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Inleiding
Colofon

Michaël met draak

Zeer gewaardeerde lezer,

Het is verheugend om te zien dat een aantal schrijvers in dit 
nummer, wederom de moed hebben gehad om op geheel eigen 
wijze, kleur te geven aan dit zomernummer. Waarvoor dank!
Het ligt besloten in de doelstelling van dit blad om u als 
lezer te wijzen op een aantal tijdverschijnselen waar je, om 
het maar even banaal uit te drukken, niet altijd vrolijk van 
wordt. Het gemeenschappelijke van de schrijvers van dit 
blad is dan ook dat zij de ernst van onze tijd innerlijk en 
uiterlijk waarnemen en eigenlijk hun medemensen bij de 
haren willen trekken, en zeggen: “kijk hier eens naar!”.Niet 
om zwartgallig te doen vanuit een soort cultuurpessimisme, 
maar juist om licht te werpen op gebeurtenissen die ons, 
wanneer we ze niet in een juist perspectief plaatsen,  kunnen 
overvallen, ons kunnen meesleuren in de waan van elke dag. 
En wanneer wij deze zaken niet in een juist perspectief 
kunnen plaatsen, worden wij als mens een speelbal van 
ongecontroleerde emoties, verkeerde oordelen, zijn wij niet 
in staat om datgene wat met zoveel geweld, via de media 
bijvoorbeeld, onze huiskamers binnenstroomt, een plek te 
geven. U hoeft maar een paar dagen het journaal te volgen 
om in te zien hoe beperkt de wijze van informatievoorziening 
is en hoe gekleurd deze wordt gebracht. Een voorbeeldje: 
een bericht dat  waarschijnlijk nooit het tv-journaal zal 
bereiken is het bezoek van de Amerikaanse minister van 
buitenlandse zaken, John Kerry, aan de Russische president 
Poetin op 7 mei van dit jaar. Het reformatorisch dagblad 
wist het volgende hierover te melden:
'De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John 
Kerry heeft dinsdag de hulp van Rusland gezocht om een 
einde van de burgeroorlog in Syrië te bereiken. Hij zei 
tegen president Vladimir Poetin dat het „zeer belangrijke” 
gemeenschappelijke belang dat de Russen en Amerikanen bij 
een stabiel Midden-Oosten hebben, hun verdeeldheid kan 
overbruggen.
Poetin liet Kerry 3 uur wachten voor hun gesprek kon 
plaatshebben. Bovendien speelde hij met zijn pen, terwijl Kerry 
sprak en noemde hij in zijn bijdrage het conflict in Syrië in het 
geheel niet'.
Vervolgens gaat het bericht van het Reformatorisch Dagblad 
verder met de woorden:
'De VS en Rusland zijn het tot nu toe oneens over de oplossing 
van het conflict, hoewel zij beide vorig jaar juni instemden met 
de instelling van een overgangsregering in het Arabische land. 
De Amerikanen eisen het vertrek van de Syrische president 
Bashar al-Assad. Rusland heeft steeds gezegd dat dit geen 
voorwaarde mag zijn voor een oplossing van het conflict in 
Syrië, dat inmiddels meer dan 70.000 levens heeft geëist'. 
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Inleiding

Sint Jan
De Amerikaanse minister probeert een einde te maken aan 
het Syrië-conflict en boosdoener Poetin zit met een pen te 
spelen en laat Kerry ook nog eens 3 uur wachten!
Uit de context van deze berichtgeving zou men geneigd 
zijn te kunnen denken dat het Poetin helemaal niet te 
doen is om vrede in Syrië te bewerkstelligen. Maar Poetin's 
gedrag had een geheel andere oorzaak. In een bericht op het 
internet, dat ik via Kees Kromme toegezonden kreeg, werd 
iets meer duidelijkheid gegeven: Amerika's voortdurende 
bescherming van de leidende chemie-bedrijven op het 
gebied van landbouwbestrijdingsmiddelen, zaadveredeling 
en genetische manipulatie, Syngenta en Monsanto. Volgens 
een bericht van het Russische ministerie van milieu en 
natuurlijke bronnen (MNRE) was Poetin zo verbolgen over 
de weigering van de regering Obama om over deze kwestie 
te praten, dat hij symbolisch, John Kerry 3 uur liet wachten 
alvorens met hem om de tafel te gaan zitten. Achtergrond 
was een onlangs verschenen rapport van het MNRE, waarin 
'onbetwist bewijs' werd geleverd voor de vernietiging van 
de bijenpopulatie wereldwijd, door het gebruik van neuro-
actieve insekticiden die chemisch verwant zijn aan nicotine. 
Voor de details verwijs ik u graag naar de inhoud van dit 
artikel: “topinfopost.com/2013/05/28/russia-warns-Obama-
Monsanto”.  
Het rapport van het MNRE staat niet op zichzelf. In maart 
van dit jaar verscheen een rapport van  de Amerikaanse 
vogelbeschermingsorganisatie ABC (American Bird Con-
servancy), waarin dezelfde conclusies werden getrokken en 
men waarschuwde voor de catastrofale gevolgen voor de 
gehele voedselketen.
Los van het inhoudelijk, schokkende nieuws, is het een 
schoolvoorbeeld van hoe in onze tijd met informatie wordt 
omgegaan. In dit geval dus door het, al dan niet bewust, 
weglaten van informatie! Geen wonder dat wereldwijd 
mensen op 25 mei van dit jaar de straat op zijn gegaan en 
de daad bij het woord hebben gevoegd om in dit geval het 
chemieconcern Monsanto ter verantwoording te roepen. 
Een lichtpunt te midden van al het negatieve dat zich via 
dit soort bedrijven als een donkere inktvlek over onze aarde 
wil verspreiden. 
Veel van wat zich in deze junimaand afspeelt, zal zeker een 
vervolg krijgen in het septembernummer van Apokalyps 
Nu! Wat dacht u van de besloten Bilderbergconferentie in 
Watford, Engeland, die zich tussen 6 en 9 juni achter de 
coulissen afspeelt. Zie alvast voor de deelnemerslijst: http://
www.bilderbergmeetings.org/participants2013.html .
En in de kielzog van deze bijeenkomst de G-8 wereldtop 
die gehouden wordt op 17 en 18 juni . Zou er een verband 
zijn tussen deze twee bijeenkomsten? We zullen zien, en 
ondanks bovengenoemde   verontrustende berichten, wil ik 
u van harte een fijne zomertijd toewensen.

Fredie de Mooy

ZoMerZonnewende
Sint Jan. Het Johannes feest is niet een 
feestdag maar een feesttijd.

renée Zeylmans

21 juni Zomerzonnewende, toppunt van wat de 
aarde in de omgang met het licht en de warmte van 
de zon ontwikkelen kan. Het grote in en uitademen 
van de aarde, dat zijn de jaargetijden.
Pas wanneer de langste dag is aangebroken begint 
de rijkdom van de zomer zich pas in volle pracht 
te ontvouwen in de dalende helft van het jaar. De 
klimmende zon doet groeien, maar de dalende zon 
doet rijpen.

Dat weerspiegelt ook ons leven als we bewust mee-
leven met het jaarverloop. De vreugde van het om-
hoog stijgen van de zon, het tot jubel worden van de 
groei en bloei van de natuur. Dan is de kunst het niet 
te “overstijgen” maar langzaam naar binnen keren, 
met de grote rijkdom die we mochten ontvangen.

Drie dagen later 24 juni is de geboortedag van 
Johannes de Doper.

Rudolf Steiner:

“Het zielewezen van de aarde heeft zich volledig in de 
kosmische ruimte uitgegoten, zich volledig aan de kos-
mische ruimte overgegeven. Het zielewezen van de 
aarde wordt doordrenkt met de krachten van de zon, 
met de kracht van de sterren. Christus, die met dit ziele-
wezen van de aarde verbonden is, verenigt Zijn kracht 
eveneens met de kracht van de zon en de kracht van de 
sterren, die in en aan het kosmische Al overgegeven zie-
lewezen van de aarde stromen. Het is Sint Jan, het is 
Sint-Janstijd. De aarde heeft volledig uitgeademd. Het 
uiterlijke aangezicht van de aarde waarmee zij de kos-
mos inkijkt toont niet haar eigen kracht, zoals zij die 
midden in de winter wel in zich toonde. Het aardop-
pervlak toont nu de terugstralende kracht van de ster-
ren en de zon, van alles wat kosmisch buiten haar is.
(GA.223 31 maart 1923. der Jahreskreislauf als Atmungs-
vorgang der erde und die vier grosen Festeszeiten)

Met Hemelvaart ontplooit de bloesem zich. De 
voorjaarszon lokt de ziel van de aarde omhoog en zo 
komt deze te voorschijn uit de diepten van de aarde, 
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Sint Jan
waarin zij zich in de winter had teruggetrokken. 

Het was, als had de aarde de hemel stil gekust, die, stra-
lende in bloesempracht, nu van hem dromen moest.

“Christus werd de Heer der hemelkrachten op aarde”

Emil Bock: "In het bloeien bereikt de hemelvaart van 
de aardeziel haar doel. De hemel waarnaar zij omhoog 
streeft, is immers geen kleurloze ”andere wereld”. Het 
is de bovenzinnelijke sfeer, die heel ons aardse bestaan 
draagt en doordringt en toch alleen daar nabij is waar 
omhoogstrevende krachten heersen, die de ban doorbre-
ken van het gebonden zijn aan deze wereld”

Ieder voorjaar brengt onze aarde dergelijke om-
hoogstrevende krachten voort, wordt dan de natuur 
niet in duizenden prachtige gelijkenissen zichtbaar?
Maar kort daarop dwarrelt de bloesem weer op de 
aarde neer.

“De hemel heeft de aarde stil gekust”.

Welke zekerheid hebben we dat we de bloesem vol-
gend jaar weer zullen zien? Of de herfst, rijk aan 
kleuren en de bomen die, vol vertrouwen in de we-
deropstanding, het afsterven tegemoet gaan. Wat we 
innerlijk tot beeld maken nemen we mee naar de 
geestelijke wereld. Het doodshemd heeft geen zak-
ken voor materieel bezit, maar wel voor innerlijke 
rijkdom.
Mijn overburen aan de overkant van mijn huis, 
hadden een prachtige bloesemboom. Toen hij weer 
bloeide, stond ik er naar te kijken en vroeg mij af, 
“heb ik je werkelijk ieder jaar gezien”? Beleef ik echt 
je schoonheid als een ieder jaar wederkerend ge-
schenk? Voor mijn gevoel keek ik nu, met schaamte, 
werkelijk niet alleen met mijn ogen, maar met hart 
en ziel. Nu na jaren ben ik zo dankbaar voor dat be-
wustzijn moment, want een paar dagen later, restte 
een lege plek, hij was verdwenen, omgehakt.

“Liefde op het laatste gezicht”.

Er is een oud gezegde dat luidt: “Met St Jan draait 
het blad zich om”.
Na deze dag gaat de natuur zich langzaam veran-
deren. Op talloze plaatsten in Europa worden nog 
steeds op 21 juni Sint Jansvuren ontstoken. Dit ge-
bruik stamt uit voorchristelijke tijden. Men kende 
aan het vuur een reinigde werking toe en ook de 
boze geesten konden er door worden verjaagd.
We hebben nu, op 21/24 juni Pinksteren, Hemel-
vaart en Pasen doorleefd. Het één kan niet zonder 

het andere, verleden – heden – toekomst. Leven in 
en met de kringloop van het jaar. Zoals ook de he-
mel en aarde zich in elkaar weven. Zo moeten we 
weer in harmonie komen met de schepping, wij zijn 
daar immers een deel van! 
Met Pasen tot Hemelvaart jubelen en dansen de na-
tuurwezens van blijdschap. Krijgen de apostelen en 
leerlingen van Christus 40 dagen onderricht over de 
geheimen van het Rijk Gods. De natuur kan niet 
juichen over een historisch feit, zij wacht op een 
kracht, die vanuit een directe aanwezigheid werkt.

"Christus, de heer der elementen"

Emil Bock: Allereerst moet Christus zijn intocht ge-
daan hebben in de vrijgolvende levensstroom van de 
mens. Pas de paasjubel van de mens, in wie de Herre-
zene woning neemt, maakt van het juichen van de na-
tuur, dat op zich niet meer is dan een profetisch hopen, 
een werkelijke vervulling.

“In blijheid juicht de sfeer der aardelucht”

Ja, en dan wordt Johannes de Doper geboren op 24 juni.

Emil Bock brengt het onder woorden:
"Hij was niet alleen door zijn geboorte, maar door heel 
zijn wezen de mens van de zomerzonnewende, de per-
sonificatie van de bovenmenselijke – kosmische geest-
vervoering. Zijn vlammende ziel laaide tot ver boven 
de landen op naar de hoogten van de zon, toen juist de 
Christus die hoogten verliet en zich opmaakte om met 
de mensen de aarde weg te gaan. Johannes mocht de 
Zonnegeest vanuit de hoogten naar de diepten geleiden 
toen hij aan Jezus van Nazareth de doop voltrok”.

Marcus 1:7-8
“Johannes spreekt tot velen die tot hem kwamen: “Na 
mij komt die machtiger is dan ik. Ik heb u gedoopt met 
water, Hij zal U dopen met Heilige Geest”

Het feit dat hij de grote overgang en ommekeer in 
het geestelijk heelal begreep en zich daar op onzelf-
zuchtige wijze in schikte, maakte dat hij het woord 
van de zonnewende sprak:

“Hij moet groeien, ik moet afnemen”.

Johannes de Doper is de eerste die de mysterie waar-
heid omtrent de komende Christus zeer goed kent. 
Wat wordt er over Johannes gezegd in het Proloog 
van het Johannes evangelie?

(…) Er is een mens geworden van God gezonden,
zijn naam is Johannes
deze kwam tot getuigenis
om van het licht te getuigen
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Sint Janopdat allen zouden geloven door hem.

Hij was niet het licht, maar om te getuigen van het 
licht.
Want het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht
wilde in de wereld komen.

Het beroemdste en schoonste beeld van Chartres, wordt 
hier in zijn ascetische, tragische grootheid afgebeeld. Hij 
is de "oude mens" die afneemt wanneer de "nieuwe 
mens" komt. 

Hoe noemt Johannes de Doper zichzelf? 
Ik ga nu verder met de woorden van rudolf Steiner, uit 
het evangelie naar Johannes. GA. 103

“Hij sprak: Ik ben de stem van een roepende in de 
eenzaamheid".
Dat zijn de woorden die er staan. “in de eenzaam-
heid”. In de eenzaamheid staat daar woordelijk: en 
tèj erèmooi. De Griekse woorden erèmia en erè-
mos betekenden in de oudheid ‘verlatenheid’ en 
‘eenzaamheid´, vandaar de nieuwtestamentische be-
tekenis ‘woestijn’. Nu zult u begrijpen dat het zui-
verder is om te zeggen: “ik ben de stem van een roe-
pende in de eenzaamheid”dan: “Ik ben een roepende 
in de woestijn”.
Waarom noemde hij zichzelf, “ de stem van een roe-
pende in de eenzaamheid”?

De eigenlijke opdracht van de aarde is: de ontwikke-
ling van de liefde: dat die liefde slechts denkbaar is, 
als ze als vrijwillige gave door zelfbewuste mensen 
geschonken wordt en dat de mens zich geleidelijk 
aan zijn Ik verovert. Dat Ik dringt langzaam en ge-
leidelijk in de mens. De mens is, evenals de dieren, 
met een groeps-ik begonnen, een Ik dus, dat hij met 
een hele groep andere mensen gemeen had. Een 
familielid wiens bloed om zo te zeggen, door ge-
slachten heen stroomde, behield gedurende eeuwen 
de herinnering levendig in zijn geslacht met gelijk 
bloed, een kleinkind of een lid van de stam voelde 
de daden en gedachten van zijn voorvaderen als zijn 
eigen. Dit herinneringsvermogen strekte zich over 
vele generaties uit.”

(…) “Om de mensen zich zeker en vast in hun Ik 
te doen voelen, daarvoor kwam Christus. Zo moe-
ten we ook de woorden opvatten, die zo gemakkelijk 
misverstaan kunnen worden, nl.: “Wie niet vrouw 
en kind, vader en moeder, broeder en zuster ver-
loochent, kan niet mijn leerling zijn”!(Lucas 14:26) 
We moeten dit niet zo triviaal opvatten dat iemand 
de opdracht krijgt om bij zijn familie weg te lopen, 
maar er wordt bedoeld: “Gij moet nu gaan beseffen, 
dat ieder van u een eigen Ik bezit en dat dit aparte 
Ik één is met de geestelijke Vader, die de hele wereld 
doorstroomt. 
Zo moet het Johannes Evangelie ons duidelijk ma-
ken dat Christus degene is, die aan de mens die be-
langrijke impuls geeft, die hij nodig heeft om zich 
voor eeuwig in zijn eigen Ik gegrondvest te voelen. 
Dat is de overgang van het oude verbond naar het 
nieuwe: het oude verbond had nog iets van een 
groepsziel-karakter waarbij elk Ik zich verbonden 
voelde met alle andere Ikken; men voelde zich noch 
in zijn eigen Ik, noch in dat van de anderen veran-
kerd, maar het Volks- of stam-Ik voelde men wel.
Een Ik-alleen zou zich eenzaam voelen en wie vóór 
Christus leefde zou moeten zeggen: “Ik ben een Ik 
dat zich losgemaakt heeft en zich eenzaam voelt. En 
juist omdat ik geleerd heb me eenzaam te voelen, 
voel ik me als een profeet, die door zijn eenzaamheid 
het juiste geestesvoedsel ontvangt”.
Daarom moest de verkondiger van het zelfstandige 
Ik zich voelen als een roepende in de eenzaamheid, 
d.w.z. hij voelde zich als een vereenzaamd, door de 
groepsziel verlaten Ik, dat roept om datgene, waar-
door het aparte Ik gevoed kan worden.
“Ik ben de de stem van een roepende in de 
eenzaamheid”. We horen daaruit weer de diepe 



6
Zo

m
er 

2013
jaarg

an
g

       5

Sint Jan
waarheid: ieder menselijk Ik staat op zichzelf; Ik 
ben de stem van een Ik, dat zich losgemaakt
heeft en dat een ondergrond zoekt, waarop het als 
alleenstaand Ik kan staan. Nu kunnen we de zin 
begrijpen: “Ik ben de stem van een roepende in de 
eenzaamheid”.

