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Rudolf Steiner over het vaccineren:
Vaccineren – nuanceren in plaats van pro en contra
«De fanatieke houding t.o.v. deze dingen is niet datgene, waar we naar streven,…..»
Bij Rudolf Steiner ontstaat, zoals bij zoveel thema’s, ook bij het vaccinatie vraagstuk een breed
perspectief en daardoor past hij in geen enkel hokje. Noch de criticasters en tegenstanders, noch degenen
die er positief tegenover staan kunnen zich op hem beroepen – zelfs niet eens een vrije beslissing, i.p.v.
een dogmatische, kan op hem steunen. Dat er een weldoordachte, goede argumentatie voor een vrije
beslissing over vaccinatie bestaat1), vergeten journalisten dikwijls: Maar hoe stond Rudolf Steiner nu
eigenlijk zelf tegenover het thema vaccinatie?
Juist deze vraag wordt steeds niet gesteld. De grootste publieke opinie meent nog altijd, als zou Rudolf
Steiner zich niet zijn leven lang zeer intensief met de methodische grondbeginselen van wetenschappelijk
onderzoek uiteen hebben gezet. Wij hebben de citaten wat betreft dit onderwerp uit alle publicaties van
Rudolf Steiner zo volledig mogelijk bijeengebracht – want de tijdsomstandigheden koersen aan op een
algehele vaccinatieplicht en zo wordt hij, die in geen enkel hokje past, bloot gesteld aan een nieuwe,
collectieve druk om tot overeenstemming te komen en enerzijds als een vaccinatie criticaster gebruikt en
anderzijds buitengesloten – en dat is zakelijk gezien niet houdbaar. Steiner’s uitspraken, in samenhang
gelezen, laten het zien.
Met de, van elke maat gespeende, oproep van Bill Gates om 7 miljard2) mensen te willen
vaccineren, dus zo mogelijk allen, staan we aan de afgrond van onze beschaving. Men moet zich
goed realiseren, wat deze oproep voor iedereen betekent: Het gaat hier om een totale claim. Het
moet ook steeds weer herhaald worden, want deze claim kent uiteindelijk geen tolerantie. En dit
onder voorwaarde, dat er over dit vraagstuk geen wetenschappelijk debat binnen de academische
wereld meer is, en daardoor ook geen meer over de alternatieve geneeskunde. Open en bloot wordt
aanspraak gemaakt op dat wereldbeeld, dat gebruik maakt van de academisch en universitair
wetenschappelijke wereldbeschouwing. Ze verbant de gehele overige wetenschap en ervaringen
als een waardeloos overschot daarheen, waar bepaalde vertegenwoordigers van de gangbare
wetenschap ze altijd al wilden hebben: in de ineffectiviteit, in het Niets van de beschaving.
Als een dodelijk virus verbreidt zich de mateloosheid van deze wereldbeschouwing onder de
allermeeste regeringen ter wereld en vernietigt de alternatieve geneeskunde in haar zelfstandig
bestaan. Welke politiek verantwoordelijken hebben überhaupt ernaar gevraagd wat de ervaringen
en inzichten van de alternatieve medische wetenschap kunnen bieden? De overtuiging, dat het
vaccin de enige mogelijkheid is om tot een oplossing te komen, de eindoplossing, wordt wereldwijd
bijna overal in absolute zin aangehangen.
Open en bloot laat het materialisme ons ook zien, dat het niet alleen in het wetenschappelijke,
1
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maar dat het ook in het sociale en ethische debat leidend is. Nevenschaden door nieuwe vaccins
worden al openlijk en vergoelijkend op de koop toe genomen. Klaus Schwab, de grondlegger van
het ‹World Economic Forum› (WEF), initiator van het actuele ‹Great Reset›3) en bewonderaar van de
grote, en de 21ste eeuw overstijgende4) betekenis van Bill Gates, zegt:
«Op dit moment zijn ongeveer tien veelbelovende vaccins in ontwikkeling. Normaliter duurt de
toelating tot de markt drie tot vijf jaar. Om dat te versnellen, moeten wij akkoord gaan met het feit
dat de toelatingsprocedure wordt verkort en het aantal klinische tests wordt vermindert. Dat zou tot
gevolg kunnen hebben dat er een vaccin op de markt komt met bijwerkingen, wat de vraag naar de
aansprakelijkheid aan de orde stelt.»5)
Bill Gates bevestigt in de Duitse ‹Tagesschau›:
«Wij zullen uiteindelijk het te ontwikkelen vaccin aan 7 miljard mensen toedienen. Daardoor wij kunnen
ons geen problemen met gevaarlijke bijwerkingen veroorloven – maar toch zullen wij de beslissing
nemen om het nieuwe vaccin op de markt te brengen, op basis van minder data als normaliter het geval
is, zodat we snel tot resultaten kunnen komen.»6)
Bill Gates en Klaus Schwab zijn precies diegenen, waarvan Rudolf Steiner [citaat 18] zich distantieert:
Vaccinatie fanatiekelingen!
Noch Bill Gates, noch Klaus Schwab zullen zeggen, dat zij daarmee de menselijke maat verlaten –
dat moeten wij hen zeggen. En dat kan alleen door de daad – waarvan de eerste voorwaarde is het
erkennen van deze mateloosheid als datgene, wat zij is.
Wij moeten het als een gelaarsd getrap midden in het gezicht van een, tot de grond toe afgebrand,
wetenschappelijk discours en daardoor ook van de alternatieve medische richtingen, zien en
begrijpen. Want dat is het, wat het is: trappen met een laars tot de culturele effectiviteit is gedoofd.
Bij een levend wezen staat dat gelijk aan de dood, aan de niets ontziende en gewilde moord. Het is
de ondergang van de beschaving.
Maar ook de journalisten lopen in de pas en bedrijven dit werk door de laarzen aan te trekken.
Doordat zij Rudolf Steiner in een negatieve positie manoeuvreren, een tegenstander van - en een
kritisch denker over vaccineren van hem maken, en hem in de media afslachten en op het altaar van
de publieke opinie aan de algemene, intellectuele frase prijsgeven. Dat gebeurt praktisch alleen op
een incompetente, lasterlijke wijze en in kwaadsprekende media zoals onlangs door de zichzelf
in diskrediet gebrachte Dietrich Krauß, in de ‹Kontext Wochenzeitung›, die de wetenschappelijke
basiswerken van Rudolf Steiner nog niet eens gelezen heeft.7) Dietrich Krauß is in het Duits sprekende
3 ‹Ein Nachrichtenblatt› Nr. 11, 17 juni 2020, blz. 1 f.
4 «If in the 22nd century a book will be written about the entrepreneur of the 21ste century […..] I’m sure that the person who will
foremost come to the mind of those historians is certainly Bill Gates.»
https://www.corbettreport.com/gates/
5 https://www.blick.ch/news/wirtschaft/wef-gruender-klaus-schwab-82-ueber-das-coronavirus-und-seine-folgen-wir-muessen-dasals-warnschuss-der-natur-verstehen-id15844845.html
6 https://www.tagesschau.de/ausland/gates-corona-101.html
https://www.youtube.com/watch?v=083Vjebhzgl&t=187s
7 Dietrich Krauß, Impfgegner, Wir können alles außer impfen, ‹Kontextwochenzeitung› Ausgabe 484, 08-07-2020
https://www.kontextwochenzeiting.de/debatte/484/wir-koennen-alles-ausser-impfen-6853.html
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publieke debat niet onbekend, hij werkt als speurhond voor de, ver boven de main stream media
uitgaande, vaak zeer gewaardeerde uitzending ‹Die Anstalt› van het ZDF en hij kreeg daarvoor
samen met Max Uthoffen en Claus von Wagner de ‹Grimme-Preis›, en op het laatst de media prijs
van de ‹Deutschen Umwelthilfe› (DUH). Desondanks maakt hij alleen maar stemming tegen Rudolf
Steiner, de antroposofie en de Vrije Scholen – want hij weet: wanneer hij in de pennenstrijd met
modder gooit, dan blijft daar altijd iets van hangen. Het is, in ieder geval, zelfs buitenstaanders
opgevallen.8)
De wal keert het schip vanzelf, wanneer men zich met het polemische afval van de intellectuele
gemakzucht ernstig en zakelijk uiteen zet. Wie geen substantie levert, die mag niets toegedicht
worden: dat zou pas onzakelijk zijn!
Laten wij zakelijk blijven. Verdiepen wij ons in datgene wat Rudolf Steiner werkelijk heeft gezegd
en laten we het niet uit zijn verband trekken.
Met het vaccinatie vraagstuk ging Rudolf Steiner heel gedifferentieerd om – niet stereotiep, niet
gedachteloos: consequent betrok hij bij het vraagstuk de grotere samenhang waarin deze staat.
Daarmee deed hij op wetenschappelijk gebaseerde wijze9) het tegendeel van datgene wat de huidige
wetenschap doet, omdat die zich heeft gespecialiseerd in vakgebieden, die weinig of niets meer
met elkaar te maken hebben. Het is bekend dat specialisaties het wetenschappelijk principe,
dat alles met alles in samenhang staat, heeft verlaten, en tevens heeft het er weet van dat door
onderzoek van fragmenten de totale samenhang uit het oog wordt verloren. De methodische basis
voor een wetenschap, die specialismen overstijgt, die heeft Rudolf Steiner geleverd.
Een systematische verhandeling betreffende vaccineren heeft Rudolf Steiner niet gegeven10),
zijn uitlatingen staan wat dit betreft echter op de basis van zijn, al eerder genoemde, ‘allround’
wetenschap en daarmee moet rekening worden gehouden door hen die een oordeel over zijn
uitlatingen willen geven. Om tot een gedifferentieerde beoordeling te komen komt er nog een
moeilijkheid bij, want het gaat hier om mondelinge mededelingen, die stenografisch en gedeeltelijk
ook vrij werden opgetekend, zodat foutloze overleveringen niet uitgesloten kunnen worden. Een
teruggrijpen naar de ten grondslag liggende wetenschappelijk basis is daarom voor een deskundig
oordeel absoluut noodzakelijk.
Geen rekening is er gehouden met direct aangrenzende thema’s zoals epidemie en pandemie,
die in aparte publicaties goed werden verwerkt: Frank Linde, Okkulte Epidemiologie – Corona-Krise,
Weltenangst und das Vertrauen in die guten Mächte des daseins nach Aussagen Rudolf Steiners en Taja
Gut, Stichwort Epidemien – Spirituelle Perspectiven von Rudolf Steiner.

