnen. De losbandigheid neemt uit de aard der zaak, zoals overal op de 
wereld, in de komende paar jaren toe. Maar men zal ook geconfronteerd worden met grote 
revivals - u weet wel opwekkingsbijeenkomsten van godsdienstige aard door erkende kerken - 
terwijl vele sekten en scholen bijzonder veel reclame gaan maken en ook naar o.m. Europa toe 
zullen proberen hun belangrijkheid te doen toenemen. Dit is voor u waarschijnlijk wel 
interessant, daar u het van een afstand zult kunnen meemaken, maar voor het land zelf lijkt 
mij deze ontwikkeling voorlopig nu niet zo erg gunstig te zijn. 
 
Het Zuidelijke halfrond staat er wat anders voor. Hier is o.m. de invloed van Uranus sterker. 
Wij mogen dan ook wel aannemen, dat de komende tijd meer omwentelingen te zien zal geven 
op het Zuidelijk halfrond dan in het Noorden. Revoluties, maar ook omwentelingen van de 
meest vreemde aard mogen wij dan ook onder meer verwachten in bijna alle staten van Zuid- 
Amerika. De gehele ontwikkeling is natuurlijk niet te overzien. Maar het is heel waarschijnlijk, 
dat zich daar op allerhande terrein een soort reformatie gaat afspelen, waardoor niet alleen 
politiek en staatkunde, maar ook de religie in het geding zal komen. Dat daarbij overal 
dictators vallen, militaire junta’s optreden enz. enz. is voor dit deel van de wereld zo gewoon, 
dat wij dit niet als uitzonderlijk mogen beschouwen. Opvallend is wel weer - en dit is te danken 
aan de invloed van Algol met Saturnus en een negatief aspect van Mercurius - dat zowel in de 
natuur als op het gebied van handel enz., grote rampen plaats gaan vinden. Geldontwaarding, 
oogsten die mislukken, overstromingen, aardbevingen en enkele erupties en andere tekenen 
van vulkanisme lijken mij in de komende tijd onvermijdelijk te zijn. 
 
Afrika kent soortgelijke aspecten. Terwijl wij in het Noorden een meer geregelde en 
georganiseerde - daardoor ook meer beperkte - strijd zullen zien, moeten wij in het Zuiden 
van dit continent rekenen met chaos en toenemende verwarringen. Deze zou zich m.i. ook wel 
eens kunnen uiten in en richten tegen Zuid-Afrika. Dit deel van de wereld heeft een sterk 
Boogschutter-aspect. Dit betekent, dat men wel trouw en vaak goedmoedig is, maar aan de 
andere kant nogal eigenzinnig en niet bepaald diplomatiek. Men zal m.i. dan ook toenemende 
moeilijkheden krijgen met de vele jonge zwarte staten, wat ook in eigen land merkbaar wordt 
door onlusten, enz. De Rand zal waarschijnlijk niet zoveel in waarde verliezen als de D-Mark, 
het Pond e.d., maar toch ziet het er niet al te leuk uit. Wat de andere staatjes betreft: Algol is 
werkzaam, Saturnus staat sterk negatief, Mercurius eveneens; wij moeten daar dan ook 
rekenen met het ene geschil na het andere, de ene ramp na de andere. Dit klinkt niet erg 
aangenaam, maar zal voor de mensen daar minder ongewoon en ernstig zijn dan het op een 
afstand lijkt.  
 
Anders ligt het in Australië. Hier overheersen invloeden, die wij bij het teken Maagd plegen te 
veronderstellen op het ogenblik, terwijl daarnaast vreemd genoeg inwerkingen optreden die bij 
de karakteristiek van de Waterman behoren. Vreemd, deze combinatie. Hierdoor zal er sprake 
zijn van technische ontwikkelingen, daar beide invloeden deze bevorderen.  
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Maar aan de andere kant is men er juist hierdoor gelijktijdig materialistisch én idealistisch. En 
dat brengt moeilijkheden. Ook dit land zal daarom, gezien de stand van de planeten, 
ongetwijfeld economisch moeilijke tijden tegemoet gaan, maar daarnaast pogingen kennen tot 
reform, tot veranderen van en bestaande en heersende reeks van gebruiken en gewoonten. 
Vooral in de grote steden in het Zuid-Oosten van dit continent zouden hierdoor uitbarstingen 
van volkswoede, rellen en stakingen te verwachten zijn. 
 
Iets noordelijker vinden wij Indonesië. Dat dit land grote moeilijkheden heeft is niets nieuws, 
dat is al jarenlang zo. Wel nieuw is het hernieuwd gewelddadig ageren en naar de macht 
grijpen door allerhande op zich kleine groepen. Er moet dan ook gerekend worden met zeer 
heftige gewapende geschillen in onder meer in het oosten en delen van West-Java, in delen 
van Sumatra, Celebes en Borneo, vooral rond Sarawak. Daar steeds meer groepen en 
gebieden neiging vertonen tot het nemen van een grotere zelfstandigheid - isolationisme en 
opstand, zoals men het noemen zal, is hier een conclusie wel te trekken. Economisch wordt de 
tijd er zeer moeilijk, politieke moeilijkheden dreigen de gezaghebbers over het hoofd te 
groeien, menselijk gezien een verandering van mentaliteit. Er is een tijd geweest, dat in 
landen, zoals ook Indonesië omvat, de kleine gemeenschap, de dessa bv., veel belangrijker 
was dan een vorstendom en een vorstendom belangrijker dan het geheel. Ik meen, dat de 
komende jaren een verplaatsing van de nadruk naar de kleinere en kleinste gemeenschappen 
te zien zullen geven. 1969 zal mede hierdoor zeer grote verschillen in ontwikkeling en welvaart 
tonen. Daarnaast moet ook hier gerekend worden met natuurrampen als zeebevingen en 
vulkaanuitbarstingen. 
 
Nu geen pessimisme. Trek u van dit alles niet al te veel aan. U hebt soortgelijke dingen ook dit 
jaar in de kranten kunnen lezen en toch hebben de meesten onder u het nog niet zo slecht. 
Laat ons liever eens naar Rusland kijken, dit land is immers in de wereld en zeker ook in 
Europa van groot belang. U herinnert zich misschien nog, hoe wij reeds enige tijd geleden met 
u spraken over de strijd, die in dit land op het ogenblik gevoerd word om de macht, en de 
strijd tussen leger en partij. U vindt het misschien jammer, dat het leger voorlopig gewonnen 
heeft. U hebt het geval van Tsjechoslowakije voor ogen en vindt dit niet zo fraai. Maar stel u 
zich nu eens voor, hoe de zaken zouden zijn verlopen, wanneer de politici geheel de macht in 
handen hadden kunnen houden. Dezen zouden niet zo snel ingegrepen hebben, maar zouden 
dit uiteindelijk toch moeten doen. Zij zouden daardoor ontwikkelingen hebben vertraagd, die 
nuttig zijn. Een te grote zelfstandigheid van en welvaart in Tsjechoslowakije zou namelijk het 
economische systeem van het Oostblok omver geworpen hebben. 
 