(…) “Johannes de Doper noemde zichzelf – en dat 
is de letterlijke betekenis -: de voorloper, voorganger, 
degene die vooraan gaat bij de verkondiging van het 
Ik. Johannes beschreef zichzelf als degene, die wist, 
dat het Ik in ieder mens zelfstandig moest worden, 
maar die slechts te getuigen had over Degene, die 
zou komen om dit te bewerkstelligen. Hij zei dui-
delijk: “Hij die zal komen is het “Ik Ben”, dat eeu-
wig is, dat werkelijk van zichzelf kan zeggen: voor-
dat Abraham er was, was het “Ik ben” er. Johannes 
kon zeggen: “het Ik, waarvan hier sprake is, bestond 
al voor mij; het is, hoewel ik er de voorganger van 
ben, toch mijn voorganger; ik getuig van datgene, 
wat tevoren al in elk mens aanwezig was; na mij zal 
Diegene komen. Die er vóór mij al was.”

“Want uit Zijn volheid hebben wij allen genomen ja, 
genade op genade”

(…)“De mensen moeten zich nu steeds meer vrij 
maken van de groepsliefde en de liefde als vrije gave 
van het Ik kunnen schenken. Aan het eind van de 
aarde-ontwikkeling zullen de mensen zover zijn 
dat het zelfstandig geworden Ik in zijn binnenste 
met volle overgave de impuls zal hebben, het juiste 
en het goede te doen. Omdat het Ik deze aandrang 
heeft, dóet het het juiste, dóet het het goede. Als de 
liefde zo vergeestelijkt is, dat niemand iets anders 
zal wensen dan deze drang te volgen, dan is vervuld 
wat Christus Jezus in de wereld wil brengen. Want 
dat is één van de geheimen van het Christendom, 
dat het leért: “Ziet naar Christus, vervult Uzelf met 
de kracht van Zijn Wezen, tracht te worden als Hij, 
volgt Hem na; dan wordt Uw bevrijde Ik zo, dat het 
geen voorschrift meer nodig heeft, dat het als een 
geheel vrij wezen het goede, het juiste doet”.

Christus is dus degene, die de impuls brengt van 
vrijheid vrij van dwang en regel; het goede wordt 
dan niet meer verricht omwille van de voorschrif-
ten, maar door de innerlijk levende liefde.

Van Rudolf Steiner mogen we vernemen over de 
eenheid van Elias (861-884) v.chr.) en Johannes de 
Doper die later wederom geïncarneerd is in de schil-
der Rafaël, geboren op 6 april 1483 en sterft ook op 

6 april, op goede vrijdag in het jaar 1520. Zijn laatste 
onvoltooide werk, de verheerlijking van Christus op 
de berg Tabor hangt boven zijn bed als hij thuis ligt 
opgebaard. Dan incarneert hij wederom in de dich-
ter Novalis, geboren op 2 mei 1772 in Oberwied-
stedt en sterft op 25 maart 1801.
 
Volgens Rudolf Steiner die voortdurend over Novalis 
spreekt en schrijft, tot en met de allerlaatste voordracht 
die hij ooit heeft gehouden, wijst Novalis vooruit naar 
een nieuw tijdperk, dat een michaëlisch karakter zal 
dragen. Hij is de voorbode van en een wegwijzer naar 
een nieuwe geestbeleving in het gebied van het leven, 
van water, van planten, van het etherische. Hij kan 
Christus in de etherwereld helpen beleefbaar te ma-
ken voor mensen van nu. Volgens Sergej Prokofieff in 
zijn boek over Novalis (“Eeuwige individualiteit”) is 
Novalis een voorbode van het zesde cultuurtijdperk, 
wat zich met name in Rusland zal gaan afspelen. 
(Johannes de doper en de evangelist (Loek dullaart))

Johannes was in de voorchristelijke tijd de laatste 
profeet, die voorbereidend werkte voor de komst van 
Christus.
In Matthëus 11:13-14 spreekt Jezus tot het volk 
over Johannes:
“Want alle profeten hebben voorbereidend gewerkt tot 
Johannes toe. En – indien gij het wilt aannemen - hij 
is Elia wiens komst men verwacht”.

Matthëus 11:9-10 spreekt Jezus over Johannes:
“Ja ik zeg u:”Hij is een die meer is dan een profeet! Hij 
is het van wie de schrift zegt:
Zie ik zend mijn engel voor Uw aangezicht uit, Hij zal 
de weg voor u banen”..

Als men de cultus van de Christengemeenschap 
bijwoont, dan ervaart men de kringloop van het jaar 
in de epistels door Rudolf Steiner gegeven. Diep 
aangrijpend als men hier van kennis mag nemen in 
het leven, en de kracht die het ons schenkt. Ik spreek 
nu uit eigen ervaring, wat natuurlijk voor ieder in-
dividueel is.
Het Sint-Jans-epistel was het laatste dat Rudolf 
Steiner in 1924 bij de Stichting van de Christen-
gemeenschap heeft gegeven. Een epistel in zijn ge-
heel weergeven is niet op zijn plaats. Maar ik wil 
wel proberen, dat wat over Johannes de Doper wordt 
gezegd, in het kader van dit jaargetijde waar we over 
spreken, enigszins summier weer te geven.

…(…) In dit geheel treedt nu in de vierde, de middelste 
strofe van het epistel de gestalte van Johannes de Do-
per op. Ook hier hebben we iets verrassend: zijn naam 
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Sint Janwordt genoemd maar zo dat de eerste drie klinkers van 

deze naam op een bijzondere manier worden geaccen-
tueerd.
“I – O – A – nes” luidt deze naam in het Sint-Jansepis-
tel, waarbij de drie klinkers op bijzondere wijze wor-
den geïntoneerd.
Wat betekent dat? Het wijst ons op het bijzondere, bui-
tengewone wezen van de Doper dat op eminente wijze 
met de kosmos en het werken van de Vadergod is ver-
bonden. De klinkers hangen volledig met de planeet-
krachten van de kosmos samen, en iets daarvan wordt 
voor een moment als het ware present wanneer de 
naam zo op de juiste manier wordt geïntoneerd. En te-
gelijkertijd wordt er iets ongebruikelijks over Johannes 
gezegd: dat hij in de sfeer van zijn lichaam in staat is 
om iets van het wezen van de Vadergod deemoedig te 
dragen. In het evangelie wordt over hem als de “engel 
van de Heer”gesproken en op Russische iconen wordt 
hij vaak met geweldige vleugels afgebeeld – een beeld 
dat ook op de kosmische dimensie van zijn wezen wijst. 
In hem verschijnt op aarde een mens die meer is dan 
een mens:“de grootste onder degenen die uit vrouwen 
geboren zijn” staat er ook in het Evangelie. En Chris-
tus zelf noemt hem de gereïncarneerde Elia, die met 
kosmische volmacht onder het Joodse volk optrad..
De klingende vocalen van zijn naam en de betrekking 
tot de Vadergod in de sfeer van zijn lichaam duiden op 
de geweldige uitstraling van het wezen van deze mens 
als de wegbereider van Christus. Hij bereidt de weg 
van Christus voor, doordat hij Hem niet alleen doopt 
maar doordat hij vooral door zijn verkondiging, door 
zijn heildragende schuldbewuste vlammenwoord de 
zielen van de mensen op de verschijning van Chris-
tus voorbereidt. Hier treedt het beeld van de vlam dat 
we met Pinksteren zagen , vernieuwd in gewijzigde 
betekenis op, nu niet alleen met het oog op de kennis-
gevende, maar meer met betrekking tot de reinigende 
kracht, die immers ook met de vlam is verbonden.
Uit: over de epistels in de mensenwijdingsdienst. (Hans-
werner Schroeder - uitg. Kamerling)

In de voordracht van 22-4-1924 GA. 233 in 
Dornach. Die Weltgeschichte in anthroposophi-
scher Beleuchtung. Spreekt Rudolf Steiner over de 
belangrijke rol die de klankreeks I-A-O in de mys-
teriën van Efeze heeft gespeeld. Dit kan ik nu niet 
weergeven.

Niet lang na de doop in de Jordaan, waar Christus 
intreedt in het voorbereide lichaam van Jezus van 
Nazareth, wordt Johannes de Doper op 29 augustus 
onthoofd, zo zegt de overlevering. Zijn hoofd wordt 
op huiveringwekkende wijze op een schotel binnen-
gedragen in de zaal waar Herodes zijn feest viert. 

(Koning Herodes Antipas, de zoon van Herodes de 
Grote van de kindermoord in Bethlehem.)
Zijn fysieke taak als aarde mens was in feite vol-
bracht.
Na zijn dood overstraalt hij de kring van de twaalf 
apostelen, die uitgezonden worden door het land 
en over het volk Israël. Johannes de Doper wordt 
direct na zijn sterven de groepsgeest van de twaalf 
apostelen,vanuit de geestelijke wereld

Leven met het jaarverloop

Wie deze loop van het jaar kan meebeleven, die 
voelt zijn hele leven in grote mate verrijkt.

Friedrich Rittelmeyer vraag aan Rudolf Steiner hoe 
men zich op het ervaren van Christus’ wederkomst 
zou kunnen voorbereiden. Rudolf Steiner zei tot 
hem: “Dat is pas mogelijk, wanneer men Christus in 
het jaarverloop beleeft”.
Vervolgens in GA 130 op 28 september 1911:
“Eerst moet de mens weer tot de geestelijke aanblik 
van de natuur komen”.

Laten we ons nu richten op een voordracht van 
Steiner: “De Michaëlimaginatie, Geestelijke weg-
wijzer in de loop van het jaar” (GA 229)

“Laten wij ons herinneren dat de loop van het jaar door 
lente, zomer, herfst en winter in zijn wetmatigheid een 
geestelijke inhoud heeft. Dat een geestelijk, bovenzin-
nelijk gebeuren zich openbaart in dat wat er in de loop 
van het jaar plaats vindt. Zoals de bovenzinnelijke 
ziel en geest van de mens zich openbaren in dat wat 
er in zijn lichamelijke leven gebeurt tussen geboorte en 
dood. Laten wij er aan denken dat in hetgeen uiterlijk 
verschijnt in de loop van het jaar, in de sneeuw ’s win-
ters, in het uitbottende, groeiende leven van de lente, 
in het bloeiende leven ’s zomers, in het rijpende, vrucht 
dragende levende tijdens de herfst, dat in al datgene 
wat voor de mens zo fysiek onthuld wordt, iets gees-
telijks verborgen is, iets geestelijks de drager er van is. 
Laten wij onze blik eerst eens richten op wat er in de 
loop van het jaar gebeurt, zo van de lente tot de zomer 
en de herfst.
In alles wat op aarde is, in steen en plant, in alle we-
zens leven geestelijke wezens; niet alleen maar een 
algemene vage geest, maar afzonderlijke geestelijke 
wezens, natuurgeesten. Deze natuurgeesten verbergen 
zich gedurende de winter in de schoot der aarde; zij zijn 
dan zogezegd ingeademd door de aarde. Als de lente 
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Sint Jan
komt, ademt de aarde in zekere zin haar geest weer uit, 
deze natuurgeesten streven dan naar boven. Zij stre-
ven met de krachten van het uitbottende, spruitende 
leven mee naar boven, zij streven mee met het leven 
dat zich aankondigt in de met licht doorglansde en door 
zon verwarmde lucht, zij stromen mee naar boven. En 
wordt het dan Johannestijd, midzomertijd, dan vin-
den wij ze daar boven, hoog in de hemel, als wij er naar 
kijken. Het beeld dat daar juist geopenbaard wordt, in 
de wolken, maar ook machtig in bliksem en donder.
Dat is het wat gedurende de winter als natuurgeesten 
in de schoot der aarde leefde. Wij moeten in de win-
ter onze blik op de aarde richten en moeten vermoeden 
of innerlijk zien hoe, onder de sneeuwlaag verborgen, 
de natuurgeesten werken opdat het na de winter weer 
lente en zomer worden kan.”

“Richten wij gedurende de zomer onze blik op de aarde, 
dan is de aarde in zekere zin verarmd zonder deze na-
tuurgeesten. Maar die zijn de wereld ingetrokken. Zij 
hebben zich verbonden met de wolken en met alles wat 
het menselijk oog daar zo hoog maar zien kan. Maar 
ze hebben héél fijn verdund mee genomen datgene, wat 
zich grof en uiterlijk levenloos openbaart in de zwa-
vel, in de zogenaamde sulfur. Eigenlijk werken en le-
ven deze natuurgeesten in midzomertijd, doordat zij 
in wolkenformaties en dergelijke mee deinen en zwe-
ven, bij voorkeur in de sulfur, in de zwavel, die in hele 
fijne deeltjes juist tijdens de zomer hoog boven de aarde 
voorhanden is”.

“Zo is in de mens al het fysiek-etherische door innerlijk 
zwavelzuur, om deze uitdrukking van Jakob Böhme te 
gebruiken, doorgloeid in de zomertijd
Dit sulfurproces, dat zich in de mensenlichamen in 
de midzomertijd afspeelt, betekent, al is het ook zacht 
en onwaarneembaar voor de mens zelf, iets geweldigs 
voor de evolutie van de kosmos.
Er gebeurt in de kosmos veel, als in de zomer de mensen 
innerlijk sulferachtig licht geven. Niet alleen de glim-
wormpjes worden voor het fysieke oog van de mens 
in Johannestijd lichtgevend. Vanaf de andere plane-
ten bekeken, wordt het innerlijk van de mens voor het 
etherische oog van andere planetaire wezens in Johan-
nestijd lichtgevend, een lichtwezen. Dat is het sulfur-
proces. De mensen beginnen in de midzomertijd voor 
de andere planetaire wezens zo lichtgevend te gloeien 
in de wereldruimte, als de glimwormpjes op de wei op 
Johannes-dag in hun licht gloeien”

(…) “Dat wat van majestueuze schoonheid is, dat schept 
tegelijkertijd de gelegenheid, dat de Ahrimanische 

macht de mens benaderen kan. Want aan deze sulfe-
riserende stoffen in de mens is de ahrimanische macht 
zeer verwant. En men ziet enerzijds, hoe de mens in 
het Johanneslicht tot in de kosmos gloeit, maar ander-
zijds hoe de draakachtige slangenfiguren van Ahriman 
er tussen door kronkelen, tussen deze in de kosmos 
lichtgevende mensen en hen trachten te verstrikken 
en te omstrengelen, trachten hen omlaag te trekken in 
het dromerige, slaperige, in het onderbewuste. . Zo-
dat de mensen door dit zinsbedrogspel, dat Ahriman 
met hen speelt, werelddromers moeten worden, zodat 
zij door deze wereld-dromerigheid een buit van de 
ahrimanische machten kunnen worden. Dat alles heeft 
ook in de kosmos een betekenis. Als juist in de midzo-
mertijd uit een zeker sterrenbeeld de meteoorstenen 
omlaag vallen in de machtige meteoorzwermen, als het 
kosmisch ijzer op de aarde valt, dan bevat dit kosmi-
sche meteoorijzer, waarin zo’n sterke, genezende kracht 
is, het wapen van de goden tegen Ahriman, die de 
lichtgevende mensen als een draak omstrengelen wil. 
En de kracht, die op aarde valt in de meteoorstenen, 
in het meteoorijzer, dat is de wereldkracht, waarmee 
de hogere goden de ahrimanische machten trachten te 
overwinnen, als de herfst nadert”.

(…) “En als de mens op de goede manier antroposofie 
opneemt, antroposofie niet leest als een sensatieroman, 
maar zo leest, dat hetgeen hem in de antroposofie mee-
gedeeld wordt, inhoud van zijn gemoed wordt, dan 
brengt hij langzamerhand zijn hart en ziel tot het mee 
beleven van dat, wat zich daar buiten in de loop van ’t 
jaar afspeelt”.

(…)”Maar dan is men ook, als de lente over de wereld 
gaat en de zomer daarna komt, met hart en ziel erbij, 
als het leven ontluikt, als de elementaargeesten buiten 
rond zweven en vliegen in de banen, die hen door de 
gang van de planeten worden opgedragen. Dan leeft 
men zich gedurende de midzomertijd uit in een kos-
misch leven, dat weliswaar het directe innerlijke le-
ven van de mens wat vermindert, maar dat daarbij 
de mens naar buiten brengt in zijn eigen leven, in een 
kosmische roes, dat hem in midzomertijd de planetaire 
gebeurtenissen laat mee beleven”.

(…) “Maar eigenlijk verdienen wij alleen mee te be-
leven het vrucht dragende, groeiende, opspruitende en 
ontkiemende als wij ook kunnen mee beleven, als de 
zomer ten einde loopt en de herfst nadert, het trager 
wordende, stervende, vallende en verwelkende leven, 
dat met de herfst begint. En als wij in een kosmische 
roes midden in de zomer omhoog gaan met de elemen-
taarwezens in de luchtstreek, waar het planetaire 
werken zich buiten en dan ook in onze ziel ontplooit, 
dan moeten we eigenlijk ook afdalen onder de vorst 
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Sint Janen de sneeuwlaag van de winter tot de geheimen in de 

schoot der aarde, midden in de winter. En wij moeten 
het stervende en verwelkende van de natuur meema-
ken, als de herfst begint. Maar dan zou de mens, als hij 
alleen dit verwelkende mee beleven zou, zoals hij het 
groeiende, ontspruitende mee beleeft, in zekere zin in-
nerlijk ook alleen maar mee kunnen sterven. Want juist 
als men gevoelig wordt voor dat wat geheimzinnig in 
de natuur werkt en daardoor actief mee beleeft het ont-
spruitende, vruchtdragende en ontkiemende, dan be-
leeft men ook levendig mee wat zich in de buitenwereld 
voltrekt, als de herfst begint. Maar het zou troosteloos 
voor de mens zijn, als hij dit alleen in de natuurvorm 
zou kunnen mee beleven, als hij alleen een natuurbe-
wustzijn zou krijgen over de herfst- en wintergehei-
men, zoals hij vanzelfsprekend een natuurbewustzijn 
krijgt over de lente- en zomergeheimen. Maar als de 
herfst- en wintergebeurtenissen aan de beurt komen, 
als de Michaëlstijd komt, dan moet de mens wel in zijn 
gevoel mee beleven het verwelkende, stervende, ver-
lammende en dodende, maar hij moet zich niet zoals 
in de zomer, overgeven aan het natuurbewustzijn. 
Hij moet zich integendeel juist aan het zelfbewustzijn 
overgeven. Hij moet in de tijd, waarin de uiterlijke 
natuur sterft, de kracht van het zelfbewustzijn tegen 
het natuur- bewustzijn inzetten”.

Dan staat de Michaël figuur weer voor ons

Tot slot wil ik nog het belang noemen van de 
Antroposofische Zielenkalender: 1912/13. Het 
betreft hier een ‘kalender’ die aan de hand van 52 
spreuken door de weken van het jaar voert. En wel 
zo dat de mens door de stemmingen van de jaar-
getijden van week tot week en door de indrukken 
van het verloop van het jaar een beeld van zijn eigen 
ziele –activiteit voelend kan beleven.