8 «Zelfs als mens, die Rudolf Steiner en zijn theorieën over het algemeen met kritische distantie bekijkt, heeft men de neiging na het
lezen van het artikel zich beschermend voor de aangegrepen groepering te stellen. Ik ben geen psychologe en kan het niet goed
beoordelen, maar zulke van haat vervulde tirades maken mij bang. Omdat ze mijn in ziens een symptoom zijn. Een symptoom voor
al datgene wat momenteel in onze samenleving gebeurt. Tolerantie? Ja, graag. Maar alleen met de juiste gelovigen. En wie de juiste
gelovigen zijn, dat beslist hier Dietrich Krauß en anders wel het dagelijks journaal of de antisemitische opdrachtgever Klein, Frau
Kahane, Correctiv of een andere door zich zelf benoemde of institutionele checker van feiten.» - Annette Sorg, Mäßigung im Ton
wäre schön. Over een onnodig scherpe afrekening met vaccinatie criticasters.https://www.nachdenksteiten.de/?p=62887
9 z.B. Rudolf Steiner, Gesamtausgabe 1a-f,1,2,3,4
10 Van de Medische Sektie van de Vrije Hogeschool voor geesteswetenschap aan het Goetheanum in Dornach/CH is een samenstelling van citaten Rudolf Steiner’s over het thema vaccinatie tot dusverre niet gemaakt (Bericht van 4-08-2020)
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Ook moet er rekening mee worden gehouden, dat de laatste, bekende uitspraak van Rudolf Steiner
over het thema vaccinatie uit het jaar 1924 komt, toen de ontwikkeling rondom het vaccineren nog
in de kinderschoenen stond en dus kunnen daardoor de verhandelingen in deze publicatie niet
in elk opzicht op de huidige tijd worden toegepast. Zo gebruikte bv Rudolf Steiner de begrippen
‘vaccineren’ soms synoniem met ‘injecteren’. Bovendien maakte Rudolf Steiner ook prognoses
over datgene wat in de toekomst door vaccinatie praktijken behaalt en bereikt zouden kunnen
worden: prognoses zijn prognoses, vooruitblikken op scenario’s, die zouden kunnen gebeuren.
Met deze samenstelling wordt geen dogmatische opvatting van deze prognoses, als zouden zij
reeds werkelijkheid zijn of als zouden zij dwingend moeten gebeuren, verdedigt. Prognoses zijn
zinvol, wanneer men de na elkaar optredende feiten kritisch onderzoekt.
Roland Tüscher
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Rudolf Steiner over het vaccineren
Citaten in chronologische volgorde
Berlijn, 25 mei 1905
I.

Vaccinatie bij Hindoestaanse artsen
«Hindoestaanse artsen hangen, bij het inenten van een genezend serum, het principe aan dat ten
grondslag ligt aan het immuun maken van het lichaam.
Ze bestrijden een zekere ziekte door de ziekteverwekker zelf als geneesmiddel te gebruiken. De
Hindoe artsen genezen bv slangenbeten door ze in te smeren met hun eigen speeksel. Hun speeksel
is door oefening voorbereid, ze hebben zichzelf in de loop der tijd aan slangenbeten bloot gesteld,
en daardoor zijn ze immuun geworden voor slangengif. Het is hun opvatting dat ook de arts, door
iets dat hijzelf heeft ontwikkelt, fysiek iets kan bijdragen. Alle genezende werkingen van mens tot
mens berust op dit principe. Bij de Hindoe ligt een zekere inwijding aan dit principe ten grondslag. Zij
weten dat een mens een ander wordt door bepaalde oefeningen. Krachten, die een ander niet heeft,
kunnen bij hem ontwikkelt worden, op precies dezelfde wijze als een stuk ijzer door het bestrijken
met een magneet zijn kracht ontwikkelt.»1)

Hamburg, 25 Mei 1910
II.

Vaccinatie; fysieke werking en de consequentie voor de ziel
Het is heel goed mogelijk dat een mens in een vorig leven belevenissen en gevoelens heeft
ondergaan, waardoor in zijn ziel liefdeloosheid tegen zijn naasten is ontstaan. Denken wij ons
bv in, dat hij in een bepaald leven zoveel heeft moeten doorstaan zodat hij door de werking van
het karma de liefdeloosheid in zich heeft opgenomen […] Nemen we bv aan, een mens heeft
door overgave aan bepaalde invloeden een zekere liefdeloosheid ontwikkelt; dan doet in een
volgend leven die liefdeloosheid zich voor als werking van het lot en vormt innerlijke krachten
in zijn lichaam […] Laten we aannemen, een groot aantal mensen had, wegens liefdeloosheid
tegen anderen, zich aangetrokken gevoeld om bepaalde infectiestoffen op te nemen, om
slachtoffer te kunnen worden van een epidemie. Nemen we verder aan dat wij iets tegen die
epidemie zouden kunnen doen. We zouden dan in zo’n geval de fysieke lichamelijkheid ervoor
kunnen behoeden de liefdeloosheid tot uitdrukking te brengen, maar wij zouden daardoor
nog niet de innerlijke neiging tot liefdeloosheid verandert hebben. Wij zouden dan er zo over
moeten nadenken dat wanneer we het uiterlijke orgaan van de liefdeloosheid bestrijden, dat
we dan ook de verplichting voelen op de ziel zodanig in te werken dat we ook de aanwezige
neiging tot liefdeloosheid in de ziel bestrijden.
Het orgaan van de liefdeloosheid wordt op een voortreffelijke manier gedood – in uiterlijke zin
– met de pokken vaccinatie. Daar laat zich het volgende zien, wat op geestelijk wetenschappelijke
wijze is onderzocht: In een bepaalde cultuurperiode deden zich de pokken voor, toen er de