U ziet dit misschien niet en meent dat het de Tsjechen toch juist beter begon te gaan. Maar u 
ziet over het hoofd, dat het gehele Oostblok één economisch geheel is, dat volgens bepaalde 
plannen wordt geleid. Wanneer een van de landen uitvalt, of anders gaat reageren, betekent 
dit bijna zeker armoede en moeilijkheden in vele andere landen van dit Oostblok. De zaken 
moeten steeds weer in elkaar blijven sluiten als een soort legpuzzel of een bouwdoosje, wil 
men met het nu bestaande systeem verder kunnen werken. En omstellen kan men een 
dergelijk systeem niet zo in een-twee-drie. U vindt het waarschijnlijk nog steeds jammer dat 
het leger bij het bepalen van de wijze van actie de overhand heeft gekregen. Door het 
optreden van het leger werd voor het geheel van het Oostblok een soort hervorming van 
denken van onderaf bevorderd.  Er zijn vele mensen die, zelfs wanneer zij tot elitetroepen als 
de NKWD behoren, zich niet gelukkig voelen met alles wat zich in Tsjechoslowakije heeft 
afgespeeld. Dit blijkt reeds nu bij de troepen die, ofschoon dit niet officieel bekend zal zijn, 
klaar staan om zo nodig in Roemenië in te grijpen. Dit geldt voor alle deelnemende staten, 
zodat er nu een verandering aan de gang is in minstens vijf landen van het Oostblok, Rusland 
inbegrepen. Dit bevordert een geleidelijke verandering die van veel groter belang en nut is, 
dan een toch slechts tijdelijk toelaatbare vrijheid in een enkel in verhouding klein land. 
Misschien heeft u, om een voorbeeld te geven, reeds gehoord, hoe de Oost-Duitse troepen 
reageerden. Uhlbricht moest zijn troepen in versneld tempo terug nemen, opnieuw groeperen 
in eigen land, omdat grotere eenheden op het punt van rebelleren waren gekomen. Tot zover 
de huidige toestand. 
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Maar nu de Russen zelf. Eigenlijk zijn het ergens stabiele mensen. Wat lui, zeker. Maar aan de 
andere kant, met alle kleine minderwaardigheidscomplexen, die zij allen plegen te hebben, 
betrouwbaar - al zou men dit niet vermoeden wanneer men alleen maar hun regering ziet. 
Verwar mensen niet met het optreden van de staat, waarin zij leven. Zelfs de Nederlanders 
zijn beter, dan hun staatsuitingen zouden doen vermoeden. Ongelofelijk, maar toch waar. In 
Rusland hebben wij te maken met invloeden die, vreemd genoeg, weer de aspecten van 
Weegschaal en Leo mengen. Dit betekent, dat de invloeden die wij reeds in de USA zagen als 
gevolg van de invloed van planeten, zij het enigszins anders van uiterlijke vorm, zich zullen 
zien weerspiegelen in de USSR. Dit betekent, dat de acties die men vanuit Rusland waarneemt, 
wisselvallig zullen zijn. Dat bovenal de Rus ook zal trachten eigen begrippen van eer, gezag en 
aanzien te handhaven, maar dat dit land aan de andere zijde ook vele vreemde sprongen zal 
gaan doen om zijn aanzien te behouden of te herwinnen, maar daarbij van dag tot dag andere 
methoden zal kiezen. En vergeet niet, dat dit aanzien in de wereld ernstig werd geschaad. 
Saturnus heeft ook hier een sterke invloed. Gelukkig is voor dit land de invloed van de ster 
Algol, die alles nog weer eens extra in het negatieve pleegt te trekken, niet zo groot. 
 
Onplezierig voor Rusland is echter ook de inwerking van Mercurius. Men kan dus wel 
aannemen dat dit land na een tijd van relatieve welvaart met verschillende crises op 
economisch terrein zal werden geconfronteerd. Publicaties, mode en handel worden getroffen. 
Daar het eerste voor het systeem van buitengewoon groot belang is, zijn de gevolgen hiervan 
nog ernstiger dan de tegenslagen in de economie. Saturnus en de terugkerende Marsinvloed 
maken het waarschijnlijk dat in het volgende jaar dit land ook grote moeilijkheden zal hebben 
met satellietstaten. Aan het einde van dit jaar, of mogelijk nog eerder kunnen moeilijkheden in 
Siberië en rond Mandsjoekwo worden verwacht. Eveneens storend binnen het geheel is de 
neiging van bepaalde groepen eigen zelfstandigheid met alle middelen te bevorderen, zoals in 
Georgië en Kazakstan zal gebeuren. De nabije toekomst ziet er dus ook voor Rusland niet al te 
goed uit. 
 
Wilt u al weer pessimistisch worden? Dat is niet juist. Want het gaat om een algehele 
ontwikkeling in de wereld, niet om de moeilijkheden van een groepje, een land of een staat. 
Het gaat om het geheel. Een verandering van mentaliteit is daarom ondanks dit alles een 
gunstige ontwikkeling, die in de toekomst veel moeilijkheden zal besparen. Neem als 
voorbeeld de doorsnee Rus. Deze is in zijn hart eigenlijk nog een moujik, zelfs wanneer hij in 
de fabriek staat of op kantoor zit. Hij staat dicht bij het land en voelt zich sterk gebonden aan 
milieu en landschap. Het is deze gebondenheid die hem een stabiliteit verschaft, die 
staatkundig of politiek niet bereikbaar zou zijn zonder een groot deel van het volk uit te roeien. 
Hij is bedachtzaam en traag. Als een stoomwals, traag maar onverzettelijk grijpt de 
vernieuwing van denkbeelden in dit volk rond zich. Wat betekent dat geestelijke vernieuwingen 
ook in de Sovjetunie - en ik kan het weten, want ook daar werken wij - zich voltrekken in 
steeds groter tempo. Er komt beweging in dit schijnbaar zo trage en lijdzame volk. Er is 
beweging, er komt vaart in de veranderingen die zich voltrekken.  
 
Zeker, het zal nog wel enkele jaren duren, voor een ieder dit even goed zal kunnen beseffen 
als wij in de geest dit reeds nu doen. Maar wat zich hier voltrekt is iets groots. Hier onttrekt 
een volk zich langzaam maar zeker aan het slavendom, dat het deel van bijna allen was, eerst 
onder de witte tsaren, toen onder de rode tsaren. Een volk vindt een eigen persoonlijkheid. 
Zoals overal op de wereld zien wij ook hier de slaven langzaam wakker worden en 
emanciperen - niet alleen materieel of emotioneel, maar ook geestelijk. Vanuit het Russische 
standpunt van heden is dit alles natuurlijk niet zo aangenaam, ja, onaanvaardbaar, maar het 
kan niet vermeden worden, zoals in vele andere landen, waar een dergelijke ontwikkeling 
onrust baart bij gezaghebbers en ideologen. Voor Europa is het echter van groot belang, dat er 
nieuwe invloeden ontstaan in Rusland, zoals elders de vernieuwingen andere staten zullen 
beroeren, waar dit proces nog niet zozeer op gang was gekomen. In Europa straalt bv. de 
verandering in Rusland uit naar Finland en Zweden - plus enkele satellietstaten. Aan het einde 
van 1969 zullen deze landen genoemde invloeden reeds zeer sterk en door de goede opmerker 
ook zichtbaar ondergaan.  
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Wat zeer belangrijk is, omdat bv. in Zweden de mensen in een materialisme dood dreigen te 
lopen en er een steeds groeiende behoefte blijkt te bestaan aan nieuwe stimuli van meer 
geestelijke aard. Al klinkt het vreemd dat deze impulsen zullen komen vanuit Rusland. 
 
Enkele andere landen, als Engeland en Frankrijk zijn op het ogenblik voor de wereld niet zo 
belangrijk. Zij zijn op het ogenblik niet in staat een nieuw geestelijk momentum te geven. 
Zeker, Hermans mag een ode dichten aan de Gaulle onder de titel "Mien, waar is mijn neus 
....", en Wilson mag verheerlijkt worden op een limonadeflesje, maar deze staatslieden 
verkeren op het ogenblik in grote moeilijkheden, evenals hun landen. Economisch en politiek 
stapelen in deze landen de moeilijkheden zich op. Zeker, de Engelsen hebben over het 
algemeen een stabiel karakter. Er is een gevoel van saamhorigheid, dat vooral in bepaalde 
klassen en kasten een zeer grote rol speelt. Toch domineert, vooral in de grote steden, van 
groep tot groep het gezegde: "I am allright, Jack", mij gaat het goed, ik vecht voor mijzelf en 
de rest interesseert mij niet zoveel. In enkele gebieden begint echter een andere geest te 
ontstaan, dit zal in enkele gebieden tot moeilijkheden voeren en conflicten met het gezag ten 
gevolge hebben. Vooral in het Zuiden, Wales, Portsmouth, maar ook in Londen en Birmingham 
natuurlijk kunnen dan ook grote baldadigheden en onlusten worden verwacht, waarin ook de 
jeugd gemoeid is, zodat taferelen als het treffen van de mods in Brighton zich in 1969 vaak 
zullen herhalen. 
 
