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Michaël met draak

Zeer gewaardeerde lezer.

Er is veel gaande in de wereld. Moeilijk is het 
om symptomen te plaatsen binnen een kader van 
onderliggende stromen die in de geschiedenis werkzaam 
zijn. Maar hoe krijgen we zicht op die onderliggende 
stromen die werkzaam zijn in de geschiedenis? 
Daar komt nog bij dat het in onze tijd steeds moeilijker 
wordt om aan betrouwbare informatie te komen. Feiten 
dus. Op dit gebied is voorzichtigheid geboden. Een 
oordeel is snel geveld. Dit hebben we de afgelopen 
maanden meegemaakt in de reeks van ‘revoluties’ die zich 
met name in de Arabische landen hebben afgespeeld. Al 
gauw werden al deze revoluties op één hoop gegooid en 
zouden het allemaal volksopstanden betreffen. Het is al te 
gemakkelijk om diverse dictators als bron van alle ellende 
aan te wijzen. De werkelijkheid is dikwijls veel complexer. 
Zo zien we dat een leider als Khadaffi in Lybië plotseling 
van het toneel moest verdwijnen en in Syrië president 
Assad door het westen onder enorme druk wordt gezet. 
In de westerse media worden deze leiders gedemoniseerd 
en wordt hun positie eigenlijk onhoudbaar. Feit is wel dat 
de berichtgevingen in het westen buitengewoon eenzijdig 
zijn. De afgelopen maanden wordt nauwelijks gewag 
gemaakt van de misdaden tegen de Syrische bevolking 
door de Syrische oppositie. De geschiedenis van de 20e 
en 21e eeuw heeft allang duidelijk gemaakt dat regimes 
die niet aan de leiband van het westen lopen, vroeg of laat 
het loodje moeten leggen. Zo zagen we onlangs dat het 
Egyptisch leger akkoord was gegaan met een lening van 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een lening die 
enkele maanden geleden nog werd afgewezen omdat het 
de soevereiniteit van Egypte in gevaar zou brengen.
In Apokalyps Nu! proberen we zicht te krijgen op die 
onderstromen die in de geschiedenis werkzaam zijn. 
Daarbij is van belang om enerzijds zicht te krijgen op 
de feiten en anderzijds deze feiten op hun betekenis en 
waarde in te schatten. Een ieder doet dat vanuit zijn of 
haar bril. Je zou ook kunnen zeggen dat het mens- en 
wereldbeeld dat je bezit bepalend is voor de wijze waarop 
je de uiterlijke feiten beoordeeld. 
In deze uitgave proberen we wederom vanuit diverse 
invalshoeken zicht te krijgen op de werkelijkheid waarin 
wij leven. En ook hier zullen we gebruik maken van 
informatie waarvan we denken dat die relevant is voor een 
interpretatie van de huidige symptomen. Symptomen die 
ons zo vaak als moreel verval en chaos tegemoet treden. 
Zonder te vergeten dat het goede altijd zal overwinnen!

Winter 2012,  Fredie de Mooy
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EU, IMF, ECBDe EU in de greep van IMF en ECB

(hieronder een uiteenzetting van de hand van de eco-
noom Ad Broere over de ontwikkeling van het  Europees 
Stabiliteits Mechanisme, ESM, dat in alle stilte werd 
voorbereid en inmiddels door vertegenwoordigers van 
17 Euro-lidstaten op 2 februari 2012 in gewijzigde 
vorm opnieuw werd ondertekend.)

© Ad Broere

De geesten lijken rijp te worden gemaakt voor een 
versnelde invoering van het Europees Stabiliteit 
Mechanisme (ESM). Dit blijkt uit recente 
publicaties in de media. Overigens zonder het 
ESM bij name te noemen. Het lijkt er veel op, dat 
er een embargo ligt op het geven van informatie 
over dit Europees Stabiliteit Mechanisme.
22 november 2011

Kritiek op het Noodfonds 

In de berichtgeving wordt nadruk gelegd op het 
noodfonds EFSF. Creditrating bureau Moody’s en 
econoom Willem Buiter (Citigroup Bank) laten zich 
in duidelijke bewoording uit over het disfunctioneren 
van het huidige noodfonds en waarschuwen voor de 
ernstige gevolgen als er niet snel wordt gehandeld. 
Ongetwijfeld zijn zowel Moody’s als Willem Buiter 
op de hoogte van de ESM in oprichting. Op 25 
maart 2011 werd het ESM verdrag aangenomen 
door het Europees Parlement en op 11 juli 2011 
werd het verdrag ondertekend door de 17 ministers 
van financiën van de Eurolanden. Het verdrag moet 
nog worden goedgekeurd (geratificeerd) door de 
parlementen van de 17 eurolanden. Na de Europese 
top van 26 en 27 oktober wordt in stilte gewerkt aan 
uitbreiding van het ESM verdrag en aan versnelde 
invoering ervan. De uitlatingen van gezaghebbende 
autoriteiten moeten mijns inziens meer worden 
gezien als een waarschuwing aan het adres van de 17 
euro parlementen om vooral niet tegen te stribbelen 
als het gaat om de ratificatie van het ESM verdrag.

Kredietbeoordelaar Moody’s stelt dat de European 
Financial Stability Facility (EFSF) in de huidige vorm 
‘niet op een betekenisvolle manier steun kan verlenen 
aan de grote Europese obligatiemarkt.’
‘Met de huidige leencapaciteit - welke rond de €266 mrd 
bedraagt als de verplichtingen aan Ierland, Portugal en 
Griekenland worden meegerekend - kan de EFSF niet 
op een betekenisvolle manier steun verlenen aan de grote 
obligatiemarkt die de eurozone ken’, aldus Moody’s.
‘Dit beperkt de rol van de EFSF als een belangrijke 

steunpilaar binnen de plannen voor het oplossen van de 
schuldencrisis’, voegt Moody’s toe. 
RTLZ , 14 november 2011

Wat gebeurt er achter de schermen?

Uit onderstaande vraag en het antwoord daarop in het 
Nederlandse Parlement van Mr. Drs. J.C. de Jager blijkt 
dat er achter de schermen wel degelijk wordt gewerkt 
aan het ESM verdrag:

Een schriftelijke vraag van de VVD fractie naar aanleiding 
van de Eurotop op 26 en 27 oktober 2011: Over het ESM 
wordt gesteld dat het na november in de parlementen kan 
worden behandeld en zo spoedig mogelijk in werking kan 
treden. Betekent dit dat het ESM (veel) eerder dan tot nu toe 
aangenomen het EFSF zal moeten vervangen? Aan welk 
moment van inwerkingtreding wordt thans gedacht?

Antwoord Mr. Drs. J.C. de Jager, Minister van 
Financiën: Naar verwachting zal in november politieke 
overeenstemming worden bereikt over de wijzigingen in het 
ESM-verdrag. De Europese Commissie heeft voorgesteld 
om reeds in 2012 het ESM in werking te laten treden. Bij 
inwerkingtreding van het ESM zal deze de taken van het 
EFSF overnemen. Door de financieringsstructuur van het 
ESM, is het ESM efficiënter ingericht dan het EFSF. De 
ratificatieprocedure van het ESM-verdrag zal in Nederland 
in werking treden na de ondertekening van het ESM-
verdrag. Hiervoor is uiteraard is een versnelde ratificatie 
nodig van de Staten-Generaal.

Rijksoverheid, 1 november 2011

En leest u de uitspraak van dezelfde Minister de 
Jager op 22 november 2011 voor BNR Nieuwsradio:
Minister Jan Kees de Jager van Financiën legt geen 
blokkade op een grotere rol voor de Europese Centrale 
Bank bij de oplossing van de schuldencrisis in de eurozone.
‘Er zijn verschillende opties, verschillende alternatieven. Die 
moeten we allemaal wegen. Je ziet dat heel veel landen de 
ene of de andere optie blokkeren. Wij blokkeren op voorhand 
niets, maar het moet wel heel degelijk zijn. Dus zomaar even 
geldpersen aan gaan zetten, dat gaat denk ik niet werken.’ 

De Jager benadrukt in een nadere toelichting dat dit 
niet wil zeggen dat hij nu ook pleit voor een grotere 
rol van de ECB of het gesprek daarover wil aangaan. 
‘Het is niet aan de orde’, vindt hij, zolang vergroting 
van de noodfaciliteit EFSF, die op 26 oktober door de 
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leiders van de eurozone is afgesproken, nog in de maak is. 
 
De minister verwacht volgende week meer duidelijkheid 
van de baas van de EFSF, Klaus Regling, over de hefbomen 
die het fonds moeten vergroten tot een omvang van € 1000 
miljard. Regling zei eerder tegenover deze krant dat dit 
niet haalbaar lijkt door de onrust op de financiële markten.  
 
‘Hij heeft nu aangegeven optimistisch te zijn dat het toch 
alsnog gaat lukken. Als hij zegt: het gaat niet, dan hebben we 
een nieuwe situatie’, aldus De Jager. Vooral Frankrijk ziet 
dan alleen nog een rol voor de ECB weggelegd en schermt 
met de optie om de EFSF met een bankvergunning 
vuurkracht te geven.
FD 23 november 2011
   
Ruim baan voor het ESM

De indruk wordt opnieuw gewekt alsof het uitsluitend 
om het EFSF noodfonds zou gaan. U weet dat dit niet 
waar is. Natuurlijk lukt het niet met het EFSF. Dat is 
ook de bedoeling, want het falen van dit noodfonds 
effent de weg voor het ESM.
De gedachte die aan het momentele handelen van de 
bureaucraten-bankiers ten grondslag ligt werd al jaren 
geleden door twee financiële autoriteiten onder woorden 
gebracht: 
‘We hebben banken en verzekeringsbedrijven, die 
dochterondernemingen hebben in 100 tot 120 landen. 
Tegelijkertijd zijn er zo veel rechtsgebieden, dat het oplossen 
van problemen binnen een van deze bedrijven extreem 
gecompliceerd is. Teneinde hier op een effectieve manier mee om 
te kunnen gaan moet er een nieuwe, overkoepelende financiële 
autoriteit komen met vergaande regelgevende bevoegdheden.’ 

Bernanke, voorzitter Federal Reserve, maart 2009 

‘Het financiële systeem is tot dusver gebaseerd op de verkeerde 
veronderstelling dat markten onafhankelijk hun evenwicht 
kunnen terugvinden en dat het systeem zelfcorrigerend werkt.’

Soros, investeerder en multimiljardair, juni 2009

De wijziging van het ESM verdrag komt vrijwel zeker 
neer op nog meer bevoegdheden voor het ESM dan in 
eerste instantie al werd vastgelegd. Geheel in lijn met de 
wens van de bureaucraten-bankiers om de beschikking 
te hebben over een overkoepelende autoriteit met 
vergaande regelgevende bevoegdheden. Als het verdrag 
wordt uitgevoerd dan wordt Europa financieel-

economisch via het ESM door ECB en IMF (BIS 
Bank) bestuurd. Op een manier, die met democratie 
niets meer te maken heeft. De regeringswisselingen die 
inmiddels hebben plaatsgevonden in Griekenland en 
Italië en op korte termijn in meerdere Europese landen 
wijzen op de greep van de bureaucraten-bankiers. Het 
ESM gaat straks beslissen over de nationale begroting 
van de eurolanden en over de omvang van het fonds 
waarover men wenst te beschikken, vooral om de 
banken overeind te houden. Alles wordt ondergeschikt 
gemaakt aan de financiële stabiliteit. Dat er straks 
geen geld is om de economie te vernieuwen en er een 
enorme werkloosheid en armoede gaat komen is het 
gevolg van de kille redenering: het doel heiligt de middelen.
   
Het ESM verdrag

Uit de tekst van het ESM verdrag blijkt, dat de autoritaire 
en centrale positie van dit instituut op meerdere manieren 
wordt gewaarborgd, in het bijzonder:
•	 Bestuurlijk
•	 Juridisch
•	 Financieel

Bestuurlijk, omdat er drie bestuursorganen zijn, te weten 
de Raad van Gouverneurs, de Raad van Bewind en de 
directie. De Raad van Gouverneurs wordt gevormd uit 
de Ministers van Financiën van de eurolanden. De Raad 
van Bewind gaat bestaan uit specialisten in financieel 
economische zaken en waarnemers, benoemd door IMF 
en ECB. De directie geeft leiding aan de uitvoering van 
de activiteiten van het ESM. 

Juridisch is het instituut behoorlijk ‘dichtgetimmerd’, 
wat onder meer blijkt uit deze verdragsonderdelen:
•	 Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft 

volledige handelingsbevoegdheid om: 
 x roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te 
vervreemden; 
 x overeenkomsten te sluiten; 
 x in rechte op te treden; en 
 x elke overeenkomst en/of alle protocols betreffende 
de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en 
immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg 
wordt gegeven. 

•	 Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, 
waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich 
heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging. 

•	 De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, 
waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder 
zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, 
verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van 
beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, 
gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard. 

•	 Het archief van het ESM en alle documenten die aan 
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onschendbaar. 
•	 De terreinen van het ESM zijn onschendbaar. 
•	 Alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM 

zijn vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en 
moratoria van welke aard ook. 

•	 In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de 
Raad van gouverneurs: gouverneurs, plaatsvervangend 
gouverneurs, bewindvoerders, plaatsvervangend 
bewindvoerders, alsmede de directeur en andere 
personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging voor 
wat zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en 
genieten onschendbaarheid wat hun officiële papieren en 
documenten betreft. 

•	 En zeer bevorderlijk voor de loyaliteit van de 
medewerkers: 
Volgens door de Raad van gouverneurs vast te stellen 
regels is het personeel van het ESM onderworpen aan 
een interne belasting ten bate van het ESM op de door 
het ESM betaalde salarissen en emolumenten. Vanaf 
de datum waarop deze belasting wordt geheven, zijn 
bedoelde salarissen en emolumenten van nationale 
inkomstenbelasting vrijgesteld. 

•	 De Raad van Bewind kan kapitaal opvragen bij de 
leden als het door verliezen is gedaald onder een nog 
nader vast te stellen niveau. 

•	 Het ESM kan geld lenen bij financiële instellingen 
(banken, centrale banken), personen, of andere 
instellingen (IMF).

Omdat het ESM een rechtspersoon is met 
aandelenkapitaal kan het een van de deelnemende landen 
onafhankelijke koers varen, op basis van beslissingen die 
door de bestuursorganen van de vennootschap worden 
genomen. Het door Frankrijk gewenste instituut met 
bankvergunning is er dus met het ESM al. Het is 
zeer aannemelijk, dat de Raad van Bewind hierin de 
dienst gaat uitmaken. Want in dit bestuursorgaan is 
de knowhow geconcentreerd, bijgestaan door het IMF 
en de ECB. Formeel is de Raad van Gouverneurs het 
bestuursorgaan met de grootste bevoegdheden, in de 
praktijk zal men zich laten leiden door de Raad van 
Bewind. 
Het beginkapitaal van het ESM zal 700 miljard euro 
zijn. Dit bedrag moet pro rato bijeen worden gebracht 
door de zeventien eurolanden, volgens een sleutel die 
in een van de bijlagen van het verdrag wordt genoemd. 
Gezaghebbende financiële autoriteiten hebben echter 
reeds meerdere keren verklaard dat niet minder dan 
3.000 miljard euro een voldoende kapitaalbasis zal zijn 
om het ESM effectief te laten opereren. Als de politici 
het dringende advies van de deskundigen gaan volgen, 
dan betekent dat een enorme hap uit de begroting van 
de eurolanden. Geld dat onttrokken wordt aan andere 

doelstellingen. Als u naar de Nederlandse Staatsbegroting 
kijkt, dan wordt snel duidelijk welke uitgavenpost het 
meest in aanmerking komt.

De vervuiler betaalt niet
Dat de banken en grootspeculanten met hun financiële 
handelen het wankele evenwicht van de eurolanden 
successievelijk onderuit halen, is geen aanleiding voor het 
koppel ECB/IMF om hard in te grijpen in de richting 
van de verantwoordelijken voor de chaos, waarin het 
financiële systeem met de dag meer in dreigt weg te zinken. 
Het lijkt er veel op dat de ECB, samen met het IMF, 
de burgers van de EU landen verantwoordelijk houdt 
voor de problemen waarmee hun nationale overheid 
wordt geconfronteerd. Vanzelfsprekend is er sprake van 
misstanden, zoals corruptie en fraude. Maar die zijn in 
grote mate het directe gevolg van een volkomen krom 
financieel systeem, dat fout gedrag aanwakkert. Het 
lijkt er veel op, dat er iets aan het collectieve geheugen 
mankeert, want in de jaren voorafgaand aan de financiële 
crisis hadden Spanje, Ierland en Portugal een overschot 
of niet meer dan een klein tekort op hun begroting. Dit 
toont aan dat de huidige problemen waarin deze landen 
verkeren, niet zijn veroorzaakt door onverantwoord 
handelen van hun overheden.
De oproep van Willem Buiter om een fonds te vormen 
van 3000 miljard euro is een sprekend voorbeeld van hoe 
de bureaucraten-bankiers omgaan met de problemen.

Zoals dat ook in 1997 bij de Azië crisis het geval 
is geweest, profiteren de beleggers primair van de 
uitkeringen uit het ESM. Zij kunnen hun speculatieve 
praktijken onbelemmerd voortzetten, omdat het 
noodfonds eventuele verliezen wel gaat compenseren. 
Nee, dergelijke monetaire maatregelen zijn er niet voor 
de burgers, maar voor de beleggers. En via een omweg 
wordt de rekening voor de uitkeringen uit het fonds 
neergelegd bij de belastingbetalers van alle EU landen 
in de vorm van hogere belastingen en verdergaande 
overheidsbezuinigingen. Want de eurolanden die ruim 
baan geven voor het ESM leveren hun burgers uit aan de 
schuldeisers.

De druk die op de eurolanden wordt gelegd om ‘hun’ 
schulden volledig af te lossen zal in de hele E.U. gaan 
leiden tot een enorme werkloosheid en biljoenen euro’s 
lagere ontvangsten als gevolg van productie uitval. 
Het rigide snijden in de overheidsuitgaven, dat zich 
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manifesteert in verscheidene Europese landen, zal nog 
erger gaan worden in de nabije toekomst. Met alle nare 
gevolgen voor de pensioenen en sociale voorzieningen 
van dien en dat in een tijd waarin de werkgelegenheid 
steeds meer onder druk komt te staan. Iedereen die 
nadenkt kan deze ontwikkeling voorspellen. Want 
zolang de veroorzakers van de problemen niet worden 
aangepakt zal er geen overheid zijn, die eraan ontkomt 
om op elke bezuinigingsronde weer een nieuwe te laten 
volgen.

De rekening voor de voortslepende financiële crisis moet 
daar worden gelegd waar deze thuishoort en dat is niet 
bij de Europese burgers.

Het ESM verdrag werd opnieuw ondertekend op 2 
februari 2012 door vertegenwoordigers van de zeventien 
euro lidstaten . Het ESM wordt een internationaal 
financieel instituut, gevestigd in Luxemburg. De 
doelstelling van het ESM is het verlenen van financiële 
ondersteuning aan leden (de eurolanden) die onder 
zware financiële druk dreigen te komen of die al in een 
financiële probleemsituatie verkeren en dat deze hulp 
noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van het 
gehele eurogebied te beschermen.

Er moet straks door Nederland 40 miljard euro worden 
afgedragen aan het ESM. Dat is 90% van alle inkomsten- en 
loonbelasting die wij aan de belastingdienst hebben betaald in 
2011. En dat is nog maar het begin. In maart 2012 komen de 
‘wijzen’ bijeen om te bezien of er niet nog meer moet worden 
overgemaakt door de eurolanden aan het ESM. Men gaat 
ervan uit dat voor die tijd het ESM - het nieuwe Europese 
belastingkantoor- is goedgekeurd door de parlementen van de 
17 lidstaten, dus ook door het Nederlandse parlement. Dat 
wordt bezuinigen en bezuinigen en nog eens bezuinigen. Wel 
het zuur en niet meer het zoet. Want de nieuwe slokop (het 
ESM) heeft geld nodig, veel geld en komt in een positie dat 
het kan worden opgeëist. Maanden geleden spraken Wellink 
en Buiter al over een bedrag van 3.000 miljard. Als dat 
waar gaat worden, dan moet Nederland niet 40 maar 170 
miljard euro bijdragen.

De oorspronkelijke versie van het verdrag werd 
ondertekend op 11 juli 2011 door de 17 Ministers 
van Financiën van de eurolanden, maar is gewijzigd 
om de nadien genomen besluiten door regerings- en 
staatshoofden, genomen op 21 juli en 9 december 2011, 
in het verdrag op te nemen en daardoor de effectiviteit 
van het ESM te vergroten. Het is overigens opvallend, 

dat de ondertekenaars van het gewijzigde verdrag niet de 
Ministers van Financiën waren, maar de ambassadeurs 
van CoRePer (Comité des Représentants Permanents) 
die de staten vertegenwoordigen in de EU. Dit zou er op 
kunnen duiden dat het verdrag niet een aanvulling c.q. 
gewijzigd exemplaar is ten opzichte van het op 11 juli 
2011 getekende verdrag, maar een overeenkomst tussen 
zeventien landen. Wellicht om hiermee artikel 48.6 van 
het EU verdrag te omzeilen, zoals door een specialist 
werd opgemerkt.

Het verdrag moet worden geratificeerd door de 
parlementen van de 17 eurolanden; het ESM zal zo 
spoedig mogelijk van kracht worden en in werking 
worden gesteld: de doelstelling is juli 2012, een jaar 
eerder dan oorspronkelijk gepland. Als permanent 
mechanisme, neemt het ESM de taken over die op dit 
moment nog worden uitgevoerd door het Europees 
Financieel Stabiliteit Fonds (EFSF). Door de versnelde 
invoering zal het ESM gedurende een jaar met het EFSF 
samenwerken. De gezamenlijke uitleencapaciteit is op 
dit moment € 500 miljard en zal worden heroverwogen 
in maart 2012. 

