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Een ongenode gast

- Gedachten bij het coronavirus

John Hogervorst

In deze dagen, waarin de ontwikkelingen rondom het coronavirus alle aandacht vragen, is het

moeilijk om níet stil te staan bij dit virus en zijn wereldwijde gevolgen.

Op 7 april 1920 hield Rudolf Steiner een voordracht met als titel ‘Hygiëne als sociaal vraagstuk’.1)

Een mogelijk verbazing wekkende titel. Hoe zou hygiëne een sociaal vraagstuk kunnen zijn? Dat is

daar waar het individuele raakt aan het algemene.

Rudolf Steiner: “Dit gebrek aan sociale zienswijze merkt men het duidelijkst wanneer men zijn

aandacht op één bepaald gebied richt, bijvoorbeeld op het gebied van de hygiëne, dat misschien

nog meer dan andere, zich leent om aan een sociale beschouwing onderworpen te worden,

namelijk voor zover hygiëne een openbare aangelegenheid is, die niet de enkele mens, maar de

gehele mensengemeenschap aangaat.”

Dat laatste is momenteel onmiskenbaar het geval, zodat naast een medische benadering van het

coronavirus (die u op deze plaats niet zal aantreffen) een ‘sociale beschouwing’ relevant kan zijn.

Een beperkt zicht op de werkelijkheid

Het eerste deel van deze voordracht is gewijd aan het materialisme: aan de materialistische

beschouwing van de wereld, en voor wie dit ver weg klinkt: ook aan het materialisme in ons eigen
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denken en bewustzijn. Hier ligt al direct een raakvlak met de huidige situatie.

Bijvoorbeeld: in de media zien we een reeks van deskundigen langs trekken: virologen,

specialisten, epidemiologen, onderzoekers in allerlei specifieke vakgebieden die hun licht op het

coronavirus laten schijnen. Zij praten ons bij over de verspreiding van het virus, de aard en

werking ervan, over de oorsprong, preventie en bestrijding. – In zijn voordracht karakteriseert

Rudolf Steiner het materialisme, en, heel verhelderend, zegt daar onder meer dat niet wat, maar

hoe een mens denkt, aangeeft of hij (al dan niet bewust) een materialistische denkwijze heeft. Dat

betekent bijvoorbeeld dat een mens oprecht overtuigd kan zijn van het bestaan van de menselijke

ziel en de menselijke geest, maar desondanks, door hoe hij denkt, tóch materialistisch denkt.

Vervolgens geeft Rudolf Steiner een betekenisvolle illustratie van de beperktheid van elke

materialistische benadering. Stel je voor, zegt hij, dat je een mens helemaal bedekt, zodanig dat je

alleen nog de vingers van één hand van die mens ziet. En stel je voor dat je die vingers met alle

mogelijke middelen en technieken onderzoekt. Dan is alles wat je zo te weten komt uiteindelijk van

zeer beperkte betekenis: met alles dat je nu van de vingers weet, weet je niets over de gehele

mens, niets over het organisme waarvan de vingers deel zijn, ben je niets wijzer over wat de mens

is.

Om iets zinnigs te leren over en van het coronavirus, zouden we veel verder moeten kijken dan

naar het virus zelf. Alle specifieke invalshoeken van waaruit de deskundigen ons over het virus

informeren, zijn te vergelijken met een grootschalig maar minutieus onderzoek van ‘de hand’. Het

coronavirus, deze ongenode gast, nodigt ons dus uit tot een verruiming van onze blik - feitelijk tot

een verandering van ons denken, ons mens- en wereldbeeld, en daarmee ook van ons handelen in

de ruimste zin. Dat begint met het inzicht dat we het virus niet geïsoleerd, als op zichzelf staand

verschijnsel moeten onderzoeken, maar als deel van een groter geheel.