Frankrijk ziet zijn frank vallen. Het charmante Franse volk wordt in feite vaak het meest 
gecharmeerd door de volle klank van dukaten. Maar de munten klinken niet meer en het 
bankpapier krijgt een even kunstmatige klank als de nikkelen guldens van Nederland. 
Saneringen en neiging tot reform is dan ook hier eveneens te verwachten. Men zal dit in de 
eerste plaats in de politiek zoeken te bereiken en middels stakingen willen afdwingen. Dit 
voldoet de burgers echter niet meer. Zij zoeken naar nieuwe idealen, andere denkbeelden en 
stellen ook daarbij eigen belangen vaak voor die van de natie. Gebieden, die hierbij een grote 
rol spelen zijn o.m. Bretagne, Normandië, de Vendée en in het zuiden verschillende streken 
aan de voet van de Pyreneeën en in de Alpes-Maritimes. Er zal daarbij sprake zijn van een 
separatistisch streven door extreme groepen. Wat er van terecht zal komen op de lange duur 
kun je niet voorspellen, wel is het zeker dat hierdoor economisch, politiek, maar ook in het 
denken der eenvoudigen grote veranderingen op zullen treden. 
 
Misschien hebt u wel eens de horoscoop van Zwitserland bezien? Dan weet u, dat de 
dominerende planeet daarin Mercurius is. Deze planeet staat, ongeacht de werkingen van 
Saturnus, voor Zwitserland voorlopig gunstig - evenals voor delen van Zuid Duitsland. Wij 
kunnen er m.i. dan ook op rekenen, dat instanties die in Zwitserland zetelen, goede resultaten 
zullen blijven boeken en goed zullen functioneren, terwijl de economie, ofschoon lichtelijk 
aangeslagen, veel beter zal zijn dan in de meeste andere landen in Europa. West-Duitsland zal 
ook meerdere crises kennen. De D-mark zal vreemd gaan doen en wordt een speculatie valuta, 
die juist daarom door andere landen op de duur aangevallen zal worden. De interne economie 
verloopt minder vlot, zodat grotere werkeloosheid kan worden verwacht o.m. in de Rhein-Pfalz 
en Westfalen. De bevolking zal op dergelijke ontwikkelingen niet al te prettig reageren zodat 
uitbarstingen van extremisme kunnen worden verwacht. 
 
Dit alles geeft enigszins een beeld van hetgeen er komende dagen zo al kan gaan gebeuren. 
Dat leert ons echter nog niet, wat wij van de verschillende volkeren moeten denken. De 
Nederlanders zijn bv. langzaam maar zeker op weg om een volk van profiteurs te worden. 
Royaal en prettig voor anderen misschien in vele gevallen, maar - zodra het om rechten en 
plichten gaat - toch niet geheel zedelijk zuiver meer. Vergeef mij, dat ik dit opmerk. De 
neiging om anderen maar te laten betalen, verantwoordelijkheid te laten dragen en voor eigen 
winsten en genoegen te zorgen, neemt hand over hand toe. Het is duidelijk dat de 
Nederlandse volksaard, die plechtstatig maar vastberaden is, hierdoor in het gedrang komt. 
Onderdrukken kan men haar echter niet. De neiging tot puritanisme zal dan ook weer op de 
voorgrond komen. 
 



!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!

 
 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 

!

!
!
!

7 

Dit hoeft echter niet alleen in soberheid en versobering tot uiting te komen. Puritanisme is een 
wijze van leven en denken, waarbij men de zuivere leer tracht te volgen, in welke richting zij 
zich dan ook bewegen mag. De puritein is verder zeer behoudzuchtig. Wat betekent dat 
Nederland in de komende tijden met de mond wel zeer modern en revolutionair zal zijn, maar 
in de praktijk even traag blijft als gebruikelijk is. De jongere Nederlanders zullen dit natuurlijk 
niet erg kunnen waarderen, zodat wij er wel zeker van kunnen zijn dat uw eigen land in de 
komende jaren een zeer wisselend en vaak zeer eigenaardig politiek beeld te zien zal geven. 
Ook qua zeden en godsdienst kan men onverwachte ontwikkelingen tegemoet zien. Dit laatste 
lijkt mij overigens niet zo kwaad. Uw volk mag wel eens worden losgeschud uit zijn waan van 
grootheid die slechts berust op benepen fatsoenlijkheid en zelfbedrog. Wij kunnen er wel zeker 
van zijn, dat dit laatste mede dankzij de Venusinvloed van het komende zonnejaar sterk tot 
uiting zal komen. De intolerantie van velen zal hierdoor gewekt worden, wat een strijd geeft, 
die tot verheldering van denkbeelden en herziening van praktijk bijdraagt. 
 
Wat is, gezien vanuit Nederland, van de rest van de wereld te verwachten? West-Duitsland is 
ontevreden. Dit is jammer voor degenen, die rekenen op de Duitse toeristen voor hun 
inkomen. Jammer is dit ook voor degenen die voor hun producten een zo gerede afzet in 
Duitsland plachten te vinden, want zij zullen hun afzet eerder zien dalen dan stijgen en zo 
geen raad weten, wanneer zij volgens plan hun productie trachten te verhogen. Aan de andere 
kant zal de vakbekwaamheid van vele Duitsers - die in vele gevallen hoger kan worden 
aangeslagen dan de praktische kennis van Nederlandse experts - er toe voeren, dat Duitsers 
worden aangetrokken, waar het gaat om planning op kortere termijn, vooral, waar deze 
planning de gehele gemeenschap betreft. In het bijzonder denk ik hierbij aan het oplossen van 
vervoervraagstukken, de zuivering van rivierwater, het bevorderen van een zuiverder 
atmosfeer in stadsgebieden. Maar uit Duitsland vooral ook komt naar Nederland een neiging 
bepaalde vormen van mystiek terug te zoeken. Denk hierover niet te gering. Ik weet, dat vele 
mensen Wagner een exponent van de Duitse bombastische stijl vinden, maar zij vergeten 
daarbij dan dat de Parsifal een buitengewoon werk is, waarin een mystieke inwijdingsgang 
door verschillende sferen heen tot uiting wordt gebracht. Toch is juist dit werk als typisch Duits 
te omschrijven. De invloed die voert tot mystiek denken en zoeken, zal vanuit Duitsland in de 
eerste plaats doordringen tot gebieden als Twente en Groningen, maar wat later ook in de 
randstad tot uiting komen. 
 
Wat België betreft, kan men stellen dat in dit land de conflicten toenemen, terwijl de Belgen 
het beter hebben dan de Hollanders. Dit zal de samenwerking in de weg staan. Bedenk hierbij, 
dat de Belgen bv. ook officieel minder belastingen betalen dan u, terwijl de prijzen in uw land 
relatief meer stijgen dan in uw buurland. De Belgen zullen dus in de komende tijd meer 
kunnen doen dan u, al leven zij wel enigszins anders dan u. Zij zullen niet bereid zijn om bij de 
vele interne problemen en strijdvragen nu ook nog eens een aanpassing aan Nederland toe te 
voegen, terwijl de Nederlandse staat op haar beurt de mogelijkheid niet ziet zich bij de 
Belgische wijze van heffen en regeren aan te passen. Vergelijking zal echter een neiging tot 
enigszins anders reageren en leven met zich brengen, die onder meer verzet tegen de regering 
van Nederland en haar pretenties brengt, plus een andere economische aanpak zoal in België 
en Limburg, in delen van het land. Hier zijn tekenen van deze verandering reeds kenbaar, de 
neiging, op wat onverschillige wijze het gezag te negeren waar dit maar mogelijk is, zal van 
hieruit de komende tijden ook overslaan naar andere delen van het land en zo de 
zelfverzekerdheid van vele instanties aantasten. Wat mogelijk tot extreme maatregelen ter 
handhaving van gezag, regels enz. voeren kan. 
 