Rudolf Steiner schreef in het voorwoord bij de 
eerste druk 1912/13:

“Wat de wereld buiten ons in het tijdsverloop open-
baart, spiegelt zich in de menselijke ziel in een pendel-
slag, die zich niet in het element van de tijd afspeelt. De 
mens kan namelijk een overeenkomst voelen tussen dat 
deel van zijn wezen dat zich overgeeft aan de zintui-
gen en hun waarnemingen, en de van licht en warmte 
doortrokken zomer. Het gegrondvest-zijn in zich zelf 
en het leven in de eigen gedachten- en wilswereld kan 
hij daarentegen beleven als een winter-bestaan. Zomer 
en winter, die in de natuur elkaar in de tijd afwisselen, 
verschijnen zo bij de mens als het ritme van beleven 
buiten de ziel en in de ziel. Wij kunnen echter een be-
grip krijgen voor grote geheimen van het leven, wan-
neer wij ons tijdloze ritme van waarnemen en denken 

in relatie brengen met het overeenkomstige tijdsritme 
in de natuur. Op deze wijze wordt het jaarverloop een 
oerbeeld van de menselijke zieleactiviteit en daarmee 
een vruchtbare bron van ware zelfkennis.
In de hier volgende ‘jaarkalender voor de ziel, wordt 
de menselijke geest in de situatie geplaatst, waarin hij 
door de stemmingen van de jaargetijden van week tot 
week en door de indrukken van het verloop van het 
jaar een beeld van zijn eigen zieleactiviteit voelend 
kan beleven. Bedoeld is een vorm van zelfkennis, die 
zich in het voelen afspeelt. Door deze zelfkennis in 
het voelen wordt de kringloop van het zieleleven – die 
op zich tijdloos is – met behulp van de karakteristieke 
weekspreuken aan een tijdsproces beleefbaar.
Zij zal bemerken dat zulke krachten in haar gewekt 
moeten worden, door dat ze deel heeft aan de zin van 
’s werelds loop, zoals die zich in de opeenvolging van 
de jaargetijden afspeelt. Pas dan zal een besef ontstaan 
van de tere, maar belangrijke verbindingsdraden, die 
er bestaan tussen de menselijke ziel en de wereld waar-
in zij door de geboorte is opgenomen.

(…) Alles wat voor de ziel bestemd is neemt een in-
dividuele kleur aan. Juist daarom zal echter ook elke 
ziel haar eigen weg vinden in relatie tot de individueel 
beschreven weg van een ander. Het zou gemakkelijk 
zijn, te zeggen: zoals hier beschreven wordt moet een 
ieder mediteren die een stuk zelfkennis wil verwerven. 
Dit wordt niet gezegd, omdat de mens zich niet klein-
geestig naar een of andere ‘weg tot kennis’ moet voegen, 
maar zich door een gegeven weg kan laten inspireren, 
als hij een eigen weg wil gaan’.

9-15 juni
In hoge zomerverten
verheft zich ’t stralend wezen van de zon;
het neemt mijn menselijk voelen
met zich mee in ruimtewijdten.
Vermoedend komt een stil gevoel
in mij tot leven zeggend,
eens zul je gaan beseffen: 
Een goddelijk wezen heeft je nu gevoeld.

16-23 juni
In deze zomer-zonnegloed
is het aan jou het wijze woord te horen:
in overgave aan wereldschoonheid
in eigen voelen te doorleven:
het mensen-ik kan zich verliezen
en ook hervinden in het wereld-ik.

24 juni (tot 29e) Sint Jan-stemming
De glans van wereldschoonheid
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Sint Jan
dwingt mij uit diepten van mijn ziel
mijn goddelijke levenskrachten
te ontvouwen voor een wijde vlucht;
mijzelf te verlaten
om vol vertrouwen mijzelf te zoeken
in wereldlicht en wereldruimte.

Mijmering: 

Ik ben nog wat aan het mijmeren over de woorden 
van Rudolf Steiner: “Johannes de Doper heeft tot 
de mensen gezegd: “Verander Uw zielegesteldheid 
want het rijk der hemelen is nabij gekomen, d.w.z. het 
is het “Ik” nabijgekomen. Vroeger was dit rijk buiten de 
mens, nu moet de mens in zijn eigen wezen, in het Ik, 
het nabij gekomen rijk der hemelen opnemen”.

Het is nu April dat ik bezig ben mijn tuin voor te 
bereiden opdat het zaad kan ontkiemen, de planten 
en struiken tot bloei kunnen komen. Hebben we ons 
ook niet zo voorbereid in de geestelijke wereld op 
onze komende geboorte op aarde! 
Van Steiner mogen we weten dat de zielen die van-
uit het vooraardse leven in het aardse leven treden, 
zich voorbereiden op de incarnatie van het komen-
de jaar, in het maangebied bijeenkomen, van eind 
december tot aan het begin van de lente, wanneer 
Gabriël boven als kosmische aartsengel weeft en 
beneden aan de kant van de mensen Uriël, die de 
kosmische krachten in het menselijk hoofd binnen-
brengt. Tijdens die drie maanden komen de zielen 
die gedurende het hele jaar incarneren, ieder jaar 
vanuit de kosmos omlaag naar de aarde. Dan blijven 
ze wachten tot zich voor hun in de planetaire-aarde 
sfeer de gelegenheid voordoet, ook de zielen die pas 
aan het eind van het jaar geboren worden, hebben al 
in de sfeer van de aarde op hun geboorte gewacht. 
In wezen hangt er veel van af of een ziel – nadat 
ze in de aardesfeer binnengekomen is er al mee in 
aanraking is gekomen – nog binnen de aardesfeer op 
haar aardse incarnatie moet wachten. Bij de ene ziel 
duurt dat langer, bij de ander korter.
(uit Het beleven van het jaar GA.229)
 
We komen dus bewust op aarde en weten welke onze 
ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Maar zoals er 
een volledige samenwerking is met de geestelijke 
wezens vóór de geboorte, is het dan ook niet van 
onsterfelijk belang dat wij ons dat weer gaan herin-
neren, in samenwerking met de geestelijke wereld?
De natuur en de natuurwezens kunnen ook alleen 

tot zijn recht komen door deze samenwerking, waar 
wij mensen helaas vaak de grootste stoorzenders in 
zijn.
Verlangt onze tuin en onze blik die wij naar buiten 
richten niet om liefdevolle aandacht? Ze willen ge-
zien worden! Zou het niet zo zijn dat vanuit onze 
vingers, onze liefdevolle blik. geleid door innerlijke 
bewogenheid, groeikracht stroomt?
Door het schrijven over de jaarfeesten is het weer 
dieper tot mij doorgedrongen, hoe alles in feite één 
geheel is, het een niet zonder het andere kan. Dat al-
les in ons leven zijn schaduw vooruit werpt. Wat we 
vaak pas achteraf zien, maar dat het nooit hetzelfde 
is, dat alles in beweging is.
Als we oud geworden zijn en sterven, zijn we dan 
uitgebloeid? Of nemen we de kiemen van ons leven 
mee naar de hemel? En waar is die hemel? Die is 
hier om ons heen, evenals de gestorvenen. We zijn 
geheel en al door geestelijke wezens omgeven en 
doordrongen. Snakken wellicht om waar genomen 
te worden, naar samen gaan. 

Steiner: “Zo groeit de mensheid naar een tijd toe, 
waarin de invloed van de geestelijke wereld steeds 
groter zal worden. De grote gebeurtenissen van de ko-
mende tijd zullen in alle werelden merkbaar zijn, ook 
de mensen tussen dood en nieuwe geboorte zullen in de 
andere wereld nieuwe belevenissen hebben, tengevol-
ge van het nieuwe Christus gebeuren in de etherische 
wereld. We zullen het echter niet kunnen begrijpen als 
we ons op aarde hierop niet hebben voorbereid. Precies 
zoals de mensen die op aarde zijn geïncarneerd, zich 
hebben voorbereid op de gebeurtenissen van het be-
langrijke tijdstip waarop we leven.
Het mysterie van Golgotha kan men in de geestelijke 
wereld niet zo leren kennen, dan hier in de fysieke we-
reld. Christus is neergedaald tot de mensen, omdat Hij 
alleen hier in de fysieke wereld de mensen kon tonen, 
dat hij in het Mysterie van Golgotha de wereld iets kon 
laten beleven, wat dan in de geestelijke wereld vruch-
ten doet rijpen en verder vrucht doet dragen”. 

Maar de zaadkorrels moeten hier in de fysieke we-
reld gelegd en uitgezaaid worden .
Er zijn nu eenmaal dingen, die alleen op aarde be-
leefd en geleerd kunnen worden.
Is het niet logisch dat als we viooltjes zaaien, geen 
zonnebloemen kunnen verwachten? 
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Het eInd SpeL: overGAnG tot de 
dAAd (deel 2)

Hugo van der Zee

terugblik deel één
Het eerste gedeelte van dit artikel is gebaseerd op het 
boek Het Eindspel van de schrijver Derick Jensen. 
Het boek stelt de Westerse industriële beschaving 
ter discussie. Deze is volgens Jensen niet duurzaam, 
uiterst inefficiënt en veroorzaakt een systematische 
vernietiging van natuur, mens en dier. Of het nu on-
der dictatuur of democratie is - de stedelijke cultuur 
en industriële maatschappij is volgens Jensen altijd 
gebaseerd op geweld en machtsmisbruik. Er is een 
noodzaak om de vernietiging te stoppen. Dit tweede 
deel van het artikel, dat gebaseerd is op het vervolg 
van het boek het Eindspel ‘Deep Green Resistance, 
gaat in op de mogelijke oplossingen en de stappen 
die we kunnen ondernemen.

de tijd is gekomen
Wat de situatie zo urgent maakt is dat het geweld 
en de vernietiging zich tot steeds meer gebieden 
uitbreiden, en dit proces gaat steeds sneller. De be-
schaving zoals we die nu kennen gaat tot grofweg 
zesduizend jaar terug. Slechts honderd jaar geleden 
was alle productie nog duurzaam en organisch. Vijf-
tig jaar geleden waren de zeeën nog schoon. Vijf-
entwintig jaar geleden kende de land en tuinbouw 
nog vele zaad soorten. Hoe langer we wachten met 
ingrijpen hoe meer we verliezen en hoe moeilijker 
het wordt om alles weer op te bouwen. De trein raast 
door naar de afgrond en we weten niet eens wie de 
trein bestuurt. De financiële wereld speelt een over-
heersende rol. Het zijn slechts een paar duizend 
mensen, van de rond zestig grootste banken in de 
wereld die de financiële industrie runnen. In grote 
mate bepalen zij ook wat er gebeurt op politiek en 
economisch gebied, met de media aan de leiband. 
Zij zijn de motor van de roofbouw die in de wereld 
plaats vindt. Zij zijn het die de militaire industrie 
zo machtig hebben gemaakt. Geen oorlog wordt ge-
voerd zonder instemming van deze financiers. De 
huizen/hypotheek crisis en de voedselcrisis zijn di-
rect terug te leiden naar deze mensen. Het zijn de 
nieuwe ‘onaantastbaren’ die zich verschuilen achter 
een scheidingsmuur van banken, bv’s en instituten. 
Veel van deze mensen bekleden na hun functie top-
posities in de politiek, en bij instellingen als de Eu-
ropese unie, IMF, en Wereldbank. Het is dus niet 
verwonderlijk dat er op diplomatiek en politiek ge-

bied niets concreets gebeurt. 

Af en toe lezen we berichten dat de politiek ‘nu echt 
de bonussen van de topbankiers gaan aanpakken’, 
of dat er ‘serieus onderzoek komt naar belasting-
paradijzen’. Maar dit zijn de zoete broodjes die ons 
moeten doen geloven dat er nog wat gebeurt in het 
politieke speelveld. (Daarbij zijn de problemen niet 
alleen van financiële aard, er is veel meer nodig dan 
het ‘eerlijk verdelen van de taart’). 
Wie had gedacht dat Mandela na zijn vrijlating een 
bikkelharde Thatcher politiek zou doorvoeren die 
Zuid Afrika in ongekende ellende zou storten. En 
wie had kunnen denken dat de Braziliaanse socialist 
Lula, na decennia lang te hebben geroepen om po-
litieke hervorming die een eind zou moeten maken 
aan de grote corruptie in Brazilië, deze hervorming 
niet zou uitvoeren toen hij president werd, maar wel 
zou toestaan dat gedurende zijn bewind de ontbos-
sing in de Amazone zou vertienvoudigen. Weinig 
mensen twijfelden aan de integriteit van Lula en 
Mandela. Het gaat echter niet (alleen) om de inte-
griteit van leiders. Maar vooral om de integriteit van 
de (geo-)politieke systemen. En deze zijn corrupt en 
ondoorzichtig. 

We kunnen onze verantwoordelijkheid niet meer op 
de politiek afschuiven en zullen dus zelf het initiatief 
moeten nemen. De geschiedenis van de mensheid 
laat zien dat juist crisistijden altijd grote verande-
ringen te weeg hebben gebracht. En deze verande-
ringen kwamen vrijwel altijd van onder af. Waarom 
zouden de mensen nu niet creatief en constructief 
genoeg zijn om zich te organiseren en echte veran-
deringen door te voeren? Is het zo vreemd aan te ne-
men dat mensen zullen willen strijden voor een ge-
zonde aarde, een duurzame economie, en een men-
selijke samenleving? De media doen grote moeite 
om ons te overtuigen dat wij dit alles niet willen. 
We horen dat werkelijke verandering een utopie is, 
en dat we ons dus maar beter kunnen schikken naar 
de beslissingen van de autoriteiten. Maar het is juist 
utopisch om te denken dat de autoriteiten die ver-
antwoordelijk zijn voor de chaos waarin we beland 
zijn nu zelf met de oplossingen zullen komen. Wat 
we vooral horen van onze politieke leiders is dat we 
moeten bezuinigen, en tegelijkertijd meer moeten 
consumeren om de economie gezond te houden, en 
dat militair ingrijpen in andere landen een morele 
noodzaak is. We worden geacht te geloven dat dit 
alles geheel normaal is.

Het is een menselijke eigenschap om er ‘het bes-
te van te willen maken’ en ons te schikken naar de 



12
Zo

m
er 

2013
jaarg

an
g

       5

Eindspel(2)

maatschappelijke structuur waarin we opgegroeid 
zijn. De vraag blijft of dit verstandig is. Krishnamurti 
schreef een eeuw geleden dat ‘het geen blijk van ge-
zondheid is wanneer je goed bent aangepast in een 
beschaving die volledig ziek is’. De politieke, sociale, 
en economische structuren waar in wij leven zijn zo 
zeer gedegenereerd, en zo tegenstrijdig aan het leven 
dat een werkelijke oplossing om een radicale koers-
verandering vraagt. Een koersverandering die de 
industrieën die het leven vernietigen moet stoppen. 
Dit kan beangstigend zijn wanneer je beseft dat wij 
voor een groot deel van deze industrieën afhankelijk 
zijn. Maar we weten ook dat wanneer we niets doen 
om de vernietiging tegen te houden wij tenslotte 
ook zelf ten onder zullen gaan. 

Een dag voor dat Martin Luther King vermoord 
werd zei hij in een toespraak dat er een tijd komt 
dat wanneer men zwijgt, dit zal betekenen dat men 
medeplichtig is. Het is duidelijk dat deze tijd is aan-
gebroken. Men zal altijd argumenten kunnen vin-
den om niets te doen. De media zullen proberen het 
‘niets doen’ als oplossing aan te bieden. ‘Keep calm 
and carry on’, is een poster die op het moment in 
Engeland verspreid wordt. Het is een slogan die ge-
schreven is tijdens de tweede wereld oorlog, met het 
doel de mensen te overtuigen om tijdens de bom-
bardementen niet in paniek te raken en rustig door 
te gaan met hun leven. De Engelsen worden nu dus 
ook geacht niet opgewonden te raken, wanneer er 
bijvoorbeeld sociale rechten worden ontbonden, 
maar kalm door te gaan en vooral niet te proteste-
ren. Een citaat dat een stuk minder recent is, maar 
veel treffender de noodzaak van de huidige situatie 
onderstreept, is die van de kerkvader Augustinus: 
“Hoop heeft twee mooie dochters. Hun namen zijn 
woede en moed. Woede over de gang van zaken, en 
moed om er voor te zorgen het niet zo zal blijven”

waarom doen we niets?
Er zijn vele boeken, tijdschriften, websites en do-
cumentaires die in detail beschrijven wat er aan de 
hand is. En er zijn genoeg mensen die beseffen hoe 
kritiek de situatie is. Maar waarom komen we niet 
tot actie? Een aantal redenen zijn in het vorige deel 
van dit artikel al aan bod gekomen. Zo is er in de 
huidige tijd geen sprake van een duidelijk identifi-
ceerbare vijand die opereert vanuit een bepaald land. 
En het is een strijd die op veel meer fronten wordt 
gestreden dan op het geografische en economische. 
Maar de realiteit is dat er wel veel slachtoffers zijn. 
Wat weerhoudt ons toch van het ondernemen van 

actie? 

Het is bekend dat de mens angst heeft om in te grij-
pen in een situatie waar geweld wordt gebruikt. Dit 
wordt in de psychologie het ‘bijstander effect’ ge-
noemd. We kennen allen de berichten dat er iemand 
zonder reden wordt mishandeld, in de trein of op 
straat, terwijl de omstanders toekijken, of snel door-
lopen. Er is veel onderzoek gedaan naar het feit dat 
wanneer mensen getuigen zijn van een geweldda-
dige situatie zij vaak niet ingrijpen. Een bekend on-
derzoek is het Experiment van Milgram dat in 1963 
werd uitgevoerd door de Universiteit van Yale. Uit 
vrijwillige proefpersonen werd een ‘leraar’ aangewe-
zen die een elektrische schok moesten toebrengen 
aan een ander proefpersoon (de leerling) wanneer 
deze een vraag fout beantwoordde. Het voltage van 
de schok nam bij iedere fout beantwoorde vraag toe. 
De proef was in scene gezet, de ‘leerlingen’ waren 
acteurs maar hier waren de ‘leraren’ niet van op de 
hoogte. De leraren konden op elk moment besluiten 
de schokken te stoppen maar hen werd verteld dat 
het een belangrijk wetenschappelijk experiment was 
en er werd aangedrongen om door te gaan. De uit-
slag was letterlijk schokkend. Men had verwacht dat 
slechts enkele leraren de maximale (dodelijke) schok 
zouden toebrengen. Maar het resultaat was dat 65% 
van de leraren bereidt waren de leerlingen in hevige 
pijnen te doen overlijden. De conclusie van het on-
derzoek was dat de drang naar conformiteit en de 
angst voor ingrijpen veel groter was dan werd aan-
genomen. 
Deze uitslag is verontrustend wanneer je je realiseert 
dat de deelnemers van dit onderzoek vrijwillige kan-
didaten waren. Er werd alleen verbale druk gebruikt, 
geen dreiging of fysiek geweld. Er was geen sprake 
van censuur door familie of sociale groep. Er was 
geen risico dat de proefpersonen hun baan zouden 
kwijt raken, of publiekelijk geridiculiseerd zouden 
worden, dan wel juridisch vervolgd. En toch werk-
ten de proefpersonen mee aan een proces waar me-
demensen op vreselijke wijze werden gedood. Dit 
onderzoek maakt het enigszins begrijpelijk dat in de 
huidige tijd, waar veel geweld plaatsvindt niet wordt 
ingegrepen. Zelfs wanneer men aanvoelt dat dat, 
wat gebeurt, onjuist is.