Met een aandelenkapitaal van € 700 miljard, waarvan 
€ 80 miljard direct wordt gestort en het overige 
bedrag oproepbaar is), bedraagt de aanvankelijke 
uitleencapaciteit van het ESM € 500 miljard.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van het vorige ESM verdrag:

1. Nieuwe financieringsinstrumenten
2. Flexibeler prijszetting
3. Aansluiting met belasting (wetgeving)
4. Een nieuwe nood besluitvormingsprocedure
5. Aansluiting met de IMF praktijk voor wat betreft de 

inschakeling van private investeerders.
6. Aanpassing van de spreiding in de tijd van 

kapitaalstortingen door de ESM leden.

1) Het ESM zal een reeks van nieuwe financiële 
instrumenten tot zijn beschikking hebben. Behalve het 
verstrekken van leningen aan begunstigde landen, zal 
het tevens preventieve financiële hulp kunnen verlenen 
(artikel 14) en leningen aan lidstaten om de financiële 
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EU, IMF, ECBinstellingen te herkapitaliseren (bailout banken) (artikel 

15). Het ESM kan ook staatsobligaties opkopen van 
begunstigde lidstaten op zowel de primaire- als op de 
secundaire markt (artikel 17 en 18). De effectiviteit van 
het ESM zal door de toepassing van deze financiële 
instrumenten aanzienlijk worden vergroot.

In de voorgaande versie van het verdrag werd slechts 
voorzien in de financiële assistentie in de vorm van 
een lening aan een ESM lidstaat en was het aankopen 
van staatsobligaties alleen ‘bij wijze van uitzondering’ 
toegestaan. In het ge-update verdrag is het uitzonderlijke 
karakter van aankopen op de primaire markt eruit 
gehaald en kunnen er dus ook staatsobligaties worden 
opgekocht op de secundaire markt. Verder is preventieve 
voorwaardelijke hulp mogelijk in de vorm van krediet ter 
verbetering van de financiële situatie van een land. Het 
ESM kan verder financiële steun verlenen aan ESM 
lidstaten om de financiële instellingen te herkapitaliseren. 
(een banken ‘bailout’ door ESM lidstaten met geld uit de 
ESM reserves)

Op de primaire markt komen aanbieders (landen, bedrijven, 
instellingen) en kopers van nieuwe leningen samen en op de 
secundaire markt worden bestaande leningen verhandeld.

2) Teneinde de begunstigde ESM lidstaten te helpen hun 
schuldpositie dragelijk te maken, zijn de voorwaarden 
voor financiële bijstand verlicht in vergelijking met die in 
de vorige tekst. In het nieuwe ESM verdrag staan geen 
vooraf geëiste marges op de te verstrekken leningen. De 
tarieven zijn thans gebaseerd op de rente tarieven van 
de EU’s betalingsbalans faciliteit (voor de niet-euro EU 
landen), waardoor wordt voorzien in de dekking van de 
financiële en operationele kosten van de lening en een 
gepaste marge (artikel 20). De looptijd van de leningen 
kan tot maximaal 30 jaar overeen worden gekomen.

3) De steun zal onder strikte economische 
beleidsvoorwaarden worden verstrekt. Voorts is in het 
gewijzigde verdrag een nieuwe voorwaarde vooraf 
opgenomen, waaronder met ingang van 1 maart 2013 
(overweging 5) hulp zal worden verleend: de ESM 
lidstaten moeten ook het Stabiliteit, Coördinatie en 
Bestuur verdrag ratificeren, waardoor de begrotingsregels 
volgens een overeengekomen tijdlijn zullen worden 
geïmplementeerd (een jaar nadat het verdrag van kracht 
is geworden).

4) De meest zwaarwegende besluiten zullen 
door de Raad van Gouverneurs (Ministers van 
Financiën) worden genomen op basis van onderlinge 
overeenstemming. Het gewijzigde verdrag voorziet erin 
dat in een noodprocedure besluiten kunnen worden 
genomen over financiële hulp met een gekwalificeerde 
meerderheid van 85% van de uitgebrachte stemmen. 

Deze procedure kan worden gevolgd als zowel de 
Europese Commissie als de Europese Centrale Bank 
(ECB) beiden concluderen dat uitstel van een besluit 
tot het verlenen van financiële steun kan leiden tot 
instabiliteit van financiën en economie van het euro 
gebied. 

Als deze procedure wordt toegepast dan: ‘wordt geld 
overgeboekt vanuit de reserves en/of het gestorte 
aandeelkapitaal naar een noodreserve fonds om op deze 
wijze een bestemmingsreserve te creëren om de risico’s 
die voortvloeien uit de financiële steun die in het kader 
van deze procedure af te dekken.’ (artikel 4 (4))

5) Het ESM zal zeer nauw samenwerken met het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij het geven 
van steun gericht op stabiliteit. De actieve deelname 
van het IMF zal zowel op het technische als op het 
financiële vlak aan deze instelling worden gevraagd. 
In samenwerking met het IMF zal in uitzonderlijke 
gevallen een toereikende en proportionele vorm van 
betrokkenheid van de private sector worden overwogen 
in de gevallen waarin stabiliteit steun wordt verleend, 
mits hieraan een macro-economisch herstructureringsplan 
wordt gekoppeld. (overweging 12)

Het verdrag vereist voor alle staatsleningen die vanaf 
1 januari 2013 in het eurogebied worden uitgegeven 
de toevoeging van een clausule waarin een macro-
economisch actiepunten zijn opgenomen om duidelijk 
te maken hoe de lening zal worden terugbetaald. 
(overweging 11 en artikel 12(3).

De samenwerking tussen het IMF en het ESM is niet 
nieuw. Ook in de vorige versie van het verdrag werd 
dit al aangekondigd. In het gewijzigde verdrag wordt 
de samenwerking op het gebied van het inlenen van 
geld bij private beleggers en het opleggen van macro-
economische maatregelen door de lenende landen 
explicieter gemaakt. Het is duidelijk dat de rol van het 
IMF in de besluitvorming van het ESM groot zal zijn.

6) De ESM leden zouden in de oorspronkelijke versie 
hun participatie in het aandeelkapitaal van het ESM 
binnen 5 jaar na het van kracht worden van het ESM 
volstorten. Het gewijzigde ESM verdrag maakt een 
versnelde volstorting mogelijk (artikel 41(3))

Nederland participeert voor 40 miljard euro in het 
kapitaal van ESM B.V., dit bedrag staat gelijk aan bijna 
90% van alle inkomsten- en loonbelastinginkomsten 
van de Nederlandse staat in 2011.
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Obama: Trilaterale Commissie Endgame

Patrick Wood

Patrick Wood is een Amerikaanse econoom en 
onderzoeksjournalist en heeft veel research gedaan naar 
de invloed van de Trilaterale commissie in de wereld. Hij is 
mede schrijver van het boekje: 'Trilaterals over Washington' 
dat hij samen met de Amerikaanse historicus Antony C. 
Sutton publiceerde. Zijn artikel is geschreven vanuit de 
positie van het Amerikaanse volk. Toch bevat het artikel 
zeer belangwekkende inzichten en feiten die we u als 
lezer zeker niet willen onthouden. (redactie APO NU!) 

Inleiding
 

De Amerikaanse oligarchie verdedigt haar belangen en 
behoudt haar greep op de politieke macht in eigen land 
door te leunen op geheime genootschappen zoals Skull 
& Bones of denk-tanks, zoals de Council on Foreign 
Relations (CFR). Op internationaal niveau wordt 
gebruik gemaakt van elitaire clubs, zoals de Bilderberg 
Groep die haar project voor een nieuwe wereldorde 
dient. Patrick Wood legt de verborgen werking van de 
Trilaterale Commissie in deze complexe machine uit 
wiens rol onlangs wederom aan het licht kwam toen 
Mario Monti, de voorzitter van de Europese afdeling 
van de Trilaterale commissie, werd voorgedragen als 
de nieuwe Italiaanse minister-president (Mario Monti 
was Europees commissaris in de periode 1995-2004. 
Mario Monti is lid van de Trilaterale commissie 
en lid van de 'International Advisory Board' van de 
Amerikaanse multinational Coca Cola. Hij benoemde 
zichzelf tevens als minister van economische zaken. 
Hij is tevens internationaal adviseur van één van de 
grootste investeringsbanken van de wereld: Goldman 
Sachs (!).

Mario Monti

Maar wat dacht u van de volgende aanstellingen:
Mario Draghi is president geworden van de Europese 

Centrale Bank. Hij was vice voorzitter en managing 
director van Goldman Sachs International. Hij was de 
Italiaanse afgevaardigde bij de Wereldbank. Lid van 
het institute of Politics at the John F. Kennedy School 
of Government at Harvard University.
Lucas Papademos is premier geworden van 
Griekenland. Hij was aangesteld als econoom bij de 
Federal Reserve Bank van Boston. Professor public 
policy op de Kennedy School of Government, Harvard 
University. Voorheen vice-president van de centrale 
bank en sinds 1998 lid van de Trilaterale commissie.

Henry Kissinger in het Witte Huis met Obama om het 
werk van de Trilaterale commissie te coördineren. George 
Shultz zit aan de linkerkant. Het Witte Huis, 20 mei 2009. 
 
Barack Obama stelde elf leden van de Trilaterale 
Commissie aan op het hoogste niveau en op 
belangrijke posities in zijn regering gedurende zijn 
eerste tien dagen in functie. Dat is een zeer smalle bron 
van internationaal leiderschap in de regering-Obama, 
met een centrale agenda die niet per se de belangen 
van de werkende mensen in de Verenigde Staten dient. 

Obama werd klaargestoomd voor het presidentschap 
door belangrijke leden van de Trilaterale Commissie. 
Het meest opvallend is Zbigniew Brzezinski, mede-
oprichter van de Trilaterale Commissie met David 
Rockefeller in 1973 en de belangrijkste adviseur 
buitenlands beleid van Obama. Henry Kissinger, de 
voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken is de echte spil van de Amerikaanse oligarchie. 
In een interview over de betekenis van Obama stelde 
Kissinger dat Obama vanwege zijn internationale 
gerichtheid bijzonder in staat zal zijn een nieuwe 
wereldorde te grondvesten en te komen tot een 
algehele strategie voor het Amerikaanse buitenlandse 
beleid. (1)

Volgens de officiële Trilateral Commission ledenlijst, 
zijn er slechts zevenentachtig leden die afkomstig zijn 
uit de Verenigde Staten (de andere 337 leden komen 
uit andere landen). Dus binnen twee weken na zijn 
inauguratie, vormden Obama's benoemingen meer dan 
12 procent van  het Amerikaanse lidmaatschap van de 
Commissie. Is dit een toeval of is het een voortzetting van 
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Obama benoemde de volgende leden van de Trilaterale 
commissie:

 – Minister van Financiën, Tim Geithner
 – Ambassadeur bij de Verenigde Naties, Susan Rice
 – Nationaal veiligheids adviseur, Gen James L. 

Jones
 – Plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur, 

Thomas Donilon
 – Voorzitter, economisch herstelplan Comite, Paul 

Volker
 – Director of National Intelligence, Admiral 

Dennis C. Blair
 – Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Azië & 

Pacific, Kurt M. Campbell
 – Medewerker van Buitenlandse Zaken, James 

Steinberg
 – Buitenlandse Zaken, speciaal afgezant, Richard 

Haass
 – Buitenlandse Zaken, speciaal afgezant, Dennis 

Ross
 – Buitenlandse Zaken, speciaal afgezant, Richard 

Holbrooke 

Henry Kissinger met Sarah Palin, John McCain, 
Hillary Clinton en George W. Bush. 

Er zijn vele andere verbindingen van de regering 
Obama met de Trilaterale Commissie. Zo is 
minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton 
getrouwd met commissielid William Jefferson 
Clinton (voormalig president Bill Clinton). 
Een informele groep van adviseurs van minister 
van Financiën Tim Geithner waaronder E. 
Gerald Corrigan, Paul Volker, Alan Greenspan, 
en Peter G. Peterson, alle leden. Geithner's eerste 
baan na zijn universiteits studie was bij Henry 
Kissinger in zijn bedrijf Kissinger Associates. 
 

Trilateralist Brent Scowcroft is een niet-officiële adviseur 
van Obama en was mentor van minister van defensie 

Robert Gates. En Robert Zoelick, de huidige president 
van de Wereldbank, aangesteld tijdens de ambtsperiode 
van Bush, is tevens lid van de Trilaterale commissie. 
 

Volgens de website van de Trilaterale Commissie, was 
de Commissie opgericht in 1973 door mensen uit Japan, 
Europa (EU-landen), en Noord-Amerika (Verenigde 
Staten en Canada). Doelstelling is het bevorderen van 
de samenwerking tussen de belangrijkste democratisch 
geïndustrialiseerde gebieden van de wereld met 
gedeeld leiderschap en verantwoordelijkheden  binnen 
het internationale systeem. De website zegt: "Het 
lidmaatschap van de Trilaterale Commissie is samengesteld 
uit ongeveer 400  leiders uit het bedrijfsleven en die zich 
onderscheiden op het gebied van de media, de academische 
wereld, de publieke dienst (met uitzondering van de huidige 
premiers), vakbonden en andere niet-gouvernementele 
organisaties uit de drie regio's. De regionale voorzitters, 
plaatsvervangend voorzitters en directeuren vormen 
de leiding van de Trilaterale Commissie, samen met een 
uitvoerend comité waaronder ongeveer 40 andere leden. " 
 

Vanaf 1973 komt de Trilaterale Commissie regelmatig 
in plenaire zittingen bijeen om beleidsnota's,  
ontwikkeld door de leden, te bespreken. Het beleid 
worden besproken om consensus te bereiken. 
Desbetreffende leden gaan terug naar hun eigen land 
om het beleid aldaar in overeenstemming te brengen 
met de verworven consensus binnen de commissie en 
deze te implementeren. Het  oorspronkelijk aangegeven 
doel van de Trilaterale Commissie was om een “Nieuwe 
Internationale Economische Orde" te grondvesten. 
Haar huidige doelstelling is veranderd in het 
bevorderen van een "nauwere samenwerking tussen deze 
essentiële democratische geïndustrialiseerde gebieden van de 
wereld met gedeeld leiderschap en verantwoordelijkheden 
binnen het grotere internationale systeem." 
 

Sinds de regering van voormalig Amerikaans president, 
Jimmy Carter, hebben leden van de Trilaterale 
Commissie zeer invloedrijke posities bekleed: zes van 
de laatste acht Wereldbank presidenten; presidenten 
en vice-presidenten van de Verenigde Staten (met 
uitzondering van Obama en Biden); meer dan de 
helft van alle Amerikaanse ministers van Buitenlandse 
Zaken en  driekwart van alle ministers van Defensie. 
 

Twee sterke richtlijnen vormden de agenda van 
de commissie voor de periode 2009-2012. Ten 
eerste zou de positie van de Trilaterale Commissie 
belangrijk als altijd blijven bij het handhaven van het 
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'gedeeld leiderschap in het bredere internationale 
systeem' van de rijke landen. Ten tweede zal de 
Commissie "haar kader uitbreiden om na te denken 
over grotere veranderingen in de wereld." Zo  is de 
Japanse groep uitgegroeid tot een Aziatische-Pacific 
Group, die tevens Chinese en Indiase leden omvat. 
Mexicaanse leden zijn toegevoegd aan de Noord-
Amerikaanse groep. De Europese Groep blijft zich 
uitbreiden in lijn met de uitbreiding van de EU. 
Het concept van "inmense beïnvloeding" komt in ons 
bewustzijn als we het aantal Trilaterale Commissie 
leden in de regering-Obama in ogenschouw nemen. 
Zij beheersen het gebied van onze meest urgente 
nationale behoeften: de financiële en economische 
crisis, nationale veiligheid en buitenlands beleid. 
 

De mate van belangenverstrengeling is gigantisch.  
75 procent van de commissieleden bestaat uit niet-
Amerikaanse personen. Wat is de invloed deze 
super-meerderheid op de resterende 25 procent? 
 

Bijvoorbeeld, toen Chryslers faillissement naderde 
onder het toezicht en de controle van de regering-
Obama, werd al snel besloten dat de Italiaanse 
autofabrikant Fiat, Chrysler zou overnemen. Degene 
die de deal sloot, minister van Financiën Timothy 
Geithner, is een lid van de Trilaterale Commissie. Is 
het verrassend om te weten dat de voorzitter van Fiat, 
Luca di Montezemolo, tevens lid is van de commissie? 
Het Congres moeten had deze deal moeten blokkeren 
toen het werd voorgesteld.
 

Veel Europese leden van de Trilaterale Commissie 
behoren tot de top van de Europese Unie. Welke 
politieke en economische heerschappij hebben ze door 
de verbinding met hun Amerikaanse tegenhangers? 
Indien gevraagd, zou de overgrote meerderheid 
van de Amerikanen zeggen dat de Amerikaanse 
ondernemingen hun eigen beleid zouden moeten 
voeren, en moet worden afgeschermd voor buitenlandse 
beïnvloeding. Maar de overgrote meerderheid van de 
Amerikanen heeft geen idee wie of wat de Trilaterale 
Commissie is, en nog minder een idee van de macht 
die ze zich hebben toegeëigend sinds 1976, toen Jimmy 
Carter als eerste lid van de Trilaterale Commissie zou 
worden gekozen tot president van de Verenigde Staten. 
 

In het licht van de ongekende financiële crisis, zouden 
de Amerikanen verafschuwd de verklaring lezen 
van Zbigniew Brzezinski (mede-oprichter van de 
Commissie met David Rockefeller) in zijn in 1971 

verschenen boek 'Between Two Ages: America's Role 
in the Technetronic Era', waarin wordt gesteld dat, "De 
natie-staat als een fundamentele eenheid van een door de 
mens georganiseerd leven, is opgehouden de belangrijkste 
creatieve kracht te zijn: internationale banken en 
multinationals handelen en plannen in termen die politieke 
concepten van de natie-staat ver te boven gaat." [ Met 
andere woorden, hij rekent af met het basisconcept 
van de natie-staat, de nationale soevereiniteit en 
de rol van de overheid in de samenleving. En 
dit ter faveure van een visie op de  wereld die 
beheerst wordt door de banken en multinationals.] 
 

Toch is dit precies wat er gebeurt. De wereldwijde banken 
en bedrijven draaien cirkels rond de nationale staten, 
waaronder de Verenigde Staten. Ze hebben geen respect 
voor een eerlijk proces, het Congres, of de wil van het volk. 
Waarom is het Amerikaanse volk in het ongewisse 
gelaten over een onderwerp dat zo groot is dat het ons 
land op zijn grondvesten doet schudden?
 
De Trilaterale Commissie controleert de 
mainstream media 

Het antwoord is simpel: De top leiding van de media 
is ook doordrenkt met leden van de Trilaterale 
Commissie, die in staat zijn om selectief verhalen te 
publiceren. Zij omvatten:

 – David Bradley, voorzitter, Atlantic Media 
Company

 – Karen Elliot House, voormalig Senior Vice 
President, Dow Jones & Company, en Publisher 
van   de Wall Street Journal

 – Richard Plepler, Co-president van HBO  
(zie: www.HBO.com)

 – Charlie Rose, PBS
 – Fareed Zakaria, Editor, Newsweek
 – Mortimer Zuckerman, voorzitter, US News & 

World Reports 

Er zijn vele andere top-level media verbindingen via 
commissariaten en aandeelhouderschap (2).

1. zie de uitlatingen van Kissinger op youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=SISUIhprOa8#t=0s

2. Voor meer informatie zie Patrick Woods originele 
boek uit 1978, Trilaterals Over Washington. Zij is in 
elektronische vorm kosteloos beschikbaar: http://www.
augustforecast.com/. Deze site bevat ook veel stukken 
die de verschillende aspecten van de hegemonie van de 
Trilaterale Commissie in de Verenigde Staten en elders,   
analyseren.
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Sleutelpassages ontleed aan ‘’Tragedy and hope’’ 
van Carroll Quigley.

‘’De machten van het financieel kapitalisme 
hadden een verreikend doel voor ogen en wel 
niets minder dan het scheppen van een wereldwijd 
financieel controlesysteem bedoeld om het politieke 
systeem van elk land afzonderlijk en de gehele 
wereldeconomie te domineren’’.

Aangehaald uit ‘Tragedy of Hope’ van Carroll 
Quigley (hoofdstuk 20)

Inleiding
(redactie Apo Nu!) 

Carroll Quigley was professor in de geschiedenis 
aan de universiteit van Georgetown van 1941-1976. 
Hij heeft les gegeven op Princeton en Harvard en 
ook colleges gegeven op het Brookings Instituut. 
Regelmatig gaf hij ook lezingen aan het ‘U.S. 
Naval Weapons Laboratory’ het ’Foreign Service 
Institute’ en het ‘Naval College in Norfolk Virginia’. 
In 1958 was hij werkzaam als raadgever bij een speciale 
commissie uit het congres, die het ‘National Space 
Agency’ van de grond heeft getild. Verder is Quigley 
bekend geworden als mentor van ex-president Bill 
Clinton. Clinton studeerde in het midden van de 
jaren zestig bij Quigley in Georgtown (Washington 
D.C.). Bij de aanname van zijn presidentskandidatuur 
noemde Clinton hem naast John F. Kennedy als 
de belangrijkste mensen die zijn politiek idealisme 
hebben beïnvloed. Quigley doceerde van 1941 tot aan 
zijn dood in 1977 tevens buitenlandse betrekkingen 
in Georgtown. Aan deze door Jezuïten geleide 
universiteit werden de belangrijkste Amerikaanse 
diplomaten opgeleid. Door de jaren heen doceerde 
Quigley een tweetal cursussen. Eén daarvan heette: 
'de wereld na 1914' waaruit in 1966 'Tragedy and 
Hope' voortkwam, de geschiedenis van de 20e eeuw 
(1300 pagina's!). Quigleys bijzondere bijdrage ligt 
vooral in het blootleggen van het politieke Anglo-

Amerikaanse netwerk die door hem doorgaans 
met de naam 'Millnergroep' werd gekenschetst. 
Opvallend is dat Quigley grotendeels de ambities 
van dit netwerk kon onderschrijven maar dat hij 
het op één punt niet met hen eens was: dit betrof 
het al dan niet openbaar maken van de activiteiten 
van dit netwerk. Het is daarom dat wij veel belang 
hechten aan de inhoud van dit belangwekkende 
geschrift. Als insider en geroemd historicus kan hem 
de naam complot-theorist moeilijk ten deel vallen. 
Hieronder volgen sleutelpassages uit de geschiedenis 
van het geld en het bankwezen ontleend aan het 
meesterwerk van professor Quigley: ‘Tragedy 
and Hope: A History of the World in Our Time’ 
(‘Tragedie en Hoop: De Geschiedenis van Onze 
Hedendaagse Wereld’).