Het gedrag van de USA en het verloop der dingen daar zal vele Nederlanders teleurstellen. Op 
zich is dit niet zo erg, al zal het t.a.v. het gevoerde buitenlandse beleid steeds meer kritiek 
doen rijzen. Daarnaast exporteert de USA op het ogenblik echter naast bepaalde modes ook 
zekere vormen van idealisme naar uw land. Ook denkbeelden als "black power" kunt u hiertoe 
rekenen en ook nieuwe hippiemethoden, zodat het zeker niet blijft bij een grotere propaganda 
van groepen als bv. het Rosicrucian Fellowship. Ook hier de neiging vooral meer extreme 
denkwijzen te exporteren.  
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Nederland staat hiervoor open, zodat ook door invloeden van deze groepen een geestelijk 
momentum ontstaat in uw land, dat na enige tijd ongetwijfeld zal worden omgezet in een 
nieuwe wereldvisie. Denkbeelden die in het komende jaren in uw land scherper vorm krijgen, 
zouden voor de toekomst van uw eigen land en delen van de wereld wel eens van groot belang 
kunnen zijn. 
 
Rusland zal de Nederlanders in de eerste plaats wel voorzien van de voor de Nederlandse 
mentaliteit nu eenmaal noodzakelijke doses ergernis en leedvermaak. Ook hier zullen echter 
denkbeelden worden ontwikkeld, die voor de denkers in uw land verwarring veroorzaken. Men 
zal niet meer precies weten, of men nu alle vormen van communisme nog kan en mag 
veroordelen en alles, wat democratisch is zal moeten loven en verheerlijken. De praktijk maakt 
het niet meer mogelijk tussen beide richtingen van streven een duidelijke keuze te maken. De 
verdeeldheid op dit terrein is aanleiding tot vele discussies, die op hun beurt weer kunnen 
bijdragen tot een geestelijks vorming en groter begrip voor de werkelijke waarden van het 
menszijn. M.a.w. het is nu wel een vreemd jaar met vele extremen, maar zelfs nu dragen de 
veranderingen en ontwikkelingen van alle landen ertoe bij, dat in uw land, zoals elders, een 
geestelijke vernieuwing op gang komt. 
 
Deze veranderingen mogen wij niet onderschatten, ook al zullen in het dagelijkse leven 
hierdoor nog geen al te grote veranderingen kenbaar worden. Om uit dit alles nu maar meteen 
enkele meer praktisch conclusies te trekken: houdt rekening met een zeer sterke verandering 
van zeden in de komende periode. Veranderde inzichten en praktijken op dit terrein zullen 
velen doen klagen over de immoraliteit van deze dagen. Trek u daarvan echter niet te veel 
aan. Er is geen sprake van werkelijke immoraliteit, maar eerder van een zoeken naar nieuwe 
normen. Men zoekt nieuwe wijzen van mens-zijn, menselijk zijn, maar ook van denken en 
geestelijk leven. Op de duur komt hieruit zelfs een neiging voort om in vrijheid en onge- 
bonden, gedragen door geestelijk besef, vrijwillig te dienen. Dit acht ik van zeer groot belang. 
 
Vraagt men zich af, of het komende jaar problemen op zal lossen, zo moet het antwoord 
ontkennend luiden. Problemen worden in het komende jaar voor geen enkel volk en zeker 
nimmer geheel tot oplossing gebracht. Uitzonderingen zijn hierbij hoogstens IJsland, waar 
verbeteringen te verwachten zijn, en de industrie in Canada. De ruimtevaart kent ook enkele 
betere dagen, zodat wij op dit terrein opzienbarende mededelingen en mogelijk ontdekkingen 
kunnen verwachten. Maar al het andere is onbeslist, warrig en onzeker. Toch lijkt mij het 
geheel uiteindelijk positief van aard. De onlusten en tegenstellingen doen mij denken aan 
voorjaarsstormen die nodig zijn om het laatste dode hout weg te breken, zodat de bloei in de 
lente goed mogelijk is. De tijd, dat alle ontwikkelingen op aarde een wat steriel karakter 
hadden, ligt achter ons. Rond 1961 brak een stormachtige periode aan, die nu nog rond vier 
jaren zal blijven aanhouden. Al zullen er, zoals in de lente, wel enkele mooie dagen zijn, het 
klimaat blijft ruw en wisselvallig. Maar nadien breekt de bloesem opeens allerwege uit. Een 
nieuwe bloei op aard, is echter alleen mogelijk, wanneer er voldoende voorbereidingen plaats 
vinden. Dit jaar en het komende jaar dragen daartoe zeker bij. 
 
Zelfs de inwerkingen van Saturnus die soms wel heel erg sterk zijn, moet men niet 
beschouwen als een demonisch aspect, maar eerder als een breken van wat niet gezond en 
niet goed is. Dat er in dit jaar veel gebroken zal worden en teniet zal gaan, wat wij toch nog 
wel waarderen, moeten wij aanvaarden in het besef, dat de ontwikkeling als geheel ten goede 
voert. Vele nieuwe denkbeelden zullen u bereiken. Volkeren vinden een nieuwe benadering van 
de feiten. In Zuid-Amerika zullen wij bv. de belangstelling voor onderwijs sterk toe zien 
nemen, maar ook een onverwachte toename, zelfs bij ouderen, kunnen constateren van 
technisch begrip e.d. Dit betekent, dat nieuwe mogelijkheden in de toekomst ontstaan die nu 
nog niet denkbaar lijken. India en Pakistan krijgen vele moeilijkheden Maar er ontwikkelt zich 
een voor dit gebied nieuwe vorm van gemeenschapszin, waardoor mede onder invloed van 
grote mahatma's en de wereldleraar, zich een geheel nieuw stelsel gaat ontwikkelen, dat reeds 
rond 1970 voor een ieder meer kenbare vorm aan gaat nemen. 
 



!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!

 
 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 

!

!
!
!

9 

Nogmaals, er is dus geen reden voor pessimisme, maar hoogstens voor voorzichtigheid. In het 
komende voorjaar begint Mars weer invloed uit te oefenen op vele volkeren. Dit houdt in, dat 
in vele landen de Venusaspecten van dit jaar een wat agressief, om niet te zeggen krijgshaftig 
karakter zullen krijgen. Erg lijkt mij dit niet. Ik acht het beter dat mensen die elkander toch 
het licht in de ogen niet gunnen, door actie met eigen mentaliteit en de gevolgen daarvan 
worden geconfronteerd, dan een slaperig voortgaan op de oude wegen, omdat men meent dat 
het toch wel goed gaat. Wanneer wij de sterren bezien, geven zij ons vele mogelijkheden om 
rampen te zien. De loop van de planeten toont veel lelijke opposities, terwijl er zelfs twee 
zonsverduisteringen komen, die zeker een kenbare invloed zullen hebben. De eerste is vooral 
werkzaam in de gebieden rond de Stille Oceaan, de tweede doet zich ook zien en gevoelen in 
o.m. West-Europa. Astrologisch kunnen dezen onheil brengen. Beseffende wat er werkelijk aan 
de hand is, kunnen wij daar echter onmiddellijk aan toe voegen: dit onheil kan nooit zo groot 
zijn, dat het niet overtroffen wordt door het goede, dat er uit voortkomt. 
 
Wat een heel betoog vormt. Ik heb daarbij steeds weer astrologische termen gebruikt, 
sterrenbeelden genoemd e.d. Onthoud echter dat ik dergelijke sterrenbeelden niet voor- 
namelijk noemde, omdat zij bv. in de geboortehoroscopen van bepaalde naties voorkomen, 
maar omdat zij de karakteristiek van landen en volkeren eenvoudig weergaven. Bij de 
planeten heb ik vooral de nadruk gelegd op Saturnus, die de meest spectaculaire effecten 
veroorzaakt. Vergeet echter niet, dat Neptunus en Uranus reeds nu, maar ook het gehele 
komende jaar, de werkingen van Saturnus en andere planeten zodanig beïnvloeden, dat het 
lijkt of van deze twee planeten een toeval bevorderende, maar in wezen toch Lichtende invloed 
uitgaat. Kortom, het beeld, dat ik u gaf, was niet in de eerste plaats een astrologisch beeld, al 
maakte ik ook van astrologische termen en beelden gebruik om veel in korte tijd aan te 
kunnen duiden. Na de pauze kunt u op dit alles nog verder naar believen doorgaan. Maar 
wanneer u vragen hebt, is het misschien wel goed om ze op schrift te stellen. Want een van de 
werkingen, die in het komende jaar voor u allen merkbaar wordt is het onvermogen tijdig de 
juiste woorden te vinden, om wat je werkelijk denkt en voelt duidelijk aan anderen te kunnen 
zeggen. Door nu reeds uw vragen op schrift te stellen, gewent u zich aan een kortere en 
juistere formulering. En dat kan u in de komende jaren wel eens zeer van stade komen. Ik 
dank u voorlopig voor uw aandacht en wens u een aangename pauze. 
 