1

Rudolf Steiner, Ursprung und Ziel des Menschen – Grundbegriffe der Geisteswissenschaft, GA 53, Dornach 1981, S.470
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algemene neiging bestond in hoge mate egoïsme en liefdeloosheid te ontwikkelen. Toen
doken de pokken in het fysieke lichaam op; zo is dat. Men is in de antroposofie beslist verplicht
om de waarheid te zeggen.
Nu kunnen we begrijpen, dat in onze tijd de bescherming d.m.v. vaccinatie wordt toegepast.
En we kunnen nog iets anders begrijpen, dat er namelijk bij de beste geesten van onze tijd een
zekere tegenzin tegen vaccinatie aanwezig is. Dat heeft een relatie met iets heel innerlijks, dat
is het uiterlijke van het innerlijke. En we kunnen nu zeggen: Wanneer wij aan de ene kant het
fysieke orgaan doden dan hebben wij ook de verplichting, als tegenhanger, de ziel van deze
mens door een toegepaste spirituele opvoeding anders te vormen. Dat zou het noodzakelijke
tegenstuk moeten zijn. Anders doen we slechts het halve werk. Ja, wanneer wij ons alleen
richten op het uiterlijk fysieke, dan moet de mens zelf in een volgende incarnatie op een andere
manier het tegenstuk veroveren. Want door de pokken vaccinatie heeft men de eigenschap
weg genomen waardoor men juist ernaar neigt de pokken te ondergaan. Heeft men de
ontvankelijkheid ten aanzien van de pokken weggemaakt, dan heeft men alleen oog voor de
uiterlijke kant van de karma werkzaamheid. Wanneer we enerzijds hygiëne uitoefenen, moeten
we anderzijds de verplichting voelen, de mens wiens fysieke organisatie men verandert heeft,
ook iets voor de ziel te geven. Vaccinatie zal geen enkel mens (op het niveau van de ziel)2)
schade doen, die na de inenting in het latere leven een spirituele opvoeding ontvangt.»3)

1912
III. Kalender invoering van Jenner, uitvinder van het pokken-vaccin
Rudolf Steiner stelt in 1912 een jaarkalender samen met dagelijkse geboortedagen, sterfdagen,
naam-, en gedenkdagen.
Daar noteert hij onder 26 januari:
«1823 Jenner, de uitvinder van het pokken-vaccin op basis van koepokken, gestorven.»

Dornach, 7 Oktober 1917
IV. Vaccinatiestoffen tegen de neiging naar spirituele ideeën I
Bedenkt u zich nu eens, dat, wanneer we naar de Griekse tijd zouden teruggaan, dan zouden
we kunnen zeggen, dat het volledige, fysieke lichaam door de mensenziel wordt gevuld; dat
het één zich met het andere volledig dekt en dat dit vandaag de dag niet meer het geval is. De
fysieke lichamen blijven tot op zekere hoogte leeg. Nu wil ik niet in afkeurende zin over lege
hoofden spreken, maar leeg blijven zij, dat ligt in de lijn van de ontwikkeling. Maar leeg blijft
uiteindelijk niets op de wereld. Het blijft leeg van een zeker Iets, dat in een andere tijd bestemd
was om het lichaam helemaal op te vullen. Helemaal leeg blijft eigenlijk niets. En omdat de
mens steeds meer en meer zijn ziel van het lichamelijke terug trekt, wordt dit lichamelijke
2
3

De mogelijke schade heeft betrekking op de ziel – niet op de lichamelijkheid, niet door het vaccineren
Rudolf Steiner, Die Offenbarungen des Karma, GA 120, Dornach 1992, S. 170
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steeds meer en meer aan het gevaar blootgesteld, door anderen opgevuld te worden. En
wanneer de zielen zich niet willen inspannen om impulsen op te nemen, die alleen uit het
spirituele weten komen, dan worden de lichamen opgevuld met demonische krachten. Dit
lot gaat de mens tegemoet, dat de lichamen opgevuld kunnen worden door demonische
krachten, door ahrimanisch-demonische krachten. Bedenkt u dat tot datgene, wat ik gisteren
over de toekomstige ontwikkeling gezegd heb, erbij komt, dat men in de toekomst als volgt
mensen zal kunnen beleven: zij zijn Hans Kunz uiterlijk in het burgerlijke leven, omdat de sociale
samenhangen het zo laten zijn, maar het lichaam is zo zeer leeg, dat een sterk ahrimanisch
wezen erin kan wonen. Men zal kunnen ontmoeten ahrimanisch-demonische wezens. De
mens zal slechts schijnbaar de mens zijn, die hij is. De individualiteit, die is zeer, zeer innerlijk,
en uiterlijk treedt ons een heel ander beeld tegemoet.
Zo gecompliceerd zal in de toekomst het leven worden. Men kan het ook zo zeggen: Er zullen in
de toekomst verhoudingen zijn, waarbij men niet precies weten zal, met wie men te maken heeft
[…] De instituties, de begrippen, de sociale ideeën, die de mensen tegenwoordig maken, zijn
abstract en grof, zijn onbeholpen tegenover datgene, wat aan gecompliceerde verhoudingen
op ons af komt. En omdat de mensen niet in staat zijn, datgene, wat de werkelijkheid is, met
hun begrippen en voorstellingen te begrijpen, zullen ze steeds meer en meer in de chaos
terecht komen, zoals zich dat door de gebeurtenissen in de oorlog allang heeft laten zien.
Deze chaos komt omdat de werkelijkheid een andere is, een rijker wordende, dan datgene wat
de mensen zich kunnen bedenken en voorstellen. Men zal zich moeten realiseren, dat men
voor de keuze gesteld is: Ofwel, omdat men de wereld niet begrijpt, gaat men verder met het
kort en klein slaan en op elkaar schieten, ofwel men gaat beginnen met het vormen van zulke
begrippen en voorstellingen, die opgewassen zijn tegen de gecompliceerde verhoudingen.
Er moet een geestelijke stroming in de mensheid komen, wat tot gevolg zal hebben, dat men
begrippen leert vormen die opgewassen zijn tegen de echte verhoudingen. Want degenen,
die willen vasthouden aan datgene, wat van vroeger alsmaar door maalt (die zullen talrijk zijn –
vandaag de dag zijn de anderen nog een minderheid), die zullen omdat hun fysieke lichamen
opgevuld zijn met ahrimanische geestelijkheid uitsluitend op een oppervlakkige manier de
wereld waarnemen. Hun waarnemingen zullen alleen uitgaan van de uiterlijke ruimte en
dienovereenkomstig zullen hun begrippen, voorstellingen en daden zijn. Men moet zich niet
voor de gek houden. Men staat voor een heel bepaalde beweging.
Zoals toentertijd op dat concilie in Constantinopel4) de geest werd afgeschaft, dat wil zeggen
hoe men op dogmatische wijze heeft besloten:
De mens bestaat alleen uit lichaam en ziel, over een geest te spreken is ketters -, zo zal men
op een andere manier proberen de ziel, het leven van de ziel, af te schaffen. En de tijd zal
komen, misschien binnen niet zo verre toekomst, waar zich op zo’n congres zoals in 1912
heeft plaats gevonden,* nog heel iets anders zich zal ontwikkelen, waar nog heel andere
tendensen zullen optreden, waar men zal zeggen: Het is al ziekelijk bij de mens, wanneer
hij überhaupt aan geest en ziel denkt. Gezond zijn alleen die mensen, die alleen maar over het
lichaam praten. – Men zal het als een symptoom van ziekte beschouwen, wanneer de mens
zich zo ontwikkeld, dat hij op het idee kan komen: Er bestaat een geest of een ziel. – Dat
zullen zieke mensen zijn. En men zal vinden – daar kunt u heel zeker van zijn – het juiste
geneesmiddel, waarmee men zal werken. Toentertijd schafte men de geest af. Door middel
van een geneesmiddel zal men de ziel afschaffen.
4

Vgl. Heinz Schöffler (HG), Der Kampf um das Menschenbild – Das achte ökumenische Konzil von 869 en zijn gevolgen, Dornach 1986