Daar komt nog bij dat we in ons dagelijks leven wei-
nig merken van de kritieke situatie in de wereld. Er 
komt nog steeds water uit onze kraan, we hebben 
nog elektriciteit, en er ligt nog voedsel in de super-
markten, en als we ziek zijn kunnen we naar de dok-
ter. En uiteraard, we hebben nog geld om dit alles 
te bekostigen. Maar deze zaken zijn uiterst precair. 
Het zijn de luxes die een steeds kleiner percentage 
van de wereldbevolking zich kan permitteren, gro-
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tendeels ten koste van de rest. Hier hebben we wel 
een besef van, maar we hebben het zelf al druk ge-
noeg, en nemen gemakkelijk afstand van zaken die 
elders in de wereld gebeuren, zelfs wanneer deze za-
ken ons sterk aangaan. Wanneer onze buurman of 
een familielid gedeporteerd en gevangen gezet zou 
worden dan zouden we waarschijnlijk nog wel iets 
ondernemen. Maar wanneer dit een Nigeriaan over-
komt, die protesteert tegen de verwoesting van zijn 
land door de Shell, of een Indonesische fabrieksar-
beider die voor zijn rechten opkomt, dan raakt dat 
ons niet echt. En toch kunnen deze mensen eco-
nomisch gezien een sterkere relatie met ons hebben 
dan wij met onze buurman hebben. Veel zaken in 
onze maatschappij (landbouw, transport, productie 
en energie) zijn immers afhankelijk van (goedkope) 
olie, en veel van onze producten worden vervaardigd 
in lagelonenlanden zoals Indonesië (of Bangladesh). 

We kunnen ons proberen te beschermen en af te 
sluiten. Maar de realiteit komt onherroepelijk dich-
terbij. De vraag is: wat is het keerpunt? Komen we 
inderdaad pas in actie wanneer onze naasten ver-
volgd worden? Hoeveel dieren moeten uitsterven 
voordat we actie ondernemen? Hoe ziek moeten we 
worden? Moeten we wachten totdat niet één op de 
vier mensen kanker in hun leven ontwikkelt, maar 
iedereen? Moeten we eerst terug naar een negen-
tiende-eeuws klasse systeem (of erger) voordat we 
in opstand willen komen? Is het pas na een derde 
wereld oorlog dat we zelf maar eens gaan beslui-
ten dat oorlog geen noodzaak is, en geen oplossing 
brengt? Zo kunnen wij ons vele vragen stellen. En 
de conclusie van Derrick Jensen, en velen anderen 
is: ‘nee!’, we niet kunnen wachten, en ‘ja’, we moeten 
wat doen.

De logische vraag die daarop volgt is; wat kunnen 
we dan doen? Er is natuurlijk geen eenvoudig lijstje 
met stappen. Oplossingen en acties zullen al naar 
gelang de situatie en noodzaak gekozen moeten 
worden. Maar de richting is wel te bepalen. Het pad 
van zelfvernietiging dat onze cultuur is ingeslagen 
moet gestopt worden. Natuurlijk zal de dominante 
Westerse cultuur niet vrijwillig plaats willen ma-
ken. Het boek ‘Deep Green Resistance’ begint dan 
ook met de zin: ‘This book is about fighting back’. 
Het is duidelijk dat het een strijd zal zijn. Het zal 
geen revolutionaire strijd in historische zin zijn. Het 
gaat niet om het omverwerpen van regeringen. De 
strijd is veelzijdig en zal op meerdere fronten ge-
streden worden. Maar er is een duidelijk doel. Het 
is de strijd voor het behoud van het leven. En als we 
daarvoor niet willen strijden, dan is het de vraag of 
we het leven wel waard zijn.

Gebeurt er dan op het moment helemaal niets? Er 
gebeurt zeker veel, maar nog niet genoeg om het tij 
te keren. Er zijn vele individuen en zijn veel bewe-
gingen en ‘grassroots’ organisaties die allen roepen 
om verandering. Hier zullen enkele besproken wor-
den. 

protest bewegingen
Protest bewegingen zijn over het algemeen ‘jonge-
ren’ bewegingen zoals de studenten en hippie bewe-
gingen uit de jaren zestig. Ook de huidige Occupy 
beweging is een protest beweging en heeft het ken-
merk van een ‘drop-out’ cultuur. Net als de studen-
ten bewegingen handelt men vanuit een idealistische 
impuls. De emoties zijn zeker oprecht, maar men is 
toch voornamelijk reactionair bezig. De romantiek 
om gezamenlijk ‘‘de barricades op te gaan’ spreekt 
menigeen aan. Er zijn een groot aantal interessante 
initiatieven bij de Occupy beweging maar een dui-
delijke strategie lijkt vooralsnog te ontbreken. Zon-
der strategie en planning zal men het strijden snel 
moe zijn. Het risico is groot dat men gedesillusio-
neerd raakt en op de oude routines terugvalt. Net 
zoals dit met de studenten bewegingen in het eind 
van de jaren zestig gebeurde.

Een beweging is pas echt levensvatbaar wanneer het 
een breed draagvlak heeft dat zowel verticaal (qua 
leeftijd) als horizontaal (maatschappelijk) georgani-
seerd is. Verder is het belangrijk dat een beweging 
duidelijke doelen heeft, en een strategie met korte, 
middel en lange termijn planning om deze doelen te 
verwezenlijken. Het ingooien van de ruiten van Mc. 
Donalds, of de Mobiele Eenheid met verfbommen 
bekogelen is geen strategie. Maar past wel in de stra-
tegie van onderdrukkers. Na menig grote demon-
stratie zien we de chaotische beelden van stenen 
gooiende gemaskerde demonstranten en chargeren-
de oproerpolitie. Hier wil natuurlijk niemand mee 
geassocieerd worden, en menig sympathisant zal 
zich distantiëren na het zien van dergelijke beelden. 
Er moet gezegd worden dat de relschoppers niet 
representatief zijn voor de bewegingen of de deel-
nemers van demonstraties. De media laten enkele 
tientallen radicalen zien maar niet de tienduizenden 
demonstranten die, geheel in hun recht, vreedzaam 
demonstreren. En de radicalen die de opstootjes 
veroorzaken zijn overigens maar al te vaak infiltran-
ten, de zgn. ‘agent provocateurs’ die ingeschakeld 
worden om de situatie te laten escaleren. Zo krijgt 
het publiek het verdraaide beeld dat de demonstra-
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ties en bewegingen die daar achter staan doelloos en 
destructief zijn. En dat de deelnemers mensen zijn 
die van geen discussie of compromis willen weten. 

reddingssloepen
Dan zijn er bewegingen zoals de ‘Transition towns’ 
(Transitiesteden) die zeker een duidelijk doel heb-
ben. Men ontvlucht de grote steden en bouwt aan 
gezonde en leefbare gemeenschappen. Er zijn zo 
heel wat eco-dorpen en wijken met goede duurzame 
infrastructuren zoals geïsoleerde woningen, goede 
voorzieningen zoals fietspaden, buurtscholen, lokale 
voedsel productie en handel, alternatieve energie en 
vele vernieuwende samenwerkingsvormen. Hoewel 
dit zeer positieve ontwikkelingen zijn is het toch ook 
geen volledige oplossing. De aanpak van de transi-
tion town beweging kan gezien worden als een ‘red-
dingssloep strategie’. Zoals men in een reddingsloep 
stapt om de naderende ramp te ontvluchten creëert 
men lokale gemeenschappen die zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend zijn. Het is echter onwaarschijn-
lijk dat deze gemeenschappen op zichzelf kunnen 
voortbestaan in een wereld waar de rivieren en zeeën 
geen leven meer zullen bevatten, waar de lucht ver-
vuild is en geen grote bossen meer zijn, waar al het 
zaad is gepatenteerd en het omgevende land besmet 
is met genetisch gemanipuleerde planten. Wanneer 
de ontwikkelingen zich doorzetten dan zullen de 
goed onderhouden eco-dorpen en groente tuinen 
niet meer dan een ‘toetje’ voor de industrieën zijn. 
De industrieën walsen door als een bulldozer door 
een moestuin. We kunnen natuurlijk na de verwoes-
tende passage opnieuw gaan zaaien en planten. Maar 
als om de zoveel tijd de bulldozer langs komt dan is 
het een onbegonnen zaak. Het is waarschijnlijk ef-
fectiever om de bulldozer te stoppen. Bijvoorbeeld 
door hem te saboteren. Of er voor te zorgen dat de 
bestuurder niet op zijn werk kan komen. Ook dit is 
geen volledige oplossing. Wanneer men er in slaagt 
de industrieën te stoppen dan zal kennis en ervaring 
nodig zijn om de ecosystemen te herstellen en een 
duurzame maatschappij op te bouwen. De transition 
towns kunnen hier een essentiële bij rol spelen.

onderhandelaars
Dan zijn er nog zeer velen die denken dat er via 
diplomatieke en politieke weg nog mogelijkheden 
zijn. Men probeert te informeren, te overtuigen, en 
de morele kant te belichten. Men probeert uit te leg-
gen dat niemand baat heeft bij een vernietigde we-
reld. Dit is de strategie van vele individuen en van 

de grote milieu en mensenrechtenorganisaties. Het 
probleem van de onderhandelaars is dat men de in-
dustrieën en multinationals een redelijkheid en een 
moraal toe kent die eenvoudig ontbreekt. De grote 
bedrijven gaan deze onderhandelingen maar al te 
graag aan. Men discussieert over vis quota’s, emissie 
limieten en natuurreservaten. Maar dit is getouwtrek 
waarbij de industrie altijd wint. Het gaat er niet om, 
om tot een compromis te komen waarbij water bij 
de wijn wordt gedaan. Met de fysieke realiteit valt 
niet te onderhandelen. De aarde met haar ecosyste-
men, de biodiversiteit, de dieren- en plantenwereld, 
het zijn geen troefkaarten in een diplomatiek spel. 
Hier is geen plaats voor ‘real politiek’, geen plaats 
voor een olie industrie, voor kerncentrales, voor mo-
noculturen, voor patenten op het leven. De officiële 
organisaties hebben zich zo ver gecompromitteerd, 
en zijn zo afhankelijk van de industrieën dat men 
niet meer kan doen dan het houden van de zoveelste 
conferentie en het organiseren van symbolische ac-
ties. Deze worden verpakt in campagnes met mooie 
logo’s en de klinkende slogans, die ons moeten doen 
geloven dat deze organisaties nog strijdbaar zijn. 

Spirituele bewegingen
Uit de boeken van Jensen blijkt dat hij zeer weinig 
op heeft met spirituele bewegingen en religies, en 
hij gaat met zijn kritiek af en toe wat kort door de 
bocht. Maar dit kan hem vergeven worden. Hij gaat 
voornamelijk te keer tegen de passiviteit van de new 
age en vredesbewegingen en de decadentie van de 
traditionele religies. Jensen is zonder meer een spi-
ritueel mens, anders schrijf je dergelijke boeken niet. 
Na een toespraak van Jensen zei een toehoorder ooit 
tijdens de rondvraag: “Ok, ik ben het volledig met je 
eens, maar wat kan ik doen? vertel mij wat ik moet 
doen om de aarde te redden, en ik verzeker je dat ik 
het morgen zal doen”. Jensen vroeg of de man uit de 
stad kwam, wat deze bevestigde. Dan moest de man 
ook zeker een rivier kennen die door de stad liep, en 
die al enige jaren sterk vervuild was. Ook dit werd 
door de man bevestigd. De raad van Jensen was: “ga 
morgenvroeg naar de rivier, zet je aan de oever, kijk 
naar de rivier, luister naar de rivier. Stel dan nogmaals 
je vraag. Ik verzeker je dat je antwoord zal krijgen”. 
Deze anekdote is typerend voor Jensen. Hij wil al-
lesbehalve een voorbeeld of leider zijn. En hij laat 
open waar men zijn of haar inspiratie zoekt. Toch 
stelt hij dat we wel moeten beseffen dat de machtse-
lites ook hun inspiratie kennen. De huidige indus-
triële maatschappij en haar vernietigende werking is 
niet het resultaat van een toevallige samenloop van 
omstandigheden. Het is geen willekeurige ‘mix’ van 
factoren zoals moderne maatschappelijke structu-
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ren, nieuwe technologieën, het materialisme en de 
hebzucht van de mens die ons min of meer vanzelf 
in deze situatie hebben doen belanden. De mensen 
die aan de top van de machtsstructuren staan weten 
zeer goed wat zij doen. Dit is voor velen moeilijk 
te bevatten. De mensen die aan de top staan zullen 
uiteindelijk toch ook beter af zijn met een gezonde 
planeet, denkt men. Maar deze, voor ons logische 
redenering, is niet te vinden in een machtsstructuur 
die een psychopathische natuur heeft. Wanneer we 
de achtergronden van de machtsstructuren doorzien 
en leren kennen dan zullen we ook beter voorbereid 
zijn om ons te verzetten en de strijd aan te gaan. 

Het is moeilijk om een objectieve mening te vormen 
over de rol die religies en spirituele bewegingen heb-
ben. Dit artikel richt zich zonder meer op de prak-
tische (fysieke) aanpak van de problemen. We weten 
echter niet hoe alles zich zal ontwikkelen. Stel dat 
de mensheid door deze cruciale en moeilijke periode 
heen komt. Stel dat we het redden, dat er bijvoor-
beeld over driehonderd jaar een gezonde en duurza-
me maatschappij zal bestaan. Zullen de mensen die 
dan leven het zo belangrijk vinden of wij Christen, 
Moslim of Atheïst waren? Zal het voor hen er toe 
doen wat voor levensstijl ik er op na hield? Of ik bad 
en mediteerde voor vrede, of dat ik de strijd tegen de 
gevestigde orde opnam? Of men dat belangrijk zal 
vinden is nu niet te zeggen. Maar wat de komende 
generaties zeker belangrijk zullen vinden is dat er 
schone lucht zal zijn, dat er gezonde ecosystemen 
zijn, dat er nog bossen zijn, en dat er nog leven in 
onze zeeën en rivieren is. Met deze punten kunnen 
we het allemaal eens zijn. En als dit het doel is waar 
wij naar toe willen werken, dan is toch de beste optie 
die we hebben een samenwerking aan te gaan die ge-
richt is om deze doelen te verwezenlijken. Hoe zeer 
onze achtergronden en werkwijzen ook verschillen.

overgaan tot de daad
“What I want is for civilization to stop killing my peo-
ple’s children. If that can be accomplished peacefully, I 
will be glad. If signing a petition will get those in po-
wer to stop killing Indian children, I will put my name 
at the top of the list. If marching in a protest will do it, 
I’ll walk as far as you want. If holding a candle will 
do it, I’ll hold two. If singing protest songs will do it, 
I’ll sing whatever songs you want me to sing. If living 
simply will do it, I will live extremely simply. If voting 
will do it, I’ll vote. But all of those things are allowed 
by those in power, and none of those things will ever 
stop those in power from killing Indian children. They 
never have, and they never will. Given that my people’s 
children are being killed, you have no grounds to com-
plain about whatever means I use to protect the lives of 

my people’s children. And I will do whatever it takes.” 

Dit zijn de woorden van Ward Churchill, Cherokee 
Indiaan, dichter, en schrijver van het boek ‘Struggle 
for the Land’. Voor velen is het moment gekomen 
dat men vindt dat men genoeg heeft gedemon-
streerd en genoeg petities heeft ondertekend. Met 
symbolische acties en politieke druk redden we het 
niet. We hebben een levende planeet nodig, en om 
deze te behouden hebben we verzetsbewegingen 
nodig. 
Ondanks het feit we veel sociale verworvenheden te 
danken hebben aan verzetsbewegingen, wordt hier 
in het onderwijs nauwelijks aandacht aan besteed, 
en er is dus weinig over bekend. Men denkt over het 
algemeen dat veel van deze verworvenheden gelei-
delijk zijn doorgevoerd omdat ze nu eenmaal pasten 
binnen de steeds moderner wordende maatschappij. 
Zo heeft men er bijvoorbeeld weinig idee van dat 
voor de gelijke rechten van de vrouw zeer hard ge-
streden is. Het waren niet enkele acties en opstootjes 
waardoor de politiek omging. Er was werkelijk een 
grote strijdbare beweging voor nodig. Zoals ook het 
geval was met de arbeidsrechten waaronder ziek-
teverlof en pensioenrecht, en de afschaffing van de 
slavernij. Zelfs voor de uitgebreide fietspaden infra-
structuur in Nederland is hard gestreden 1). Wanneer 
men dit niet beseft en deze verworvenheden als een 
natuurlijk gegeven ziet dan is er ook minder animo 
deze te verdedigen wanneer dat nodig is. 

Een strategie begint met een juiste inschatting van 
de situatie. In deze tijd met de stortvloed van in-
formatie bronnen, die over het algemeen misleidend 
zijn, is het moeilijk een goede inschatting te maken. 
Ter illustratie een voorbeeld dat kan helpen.
Stel een aantal mensen zitten in een bus waarvan de 
bestuurder door gekte is gegrepen en door de stad 
raast, over stoepen en pleinen, vele slachtoffers ach-
ter zich latend. De passagiers in de bus kijken toe en 
durven niets te doen. Een paar mensen weten zich 
te redden door uit het raam te springen. Maar dat is 
gevaarlijk, en niet iedereen kan dit. En de bus is hier 
niet mee gered, maar gaat haar weg door, een steeds 
groter bloedbad aanrichtend. Een paar passagiers 
overwegen met geweld de bestuurder te overman-
nen en te doen stoppen. Maar de andere passagiers 
vinden dit een onverantwoord idee. Daarbij is het 
niet eenvoudig want de bestuurder zit in een bevei-
ligde cabine. Dan besluit een aantal mensen de bus 
onklaar te maken, door de benzine leidingen door te 
knippen. Ook dit vinden de meeste passagiers geen 
goed idee. Men is bang dat de bus verongelukt, en 
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ook bang voor mogelijk represailles van de menigte 
op straat. De situatie is wel ernstig zegt men, maar 
binnen in de bus is men tenminste nog veilig. Men 
hoopt dus maar dat de bestuurder bij zinnen zal ko-
men en de bus veilig op de bestemming zal doen 
aankomen. Maar het wordt steeds duidelijker dat 
bus op ramkoers ligt, en men zal dus hoe dan ook 
wat moeten ondernemen. 