NB Onderstaande passages zijn ontleend aan de 
hoofdstukken 5,9,20,65 en 77 uit ‘Tragedy and Hope’ 
en gericht op de bespreking door prof. Quigley over de 
rol van het geld en het bankwezen en de geschiedenis 
van de wereld. 
 
Hoofdstuk 5: Europese Economische 
Ontwikkelingen

Handelskapitalisme

De Westerse Beschaving is de meest rijke en krachtige 
sociale structuur, die ooit door de mens tot stand 
werd gebracht. Eén van de redenen voor dit succes 
is de economische organisatiegraad geweest, die zes 
opeenvolgende stadia heeft doorlopen, waarvan in 
elk geval vier ‘kapitalisme’ kunnen worden genoemd. 
Elk stadium schiep gunstige voorwaarden voor het 
ontstaan van het daaropvolgende stadium.

Het eerste stadium was dat van het zelfvoorzienende 
agrarische eenheden, die op een dusdanige manier 
in de maatschappij werden geplaatst, dat de 
hogere standen, de heren (zowel de wereldse als 
de geestelijke) hun wensen naar de noodzakelijke 
levensbehoeften dusdanig goed konden bevredigen, 
dat ze probeerden hun overvloed eraan te 
ruilen tegen luxe producten uit verre oorden. 
Dit vormde de aanzet tot handel in buitenlandse 
luxe goederen (specerijen, fijne textielwaren, fijne 
metalen) en werd zo het eerst aanwijsbare teken van 
het stadium van het handelskapitalisme.

In dit tweede stadium schiepen handelswinst en 
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groter wordende markten een vraag naar geweven 
stoffen en andere goederen, die alleen maar 
beantwoord kon worden door toepassing van meer 
productievermogen.

Op zijn beurt leidde dit tot het derde stadium: 
het industrieel kapitalisme. Het stadium van het 
industrieel kapitalisme deed al spoedig een dermate 
onverzadigbare eis naar een stevig gefundeerde 
infrastructuur ontstaan in de vorm van spoorlijnen, 
staalfabrieken, scheepswerven, enzovoorts, dat deze 
investeringen niet uit de winst en privévermogens 
van individuele eigenaars gefinancierd kon worden. 
Nieuwe instrumenten om de industrie te financieren 
ontleenden hieraan hun bestaansrecht in de vorm van 
besloten vennootschappen en investeringsbanken. 
Deze kwamen al spoedig in een positie, dat de 
hoofdonderdelen van het industriële systeem door 
hen gecontroleerd konden worden, omdat ze immers 
de kapitaalverschaffers waren.

Vervolgens ontstond het financieel kapitalisme. De 
controle door  het financieel kapitalisme werd ingezet 
om het industriële systeem in steeds grotere eenheden 
te laten opgaan met daaraan gekoppelde financiële 
controles. Dit maakte de afname van de concurrentie 
mogelijk met als resultaat een toename van de winst.

Binnen het industriële systeem kwam men tot de 
slotsom, dat het weer mogelijk was eigen uitbreiding 
te financieren uit eigen winst en toen ze dit voor elkaar 
hadden werden de financiële controles minder scherp 
en daarmee ontstond het stadium van het monopolie 
kapitalisme. In dit vijfde stadium waren het de grote 
industriële conglomeraten die direct of via kartels 
en handelsovereenkomsten samenwerkten en in de 
positie verkeerden de meerderheid van de mensen 
uit te buiten. Het gevolg hiervan was een grote 
economische crisis, die zich al spoedig ontwikkelde 
tot een strijd om de macht via staatscontrole en op die 
manier de staat te controleren (de minderheid hoopte 
de politieke macht te gebruiken om hun bevoorrechte 
positie te verdedigen en de meerderheid hoopte de 
staat in te kunnen zetten om de voorrechten van de 
minderheid te beknotten). Deze tweedelige strijd 
nam af met de opkomst van het economische en 
sociale pluralisme van na 1945.

Het voornaamste doel van het kapitalisme

Het kapitalisme roept hele krachtige motivaties 

wakker met betrekking tot economische activiteiten, 
omdat ze deze zo intens weet te verbinden met 
eigenbelang. Maar ditzelfde kenmerk, dat de bron 
is van kracht om economische motivatie te ontlenen 
aan het najagen van winst, is te zelfdertijd een bron 
van zwakte en dat is te wijten aan het feit, dat een 
motivatie die dusdanig op het eigenbelang gericht is 
heel snel bijdraagt aan het verlies aan economische 
coördinatie. Elk individu (juist omdat hij zo krachtig 
wordt voortgedreven door eigenbelang) verliest gauw 
het zicht op de rol die zijn eigen activiteiten spelen 
in het economische systeem als geheel. Hij handelt 
daarom op een dusdanige manier alsof zijn activiteiten 
het geheel uitmaken en dat leidt onherroepelijk tot 
nadeel van het geheel. Omdat het kapitalisme het 
najagen van winst als hoofddoel heeft gesteld, zoekt 
het niet in de eerste plaats naar het bereiken van 
welvaart, hoge productie, hoge consumptie, politieke 
macht, het vergroten van vaderlandslievende gevoelens 
of naar morele verheffing. Elk hiervan kan onder het 
kapitalisme bereikt worden en elk ervan kan verloren 
gaan onder hetzelfde kapitalisme wat ervan afhangt 
hoe ze zich verhouden tot het hoofddoel van de 
kapitalistische activiteiten: het najagen van de winst. 
Gedurende de negenhonderdjarige geschiedenis van 
het kapitalisme heeft ze op verschillende tijdstippen 
zowel bijgedragen aan het bereiken van deze sociale 
doelstellingen als ze heeft bijgedragen aan de 
vernietiging ervan.

Het stadium van het handelskapitalisme werd 
vastgelegd in een bepaald systeem (soms ook wel het 
‘mercantilisme’ genoemd) waarbij de kooplieden winst 
trachtten te maken. Niet via de goederenstroom, maar 
juist door het inperken van deze stroom. En aldus 
werd het najagen van winst (dat voorheen had geleid 
tot verhoogde welvaart door toename van handel 
en productie) een rem zowel op deze handel als op 
de productie, omdat winst een doel op zichzelf was 
geworden in plaats van een bijkomend mechanisme 
in het economisch systeem als geheel.

In de loop der tijden begonnen sommige kooplieden 
hun aandacht (in plaats van op het goederendeel van 
deze handelsruil) te richten op het andere geldelijke 
onderdeel van de ruil. Ze begonnen met het 
opstapelen van de winst uit deze overeenkomsten en 
werden gaandeweg meer en meer gericht (niet op het 
verschepen van goederen) op het verschepen van geld 
en de overdracht hiervan. Met het voortschrijden 
van de tijd werden ze steeds meer betrokken bij het 
lenen van geld aan kooplieden om hun schepen en 
activiteiten te financieren en voor beide activiteiten 
werd geld geëist tegen een hoge rentevoet gedekt 
door in beslagname van schepen en goederen als 
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De werkzaamheden van het bankwezen werden 
verborgen gehouden en op deze manier werd het 
moeilijk er greep op te krijgen

Kortom, door de specialisatie en economische 
activiteiten middels het opsplitsen van het 
economisch proces, werd het voor mensen mogelijk 
zich te richten op een onderdeel van het proces en 
door het uiterste uit dat onderdeel te halen werd 
de rest in de waagschaal gesteld. Het proces werd 
niet alleen opgesplitst in producenten, handelaren 
en consumenten, maar er ontstonden tevens twee 
soorten handel (waarvan de een zich met goederen 
bezighield en de andere met geld) met op korte termijn 
elkaar bijna uitsluitende doelen. De onafwendbare 
problemen die daaruit ontstonden konden worden 
opgelost omdat het systeem zich wist aan te passen 
binnen het eigen kader. Ongelukkigerwijze waren 
drie delen van het systeem (betrokken bij productie, 
overdracht en consumptie van goederen) te vatten en 
duidelijk zichtbaar, zodat bijna iedereen er greep op 
kon krijgen door het eenvoudigweg te onderzoeken, 
terwijl daarentegen de werkwijze van het bankwezen 
en daarmee de financiële handel en wandel verborgen 
werd gehouden, opgesplitst en abstract, zodat velen 
het te moeilijk vonden. Bovendien deden bankiers 
alles wat ze konden om hun activiteiten nog 
geheimzinniger te maken (slechts toegankelijk voor 
ingewijden). Hun activiteiten werden weergegeven 
middels geheimzinnige tekens in grootboeken, die 
voor de nieuwsgierige buitenstaander gesloten bleven.

Met het verstrijken van de tijd, werd het voor de 
bankiers in ieder geval duidelijk, dat het kernpunt 
in het zich ontwikkelende economische systeem 
de verhouding tussen geld en goederen was. Deze 
verhouding ofwel het prijsniveau hing van vijf dingen 
af, te weten: de voorraad en de vraag naar goederen, de 
voorraad en de vraag naar geld en de omloopsnelheid 
tussen geld en goederen.

Een toename in drie ervan (vraag naar goederen, 
beschikbaarheid van geld en de omloopsnelheid) zou 
de prijzen van goederen omhoogstuwen en de waarde 
van het geld doen dalen. Deze inflatie werd door de 
bankiers als ongewenst beschouwd, maar verlangd 
door producenten en kooplieden. Aan de andere 
kant zou een afname van deze drie grootheden een 
waardevermindering teweegbrengen en de bankiers 
genoegen doen, de producenten bezorgd maken en 
de consumenten verheugen (die dan meer goederen 
voor hun geld zouden krijgen).

De andere factoren werkten in tegenovergestelde 

richting en wel zo, dat een toename hiervan 
(beschikbaarheid van goederen, vraag naar geld en 
de vermindering van de omloopsnelheid c.q. ruil) 
een waardevermindering  ten gevolge zou hebben 
omgekeerd.

Dergelijke prijsschommelingen, hetzij waardever-
meerderend (inflatie) hetzij waardeverminderend 
(deflatie) zijn in de geschiedenis van de afgelopen zes 
eeuwen in ieder geval invloedrijke krachten geweest. 
Gedurende dat lange tijdvak is de macht om zowel 
in individuele menselijke levens als in de menselijke 
geschiedenis in te grijpen groeiende geweest. 
 
Bankiers bezeten van de waardevastheid van het geld

Stijgende prijzen komen ten goede aan schuldenaars 
(debiteuren) en ten nadele van schuldeisers 
(crediteuren), terwijl dalende prijzen het 
tegenovergestelde gevolg laten zien. Een debiteur 
(schuldenaar) die een schuld dient af te lossen op het 
moment, dat de prijzen hoger zijn dan toen hij de 
schuld aanging, moet minder goederen en diensten 
aanleveren dan die hij verkreeg op eerder genoemd 
tijdstip, toen het prijsniveau lager was dan ten tijde 
van het aangaan van de lening. Een schuldeiser, zoals 
een bank, die geld heeft uitgeleend (wat gelijk staat 
aan een zekere hoeveelheid goederen en diensten) bij 
een bepaald prijsniveau, krijgt dezelfde hoeveelheid 
geld terug, maar een kleinere hoeveelheid goederen 
en diensten op het moment, dat de terugbetaling 
plaatsvindt bij een hoger prijsniveau, omdat het 
terugbetaalde geld dan minder waard is.

Dit is een reden, dat bankiers als schuldeisers in 
termen van geld steeds maar bezig bleven om het 
geld waardevast te houden, hoewel de reden, die ze 
gewoontegetrouw voor deze obsessie geven, namelijk, 
dat ‘waardevast geld’ het ‘zakenvertrouwen’ in stand 
houdt meer een propagandistische waarde heeft dan 
dat het de werkelijkheid zou weerspiegelen.

Honderden jaren geleden begonnen de bankiers 
zich te specialiseren, waarbij de rijkste en meest 
invloedrijke steeds meer betrokken raakten bij de 
buitenlandse handel en ruilovereenkomsten. Omdat 
ze rijker waren en meer op wereldse aangelegenheden 
gericht, raakten ze gaandeweg betrokken bij 
vragen van politiek belang, zoals stabiliteit en 
waardevermindering van het in omloop zijnde geld, 
oorlog en vrede, dynastieke huwelijken en wereldwijde 
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handelsmonopolies, werden ze daarmee financiers en 
financiële raadgevers van regeringen.

Omdat bovendien hun verhoudingen tot regeringen 
altijd in geldelijke termen werd uitgedrukt in plaats 
van in echte waarden (daar ze altijd maar bezig waren 
met de duurzaamheid van de wisselkoersen van het ene 
land ten opzichte van het andere) gebruikten ze hun 
macht en invloed om twee dingen te bewerkstelligen:

1. Alle geld en schulden uit te laten drukken 
in termen van een strikt beperkt voorradig 
product wat uiteindelijk goud werd en

2. Alle geldzaken aan de controle van regeringen 
en politieke autoriteiten te onttrekken 
op grond van het feit, dat belangen van 
privébanken deze zaken beter kunnen 
behartigen.

 
Bankiers scheppen geld uit het niets

Generaties lang hebben mensen getracht het enige 
nadeel van goud te vermijden, namelijk de zwaarte 
ervan door gebruik te maken van papiertjes die 
bepaalde stukjes goud vertegenwoordigen. We 
noemen dergelijke stukjes papier goudcertificaten. 
Dit certificaat geeft de drager ervan het recht om 
het (als hij dat wil) in te ruilen voor het stukje goud 
wat het vertegenwoordigd, maar met het oog op het 
gemak van papier, maakte maar een klein deel van 
de houders van de certificaten gebruik van dergelijke 
vorderingen.

Het werd al vroeg duidelijk, dat alleen dat deel van 
het goud beschikbaar diende te blijven wat nodig was 
ter dekking van aangeboden certificaten. Zodoende 
kon de rest van het goud gebruikt worden voor 
zakendoeleinden of wat op hetzelfde neerkomt: 
het aantal certificaten dat kon worden uitgegeven 
kon groter zijn dan de hoeveelheid achtergehouden 
goud ter dekking van dat deel van de certificaten wat 
waarschijnlijk zou worden overlegd als betaling. Deze 
buitensporige hoeveelheid papieren vorderingen op 
de reserves noemen we nu bankpapier (papiergeld).

Deze schepping van papieren vorderingen groter 
dan de beschikbare reserves komt erop neer, dat 
bankiers geld schiepen uit het niets. Ditzelfde kon 
ook op een andere manier gedaan worden, niet door 
banken die papier uitgaven, maar door spaarbanken. 
De bankiers van spaartegoeden ontdekten, dat 

opdrachten en cheques die uitgeschreven werden 
met betrekking tot spaartegoeden door spaarders aan 
derden ter hand gesteld door de laatsten vaak niet 
werden geïnd, maar op eigen rekening bijgeschreven. 
Dus ontstond er geen echte overdracht van fondsen 
en werden betalingen eenvoudig gemaakt door 
boekhoudkundige handelingen ten opzichte van 
rekeningen.

Zodoende was het noodzakelijk voor de bankiers om 
slechts dat deel van de tegoeden waarop een beroep 
werd gedaan en die geïnd werden in bestaand geld 
achter de hand te houden. De rest kon als leningen 
ingezet worden en wanneer deze leningen zouden 
worden verstrekt door een spaartegoed voor de lener 
in het leven te roepen, die op zijn op zijn of haar 
beurt een cheque daarvoor kon uitschrijven in plaats 
van het op te nemen, dan konden op een dergelijke 
manier deze ‘geschapen tegoeden’ of leningen 
voldoende gedekt worden door reserves achter de 
hand te houden die slechts een deel van de waarde 
vertegenwoordigen.
 
Dynastieën van de internationale bankiers

De handelsbankiers van Londen brachten provinciale 
bankcentra, die waren opgezet als handels- en 
spaarbanken evenals verzekeringsmaatschappijen 
hun financiële netwerk binnen. Vervolgens werden 
ze omgevormd tot een enkel financieel systeem 
op internationale schaal. Dit was in staat om de 
hoeveelheid geld en de geldstroom te beheersen zodat 
ze in de positie kwamen te verkeren de overheden 
aan de ene kant en de industrie aan de andere kant te 
beïnvloeden om niet te zeggen controleren. Wanneer 
we terugkijken naar de periode van de dynastieke 
monarchie waarin ze hun eigen wortels hadden, 
trachtten de mannen die dit voor elkaar kregen 
dynastieën van internationale bankiers te stichten 
waarmee ze minstens evenveel succes hadden als vele 
van de dynastieke politieke leiders. De grootste van 
deze dynastieën waren natuurlijk de afstammelingen 
van Meyer Amschel Rothschild uit Frankfurt (1743-
1812) wiens mannelijke nakomelingen gedurende 
minstens twee generaties over het algemeen huwden 
met nichten en neven uit de eerste lijn.

Omdat we ons moeten beperken tot de financiële 
of economische activiteiten van internationale 
bankiers, dienen we echter niet helemaal hun andere 
karaktereigenschappen over het hoofd te zien. Ze 
waren (en dan met name de latere generaties) meer op 
de wereld gericht dan nationalistisch ingesteld. Over 
het algemeen waren het erg beschaafde en cultureel 
onderlegde heren, beschermheren van het onderwijs 
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professoraten, operagezelschappen, symfonieor-
kesten, bibliotheken en museumcollecties nog steeds 
een afspiegeling vormen van hun vrijgevigheid. Met 
dit doel richtten ze rondom liefdadigheidsinstellingen 
op, die je nog overal om ons heen kunt aantreffen.
 
Bankiers voelden dat ze het monetaire systeem 
niet aan politici konden overlaten

De invloed van het financieel kapitalisme en daarmee 
van de internationale bankiers die het in het leven 
riepen deed zich gelden zowel in het zakenleven 
als in de regeringen. Geen van deze twee had tot 
stand kunnen worden gebracht wanneer het niet 
in staat was geweest deze twee over te halen om 
de twee uitgangspunten van hun eigen ideologie te 
aanvaarden. Alle twee kenden ze als vertrekpunt de 
vooronderstelling, dat politici veel te zwak waren 
en veel te veel onderhevig aan de druk van het volk 
(zoals die zich op een bepaald moment voordeed) om 
aan hen de controle over het monetaire systeem te 
laten. Derhalve diende de onschendbaarheid van alle 
waarden en de waardevastheid van het geld op twee 
manieren beschermd te worden: door de waarde van 
het geld te baseren op goud en door bankiers toe te 
staan de gelduitgifte te controleren.

Om dit voor elkaar te krijgen was het noodzakelijk om 
zowel de regeringen als het volk te misleiden omtrent 
de ware aard van het geld en omtrent de manier 
waarop het zijn werk deed. In de meeste landen werd 
de centrale bank van zeer dichtbij gekoppeld aan de 
bijna onzichtbare particuliere investeringsbankfirma’s. 
Net als het geval bij de planeet Mercurius, konden ze 
nauwelijks worden ontdekt door de schittering van 
de centrale bank, die ze in feite beheersten. Toch 
had het een kien observator amper kunnen ontgaan, 
dat er hechte privébetrekkingen bestaan tussen deze 
particuliere internationale bankiers en de eigenlijke 
centrale bank.

Twee van de vijf bestanddelen, die de waarde van het 
geld bepalen zijn: de beschikbaarstelling en de vraag 
naar geld. De uitgifte van geld in een afzonderlijk land 
was niet onderworpen aan een centrale verantwoorde 
controle. Dit gold voor de meeste landen gedurende 
de afgelopen eeuwen. Er bestonden daarentegen een 
verscheidenheid aan controles waarvan sommige 
door bankiers beïnvloed konden worden, sommige 
door regeringen en op sommige ervan had geen van 
beide nauwelijks invloed.

De centrale banken kunnen over het algemeen de 
hoeveelheid geld in omloop variëren door ‘ingrepen 
op de vrije markt’ of door de rentepercentages te 

beïnvloeden aan banken die van hen afhankelijk zijn. 
‘Ingrepen in de vrije markt’ wil zeggen, dat een centrale 
bank schuldbrieven van regeringen (obligaties) aan 
of verkoopt op die vrije markt. Bij aankoop vloeit 
geld het economisch systeem binnen en bij verkoop 
neemt de hoeveelheid geld in de maatschappij af. 
De verandering, die dit teweegbrengt is groter dan 
de prijs die betaald werd voor de waarborgen (wat te 
wijten is aan het niet-complete reservesysteem).

Centrale banken kunnen ook de hoeveelheid 
geld veranderen door het beïnvloeden van de 
uitleenpolitiek van andere banken. Dit kan op 
verschillende manieren plaatsvinden, zoals het 
veranderen van de doorberekende rente of door 
aanpassingen aan de vereiste reserves. Met het 
veranderen van de doorberekende rente wordt 
het percentage rente bedoeld wat centrale banken 
in rekening brengen aan de onder hen geplaatste 
banken voor het verstrekken van leningen. Door die 
rentevoet te verhogen; dwingt de centrale bank de 
minder vermogende bank eveneens zijn rentevoet 
te verhogen om winst te kunnen blijven maken. 
Een dergelijke verhoging van de rentevoet heeft de 
neiging de vraag naar leningen af te doen nemen en 
daarmee de hoeveelheid spaartegoeden. Het verlagen 
van de rentevoet heeft het tegenovergestelde effect.

De macht die regeringen hebben over de geld-
hoeveelheid wordt op verschillende wijze uitgeoefend 
en houdt in:

a) Controle over de centrale bank
b) Controle over de algemene belastingen en
c) Controle over de algemene uitgaven

De controle van regeringen over centrale banken 
verschilt nogal van het ene land naar het andere, 
maar neemt over het algemeen toe. Omdat de meeste 
centrale banken privé-instellingen zijn geweest; wordt 
deze controle vaak gewoontegetrouw afgewerkt in 
plaats van dat ze op de wet is gebaseerd.