 
 

BEANTWOORDING VRAGEN 
 
 

 
Zo, vrienden. U hebt de tijd gehad u wat te ontspannen en u met het onderwerp of andere 
punten bezig te houden. Heeft u nu vragen?  
 

Vraag: U vertelt ons, wat het komende jaar al zo brengen zal. Maar wat is nu de invloed 
van de wereld van de geesten? Of zien die dit alles lijdelijk aan en zeggen zij: wij 
kunnen daar toch niets aan doen? 

Antwoord: Laat mij dit in een vergelijking beantwoorden. Wat ik u heb voorgedragen, is a.h.w. 
de partituur van het wereldgebeuren. De krachten uit de geest trachten, naargelang de plaats 
die zij innemen, als musicus of zelfs dirigent, een zo goed en harmonisch mogelijke weergave 
van die partituur mogelijk te maken. M.a.w. zolang men zich als mens niet weet te onttrekken 
aan materiële en astrale invloeden, daar uw geest niet in staat is dergelijke invloeden te 
erkennen en te beheersen of te negeren, zullen wij in de geest het feit moeten aanvaarden, 
dat deze invloeden het verloop der dingen voor u bepalen. Wij moeten dan maar proberen uit 
het geheel, rekening houdende met de optredende invloeden, het beste te maken wat er van 
te maken is. Uit de aard der zaak streven wij naar een steeds groter geestelijk bewustzijn voor 
allen in de materie. Wij zullen onze plannen dan zo moeten richten, dat wij van optredende 
invloeien een zo goed mogelijk gebruik kunnen maken, daar wij dezen nog niet voor allen 
kunnen uitschakelen, zonder de persoonlijke ontwikkeling en geestelijke vrijheid van allen aan 
te tasten.  
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Indien u wilt weten wat wij op het ogenblik voornamelijk doen, zo zeg ik u, dat onze taak op 
het ogenblik voornamelijk bestaat uit het mogelijk maken van geestelijke ontwikkelingen en 
materiële veranderingen, waardoor de Aquariusmens van morgen in staat zal worden gesteld 
een trap hoger te gaan leven, ook vanuit geestelijk standpunt. 
 

Vraag: Bij de jeugd van heden bestaat een gezagsproblematiek, die voortkomt uit een 
wat verouderde opvatting van autoriteit bij anderen. Is nu de ontwikkeling van 
Aquarius, die voert tot een gehoor geven aan geestelijke inwerkingen en invloeden, 
hiermede niet eveneens in een zekere problematiek gedrongen? Of is hiervoor een 
oplossing? 

Antwoord: Een geestelijke ontwikkeling is in feite eerst mogelijk wanneer autoriteit vrijwillig en 
zonder dwang aanvaard wordt, dan wel geen autoriteit bestaat. Wanneer je gezag hebt, zo kan 
dit ontleend zijn aan kennis en kwaliteiten, die je bezit. In de geest is dit het geval. In de 
geest vind je dus geen gezagsdrager of machthebbenden, maar wel gezaghebbenden. Op 
grond van eigen besef aanvaard je het gezag van anderen, daar je voelt en weet dat de ander 
meer kan, de dingen beter ziet enz. Dit staat in directe tegenstelling tot de gezagsopvattingen, 
zoals deze op aarde veelal bestaan. Wij hoeven hierbij nog niet eens alleen te denken aan de 
vaak bijna mechanische wijze, waarop een staat wordt geregeerd en alles daarin wordt 
volvoerd, zonder dat het individu nog meetelt. Wij kunnen hierbij ook denken aan bv. de paus, 
die zijn eigen zienswijzen zodanig beslissend beschouwt, dat hij een ieder aan het zonder meer 
aanvaarden daarvan wil binden, en zelfs geneigd is van de hem ter beschikking staande 
machts- en disciplinaire middelen gebruik te maken om dit te bereiken. Hij voelt kennelijk wel, 
dat zijn persoonlijkheid niet zodanig is in de ogen van anderen, dat zijn besluiten en 
raadgevingen daardoor voor hen belangrijk en waarschijnlijk aanvaardbaar worden. Hij grijpt 
dus naar andere middelen en tracht pressie uit te oefenen. Pressie, zelfs ideële, betekent 
onvrijheid in de daad. Waar onvrijheid in de daad ontstaat, zal een verschuiving in het 
gedachteleven tot stand komen. 
 
Misschien zijn er hier wel mensen die eens een streng dieet hebben moeten houden, terwijl 
anderen rond hen volop mochten eten. Ja? Heeft u toen ook steeds weer watertandend 
gedroomd van roomsoezen of andere lekkere dingen? Dan herinnert u zich ook, hoe op de 
duur slechts twee denkwijzen u beheersten: de droom over alles wat u zou kunnen eten, 
wanneer de kuur eenmaal voorbij zou zijn, en het schaaltje met die wijzer, waaruit u 
probeerde uzelf te bewijzen dat uw lijden zin had. Wanneer je te maken hebt met een 
gezagssituatie, waardoor de vrijheid van denken en handelen wordt beperkt, ontstaat een 
soortgelijke situatie, waarbij men zich alleen bezig pleegt te houden met de aspecten van het 
leven, waarin men eigen vrijheid geremd acht. Het is dus niet zo verwonderlijk indien een 
priester-celibatair in een vrouw veel eerder een aanleiding tot zonde ziet dan een burger die 
getrouwd is. Door het isolement is zo iemand gefrustreerd, maar wordt zijn aandacht naar het 
verbodene getrokken, het vult zijn denken en belet hem andere dingen te zien, die feitelijker 
en belangrijker zijn. 
 
De jeugd van heden verzet zich tegen het gezag en eist de macht en het gezag voor zich op. 
Wat dwaasheid is. Dit is echter te wijten aan het feit, dat de jongeren van heden rond zich 
maar weinig mensen zien, die gezag hebben, zonder machtuitoefening. De anarchistische 
drang om het bestaande aan te vallen en te vernietigen bij vele jongeren voert tot overdrijving 
op eenzijdige wijze. Maar ook bij deze jongeren wordt steeds meer duidelijk, dat alleen 
degene, die krachtens eigen persoonlijkheid en prestatie gezag bezit, in feite nog leiding kan 
geven en gezag kan uitoefenen. Dit betekent in zekere zin reeds een vrijwording. En een 
vrijwording betekent weer, dat je gedachteleven minder belast is. Je wordt minder gedreven 
tot nadenken over wensen en angsten, zodat je je meer bezig kunt gaan houden met wat er 
werkelijk is en wat je werkelijk bent. Daardoor kom je tot observatie, zodat je de 
samenhangen beter leert zien en begrip krijgt. Begrip echter is weer de stimulans tot het 
bereiken van geestelijke harmonie. Geestelijke harmonie betekent weer volledige beleving en 
voert gelijktijdig tot een bewuste en vrije dienstbaarheid in de beleving. Dit op zich voert tot 
geestelijke inwijding. 
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Wat er op het ogenblik gebeurt is dus zeker onder de nu optredende omstandigheden van veel 
groter geestelijk belang dan u zou vermoeden. Ik geef graag toe, dat de jongeren t.a.v. het 
geheel grote communicatiemoeilijkheden hebben, dat zij eigenwijs zijn, dat zij lastig en vaak 
onredelijk zijn, terwijl zij in hun drang tot het omverwerpen van heilige huisjes vaak 
waardevolle dingen aantasten. Maar dit is nu eenmaal de enige wijze, waarop zij zichzelf 
kunnen gaan beleven en zien, zoals zij zijn. Daarnaast confronteren zij de wereld met zichzelf 
en ook dit kan hen als een verdienste worden aangerekend. 
 