Dit is een heftig voorbeeld. Maar geeft toch een re-
delijke schets van de situatie waar we ons in bevin-
den. Het probleem is dat men niet ziet hoe kritiek 
de situatie is. Een andere gebeurtenis, historisch dit 
keer, laat zien hoe ver deze struisvogelhouding kan 
gaan. Het komt uit een dagboek van Mary Jones, 
een jonge Amerikaanse vrouw die leefde in de ne-
gentiende eeuw in de zuidelijke provincie Georgia 
in de VS. Mary Jones was de dochter van een rijke 
plantage eigenaar en hield in haar dagboek het da-
gelijkse reilen en zeilen van de plantage bij. De sla-
vernij liep in die tijd op zijn eind. De zwarte slaven 
waren steeds beter georganiseerd en mondiger (ze 
durfden bijvoorbeeld om verbeteringen te vragen). 
Velen ontsnapten en sloten zich aan bij het verzet, 
of vluchtten naar het Noorden. Mary Jones was een 
ontwikkelde en intelligente vrouw en in haar dag-
boek blijkt ze niet ongevoelig voor het leed van de 
slaven. Maar ze ziet alles vanuit haar kleine wereld, 
en gaat volledig aan de realiteit voorbij. Zo be-
schrijft ze hoe de zwarten steeds brutaler en onbe-
trouwbaarder worden, en met allerlei eisen komen, 
er waren zelfs opstootjes en vernielingen! En dan de 
blanken die zich hier bij aansloten, en de opstandige 
zwarten nog eens opjutten. Dit kon toch niet goed 
zijn. Dit kon alleen op chaos uitlopen, en daar zou 
toch niemand mee geholpen zijn. 
Ook dit verhaal geeft een goede schets van de hui-
dige situatie. En de houding van Mary Jones lijkt 
model te hebben gestaan voor de publieke opinie 
van vandaag de dag. Men voelt aan dat er wat mis is, 
maar wil of durft niet in te zien wat er precies aan de 
hand is. En men onderneemt dus ook geen concrete 
actie.

Nu zullen er zeker mensen zijn die inzien dat er 
werkelijke actie nodig is, en ook wel wat zouden wil-
len doen, maar deelnemen aan een verzetsbeweging 
vindt men toch wel een zeer radicale stap. We zien 
ons zelf niet zo snel in de rol van saboteur of verzets-
strijder. Maar de meeste verzetsstrijders in geschie-
denis zagen zich zelf ook niet in deze rol voordat zij 
zich bij het verzet aansloten. Het waren over het al-
gemeen geen mensen met bijzondere interesses voor 

avontuur of een bepaalde aanleg waardoor zij bij het 
verzet kwamen. Het waren gewone mannen en (zeer 
vaak) vrouwen, jong en oud, en uit alle lagen van de 
bevolking, die uit noodzaak en morele overtuiging 
besloten tot handelen. Deelnemen aan verzet bete-
kent niet dat we nu een wapen moeten gaan aan-
schaffen, of een cursus moeten volgen in het maken 
van explosieven. Slechts een zeer klein gedeelte van 
verzet bestaat uit gewelddadige acties. Het grootste 
deel van de activiteiten van een verzetsbeweging be-
staat uit legale ‘bovengrondse’ operaties. Dit boven-
gronds verzet, dat later aan bod zal komen, is even 
belangrijk als het ondergronds verzet. 

Geweld
De ethische kant van geweld, voor zover men daar 
over kan spreken, is een moeilijk onderwerp. Als bin-
nen huidige progressieve bewegingen het onderwerp 
geweld ter sprake komt, dan wijst men dit meestal 
resoluut af. Dit niet zo zeer omdat men vindt dat 
geweld in bepaalde situaties niet gerechtvaardigd 
zou zijn. Weinig mensen zullen vinden dat de politie 
volstrekt geen geweld zou mogen gebruiken. Ook 
zouden weinigen beweren dat de verzetsbewegingen 
tijdens de tweede wereld oorlog geen geweld had-
den mogen gebruiken, of vinden dat de bomaanslag 
op Hitler onverantwoord was. En de (gewelddadige) 
invasie van de geallieerden in Normandië noemen 
we ‘de bevrijding’. Men blijkt niet zo zeer tegen ge-
weld te zijn, als wel dat men vindt dat geweld in de 
huidige situatie niet gerechtvaardigd is, of dat het 
geen oplossing kan brengen. 

Afkeer van geweld is natuurlijk niet meer dan ge-
zond. Maar dit zou niet ten koste moeten gaan van 
de objectiviteit over het begrip geweld. Veel men-
sen beseffen niet dat er wereldwijd systematisch en 
constant geweld plaats vindt vanaf de top van de 
machtsstructuren naar beneden toe. De vele oorlo-
gen en conflicten die de grondstoffen veilig moeten 
stellen, het geweld tegen de arbeiders in de sweat-
shops, het geweld tegen de gezondheid door de far-
maceutische industrie, het geweld tegen de armen, 
en tegen iedereen die niet in de pas loopt. Het zijn 
maar enkele voorbeelden. Al dit geweld van boven 
af wordt volledig aanvaard en gezien als onderdeel 
van onze samenleving. Wanneer er echter van onder 
af geweld naar boven wordt gebruikt dan vind men 
dit uitermate schokkend en het wordt direct breed 
uitgemeten in de media. Terwijl het geweld van on-
deraf in geen verhouding staat tot het grootschalige 
geweld dat van boven af op zo velen neerkomt.

Hoewel het niet direct zichtbaar is, kan het geweld 
van boven af alleen gebeuren door middel van fysie-
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ke dreiging, die uiteindelijk wordt ondersteund met 
wapens. De discussie over wapenbezit, welke met de 
schietpartij in de school in het Amerikaanse San-
dy Hook weer is opgelaaid, mist volledig het punt. 
Men discussieert uitsluitend over het wapenbezit 
van burgers. Maar ieder bezit en mogelijk gebruik 
en misbruik van wapens zou in beschouwing moe-
ten worden genomen, of de wapens nu in handen 
zijn van individuen, overheden, of privé bedrijven. 
Natuurlijk moet er een streven zijn naar een wereld 
zonder wapens. Maar we moeten ook beseffen dat 
we in een situatie van bezetting leven en dat een 
eenzijdige bewapening die situatie niet beter maakt. 
De doelstelling van de autoriteiten is duidelijk, na-
melijk een sterk bewapende overheid tegenover een 
burger die geen rechten, geen privacy, en geen mid-
delen heeft om zich te verdedigen.

Nogmaals, dit artikel is zeker geen aanzet om zich te 
bewapenen. Aan de andere kant kunnen we nu een-
maal niet verwachten dat de bezettende industrieën 
hun activiteiten zonder slag of stoot zullen stoppen. 
Het zou onverstandig zijn om uit te sluiten dat er in 
bepaalde situaties geweld noodzakelijk zal zijn, en 
dat er wapens gebruikt zouden mogen worden. Net 
zoals het waarschijnlijk een onverstandige beslissing 
zou zijn geweest wanneer de Franse résistance zou 
hebben besloten geen geweld en wapens te gebrui-
ken. 
Geweld uitgevoerd door verzetsgroepen zal altijd 
kleinschalig zijn vergeleken bij het geweld van re-
giems en regeringen. Het verzet zal bijvoorbeeld 
nooit de toegang hebben tot grote militaire mid-
delen zoals kernwapens, vliegtuigen en schepen. 
Verzetsacties bestaan niet uit massale aanvallen, 
bombardementen, en clusterbommen. Een openlijk 
gewapend conflict is natuurlijk onmogelijk en on-
zinnig. Het verzet is genoodzaakt zich te beperken 
tot een guerrilla tactiek met specifiek gerichte doe-
len, wat tevens haar kracht is. 

verzetsbewegingen
De stap om deel te nemen aan verzet is er één die 
niet vele mensen zullen maken. Dit is gelukkig ook 
niet noodzakelijk. ‘When were the good and the 
brave ever in a majority?’ was de retorische vraag die 
John Brown, de voorvechter van de afschaffing van 
de slavernij, zich stelde. Wat verzetsbewegingen ge-
meen hebben is dat ze altijd een minderheid zijn. In 
tijden van crisis is er nooit een complete ‘paradigma 
verschuiving’. Bij machtsverschuivingen als revolu-
ties gaat de bevolking pas ‘om’ nadat de strijd beslist 
is. En die strijd word vrijwel altijd beslist door een 
kleine groep mensen. De Franse résistance bestond 
uit minder dan één procent van de bevolking. Tien 

procent van de bevolking nam indirect deel door 
het lezen van verzetsblaadjes en het toepassen van 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit betekende niet 
dat de overige negentig procent zich afzijdig hield 
of ‘collaboreerde’. Er waren vele sympathisanten, 
die zich bijvoorbeeld stil hielden wanneer het verzet 
een operatie uitvoerde, of informatie die interessant 
zou kunnen zijn voor de bezetter achter hielden. De 
doorslaggevende operaties werden echter uitgevoerd 
door een kleine groep mensen.

Een voorwaarde voor succesvol verzet is dat men 
gelooft dat verandering mogelijk is. Er wordt ons 
constant ingeprent dat de industriële maatschap-
pij onveranderlijk is en de mensen die aan het roer 
staan onoverwinnelijk zijn. Toch laat de geschiede-
nis zien dat het anders is. Recent nog, in het najaar 
van 2010, voerden Franse groepen acties tegen het 
verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd. De 
toegang naar raffinaderijen werd geblokkeerd, even-
als de toegang tot de havens, waardoor dertig tan-
kers geen olie konden afleveren. In een paar weken 
hadden de acties een enorme impact. Als men niet 
tot een akkoord was gekomen dan was de Franse 
economie binnen een paar weken vrijwel tot stil-
stand gekomen. Frankrijk was geschokt toen duide-
lijk werd hoe fragiel het systeem was. Op een zelfde 
manier wisten activisten van de ‘Camp for Climat 
action’ beweging in England met enkele blokkades 
het verkeer rond Heathrow stil te leggen. 

Dergelijke acties hebben wellicht niet zo veel re-
sultaat. Het bewijst wel dat men met weinig mid-
delen hele infrastructuren kan stilleggen. Verzet be-
gint vaak met sabotage en wanneer de juiste doelen 
kunnen worden bereikt kan het een zeer effectief 
middel zijn. Een goed voorbeeld zijn de acties van 
de verzetsbeweging MEND (Movement for the 
Emancipation of the Niger Delta) in Nigeria. De 
Niger delta is een zeer groot en vruchtbaar gebied 
en veel Nigerianen zijn afhankelijk van visvangst en 
landbouw. De situatie in Nigeria is een schoolvoor-
beeld van neokolonialisme dat zich uit in geweld 
en plundering. Westerse bedrijven maken enorme 
winsten met het extraheren en exporteren van olie. 
De bevolking ziet vrijwel niets van de opbrengsten 
en betaalt met hun gezondheid. De vervuiling ver-
oorzaakt door de oliewinning is dermate groot dat 
de olieramp in 2010, veroorzaakt door de oliemaat-
schappij BP daarbij in het niet valt. In de jaren ne-
gentig besloot de etnische groep de Ogoni, wiens 
leefgebied ernstig vervuild was door de olie extrac-
tie van de Shell, dat er wat moest gebeuren. Onder 
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leiding van de zanger en milieuactivist Ken Saro-
Wiwa voerde men geweldloze acties uit. Deze wer-
den door de overheid beantwoord met extreem hard 
geweld. Vele activisten werden gedood. Ken Saro-
Wiwa werd opgepakt, veroordeeld en opgehangen. 
Na een jarenlange juridische strijd trof Shell in 2009 
een schikking door aan de families van de slachtof-
fers 15 miljoen dollar uit te keren.

In 2005 kwam een groep jonge Nigerianen bij el-
kaar om de situatie te bespreken. Ze kwamen tot de 
conclusie dat een andere aanpak nodig was en de 
MEND werd opgericht. De boodschap van MEND, 
gericht aan de buitenlandse oliemaatschappijen, is 
helder: ‘stop met omkopen van onze politici, stop 
met de diefstal van onze grondstoffen, stop met het 
vervuilen van onze leefomgeving, of je krijgt met 
ons te maken’. En men voegt daad bij woord. De 
MEND pleegt continue acties, waaronder sabota-
ge in fabrieken, het opblazen van pijpleidingen en 
installaties, en het ontvoeren van werknemers van 
buitenlandse bedrijven. Het effect van de acties was 
opmerkelijk. Op een gegeven moment waren drie 
van de vier raffinaderijen in Nigeria buiten werking, 
en de olie extractie was tot een derde teruggebracht. 
Dit alles door een beweging met enkele honderden 
leden. Volgens Namdi Obasi, de senior analist van 
de “International Crisis Group” is de MEND uiterst 
goed georganiseerd. Het zijn jonge mensen met 
overwegend universitaire opleidingen. De MEND 
kent geen ‘leider’ cultuur maar gebruikt een gede-
centraliseerde organisatie structuur. De MEND is 
zeer goed op de hoogte van de infrastructuren van 
de oliemaatschappijen en gebruiken geavanceerde 
technologieën en guerrilla tactieken waarmee zij zo-
wel de regeringstroepen als de para militaire privé 
legertjes van de Shell te slim af zijn. Het sterkste 
punt van de MEND is dat ze de sympathie en steun 
van de bevolking van de Niger delta hebben. De 
vastberadenheid en de effectiviteit van een verzets-
beweging als MEND is een goed voorbeeld voor 
Westerse bewegingen die met al hun middelen nog 
geen acties hebben weten uit te voeren met een ver-
gelijkbare impact als die van de MEND. Zoals bij 
veel initiatieven het geval is blijkt de ‘wil’ belang-
rijker te zijn dan de ‘middelen’. Negentig procent 
van de mensen die dit artikel lezen hebben naar alle 
waarschijnlijkheid meer financiële middelen dan de 
hele MEND beweging tijdens haar oprichting had. 

De MEND is duidelijk een beweging die in haar 
beginfase is. Als voorbeeld hoe een verzetsbewe-
ging zich verder kan ontwikkelen kunnen we kijken 

naar de Anarchistische beweging in Spanje. Wat 
de geschiedenis hierover te zeggen heeft is dat de 
beweging een jammerlijke mislukking was, groten-
deels door interne conflicten. Maar deze bewering is 
historisch gezien zeer onvolledig. Zoals veel initia-
tieven eindigde de anarchistische beweging met een 
oorlog (de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939). 
De oorsprong van de anarchistische beweging gaat 
veel verder terug, namelijk tot het eind van de 19e 
eeuw. In die tijd leefden veel Spanjaarden in om-
standigheden die teruggingen tot het feodalisme. 
De economie bestond voornamelijk uit landbouw 
en de meeste werkers waren ‘dagloners’ die vrijwel 
niets bezaten. De bevolking leefde onder het juk van 
de zeer machtige katholieke kerk die bepaalde hoe 
de mensen moesten leven en denken, en een kleine 
aristocratie die de hele industrie en landbouw in 
handen had. (Deze tweevoudige machtsstructuur 
doet denken aan de weg die de huidige maatschap-
pij is ingeslagen, maar nu met de media en de nieu-
we elite in de hoofdrollen). 

De anarchistische beweging begon met kleine onaf-
hankelijke groepen, rond de tien man, die de boeren 
en arbeiders informeerden. Dit breidde zich geleide-
lijk uit tot een brede maatschappelijke beweging die 
steeds meer politieke druk uitoefende. Begin jaren 
dertig werd er na een tijd van dictatuur een repu-
bliek uitgeroepen. De nieuwe regering, geleid door 
de socialistische partij de PSOE, voerde echter niet 
hervormingen door die het beloofd had. Het werd 
al gauw duidelijk dat de oude heersende klasse nog 
steeds aan de touwtjes trok. Er werden vele discus-
sies gevoerd. Er is veel materiaal bewaard gebleven. 
Het is bijzonder, en ook enigszins treurig, te con-
stateren hoe zeer de politieke discussies uit die tijd 
overeenkomen met de huidige politieke discussies. 
De conclusie van de anarchistische beweging was 
dat de politiek geen verandering zou brengen. Zo 
begon de revolutie. Ondanks dat de linkse partijen 
(de PSOE en de communistische partij PCE) zich 
tegen de revolutie uitspraken boekte de anarchisten 
succes. Steden en regio's kwamen onder anarchis-
tisch bewind. Veel maatschappelijke en economi-
sche zaken werden overgenomen en opnieuw in-
gericht. Men beheerde het transport, spoorlijnen, 
treinen en wegen, fabrieken en bedrijven werden 
overgedragen aan de arbeiders, er was eigen poli-
tie en een eigen rechtssysteem, en er waren eigen 
scholen. Niet alles was een succes, maar veel bleek te 
werken. De burgeroorlog maakte een eind aan deze 
bewegingen. De geschiedenis benadrukt dat de fas-
cisten de Spaanse burgeroorlog wonnen dankzij de 
onderlinge verdeeldheid van de oppositie, het klas-
sieke ‘het probleem van links’. Nu was de oppositie 
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zeker verdeeld. Maar de val van de Spaanse repu-
bliek is niet los te zien van de het fascisme dat in veel 
landen opkwam. Zonder de internationale steun van 
de fascisten, in het bijzonder van Duitsland, had de 
geschiedenis van Spanje er zeer waarschijnlijk an-
ders uitgezien. De slecht voorbereide ‘internationale 
brigades’ hadden geen enkele kans tegen het mili-
taire overwicht. Wat in Spanje duidelijk werd was 
dat de strijd een internationale aangelegenheid was. 
Sinds de Spaanse burgeroorlog zijn wereldwijd vele 
progressieve bewegingen en democratieën door de 
internationale elites omvergeworpen. 

ondergronds verzet
Ondergronds verzet bestaat uit illegale acties die als 
doel hebben de bezetting en het onrecht te stoppen. 
De tactiek van een verzetsgroep is om met mini-
maal risico een maximaal effect te krijgen. De ac-
ties moeten in een algemene strategie passen. Het 
platleggen van een enkele industrie kan geen doel 
op zichzelf zijn. Een strategie die puur reactionair 
is zal niet werken. Zo zouden acties van de huidige 
milieubewegingen mogelijk nog effect gehad heb-
ben wanneer deze acties vijftig jaar geleden waren 
uitgevoerd, maar het is nu te laat. Er is een strategie 
nodig waar men anticipeert. Een strategie die zich 
richt op het ‘bewegende doel’, dat wil zeggen op de 
plek waar het doel in de toekomst zal zijn. Hiervoor 
zijn uiteraard juiste inschattingen en goede organi-
satie voor nodig. 