De macht die regeringen bezitten over de 
geldhoeveelheid binnen een maatschappij in omloop 
wordt uitgeoefend middels belastingheffing en 
publieke uitgaven en is grotendeels onafhankelijk 
van controle door de banken. Belastingheffing 
leidt tot een afname van de geldhoeveelheid in de 
maatschappij en werkt meestal waardeverminderend. 
Overheidsuitgaven leiden tot een toename van 
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de hoeveelheid geld, die binnen de maatschappij 
circuleert en wordt daarmee tot een kracht, die meestal 
waardevermeerderend werkt. Het uiteindelijke 
gevolg van de overheidspolitiek hangt ervan af welke 
van deze twee posten de overhand heeft. Een tekort 
op de begroting zal een waardevermeerderend gevolg 
hebben (inflatie) en een begrotingsoverschot zal een 
waardevermindering tot gevolg hebben (deflatie).
 
De macht van het geld zoals die gecontroleerd 
wordt door internationale beleggingsbankiers heeft 
zowel het zakenleven als de regering in de greep

Kortom, tot aan de periode 1931 werd het (door de 
‘Macht van het Geld’) voor bankiers mogelijk zowel 
de zaken als de regering te overheersen. Ze konden 
de activiteiten van het zakenleven domineren op die 
onderdelen waar de industrie zijn eigen behoeften aan 
kapitaal niet kon financieren. Investeringsbankiers 
bezaten namelijk de mogelijkheid dat eerder 
genoemde kapitaal ál of niet te verschaffen. Derhalve 
leiden de belangen van de Rothschilds tot het in 
bezit nemen van vele spoorwegen in Europa, terwijl 
Morgan ongeveer 26.000 miles (=ongeveer 42.000 
km.) aan Amerikaanse spoorwegen onder zijn hoede 
had.

Genoemde bankiers gingen nog verder dan dit. 
Om het schommelen van de industriële fondsen 
tegen te gaan, bezetten ze zetels in de directieraden 
van industriële firma’s, zoals ze dat al eerder 
hadden gedaan bij handelsbanken, spaarbanken, 
verzekeringsfondsen en financieringsmaatschappijen. 
Via deze laatste instituten sluisden ze het geld door 
naar de ondernemingen die met controle akkoord 
gingen en haalden ze het weg bij diegenen, die zich 
ertegen verzetten. Deze firma’s werden gecontroleerd 
door met elkaar verbonden directeurschappen, 
houdstermaatschappijen en kleinere banken. Op 
die manier speelden ze het klaar om tot fusies te 
komen en daarmee tot een verminderde concurrentie 
over de gehele linie, totdat ze aan het begin van de 
twintigste eeuw het monopolie op zoveel activiteiten 
bezaten, dat ze hun niet concurrerende prijzen op een 
dusdanige wijze hoger dan de kostprijs konden laten 
stijgen, dat de winst die dat opleverde hen financieel 
zelfvoorzienend maakte.

Maar voordat dat stadium werd bereikt; was een 
in verhouding kleine groep bankiers in de positie 

gemanoeuvreerd, dat ze onvoorstelbare invloed 
konden uitoefenen op het Europese en Amerikaanse 
economische leven. Al in 1909 zei Walter Rathenau 
dat: ‘driehonderd mannen die elkaar over en weer 
kennen de economische bestemming van Europa 
bepalen en hun opvolgers uit eigen rang kiezen’. 
Hij kon dat zeggen, omdat hij van zijn vader 
de controle had overgenomen over de Duitse 
Elektriciteitsmaatschappij en er zelf ook diverse 
directieposten op na hield.

De macht die investeringsbankiers over 
regeringen hebben

De macht, die investeringsbankiers over regeringen 
hebben is gegrondvest op een aantal factoren, waarvan 
de allerbelangrijkste misschien wel de behoefte van 
regeringen is om korte termijn schatkistpapier uit 
te geven als ook obligaties op lange termijn. Evenals 
zakenlieden een bezoek brengen aan handelsbanken 
ter voorziening van lopend kapitaal om zo de 
onregelmatigheden tussen sporadische en periodieke 
verdiensten en sporadische en periodieke lasten te 
kunnen vereffenen, zo moet de regering ook naar 
een handelsbank gaan (of naar een instituut wat door 
hen gecontroleerd wordt) om de verminderde stroom 
inkomsten via onregelmatige belastingen op te heffen.

Omdat ze experts zijn in obligaties (schuldpapieren) 
die door de overheid worden uitgegeven; 
verschaffen de internationale bankiers niet alleen 
de noodzakelijke voorschotten, maar geven ze ook 
advies aan regeringsleden. Bij veel aangelegenheden 
plaatsen ze zelf hun eigen leden op officiële posten 
voor de aanpak van speciale problemen. Dit is 
vandaag de dag zo algemeen aanvaard, dat in 1961 
een Republikeinse investeringsbankier minister 
van financiën kon worden in een Democratische 
regering in Washington zonder dat het wezenlijke 
opmerkingen uitlokte van welke kant dan ook.

Uiteraard was de invloed, die de bankiers op de 
regeringen uitoefenden gedurende het tijdvak van 
het financieel kapitalisme, ruwweg tussen 1850 en 
1931 (niet iets waar gemakkelijk over gesproken 
werd, maar het werd veelvuldig toegegeven door 
ingewijden en dan speciaal uit Engeland). In 1852 
verklaarde Gladstone, die minister van financiën was, 
dat:’Waar eigenlijk de hele situatie om draaide was 
het volgende: de regering zelf bezat geen wezenlijke 
macht waar het financiële zaken betrof, maar moest 
de wezenlijke macht, die het geld bezat, ongevraagd 
laten voor wat het was’. Op 26 september 1921 
schreef de ‘Financial Times’: ‘Een zestal mannen aan 
de top van de vijf grootste banken kan het hele stelsel 
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zien van het herwaarderen van schatkistpieren’.
 
Montagu Norman en J.P. Morgan beheersen de 
financiële wereld

Naast hun macht over regeringen door het financieren 
ervan en hun persoonlijke invloed erop, konden 
bankiers regeringen middels andere drukmiddelen 
sturen op de manier die hen voor ogen stond. 
Omdat de meeste regeringsleden geen genoeg benul 
van geldzaken hadden; wonnen ze advies in bij de 
bankiers, die ze beschouwden als deskundigen op 
dit terrein. De geschiedenis van de laatste eeuw laat 
zien, zoals we later nog nader zullen bekijken, dat 
het advies wat door bankiers aan regeringen zowel 
als aan ondernemers werd gegeven steeds gunstig 
uitwerkte voor de bankiers, maar vaak een rampzalige 
uitwerking had op regeringen, zakenlieden en op het 
volk in het algemeen.

Een dergelijke raad kon onder dwang worden 
opgelegd via het manipuleren van de wisselkoersen, 
het variëren van de beschikbare hoeveelheid 
goud, rentetarieven en zelf de mate van zakelijke 
activiteiten. De macht, die deze internationale 
bankiers uitoefenden; bereikte haar toppunt in het 
laatste decennium van hun oppermacht van 1919-
1931, toen Montagu Norman en J.P. Morgan niet 
alleen de financiële wereld beheersten, maar ook de 
internationale betrekkingen naast andere zaken.

Op 11 november 1927 noemde het ‘Wall Street Journal’ 
de heer Norman ‘De valutaheerser van Europa’. Dit 
werd door de heer Norman zelf toegegeven voor een 
onderzoekscommissie van de bank op 21 maart 1930 
en eveneens voor de MacMillan-commissie uit het 
Lagerhuis vijf dagen later. Van de heer Norman wordt 
beweerd, dat hij op een zeker moment heeft gezegd: 
‘ik heb de wereldeconomie in handen’. Daar kan nog 
aan toegevoegd worden, dat gouverneur Norman 
zelden handelend optrad zonder eerst in overleg te 
treden met vertegenwoordigers van J.P. Morgan.

Hoofdstuk 9: Crisis in het Britse wereldrijk
Engeland verwierf het grootste rijk op aarde, omdat 
het land enige voordelen bezat, die andere landen 
ontbeerden. We noemen er drie van:

1. Het was en is een eiland
2. Haar ligging in de Atlantische Oceaan 
3. De eigen sociale tradities die de wil en 

vastberadenheid voeden om een groot rijk in 
handen te krijgen

 

In 1891 richtte Cecil Rhodes een geheim 
genootschap op

Cecil Rhodes (1853-1902) die bezeten was om de 
diamant- en goudvelden van Zuid-Afrika uit te buiten, 
werd eerste minister van de Kaapkolonie (1890-1896). 
Hij voorzag politieke partijen van geld, controleerde 
parlementzetels in zowel Engeland als Zuid-Afrika en 
trachtte een strook land in Engels bezit te krijgen wat zou 
moeten lopen van Kaap de Goede Hoop tot aan Egypte 
met het doel deze twee uitersten via telegraaflijnen te 
verbinden en uiteindelijk via een spoorlijn van de Kaap 
tot aan Caïro. 

Rhodes bracht anderen (zowel in Zuid-Afrika als in 
Engeland) ertoe zijn doelen geestdriftig te ondersteunen. 
Door financiële ondersteuning van Lord Rotschild en 
Alfred Beit werd hij aldus in staat gesteld het alleenrecht 
uit te oefenen over de diamantmijnen van Zuid-Afrika 
(bekend als ‘De Beers Consolidated Mines’) als ook 
een grote goudmijnonderneming op te richten bekend 
staand onder de naam ‘Consolidated Gold Fields’. 
Halfweg 1890 had Rhodes een privé-inkomen van 
tenminste 1 miljoen pond sterling (wat tegen de huidige 
koers gelijk staat aan 100 miljoen U.S.-dollar. 

Op 5 februari 1891 werd er door Rhodes en Milner 
een verbinding aangegaan in de vorm van een geheim 
genootschap, waarover Rhodes al 16 jaar had gedroomd. 
In dit geheime genootschap zou Rhodes de leiding 
nemen, Stead, Brett en Milner dienden in het uitvoerend 
comité zitting te nemen; Arthur (lord) Balfour, Harry 
Johnston, Lord Rothschild, Albert Grey en anderen 
stonden op de lijst van mogelijke leden voor een ‘Cirkel 
van ingewijden’, terwijl er ook een buitenste cirkel 
zou bestaan bekend staand als het  ‘Genootschap van 
Helpers’ (wat later door Milner werd omgevormd tot de 
‘Ronde Tafel Organisatie’). 

In 1919 richtten de aanhangers van Rhodes het ‘Royal 
Institute of International Affairs’ op (Chatham House) 
waarvan de belangrijkste financiële ondersteuners 
Sir Abe Bailey en de familie Astor waren (eigenaren 
van ‘The Times’). Soortgelijke Institutes of Foreign 
Affairs (Instituten van Buitenlandse Zaken) werden 
opgericht in de voornaamste Britse gebiedsdelen en 
in de Verenigde Staten (waar het bekend stond als de 
‘Council en Foreign Relations’ = raad van Buitenlandse 
Betrekkingen) in de periode 1919-1927. De machtige 
invloed van deze Rhodes-Milner groep in zake het Britse 
wereldrijk en de buitenlandse politiek sinds 1889 kan 
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moeilijk overschat worden, hoewel het in het algemeen 
niet als zodanig werd herkend. Als voorbeeld zouden we 
kunnen noemen, dat deze groep de ‘Times’ overheerste 
van 1890-1912 en het na 1912 in zijn geheel overnam. 
(Met uitzondering van de jaren 1919-1922)

Ondanks de voorwaarden zoals die genoemd werden 
in Rhodes testament, was Rhodes zelf geen racist. 
Evenmin was hij een politiek democraat. Hij werkte 
even gemakkelijk nauw samen met Joden als hij dat 
deed met zwarte die in het land zelf waren geboren en 
hetzelfde deed hij met boeren net als met Engelsen. Zijn 
grootste zwakheid bestond hierin, dat hij zich dermate 
hartstochtelijk vastklampte aan zijn doelen,  dat bij hem 
de doelen de middelen heiligden. Hij aarzelde dan ook 
niet om omkoperij of dwang in te zetten als hij van 
mening was, dat dit bevorderlijk was bij het bereiken 
van zijn doelen. 
 
Hoofdstuk 20: De periode van stabilisatie 
1922-1930  
Amerika wordt de grootste schuldeiser ter 
wereld.

Tegen 1914 werd de opperheerschappij van Engeland 
als financieel centrum, handelsmarkt, schuldeiser en als 
scheepsvervoerder bedreigd. Op dit kritieke moment 
in de Engelse ontwikkeling brak de wereldoorlog uit. 
Dit had een tweedelig gevolg met betrekking tot ons 
onderwerp: het dwong Engeland de hervorming van 
haar industrieel systeem (om die op een meer moderne 
manier te schoeien) voor onbepaalde tijd op te schorten 
en het versnelde aanzienlijk de ontwikkeling van 
deze tendensen, zodat wat anders in twintig jaar zijn 
beslag zou hebben gekregen nu in vijf jaar kon worden 
verwezenlijkt.

Genoemde oorlog veranderde de positie van de Ver-
enigde Staten in verhouding tot de rest van de wereld in 
die van een schuldenaar ten bedrage van 3 miljard U.S. 
dollar tot die van een schuldeiser van 4 miljard U.S. dollar. 
Hierbij zijn nog niet de onderlinge regeringsschulden 
meegeteld, die aan de Verenigde Staten moesten worden 
afgedragen als gevolg van de oorlog en die 10 miljard 
dollar bedroegen. Tezelfdertijd veranderde de positie 
van Engeland van een schuldeiser die 18 miljard tegoed 
had in een positie van schuldeiser ten bedrage van 
13,5 miljard dollar. Engeland werd daarenboven nog 
verplicht 8 miljard aan oorlogsschulden af te dragen en 

diende de Verenigde Staten nog een oorlogsschuld over 
te maken van meer dan 54 miljard dollar. De meeste 
van deze oorlogsschulden en herstelbetalingen werden 
na 1920 aanzienlijk naar beneden bijgesteld, maar de 
netto-opbrengst voor Engeland hield een radicale 
verandering van haar positie in ten opzichte van de 
Verenigde Staten.

Grondslagen van de economische wereldorganisatie 
werden nog op andere manieren gewijzigd.  De meer 
achtergebleven gebieden van Europa en de rest van de 
wereld waren voor het overgrote deel geïndustrialiseerd 
en voelden er weinig voor op een andere positie terug 
te vallen, waarin ze industriële producten konden 
verkrijgen uit Engeland, Duitsland en de Verenigde 
Staten in ruil voor grondstoffen en voedsel. Voor beide 
zijden werd deze weigering des te pijnlijker vanwege het 
feit, dat deze achtergebleven gebieden hun productie aan 
grondstoffen en voedsel dusdanig hadden opgevoerd, 
dat ze eigenlijk nauwelijks verkocht konden worden 
zelfs als ze bereid waren al hun industriële producten 
bij hun vooroorlogse leveranciers aan te schaffen.

Het resultaat was, dat alle landen graag wilden 
verkopen, maar bij aankoop terughoudend waren en 
probeerden deze wederzijds onverenigbare doelen te 
bereiken door subsidies en exportpremies, tarieven en 
importbeperkingen in te stellen met rampzalige gevolgen 
voor de wereldhandel. De enige verstandige oplossing 
voor het probleem van buitensporige productiecapaciteit 
zou een aanmerkelijke verhoging dienen in te houden 
van het binnenlands bestedingsniveau. Dit zou echter 
een aanmerkelijke herverdeling van het nationaal 
inkomen hebben vereist. Een beroep op de producten 
met een overcapaciteit zou naar de massa dienen te 
gaan verlagend om te consumeren in plaats van naar een 
minderheid die wil sparen. Een dergelijke hervorming 
werd zowel door leidende groepen uit ‘ontwikkelde’ als 
mee ‘achtergebleven’  landen verworpen, waardoor deze 
oplossing maar voor een klein deel in verhoudingsgewijs 
weinig landen in de praktijk werd gebracht. Het 
systeem van internationale betalingen wat tot 1914 
gewerkt had; werkte na die tijd met horten en stoten 
en hield er na 1930 eigenlijk helemaal mee op. De 
belangrijkste oorzaak van deze factoren was, dat noch 
de goederen noch het geld zelf onderhevig waren 
aan louter economische grootheden en niet zoals van 
tevoren gedacht dáár naar toe gingen waar ze het 
meeste rendement zouden opleveren. Het voornaamste 
resultaat was een volkomen scheve verdeling van de 
goudvoorraad, een toestand die nijpend werd na 1928 
en tegen 1930 de meeste landen had gedwongen afstand 
te nemen van de gouden standaard.
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De macht van het geld tracht een wereldwijd financieel/ 
controlesysteem in privé handen in het leven te roepen 
wat in staat moest zijn elke natie op aarde te overheersen

De machten van het financieel kapitalisme hadden een 
verreikend doel voor ogen en wel niets minder dan het 
scheppen van een wereldwijd financieel controlesysteem 
bedoeld om het politieke systeem van elk land 
afzonderlijk en de gehele wereldeconomie te domineren. 
Dit systeem moest op een feodale manier gecontroleerd 
worden door de centrale banken gezamenlijk te laten 
optreden in overeenstemming met afspraken zoals die 
waren gemaakt tijdens veelvuldige privébijeenkomsten 
en conferenties. De top van dit systeem diende de 
Bank voor Internationale Betalingen te zijn (Bank for 
International Settlements B.I.S) in Bazel, Zwitserland. 
Het eigendom van en de controle over deze privébank 
was in handen van de centrale banken van de wereld, 
die zelf ook privéondernemingen waren.

Elke centrale bank, die in handen was van mannen 
als Montagu Norman van de ‘Bank of England’(de 
Engelse Bank), Benjamin Strong van de ‘New York 
Federal Reserve Bank’ (de Federale Reserve Bank van 
New York), Charles Rist van de ‘Banque de France’ (de 
Franse Bank) en Hjalmar Schacht van de ‘Reichsbank’ 
(Rijksbank) probeerden hun regeringen te overheersen, 
daar ze niet het vermogen bezaten staatsleningen te 
controleren, de buitenlandse handel te manipuleren, het 
peil van economische activiteit in een land te beïnvloeden 
en meewerkende politici toekomende beloningen in de 
zakenwereld in het vooruitzicht te stellen.
 
Norman was de topdirecteur van dit wereldwijde 
door de banken gecontroleerde systeem

De topdirecteur van dit wereldwijde door de banken 
gecontroleerde systeem was Montagu Norman, 
bestuurder van de ‘Bank of England’, die in de loop der 
tijd door privébankiers in een positie was gebracht, dat hij 
beschouwd werd als een orakel aangaande alle zaken die 
de regering en het zakenleven betroffen. In januari 1924 
vertelde Reginald Mc Kenna, die minister van financiën 
was van 1915-1916, als voorzitter van de Raad van 
bestuur van de ‘Midland Bank’ aan de aandeelhouders: 
‘Ik ben bang, dat de gewone burger niet graag wenst 
te horen, dat de banken geld kunnen scheppen en dat 
doen óók… En diegenen, die de schulden van een natie 
beheren, leiden de regeringspolitiek en houden daarmee 
de bestemming van het volk in de palm van hun hand’.

De positie, die Montagu Norman innam kan afgeleid 
worden uit het feit, dat zijn voorgangers (en dat waren 
er bijna honderd) een tweejarige termijn hadden 

uitgediend, die in tijden van crises zelden werd verlengd. 
Maar Montagu Norman heeft deze aanstelling bijna 
24 jaar in bezit gehad. Norman was een eigenaardige 
man, wiens geestelijke opvattingen veel weg hadden van 
een succesvol onderdrukte hysterie of zelfs paranoia. 
Hij had geen enkele boodschap aan regeringen en 
vreesde de democratie. Deze beiden vormden voor 
hem bedreigingen voor het privébankieren. Hij 
beschouwde zijn leven als een soort heimelijk gevecht 
met de krachten van het… waardevaste geld daar hij 
een sterke wil bezat, onvermoeibaar was en tevens 
meedogenloos. Norman had aan Benjamin Strong een 
toegewijde collega als bestuurder van de ‘Federal reserve 
Bank’ in New York. Strong had zijn loopbaan te danken 
op voorspraak van de bank van Morgan. Hij werd 
bestuurder van de ‘Federal reserve Bank’ van New York 
in 1914 op gezamenlijke voordracht van Morgan en de 
vennootschap Kuhn-Loeb. Twee jaar later ontmoette 
Strong Morgan voor het eerst en ze besloten direct 
samen te werken in de door hen gekoesterde financiële 
praktijk. In de twintiger jaren waren ze vastbesloten 
om de gezamenlijke financiële macht van Engeland 
en de Verenigde Staten in te zetten om alle belangrijke 
landen ter wereld te dwingen tot het aanvaarden van 
de gouden standaard en daarmee te werken middels 
centrale banken, die volkomen vrij stonden van 
overheidscontrole. Hierdoor werden alle kwesties 
aangaande het internationale geldwezen geregeld door 
diezelfde centrale banken zonder regeringstussenkomst.
 
Norman en Strong waren slechts uitvoerders in 
opdracht van machtige bankiers die achter de schermen 
bleven en heimelijk hun werkzaamheden uitvoerden

Dit moet niet worden opgevat alsof de hoofden van 
de belangrijkste centrale banken in de wereld zelf 
onafhankelijke machten waren in wereldse geldzaken. 
Dat waren ze niet. Ze waren eerder de technici en 
uitvoerders van de overheersende investeringsbanken 
van hun eigen landen, die hen in deze positie hadden 
gebracht en hun even gemakkelijk weer konden laten 
vallen. De wezenlijke financiële machten lagen in de 
handen van deze investeringsbankiers, die grotendeels 
achter de schermen verkeerden met hun eigen, niet als 
rechtspersoon geldende, privébanken. Deze bouwden 
een systeem op van internationale samenwerking en 
nationale dominantie, die meer privaat, krachtiger en 
geheimzinniger was dan die van hun agenten in de 
centrale banken.
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Deze overheersing door investeringsbankiers was 
gebaseerd op hun controle over de kredietstromen en 
investeringsfondsen in eigen land net als over de hele 
wereld. Ze konden het financieel-industrieel systeem 
over hun eigen land domineren door hun invloed 
uit te oefenen op de stroom lopende fondsen via 
bankleningen, de rentevoet en het herwaarderen van 
commerciële schulden. Ze konden tevens regeringen 
de wet voorschrijven door hun controle over… 
overheidsleningen en via het spel van internationale 
wisselkoersen. Gedurende het grootste deel van de 
negentiende eeuw, was binnen dit systeem de invloed 
van de Rothschilds duidelijk aanwezig, maar tegen het 
einde van die eeuw werd hun plaats ingenomen door 
J.P. Morgan. Zijn hoofdkantoor stond in New York, 
hoewel het zijn werkzaamheden verrichtte alsof het in 
Londen stond.( Waar het inderdaad werd opgericht als 
George Peabody vennootschap in 1838).