8

Men zal vanuit een ‹gezonde zienswijze› een vaccin kunnen vinden, waarmee het organisme
zodanig bewerkt wordt, om zo mogelijk in de vroege jeugd of direct na de geboorte, dat deze
mens niet meer op de gedachte zal komen: Er bestaat een ziel en een geest. - Met zo’n contrast
zullen de beide stromingen in hun wereldbeeld tegenover elkaar komen te staan. De een zal
erover na moeten denken, hoe begrippen en voorstellingen te vormen zijn, die opgewassen
zijn tegen de realistische werkelijkheid, d.w.z. de geestelijke- en ziele- werkelijkheid. De
anderen de ‘nakomelingen’ van de huidige materialisten, zullen het vaccin zoeken, dat het
lichaam ‹gezond› maakt, dat wil zeggen zo maakt, dat deze mens door zijn constitutie niet
meer kan spreken van zulke belachelijke dingen zoals van ziel en geest, maar ‹gezond› spreekt
van krachten, die in machines en chemische reacties leven, en die planeten en zonnen in de
wereldnevel doen ontstaan. Dat zal men door fysieke procedures mogelijk maken. Aan de
materialistische medici zal men het overlaten, om uit de mensheid de ziel te verdrijven.»5)
* Opmerking: Rudolf Steiner doelt hier vermoedelijk op het eerste congres van de eugenetica in juli 1912. – De aanhangers van de
eugenetica zagen ‹Eugenik als een praktische toepassing van het evolutieprincipe›,6) ze vertegenwoordigden daarmee een zuiver
materialistisch evolutie begrip, welke ziel en geest als oorzaak van evolutie toen reeds uitsloot. – Precies 100 jaar later, in juli 2012,
vindt het ‹London Summit on Family Plannung› plaats. Melinda Gates, vrouw van Bill Gates, stelt, ter voorkoming van zwangerschap, een nieuwe vaccinatie techniek voor. Open vragen in verband met het verdwijnen van de eugenetica beweging en het weer
opduiken in de ‹Planned Parenthood/Family-Planning-Movement›, in het bijzonder in verband gebracht met Bill en Melinda Gates,
bv bij James Corbett.7)

Dornach, 27 oktober 1917
V.

Vaccinatiestoffen tegen de neiging naar spirituele ideeën II
«Omdat nu eenmaal Michaël in 1879 de overwinning op de draak heeft behaald, zal hij ervoor
zorgen dat in de mensheid de spiritualiteit geboren zal worden. En dat er überhaupt sprake
kan zijn van een geesteswetenschap is alleen op dit feit terug te voeren, anders waren de
desbetreffende waarheden in de geestelijke wereld gebleven, hadden geen woning kunnen
vinden in de hoofden van de mensen, en zouden niet voor de fysieke wereld beschikbaar zijn.
Hier hebt u zulke beelden, die u begrijpelijk kunnen maken, wat de bedoelingen waren van
de geesten van de duisternis in de 40er, 50er, 60er en 70er jaren in de geestelijke regio’s tijdens
hun strijd, die zij tegen Michaël en zijn medestrijders hebben gevoerd. Nu zijn zij sinds de herfst
van 1979 hier op aarde, onder de mensen. Toch hebben ze niet bereikt, waar ze naar streefden:
Het spiritisme zal geen algemene overtuiging van de mensheid worden; de mensen zullen
niet, vanuit materialistisch oogpunt gesproken, zo slim worden, dat ze van louter slimheid over
de kop zullen slaan. Want dankzij de overwinning van Michaël zullen de spirituele waarheden
wortelschieten onder de mensen.
Maar de geesten van de duisternis zijn echter onder ons, zij zijn er. Wij moeten waken, zodat
we merken waar ze ons ontmoeten, zodat we inzicht krijgen waar ze aanwezig zijn. Want het

5
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Rudolf Steiner, Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Der Sturz der Geister der Finsternis, GA 177, Dornach 1999, S. 95-98
https://en.wikipedia.org/wiki/International Eugenics Conference#The First International Eugenics Congress (1912)
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gevaarlijkste in de nabije toekomst zal zijn, dat we ons onbewust aan hun invloed overleveren,
want die zal er zijn. Want of zij door de mens gekend of ze niet gekend worden, dat maakt geen
onderscheid voor de realiteit.
Voor alles zal het echter voor deze geesten van de duisternis erom gaan, datgene, wat nu
op de aarde zich heeft verbreidt en waardoor de geesten van het licht in hun richting kunnen
voortwerken, in verwarring en in een verkeerde richting te brengen. Ik heb u al op zo’n verkeerde
richting, dat wel tot de meest paradoxale behoort, gewezen. Ik heb u erop gewezen, dat weliswaar
het fysieke van de mens zich zo zal ontwikkelen, dat in hen een zekere spiritualiteit kan wonen, dat
echter de materialistische gezindheid, die zich steeds meer en meer zal uitbreiden door de invloed
van de geesten der duisternis, zich daar tegen zullen keren en met materiële middelen daartegen
zullen vechten.8)
Ik heb u gezegd, dat de geesten der duisternis hun kostgevers, de mensen waarin ze zullen
wonen, zullen inspireren zelfs een vaccin* te vinden om in de mens al vanaf de vroegste kindheid
via de omweg van het fysieke de neiging tot spiritualiteit te verdrijven. Hoe men tegenwoordig
de lichamen vaccineert tegen dit en dat, zo zal men in de toekomst de kinderen met een stof
vaccineren, die zeker gemaakt zal kunnen worden, zodat door deze vaccinatie de mensen immuun
worden voor de ‹dwaasheden› van het spirituele leven, en deze niet uit zichzelf kunnen ontwikkelen.
‹Dwaasheden› natuurlijk in materialistische zin gesproken […]
Dit zijn, zoals gezegd, de onschuldige, letterkundige beginstadia.9) Dat alles tendeert echter
daarheen, dat uiteindelijk het middel zal worden gevonden, waarmee men de lichamen kan
vaccineren, zodat ze geen neigingen tot spirituele ideeën kunnen laten opkomen, maar hun hele
leven lang alleen maar aan de zintuigelijke materie geloven. Zo, hoe men uit de impulsen van de
geneeskunde uit Schwindelsucht (ziekelijke neiging tot bedrog) – pardon, neemt u mij niet kwalijk
-, uit hun eigen Schwindsucht (tuberculose) iets zal hebben kunnen ontwikkelen, en waarmee men
tegenwoordig vaccineert tegen de tuberculose, zo zal men in de toekomst vaccineren tegen de
aanleg voor spiritualiteit.
Dat zal alleen maar wijzen op iets bijzonder, paradoxaal voortreffelijks onder het vele andere, wat
op dit gebied in de loop van de nabije en latere toekomst zal gebeuren, zodat datgene, wat door
de overwinning van de geesten van het licht vanuit de geestelijke wereld omlaag wil stromen, in
verwarring raakt.
Daartoe moeten natuurlijk allereerst het wereldbeeld en de opvattingen van de mensen in
verwarring worden gebracht; de begrippen en voorstellingen moeten in de eerste plaats worden
verdraaid. En dit is een zeer ernstig gebied, waar men zeer waakzaam naar moet kijken, want dit
gebied behoort tot de belangrijkste achtergrond van de gebeurtenissen, dat zich tegenwoordig
voorbereidt.
Ik kies mijn uitdrukkingen opzettelijk zo nauwkeurig mogelijk. Ik zeg ‹voorbereiden› en ben
mij wel bewust, dat, wanneer iemand van voorbereiden spreekt, nadat datgene heeft plaats
gevonden, wat in de laatste jaren heeft plaats gevonden, hij wel iets betekenisvol zegt. Want wie
dieper naar de dingen kijkt, weet dat het om voorbereidingen gaat. Alleen de oppervlakkige kan
8
9
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geloven, dat morgen of overmorgen datgene, wat niet op de oude manier een oorlog is, door een
vrede op de oude manier kan worden afgesloten. Alleen wie de gebeurtenissen heel oppervlakkig
beoordeelt, kan zoiets geloven. Weliswaar zullen het velen geloven, wanneer uiterlijk dit of dat
gebeurt, wat gelijkt op zulke voorstellingen, zoals velen zich maken. Dan zal men echter zich niet
kunnen bedenken, wat er onder de oppervlakte zal sluimert.»10)
* Opmerking: Hiermee wordt geen principiële kritiek op vaccinatie geïmpliceerd; veel meer worden de substanties, waarmee gevaccineerd kan worden, benoemd. Dat Geheime Diensten en de Militaire Krijgsmacht met (o.a.) vaccinatie van activerende substanties t.a.v. de
psychische gesteldheid experimenteren en werken is bekend.
Militaire Krijgsmacht: De werking op vermogens van ziel en geest door actieve substanties, zoals drugs, betreffen:
‹verhoging en verlenging van waakzaamheid en concentratie, onderdrukking van angst, vermindering invoelingsvermogen, verbetering van reflexen en het herinneringsvermogen.› (Lijst onvolledig)11)
De Geheime Dienst: «Experimenten (van de CIA) met mensen waren ervoor bedoelt om de relatie tussen drugs en gedrag in beeld te
brengen en te ontwikkelen Bij verhoor werden ze ingezet, om het individu te verzwakken en bekentenissen door gedachten controle af
te dwingen.»12)
De vraag is, of zulke substanties bij kinderen al gevaccineerd worden. Studies (Wakefield/Lancet) laten een parallelle toename van vaccinaties en autisme zien.13)