Een kort voorbeeld nog van hetgeen zich ontwikkelt. Officieel ziet men de seksualiteit als iets, 
wat alleen plaats vindt binnen het huwelijk, terwijl men bovendien alle praktijken afkeurt, die 
een niet als normaal geldende wijze van voortplanting te zien geven, maar misschien een 
zeker spelelement omvatten. Dit is de visie van de maatschappij - niet de praktijk - en vloeit 
voort uit haar behoefte aan ordening. Nu stel ik tegenover dit alles: iemand die beleefd heeft, 
wat er te beleven is, zal, wanneer hij eenmaal een keuze voor het leven doet, deze veel 
bewuster en meer overlegd doen, vooral wanneer er geen drang tot legalisering van 
verhoudingen wordt uitgeoefend. Zo iemand zal beter begrijpen, waaraan hij of zij begint en 
juist hierdoor een veel grotere waarde kunnen geven aan huwelijk of permanente samen- 
leving, dan iemand die dit alles niet kent en zich alleen maar meent te moeten houden aan de 
officieel geldende regels. De jongeren van heden verwerpen de geldende opvattingen op dit 
terrein maar al te zeer. Toch komen ook zij op de duur tot een huwelijk. Wanneer zij echter 
eenmaal zover komen, blijkt het huwelijk voor hen vaak vele waarden en intensiteiten te 
omvatten, die vele zogenaamd fatsoenlijke mensen daarin niet vinden. Deze huwelijken, 
ofschoon vaak afwijkend van het algemeen als normaal geziene, blijken duurzamer en 
gelukkiger te zijn dan vele onder de oude opvattingen gesloten en beleefde huwelijken. 
 
Dit is geen propaganda, maar een vaststelling. En wat op dit terrein geldt, geldt op menig 
ander terrein evenzeer. Wanneer er bepaalde regels te strikt worden gehandhaafd, zijn de 
gevolgen onaangenaam. Een groot deel van uw wereld wordt geobsedeerd door de een- 
zijdigheid van leven en werken, en is bv. zo geobsedeerd door angst voor oorlog, dat men de 
mogelijkheid tot het beleven van een werkelijke vrede eenvoudig kapot maakt. Zoals men in 
de wereld maar al te vaak geobsedeerd wordt door status en belangrijkheid, zodat de werkelijk 
belangrijke waarden van het menselijke leven verdrinken in afbetalingscontracten en nutteloze 
strijd. Wat toch niet erg reëel is. Daarom zeg ik, dat de opstandigheid van de jeugd, het 
zoeken naar een nieuwe visie op het leven, al is het zeker nog geen eindproduct, zovele 
waarden en mogelijkheden tot leren omvat, dat deze jonge lieden, wanneer zij misschien wat 
rijper zijn geworden, de fouten van de ouderen waarschijnlijk niet meer zullen herhalen, en dit 
acht ik vooral geestelijk zeer belangrijk. Daarom voel ik, dat veel van hetgeen nu gebeurt en 
door de meesten wordt afgekeurd, een belangrijke en misschien zelfs beslissende fase is in de 
ontwikkeling van de mensheid tot zelfstandig denkende, levende en werkende mensen, die 
geestelijk vrij kunnen staan en toch vrijwillig dienstbaar kunnen zijn aan het geheel, zonder 
ooit slaven te worden. 
 

Vraag: U sprak niet over het Midden-Oosten. Heeft dit nog bijzondere aspecten? 
Antwoord: Het Midden-Oosten omvat een groot deel van Noord-Afrika en dit heb ik in mijn 
betoog wel degelijk aangestipt. Men kan daarbij echter nog Perzië, Turkije en misschien zelfs 
Griekenland betrekken. Deze landen worden sterk beïnvloed in het karakter van Scorpio. Wat 
betekent, dat men het misschien niet kwaad bedoelt, maar toch stekelig, zelfvoldaan reageert 
en vaak bereid zal zijn, anderen aan te vallen die deze waarden niet schijnen te erkennen. 
Onder de heerschappij van Venus zullen dergelijke dingen natuurlijk tot uiting komen, zodat u 
kunt rekenen met geschillen in het Nabije-Oosten, de dood of het verdwijnen van staatslieden, 
staatsgrepen, enz. Bij het geweld in het Nabije-Oosten speelt o.m. ook Israël dit jaar een rol 
en zeker niet alleen als onschuldig slachtoffer. Alles bijeen zal het Nabije-Oosten dus de 
komende tijd niet erg rustig zijn. Maar het zal er in verhouding toch ordelijker en doelmatiger 
aan toegaan dan bv. in de rest van Afrika of Zuid-Amerika. 
 

Vraag: Het Midden-Oosten zou de invloed van de wereldleraar moeten ondergaan, o.m. 
door een minder dogmatisch optreden van de Islam. Is daar reeds iets gaande? 
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Antwoord: Er is reed veel gaande op dit terrein en de sterk dogmatische instelling van de 
moslim neemt dan ook af. Vergeet echter niet, dat de meest luidruchtige groepen steeds weer 
minderheden zijn die vrezen zich niet door te kunnen zetten, of zich aangevallen voelen. In elk 
volk zien wij steeds weer kleine groepen van extremisten, die bij het werkelijke volk slechts 
behoren, zoals de staart bij de kat behoort. De staart geeft misschien wat betere 
mogelijkheden tot het aanhouden van een bepaalde richting, maar omvat geen werkelijk 
belangrijke delen. Toch zal, wanneer men op die staart trapt, vaak de gehele kat grauwen en 
sissen. De minderheden bepalen daardoor vaak het uiterlijk van een volk of staat tegenover de 
buitenwereld, ofschoon in werkelijkheid zij slechts een onbelangrijk deel van het geheel 
vormen.  
 
Zo ziet Nederland er op het ogenblik misschien voor de buitenwereld wel heel erg progressief 
en socialistisch uit. Het volk is dit zeker niet. Maar er is een minderheid, die zich in eigen 
gevoelens van waardigheid en moderniteit zich steeds weer zo aangetast gevoelt, dat zij 
luidkeels schreeuwt. En een groot deel van het volk schreeuwt dan mee zonder het werkelijk 
te menen. Zo is het ook in het Midden-Oosten. Degenen, die u daar op het ogenblik hard hoort 
schreeuwen, zijn vooral de behoudzuchtigen. Maar het feit alleen, dat zij zo luidruchtig, 
gewelddadig en onredelijk menen hun belangen te moeten verdedigen bewijst reeds, dat zij in 
feite niet op de steun van allen menen te kunnen rekenen zich met situaties en machten 
geconfronteerd zien, waarvoor zij tuig zijn. Wat u duidelijk zou moeten maken, dat niet alleen 
in de islam, maar ook binnen vele andere groepen in het Midden-Oosten iets aan de gang is - 
net als in de Griekse en Russisch orthodoxe kerken, bij de hindoes e.d. 
  
Wie goed luistert en kijkt, ziet dat overal iets gaande is. Maar men zal dan ook constateren, 
dat op het ogenblik de behoudzuchtigen het meest militant zijn. Vergeet niet, dat er veel 
mensen zijn die zich voor zichzelf alleen kunnen rechtvaardigen of zelfs hun eigen 
belangrijkheid kunnen handhaven, wanneer zij het oude ten koste van alles verdedigen. Lees 
uw kranten en ontdek, hoe juist de behoudzuchtige groepen in deze dagen tot steeds extremer 
maatregelen en verklaringen komen en ook u zult uzelf overtuigen dat er wel degelijk iets aan 
de hand is, niet alleen in het Nabije-Oosten, naar over de gehele wereld. In het Nabije-Oosten 
speelt hierbij de leer van de Wereldleraar en de hierdoor ontstane vorm van gemeenschapszin 
bij de eenvoudigen zeker een zeer grote rol. 
 

Vraag: Maken komende ontwikkelingen een einde aan het mechanisatieproces, dat de 
maatschappij nu beheerst? 