De groei van het financieel kapitalisme maakte 
een centralisatie mogelijk van de controle over de 
wereldeconomie en door het gebruikmaken van deze 
macht, kwam dit rechtstreeks ten goede aan de financiers 
en indirect ten nadele van de andere economische 
groeperingen.
 
De macht van het geld doet een doorwrocht plan 
ontstaan met het scheppen en controleren van 
reusachtige monopolies

Uiteindelijk probeerden de financieel kapitalisten de 
controle over het eigendom van waarborgen te laten 
varen, omdat ze geloofden, dat ze het eerste konden 
behouden door afstand te doen van het laatste. Wat de 
industriële kant betreft bevorderden ze het monopolie 
door middel van productiebeperking waardoor de 
prijzen hoog werden gehouden en hun waardevaste 
bezittingen verhandelbaar.

De pogingen van financiers om het eigendom aan 
controle te onttrekken werden in de hand gewerkt door 
de grote kapitaalbehoefte van de moderne industrie. 
Deze dringende vraag naar kapitaal maakte het 
noodzakelijk dat de ondernemingsvorm op zakelijke 
leest werd beschoeid. Zonder uitzondering brengt dit 
kapitaal bijeen, dat in eigendom is van een groot aantal 
personen met het doel een onderneming op te richten, 
die gecontroleerd wordt door een klein aantal personen. 
De financiers deden er alles aan om het eerste aantal 
zo groot mogelijk te maken en het laatste aantal zo 

klein mogelijk. Het resultaat was, dat steeds grotere 
verzamelingen rijkdommen onder het beheer kwamen 
van steeds kleiner wordende groepen mensen. Terwijl 
het financieel kapitalisme het ingewikkelde netwerk 
van het moderne ondernemingsrecht koppelde aan de 
uitvoering ervan, riep het tegelijkertijd monopolies en 
kartels in het leven.

Beide droegen eraan bij het graf te graven voor het 
financieel kapitalisme en de touwtjes van de economische 
controle over te dragen aan het in het aanschijn komend 
monopolie-kapitalisme.

Aan de ene kant koppelden de financiers de controle 
over zaken los van de eigenaars van die zaken, maar 
aan de andere kant gaf dit samengaan aanleiding tot 
monopolies wat de controleurs vrij maakte van de 
banken.

Al meer dan een generatie lang bestaat er een 
internationaal Anglofiel netwerk. De werkzaamheden 
van dit netwerk zijn me bekend, omdat het twintig 
jaar een studieonderwerp van me is geweest. Aan het 
begin van de zestiger jaren werd ik in de gelegenheid 
gesteld hun papieren en geheime aantekeningen aan 
een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Noch 
het netwerk, nog de meeste van hun doelen wekken 
weerzin bij me op omdat ik er een groot deel van mijn 
leven bij betrokken ben geweest net als bij veel van 
hun handelingen. Zowel in het verleden als ook meer  
recent heb ik bezwaar geopperd tegen een aantal van 
hun werkwijzen, maar over het algemeen genomen 
vormt mijn voornaamste verschil van mening, dat het 
onbekend wenst te blijven en ik geloof daarentegen, dat 
hun rol in de geschiedenis dermate belangrijk is, dat het 
bekend moet worden gemaakt.
 
Hoofdstuk 77: Conclusie

De hoop, die de twintigste eeuw mag koesteren berust 
op de erkenning, dat oorlog en depressie door mensen 
worden veroorzaakt en onnodig zijn. In de toekomst 
kunnen ze vermeden worden door afstand te nemen 
van 19e eeuwse kenmerken en door terug te keren 
naar kenmerken, die in onze Westerse maatschappij 
altijd als deugden werden beschouwd: edelmoedigheid, 
mededogen, samenwerking, redelijkheid net als 
toekomstvisie om daarmee een grotere rol in het leven 
in te ruimen voor liefde, spiritualiteit, liefdadigheid en 
zelf-discipline.
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Frank Hoek 1)

Rudolf Steiner: grondlegger van de antroposofie

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner wordt in 1861 geboren in Kraljevec, 
ten noorden van Zagreb, aan de Oostenrijks-
Hongaarse grens. In 1879 gaat hij naar Wenen, om 
daar natuurwetenschappen, wiskunde en filosofie te 
studeren. In 1891 promoveert Steiner in Rostock 
op het filosofische onderwerp 'Der Grundfrage der 
Erkenntnistheorie'.

In 1889 komt Steiner in Duitsland in aanraking 
met de theosofische beweging. Vanaf 1900 houdt 
hij regelmatig voordrachten binnen theosofische 
kring. In 1902 wordt de Duitse Theosofische 
Vereniging opgericht, waarvan Steiner secretaris-
generaal wordt. Het wereldbeeld dat hij uit eigen 
(helderziende) waarneming opbouwt sluit steeds 
minder aan bij dat van de Theosofische Vereniging, 
reden waarom hij de Vereniging in 1913 verlaat en 
de Antroposofische Vereniging opricht, waarvoor 
hij tot zijn dood in 1925 werkzaam is. 1)

Steiner heeft zich in zijn leven met vele onderwerpen 
bezig gehouden: landbouw, pedagogie, architectuur, 
religie, etc. In zijn werk baseerde hij zich op zowel 
algemeen verspreide natuurwetenschappelijke 
kennis en inzichten, als op de resultaten van de 
geesteswetenschap, de antroposofie.

Volgens de antroposofie ligt de geestelijke wereld 
ten grondslag aan de materiële wereld. Aan het 
begin van het huidige 'wereldtijdperk' was er slechts 
die geestelijke wereld, bevolkt door levensvormen 
van diverse aard, elk met hun eigen kwaliteiten. 
Een kwaliteit die ontbrak was de vrijheid. Om deze 

kwaliteit in het universum te brengen was het nodig 
de mens te scheppen, een wezen dat afgescheiden 
van de geestelijke wereld tot ontwikkeling van de 
vrijheid zou komen.

In een aantal stappen werd een gebied in de 
geestelijke wereld verdicht tot materie (wat is voor 
te stellen als de verdichting van plasma, via gas en 
vloeistof tot vaste stof ) en evolueerde gelijktijdig 
de mens als zelfstandig wezen. De wereld waarin 
wij thans leven is ongeveer op het toppunt van 
haar verdichting, terwijl gelijktijdig het menselijk 
bewustzijn vrijwel volledig van de geestelijke wereld 
is afgesneden. Deze condities maken dat de mens 
zich alleen voelt, geen 'goden' meer ervaart die hem 
vertellen wat te doen en dien ten gevolge zijn eigen 
keuzes moet maken. Kortom: hij heeft de vrijheid en 
wat hij doet hangt af van zijn eigen wil.

De antroposofie probeert de mens te leren zijn 
vrijheid met inzicht en verstand te hanteren. 
Daartoe is het nodig weet te hebben, niet alleen 
van de zintuigelijk waarneembare materiële wereld, 
maar ook van de geestelijke wereld. 2)

Steiner publiceerde boeken en artikelen en hield 
duizenden voordrachten op vele plaatsen in Europa, 
zowel over alledaagse onderwerpen en menselijke 
activiteiten als over de geestelijke wereld. Het 
aantal titels (boeken en bundels van artikelen en 
voordrachten) dat hij op zijn naam heeft staan loopt 
in de honderden.

Steiner en het sociale vraagstuk

Met name in de laatste jaren van zijn leven houdt 
Steiner zich intensief bezig met wat hij 'het sociale 
vraagstuk' noemt. Een eerste aanzet daartoe is het 
formuleren van de 'sociale hoofdwet', in 1905. In 
1919, na de Wereldoorlog en de Russische Revolutie, 
en in een Duitsland waar een revolutionaire geest 
rondwaart, introduceert hij het begrip 'sociale 
driegeleding'.

Als kern van het sociale vraagstuk ziet hij de opgave 
voor de samenleving om drie levensgebieden in 
een harmonische samenhang te brengen en zo de 
'sociale driegeleding' tot stand te brengen. Die drie 
levensgebieden zijn de cultuur (het geestesleven), 
de politiek (het rechtsleven) en de economie. 
Hierbij dient de sociale hoofdwet in acht te worden 
genomen.
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De sociale hoofdwet

In 1905 publiceert Steiner drie artikelen over het 
sociale vraagstuk van de menselijke samenleving. 
In deze artikelen formuleert hij de zogenaamde 
'sociale hoofdwet': "Het welzijn van een geheel van 
samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de 
enkeling minder aanspraak maakt op de opbrengsten 
van zijn prestaties, dat wil zeggen, naarmate hij meer 
van deze opbrengsten aan zijn medewerkers afstaat en 
naarmate meer van zijn eigen behoeften niet door zijn 
eigen prestaties, maar door de prestaties van de anderen 
worden bevredigd." [noot 3 pp.36-37]

Deze hoofdwet is volgens Steiner voor het sociale 
leven even absoluut en onontkoombaar als een 
natuurwet voor een gebied van de natuur. Hij 
waarschuwt er echter voor dat de hoofdwet niet als 
een moreel voorschrift moet worden opgevat en geeft 
aan dat "deze wet alleen van kracht [is] wanneer het 
een gemeenschap van mensen gelukt om zodanige 
inrichtingen in het leven te roepen, dat niemand de 
vruchten van zijn werkzaamheden voor zichzelf kan 
opeisen, maar dat deze, zo mogelijk in hun geheel, 
aan de gemeenschap ten goede komen". [noot 3, p.37]

Met andere woorden: arbeidsdeling verhoogt het 
collectieve welzijn. Weliswaar is een gemeenschap 
van mensen er op aangewezen dat men voor elkaar 
zorgt, altruïstisch handelt, maar tegelijkertijd hebben 
de mensen de neiging zoveel mogelijk voor zichzelf 
in de wacht te slepen, egoïstisch te handelen. Deze 
egoïstische neiging doorkruist de werking van de 
sociale hoofdwet en moet onschadelijk worden 
gemaakt, wil de sociale hoofdwet volledig tot gelding 
komen.

Een beroep op de integriteit van de mensen is 
daartoe niet genoeg: de economie moet zó worden 
ingericht dat het onmogelijk wordt iets van de eigen 
inspanningen voor zichzelf op te eisen. Waar het 
dan op aankomt, is "dat werken voor je medemensen 
en een bepaald inkomen verkrijgen twee geheel 
van elkaar gescheiden zaken zijn". [noot 3,p.37] Een 
dergelijke inrichting voorkomt dat mensen de sociale 
arbeid (waarmee bedoeld is: arbeid die alleen door 
samenwerking met anderen mogelijk is) voor eigen 
gewin benutten, ten koste van de gemeenschap. De 
enige motivatie om voor de gemeenschap te werken 
is dan de wil om dat te doen.

Steiner wijkt hier duidelijk af van Adam Smith, 
die juist een grote waarde hecht aan het egoïstisch 
handelen van het individu. De 'invisible hand' 
zorgt er dan voor dat het egoïstisch gedrag van alle 
individuen tezamen tot collectieve welvaart leidt. In 
zekere zin heeft Smith daarin ook gelijk, want het 
eigen gewin van het individu is er bij gebaat dat het 
individu zijn gedrag afstemt op de wensen van zijn 
medemens. Wanneer echter egoïstisch handelen een 
toename van de collectieve welvaart betekent met 10 
eenheden, waarvan het individu zich er 5 kan toe-
eigenen en altruïstisch handelen een toename van 
de collectieve welvaart met 20 eenheden betekent, 
waarvan het individu er slechts 2 krijgt, moge het 
duidelijk zijn welk alternatief het individu kiest. Het 
egoïstisch handelen leidt in dat geval tot een toename 
van de collectieve welvaart, maar die is kleiner dan 
het geval zou zijn bij altruïstisch handelen. Steiner is 
van mening dat het daarom onmogelijk zou moeten 
worden gemaakt om de resultaten van de eigen 
inspanning ook zichzelf toe te eigenen.

Een 'nuchtere economische theorie' is volgens Steiner 
niet in staat om zulk altruïstisch handelen tot stand 
te brengen; er is een werkelijk spirituele inrichting 
van de samenleving voor nodig, die rekening houdt 
met alle aspecten van de menselijke samenleving, 
niet alleen de economische. Daarbij is het vóór alles 
nodig, zo benadrukt hij keer op keer, dat mensen dat 
ook willen: "Alleen wanneer de mensen willen, kan 
de wereld zich verder ontwikkelen". [noot 3, p.48]

De sociale driegeleding
“De kernpunten van het sociale vraagstuk”

Aan 'willen' ontbreekt het in 1905: Steiner krijgt 
nauwelijks reacties op zijn artikelen en laat het 
onderwerp rusten. De Eerste Wereldoorlog verandert 
zijn houding: hoewel er geen specifieke vragen uit 
zijn omgeving komen, richt hij zich opnieuw op 
het sociale vraagstuk. De wereld staat in brand: er 
is een oorlog gaande van ongekende omvang, er is 
revolutie in Rusland en na de oorlog heerst er ook 
in Duitsland een revolutionair klimaat. Steiner ziet 
dit alles als voortkomend uit het vasthouden aan 
achterhaalde denkbeelden: uit de neiging alle heil 
van de staat te verwachten en uit het miskennen 
van een eigen, zelfstandig oordeelsvermogen van 
individuele mensen.

In maart 1919 publiceert hij zijn "Oproep aan het 
Duitse volk en aan de overige mensheid" [noot 4, pp.135-
139] om tot nieuwe gedachten over de menselijke 
samenleving te komen. In april van dat zelfde jaar 
volgt "De kernpunten van het sociale vraagstuk". In 
dit boek ontvouwt Steiner zijn gedachten over de 
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"sociale driegeleding". Een kring van mensen 
rondom hem gaat hiermee aan de slag (waaruit 
onder meer de eerste Vrije School voortkomt), 
maar al spoedig zakt het animo in en stranden de 
pogingen om 'een driegelede samenleving' tot stand 
te brengen. [noot 4, pp.7-11]

Steiner stelt dat de moderne (dat wil zeggen 20ste 
eeuwse) mens veel meer individu is dan de vroegere 
mens. Was het voor de (Europese) Middeleeuwer 
juist dat scholing en opvoeding (en daarmee het 
openbare geestesleven) in handen van de kerk 
lagen, voor de mensen van ná de Middeleeuwen 
was het noodzakelijk dat deze taken bij de staat 
werden ondergebracht. In de twintigste eeuw is 
het geestesleven inmiddels zover gerijpt, dat een 
voortgezette staatsbemoeienis schadelijk werkt. Het 
moderne geestesleven, de geestelijke ontplooiing van 
het individu, heeft autonomie nodig: opvoeding en 
onderwijs (waaruit het geestesleven zich ontwikkelt) 
dienen in bestuur en beheer te worden gegeven aan 
allen die daadwerkelijk opvoeden en onderwijzen. 
Noch staat, noch economie mogen daarin een stem 
hebben.

Maar ook de economie en de (rechts)staat dienen 
autonoom te worden. De economie heeft zijn 
eigen economische 'wetten'. Wanneer je in het 
economisch leven gaat ingrijpen vanuit de staat 
introduceer je wantoestanden, door verstrengeling 
van economische en politieke belangen. Wetten zijn 
niet in staat productie, circulatie en consumptie van 
waren juist te regelen; dat kunnen slechts mensen, 
met hun directe inzichten en belangen. Steiner lijkt 
hier te doelen op het informatieprobleem zoals 
we dat kennen uit de centraal geleide economie 
van de Sovjet Unie. De centrale planning door de 
staat heeft daar de werking van een wet. Voor de 
planner blijkt het echter onmogelijk alle behoeften 
en mogelijkheden te overzien, met als gevolg een 
slechte allocatie van inputs en outputs. Daarom is 
het noodzakelijk dat er voor het economische leven 
eigen vertegenwoordigende en besturende organen 
zijn die zich in hun belangen en besluiten uitsluitend 
laten leiden door de economische wetmatigheden.

Het derde te onderscheiden gebied in de moderne 
menselijke samenleving is de rechtsstaat. De 
rechtsstaat dient zich uitsluitend bezig te houden 
met het vormen van recht. Dit recht dient 
afhankelijk te zijn van het oordeel en de ervaring 
van ieder mondig mens. En hoewel de staat zich 
op geen enkele manier met het economisch leven 
zélf dient te bemoeien, is ze er wel toe geroepen om 

middels recht aan te geven waar de grenzen van het 
economische leven liggen. Het economische leven 
heeft de neiging de mens op te gebruiken als een 
grondstof, hem zijn menselijkheid af te nemen. 
De industriële samenleving van de 19de eeuw is 
daarvan een schoolvoorbeeld. De staat dient dat 
te voorkomen door randvoorwaarden voor de 
economie te bepalen (zoals maximale arbeidstijden), 
die de mens een menswaardig bestaan garanderen. 
Binnen die randvoorwaarden dient de economie 
vrijgelaten te worden.

Hiermee schetst Steiner de 'driegelede' samenleving:
	het geestesleven, waarin ieder mens 

werkzaam is naar eigen bijzondere 
vermogens, waarin zelfbeschikking thuis 
hoort en wat aansluit bij het ideaal van de 
vrijheid uit de Franse Revolutie

	het rechtsleven, waarin ieder mondig 
mens een gelijke stem heeft (onafhankelijk 
van zijn talenten en economische positie), 
waarin ieder onder dezelfde wetten valt en 
wat aansluit bij het ideaal van de gelijkheid

	het economische leven, waarin ieder, 
binnen het wettelijk kader, zijn deelbelangen 
behartigt en zijn bijdragen levert met 
betrekking tot het produceren, circuleren en 
consumeren van waren, waarin het gaat om 
samenwerken en wat aansluit bij het ideaal 
van de broederschap

Deze drie levensgebieden zijn te onderscheiden, maar 
niet te scheiden. Ze zijn voortdurend met elkaar in 
wisselwerking (ieder mens maakt immers deel uit van 
alledrie de levensgebieden). Die wisselwerking zou 
moeten gebeuren op de manier waarop souvereine 
staten met elkaar in wisselwerking zijn. Dat vereist 
dat elk van deze levensgebieden eigen bestuurlijke en 
wetgevende lichamen heeft, die zich uitsluitend en 
als enige met bestuur en regelgeving van het eigen 
levensgebied bezighouden. In het geestesleven (met 
name in het onderwijs, dat Steiner als belangrijkste 
bron van vernieuwing in het geestesleven ziet) zou zo'n 
bestuur moeten bestaan uit allen, en niemand anders 
dan zij, die daarin werkzaam zijn. In het rechtsleven 
is (parlementaire) democratie de juiste bestuursvorm, 
waarin alle mondige mensen een stem hebben. In het 
economisch leven zou het bestuur moeten worden 
samengesteld uit mensen die vakkennis en vakbe-
kwaamheid hebben op het gebied van de economie.
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In de huidige samenleving (we schrijven 1919, 
maar dat geldt heden onverminderd) zijn de drie 
gebieden grondig verstrengeld. Eén van de opgaven 
van de moderne mens is om steeds opnieuw de 
verhoudingen tussen en binnen die drie gebieden te 
bepalen. "Het [sociale vraagstuk] is een bestanddeel 
van het gehele moderne culturele leven en zal dat, 
nu het eenmaal is ontstaan, blijven. Het zal op ieder 
ogenblik van de wereldhistorische ontwikkeling 
opnieuw moeten worden opgelost." [noot 4,pp.13-25] 
[noot 5, pp.46-49]

Werken in associaties

Herhaaldelijk wijst Steiner er op dat het 
economische proces zichzelf moet regelen, dat het 
eigen besturende en regelgevende organen nodig 
heeft. Daarvoor is nodig dat er algemene inzichten 
bestaan over hoe de economische processen zich 
voltrekken. Voor de praktische uitvoering is het 
absoluut noodzakelijk dat die wordt overgelaten aan 
de mensen die middenin het economische proces 
staan: "Theorieën kunnen interessant zijn, maar het 
gaat er niet om dat u weet hoe in het algemeen handel 
wordt gedreven, maar het gaat erom, dat u weet hoe 
in Bazel en omgeving de producten over en weer 
gaan. En wanneer u dat weet, dan weet u daarmee 
nog niet hoe in Lugano de producten over en weer 
gaan. [...] Het oordeel dat in het economische leven 
gevormd moet worden, moet vanuit de concrete 
situatie gevormd worden." [noot 6, p.8.9]

Om tot een juiste besturing en regeling van de 
economie te komen is het noodzakelijk dat mensen 
'associaties' vormen. Daaronder verstaat Steiner 
samenwerkingsverbanden van producenten, han-
delaren en consumenten uit de meest uiteenlopende 
branches. Zulke associaties hebben niets te maken 
met staatsgrenzen, volkeren etc., maar uitsluitend met 
economische inzichten. De omvang van associaties 
zal zich vanzelf regelen: te kleine zullen te kostbaar 
zijn en te grote te onoverzichtelijk. Een associatie 
is te beschouwen als een economische eenheid 
binnen de wereldeconomie, die in verbinding staat 
met andere eenheden, voor zover daar behoefte aan 
bestaat. [noot 4, pp.20-21] [noot 6, p.8.9]

Door de samenwerking in associaties en uit de 
inzichten van alle betrokkenen (of afgevaardigden 
daarvan), wordt binnen de associatie duidelijk 

hoeveel kapitaal er ingezet moet worden voor welke 
productie, of de prijzen juist zijn, of er meer of 
minder mensen nodig zijn in een bepaalde productie 
etc. De associatie regelt zijn eigen economische 
proces en heeft zijn eigen economische bestuur en 
regelgeving.

Deze organisatievorm is essentieel voor de 
samenlevingsinrichting die Steiner voor ogen staat.

- Wordt vervolgd -

0. De artikelen van Frank Hoek die wij met 
toestemming van de schrijver plaatsen zijn 
afkomstig uit een scriptie van Frank die hij in 1993 
maakte als afstudeervak algemene economie 
aan de landbouw universiteit van Wageningen, 
Vakgroep Staathuishoudkunde. We zullen enkele 
delen van de scriptie in Apokalyps Nu! plaatsen. 
Hoewel in 1993 geschreven is zij naar onze mening 
zeer informatief, toegankelijk en nog steeds zeer 
actueel...