Zürich, 6 November 1917
VI. Vaccinatie stoffen tegen de neiging naar spirituele ideeën III.
In de publieke opinie wordt tegenwoordig, door een zeker aantal mensen, de neiging tot
spiritualiteit op een sterke manier tegen gewerkt. Maar toch zal het zich ontwikkelen, want het
grootste gedeelte van de mensheid bezit, tijdens dit huidige, vijfde na-atlantische cultuurtijdperk,
eenvoudigweg de innerlijke rijpheid hiervoor. Uit de noodzaak van ontwikkeling komt het
voort dat in de mens bepaalde spirituele vermogens zich ontplooien, een zekere, natuurlijke
aanleg tot helderziendheid om te kunnen schouwen in de geestelijke wereld.
Dit gedeelte van de mensheid zal zeker de beste grondslag vormen voor het volgende zesde
na-atlantische tijdperk, maar het zal echter in dit huidige vijfde tijdperk weinig genegen zijn oog
te hebben voor de aangelegenheden van de fysieke wereld. Hij zal in zekere zin minder interesse
tonen voor de zaken van het fysieke plan, hij zal daarentegen er veel meer mee bezig zijn om zijn
gevoelsleven op een hoger plan te brengen, en zekere geestelijke aangelegenheden te ordenen.
Daardoor zullen anderen, die juist minder voor het spirituele leven geschikt zijn, bepaalde
machtsverhoudingen naar zich toe kunnen trekken.»14) […]
«Juist in deze afgelopen decennia gebeurden zulke dingen achter de coulissen van het uiterlijke
gebeuren. Gepland was er om in handen van bepaalde groepen mensen ten eerste het geheim te
leggen, hoe massa’s beheerst kunnen worden. Zoals juist die massa die zich niet zo druk maken om
de uiterlijke omstandigheden, maar die wel spirituele vermogens bezitten, die vooral belangrijk
10
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zijn om voorbereidend te werken voor het zesde na-atlantische tijdperk. Hoe deze mensenmassa
in bijzondere mate te beheersen is en hoe het vermogen, om hen te beheersen, in handen van
slechts enkelen te leggen is.
Dat is het ene. Het andere is iets, wat in de toekomst een grote rol zal spelen: De geheimen,
de middelen, om verhoudingen die met ziekte processen en ook met het voortplantingsproces
samenhangen, in handen te krijgen om deze in een bepaalde richting te kunnen dirigeren. Daar
handelt het zich namelijk om zulke dingen, welke ik al aangeduid heb15) tegenover enkele vrienden:
Het materialistische tijdperk streeft ernaar vanuit bepaalde kringen alle spirituele ontwikkeling van
de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; de mensen zover te brengen, dat ze afkeuren,
eenvoudigweg door hun temperament en door hun karakter afkeuren al het spirituele, het voor
dwaasheid houden.
Zo’n stroming is tegenwoordig bij sommige mensen al merkbaar en het zal zich steeds meer en
meer versterken. Er zal een verlangen ontstaan, om tot het algemene oordeel te komen:
Het spirituele, het geestelijke is een dwaasheid, het is waanzin!
Dat zal men proberen te bereiken door bepaalde vaccins op de markt te brengen. Want zoals
men vaccins ontwikkeld heeft ter bescherming voor bepaalde ziekten, zo zal men de mens tegen
de aanleg voor geestelijke ideeën vaccineren. Men zal d.m.v. vaccins de menselijke lichamen zo
beïnvloeden, dat deze mens het spirituele geen woning in zijn ziel zal kunnen geven. Daar zal men
op zijn minst naar streven: men zal vaccins uitproberen, zodat de mensen al in hun kindertijd de
drang tot een geestelijk leven verliezen.
Deze intiemere kennis, de samenhang van dit middel met het menselijk lichaam, is echter maar
één van de dingen dat zal komen in dit vijfde na-atlantische tijdperk. Het zal in de desbetreffende
periode op het toneel van de mensheid verschijnen. Het zal daarom vooral de vraag zijn, of
een dergelijk streven in handen van enkelen succesvol genoeg zal zijn om het beoogde doel te
bereiken, ofwel het inzicht in deze dingen op de juiste manier naar beneden stroomt wanneer de
tijd (mensheid) daarvoor rijp is, zodat het gebruikt kan worden tot heil van de mensheid.»16)

Stuttgart, 26 juli 1920
VII. Rudolf Steiner ontwikkeld een vaccin
Brief fragment, Rudolf Steiner aan Edith Maryon:
«Mijn lieve Edith Maryon! Zo dadelijk zal er een langere bestuursvergadering plaats vinden; daarom wil
ik je nu een paar regels toesturen alvorens ik morgen verder naar onze bekende proeven in Dischingen
doorreis.»
Opmerking van samensteller:
«In Dischingen, ten oosten van Stuttgart, tussen Heidenheim en Nördlingen, bevond zich de, bij de
‹Kommenden Tag› aangesloten, ‹Guidesmühle›: Landgoed, graan–, oliemalerij en houtzagerij. Daar
werden proeven gedaan om met, door Rudolf Steiner ontwikkelde, vaccins de snel om zich heen
15
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grijpende ziekte van mond-en-klauwzeer, in de deelstaat Württemberg, onder het vee te bestrijden.»17)

Dornach, 3 juli 1921
VIII. Met behulp van vaccinaties talenten (slimheid enz.) automatisch vormen
Het bewustzijn van de materialisten in de 19de eeuw over de ziel was in zoverre al verdwenen,
dat men meende: De hersenen scheiden gedachten af zoals de lever gal uitscheidt. Men had dus
eigenlijk alleen maar bewustzijn van de lichamelijke processen. En inderdaad er bestaan vandaag
de dag al, zonder dat de mensen het weten, allerlei ondergrondse gezelschappen die ernaar
toewerken, de tendensen om zoiets dergelijks te bereiken zoals men in het jaar 869 op het concilie
van Constantinopel heeft bereikt, door namelijk te verklaren:
De mens bestaat niet uit lichaam en ziel, maar de mens bestaat uit een lichaam, en de ziel is slechts
iets, wat vanuit het lichaam zich ontwikkeld.
Het opvoeden van de ziel is daarom in feite onmogelijk; men moet dus een middel, een
materieel middel vinden, waarmee men de mens op een zekere leeftijd vaccineert, en dan zal hij
zijn talenten door vaccinatie kunnen vormen. – Deze tendens bestaat al. Ze ligt in de rechte lijn van
de ahrimanische ontwikkeling: Geen scholen meer op te richten om te leren, maar met bepaalde
stoffen te vaccineren. Men kan dat namelijk. Het is niet zo, dat men dat niet zou kunnen. Men kan
het; maar men maakt de mens tot een automaat. Men zou datgene geweldig kunnen versnellen,
wat men anders via de weg van dwanggedachten, door een opvoeding die toewerkt naar het
ontwikkelen van dwanggedachten, zou bereiken. Er zijn zeker al substanties, waardoor de mens,
wanneer hij bv met zeven jaar gevaccineerd wordt, zich de lagere school goed kan besparen; maar
hij zou wel een gedachteautomaat worden. Hij zou buitengewoon slim worden, maar hij zou er geen
bewustzijn van hebben. Die slimheid zou zo aflopen. Maar wat maakt het de mensen tegenwoordig
ook uit, of de mens nou een innerlijk leven heeft of niet, wanneer hij maar uiterlijk rondloopt en dit
en dat doet! Diegenen, die tegenwoordig zich vooral met de ahrimanische cultuur bezig houden –
en die zijn er ook -, streven zeker naar zulke idealen. Tenslotte wat zou er nu fraaier zijn, of om zich
jarenlang met kinderen af te sloven of om een vaccin te vinden, voor een gezindheid zoals die zich
steeds meer verbreidt! Men moet deze dingen drastisch benoemen. Zolang men ze niet drastisch
beschrijft, merkt namelijk de tegenwoordige mensheid niet, welke doelen ze nastreeft. Door zo’n
vaccin zou heel eenvoudig bereikt kunnen worden dat het etherlichaam losser verbonden wordt
met het fysieke lichaam. En zodra dat het geval is, kan de wisselwerking tussen het universum en
het etherlichaam buitengewoon levendig plaatsvinden en de mens zou automaat worden. Want
het fysieke lichaam van de mens moet hier op aarde door een geestelijke wil opgevoed worden.
De methode voor de Waldorfschool, de pedagogische methoden zijn vanuit het volle bewustzijn
gevonden omdat we deze tendens om van de mens een automaat te willen maken, in het
bewustzijn hadden. Zij zullen, vooral in dit opzicht, een motor voor de cultuur zijn, dat wederom
tot spiritualisme zal leiden. Want het is in de grond van de zaak – men kan dat wel zeggen –
tegenwoordig voor alles noodzakelijk dat het geestelijk leven onder de mensen als geestelijk leven
vooral wordt verzorgt. Daarom zal men ook wakker moeten toezien op alles dat, wat als symptoom
tot verbetering bij sommige mensen tot openbaring komt. Ik heb er bij andere gelegenheden vaak
op geattendeerd dat men in plaats van de werkelijke praktijk van het leven men de routine wil
17
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invoeren; routine, wat ja gelijk staat aan de mechanisering van het leven.»18)
Opmerking: Dit fragment uit de voordracht van 3 juli 1921 vormt een tegenstelling tot de citaten nr. IV, V en VI: Niet de verhindering van geestelijke ideeën, maar de versterking van lichaams gebonden talenten wordt door vaccinatie bereikt. Daar
deze niet zelfstandig door ik-kracht versterkt worden, werken ze automatisch en zetten op deze manier het individuele buiten
werking. Een voorbeeld hiervan is te bemerken in de versterking van de concentratiekracht door drugs. (vgl. Anm. Tot citaat V.)