Sabotage is, in het bijzonder in het begin, een ef-
fectief middel (de oorsprong van het woord sabotage 
komt van de Franse arbeiders die tijdens de indus-
triële revolutie hun klomp ‘sabot’ in de machines 
gooiden en zo uitschakelden). Welke acties en doe-
len worden gekozen is een vraag die ieder persoon, 
of iedere verzetsgroep zelf moet overwegen. Voor de 
hand liggende doelen zijn de meest verwoestende 
industrieën. Bijvoorbeeld de industrie die verant-
woordelijk is voor de ontbossing, de trailers die de 
zeeën leegvissen en de flora op de zeebodem plat-
walsen met hun drijfnetten, de fabrieken die pestici-
den maken, de bedrijven die genetische manipulatie 
toepassen. De infrastructuren van de industrieën 
hebben veel kwetsbare punten. Zonder olie toe-
voer of elektriciteit liggen de activiteiten al snel stil. 
Elektriciteit kan niet opgeslagen worden, wat het 
een zeer kwetsbare energiebron maakt. Het is rela-
tief eenvoudig uit te zoeken hoe de logistiek van de 
industrieën in elkaar zit en waar de zwakke punten 
liggen. Er is genoeg informatie beschikbaar. Zo is 
het bekend hoe de transporten plaatsvinden, waar 
olie verscheept wordt, waar de leidingen liggen, waar 
de raffinaderijen en elektriciteitscentrales liggen. 

Het is bij dergelijke acties onmogelijk om te garan-
deren dat er geen gedupeerden zullen zijn, of dat er 
geen slachtoffers zullen vallen onder de bevolking. 
Dit is een moeilijk punt, en een groot dilemma voor 
deelname aan het verzet. Dit dilemma is echter 
gecreëerd door de bezetter. Een regiem of autori-
teit kan niet over de fysieke middelen beschikken 
om miljoenen mensen in toom te houden. Een be-
zetting op grote schaal is daarom altijd afhankelijk 
van de medewerking van de onderdrukten. Mensen 
in een zwakkere positie worden gedwongen tot het 
accepteren van steeds slechtere voorwaarden in wat 
men in het Engels een ‘self-enslavement’ contract 
noemt. Dit opgedrongen contract, dat door beide 
partijen als legitiem wordt aanvaard staat in tegen-
stelling tot een ‘sociaal contract’ dat vanuit gelijk-
waardige basis is ontstaan. De relatie tussen bezetter 
en onderdrukte is zo hecht verweven dat wanneer 
de machtsstructuren in verval raken of worden aan-
gevallen de onderdrukte daar ook onder zal lijden. 
Deze afhankelijkheidsrelatie vormt de basis waar-
mee de bezetters hun status kunnen handhaven, 
maar dit zou geen obstakel mogen vormen om niet 
in verweer te komen. 

Wat men niet snel beseft is dat verzet in veel gevallen 
tot geweldsafname zal leiden. Zoals eerder beschre-
ven gaat van de huidige industriële maatschappij 
een enorme hoeveelheid geweld uit. De autoriteiten 
zullen naar alle waarschijnlijkheid alle aandacht en 
energie richten op degenen die hun macht in gevaar 
brengen (de verzetsgroepen). Hier door kan het ge-
weld waar zoveel mensen in de wereld onder gebukt 
gaan afnemen. Wanneer de industriële maatschappij 
wordt ontwricht dan zullen veel mensen en landen 
daar direct profijt van hebben. In het bijzonder lan-
den in Afrika, Azië en het Midden Oosten zullen 
beter af zijn zonder de ‘structural adjustment’ pro-
gramma's van het IMF, zonder de financiële en mi-
litaire steun voor hun dictators, zonder de stroom 
van wapens, zonder de diefstal van grondstoffen en 
vruchtbare gebieden, zonder het verbod om eigen 
zaden te gebruiken, zonder de patenten op gewassen 
en zonder de propaganda van de media die de Wes-
terse cultuur als rolmodel neerzet. Een afnemende 
industrie zal tevens een verademing zijn voor de die-
ren- en plantenwereld, voor de bossen, de zeeën en 
de rivieren. En voor al het leven op aarde. 

Uiteraard zullen de media het anders presenteren. 
Men zal beelden van chaos en vernietiging tonen 
en de verzetsstrijders als terroristen neerzetten die 
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met alle mogelijke middelen geëlimineerd moeten 
worden. De verzetsbewegingen en sympathisan-
ten zullen gehaat worden. Er zal een terreurbeleid 
volgen met nog strengere controles, arrestaties en 
alle mogelijke schendingen van de mensenrechten. 
Omdat de autoriteiten zoals eerder gezegd, niet de 
fysieke middelen hebben om iedereen in toom te 
houden, zal de strijd grotendeels een psychologische 
strijd zijn, bestaande uit de welbekende propaganda, 
maar ook met andere vormen van psychologische 
oorlogsvoering zoals ‘sociaal isolement’. Alleen door 
het verkondigen van een mening of het lid zijn van 
een beweging als een vakbond zullen mensen ge-
wantrouwd worden. Iedereen die uit de pas loopt zal 
als outcast of als terrorist bestempeld worden. Het is 
belangrijk dat er sociale structuren zullen zijn die dit 
op kunnen vangen. Werkelijke steun zal nodig zijn, 
geen e-mail petities, geen facebook groepen met di-
gitale duimen omhoog.

Bovengronds verzet
Er zullen altijd organisaties en mensen zijn die door 
omstandigheden of overtuigingen niet kunnen of 
willen deelnemen aan acties. Dat wil niet zeggen dat 
deze mensen en organisaties geen belangrijke rol 
kunnen spelen. Een opmerkelijk voorbeeld zijn de 
Quakers. Dit is een christelijke beweging die iedere 
vorm van geweld afkeurt. Toch speelden de Quakers 
een belangrijke rol bij verzetsbewegingen. Tijdens 
de slavernij in de VS verschaften zij een netwerk van 
schuiladressen voor de slaven die ontsnapt waren. 
Hiervoor werden de Quakers zeer hard bestreden. 
Hele Quaker gemeenschappen werden veroordeeld 
en gevangen gezet. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw stelden de Quakers hun vergaderruimtes be-
schikbaar aan de (Islamitische) Black Panther bewe-
ging toen deze daar verlegen om zat.
Een autoritair regiem zal de legale ‘bovengrondse’ 
acties altijd proberen illegaal te maken. Het is be-
langrijk te beseffen dat ook bovengronds verzet hard 
bestreden zal worden. Het vervolgen van de vreed-
zame Quakers is hier een duidelijk voorbeeld van. 
In dit aspect speelt burgerlijke ongehoorzaamheid 
een belangrijke rol. Er zijn veel mogelijkheden om 
de machtsstructuren onopgemerkt tegen te werken. 

Een andere essentiële rol van het bovengronds ver-
zet is het voorzien van nieuws en werkelijke infor-
matie. De stroom van desinformatie van de media 
die wordt gepresenteerd als objectief nieuws moet 
worden geanalyseerd en de mensen moeten worden 

geïnformeerd. De propaganda van de media en de 
kant en klare conclusies van politiek en wetenschap 
moeten ontrafeld worden. We moeten inzien dat 
een betere wereld mogelijk is. Het kan beter, mense-
lijker, en eenvoudiger. Niet met de geavanceerde hi-
tech oplossingen van de huidige ontspoorde weten-
schap. Maar met werkelijke oplossingen. Men moet 
gaan begrijpen dat het niet efficiënt is om voedsel 
de halve wereld over te transporteren. Dat het niet 
nodig is dat supermarkten 40% van de groenten en 
het fruit weggooien. Het is niet normaal dat wij de 
aarde bedekken met asfalt en beton, en het overige 
land vergiftigen. Het is niet normaal dat het amu-
sement steeds gewelddadiger en sadistischer wordt. 
Het is niet normaal dat kinderen steeds meer be-
schermd moeten worden tegen de cultuur waarin we 
leven. Het is niet normaal dat de 300 rijkste mensen 
ter wereld evenveel bezitten als de 3 miljard armste 
mensen gezamenlijk. Zeer weinig zaken in de hui-
dige cultuur kunnen nog gezien worden als ‘normaal’ 
en ‘gezond’. Het is duidelijk dat de dominante Wes-
terse cultuur ten einde loopt, en plaats zal moeten 
maken voor een nieuwe cultuur.

valkuilen
De grootse valkuil is dat we de noodzakelijke stap 
niet willen maken maar in rondjes zullen blijven 
lopen. Dat wil zeggen, dat we blijven zoeken naar 
oplossingen binnen de bestaande structuren. De 
problemen van vandaag liggen diep verankerd in de 
politieke, economische en sociale structuren. Deze 
structuren hebben baat bij het voortbestaan van het 
systeem, om de eenvoudige reden dat zij er hun be-
staan aan te danken hebben. Echte diepgaande ver-
nieuwing is dus nodig. En hiervoor zal een revolutie 
nodig zijn, geen reactionaire, maar een creatieve re-
volutie. 

Dan is er het risico dat de nieuwe macht terugvalt 
in geweld, of doorschiet naar extremisme. Dit is bij 
vele revoluties en verzetsbewegingen het geval ge-
weest. Verzetsstrijders zijn geen eeuwige helden. 
Maar al te vaak hebben verzetsbewegingen na het 
conflict vreselijke misdaden begaan. De leden van 
de Franse résistance begingen enkele jaren na de 
tweede wereld oorlog zeer wrede oorlogsmisdaden 
gedurende de onafhankelijkheidsoorlog in Algerije. 
En veel huidige ANC leiders, mensen die niet lang 
geleden met gevaar voor hun leven voor rechtvaar-
digheid streden, zijn nu de nieuwe miljonairs en 
grootgrondbezitters. 

Dan is het een klassieke valkuil dat een opvolg stra-
tegie ontbreekt. Na de strijd valt men in een ‘wat 
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nu?’ gat. Als men dan nog moet gaan organiseren 
en plannen dan is er een groot risico dat er weer een 
machtsstrijd ontstaat. Men zal voorbereid moeten 
zijn. Er moeten praktische plannen en overeenkom-
sten zijn voor de hereniging en heropbouw van onze 
samenleving.

epiloog
Het is duidelijk dat er een strijd komt. We heb-
ben wellicht een formidabele macht tegen over ons, 
maar deze is niet onoverwinnelijk. Ze kan worden 
gestopt. Het is niet te voorzien hoe de strijd gestre-
den zal worden en hoe de mensen hieraan zullen 
deelnemen. Hoezeer de media en autoriteiten ook 
proberen te voorkomen dat mensen hun verant-
woordelijkheid zullen nemen, de situatie in de we-
reld stelt ons steeds duidelijker voor de keus. Steeds 
meer mensen voelen zich geroepen. Wie zou niet 
vechten om zijn (of haar) kinderen te beschermen? 
of zijn (of haar) boers, zussen en ouders te verdedi-
gen als dit nodig is? Wie zou niet willen vechten om 
zijn (of haar) mensenbroeders te verdedigen, of de 
dieren en planten wereld, wanneer deze aangevallen 
worden? Het is een strijd die zich voorbereid. We 
zien een groeiend aantal organisaties, progressieve 
bewegingen, en de vele individuen die zich inzet-
ten voor een nieuwe, humane wereld. Het zijn nog 
kiemen, de wortels schieten tastend in de grond, en 
wanneer deze kiemen water treffen, dan is alles mo-
gelijk.

1. De sterke toename in de zestiger jaren in Nederland van 
het autoverkeer veroorzaakte veel dodelijke ongelukken 
(in 1971 alleen al 3300). Er waren nog weinig fietspaden. 
Pas na vele acties besloot de regering (kabinet den Uyl) 
tot het aanleggen van een landelijk fietspaden netwerk. 
Het gebruik van fietsen steeg in een paar jaar enorm wat 
Nederland het wereldwijd het voorbeeld als fietsvriende-
lijke natie maakte.

Bronnen

The Endgame - Derrick Jensen
Deep Green Resistance - Aric McBay, Lierre Keith, Derrick 
Jensen

http://en.wikipedia.org/wiki/Bystander_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_Railroad
http://www.isreview.org/issues/24/anarchists_spain.shtml 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram

KoMeten

Kees Kromme

Overal waar de schrijver van de Apocalyps over 
dieren spreekt, spreekt hij eigenlijk over de kracht 
en de werkzaamheid van kometen. 1)

De eerste pogingen van Satan om wanorde in het 
planetensysteem te brengen (d.m.v. kometen red.) 
zullen lukken. 2) 

Verderop wordt nader ingegaan op deze citaten van 
Steiner die stammen uit de zogenaamde Priester-
apocalyps. 3)

In de vorige artikelen over de Maya’s 4) is al wel ge-
sproken over kometen, maar een nadere uitwerking 
moest wachten tot dit artikel.
Bijvoorbeeld in de doemscenario’s rond de datum 
21-12-2012 werd er door enkele schrijvers die door 
mij aangehaald werden, over kometen gesproken en 
ook over een planeet Niburu of een planeet-X die op 
ramkoers zouden liggen met de aarde.
De sjamaan Don Alejandro sprak over 20-12-2012 
maar ook over 31-03-2013. Het laatste stuk citaat 
i.v.m. kometen wordt hier nog een keer herhaald. 4)

In een andere toespraak is hij (ACP) nog wat con-
creter en voorziet de aanvang van deze duisternis op 
31 maart 2013 en heeft het dan over een duisternis 
van 60-70 uur We worden dan bezocht door grote 
catastrofes, zoals aardbevingen, vulkanenuitbarstin-
gen, overstromingen, hurricanes en tornado’s. Ook 
zullen er twee kometen aan de hemel verschijnen: 
een grote en een rode’. Aldus Don Aleandro Cyrillo 
Perez. 

Inmiddels zijn genoemde data achter de rug en zijn 
er geen mondiale rampen gebeurd. In de kringen die 
dit alles voorspelden werd het even stil, maar daarna 
kwamen ze al weer gauw met verklaringen waarom 
hun voorspellingen niet uitgekomen waren. Het 
deed me een beetje denken aan de Jehova’s Getuigen 
die vroeger het einde van de wereld voorspelden en 
elke keer wanneer dat niet gebeurde met een nieuwe 
datum kwamen. Tegenwoordig hoor je ze er niet 
meer zo over als ze aan de deur komen.
Wel is er dit voorjaar al een komeet geweest 5) en 
zelfs een asteroïde die, op kosmische schaal gezien, 
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rakelings langs de aarde scheerde. 6) De asteroïde die 
al lang voorspeld was, was alleen zichtbaar met grote 
telescopen en op dezelfde dag (14-2-2013) diende 
zich onverwacht en plotseling een meteoriet aan 
in Rusland. Deze is gefilmd door camera’s die daar 
vaak achter de voorruit van de auto gemonteerd zijn. 
7) De ontploffing van dit hemellichaam veroorzaakte 
gelukkig niet al te veel schade.

Vorige eeuw, laatste kwart.

Eind vorige eeuw zijn er ook een aantal kometen 
geweest waarvan een enkele zelfs met het blote oog 
zichtbaar waren. Hieronder volgt een onvolledige 
lijst. Genoemde kometen waren allemaal wel kran-
tennieuws.

1973: Kohoutek 8)

1986: komeet van Halley, deze komt elke 76 jaar 
langs. Steiner sprak daarover in 1910 tijdens 
de vorige passage van deze komeet. Hierop 
komen we later nog terug. In 1986 was deze 
ondanks hoge verwachtingen toch nauwe-
lijks met het blote oog te zien. 9)

1992: Swift Tuttle 10)

1994: Encke 11)

1994: Shoemaker-Levy 9  (kortweg SL9 met offi-
ciële benaming D/1993 F2). Dit is een ko-
meet waarvan tussen 16 en 22 juli 1994 21 
fragmenten neerkwamen op de planeet Jupi-
ter. Sommige van die delen hadden een dia-
meter van 2 kilometer. 12)

1996: Hyakutake 13)

1997: Hale-Bopp 14) Deze was heel duidelijk voor 
het blote oog zichtbaar.

Wikipedia: Komeet Hale-Bopp  (officiële aandui-
ding C/1995 O1) was waarschijnlijk de meest geob-
serveerde komeet van de 20e eeuw en was een van de 
helderste kometen van de afgelopen paar decennia. 
De komeet was gedurende lange tijd (18 maanden) 
met het blote oog zichtbaar. Dit is tweemaal zo lang 
als de vorige recordhouder, de komeet van 1811. 15)

In maart 1997 was de verschijning van deze komeet 
aanleiding voor de Heavens Gate sekte 16) om mas-
saal zelfmoord te plegen. Ze beweerden dat ze hun 
lichamen verlieten om naar een ruimteschip te gaan 
dat achter de komeet aan zou vliegen. 16)

Deze eeuw.

2001: Borrely 17)

2004: Machholz 18)

2005: 9P temple 1, deze komeet is bezocht met een 
vanaf de aarde gelanceerde sonde. 19)

2007: McNaught die op het zuidelijk halfrond zelfs 
overdag zichtbaar was. 20)

2007: Holmes/17p 21)

2010: Elenin 22) Over deze komeet deden ook de 
wildste geruchten de ronde: namelijk dat 
deze met de aarde zou gaan botsen. 23)

2013: Pan Starrs 24)

2013: Aan het eind van dit jaar verwacht men de 
komeet C/2012 S1, maar men noemt hem 
Ison. Men beweert nu al aan het begin van de 
21e eeuw, dat het wel eens de helderste komeet 
van deze eeuw zou kunnen worden. 25)

Algemeen.
Er is heel veel informatie bekend over de fysiek/mi-
nerale kant van kometen. Die kant zal hier niet be-
schreven worden. Maar er zullen wat links gegeven 
worden waar men e.e.a. zelf tot in detail kan nalezen 
en bestuderen. 26)

Aan het pokdalige maanoppervlak kunnen we al 
zien dat er veel inslagen zijn geweest op de maan. 
De maan is zo dichtbij, dat het vreemd zou zijn als 
de aarde wel voor inslagen gespaard zou zijn. Nu 
zijn er inderdaad op aarde ook inslagen geweest. De 
Arizona krater, ook bekend als de Barringerkrater 
27), is daar een duidelijk voorbeeld van uit het grijze 
verleden.

Barringerkrater te Arizona

Ook is er de Chicxulubkrater (midden Amerika), 
waarvan men denkt dat de inslag van een hemel-
lichaam 65 miljoen jaar geleden er de oorzaak van 
geweest zou zijn dat de dinosaurusachtigen plotse-
ling uitgestorven zijn. 29) De meningen daarover zijn 
echter verdeeld. 30)

Dat de aarde veel minder last heeft van zichtbare 
inslagen is omdat de aarde in tegenstelling tot de 
maan een dampkring heeft, waardoor veel mogelijke 
kandidaten voor een inslag, verbranden of de atmo-
sfeer weer uit gekaatst worden. Maar toch zijn er 
ettelijke inslagen geweest in het verleden. En wat 
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in het verleden gebeurd is, kan natuurlijk in de toe-
komst ook weer gebeuren.
In 1908 werd de wereld opgeschrikt door de Toen-
goeska explosie. 31) 

platgeslagen bos bij toengoeska explosie.