1. Steiner, R., 1980, Rudolf Steiner, an 
autobiography, 2nd ed., New York: Steinerbooks. 
Vertaald uit het Duits: Steiner, R., 1961, Mein 
Lebensgang, 7de druk, Dornach: Rudolf Steiner 
Nachlassverwaltung, GA 28.

2. Voor een nadere kennismaking met de 
Antroposofie: zie, Theosofie; Wetenschap van de 
geheimen der ziel; Filosofie van de Vrijheid; alle 
publicaties afkomstig van Rudolf Steiner.

3. Steiner, R., 1982, Anthroposofie en het sociale vraagstuk  
- Drie artikelen uit 1905, Zeist: Vrij Geestesleven. 
Vertaald uit het Duits: Steiner, R., 1977, Geistes-
wissenschaft und soziale Frage, Dornach:Rudolf 
Steiner Nachlassverwaltung, GA 34.

4. Steiner, R., 1988, De kernpunten van het 
sociale vraagstuk, Zeist: Vrij Geestesleven. 
Vertaald uit het Duits: Steiner, R., 1920, Die Kernpunkte 
der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten 
der Gegenwart und Zukunft, 2de druk, Dornach: 
Rudolf Steiner Verlag, GA 23.

5. Steiner, R., 1992, Sociale toekomst, Zeist: Vrij Geestesleven. 
Vertaald uit het Duits: Steiner, R., 1977, Soziale Zukunft, 
2de druk, Dornach: Rudolf Steiner Verlag, GA 332a.

6. Steiner, R., 1986, Wereldeconomie  -  Voordrachten 
& vragenbeantwoordingen, Rotterdam: Hesperia. 
Vertaald uit het Duits: Steiner, R., 1973, 
Nationalökonomischer Kurs & Nationalökonomisches 
Seminar, Dornach: Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 
GA 340 en GA 341.



25
Feb

ru
ari 

2012
jaarg

an
g

      4
Triomf (2)De triomf van Ahrimans komende 

incarnatie (deel 2).

Kees Kromme

In het vorige artikel 1) is getracht om diverse exo-
terische verschijnselen te duiden die gezien kunnen 
worden als voorbereidingen om de mensen rijp te 
maken voor de idee van een werkelijke op komst 
zijnde incarnatie. Ingegaan werd o.a. op het streven 
om van Krishnamurti een wereldleraar te maken, 
de verwachtingen die  Benjamin Creme aan het 
wekken was betreffende de komst van de Maitreya-
Boeddha 1), de profetie van Solowjow als mogelijk 
scenario voor de komst van de antichrist,  Sai Baba 
als voorbeeld van een grote verleider van miljoenen. 
Het opmerkelijke feit hierbij is, dat de verwachting 
van een “goede” incarnatie hand in hand kan gaan 
met de mogelijkheid van een “slechte” incarnatie.

In dit tweede artikel is het de bedoeling meer in 
te gaan op de meer esoterische voorspellingen van 
Rudolf Steiner aangaande de te verwachten (in dit 
geval de slechte) 2) incarnatie en hoe dit volgens hem 
door Ahriman zelf en bepaalde handlangers op aarde 
voorbereid wordt. Er worden een aantal voorwaarden 
genoemd, waardoor zo’n incarnatie mogelijk zou 
kunnen worden. Anno 2011 kunnen we vaststellen 
dat er al aan heel wat voorwaarden voldaan is. 3) Bijv. 
de strijd van de huidige Occupy Wall Street beweging 
tegen het roofkapitalisme 4) kan gezien worden als 
de strijd tegen een reëel ahrimanisch wezen met de 
aloude naam Mammon. 5)

Om tot een juist begrip te komen is het nodig om 
het verschil tussen incorporatie en incarnatie helder 
te krijgen. Bovendien moet ook op de mogelijkheid 
van een incarnatie ingegaan worden die niet fysiek 
zichtbaar, maar wel helderziend in de levenssfeer 
(etherwereld) waarneembaar en werkzaam kan zijn. 37)

Hier is het woord incarnatie (in het vlees) natuurlijk 
niet meer de juiste uitdrukking.
Een poging om het verschil tussen Ahriman en 
de Antichrist duidelijker te krijgen, is vanwege de 
complexiteit voorbehouden voor een later artikel. 37)

Chronologie.

Als je de geschriften van Steiner in chronologische 
zin vervolgt, kun je tot de gevolgtrekking komen, dat 
er in datgene wat hem mogelijk was om te schouwen 
zich dramatische wijzigingen hebben voorgedaan. 
Maar ook dat het hem successievelijk mogelijk werd 
om daar steeds meer over te openbaren.
In 1908 sprekende over de Apocalyps van Johannes 
bijvoorbeeld wordt er gesproken over een strijd van 

allen tegen allen. Maar dit wordt nog in een verre 
toekomst verwacht. 38) 
In 1909 komt Steiner voor het eerst met het thema 
van de wederkomst van Christus en daarbij worden 
jaartallen als 1933-1935 en 1937 genoemd.
Dan 1913-1914 breekt de eerste wereldoorlog uit en 
kan Steiner veel schouwingen en nieuwe inzichten 
melden i.v.m. de lotgevallen van gestorvenen 
tengevolge van deze oorlog. 
In 1917 spreekt hij over het thema van het ingrijpen 
van het boze, de gevallen engelen die incorporeren 
in mensen. Waarvoor hij de toehoorders in 1908 
nog niet rijp vond, komt nu wel aan de orde. 6)+7)

De strijd die dan gevoerd wordt door deze wezens 
om de nieuwe komende openbaringen van Christus 
tegen te werken wordt belicht.
In 1919 en 1920 gaat hij heel concreet in op een 
ophanden zijnde incarnatie van Ahriman in een fysiek 
lichaam in het begin van het derde millennium. 8)

Er is binnen onze geesteswetenschap al heel lang op 
gezinspeeld dat er wordt aangestuurd op de oorlog 
van allen tegen allen- u vindt dit ook omschreven in 
de voordrachtencyclus over de Apocalyps.(1908 red.) 
Van NU (hoofdletters door auteur) af aan moeten wij 
dit volstrekt als zeer, zeer ernstig en veelbetekenend 
opvatten. 8)+38)

Hierna in de reeks karma voordrachten uit 1924 gaat 
Steiner uitgebreid in op de toenemende invloedssfeer 
van Ahriman via incorporaties in de loop van de 20e 
eeuw. 9) Het karma van de antroposofische beweging 
wordt ook zo geschetst, dat deze een taak heeft in de 
redding van de cultuur, die eind 20e begin 21e eeuw 
ernstig bedreigd wordt. 9)

Het crescendo toenemen van de ahrimanische 
invloedssfeer in de 20e eeuw en het antwoord (dat 
men het o.a. herkennen kan) dat daarop nodig zou 
zijn van een daarop spiritueel voorbereidde groep 
mensen wordt - culminatie- genoemd. 9) 
De mensheid zou dan rijp moeten zijn om een werkelijke 
incarnatie van Ahriman tegemoet te zien, er wat van te 
leren en er zelf niet aan ten onder te gaan. 
In 1924 ook wordt er in de zogenaamde priester-
apokalyps aandacht besteed aan nog een derde categorie 
in de mensheid ingrijpende wezens met als leidende 
geest Sorat. 10) Volgens Steiner treedt, nadat we eerst in 
het tijdperk van Sardes zijn beland, nu ook het tijdperk 
van de 7e apocalyptische bazuin m.i.v. het jaar 1998 in 
werking. 10)
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In 1924-1925 in de zogenaamde Leitsätze, wordt 
het thema ondernatuur nogmaals belicht. 11)

Het thema van de incarnatie van Ahriman is door 
vele auteurs al ter hand genomen;12) Hans Peter 
van Manen in zijn lezenswaardige boekje –wanneer 
verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman? 
3) – geeft zoals de titel al aangeeft prioriteit aan het 
onderzoek naar het tijdstip van deze gebeurtenis. 
In deze reeks artikelen gaat het meer over het 
proces dat plaatsvindt vanaf de val van de engelen 
na het jaar 1879. Gevolgd door een eeuw (20e) van 
voorbereiding op de komst van Ahriman als gevallen 
draak in het derde millennium.

Incorporaties.

In een eerder artikel 2) is al gerefereerd aan uitspraken 
van Steiner over hoe gevallen Ahrimanische 
demonen (n.a.v. Michaëls strijd en overwinning 
op de Draak en diens engelen na 1879) gebruik 
maken van een verduisterd (vertroebeld) bewustzijn 
bij mensen en zich daarin incorporeren en dat dit 
zich bijvoorbeeld zo heeft voorgedaan bij ongeveer 
40 leidinggevende mensen in 1914, die de eerste 
wereldoorlog in gang gezet hebben. Ook is nog 
gerefereerd dat deze gevallen geesten zich sinds 
1917 in het bolsjewisme manifesteren.
Dit tijdelijk werken door mensen heen met een 
verduisterd bewustzijn is een vorm van incorporatie. 
Dit is in betreffend artikel 2) ook in verband gebracht 
met ik-loze mensen ofwel de sprinkhanen, zoals 
deze in de Apocalyps van Johannes gekenschetst 
worden.10) Incorporeren kan ook gezien worden 
als bezetenheid of overschaduwing. Als er een 
bewustzijnsvacuüm is, kan zich in dat vacuüm een 
ander bewustzijn manifesteren.
Wat met de eerste wereldoorlog is begonnen aan 
incorporaties van gevallen engelen in mensen zou 
volgens Steiner tegen het eind van de 20e eeuw steeds 
meer gaan toenemen. Weliswaar spreekt Steiner hier 
over Ahrimanische demonen, maar stelt ook dat deze 
onder Soratische invloedssfeer kunnen staan. 10)

Uit het voorgaande artikel 2) moge ook duidelijk 
zijn dat in de tweede wereldoorlog en in de daarop 
volgende permanente 3e wereldoorlog de demonische 
inspiraties en incorporaties niet uitgebleven zijn, 
maar juist enorm toegenomen.

Een klassiek voorbeeld van verduisterd bewustzijn, 

waarna een langdurige incorporatie van een duistere 
gevallen geest kon plaatsvinden is het volgende;

Hitler als korporaal in de eerste wereldoorlog bij 
de slag aan de Somme, raakte bij een granaataanval 
gewond in het gezicht en verloor het bewustzijn.
Hierna is het concept van Mein Kampf bij hem 
gerijpt. 13)

Hitler (rechts) had al 1 van zijn 2 IJzeren Kruizen 
vanwege zijn moed ontvangen. Hij zou later nooit meer 
over zijn medailles spreken omdat hij( o ironie) ze had 
ontvangen op voorspraak van een joodse luitenant. 13)

…Vandaar dat de mogelijkheden voor het ingrijpen 
van Ahriman in de beschaving steeds krachtiger en 
krachtiger geworden zijn. Zulke geesten zoals Ahriman 
kunnen nog niet in een fysiek lichaam op aarde 
incarneren (*); maar ze kunnen toch op aarde werken; 
ze kunnen daardoor op aarde werken, ze incarneren 
niet, maar ze incorporeren zich namelijk voor bepaalde 
perioden. Dan, wanneer dat gebeurt, waarover ik heb 
gesproken –slechts voor momenten , vertroebeling van 
het bewustzijn bij deze of gene mens of verstrooiing 
van het bewustzijn, dan vormt de mens een schaal: 
Ahriman heeft de gelegenheid weliswaar niet om te 
incarneren, maar om te incorporeren, te werken d.m.v. 
de capaciteiten van de mensen vanuit die mensen. 14)

Dan doet zich voor, wat in onze tijd een veel grotere rol 
speelt, dan wat men gewoonlijk gelooft. Zich incarneren 
kunnen de ahrimanische geesten niet (*), maar zich 
incorporeren, tijdelijk menselijke zielen binnendringen, 
menselijke lichamen gebruiken. Dan is de briljante, de 
glanzende, de superieure geest van een ahrimanische 
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mens is, veel veel sterker. Dan kan de individuele mens 
nog zo intelligent zijn, dan kan de individuele mens 
nog zo veel geleerd hebben: wanneer het fysieke lichaam 
geheel en al door deze geleerdheid gegrepen is, kan een 
ahrimanische geest zich voor bepaalde perioden in hem 
incorporeren. Dan is het Ahriman, die uit zijn ogen 
kijkt, is het Ahriman die hem zijn vingers laat bewegen, 
dan is het Ahriman, die hem de neus snuit, dan is het 
Ahriman die rondloopt. 15)

*) Het kan opvallen dat Steiner hier in 1924 
duidelijk stelt, dat Ahrimanische geesten niet 
kunnen incarneren, maar wel incorporeren. Dit lijkt 
in tegenspraak te zijn met verderop te refereren 
uitspraken die hij eerder heeft gedaan in 1919, 
waar hij het wel onmiskenbaar heeft over een 
echte incarnatie van Ahriman. Maar hier moet 
men er rekening mee houden dat de tijd van de 
incorporaties waar Steiner over spreekt en op doelt 
nog in de 20e eeuw zich voordoen en dat er pas van 
een echte incarnatie gesproken wordt in het begin 
van het derde millennium. Het zal blijken dat er voor 
een dergelijke incarnatie een speciaal voorbereide 
lichamelijkheid nodig is, die alleen mogelijk is, 
indien de materialistisch geïnspireerde wetenschap 
bepaalde doelen verwezenlijkt heeft. 37)

Of Steiner Woodrow Wilson meetelde als een van 
de ongeveer 40 initiatoren van de 1e wereldoorlog 
is niet duidelijk, maar wel karakteriseert hij hem 
als een leidende persoonlijkheid waar doorheen de 
ahrimanische macht toegang had. Voornamelijk diens 
zogenaamde 14 punten zijn daar een gevolg van. 16) 
Hetzelfde wordt ook van Lenin gezegd. 17) en in zijn 
algemeenheid van het bolsjewisme, deze is ontstaan 
door ahrimanische inspiraties en incorporaties.

Woodrow Wilson

Vladimir Lenin

Twee leidinggevende 
pe r s oon l i j kheden , 
Wilson en Lenin, zijn 
gestorven met dezelfde 
z i ek te s ymptomen, 
beide aan verlamming 
(Duits: Paralyse), dat 
betekent, allebei boden 
ze een toegangspoort 
voor de ahrimanische 
machten. Deze dingen 
tonen toch aan, dat de 
wereldgeschiedenis 

ophoudt, wereldgeschiedenis te zijn, maar begint, een 
kosmische geschiedenis te worden. 17)

Met kosmische ge-
schiedenis wordt 
bedoeld dat wezens 
uit de geestelijke 
wereld, die niet direct 
bij de aarde horen, 
beginnen in te grijpen 
in de geschiedenis van 
de mensheid.

Dan kijkt Steiner 
terug naar Nietzsche 

en concludeert concreter wordend, dat deze zijn latere 
werk als schrijver door een incorporatie van Ahriman 
kon vervaardigen en dat deze de eigenlijke schrijver van 
een aantal van zijn werken was.

In deze tijd, waar zich het materialisme uitbreidt, dalen 
steeds meer engelen af en leven op aarde. Zij doen mee. 
Juist zij zijn het, die in bepaalde perioden, wanneer het 
menselijke bewustzijn vertroebeld is, zich incorporeren 
en op aarde werken. Een groot aantal van de wezens 
der engelen houd zich terug, maar degenen, die in 
overeenstemming met hun engelkarma het dichtst staan 
bij de ahrimanische machten, die houden zich niet terug, 
die incorporeren in mensen, duiken onder in mensen 
gedurende bepaalde tijden.
Dan ontstaat datgene, wat ik in de vorige uur daardoor 
gekenmerkt heb dat ik zei: er is nu zulk een mens op 
aarde, hij heeft menselijke capaciteiten, menselijke 
intelligentie, die hij praktiseert, misschien geniaal 
uitoefent, maar gedurende een bepaalde tijd, wanneer 
zijn bewustzijn vertroebeld is, neemt een ahrimanische 
engelintelligentie bezit van hem. Er kan dan het 
volgende verschijnsel zich voordoen: er is een mens, het 
lijkt zo, of het een gewoon mens is en zijn mens-zijn dit 
of dat schrijft. Nu kan het ahrimanische juist daardoor 
de mens benaderen, doordat deze de intelligente vormen 
opneemt… En daarom is het zo, dat Ahriman kan 
optreden als auteur. Hij bedient zich natuurlijk van een 
engelwezen. Hij kan als schrijver optreden.18)

In de eerste plaats  zijn er twee werken «Antichrist»en 
«Ecce homo»: dat zijn 2 werken, die Ahriman geschreven 
heeft niet Nietzsche, maar een ahrimanische geest, in 
Nietzsche geïncorporeerd. 
Daar trad nu Ahriman voor het eerst als schrijver op 
aarde op. 18)
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Friedich Nietzsche

Michaēl, degene die voorheen gezorgd heeft voor de 
val van de engelen uit de hemelse gewesten op de 
aarde. 2) De strijd die in de hemel begon, moet nu op 
aarde onder de mensen voortgezet en ook gewonnen 
worden. Maar zonder hulp van Christus en diens 
dienaar Michaēl kan dat niet lukken.

Zodat voor het einde van de 20e eeuw, als de 
beschaving niet in de volledige decadentie wil terecht 
komen, op aarde de Platonici van Chartres en de latere 
Aristotelici moeten samenwerken. 21)

De wereldoorlog met al zijn kwaadaardige bijwerkingen 
zal slechts het begin van nog meer kwaad zijn. Want de 
mensheid staat momenteel voor een grote eventualiteit: 
voor de mogelijkheid of alles in de afgrond te zien vallen, 
wat civilisatie is, of het door middel van spiritualiteit te 
verheffen, voort te zetten in de zin van, wat in de Michaēl-
impuls, die voor de Christusimpuls staat, ligt. 21)

De strijd van allen tegen allen zal een resultaat zijn 
van een succesvol ingrijpen van Ahriman in de 
samenleving:

Maar de technische, de commerciële cultuur heeft niet 
dit als waarheid, maar dat andere: waar twee of drie 
in mijn naam kibbelen, strijden en elkaar bevechten 
willen, daar ben ik midden onder hen. En dat zal steeds 
meer in het sociale leven binnenkomen. 22)

Dit in tegenstelling tot:
Streven moet de mens ernaar om het woord van Christus 
te realiseren:
Waar twee  in Mijn naam verenigd zijn, ben Ik in hun 
midden. 23)

Het is hier niet de plaats om in te gaan op de 
precieze aard van de geestelijke stromingen waarvan 
verwacht werd dat ze een belangrijke rol zouden 
moeten spelen bij de redding van de beschaving. 24) 
Maar het moge duidelijk zijn dat Steiner daar hoge 
verwachtingen van had.

Wanneer de spirituele vernieuwing 39), die ook het 
intellectuele tot in het spirituele kan opheffen, tegen het 
eind van de 20e eeuw optreedt. Dat dat gebeurt kunnen 
de mensen van de 20e eeuw zich niet veroorloven te 
verzuimen! Omdat echter alles heden van de vrije wil 
afhangt, zo hangt, dat dit optreedt- namelijk, dat de 
met elkaar verwante partijen kunnen incarneren ten 
bate van de vernieuwde spiritualisering van de cultuur 
van de 20e eeuw, ook daarvan af, of de antroposofische 
vereniging begrijpt, in de ware zin met overgave de 
antroposofie te onderhouden. 24)+25)

De tegenwoordige oorlogscatastrofe (14-18 red.) is nog 
maar het begin van de vernietigingsprocessen, die als het 
ware ritmisch zullen gaan optreden, en men zal gaan 

Steiner voorzag dat dat-
gene wat bij Nietzsche 
als eerste opgetreden is, 
tegen het eind van de 
20e eeuw, begin 21e eeuw 
enorm toegenomen zal 
zijn:

…tegenover de glanzende, 
schitterende, door de hele 20e 
eeuw heen optredende werk-
zaamheid van Ahriman 
als auteur. Hij zal op de 

vreemdste plaatsen zijn werken schrijven, ze zullen er echter 
zijn, deze werken zijn in opkomst, en zijn leerlingen vormt 
hij al. …….Op alle gebieden zal hij schrijven: schrijven zal 
hij op het gebied van de filosofie, poëzie, dramatiek, epiek, 
medicijnen, jurisprudentie, sociologie! Op alle gebieden zal 
Ahriman schrijven! Dat zal de situatie zijn, die de mensheid 
tegemoet moet zien tegen het einde van de 20e eeuw. 19)

In een volgend artikel zal ingegaan worden op 
enkele van deze geschriften 37) en op de situatie van 
de cultuur zoals deze aan het einde 20e eeuw, na een 
eeuw van ahrimanische voorbereidingen, begin 21e 
eeuw zou kunnen zijn volgens Steiner:

En zou de ontwikkeling maar doorgaan, deze 
konsekwenties verder uit te werken, we zouden aan het 
einde van de 20e eeuw aangekomen zijn bij de strijd 
van allen tegen allen, juist in die gebieden van de 
aardeontwikkeling waar zich de zogenaamde nieuwere 
beschaving heeft ontwikkeld. 20)

De mensen kunnen nog zulke mooie toespraken houden, 
nog zo veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt 
hebben, we zouden staan voor een oorlog van allen tegen 
allen. We zouden een mensheid zich zien ontwikkelen, die 
geen sociale instincten meer heeft, maar des te meer zou 
spreken over sociale dingen. 20)

We zien dat de inzichten over een -oorlog van allen 
tegen allen- sinds 1908 door de gebeurtenissen die 
in gang gezet zijn door de 1e wereldoorlog zeer veel 
dramatischer geworden zijn. Omstreeks de periode 
die door de millenniumwisseling gekenmerkt kan 
worden staat de mensheid voor of op een beslissende 
drempel.
Steiner heeft het over een spirituele beweging, die 
een tegenwicht moet leveren tegen het ahrimanische 
geweld. Deze beweging staat onder de inspiratie van 
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werken, afsturen. Het is immers een kinderlijke gedachte 
om te geloven dat op deze oorlogscatastrofe een duurzame 
vrede voor de mensheid op het fysieke plan kan volgen. 
Niets zal dit kunnen bewerkstelligen. 26)

Steiner als profeet van komende gebeurtenissen 
wordt maar al te vaak onderschat.