Dornach, 2 december 1922
IX. Rudolf Steiner huldigt de vaccinatieproeven van Eugen Steinach19) tot ‘verjonging’ en
‘levensverlenging’
«Deze proeven heeft Steinach in de laatste tien jaar heel goed voortgezet, en men kan wel zeggen,
dat datgene wat aan ratten kon worden waargenomen, in zekere zin zelfs bij mensen geconstateerd
kon worden. Men heeft de proeven ook op mensen uitgevoerd en men kon ofwel werkingen daarmee
bereiken dan wel doordat men direct van een jonger mens geslachtsklierhormonen in de geslachtsklieren
inbracht. Men kan het ook door injecteren bereiken, of men kan de testikels vaccineren, zodat men dus
sperma van een jonger dier in de testikels van een mens brengt – kort: Op heel verschillende manieren
heeft men geprobeerd dit hormoon in het lichaam terug te brengen.
En inderdaad de werkingen, die bij mensen konden worden waargenomen, worden natuurlijk altijd
een beetje overdreven, maar ontkennen kunnen we ze beslist niet. Inderdaad is het zo dat deze proeven
niet alleen met ratten zijn gedaan, maar ook met oude, slap geworden mensen, die daardoor weer iets
van hun jeugd hebben teruggekregen.
Lang zal deze toestand uiteraard niet duren, want de leeftijd van het menselijk lichaam is toch slechts
een beperkte. Het is daardoor tegenwoordig nog geen uitgemaakte zaak of men de levensduur kan
verlengen. Men kan het jeugdige een beetje teruggeven, maar niet de leeftijd verhogen. Maar ook dat is
misschien toch mogelijk, dat men ook de levensduur zal kunnen verlengen.»20)

Dornach, 27 december 1922
X.

Op een onjuiste wijze vaccineren
…«wanneer wij de mens op een verkeerde manier vaccineren, dan kan een verkeerde vaccinatie met bv
lymfe van een koe of ook met zieke menselijke lymfe tot gevolg hebben, dat bv weliswaar niet direct het
water (in het fysieke lichaam) ziek wordt, maar die organen die het water verwerken – de maag verwerkt
het water op een andere manier, dan dat hij de vaste substanties verwerkt -, die kunnen ziek worden. Als
gevolg van zo’n verkeerde vaccinatie, kan daardoor, omdat de mens niet op de juiste verdampt, later de

18 Rudolf Steiner, Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, GA 205, Dornach 1987, blz. 130-132
19 Eugen Steinach (*22 januari 1861 in Hohenems, Voralberg; † 14 mei 1944 in Territet bij Montreux) was een Oostenrijks fysioloog en pionier
in de seksuologie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Steinach
20 Rudolf Steiner, Über Gesundheit und Krankheid – Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre, GA 348, Dornach 1997, blz. 85
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aanleg tot een of andere geestesziekte ontstaan.»21)

Dornach, 27 januari 1923
XI. «Zeker is het zo, dat alle vaccinatiemethoden van belang zijn»
«Van belang is dus ook de koepokken vaccinatie. Er wordt het bloed, dat niet op de juiste wijze
bezig gehouden wordt door de lever, door de lymfe zelf bezig gehouden. Zeker is het zo, dat alle
vaccinatiemethoden van belang zijn, en u heeft misschien gehoord, dat een groot gedeelte van onze
geneesmiddelen ook op vaccinatie berusten, omdat men daardoor een activiteit, die plaatsvindt op de
verkeerde plek, kan leiden naar een andere plek.
Heel interessant is ook de zogenaamde hondsdolheidvaccinatie.»22)

Dornach, 2 juni 1923
XII. Op een juiste wijze vaccineren
«Ziet u, een van de giftigste planten is de Belladonna. Wanneer we hier de Belladonna hebben, dan
is ze, zoals u ziet, daardoor zo zwart omdat in haar het astrale wordt opgenomen. Dus de Belladonna
neemt het astrale op. Daardoor, mijne heren, heeft zij in zichzelf de kracht steeds de fysieke materie te
vernietigen. In werkelijkheid vernielt zij zichzelf niet helemaal. De Belladonna is innerlijk heel scherp; zij
wil de fysieke materie vernielen. Wanneer wij daarom een Belladonna eten, dan begint het belladonna
sap, zodra ze in ons is, direct onze innerlijke materie te vernietigen. We zouden aan de Belladonna te
gronde kunnen gaan. De Belladonna heeft innerlijk de kracht de fysieke materie te verwoesten.
Bedenkt u nu eens, wij brengen nu op de juiste wijze, indien wij hem injecteren, heel verdunde, werkelijk
heel verdunde Belladonna sap in het menselijk bloed. Dan kunnen wij, wanneer de lens ermee begint
zouten te vormen en donker wordt, juist door het Belladonna sap deze ziekte van de staar bestrijden.
Wanneer hij werkelijk verdund is, zo dun geworden is, dat hij geen giftige werking meer heeft, kunnen
we datgene verstrooien, wat als afzetting is ontstaan. Ik heb u hier (op het bord) het bezinksel getekend.
Wanneer wij dus het vernietigende sap van de Belladonna, die overal al het andere uitelkaar drijft, door
een juiste vaccinatie hier naartoe, tot de lens, hebben gebracht, dan drijft hij ook de zouten uitelkaar, die
zich daar hebben afgezet, en de lens kan in sommige gevallen gezond worden gemaakt.
Man kan natuurlijk, wanneer de staar al te ver gevorderd is, op deze wijze niet veel meer doen. Maar
wanneer de staar nog niet zo ver is gevorderd, het probleem op tijd is opgemerkt, dan kan men, zonder
dat men de lens later eruit moet halen, de staar nog kunnen bestrijden.
In dat opzicht is het gewoon niets, hoe de homeopathische artsen het doen. Die geven de verdunde
21
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Belladonnadruppels als medicijn. Zo werkt ze ook wel, maar niet heel sterk; en het probleem komt steeds
weer terug. Dus op deze manier kan men gewoonlijk niet veel bereiken. Maar men kan veel bereiken,
wanneer men het in het bloed vaccineert. Het bloed gaat vervolgens overal heen en komt ook in het
oog.»23)