Antwoord: Niet op korte termijn. De vorm, die een bepaalde cultuur of beschaving kent, ook 
t.a.v. economie en productie, kan niet zonder meer veranderd of vervangen worden, tenzij 
men die cultuur of beschaving gelijktijdig wil vernietigen. Maar over 10 jaren zal reeds enige 
verandering op dit terrein kenbaar zijn geworden. Men zal dan weliswaar technischer denken 
dan nu, maar aan de andere kant menselijker reageren en denken dan nu het geval is, zodat 
de mechanische aspecten, die het heden zozeer beheersen, althans in de gemeenschap minder 
invloed hebben. Geestelijke vermogens en waarden zullen dan weer een veel grotere rol 
spelen dan op het ogenblik het geval is. 
 
En na deze vragen wordt het tijd voor een kleine slotrede. Wij hebben ons voornamelijk bezig 
gehouden met de toekomst en de ontwikkelingen. Het is natuurlijk interessant dit alles te 
horen. U zult m.i. wel weer verbaasd zijn, dat alles wat er gezegd werd, zo mooi blijkt te 
kloppen over enige tijd. Veel moeilijker, maar ook belangrijker is het echter te zien, wat er 
geestelijk gebeurt, ook al zijn hiervoor de juiste woorden minder gemakkelijk te vinden. 
 
Wat op aarde geschiedt, de invloed van sterren en planeten bevat immers voornamelijk 
uiterlijkheden, je kunt met dezelfde klei een pot maken, een beeldhouwwerk ontwerpen, of 
iemand modder in het gelaat werpen. De tendensen die sterren en planeten scheppen, zijn 
a.h.w. de grondstof voor mens en geest. Zij vormen een reeks van mogelijkheden. Het is voor 
de mensheid en de geest zeer belangrijk, dat er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. 
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Wanneer alles steeds gelijk zou blijven, zou men op een gegeven ogenblik eenvoudig vast- 
lopen. Nu echter zien wij steeds nieuwe samenstellingen van invloeden en daarmede steeds 
weer andere tendensen en mogelijkheden, steeds weer nieuwe krachten zelfs. Dit betekent 
voor ons allen de mogelijkheid om ook voortdurend zelf te veranderen, het is een proces van 
geestelijke ontwikkeling dat door deze verandering tot stand komt. 
 
Wij hebben zovele delen in het Ik, die eigenlijk voor ons nog blanco zijn, delen van het Ik, 
waaraan wij nog niet toe zijn gekomen, of waarover wij maar liever niet nadenken, zoals er in 
het Ik bepaalde dingen wel theoretisch aanvaard worden, zonder dat men daarin nu ook 
werkelijk geloven kan. Neem als voorbeeld eens de dood. De meeste mensen geloven eerst 
werkelijk aan de dood, wanneer zij reeds gestorven zijn. Zij weten wel, dat de dood er is, dat 
zij onvermijdelijk is, maar kunnen er ook niet een ogenblik zich een werkelijk beeld van 
maken, kunnen in de waarde en het wezen van de dood niet geloven. Zoals men hoort van 
landen die door anderen worden overvallen, maar in wezen niet gelooft dat die dingen ooit ook 
voor het Ik waar kunnen zijn: anderen kunnen overvallen worden, maar voor ons is dit niet 
denkbaar, dat is eenvoudig ónmogelijk. Je ziet dergelijke dingen van de buitenkant, je beleeft 
ze niet werkelijk en erkent de ware betekenis er van niet. 
 
Door de steeds nieuw optredende tendensen, de steeds optredende veranderingen en ver- 
nieuwingen verkeert het Ik steeds weer in nieuwe omstandigheden, die mede een noodzaak 
tot zich steeds weer anders instellen en aanpassen betekenen. Daardoor kun je groeien, 
worden de blanco stukjes op de kaart van het ego langzaam ingevuld en krijgen zij gestalte in 
dalen en bergen, wegen en rivieren. Je moet als mens of geest leren, je vrijelijk te bewegen in 
het landschap van jezelf, te midden van alles wat je in wezen zelf bent. Maar dat is alleen 
bereikbaar, wanneer men de dingen die in het Ik bestaan, leert kennen. Daartoe heeft men als 
referentiewaarde, als erkenningsmogelijkheid, de buitenwereld van node. 
 
Wat er op het ogenblik gebeurt, ziet er nog al ontzettend en ergerlijk uit. Maar meent u nu 
werkelijk, dat, wat er op het ogenblik in de wereld gebeurt, zo veel verschrikkelijker is dan 
hetgeen bv. in de 80-jarige oorlog steeds weer gebeurde? Voor de enkele mens waren de 
opstandigheden even erg of zelfs erger dan nu. De nazitijd ligt vlak hij u. Daarover leest u 
misschien nog veel. Maar denkt u nu werkelijk, dat de dingen die daar gebeurden, zoveel erger 
waren, dan hetgeen enkelen beleefden tijdens de bezetting van de Nederlanden door de 
Spanjaarden? Zeker, de aantallen die ergens hij betrokken zijn kunnen groter zijn, maar 
daarmede is de gebeurtenis, de toestand, zelf nog niet anders. 
 
U begrijpt nu misschien, wat ik zeggen wil. U ziet het gebeuren op de wereld niet in ver- 
houding. U ziet de dingen van buitenaf. U ondergaat ze misschien wel, maar beseft niet, hoe 
dit elders ook kan bestaan. U trekt wel parallellen tussen de wereld en het innerlijke leven, 
maar de werkelijke gelijke waarden kunt u vaak niet vinden. Doordat de omstandigheden 
voortdurend in het leven veranderen, zal echter ook uw visie op het gebeuren voortdurend een 
ander vorm aannemen. Het beeld van de nazi, dat men had in 1948, verschilt van de wijze, 
waarop men de nazi ziet in 1968. Enerzijds is men van de onmiddellijke beleving en daarmede 
de directe betrokkenheid bevrijd, maar anderzijds beseft men meer de mogelijkheid tot 
differentiatie en zal men de verscheidenheid van waarden in de nazitijd beter beseffen. Heeft 
men die tijd eenmaal beleefd, dan is er dus sprake van een soort rijpingsproces. 
 
Denkbeelden veranderen, maar hierdoor ook waarderingen en belevingen. Er is een tijd, dat 
men heilig geloofde in het godgegeven recht van vorsten om met hun onderdanen te handelen 
als een soort bezit. Tegenwoordig vindt men het slechts normaal, dat vorsten geregeerd 
worden door regeringen, die in hun naam zeggen te regeren. Er is iets veranderd. Het beeld 
van de vorst, maar ook van eigen recht en plaats in de wereld, is veranderd. Zo verandert er 
steeds weer iets. En door het beleven van dergelijke uiterlijke veranderingen wijzigt zich ook 
het innerlijk van de mens, worden innerlijk nieuwe samenhangen gevonden en nieuwe 
verschillen beseft.  
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Men beseft steeds beter, wat men zelf wel kan doen en niet kan doen, wat men, om zichzelf 
trouw te blijven, dient te doen en wat men beter kan laten. In de plaats van de illusie, de 
droom, komt een aanvaarden van een steeds meer omvattende werkelijkheid, niet alleen als 
iets uiterlijks, maar als deel van het Ik, waarover men zelf zeggingschap heeft en waarmede 
men zelf kan werken. Men vindt in zich en in de wereld steeds meer waarden, die men zelf kan 
veroveren, steeds meer omstandigheden die men kan beheersen en leiden. 
 
Daar dit zo buitengewoon belangrijk is, heeft alles zin, de veranderingen van deze tijd en zelfs 
de rampen die gaan gebeuren. Want er gaan natuurlijk weer vliegtuigen, vele auto's, zelfs 
enkele schepen ten gronde, een trein verongelukt en doet velen sterven, de aarde beeft nog 
meerdere malen in deze periode en ook daar vallen slachtoffers. Maar al die dingen tezamen 
zijn in wezen niet zo erg belangrijk, zij het dan door hetgeen zij in de mens en de mensheid 
innerlijk tot stand brengen. De aarde heeft gebeefd in Perzië, maar over 5 jaren bemerk je 
daarvan niets meer. Maar de veranderingen in land en leven kun je over 100 jaren nog zien en 
in bepaalde entiteiten kun je over miljoenen jaren nog een begrip vinden, dat hierdoor tot 
stand werd gebracht. 
 