Over de rol van de Anglo-Amerikaanse broeder-
schappen is in een vorig artikel al e.e.a. gezegd.02) 
Maar we kunnen nog e.e.a. aanvullen:

Als de Anglo-Amerikaanse wereld de wereldheerschappij 
verwerft zal deze, zonder de driegeleding, cultuurdood 
en cultuurziekte over de wereld brengen, want deze zijn 
een gave van Asuras (40), zoals de leugen een gave van 
Ahriman is en de zelfzucht een gave van Lucifer. Aan 
deze dingen moet men het enthousiasme ontlenen, dat 
de vlam zal ontsteken om werkelijk wegen te vinden, 
om zo veel mogelijk mensen de ogen te openen. Voor 
degenen die inzicht in dit alles hebben gekregen, is het 
nu hun taak, de mensheid voor te lichten. Als ik door 
deze woorden enig gevoel in u heb kunnen opwekken 
voor de diepe ernst, die vandaag de dag in deze dingen 
ligt, dan heb ik misschien iets bereikt van wat ik graag 
zou willen.27)

In dezelfde voordracht zegt Steiner: Het moet de mensen 
van de huidige tijd begrijpelijk worden gemaakt hoe het 
economische leven om zo te zeggen helemaal aan de grond 
gekluisterd is, ingesponnen door een Anglo-Amerikaans 
denkpatroon en hoe het alleen maar kan opbloeien, als 
het in samenspel treedt met de hele wereld, met datgene 
waarvoor ook andere volken begaafdheden bezitten. 27)  
 

Rudolf Steiner heeft ook gesproken over het 
verbod op het individuele denken. Dit is inmiddels 
veel geciteerd, maar het wordt dan ook steeds 
actueler:  het grootste deel van de mensheid zal onder 
invloed van Amerika, van het westen, staan en zal een 
andere ontwikkeling tegemoet gaan. Niet lang nadat 
het jaar 2000 gekomen is, zal niet zozeer een direct 
verbod, maar toch een soort verbod op al het denken 
van Amerika uitgaan, een wet die tot doel zal hebben 
om al het individuele denken te onderdrukken. Met 
dit perspectief voor ogen moet de geesteswetenschap 
werkzaam zijn. Er moet net zo lang gezocht worden- 
en dan zal het gevonden worden- dat er tegen deze 
tendensen in de wereldontwikkeling voldoende 
tegenwicht kan bestaan.28) 

Het is inderdaad een vraagstuk of de antroposofische 
beweging substantieel in staat geweest is om in 
de ahrimanisch geworden cultuur een factor van 
betekenis te worden die een tegenwicht kan bieden. 
Daarover later meer. 37)

Incarnatie.

Nadat in het voorgaande 02) enkele voorbeelden 
genoemd zijn van ahrimanische incorporaties als 
voorbereiding op een daarop volgende daadwerkelijke 
incarnatie, gaan we nu in op datgene wat Steiner daar 
in 1919 over gezegd heeft.

Voordat hij concreet op deze incarnatie ingaat, plaatst 
hij het eerst in het perspectief van 2 andere incarnaties.

In het boekje -Luciferisch verleden en Ahrimanische 
toekomst- 08) beschrijft Steiner uitgebreid over een incar-
natie van Lucifer in een menselijk lichaam in China.

…. Een uiterst belangrijke gebeurtenis, die zich 
voltrok in het verre Azië in het begin van het derde 
voorchristelijke millennium. De terugschouwende, 
helderziende blik vindt daar de incarnatie van een 
bovenzinnelijk wezen in een mens – evenals bij de doop 
in de Jordaan een bovenzinnelijk wezen, de Christus, 
in de mens Jezus van Nazareth is geïncarneerd. Deze 
incarnatie, die in het begin van het derde millennium 
voor Christus plaatsvond, en die zelfs met de wetenschap 
van het schouwen, de inwijdingswetenschap, bijzonder 
moeilijk te vervolgen is, gaf aan de mensheid iets dat 
buitengewoon stralend en uitermate ingrijpend was. 
Eigenlijk was het de oude oerwijsheid, die de mensheid 
door deze incarnatie ontving.29)

In feite ziet de terugschouwende, helderziende blik daar 
een werkelijke mensheidsincarnatie van de luciferische 
macht.29)

Detail (Lucifer) uit houtsculptuur 
mensheidrepresentant

Daarna gaat Steiner in op zowel positieve en nega-
tieve gevolgen daarvan voor de mensheid.

Nu zagen wij, hoe er in het begin van het derde millennium 
voor Christus een incarnatie van Lucifer is geweest, en hoe 
ten tijde van het Mysterie van Golgotha de incarnatie van 
Christus plaatsvond. Op dezelfde wijze zal, enige tijd na 
ons huidige bestaan (1919 red.) weer ongeveer in het derde, 
nu onchristelijke millennium het wezen Ahriman in de 
westelijke mensheid incarneren.
Zo wordt de historische ontwikkeling van de mensheid 
gedurende bijna zesduizend jaar 03) aan de ene pool door 
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een luciferische incarnatie, aan de andere pool door de 
incarnatie van Ahriman begrensd; in het midden staat 
de incarnatie van Christus. Slechts in dit licht is het 
verloop van deze historische ontwikkeling werkelijk 
te begrijpen.(vet gedrukt  door auteur)
Lucifer is die macht, die in de mens alle dweepzieke, 
valse mystieke krachten oproept, alles wat de mens ertoe 
wil brengen zich boven zichzelf te verheffen. Hij wil in 
zekere zin het menselijk bloed fysiologisch chaotiseren, 
en zo de mens buiten zichzelf plaatsen.
Ahriman is de macht, die de mens nuchter, prozaïsch, 
bekrompen maakt, die hem verstart en tot bijgeloof van 
het materialisme brengt.
Nu is het wezenlijke van het mens-zijn de inspanning 
om het evenwicht te bewaren tussen de luciferische en de 
ahrimanische macht. En de Christusimpuls helpt de tegen-
woordige mensheid om dit evenwicht te bereiken. 29)

Nu zal er naast deze twee incarnaties – de luciferische in 
oude tijden en de incarnatie van Christus, die de eigenlijke 
zin van de aarde-ontwikkeling inhoudt – in een niet al te 
verre toekomst (1919 geschreven, red.) een derde komen. 
En deze derde incarnatie wordt in wezen al voorbereid 
door de richting waarin de gebeurtenissen van deze tijd 
zich bewegen……Wat thans op aarde wordt voorbereid 
en in een niet te verre toekomst zeker zal gebeuren, is een 
werkelijke incarnatie van Ahriman. 30)

Bovenstaande beschrijving kan helpen om een 
onderscheid te maken tussen deze twee wezens, die 
in de Bijbel Duivel en Satan genoemd worden, maar 
ook daar niet een en hetzelfde wezen zijn, zoals 
vaak gedacht word. De naam Ahriman is ontleend 
aan de benaming Angra Manyu, zoals deze in de 
vroegperzische literatuur genoemd werd. Een geest 
van de duisternis. Lucifer is dan een geest van het 
licht (lichtbrenger), maar van het valse licht. 

Steiner heeft de naam van deze Chinese Lucifer- 
incarnatie niet genoemd, maar onderzoekers die hun 
bevindingen gepubliceerd hebben in anthrowiki schrijven 
over een Chinese keizer met naam Huang Di of de gele 
keizer, maar de verwijzing daar dat Steiner zelf deze 
naam genoemd zou hebben is m.i. onterecht. 31)

In het kader van dit artikel is het niet de bedoeling 
dieper in te gaan op deze luciferische incarnatie. Voor 
literatuur die dat wel uitvoeriger doet zie verwijzing 
naar noot.32)

Kop van Ahriman door Steiner gemodelleerd 1914

Nu worden dergelijke dingen langdurig voorbereid. 
Vele tekenen wijzen erop, hoe de ahrimanische machten 
bezig zijn de mensheid voor te bereiden op de komst van 
Ahriman. Zij doen dit met een bepaald doel en daarom 
ook met bepaalde middelen. Zij willen dat de mensheid 
zich aan Ahriman zal uitleveren, als deze binnen de 
westerse beschaving zal verschijnen. Want zoals eens 
Lucifer in China, zoals Christus-Jezus in Voor-Azie 
in mensengestalte verscheen, zo zal ook Ahriman in 
mensengestalte verschijnen binnen de westerse beschaving 
– die dan nauwelijks meer zal lijken op de beschaving 
zoals wij die kennen. (1919 red.) 
Het is zinloos zich over deze dingen illusies te maken, 
Ahriman zal in mensengestalte verschijnen. Van belang 
is slechts, hoe hij de mensen aantreft, op welke wijze 
zij op zijn komst zijn voorbereid. En dan zijn er twee 
mogelijkheden; of de hele mensheid zal, dankzij zijn eigen 
voorbereidingen, hem volgen, ofwel zij zal hem kunnen 
weerstaan.
Nogmaals, het heeft geen zin in deze tijd geen zin, zich 
wat deze dingen betreft aan illusies over te geven. In 
zekere zin vluchten de mensen tegenwoordig voor de 
waarheid. Als men hen de waarheid in onverhulde vorm 
zou geven, zouden zij haar beschimpen en belachelijk 
maken. Maar ook als men hen de waarheid brengt in de 
vorm van bijvoorbeeld de driegeleding van het sociale 
organisme aanvaardt de grote massa haar niet. En juist 

Rechts Angra Manyu in 
gevecht met een koning.
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middelen die de ahrimanische machten kunnen gebruiken. 
Ahriman gebruikt het om als hij op aarde verschijnt, de 
grootst mogelijke aanhang te krijgen. Hoe meer de mensen 
aan de grote waarheden voorbijgaan, des te vruchtbaarder 
zal Ahrimans incarnatie kunnen zijn.29)

Maar dan zal er echter een tijd komen, waar net zo als 
in het oosten Lucifer zich in een aardse persoonlijkheid 
eenmaal belichaamd heeft om juist het christendom 
voor te bereiden bij de heidenen, er in het westen ook 
net zo de aardse belichaming van Ahriman zich  zal 
voltrekken. Deze tijd gaan we tegemoet. Objectief 
gezien zal Ahriman op de aarde lopen. Zo waar als 
Lucifer gelopen heeft en Christus gelopen heeft, objectief 
als een mens, zal Ahriman in het bezit van ongehoorde 
aardse verstandskrachten op de aarde lopen. Wij mensen 
hebben niet de opgave, de incarnatie van Ahriman te 
verhinderen, maar we hebben de opgave, de mensheid zo 
voor te bereiden dat Ahriman op de goede manier ingeschat 
wordt. Want Ahriman zal zijn verantwoordelijkheden 
hebben, hij zal het een en het andere moeten doen, maar 
de mensen zullen op de juiste manier moeten beoordelen 
en gebruiken wat door Ahriman in de wereld komt. 
Dat zullen ze alleen maar kunnen als ze nu op de juiste 
manier kunnen inspelen op datgene wat Ahriman nu al 
vanuit de andere wereld naar de aarde stuurt, zodat hij 
eenmaal op aarde kan optreden. Dat mag niet gebeuren. 
Ahriman mag niet op aarde zo werken, dat hij niet 
opgemerkt wordt; men moet hem in zijn eigenaardigheid 
volledig herkennen, men moet hem met vol bewustzijn 
tegemoet kunnen treden.34)

Een probleem kan nog opduiken bij de interpretatie 
van het woord incarnatie. 
Mensen reïncarneren, na een voorbereidingstijd in 
het voorgeboortelijke en nadat ze eerder belichaamd 
zijn, verenigt hun spirituele kern zich opnieuw met 
een fysiek menselijk lichaam dat door een ouderpaar 
ter beschikking wordt gesteld.
Bij dat reïncarnatieproces zijn allerlei geestelijke 
wezens betrokken en de gereïncarneerde mens 
bestaat tenslotte ook uit meerdere wezensdelen.
Bij de incarnatie van bovengenoemde geestelijke 
wezens (Lucifer, Christus, Ahriman) is het anders, 
de incarnatie is eenmalig in tegenstelling tot de 
herhaalde menselijke reïncarnatie. Ook betreft 
het hier geen menselijke geesten, doch geesten uit 
hogere engelen-hiërarchieën en zelfs nog daarboven 
uit (Christus).
Steiner heeft de incarnatie van Christus zeer uitvoerig 
beschreven;35) over de voorbereidingen in het fysieke 
voorgeslacht (het verhaal van de stamboom van de 2 
Jezuskinderen, voorchristelijke offers, Adam en grote 
ingewijden die erbij betrokken zijn zoals Zarathoestra, 

Boeddha, Krishna, Johannes, Michaēl en wezens o.a. 
uit de hiërarchie der Elohim.) E.e.a. culmineert in de 
doop in de Jordaan, waar de god Christus zich met 
de mens Jezus verbindt (die dan 30 jaar oud is) als 
Christoforus, als Christusontvanger.
Dit proces vindt een voortzetting in de 
daaropvolgende 3 jaar, culminerend in het mysterie 
van Golgotha.
Van de incarnatie van Lucifer vernemen we 8) dat 
deze ongeveer in het 40e levensjaar van de mens die 
zijn drager werd plaatsvond.
Van de incarnatie van Ahriman mogen we ook 
verwachten, dat deze nog niet volledig plaatsvindt 
bij de geboorte maar ook op latere leeftijd, bijv. het 
30e of 33e levensjaar. Als in het profetische verhaal 
van Solowjow de hoofdpersoon een soort inwijding 
ontvangt bij een afgrond, dan is dat omstreeks 
dezelfde leeftijd en pas als de tijd er rijp voor is. 36)

Maar een dergelijke incarnatie als die van Ahriman 
wordt net zo goed ook langdurig voorbereid. Zowel 
op het vlak van de maatschappelijke structuur als 
op het vlak van de lichamelijkheid en de daarbij 
behorende wezensdelen moet er voorwerk verricht 
worden, door een keur aan geestelijke wezens.

In een volgend artikel 37) zal ingegaan worden op 
Ahrimans voorbereiding en de hulpmiddelen om 
de infrastructuur gereed te maken voor de triomf 
van zijn komende incarnatie.

Verwijzingen en noten.

Als er onderstaand naar een boek van Rudolf Steiner 
verwezen wordt, gebeurt dat aldus:
GA177 14-10-1917, wat dan betekent: in de Gesamt Ausgabe 
van de Rudolf Steiner Verlag Dornach Schweiz, is dit nummer 
177 en wel de voordracht van 14 oktober 1917.
Eventuele Nederlandse vertalingen zijn hier te vinden:
http://www.christofoor.nl/cgi-bin/showpage.
cgi?section=9&page=2 

alle schuin geplaatste tekst in dit artikel is citaat.

1. Apokalyps nu, zomer 2011- de triomf van Ahrimans 
komende incarnatie (deel 1)

2. Apokalyps nu, oktober 2010- Christus en de 
tegenstrevende machten.

3. In het boekje van Hans Peter van Manen – wanneer 
verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman 
(Perun Boeken ISBN:978-90-76921-18-1)  is er een 
samenvatting gegeven van een aantal van deze 
voorwaarden, in een derde deel van dit artikel, zal 
e.e.a. Nog iets nader uitgewerkt worden

4. Voor een beschrijving van het roofkapitalisme zie: de 
Shock Doctrine van Naomi Klein (ISBN 978 90 445 1573 2).
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5. Mammon in de Bijbel de (af )god van het geld: 
Evangelie volgens Matteüs  6:24:  "Niemand kan 
twee heren dienen: hij zal het eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan 
het ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet 
God dienen én de mammon." Naast de genoemde 
tekst staat het woord nog in Lucas 16: 9, 11 en 13.

6. GA 177 die spirituellen Hintergruende der ausseren 
Welt, Der Sturz der Geister der Finsternis 1917

7. GA 178 Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der 
Seele des Menschen 1917

8. Luciferisch verleden Ahrimanische toekomst, Vrij 
Geestesleven ISBN 90 6038 108.4

9. Diverse banden uit: Esoterische Betrachtungen 
Karmischer Zusammenhaenge GA 235~240, in 
Nederlandse vertaling zie bovenstaande link naar 
Christofoor

10. GA346, -Apokalyps en priesterschap- (onlangs in Neder-
landse vertaling uitgekomen ISBN:  9789060385500 
Christofoor- Werken en voordrachten.)

11. GA 26 Anthroposophische Leitsätze. Der Erkenntnisweg 
der Anthroposophie – Das Michaēl Mysterium (1924/1925)

12. Thema incarnatie van Ahriman van andere auteurs: 
zie de bijlage van het in noot 3 genoemde boek 
van van Manen met aan het slot een samengesteld 
overzicht door Paul Heldens.

13. http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler en 
http://members.home.nl/keesdebrouwer/eerste_
wereldoorlog/04_op_het_slagveld.htm

14. GA 237 03-08-1924 zie noot 09
15. GA 237 04-08-1924 1924 zie noot 09
16. GA 178 16-11-1917 zie noot 07
17. GA 260a-1924-1925 Die Konstitution der 

Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft…
18. GA 237 08-08-1924 zie noot 09
19. GA 240 20-07-1924 zie noot 09
20. GA 206 06-8-1921 Menschenwerden, Weltenseele 

und Weltengeist
21. GA 240 27-8-1924 zie noot 09
22. GA 177 6-10-1917 zie noot 06
23. Mattheüs 18:20, 
24. Over deze geestelijke stromingen heeft Hans 

Peter van Manen geschreven in het boek: 
Christussucher und Michaēldiener –ISBN 3-7235-
0291-1 en Malte Diekmann in het boek: der Kreis der 
Mysterienstrōmungen – ISBN 3-935492-00-6 Verlag 
am Michaēelshof

25. GA 240 18-07-1924 zie noot 09
26. GA 193 04-11-1919 zie noot 08
27. GA 194 15-12-1919 de opdracht van Michaēl als 

leidende geest van onze tijd.
28. GA 167 0-04-1916 Gegenwaertiges und Vergangenes 

im Menschenleben
29. GA 193 27-10-1919. Zie noot 08
30. GA 193 01-11-1919. Zie noot 08
31. http://wiki.anthroposophie.net/Huangdi 

http://wiki.anthroposophie.net/Luzifer
32. Luzifer, Facetten eines verfuehrers- Urachhaus Verlag 

ISBN 3-8251-7063-2
33. GA 191 1-11-1919? Soziales Verständnis aus 

geisteswissenschaftlicher Erkenntnis
34. GA 195 28-12-1919 Weltsilvester und 

Neujahrsgedanken
35. Steiner heeft verspreid over zijn levenswerk veel 

mededelingen gedaan over het incarnatieproces van 
Christus , eigenlijk te veel om hier op te noemen. Maar 
Emil Bock heeft in diverse boeken e.e.a. verzameld. 
Daarvan noem ik er hier slechts 2: Tussen Betlehem 
en Jordaan en  Van de Jordaan tot Golgotha, beiden 
uitgeverij Christofoor. In de bronvermeldingen van deze 
boeken is weer verwezen naar allerlei andere bronnen. 
De schrijver Oskar Kürten, heeft dit thema zeer 
uitvoerig uitgediept in de volgende boeken:
-Der Sonnengeist Christus 
-Der Sohnesgott, der Logos und die Trinitaet 
-Jesus von Nazareth, en 
Der Mernschensohn und der kosmische Christus, 
allen Verlag Die Pforte Basel

36. Apokalyps nu zomer 2011 voorjaar en zomer –korte 
vertelling van de Antichrist van Solowjow. 2 delen

37. De triomf van Ahrimans komende incarnatie (deel 3), 
voorjaar 2012.

38. Oorlog van allen tegen allen door Steiner in 1908 
aldus beschreven: Zo zal het ”ik” de belofte zijn voor het 
hoogste doel van de mensen.(Duits: So wird das Ich das 
Unterpfand sein des höchsten Zieles des Menschen.) 
Maar zo is het echter tegelijkertijd, wanneer het de 
liefde niet vindt, wanneer het zich verhardt, de verleider, 
die hem in de afgrond stort. Dan is het datgene, wat de 
mensen van elkaar scheidt, wat ze oproept tot de grote 
oorlog van allen tegen allen, niet alleen tot de oorlog 
van volken tegen volken, want het volksbegrip zal dan 
helemaal niet meer de betekenis hebben, die dit heden 
heeft, maar tot oorlog van de individuen tegen de 
individuen op de meest uiteenlopende gebieden van 
het leven, tot oorlog van de standen tegen de standen, 
de kasten tegen de kasten, de geslachten tegen de 
geslachten. Op alle gebieden van het leven zal het ”ik” 
tot twistappel worden, en daarom kunnen we zeggen, 
dat het “ik” enerzijds tot het hoogste en anderzijds 
tot het diepste kan voeren, daarom is het een scherp 
tweezijdig snijdend zwaard.(GA 104 25-06-1908) 
 

M.a.w. als alle mensen egoïsten zijn en dat 
tegenover elkaar laten gelden, dan is er zo'n strijd....    

39. De spirituele vernieuwing waarover Steiner spreekt 
en die zo broodnodig is om een heerschappij van 
Ahriman het hoofd (en hart) te kunnen bieden, zal 
in het kader van een apart artikel over het jaar 2012 
en de Maya voorspellingen later nog aan de orde 
komen.

40. Voor het verschil en overeenkomst tussen 
ahrimanische en asurische wezens, zie noot 37

Met dank aan het correctiewerk van Anneke……..

Wordt vervolgd.