Vragen naar het grotere geheel

Dat grotere geheel kunnen we exploreren aan de hand van vragen, bijvoorbeeld:

- Ligt de oorsprong van het virus inderdaad, zoals ons gezegd wordt, op de markten in China waar

een bonte stoet van dieren, al dan niet levend, verkocht wordt? Als dat zo is, wat betekent het dan

dat er in de dierenwereld een dergelijk virus ontstaat, en hoe ontstaat het daar dan? Zegt dit iets,

en zo ja wat, over de ‘gezondheid’ van het ecosysteem waarin deze dieren leven - en dat ook

gewoon óns ecosysteem is? Ligt er een verband tussen menselijk handelen, dit ecosysteem en

het ontstaan van dit virus? Als ja, wat zou daaruit moeten volgen?

- Waarom heeft dit virus potentieel zulke gevaarlijke gevolgen voor de mens?2) En wat zegt dit

over de conditie van het menselijk immuunsysteem? Een gezond immuunsysteem ‘kan heel wat

hebben’ - en overwint in de loop van een mensenleven menig virus. Staat ons immuunsysteem



mogelijk onder druk, en wordt het verzwakt door andere factoren? Uit wetenschappelijk onderzoek

is (al lang) bekend dat het immuunsysteem van mensen die veel aan stress bloot staan, of die last

hebben van depressieve gevoelens, verzwakt. Ook is bekend dat het immuunsysteem zich ‘oefent

en sterkt’ wanneer wij tijdens het opgroeien met van alles in aanraking komen: met van alles dat er

in de natuur is, met vuil en allerlei ‘stofjes’, met kinderziekten, met infecties. Welk effect hebben

allerlei vaccinaties op de gezondheid van ons afweersysteem? Wat is het effect van allerlei vormen

van straling die ons tegenwoordig dag en nacht omgeeft? Is er een relatie tussen ons

immuunsysteem en de kwaliteit van industrieel vervaardigde voedingsmiddelen?

Ja, we zouden er heel veel aan kunnen hebben wanneer wij het coronavirus als deel van een groot

geheel zouden opvatten.

Daarmee is nog lang niet alles gezegd dat over de gevolgen van het virus opgemerkt kan worden.

Ik ga nog even verder, maar vrees niet: niet alles kan en zal hier aan bod komen.

Een nóg groter geheel

In de afgelopen week maakte ik, op een vliegveld in Boston in de VS., een voorval mee dat mij een

glimp toonde van een mogelijke wereld in wording, in het kielzog van de coronacrisis. Omdat mijn

retourvlucht naar Schiphol door de luchtvaartmaatschappij was geannuleerd, zoals, naar bleek,

alle vluchten van deze maatschappij van Boston naar Nederland, was ik blij dat ik toch nog, met

een andere vliegmaatschappij, terug kon reizen door eerst naar Lissabon en vervolgens naar

Amsterdam te vliegen. Bij de gate, met een paar dozijn andere passagiers, wachtte ik op het

moment dat wij het vliegtuig zouden kunnen betreden. Bij de balie van de Portugese

vliegmaatschappij meldde zich een Spaanse vrouw die, zo bleek in het vervolg, diezelfde dag

dezelfde vlucht naar Lissabon had geboekt, omdat haar vlucht naar Spanje ook geannuleerd was.

Omdat de Spaanse regering diezelfde middag de landsgrenzen gesloten had, mocht deze vrouw,

die vanuit Lissabon zou doorvliegen naar Spanje, niet mee. Ondanks de elkaar opvolgende woede

en wanhoop die zich van haar meester maakten, werd haar de toegang tot het vliegtuig geweigerd.

De ene na de andere medewerker van de vliegtuigmaatschappij beriep zich op het besluit van de

boven hen gestelde machten en maakte de vrouw duidelijk dat zij niets voor haar konden doen. Na

verloop van tijd verschenen twee gewapende politiefunctionarissen die zich over de Spaanse

‘ontfermden’…

Op de gezichten van de andere wachtenden herkende ik: verbazing, ongeloof, onbegrip, stil

protest, schaamte én het besef: “Het heeft geen zin dat ik mij hiermee bemoei (en ik wil ook niet

het gevaar lopen dat ik straks zelfs ook niet mee vlieg).