Ooggetuigen zagen een helder licht langs de he-
mel snellen vervolgens dalen en ergens bij de bin-
nenlandse bossen exploderen. Omdat het gebied zo 
afgelegen was, konden onderzoekers pas veel later 
ter plekke onderzoek uitvoeren. Men vond geen in-
slagkrater, maar wel uitgestrekte stukken waar het 
bos als het ware plat tegen de aarde geslagen was. 
Men concludeerde daaruit dat het hemellichaam al 
in de lucht ontploft moest zijn. Het woord hemel-
lichaam wordt hier bewust gebruikt. Er zijn ook 
mensen die het terecht een UFO noemen 32), maar 
dan onder voorwaarde dat de U van UFO het woord 
Un-identified voorstelt, d.w.z. het vliegende object 
is niet geïdentificeerd. Was het wel geïdentificeerd 
dan zouden we weten of het een meteoriet of een 
buitenaards ruimteschip of iets anders was , dan was 
het namelijk een IFO oftewel een Identified Flying 
Object. 
Er is ook verwarring over de betekenis van de woor-
den voor diverse soorten hemellichamen zoals aste-
roïde, komeet, planetoïde, meteoor, meteoriet enz. 26)

Begripsverwarring.
Asteroïden 26) noemen we in het Nederlands meestal 
planetoïden. 26) Die vlag dekt de lading beter: Het 
zijn nl. kleine planeten. Ons zonnestelsel kent 9 
planeten. Alle andere, kleinere objecten die in min 
of meer ronde banen om de zon draaien, zijn pla-
netoïden. Kometen 26) bewegen meestal in langge-
rekte banen om de zon en hebben ook een andere 
samenstelling. Deze bestaat vooral uit ijs, vermengd 
met rotsdeeltjes. Komen ze in de buurt van de zon, 
dan gaan ze verdampen en vormt zich de beroemde 
staart. 70) Planetoïden hebben meestal een rotsach-
tige of metaalachtige samenstelling. De overgang 

tussen kometen en planetoïden zien we overigens 
niet meer zo strikt. Er zijn planetoïden bekend die 
soms uitgassen en een staart krijgen en we kennen 
uitgedoofde komeetkernen die nauwelijks van pla-
netoïden te onderscheiden zijn.
Het verschil zit hem in de wijze waarop de hemel-
lichamen ontstaan zijn. De meeste asteroïden bevin-
den zich in de asteroïdengordel 26) tussen Mars en 
Jupiter. Dat ze geen ijs bevatten, komt omdat ze in 
een gebied ontstaan zijn met een te hoge tempera-
tuur; water kon er niet condenseren. Kometen zijn 
verder van de zon af ontstaan, vooral in de Kuiper-
gordel voorbij de baan van Neptunus. Daar is het zo 
koud dat alle kleine hemellichamen veel ijs bevatten. 
Een meteoor 26) of vallende ster is een kortstondig 
lichtspoor aan de hemel dat men ziet wanneer een 
klein stofdeeltje (een meteoroïde) op ca. 100 km 
hoogte met een enorme snelheid (tot tientallen ki-
lometers per seconde) in de atmosfeer van de Aarde 
terecht komt.
Een meteoriet 26) is het deel van een meteoroïde dat 
op de aarde inslaat na vanuit de ruimte door de at-
mosfeer te zijn gevallen. Tijdens de tocht door de 
dampkring wordt het materiaal sterk afgeremd en 
zeer heet; dit kan als een meteoor te zien zijn. In 
wezen is een meteoriet puin uit de ruimte. Een me-
teoroïde is een stofdeeltje, stukje steen of een stukje 
ijs dat door de ruimte zweeft.

De astronomische wetenschap gaat momenteel uit 
van meerdere gebieden in ons zonnestelsel waar 
de bovengenoemde objecten vandaan komen. De 
Oort-wolk (1950) 33) en de Kuiper-Gordel (1951) 
34) en het gebied dat men Scattered Disk Object 
noemt. (SDO). 35) Dit is een soort verzamelplaats 
voor verdwaalde planetoïden in de buurt van de om-
loopbaan van Neptunus. In 1890 kende men echter 
al een asteroïdengordel of planetoïden gordel tussen 
Mars en Jupiter.

Strijd aan de hemel volgens de 
antroposofie.
Steiner spreekt over een strijd aan de hemel die in 
lang vervlogen tijden heeft plaatsgevonden. 36) De 
puinresten van deze strijd die door bepaalde wezens 
van de hogere hiërarchieën gevoerd werd is nu nog 
te vinden in de hierboven genoemde gordel die ligt 
tussen Mars en Jupiter: de zogenaamde asteroïden-
gordel. 
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Ziet u dit slachtveld aan de hemel eens aan! Pas in de 
negentiende eeuw heeft men met fysieke ogen weer de 
verwoestingen ontdekt, die veroorzaakt werden door 
de strijd aan de hemel. Tussen Mars en Jupiter heb-
ben ze het leger van de kleine planetoïden doen ont-
staan. Dat zijn de resten van de slachtvelden van de 
strijd aan de hemel, die uitgevochten werd tussen de 
twee kosmische tijdpunten, waar ons zonnesysteem sa-
mengetrokken werd tot Jupiter en later tot aan Mars. 
En wanneer onze astronomen de telescoop richten op 
de hemelruimte en nog steeds planetoïden ontdekken, 
dan zijn dat puinresten van dat grote slachtveld aan 
de hemel van de strijd tussen de meer ontwikkelde en 
de minder ontwikkelde Oerkrachten (Archai-Virtutes) 
die ook de afsplitsing van de maan van zijn zon teweeg 
gebracht hebben. 37)

Over een ander soort strijd aan de hemel is in vorige 
artikelen aandacht geschonken. Het ging toen om 
de strijd van aartsengel Michaël tegen de opstan-
dige engelen, die Steiner situeert in de jaren 1841-
1879. 38) Hierop wordt later nog ingegaan. Dat ook 
de mens in de toekomst de mogelijkheid verwerft 
om grote krachtwerkingen uit te oefenen is te lezen 
in noot. 71)

de werking van kometen volgens de an-
troposofie.
Het woord “hemel” kan meerdere betekenissen 
hebben. In het algemeen gebruikt men het om het 
uitspansel boven ons te beschrijven: overdag als de 
blauwe lucht (met of zonder wolken) met de zon 
op een bepaalde plaats in de hemel. s ‘Nachts als de 
plaats waar de sterren te zien zijn en eventueel de 
maan. Het betreft hier dus een ruimteaanduiding, 
die met coördinaten in 3 dimensies beschreven kan 
worden, behalve als men van een oneindig in zich-
zelf gekromd heelal uitgaat. 39)

Daarnaast is er nog het begrip hemel van de diverse 
geloofsrichtingen. Ze stellen zich deze voor als een 
meer geestelijk oord, waar God en engelen hun ver-
blijfplaats hebben. De ideeën daarover zijn echter 
lang niet uniform, sommige stellen zich ook voor 
dat dit het oord is waar de overledenen na hun dood 
vertoeven, als ze tenminste niet in de hel terechtko-
men. Deze verschillende visies te beschrijven zou ver 
buiten het kader van dit artikel vallen.
In de antroposofie is het begrip hemel zeer uitvoerig 
beschreven. In het kort kan daarvan gezegd wor-
den, dat de hemel zowel de fysieke ruimte is als de 

geestelijke ruimte. Planeten zijn enerzijds fysieke 
objecten en anderzijds ook geestelijke wezens. Ana-
loog aan de mens die behalve zijn fysieke lichaam 
ook andere wezensdelen heeft zoals levenslichaam, 
zielelichaam en geest. Zo is de zon bijv. ook verbon-
den met geestelijke wezens en als Christus in zijn 
incarnatie op aarde zegt: ’Ik ben het licht der we-
reld’, dan is dat veel meer dan beeldspraak. De 12 
dierenriemtekens zijn ook niet alleen fysieke ruim-
terichtingen, maar ook woonplaatsen van geestelijke 
wezens, die bijv. in de bijbel ook bekendstaan als de 
hemelse hiërarchieën. 38)

Evenzo hebben kometen niet slechts een fysiek 
waarneembare gestalte, maar ook een geestelijke 
gestalte, die een geschoolde helderziende kan waar-
nemen. Ook de werkingen die van deze wezens 
uitgaan kunnen door de helderziende geschouwd 
worden. Maar de onbevangen blik van degene die 
mededelingen van de geestesvorser tot zich neemt 
kan deze werkingen ook waarnemen.
Een aantal keren heeft Steiner uitvoerig over kome-
ten gesproken. 55) Onderstaand zullen de uitspraken 
die in het kader van het thema Apocalyps gedaan 
zijn extra aandacht krijgen.
In 1909/1910 begon Steiner te spreken over de 
wederkomst van Christus in de etherische wereld. 
In vorige nummers van dit tijdschrift is hier ook al 
aandacht aan geschonken. 41) Het kan dan opval-
len dat in dezelfde voordrachten waarin over deze 
wederkomst gesproken wordt ook over een komeet 
gesproken wordt, en wel over de komeet van Halley, 
die in 1910 aan de hemel stond. Deze komeet is in 
1986 ook voor onze generatie zichtbaar geweest is.

Uit het boek "Das Ereignis der Christus-Erschei-
nung in der ätherischen Welt 40) waarin veel voor-
drachten van Steiner uit 1910 over dit onderwerp 
verzameld zijn zijn de volgende citaten.
Van de komeet van Halley en van kometen in het 
algemeen zegt hij o.a. het volgende:

       Komeet Halley.
 

Kometen
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Kometen"Wat betekent het kometarische bestaan nu voor de aarde? 

Welke missie is daaraan verbonden? De beantwoording 
van deze vragen moet vooral vergelijkenderwijs 
geschieden en er moet op gewezen worden, dat in de 
tegenstelling van man en vrouw op aarde tweeërlei 
levens zich afspelen. Allereerst is daar het verloop van de 
alledaagse gebeurtenissen in het gezin van 's morgens tot 
's avonds, met een regelmaat zoals van zomer en winter, 
van zonneschijn en storm, onweer en hagel. Dat kan zo 
een tijdlang doorgaan. Maar dan gebeurt er iets, dat komt 
binnenvallen en als een ingrijpende verandering wordt 
gevoeld en vooral dan, als er een kind geboren wordt. 
Dit onderbreekt het steeds terugkerende verloop van de 
dingen en het blijft als iets nieuws in de samenleving 
van man en vrouw. Dit kunnen we vergelijken met 
wat de komeet te doen heeft als opgave voor het aarde-
leven. 69) Zij brengt in ons aardse bestaan datgene 
binnen wat stamt uit het vrouwelijk element van de 
kosmos. Als de komeet zich laat zien, bewerkstelligt dat 
een stoot in de verdere ontwikkeling van de mensheid. 
Niet zo zeer in de eigenlijke ontwikkeling zelf, maar 
in alles wat vroeger nog in de mensheid werd geënt. We 
kunnen dit waarnemen aan de Halley-komeet, aan wat 
als geestelijke krachten erachter staat. Als zij verschijnt, 
is er steeds iets nieuws voor de aarde-ontwikkeling aan 
verbonden. In deze tijd verschijnt zij weer. Daarmee 
wordt ingeluid en geboren een nieuwe etappe in 
materialistische zin. Op de drie laatste verschijningen in 
de jaren 1682, 1759 en 1835 volgt nu deze (van 1910 
- red.). In het jaar 1759 kwamen hieruit de krachten 
en geestelijke machten tevoorschijn, die de geest van de 
materialistische Verlichting hebben gebracht. Wat zich 
op aansporing van de geesten en krachten, die achter 
de Halley-komeet staan, in die zin heeft ontwikkeld, 
dat was b.v. wat Goethe zo zeer geërgerd heeft in het 
"Système de la Nature" van Freiherr von Holbach, alsook 
in de Franse Encyclopédisten. Toen dan in 1835 de 
Halley-komeet zich weer liet zien, werd het materialisme 
opmerkelijk weerspiegeld in de opvattingen, die van 
Büchner en Moleschott uitgingen en die dan in het 
materialisme in de tweede helft van de 19de eeuw in de 
breedste lagen werden opgenomen. Nu in het jaar 1910 
beleven we een nieuwe verschijning van de oude komeet 
en dat betekent een crisisjaar wat betreft de zojuist 
besproken zienswijze. Alle krachten zijn dan aan het 
werk om uit de menselijke ziel een nog oppervlakkiger, 
een nog ongelukkiger mening tevoorschijn te roepen, een 
verderfelijke materialistische wereldbeschouwing. Er 
staat de mensheid een geweldige beproeving te wachten, 
waarin het erom zal gaan, of de mensheid zal kunnen 
waar maken, dat bij de dreiging van de diepste val, ook 
de impuls tot opstijgen alom het sterkst aanwezig is. 
Want anders zou het niet mogelijk zijn dat de mens de 

weerstanden kan overwinnen die de materialistische 
zienswijze hem in de weg leggen. Als de mens niet aan 
het materialisme zou zijn blootgesteld, dan zou hij deze 
ook niet door eigen kracht kunnen overwinnen. Nu 
krijgt hij de gelegenheid een keuze te maken tussen het 
spirituele en het materialisme. Vanuit de kosmos worden 
ons de voorwaarden voor dit crisisjaar toegezonden." 43)
 

Het vorige werd in 1910, vier jaar voor de eerste 
wereldoorlog uitgesproken. 

Het zou hier te ver voeren alles wat met deze 
komeet Halley te maken heeft te citeren. In context 
van de hele voordracht uit het hele boek. (GA 118) 
kan men het zelf nalezen. Maar een komeet kan 
meerdere functies tegelijkertijd hebben. Er kan iets 
nieuws ontstaan, het menselijke-ik kan gestimuleerd 
worden, maar een komeet kan ook zorgen voor een 
versterking van het materialisme.

"Aldus staat de mensheid op de tweespalt: ofwel met 
wat door de komeet van Halley komt, ondergedompeld 
te worden in een duisternis die nog ónder Kali Yuga 
ligt, ofwel door antroposofisch begrip niet te overzien 
datgene wat aan nieuwe vermogens sluimert, om de 
wegen te vinden naar het land dat volgens de Oosterse 
literatuur verdwenen is, maar dat Christus de mens-
heid weer zal tonen: het land Schamballa. Dat is het 
grote punt aan de scheidingsweg: neerwaarts of op-
waarts; ofwel naar iets dat als een wereld-kamaloka 
nog onder het Kali Yuga ligt, ofwel naar datgene wat 
het de mensen mogelijk maakt het gebied te betreden 
dat bedoeld wordt met de benaming Schamballa." 44)

De komeet werkt zo in op het fysieke lichaam en het 
ether- of levenslichaam van de mens, dat dit fysieke li-
chaam en ether- of levenslichaam van de mens inder-
daad organen, fijne organen schept, die de ontwikke-
ling van het -ik- bevorderen. 45)

Het Rozenkruisers onderzoek heeft uitgewezen, dat elke 
komeet een bijzondere invloed op de menselijke ontwik-
keling uitoefent. De huidige komeet (Halley) heeft als 
bijzondere invloed, dat zij een versterkte impuls geeft 
aan het materialisme. 46)

Dit wetende vroeg de auteur zich destijds af of er 
iets te merken viel van de komeet Halley, toen deze 
in 1986 langskwam. Wat toen opviel, was de ver-
sterkte aandacht voor de personal computer, met 
nadruk op personal. De grote mainframes waren er 
al wel, t.b.v. defensie en grote universiteiten, maar in 
die tijd werd heel sterk de komst van een personal 
computer gepromoot, die in ieders bereik zou ko-
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men. In het artikel over transhumanisme 47) en in 
de artikelen die daarop nog zullen volgen kan men 
lezen waar de opkomst van de computer in de nabije 
toekomst op kan afstevenen. 47)

Als de opgave van een komeet gereed is, dan valt zij 
in stukken uiteen.

En de verschillende kometen hebben daarbij hun ver-
schillende opgaven. En wanneer een komeet “uitge-
diend” is, dan fragmenteert zij. Daarom zien we dat 
bepaalde kometen vanaf een bepaald tijdstip als twee 
verschijnen en dan verbrijzelen. 48)

de komeet Biela en het jaar 1933.
Hieronder volgt een lang citaat uit een reeks voor-
drachten die Steiner gehouden heeft over de Apoca-
lyps voor priesters van de Christengemeenschap. 49) 50)

Gesproken wordt over de komeet van Biela, die als 
de berekeningen uitgekomen zouden zijn, in 1933 
op de aarde ingeslagen zou zijn en ontzettende ram-
pen zou hebben ontketend.
Echter de aartsengel Michaël greep voortijdig in en 
de komeet brak in stukken, maar de nawerkingen 
van deze hemelse strijd bereikten toch de aarde. Dit 
alles vond plaats in het tijdvak (1841-1879) waarvan 
Steiner aangaf dat er opnieuw een strijd in de hemel 
plaatsvond tussen Michaël en de duistere engelen. 
Michaël won deze strijd maar de demonen en hun 
werkzaamheid werden op aarde geworpen. 41)