Penmaenmawr, 28 augustus 1923
XIII. Vaccineren, injecteren werkt op het ritmische systeem, ademhaling en bloedsomloop enz.
«Omdat men, ofwel op het zenuw-zintuigsysteem, ofwel op het ritmische systeem, ofwel op het
stofwisseling-ledematenstelsel kan werken, juist daardoor dat men op deze afzonderlijke systemen
werken kan, is het belangrijk en zelfs wezenlijk om te weten hoe de behandeling tot werking komt, om
op de aangegeven en juiste wijze de gezondheid te bevorderen. Want praktisch ieder geneesmiddel kan
men drievoudig inzetten.
Men kan het bij de mens via de mond naar de maag enz. inzetten, en zo wordt het via de stofwisseling
opgenomen en belangrijk is dan om te begrijpen hoe het middel via stofwisselingssysteem op de andere
systemen werkt. Om die reden heeft men geneesmiddelen, die in het bijzonder op deze manier gebruikt
worden, dat zij de mens via de mond de maag en zo verder bereiken.
Vervolgens zijn er ook geneesmiddelen, die in eminente zin zo gebruikt moeten worden, dat ze al door
de manier hoe ze ingezet worden op het ritmische systeem werken. In dit opzicht zal antimoon heel
speciaal voorbestemd zijn om de juiste behandelingsmethode met betrekking tot dit punt te vinden.
Want dan komen de injecties, de inentingsmethoden om de hoek kijken. En het geneesmiddel, dat in het
bloed injecteert wordt, of op een andere manier wordt ingeënt, dat is datgene, waarbij voor alles erop
wordt gerekend dat het op het ritmische proces van de mens werkt.
Alle geneesmiddelen, die men in baden en in zalven gebruikt, of zelfs daar waar men op uiterlijk
mechanische wijze het lichaam behandelt, zoals met massages en dergelijks, dus daar waar het
geneesmiddel of het genezingsproces op een meer uiterlijke manier op de mens inwerkt, daar rekent
men ermee dat de geneesmethode op het zenuw-zintuigsysteem werkt.»24)
Aantekening in notitieboek:25)
«antimoon =
fosfer = werkt zodanig, dat het de verbrandingsprocessen remt
en de afzettingstendensen bevordert =
baden, wassingen
vaccinaties: de circulatie wordt bevordert. =
per os = er wordt via de spijsvertering gewerkt»

Londen, 2 september 1923
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XIV. «...het belangrijkste bij deze geneesmiddelen is dit, dat wij niet willen genezen door
substanties, maar wij willen genezen door processen»
«En vormt men in het laboratorium het tegengestelde proces van de zaadvorming bij de grassen, vormt
men het tot een geneesmiddel en men probeert deze daardoor tot werkzaamheid te brengen, dat men
het d.m.v. vaccinatie gebruikt, dus direct in het lichaam brengt door injecties, dan kan men werkelijk
deze overgevoeligheid tegen de atmosferische invloeden, die gunstig zijn voor de grassen, echter bij de
mens een ziekteproces veroorzaken, tegenwerken.»26) (…)
Van een fundamenteel verschil is het of een geneesmiddel via het spijsverteringskanaal wordt
toegediend, of door vaccinatie direct in het circulatie proces wordt gebracht, of dat het (zoals ik
morgen zal laten zien), meer in relatie tot zintuigprocessen, tot het zenuw-zintuigproces wordt
aangewend, zoals in het toevoegen van onze geneesmiddelen aan het water voor baden,
wassingen en dergelijke.
Dus of men het middel uiterlijk, half uiterlijk (zo bedoel ik te zeggen met vaccinatie) of innerlijk
aanwendt, daarvan hangt het af hoe het op het menselijk organisme werkt. Want ik wil graag
zeggen dat het bijzonder belangrijke van deze geneesmiddelen is dit, dat wij niet willen genezen
met substanties, maar wij willen genezen door processen. En wij dienen medicijnen toe in de hoop
– d.w.z. ze zijn natuurlijk geverifieerd -, dat deze processen, die wij uit het samen beschouwen van
natuur en mens kunnen verwezenlijken, door ze in zekere zin in het preparaat te conserveren om
daarna weer opgelost te worden in het menselijk lichaam als geneesmiddel. Dat is het wezenlijk
nieuwe aan de dingen waar het omgaat. Wij willen door processen, door het Hoe van de bereiding
genezen.27)

Dornach, 8 januari 1924
XV. …. een hele sterke inspiratie, met intuïtie zelfs…… dat werkt sterker op u, wanneer het om
een werkelijk weten gaat, dan een vaccinatie….maar….
«Daar echter ziet u, wanneer u zich op weg begeeft om arts te worden, en hier met ons al deze
merkwaardige dingen leert kennen, daaruit ziet u, hoe dit inzicht in deze therapeutische inzichten
ingrijpt in uw spiersysteem, en dat zal iets zijn wat van betekenis is voor uw levenslot. Laten we als
voorbeeld het volgende geval nemen, u leert kennen – ik wil nu een heel ideaal geval beschrijven –
voor mijn part de echte therapie voor de zwarte pokken. De werkelijke zwarte pokken roepen een
heel sterke inspiratie zelfs met intuïtie op, en dat wat u op deze manier werkelijk weet, mijn lieve
vrienden, wanneer u op dit gebied werkelijke therapeuten bent, dat werkt sterker op u, wanneer
het een werkelijk weten is dan een vaccinatie. Het werkt op een andere manier veel sterker, u zal
bij het bestuderen van de pokken therapie als arts in u zelf een soort genezing van tevoren kunnen
realiseren, profylactisch. En u zult zichzelf daardoor geschikt maken, wanneer u de samenhang
begrijpt, om zonder angst, in volledige liefde onder pokken patiënten te kunnen rondgaan. Maar
al deze dingen hebben ook weer hun andere kant, ze hebben hun keerzijde. Want, ziet u, wat men
verwerft als het inzicht over het geneesmiddel, dat is zelfs, wanneer het werkelijk een imaginatief
26
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of inspiratief weten is, – het behoeft niet eens een eigen imaginatie te zijn, alleen maar een, die
een ander heeft, en dat kan een ieder, zoals ik steeds herhaalt heb-, dat heeft in zich genezende
krachten en is daardoor een werkelijk medicijn. Het werkelijke inzicht te hebben van een middel,
dat werkt, maar slechts zolang als u geen angst heeft. Angst is namelijk het tegenovergestelde van
liefde. Gaat u de ziekenkamer binnen met angst, dan helpt de hele therapie die u heeft bedacht,
niets. Gaat u naar binnen met liefde, kunt u van uzelf afzien, ja kunt u uw gehele ziel wenden tot
diegene, die u moet genezen, en kunt u in liefde leven met uw imaginatieve, inspiratieve inzicht,
dan, ziet u, dan zult u uw door liefde gedragen persoonlijkheid met inzicht kunnen aanwenden in
het genezingsproces. Zodat dus niet alleen van buitenaf het morele in de medische wetenschap een
belangrijke rol speelt, maar ook van binnenuit.»28)

Londen, 29 augustus 1924
XVI. Verschillende werking van menselijke en dierlijke vaccins
«Datgene, wat van de mens direct met injecties naar de andere mens overgaat, dat is vooral van
betekenis voor het fysieke organisatie van deze mens. In aanmerking komt dus van datgene, wat van
de ene mens op de andere wordt overgedragen, alleen de fysieke werking. Dat is heel interessant. Want
wanneer bijvoorbeeld van de ene mens bloed aan de andere mens wordt gegeven, dan hoeft men er
alleen rekening mee te houden, wat het bloed op het organisme als fysieke werking veroorzaken kan.
Dat was in het bijzonder goed te bestuderen in de tijd, toen de overgang gemaakt werd van de pokken
vaccinatie met menselijke vloeistof naar de vaccinatie met vloeistof van de koe. Daar kon men direct
waarnemen hoe de werking, bij het vroegere van mensen gemaakte vaccin op het fysieke lichaam, zich
verplaatste naar het etherlichaam omdat men het dierlijke vaccin ging gebruiken.»29)

Dornach, 22 april 1924 – I.
XVII.

Het sterke bewustzijn van een ziekte kan vanuit het astraallichaam ziekte veroorzaken.