NB er wordt voorzichtig gedacht aan het bundelen van 
deze reeks artikelen in een boekje, nadat deze in apo nu 
verschenen zijn;

•	 Het grootste geheim van ons tijdperk
•	 Christus en de tegenstrevende machten
•	 De triomf van Ahrimans komende incarnatie1)

•	 De triomf van Ahrimans komende incarnatie2)

•	 De triomf van Ahrimans komende incarnatie3)+37)

•	 Het jaar 2012, de Maya kalender en de verwachting 
van een nieuw spiritueel tijdperk 39)

•	 N.t.b.
Mochten er lezers zijn, die i.v.m. het bovenstaande 
voorstellen hebben tot verbetering of aanvullingen 
van genoemde artikelen, ze kunnen de auteur mailen 
kees.kromme@kpnmail.nl

Triomf (2)
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De Globalisering van de Oorlog

door Michel Chossudovsky en Finian Cunningham

"De ontplooiing van de strijdkrachten van de VS en de NAVO 
gebeurt gelijktijdig in verschillende regio's van de wereld. Het 
beginsel van de "Lange Oorlog" karakteriseert de militaire 
doctrine van de VS al sinds het einde van Wereldoorlog II." Onder 
de regering Truman werden, eind jaren 1940 aan het begin van 
de Koude Oorlog, voor het eerst plannen gemaakt voor militaire 
Wereldheerschappij ten behoeve van een imperialistisch  project.
In september 1990, een paar weken nadat Saddam Hoessein 
Koeweit binnenviel, hield president en opperbevelhebber 
George Herbert Walker Bush een historische toespraak 
voor de gezamenlijke vergadering van Congres en Senaat 
waarin hij een Nieuwe Wereldorde proclameerde, oprijzend 
uit de puinhopen van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie. 
Bush Senior schilderde een wereld van "vreedzame 
internationale samenwerking", een wereld, niet langer 
gegijzeld in de confrontatie tussen concurrerende 
supermachten, overschaduwd door de doctrine van 
"wederzijds verzekerde vernietiging", zo kenmerkend voor 
het tijdperk van de Koude Oorlog.
Bush verklaarde pathetisch, dat in het tijdperk na de Koude 
Oorlog: "Een nieuw partnerschap is begonnen, en dat we nu in 
een unieke en buitengewone tijd leven. De crisis in de Perzische 
Golf, hoe ernstig ook, biedt een zeldzame kans op een historische 
periode van samenwerking. Uit deze getroebleerde tijden kan 
een nieuwe wereldorde oprijzen: een nieuw tijdperk, minder 
beheerst door terrorisme, ferm op weg naar gerechtigheid en 
zekerder in de queeste naar vrede. Een tijdperk waarin alle 
naties van de wereld, oost en west, noord en zuid, kunnen 
opbloeien en in harmonie kunnen leven."
Toespraken van Amerikaanse presidenten zijn gewoonlijk 
gelardeerd met cynische dooddoeners en contradicties, die 
niet voor zoete koek aangenomen moeten worden. Want 
het was pas maanden eerder, dat zijn land in december 1989 
Panama was binnengevallen. Hierbij kwamen duizenden 
mensen om en bedreef er misdaden vergelijkbaar met die 
waarvan Saddam Hoessein beschuldigd en zogenaamd 
verantwoordelijk zou worden gehouden, toen Bush zo 
stond te hameren op internationaal recht en gerechtigheid.
En in 1991 ontketenden de VS en de NAVO, onder een 
"humanitaire" dekmantel een langdurige oorlog tegen 
Joegoslavië, die resulteerde in de vernietiging, fragmentatie 
en verarming van een heel land.
Niettemin is het leerzaam, om het manke visioen van Bush’ 
"Nieuwe Wereldorde" te gebruiken als referentiepunt voor 
de dramatische veranderingen van de wereld in de eerste 
jaren van de zogenaamde post-Koude-Oorlog-periode en 
met name hoe compleet de huidige internationale opstelling 
van de VS onder de regeringen van Clinton, G.W. Bush Jr 
en Obama is gedegenereerd.
De belofte van wereldvrede van Bush Sr heeft, in de nasleep 

van de Koude Oorlog, een tijdperk geopend van continue 
oorlogsvoering begeleid door een proces van economisch 
verval, maatschappelijke vernietiging en degradatie van het 
milieu. Ironisch genoeg werd dit concept van vreedzame 
internationale samenwerking en partnerschap gebruikt 
om, nadat Irak in 1990 Koeweit was binnengevallen, 
de Golfoorlog te ontketenen, om de "soevereiniteit van 
Koeweit te verdedigen" en het "internationaal recht 
overeind te houden".

Mondiale Oorlogsvoering
We hebben van doen met een mondiale militaire agenda, 
namelijk, de Mondiale Oorlogsvoering. Verre van een wereld 
van vreedzame samenwerking, leven we in een ontmenselijkte 
wereld van permanente oorlogen,  oorlogen die worden 
gevoerd in weerwil van het internationaal recht en ingaand 
tegen de algemene opinie en belangen. Verre van "tijdperk 
zekerder in de queeste naar vrede" zien we een wereld die 
meer lijkt op het 1984 van George Orwell, in de ban van 
onophoudelijk conflict, onveiligheid, autoritair toezicht, 
dubbeldenken en publieke hersenspoeling.
Voor veel burgers is het een probleem dat "dubbeldenken" en 
"hersenspoeling" zo diep zijn ingebed en worden uitgezaaid 
door de massamedia, inclusief de zogenaamde kwaliteitsmedia 
van de vrije pers zoals de ‘New York Times’ en ‘The Guardian’.

Het post-9/11 tijdperk: De Amerikaanse Doctrine van 
de Preventieve Oorlog
De 9/11 aanvallen op het World Trade Center en 
het Pentagon, vermeend gesponsord door Al Qaida, 
speelden een centrale rol in de vorming van de publieke 
opinie. Een van de hoofddoelen van oorlogspropaganda 
is het "fabriceren van een vijand". Een "externe" vijand, 
gepersonifieerd in Osama bin Laden "bedreigt Amerika".
Een preventieve aanval op de "islamitische terroristen" 
moet het Vaderland beschermen. De werkelijkheid wordt 
op haar kop gezet: Amerika ligt onder vuur. In de nasleep 
van 9/11 diende de creatie van deze "externe vijand" om 
de werkelijke economische en strategische doelen van de 
door Amerika geleide oorlogen in het Midden-Oosten 
en Centraal-Azië te verdoezelen. Gevoerd op grond van 
zelfverdediging, wordt de preventieve oorlog voorgesteld 
als een "rechtvaardige oorlog" met een humanitair mandaat.

Het beeld van "externe vijand" Osama bin Laden in de 
gangbare media
Vanaf het begin van de Sovjet-Afghaanse oorlog in de 
vroege jaren 1980, steunde het inlichtingen-apparaat van de 
VS de vorming van "islamitische brigades". De propaganda 

Globalisering oorlog
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probeert de geschiedenis van Al Qaida uit te wissen, de 
waarheid te verkrachten en "bewijs te vernietigen" over hoe 
deze "Externe vijand" was gefabriceerd en omgevormd tot 
"Vijand Nr 1". De geheime diensten van de VS hebben hun 
eigen terroristische organisaties opgericht, en tegelijkertijd 
roepen zij alarm over diezelfde organisaties. Ondertussen 
is een multimiljarden programma opgezet om "achter deze 
terroristen aan te gaan".
In plaats van "oorlog" of "staatsterrorisme" praat men ons 
van "humanitaire interventie" gericht tegen "terroristen". 
In plaats van "aanval" praat men ons van "verdediging" of 
"bescherming". In plaats van "massamoord" praat men ons 
van "bijkomende schade".
Er heerst een scherpe scheiding tussen goed en kwaad. De 
bedrijvers van oorlog worden opgevoerd als slachtoffers. 
De publieke opinie wordt misleid: "We moeten het kwaad 
in al zijn vormen bestrijden om de Westerse levensstijl 
te bewaren". Het ontmaskeren van de "Grote Leugen", 
ingegeven door winstbejag, die de oorlog voorstelt als een 
humanitaire onderneming, betekent het ontmaskeren van 
een crimineel plan voor mondiale vernietiging. Deze op 
winst beluste militaire agenda vernietigt de menselijke 
waarden en vervormt mensen tot onbewuste zombies.

Woekerend militarisme: "Oorlog is Normaal"
We leven echt in een wereld gekenmerkt door "De 
Globalisering van een Oorlog" geleid door dezelfde staten 
die zichzelf proclameren als verdedigers van democratische 
rechten en van het internationaal recht. De hoofdrolspeler 
in deze gemondialiseerde oorlog is de VS. De VS samen 
met de bondgenoten in de NAVO, waaronder Engeland, 
Frankrijk, Canada, en Duitsland, evenals een reeks van 
agenten - zoals de Arabische staten aan de Perzische Golf 
- maken zich nu sterk om overal ter wereld toe te slaan.
Opgemerkt moet worden dat President Barack Obama's 
retoriek op een tour in de Pacific-Aziatische regio in 
november 2011, beladen was met oorlogszuchtige 
uitlatingen richting China, waarin hij dat land afschilderde 
als een militaire bedreiging voor het halfrond, waarmee de 
VS de confrontatie zullen aangaan. Obama's agressieve 
retoriek tegenover Beijing zou breed gezien moeten worden 
als ongehoord en onacceptabel, maar de berichtgeving in 
de Westerse massamedia verandert het ophitsen tot oorlog 
van de Amerikaanse president in een normaal, redelijk 
discours.
Dit woekerend militarisme wordt gerationaliseerd met 
een assortiment van schijnbaar acceptabele smoezen: 
de wereld veiligstellen voor "islamitisch terrorisme", 
zoals in Afghanistan; het behoeden van de wereld voor 

massavernietigingswapens, zoals in het Irak van Saddam 
en nu in Iran; verdediging van de mensenrechten, zoals 
in Libië; humanitaire interventie, zoals in Somalië; en 
de bescherming van kleine staten, zoals de confrontatie 
met China ten behoeve van de Zuid-Aziatische landen, 
of de bouw van een verdedigingssysteem met ballistische 
raketten langs de Oost-Europese grenzen met Rusland. 
En ook deze keer spelen Westerse massamedia weer een 
reusachtige rol in het rationaliseren van het irrationele, het 
normaliseren van het abnormale, het rechtvaardigen van 
het onrechtvaardige – net als het Ministerie van Waarheid 
in het boek van Orwell, 1984.
We zouden deze smoezen voor zoete koek kunnen 
aannemen en proberen een wereld van schijnbaar 
chaotische conflicten te "normaliseren", zoals de Westerse 
massamedia ons willen laten doen. Of we kunnen er voor 
kiezen de wereld te zien zoals zij werkelijk is, een wereld 
waar zulke oorlogen en oorlog voeren juist opgevat 
worden als schoffering van het internationaal recht en van 
menselijke verhoudingen.
Het is onze bedoeling de burgers zich te laten bevrijden van 
het geïndoctrineerde dubbeldenken "oorlog is normaal". 
We willen aantonen dat de VS en zijn bondgenoten een 
agenda van "algehele dominantie" afwerken waarin het 
geen land is toegestaan, zich aan overheersing door de VS 
en zijn bondgenoten te onttrekken, op straffe een oorlog 
tegen zich af te roepen. De dynamiek van een mondiale 
wereld heeft diepe historische wortels in het imperialisme 
van kapitalistische regeringen. Rivaliteit over grondstoffen 
voor de kapitalistische economieën en de geopolitieke 
controle lagen aan de wortels van Wereldoorlog I en 
Wereldoorlog II - zie de essays van Jacques R. Pauwels over 
de rol van corporatief Amerika bij de ondersteuning van 
zowel Engeland als Nazi-Duitsland. Dezelfde drijvende 
kracht zat achter de talloze invasies en uitgelokte oorlogen 
door de VS in Zuid-Amerika, Azië en Afrika sedert 
Wereldoorlog II onder het mom van "verdediging van de 
vrije wereld tegen het Duivelse Sovjet Imperium".
Maar toen door de ineenstorting van de Sovjet-Unie het 
tegenwicht verdween, konden de VS en zijn bondgenoten 
afgelopen twee decennia hun gang gaan bij het opleggen 
van imperialistische overheersing. Die dynamiek is 
alleen nog maar sterker geworden door de economische 
uitputting van de kapitalistische mogendheden sedert het 
uitbreken van de financiële crisis in 2008. De opkomst 
van het militarisme kan, inderdaad, gezien worden als een 
compenserend gevolg van hun economisch verval - een 
verval dat structureel is en veel verder gaat dan alles wat 
beschouwd kan worden als het gebruikelijke einde van een 
cyclus in de economie.
We zijn waarschijnlijk getuige van een historische 
ineenstorting in het kapitalistisch systeem, veel groter in 
omvang dan de Grote Depressie. En daarmee wordt de 
opkomst van het militarisme van veel grotere betekenis. 
Cruciaal voor de mondiale controle over de bodemschatten 
zijn de grondstoffen voor energie: olie en gas. Of het nu 
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gaat om de oorlog in Irak, Afghanistan of Libië, of de 
confrontatie met Iran, China, Rusland en Venezuela, 
het gaat altijd om dit levensbloed van de kapitalistische 
economie. Alle andere gekozen smoezen dienen slechts 
om ons voor het lapje te houden, hoewel de massamedia 
dat fel zullen bestrijden.

Stappenplan naar Wereldoorlog III
De plannen voor het lanceren van een totale oorlog 
met kernwapens tegen Iran waar 's werelds grootste 
olievoorraden - na Saoudi-Arabië en Irak - liggen, liggen 
al sinds 2005 op de tekentafels van het Pentagon. Als een 
dergelijke oorlog van de grond komt, zal heel de regio van 
het Midden- Oosten en Centraal-Azië in vuur en vlam 
schieten. Dan zou de mensheid een derde wereldoorlog 
krijgen te verduren.
Het is ongelooflijk, maar het zeer reële gevaar van een 
Derde Wereldoorlog is geen voorpaginanieuws. De 
massamedia hebben een diepgaande analyse en het 
debat over de implicaties van deze oorlogsplannen 
buitengesloten. De ontketening van Wereldoorlog III zal 
tegen die tijd omschreven worden als een "no-fly zone", 
een operatie onder NAVO's verantwoordelijkheid tot 
bescherming (R2P) met minimale "zijdelingse schade" of 
als "chirurgische" strafbombardementen tegen specifieke 
militaire doelen, die zowel bedoeld zijn om de "mondiale 
veiligheid" als wel de "democratie" en de "mensenrechten" 
in het op de korrel genomen land te bevorderen.

"Humanitaire interventie" van de NAVO
Een mandaat vastgelegd in een ICISS rapport over R2P 
(Responsibility to Protect)
De publieke opinie is grotendeels niet op de hoogte van 
de ernstige implicaties van deze oorlogsplannen waarin 
het gebruik van kernwapens wordt overwogen, en dat, 
ironisch genoeg, tegen de niet bestaande kernwapens van 
Iran. Bovendien voorziet de militaire technologie van de 
21ste eeuw in een reeks geavanceerde wapensystemen wier 
vernietigingskracht de nucleaire slachtingen van Hiroshima 
en Nagasaki verreweg in de schaduw stellen. Laat ons niet 
vergeten, dat de VS het enige land is dat kernwapens heeft 
ingezet tegen burgers.
De militarisering op wereldschaal wordt handen en voeten 
gegeven via de structuur van het Opper-Commando van 
het Amerikaanse leger: de hele planeet is opgedeeld in 
geografische leger-commando's die onder controle staan 
van het Pentagon.
Volgens voormalig NAVO-commandant Generaal Wesley 
Clark bestaat het militaire stappenplan van het Pentagon 
uit een reeks van opeenvolgende oorlogstonelen: "[De] 
vijfjarige campagne [behelst]... in totaal zeven landen, 
te beginnen met Irak, dan Syrië, Libanon, Libië, Iran, 
Somalië en Soedan." Net als een kankergezwel zaait de in 

2003 begonnen oorlog tegen Irak zich uit tot een mondiale 
verzieking.
Terwijl ‘The New York Times’ en andere massamedia 
15 december 2011 bejubelen als de markering van het 
"officiële" einde van de bijna negen jaar geduurd hebbende 
oorlog van de VS tegen Irak, zal in werkelijkheid dat 
verwoeste land in de afzienbare toekomst een Amerikaans 
oorlogstoneel blijven. Militaire adviseurs en huursoldaten 
van het Pentagon zullen daar blijven en het volk van 
Irak zal nog generaties lang met de erfenis zitten van het 
door de VS opgedrongen conflict en barbarij. De "schrik 
en vrees" campagne van het Pentagon in Irak mag dan 
zijn afgezwakt, maar de repercussies en de misdadige 
precedenten blijven nog steeds voortduren, niet alleen in 
Irak, doch in de grotere regio en in toenemende mate over 
heel de wereld.
Het project uit 2000 voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw 
(PNAC), dat de ruggengraat vormde voor de agenda van 
de NeoCons, was gericht op het "voeren van een oorlog 
zonder grenzen". De duidelijk uitgesproken bedoeling 
van het PNAC was om gelijktijdig op een veelvoud van 
grote oorlogstonelen in verschillende regio's van de wereld 
te vechten en beslissend te winnen, alsook politietaken 
op zich te nemen in verband met het beveiligen van de 
omgeving in kritieke regio's. Dat betekent wereldwijd 
militair georganiseerd politietoezicht en interventionisme, 
waaronder geheime operaties gericht op "regime change".
Dit duivelse door de NeoCons opgestelde militaire project 
werd al in het allereerste begin van het aantreden van 
de regering Obama aangenomen en in werking gesteld. 
Met een nieuw team van beleidsmakers op militair en 
buitenlands gebied, is Obama stukken effectiever in het 
opvoeren van de militaire escalatie, dan zijn voorganger 
in het Witte Huis, George Bush Jr, die kort geleden 
door het Oorlogsmisdaden Tribunaal van Kuala Lumpur 
veroordeeld is wegens "Misdaden tegen de Vrede".
Deze continuïteit in de uitvoering van de militaire agenda 
bewijst nog maar eens dat de twee regerende partijen 
in de VS, de Democraten en de Republikeinen, slechts 
de twee gezichten zijn van een centraal geleid militair-
industrieel complex dat zich niets gelegen laat liggen aan 
de opvattingen, verwachtingen en de belangen van het 
Amerikaanse electoraat.

(noot redaktie ApoNu!: Bovenstaand artikel is grotendeels 
overgenomen van een groter interactieve reader dat 
op internet gepubliceerd is. Voor het gehele artikel 
verwijzen we naar: Uitpers nr. 139, 13de jg., februari 2012;  
www.uitpers.be)
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Mission Statement Apokalyps nu!

Een kleine westerse machtselite is bezig de we-
reld naar haar hand te zetten. Zij gebruikt daartoe 
diverse instrumenten. Zij houdt geen rekening 
met de individuele wil en vrijheid van mensen. 
Zij veracht de menselijke vrijheid en waardig-
heid door het voeren van geënsceneerde oorlo-
gen, het beheersen van de belangrijkste geld– en 
energiestromen in de wereld, het manipuleren 
van het bewustzijn van mensen door de media tot 
haar spreekbuis te maken, het naar eigen belie-
ven omverwerpen van al dan niet democratisch 
gekozen regimes, het opzetten van volkeren en 
culturen tegen elkaar, etc. etc. Haar stromannen 
en trawanten zitten op belangrijke posten in de 
wereld van politiek, industrie en cultuur. Daar-
bij wordt een tendens zichtbaar om alle gebieden 
van de samenleving centralistisch aan te sturen 
en een nieuwe Wereldorde te creëren, ongeacht 
of zij zich openbaart als ‘traditionele dictatuur’ of 
moderne parlementaire democratie naar westers 
model. De eenheidsstaat kent vele gedaanten.

De kern van deze westerse elite, maakt deel uit 
of staat onder invloed van zogenaamde in het 
verborgen opererende ‘occulte loges’ en stelt de 
daar aanwezige spirituele inzichten op het ge-
bied van mens- en wereldontwikkeling in dienst 
van machtspolitieke doeleinden. 

“Apokalyps nu!” wil door middel van artikelen 
de invloed van deze machtselite zichtbaar ma-
ken, ingaan op actuele ontwikkelingen en waar 
nodig diep in de historie duiken om langlopende 
ontwikkelingen te duiden. 

In een tijd waarin uitsluitend het weeg- en meet-
bare, de harde feiten, het primaat van onze tijd 
schijnt te hebben, willen we ingaan op de geeste-
lijke, spirituele achtergronden van onze tijd.

Aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw, aan 
de vooravond van de dramatische gebeurtenis-
sen die leidden tot de 1e Wereld Oorlog, en in 
een tijd waarin het materialistische wereldbeeld 
en de materialistische wetenschap tot volle was-
dom waren gekomen, bracht Rudolf Steiner zijn 
Geesteswetenschap ook wel Antroposofie ge-
naamd in de openbaarheid. 

APOKALYPS NU!

Steiners Antroposofie wilde noch een nieuw 
geloof noch een nieuw dogma in de wereld zet-
ten. Vanuit een levende verbinding met een voor 
hem vanzelfsprekende wereld van de Geest, die 
de materiële wereld doordringt en waaraan zij 
haar bestaan ontleent, werd een spiritueel mens- 
en wereldbeeld beschreven dat voor een ieder 
met het volle verstand en een gezond waarheids-
gevoel op te nemen is. Als antwoord op de be-
doelingen van boven beschreven Anglo-Ame-
rikaanse loges, en de sociale chaos die hiervan 
uitging en uitgaat, ontwikkelde Rudolf Steiner 
in 1917 de idee van de ‘driegeleding van het so-
ciale organisme’, een sociale structuur waarin de 
moderne mens zichzelf als vrijheidsimpuls in het 
cultureel-geestesleven, als broederschapimpuls 
in het economische leven en als democratische 
impuls in het rechtsleven, kan herkennen. Géén 
centralistisch geordende eenheidsstaat dus maar 
een driegeleding waarin de drie gebieden van 
de samenleving geordend zijn naar haar eigen 
wetmatigheden: Vrijheid als noodzaak voor de 
waardige ontwikkeling van de mens in het gees-
tesleven (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur), 
Gelijkheid in het rechtsleven (het begrensde 
gebied van de staat waar de democratische im-
puls op zijn plaats is) en Broederschap in het 
economische leven (het gebied van de economie 
waar op basis van associaties, werkelijk zakelijk 
kan waargenomen worden wat de behoeften van 
de mensen zijn en waarin de overheid géén rol 
speelt).

De opgave van Europa ligt niet in het blindelings 
volgen van boven beschreven westerse macht-
simpulsen. De helende kracht, die van Europa 
zou kunnen uitgaan, zal uitsluitend kunnen lig-
gen in het doorgronden van de werkelijke krach-
ten die liggen achter het westerse machtsstreven 
op basis van een modern spiritueel denken. Het 
kweken van gevoelens van afgunst en haat tegen 
welk volk dan ook is ons vreemd. De impulsen 
die van de westerse loges uitgaan, staan recht-
streeks tegenover de belangen van de ‘eigen’ wes-
terse volkeren en dienen daarom in het juiste 
licht gezet te worden.
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