Een glimp van een mogelijke wereld in wording, schreef ik hierboven. - De maatregelen die overal



ter wereld genomen worden in het kader van de coronacrisis, vormen een ongekende inperking

van grondrechten en menselijke vrijheid, en laten tegelijkertijd zien welke ‘kale structuren’ onder

onze alledaagse werkelijkheid schuilgaan. Het zijn koude, onaanraakbare structuren waarop

mensen nog maar beperkt invloed kunnen uitoefenen en die aan ‘menselijkheid’ ook geen ruimte

geven.

Mogelijk komen deze maatregelen voort uit niets anders dan de wil om de gevolgen van het

coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.

Mogelijk wordt er ook nauwkeurig waargenomen hoe ‘men’ op deze maatregelen reageert, en

ontstaat bij deze of gene de gedachte dat de ene of de andere maatregel ook voor andere

doeleinden te gebruiken is.

Zéker is het zo, dat wij er goed aan doen nauwgezet te volgen wat er op dit vlak gebeurt en er op

toe te zien dat tijdelijke maatregelen niet stilzwijgend een permanent karakter krijgen.

Ook op het vlak van de ‘publieke opinie’ past het om wakker te blijven, of te worden. Niet alleen om

niet besmet te worden met allerlei gevoelens van angst of hysterie. Ook om waar te nemen hoe

stemmen die een andere (een zogenoemde ‘afwijkende’) mening over aspecten van het

coronavirus vertegenwoordigen, geen podium krijgen, en om op te merken dat allerlei wezenlijke

vragen niet gesteld worden. De publieke opinie heeft in onze dagen absolutistische, dictatoriale en

radicaal onverdraagzame trekken gekregen.

Te midden van dit alles is het goed om te beseffen dat het beter en vruchtbaarder is onze aandacht

te richten op het gezonde dan op datgene wat ziek is. - Voor de duidelijkheid: ik spreek nu niet

over gezonde of zieke mensen, maar over gezonde of ziekmakende ontwikkelingen in de

samenleving. -

Wanneer wij het coronavirus opnemen als dringende aansporing om te doorzien wat het eigenlijk

betekent dat onze samenleving (het heersende mens- en wereldbeeld, de hoofdstroom van de

wetenschap, de invulling van de media) gevangen zijn in een materialistische mens- en

wereldbeschouwing, zien wij van daaruit ook wat het gezonde is, wat onze aandacht verdient en

ons denken kan verlevendigen: de vrijheid die in onze cultuur moet heersen - en die daar alleen

voet aan de grond krijgt wanneer wij haar in onszelf veroveren.

Daar aangekomen, zouden in vrijheid gewonnen inzichten leiden tot een andere praktijk in alle

gebieden: die van het cultuurleven, de politiek en van de economie.

Noten:

1) Een heruitgave van deze voordracht, die eerder in Driegonaal verscheen, is in voorbereiding en



zal eind maart in de vorm van een kleine brochure verschijnen bij uitgeverij Nearchus.

2) De medische vragen met betrekking tot de werking, betekenis en ‘gezondheid’ van het

immuunsysteem ontleen ik aan een tekst van Hans-Ulrich Albonico, antroposofisch arts in

Zwitserland, die eind maart in de vorm van een kleine brochure bij uitgeverij Nearchus zal

verschijnen onder de titel: Is ons afweersysteem nog gezond? - Vragen van een huisarts.

 
“… op het moment dat het mogelijk is intuïties te hebben die de werkelijke vrijheid van de mens

een grondslag geven, zal uit deze individuele mens ook datgene kunnen voortkomen  waarop men

in het menselijk samenleven kan bouwen. Maar de blik moet steeds op dit menselijk samenleven

gericht zijn. Daarom kan ik zeggen dat mijn boek De kernpunten van het sociale vraagstuk in

zekere zin de voortzetting is van mijn Filosofie van de vrijheid. Zoals mijn Filosofie van de vrijheid

onderzoekt waar vandaan bij de individuele mens de kracht tot vrijheid komt, zo onderzoekt mijn

Kernpunten van het sociale vraagstuk hoe het sociaal organisme moet worden gevormd opdat de

individuele mens zich vrij kan ontwikkelen. En dit zijn uiteindelijk de twee grote vragen die ons in

deze tijd zouden moeten bezig houden.”