Uit: Bespreking met praktiserende artsen (later opgeschreven en daardoor fragmentarisch)
«Vraag: Wat zijn de voorwaarden voor de pokken om zich te kunnen ontwikkelen tot een pokken
epidemie? Het schijnt, dat deze ziekte haar kwaadaardige karakter verloren heeft. Ik heb zulke gevallen
wel gezien. Wat zegt de geesteswetenschap over vaccinaties?
Bij deze problematiek, zoals bij de pokken, heeft men te maken met een te sterke terugtrekking
van de ik–organisatie van alle andere drie menselijke lichamen, zowel van het fysieke -, als van het
etherische - en het astraallichaam. Dit sterke terugtreden, dit zwak worden van de ik–organisatie,
dat kan komen doordat de mens in zekere zin sterk met zijn huidige ik in de ikken van vroegere
aardelevens naar binnen glipt; en daardoor is er een sterke affiniteit tot de geestelijke wereld
28
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aanwezig. En merkwaardig bij de pokken ziekte is, dat daar een zekere gelijkheid bestaat met dat
wat de mens doormaakt wanneer hij bepaalde soorten inwijdingen doormaakt. Hoe merkwaardig
het ook lijkt, het is zo.
Wanneer de mens bv leert kennen, werkelijk innerlijk leert kennen de werkzaamheid van de
dierenriemtekens op de mens, dan gaat dat inzicht met sterke innerlijke gemoedsbewegingen
gepaard. Dan kan de mens doormaken, hoewel meer beheerst, meer zielsmatig, wat de mens bij
het ondergaan van de pokken beleeft, omdat bij deze ziekte de mens heel sterk in het geestelijke
leeft, hoewel ook op een andere manier.
Men kan toch zeggen, dat het besmettingsgevaar bij de pokken een uitermate sterke is. Alleen
zou men niet zo lichtzinnig moeten zijn, steeds direct aan fysieke bemiddeling te denken bij
de overdracht, want de psychische aanleg is bij de pokken zelfs bijzonder sterk. Een bewijs kan
daarvoor geleverd worden, dat men zich goed kan beschermen wanneer men instaat is zich op
de juiste wijze af te sluiten. Ik mag daarover daarom spreken, omdat ik eenmaal als tweeëntwintig
jarige mens – op de omstandigheden hoef ik niet in te gaan – een leerling onderwees, wiens
moeder met zwarte pokken direct ernaast lag, alleen door een dunne wand gescheiden van de
kamer, waarin ik les gaf. Ik heb er niets tegen gedaan, heb het onderwijs de hele tijd voortgezet,
tot de moeder weer gezond werd. Maar ik deed het graag, namelijk ook om te kijken hoe men
zich beschermen kan, wanneer men de zieke zodanig beleeft, ook de aan zwarte pokken lijdende
zieke, helemaal objectief zoals een ander object, zoals een steen of een struik, waar tegenover
men helemaal geen angstgevoelens nog andere psychische gemoedsbewegingen heeft, maar
het neemt als iets volkomen objectiefs. Zo kan men inderdaad het besmettingsgevaar heel goed
te niet doen. Om die reden kan tenslotte de psychische factor bij besmetting ook een rol van
betekenis spelen.
Ik ben eigenlijk nooit bang ervoor geweest, op de een of andere manier mijzelf aan een
besmetting bloot te stellen, en ben eigenlijk nooit aangestoken, heb nooit onder een besmettelijke
ziekte geleden. Daardoor was ik staat vast te stellen, dat eenvoudigweg alleen al het bewustzijn,
het sterke bewustzijn van de aanwezigheid van een ziekte vanuit het astraallichaam de oorzaak
van ziekte kan zijn.
En de pokken vaccinatie? Dat is een bijzonder geval. Ziet u, wanneer men iemand vaccineert,
en men de betreffende als antroposoof opvoedt, dan doet het geen schade. Het schaadt alleen
diegenen, die vooral opgroeien met materialistische gedachten. Bij hen wordt het vaccineren
tot een soort ahrimanische kracht; de mens is niet meer in staat zich te verheffen uit een zeker
materialistisch levensgevoel. Want dat is toch eigenlijk het bedenkelijke aan de pokken vaccinatie,
dat de mens als het ware met een fantoom doorweeft wordt. De mens heeft een fantoom, dat
hem verhindert, de roerselen van de ziel los te maken van het fysieke organisme zoals bij het
normale bewustzijn het geval is. De mens wordt constitutioneel materialistisch, hij is niet meer
in staat zich te verheffen tot het geestelijke. Dat is het bedenkelijke bij de vaccinaties. Natuurlijk
gaat het altijd daarom, dat daar de statistiek steeds wordt opgevoerd. Het is de vraag of men juist
in deze dingen aan de statistiek zo veel waarde moet hechten. Bij de pokken vaccinatie gaat het
heel sterk om iets psychisch. Het is zeker niet uit te sluiten, dat het geloof dat de vaccinatie helpt,
een onberekenbare rol speelt. Wanneer men dit geloof door iets anders zou vervangen, wanneer
men de mens op een natuurlijke manier zou opvoeden, zodat ze beïnvloedbaar zouden blijven
voor iets anders dan vaccinatie, dus daardoor dat men de mens weer tot de geest zou verheffen,
dan zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat men tegen de onbewuste invloed van: hier is een
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pokken epidemie! – door een volledig bewustzijn van: hier is iets geestelijks, ook al zou het een
onrechtmatig geestelijks zijn, tegen wie ik me moet staande houden! – even zo goed zou werken,
zoals men zo wie zo de mens sterk moet maken tegen zulke invloeden.»30)

Dornach, 22 april 1924 – II
XVIII. De fanatieke stellingname tegenover deze dingen is niet datgene, waar wij naar streven
«Vraag: Wanneer de verhoudingen, zoals in onze omgeving, zo liggen waar de inwerking van de
opvoeding enz. erg moeilijk is, hoe zal men daar dan optreden?
Dan moet men gewoon vaccineren. Er zit niets anders op. Want het fanatieke stellingnemen
tegen deze dingen is niet wat ik om medische redenen, maar om algemene antroposofische
redenen helemaal niet wil aanbevelen. De fanatieke stellingname is niet datgene, waar wij naar
streven, maar wij willen vanuit inzicht in de samenhang de dingen anders doen. Ik heb het steeds,
wanneer ik met artsen bevriend was, als iets aanvechtbaars gezien, bv bij Dr. Asch, die absoluut niet
gevaccineerd heeft. Ik heb dat steeds bestreden. Want wanneer hij niet vaccineert, dan vaccineert
gewoon een ander. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Het is volkomen onzinnig, om zich zo op een
enkel gebied fanatiek op te stellen.»31)

Samenvatting
Nergens spreekt Rudolf Steiner zich, ook niet in bedekte termen, tegen het vaccinatie vraagstuk uit. Wie
dat dan nog beweert, vergist zich op zijn minst. De samengedragen teksten zijn eenduidig. In tegendeel:
Rudolf Steiner verdedigt het vaccineren, zoals het tot 1924 ontwikkeld was, heel principieel, ontwikkelde
zelf vaccins, en onderzocht en benoemde geestelijke -, ziele - en fysieke werkingen van het vaccineren,
om doelgericht ondersteunend te vaccineren en mogelijke beschadigingen of eenzijdigheden door
ondeskundige vaccinaties te begrijpen en te vermijden, d.w.z. genezend in evenwicht te brengen.
Een stellige afkeuring gaf hij ten beste aan een niet deskundige keuze van de vaccinstoffen! Alles, wat
de individuele ik-kracht en – autonomie ondergraaft, overstemt of verstoort, bekritiseerde hij scherp,
niet mis te verstaan en eenduidig. Hij stelde radicaal verstorende ontwikkelingen juist in dit opzicht als
prognose op. En wij weten vandaag uit datgene wat al gepubliceerd is (zie opmerking tot citaat Nr. 6, 6
november 1917) dat veel in deze richting al bestaat. Dat het onderzoek van de Krijgsmacht en Geheime
Diensten in de regel veel verder is dan we weten, hoeft men tegenwoordig niemand meer te zeggen.
Wat het vaccineren betreft, zette Rudolf Steiner de kritiek precies daar aan, waar ze ook vandaag
noodzakelijk is: bij de vaccinatiestof – dat is geen zaak van het sociale vertrouwen, maar van de
wetenschap en het volledige, transparante inzicht. Dit is niet mogelijk, want de werking van de komende
nieuwe Covid-19 vaccins worden niet op de lange termijn getest – zoals het tot nu toe bij alle vaccins als
noodzakelijk werd gezien. Om redenen die niet kunnen worden gerelativeerd. Dat is heel eenvoudig! De
verantwoordelijken weten dat! Dat zij daar geen rekening mee houden, verraadt hun houding.
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Tegen hun macht helpt alleen dit – tegenstand!
Met alle sociale en vredige middelen en met inzetting van alle krachten die daarvoor te mobiliseren zijn.
Het is nu tijd om te handelen.
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