Dat is het verschil tussen de uiterlijke gebeurtenissen en hun innerlijke betekenis. Wij groeien 
in geest en stof naar een begrip van harmonie, volmaaktheid, oneindigheid. Maar wij kunnen 
dit alleen doen door de tegenstellingen. De tegenstellingen van de uiterlijke wereld in de 
eerste plaats, maar aan de hand daarvan de erkenning van innerlijke onevenwichtigheden, 
waardoor men genoopt wordt te zoeken naar een nieuw evenwicht, nieuwe waarden en 
samenhangen in het Ik. 
 
Wanneer u dus alle volkeren beziet met hun eigen karakter en hun eigen lot, u bezig houdende 
met de verwachtingen, die wij voor deze volkeren in de komende periode kunnen koesteren, is 
het wel interessant daarbij rekening te houden met het feit, dat dit alles ook een proces van 
geestelijke vorming omvat, het gaat niet alleen maar om het veranderen van omstandigheden 
op aarde, maar ook om de geestelijke vorming van een ego, het ontwaken van een ziel. Het 
gaat niet slechts om het je leren aanpassen aan verschillende omstandigheden in stof en 
geest, maar om het vinden van een innerlijk begrip voor waarden als oneindigheid en 
volmaaktheid. 
 
Door het gebeuren in de tijd leer je de grenzen van het tijdloze te overschrijden. Het is juist 
daarom, dat wij u trachten voor te lichten over dergelijke dingen en steeds weer uw aandacht 
vragen voor, en uw belangstelling trachten te wekken voor schijnbaar zeer mundane zaken. 
Wij hopen, dat u in uzelf ergens iets zult vinden, waardoor u leert begrijpen, waardoor innerlijk 
evenwicht mogelijk wordt voor u en een klein deel van het gebeuren  in het ego wordt gevuld 
door begrip, erkenning, een eigen beleving en voorstelling, die de eigen werkelijkheid meer 
kenbaar heeft gemaakt. 
 
Ik ben blij, dat u mij heeft toegestaan, dit alles te vermelden. Juist dit laatste is immers voor 
ons allen in geest en stof van zo groot belang, dat wij het niet verwaarlozen of vergeten 
mogen. De geestelijke ontwikkelingsmogelijkheid, die in alle gebeurtenissen is gelegen, maakt 
dezen niet slechts dragelijker en meer aanvaardbaar, maar maakt ook duidelijk, dat 
pessimisme ondanks alle schijnbaar ongunstige ontwikkelingen niet op zijn plaats kan zijn. Het 
is noodzakelijk voor mij u zoveel mogelijk te doordringen van een besef omtrent de eeuwige 
waarden, die in het Ik ontstaan aan de hand van voorbijgaande en vaak overschatte stoffelijke 
ontwikkelingen en gebeurtenissen. Sterren en planeten bepalen de tendensen in uw stoffelijke 
wereld. Maar de betekenis van alles, wat mogelijk wordt en plaats vindt, wordt bepaald door 
de innerlijke mens en zijn begrip voor de onvergankelijke waarden die in alle tijd besloten zijn. 
 
En nu meen ik, dat het niet juist zou zijn deze eerste bijeenkomst van het verenigingsjaar te 
beëindigen, zonder u de mogelijkheid te geven een improvisatie van mij te verlangen. Maar 
wanneer u meent dat dit niet noodzakelijk is, voor mij hoeft het ook niet.  
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Voorstel: Graag iets op deze nieuwe zaal. 
 
Hoe anders is de wijn, 
in het nieuwe glas geschonken? 
Vergis u niet, mijn vriend. 
Het is de oude wijn reeds zo vaak gedronken, 
het is de zelfde gloed, die tintelt door het lijf,  
het is hetzelfde van weleer,  
wat ik schrijf, zeg, redeneer,  
want het is dezelfde wijn. 
 
Spreek dan niet van 't nieuwe glas, 
maar eerder van de wijn; 
loof haar gloed, 
die is, zoals zij was, 
en blijft, zo zij zal zijn. 
 
Dat zou iets zijn voor Thomasvaer en Pieternel. Daarom nog iets, een kort woord. Dan gaan 
wij naar huis. Dat wil zeggen, u gaat naar huis. Want ik ben eigenlijk overal thuis en heb zo 
dadelijk nog wel het een en ander te doen. Dat heeft dan wel niets meer met planeten en 
astrologie te maken, maar is minstens even nuttig als hetgeen wij in de afgelopen uren 
tezamen deden en bespraken. Maar voor ik ga, zou ik u nog het volgende willen zeggen: 
 
Verdrink niet in een zee van leed, 
omdat de vreugde leeft,  
en sterker leeft en leven zal,  
voor iedereen, vooral voor hem of haar, 
die eens geleden heeft. 
 
Wijdt u niet aan de duistere nacht,  
tenzij als tijd van ruste,  
zacht en koel soelaas voor arbeid,  
die de dag u bracht. 
 
Vlucht niet in emotie, in gevoel, 
omdat emotie draagt u,  
waar besef u slechts bezwaart, 
doch laat de rede de emotie stuwen,  
totdat gij werkelijkheid ervaart. 
 
Put uit uzelf, put uit het Al,  
en vindt het Ik een eeuwig doel,  
vindt in uzelve een gevoel,  
van zinvolheid voor uw bestaan. 
 
Dan vindt u werkelijkheid,  
en al, wat men dan rond u zegt,  
beweert, of overlegt, wordt u een waan, 
waarin men zich uit angst voor eigen zijn, 
te vaak bedriegt, 
en zo in doelloosheid, 
omtrent de wereld en het eigen zijn, 
nodeloos misleidt. 
 
Wilt u daarover nog eens even nadenken?  
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Het past aardig bij het thema van de avond en kan u zeker helpen uzelf te hervinden, zonder 
daarbij steeds weer een beroep te doen op de wereld, op krachten en gedachten van anderen. 
Wie de moed heeft innerlijk voor zijn God te treden en in vreugde alle bestaan te aanvaarden, 
vindt de waarheid. 
 
En voor ik ga nu nog een enkele raadgeving. In de komende weken komen er enkele dagen, 
dat het op aarde weer aardig dreigt te gaan spannen. Laat ons zeggen, dat dit op de 15de en 
rond de 20e tot 25e van deze maand het geval kan zijn. Wanneer u nu maar uitkijkt en uw 
gemak houdt op die dagen, zal het voor u persoonlijk niet zoveel betekenen. Maar wanneer 
uzelf onevenwichtig bent, kunt u juist in genoemd periode voor uzelf en anderen grote 
ongelukken veroorzaken - ook emotionele ongelukken. U hebt nog enkele dagen om innerlijk 
tot rust te komen.  
 
Ik heb u nu tijdig gewaarschuwd, zodat u weet dat innerlijke onevenwichtigheden, onzerker- 
heden enz. gevaarlijk kunnen worden. Al kunt u er heus nog wel iets aan doen en uw angsten, 
ressentimenten e.d. zodanig onder ogen zien, dat u in genoemde periode uzelf meester kunt 
blijven. 
 
Reageer rustig op alles, wat er gebeurt, spreek geen oordeel uit, voor dit onvermijdelijk is. 
Reageer beheerst, maar realiseer u, dat anderen misschien deze beheersing zullen missen. 
Dan kunt u voor uzelf en misschien voor vele anderen schade en onnodig erger voorkomen.  
 
En hiermede beëindig ik mijn bijdragen van heden. De bijeenkomst is ten einde gekomen. Ik 
wens u een aangename avond verder en onze Orde hier in de stof een gezegend verenigings- 
jaar. 
 
Goeden avond. 
 
d.d. 6 september 1968 
 
N.B. 
Bijeenkomsten vinden, tenzij anders vermeld in het programma, plaats in de recreatiezaal van 
de Elisabeth Brugsmaflat, E. Brugsmaweg 1 te Den Haag. Bereikbaar met o.m. lijn 3, 14, 19, 
24 en 4. 
 
Algemene ledenvergadering op 30 oktober, a.s. 
Steravond op 13 december, alleen op uitnodiging toegankelijk.  
Aanvragen (in de eerste plaats voor leden) aan het bestuur te richten vóór 15 november a.s. 
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