(Rudolf Steiner, vrdr van 17 maart 1920, GA 334)

 
 

Veel agenda’s zijn ‘schoon’ geveegd door het coronavirus. Bijeenkomsten zijn afgelast. Dat geeft

misschien de gelegenheid om u al lezend met gedachten over een gezonde samenleving bezig te

houden.

Het laatste nummer van Driegonaal was in korte tijd uitverkocht. We stellen het nu gratis

beschikbaar als PDF-bestand.

Mail ons indien u dit bestand wilt ontvangen (en verspreid het met een gerust hart verder - het is

virusvrij…):

info@driegonaal.nl



Andere leessuggesties:

Dieter Brüll

Sociale driegeleding

(Verzamelde geschriften I)

Deze uitgave bevat een selectie van 18 artikelen uit de honderden die de auteur  publiceerde.

Daarbij komen allerlei maatschappelijke vraagstukken aan de orde die ook vandaag de dag nog

spelen (zoals: de toekomst van de landbouw; vrijheid van onderwijs; het belastingstelsel; de

invloed van staat en economie op o.m. onderwijs en gezondheidszorg). Het scherpe inzicht van de

auteur maakt dat deze bundel ook nu nog tot nieuwe inzichten kan leiden en laat zien dat de

sociale driegeleding geen symptoombestrijding maar genezing betekent.

(paperback, vergroot formaat, 195p, genaaid) € 20,00

 

Christopher H. Budd

Economische schetsen

”Niets is meer oneconomisch dan niet te weten wat economie is.”

De moderne economie en de praktijken van de financiële wereld beïnvloeden het lot van de gehele

mensheid en bedreigen de toekomst van de aarde. De twijfel over de inrichting van de economie

en de rol van het geld groeit. Maar waar groeit het inzicht in een gezonde economie en een

vruchtbare rol voor het geld?

Dit boekje biedt een andere benadering van de economie en een heldere blik op de vruchtbare rol

die wij het geld kunnen geven. Het biedt de basis voor een economie die werkelijk dienstbaar is

aan de mens.

(paperback, 73 pagina’s) € 12,50



John Hogervorst

Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom

Een bundel met 62 artikelen over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen;

artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan

de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale

driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken.

Daarmee wordt geïllustreerd hoe een begrip van de sociale driegeleding vaste grond onder de

voeten biedt voor wie wil begrijpen wat in deze tijd leeft.

(paperback, 243p) € 15,00

Rudolf Steiner

Beter! 21 opstellen voor de wereld van morgen

Deze bundel bevat 21 door Rudolf Steiner geschreven artikelen waarin hij, naar aanleiding van de

actuele gebeurtenissen in de jaren na de eerste wereldoorlog, doordringt tot de kern van wat

nodig is om tot een samenleving te komen waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen;

waarin democratie geen wassen neus maar werkelijkheid is en waarin de economie dienstbaar is

aan de mens, in plaats van andersom. De teksten zijn van een verbluffende actualiteit en

kernachtigheid en maken duidelijk wat er nodig is om aan een betere wereld mee te bouwen.

(paperback, 166 pagina’s) € 17,50



 

Rudolf Steiner

Vrij, gelijk & samen

De betekenis van Rudolf Steiners gedachtegoed over ’een betere wereld’ (dat is een samenleving

die zo is ingericht dat aan ieder mens ’recht’ gedaan wordt) is nog maar nauwelijks ontdekt. De

sociale driegeleding is geen abstract programma en geen utopie maar een begaanbare weg die in

het hier en nu begint. In de twee voordrachten in deze uitgave wordt de sociale driegeleding vanuit

verschillende perspectieven beschreven. Daarmee is dit boekje een bruikbare inleiding voor ieder

die op weg wil naar een betere wereld.

(paperback, 82 pagina’s) € 12,75

Meer literatuur over sociale driegeleding vindt u HIER

Bestellingen via onze webwinkel www.abc-antroposofie.nl met een waarde van € 20,00 of meer

worden (in Nederland) zonder verzendkosten thuisgestuurd.
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