Overal waar de schrijver van de Apocalyps over die-
ren spreekt, spreekt hij eigenlijk over de kracht en de 
werkzaamheid van kometen. 01) En pas als u nu ook 
nog deze terminologie kent, zal u veel duidelijk wor-
den over wat de schrijver van de Apocalyps al geweten 
heeft over de aard van kometen dat later echter volledig 
is ondergesneeuwd. Daarom zullen we in verband met 
de Apocalyps de aard van de kometen eens nader be-
schouwen. Ik zou het u graag als volgt willen vertellen: 
Ziet u, als je eenvoudigweg het copernicaanse wereld-
systeem neemt zoals dat nu eenmaal tegenwoordig op 
school behandeld wordt: zon, Mercurius, Venus, aarde, 
Mars, dan Jupiter, Saturnus en daar kun je dan Ura-
nus en Neptunus nog bijtekenen, dan vind je – als je 
geen heel grote fouten maakt in de berekening en als je 
ook de dingen in aanmerking neemt die altijd als cor-
rectie moeten worden ingevoegd – een regelmatigheid 
die in zoverre te berekenen is dat je alleen maar de tele-
scoop hoeft te richten op het punt dat uit de berekening 
te voorschijn komt dan vind je daar de ster in de tele-
scoop. Dat zijn berekenbare dingen. Nu zijn er echter 

in dit planetensysteem verschillende komeetbanen. Voor 
veel kometen kunnen deze banen ook berekend worden, 
en deze berekeningen geven uiterst merkwaardige uit-
komsten die je eigenlijk, ik zou willen zeggen buiten 
jezelf zou kunnen brengen als je ze gewoon zo neemt 
als ze uit de huidige astronomische berekeningen vol-
gen. Ik wil alleen een voorbeeld geven.
In het jaar 1773 werd in Parijs bekend gemaakt dat 
Lalande, de beroemde astronoom, een voordracht zou 
houden over kometen. Het gerucht verbreidde zich, dat 
hij zou bewijzen, dat nog in het jaar 1773 een botsing 
zou plaatsvinden tussen een komeet en de aarde; n.l. 
wanneer men de baan van de komeet berekent, kruist 
de baan van de komeet zich met de baan van de aarde 
en moet er een botsing volgen. – U moet zich nu eens 
de stemming van de mensen uit die tijd voorstellen. 
Door het gerucht brak er in Parijs een verschrikkelijke 
paniek uit, zodat naar aanleiding van het bericht, de 
politie, die altijd op haar post is, helemaal niets anders 
kon doen, dan deze voordracht te verbieden, omdat het 
een gevaarlijke voordracht was. Onder de indruk van 
dit gerucht ontstonden er vele miskramen en vroegge-
boorten, sterfgevallen bij zwaar zieken, en katholieke 
priesters hadden door het uitdelen van absoluties enor-
me inkomsten, omdat de mensen allemaal te biecht gin-
gen en de sacramenten wilden hebben voor ondergang 
van de wereld.
Aangezien de voordracht helemaal niet plaatsgevon-
den heeft, is niet gelijk bekend geworden, wat Lalande 
eigenlijk in de voordracht had willen zeggen. Nu, de 
berekening van Lalande klopte wel. De berekening 
kon helemaal geen ander resultaat geven dan dat een 
bepaalde komeet de aardebaan zou kruisen. En wan-
neer zij met de aarde zou botsen, zou door de botsing 
heel zeker enorme watermassa’s van de oceanen vanaf 
de evenaar en gepaard gaande met reusachtige over-
stromingen naar de tussen Noord- en Zuidpool lig-
gende landmassa’s stromen. 51) Het verschrikkelijke is 
weliswaar niet gebeurd, maar de berekening heeft toch 
geklopt. Wat daar eigenlijk aan ten grondslag ligt, mijn 
lieve vrienden, dat kan begrepen worden, wanneer we 
de zaak bij een andere komeet bezien, namelijk bij de 
beroemde komeet van Biela. Terecht nam men in 1832 
met grote opmerkzaamheid de baan van de komeet van 
Biela waar en alles dat zich mathematisch voor zijn 
baan profeteren liet. En de toenmalige verschijning 
van deze komeet bevestigde ook alle berekeningen.
De komeet kwam zo dicht bij de aarde, dat men zei: 
”Zij komt elke keer dichterbij de aarde, dat zal eens ge-
vaarlijk worden.” En omdat de komeet van Biela on-
geveer om de 6 a 7 jaar zo verschijnt, dat zij in de na-
bijheid van de aardbaan komt, werd in het bijzonder 
de verschijning in de jaren veertig van de (negentien-
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Kometende) eeuw nauwgezet in de gaten gehouden. Toen was 

de komeet immers volgens de berekeningen de baan 
van de aarde al zo dicht genaderd, dat zij dertien keer 
minder van de baan van de aarde verwijderd was dan 
de maan. Al met al dus een heel kwalijke zaak. Toen nu 
de komeet steeds dichterbij de baan van de aarde bleef 
komen, viel het de astronomische waarnemers op dat 
zij steeds minder lichtsterk werd naarmate zij dich-
terbij kwam. Toen men haar in 1846 weer kon waar-
nemen, bleek dat de komeet, toen zij gevaarlijk dicht 
bij de aarde kwam, niet alleen minder lichtsterk was 
geworden, maar dat het er twee waren: zij had zich 
gesplitst, zij was uit elkaar gevallen. De jaren zestig 
waren ongunstig voor de waarneming en nu was men 
pas echt nieuwsgierig naar de volgende verschijning 
van de komeet, die in 1872 zou plaatsvinden. Want als 
de berekening klopte zoals die bij Lalande voor de ko-
meet van 1773 geklopt had, dan moest er toen eigenlijk 
iets heel verschrikkelijks met de aarde gebeuren. Ik was 
toen nog een kleine jongen, in 1872, maar ik herinner 
me nog heel precies dat er overal in de omgeving waar 
ik woonde, maar natuurlijk ook elders, brochures wer-
den verspreid: de wereld vergaat. – Er werd heel veel 
over de ondergang van de wereld gesproken en er werd 
veel over geschreven. Die gebeurtenis werd wel dege-
lijk met een zekere angst tegemoet gezien, zonder dat 
ik nou een statistiek zou kunnen geven over de miskra-
men en sterfgevallen en gevallen van absolutie. Toen 
naderde de dag – ik kan me nog zeer goed herinneren 
hoe opgewonden iedereen was – en zie daar, de komeet 
kwam helemaal niet terug. Daarvoor in de plaats ver-
scheen er de wonderschoonste, prachtigste meteoorre-
gen, een werkelijk fantastische meteoorregenbui, alsof 
een nachtelijk vuur in veel wegspattende vonkjes van-
uit de hemel naar beneden op aarde viel. De komeet 
had zich eerst in tweeën gedeeld, en was daarna verder 
uiteengespat in allemaal kleine splintertjes, die door de 
atmosfeer van de aarde opgenomen konden worden, 
die met het wezen van de aarde verbonden werden. 
Zij heeft de weg ingeslagen om door de aarde te wor-
den opgenomen.
 (..…)
Nu, ziet u, er verscheen toentertijd in 1832 van een be-
duidende astronoom, Littrow, een verhandeling, deze 
was zeer interessant. Ik kan u heden nog steeds aanra-
den, houd u zich ermee bezig, ze was hoogst interessant 
met precies kloppende fijne berekeningen. Daar heeft 
een verlicht mens over de zaak geschreven. Hij heeft 
een berekening opgesteld en heeft daarbij alle dingen 
in overweging genomen. Hij heeft uitgerekend, dat 
een groot ongeluk nog niet kon plaatsvinden door een 
botsing in 1832, maar de zaak was wel zo, dat als alle 
verhoudingen zo zouden voortduren als destijds, toen 

men de komeetbaan berekend had, toen de komeet nog 
een eenheid was en niet gesplitst, er onafwendbaar 
een catastrofe zou moeten optreden in 1933, dat klopt, 
1933. Dat betekent, dat wanneer de komeet zo geble-
ven was zoals zij was, de catastrofe onafwendbaar in 
1933 plaats zou vinden dat alle oceanen in reusachtige 
vloedgolven zo over de aarde verdeeld zouden worden, 
dat al het leven op aarde zou sterven. Maar de komeet 
is voordien uiteengevallen, zij wordt in stukjes door de 
aarde opgenomen, de aarde voedt zich met deze we-
reldsubstantie. En in plaats van dat 1933, wij zijn 
daarvan niet ver verwijderd, de botsing volgt, wordt 
dat, wat de aarde reeds opgenomen heeft, door andere 
substanties vergeestelijkt, en het geestelijk stijgt op. De 
aarde verteert de komeet, het geestelijke stijgt op. Mijn 
lieve vrienden, zo stijgt van tijd tot tijd in de aarde 
vergeestelijkte komeet op.
(..…)
Ziet u, de mens is op een merkwaardige wijze in het 
wereld-al geplaatst. Nu beschrijft u zo iets als de ko-
meet van Biela van 1872: vuur valt van de hemel, de 
aarde neemt het op, zo dat degene, die geestelijk schou-
wen kan, ziet, hoe er weer iets terugkomt en het men-
selijk astraallichaam in gunstige of ook ongunstige zin 
beïnvloedt. Er zijn kometen, die de mensen zo beïn-
vloeden, zoals ik het nu geschetst heb, dat ze zijn ner-
vositeit therapeutisch neutraliseren, en zulke, die wilde 
krachten van het astrale ontketenen, wanneer ze, na-
dat de aarde ze geabsorbeerd heeft, weer naar boven 
komen. 

Zo kijkt de schrijver van de Apocalyps 68) naar kometen 
en schetst met de dieren tegelijkertijd de komeetver-
schijning, hij parallelliseert ze, omdat ze zich als fe-
nomeen parallelliseren laten, hij parallelliseert ze met 
het zevenkoppige dier, omdat ze destijds nog veel meer 
met het hele fysieke samenhingen, en omdat inderdaad 
in een komeet, die in 7 stukken gesplitst was, nu een-
maal kosmisch tot uitdrukking kwam, wat op de aarde 
geschiedde. En zo wordt ook datgene wat er is verteld 
over het dier met twee hoornen op de gestalte van de 
komeet betrokken; de komeet met de twee staarten.
 (…) 
Ja, mijn lieve vrienden, aan de kometen hangt een 
woest bijgeloof, en het woeste bijgeloof dat betrekking 
heeft op kometen, heeft verhinderd, dat men de kome-
ten in hun ware betekenis überhaupt niet gezien heeft, 
afgezien daarvan, dat men hun banen berekend heeft 
en het lastig vond vanwege hun grillig optreden..
 (…) 
Denk nu eens de zaak in grote kosmische samenhan-
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gen, mijn lieve vrienden. De aarde verteert de kome-
tensubstantie, ze geeft deze gespiritualiseerd weer te-
rug en dat verenigt zich met de astraallichamen van 
de mensen in goede en in kwade zin. Dat, wat we in 
een bepaalde periode aan de hemel boven zien als ko-
meten, waar is het na deze periode? Ik heb in Parijs 
1906 in een voordracht erop gewezen – toen werd er in 
de uiterlijke wetenschap bij lange na nog niet over die 
zaak gesproken, later is het ook met behulp van spec-
traalanalyse ontdekt 72) dat de substantie van kometen 
cyaan bevat, verbindingen van koolstof en stikstof. Dat 
betekent heel veel, want cyaan wordt, als het in die ge-
ringe hoeveelheid over de aarde wordt verspreid, voor 
het louteren van de astrale lichamen gebruikt. Een 
ontzaglijk belangrijke kosmische arts is in de kosmos 
bezig om zulke therapieën min of meer voortdurend uit 
te voeren. Denkt u zich eens in: wat je in een bepaalde 
tijd boven aan de hemel ziet als komeet, dat atomiseert 
zich, zoals ik beschreven heb, het komt als een vuurre-
gen uit de hemel, later zit het in de grond en nog later 
gaat het van de grond over op de planten, op de wor-
tels, stengels, bladeren en bloemen. We eten de inslagen 
van de kometen, het komeetferment, dat door de kosmos 
aan de aarde gegeven wordt, we eten het met ons brood. 
De schrijver van de Apocalyps kijkt naar het volgende 
verschijnsel: gunstige werkingen van de ene komeet en 
ongunstige werkingen van de andere komen in hun 
geestelijke aard omhoog. Uit de gevangenschap van de 
aarde zal het beest vrijkomen: dat is in kosmische zin 
de komeet. Het beest zal vrij zijn, dat betekent iets voor 
de ontwikkeling van de mensen. Zo wordt gewezen op 
zeer krachtige realiteiten, op grote belangrijke punten 
in de ontwikkeling van de mensheid en de aarde.
In 1933, beste vrienden, bestond de mogelijkheid dat 
de aarde met alles wat erop leeft te gronde zou gaan, 
als die andere wijze voorziening niet getroffen was 
die zich niet laat berekenen. De berekeningen kun-
nen niet meer kloppen wanneer de kometen andere 
vormen hebben aangenomen. Je zou in de geest van de 
schrijver van de Apocalyps moeten zeggen: “Voordat de 
etherische Christus door de mensen op de juiste wijze 
begrepen kan worden, moet de mensheid zich eerst 
met de ontmoeting met het beest dat in 1933 opstijgt 
uiteenzetten”. 52) Dat is apocalyptisch gesproken. Hier 
verbindt zich geestelijke beschouwing met natuur-
beschouwing. Hier wordt het spirituele karakter van 
wat er in de kosmos leeft duidelijk. Neemt u maar de 
beschrijving van de boeren uit 1872 die buiten ston-
den en deze lichtregen waarnamen, en voeg daarbij 
wat we geestelijk kunnen weten zoals ik dat geschetst 
heb, en vergelijk dat met allerlei beschrijvingen uit de 

Apocalyps, en u zult zien dat er een letterlijke overeen-
komst is, u zult zien dat er echte natuurverschijnselen 
worden bedoeld in de Apocalyps.
 (…)
Welnu, beste vrienden, in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, in 1872, toen de komeet terug zou keren, 
kwam die lichtregen, dat wil zeggen dat het allemaal 
al veel geestelijker was dan bij de vorige nadering 
van de komeet. Deze komeet zal voortaan alleen zo 
verschijnen dat zij zich in een regen van lichtstralen 
over de aarde uitgiet. Maar aan het eind van de jaren 
zeventig was het zo dat in deze gouden lichtregen de 
heerschappij van Michaël de aarde naderde.
Zo zijn er natuurverschijnselen die eigenlijk geestelijke 
verschijnselen zijn en geestelijke verschijnselen die de 
kracht hebben om natuurverschijnselen te zijn. En al-
leen als u de wereld zo doorgrondt dat alle natuurver-
schijnselen geestelijke verschijnselen worden en dat alle 
geestelijke verschijnselen de intensiteit van natuurver-
schijnselen hebben, dan zult u werkelijk inzicht krijgen 
in de bouw van de wereld. Dan zal voor u het morele 
en het natuurlijke zich in een evolutie verenigen en zal 
de neiging ontstaan om inzicht op te nemen als inhoud 
van het religieuze leven. 1)

In 1933 en nogmaals in het jaar 1946 heeft een 
spectaculaire meteorenstorm, de zogenaamde Dra-
coniden plaatsgevonden. Deze kwam voort uit de 
voormalige komeet 21P/Giacobini-Zinner, die dus 
uiteengevallen was. Toen konden er per uur zo’n 
10.000 meteoren gezien worden. Mensen die het 
gezien hebben beschreven het alsof ze vielen met 
de regelmaat van sneeuwvlokken. Deze Draconiden 
zijn nog steeds actief; in 1998 kon men 500 meteo-
ren per uur tellen,. 53) en 300 in 2011. Om de 13 jaar 
gaat de aarde door deze wolk heen. De radiant ligt 
in de kop van het sterrenbeeld de draak. Het maxi-
mum ligt omstreeks 8 oktober.

Michaël en meteoorijzer.
Al in 1923 heeft Rudolf Steiner gesproken over hoe 
het ijzeren zwaard van Michaël de drakenkracht 
bestrijdt, door middel van het kosmische ijzer dat 
van meteorieten stamt en op aarde en daarmee in de 
mens terechtkomt. 54)

Dit ijzer, zoals het macrokosmisch in de meteoorregen 
te zien is, vormt tegelijkertijd het geneesmiddel tegen 
de drakenkrachten van de tegenmachten – het is het 
zwaard van Michaël. 54)

Maar we stellen ons slechts juist voor, we schetsen al-
leen goed, wanneer we de atmosfeer, waarin Michaël 
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Kometenzijn glorie, zijn macht tegenover de draak ontvouwt, 

wanneer we de ruimte niet opgevuld laten zijn met on-
verschillige wolken, maar met er doorheen trekkende, 
uit ijzer bestaande zwermen meteoren, die zich vor-
men, samensmelten door de kracht die van Michaël's 
hart uitstroomt tot het ijzeren zwaard van Michaël, 
die met dit meteoorgevormde ijzeren zwaard de draak 
overwint.

De ruimte ontbreekt om in te gaan op al die andere 
dingen die Steiner ook nog over kometen en meteo-
ren gezegd heeft. 55) Het verdient aanbeveling om de 
Michaël-imaginatie als geheel te lezen. 54)

toekomstige kometen en hun werkingen.
Toen Steiner in 1924 over het jaartal 1933 sprak 
ging dat natuurlijk ook al over iets toekomstigs. 
We weten nu wat 1933 ons gebracht heeft, Hitler 
kwam toen aan de macht. (maar in de tweede we-
reldoorlog waren ook Stalin en Mussolini en de Ja-
panners actief ) 56) Hitlers heerschappij heeft 12 jaar 
geduurd tot in 1945. In dat jaar werden de demoni-
sche krachten van de Amerikaanse atoombom ook 
manifest. 56) In datzelfde jaar zijn er ook verschijn-
selen aan de hemel geweest, zoals vanuit de Draco-
niden (draak). Maar ook de nawerkingen van Biela 
(zie boven).

Steiner sprak over het opstijgende Apocalyptische 
dier in 1933. Eerder in 1909/1910 kondigde hij ook 
de wederkomst van Christus in de etherische wereld 
aan. De komst van licht en duister heeft hij aldus al 
geprofeteerd. Ook dat deze gebeurtenissen een aan-
vang zouden nemen in de dertiger jaren van de 20e 
eeuw.

Voor een latere periode, voorzag Steiner ook ko-
meetwerkingen die mogelijk verband houdt met 
hernieuwde activiteiten van Sorat in 1998. 57)

Met dit begin van de veertiger jaren (1841) begint de 
zesde bazuinengel te blazen, en hij zal blazen, tot aan 
het einde van de 20e eeuw (1998) die gebeurtenissen op-
treden, waarvan ik gisteren (GA 346 16-9-1924) ge-
sproken heb, waar de zevende bazuinengel begint te bla-
zen. We bevinden ons dus al in het gebied der weeën. 57)

Satan (de naam Ahriman wordt hier bij uitzondering 
niet gebruikt, maar deze wordt wel bedoeld) wordt 
dan beschreven als een wezen dat de hele aarde van 
haar ontwikkelingsweg wil af brengen:

De macht, beste vrienden, die bedoeld wordt bij de Val 
van Satan 59), wil nog iets heel anders. Die wil niet 
alleen maar de mensheid van haar ontwikkelingsweg 
af brengen, maar de hele aarde. Deze macht is vanuit 
het aards-menselijke standpunt gezien een vreselijke 
Tegenmacht voor de Godheid. Maar ziet U, men kan 
hypothetisch - want alleen zo is het mogelijk, ik zou willen 
zeggen, zonder intellectueel en voornamelijk zonder 
spiritueel tot zonde te vervallen - het volgende zeggen. 
Wanneer men het niet vanuit het gezichtspunt van de 
menselijk-aardse ontwikkeling in ogenschouw neemt, 
wanneer men het vanuit andere, hogere gezichtspunten 
beschouwt - hoe moeten we dan in het heelal deze macht 
van Satan tegenover de andere geesten zien? Ja, ziet U, 
het is geen wonder, dat Michaël, die immers een ander 
standpunt heeft dan de mensen, heel anders over Satan 
denkt dan de mensen. De mensen blijven in het abstracte 
en denken, dat de Satan een boze macht is. Maar Satan is 
gelijktijdig een hoge macht, al is het ook voor de richtingen 
die voor de aarde in aanmerking komen een verdwaalde 
macht, maar het is een hoge macht. En Michaël, die de 
waardigheid van een aartsengel heeft, heeft niet de rang 
die Satan heeft. Die heeft namelijk de waardigheid 
van een Oerkracht, van een Archai. Michaël is “slechts” 
aartsengel. Vanuit het standpunt van Michaël is Satan 
eigenlijk niet een te verachten macht, maar een macht die 
zeer gevreesd moet worden, omdat voor Michaël deze 
macht, die tot de hiërarchie van de Archaï hoort, hoger in 
de hiërarchie staat dan hijzelf. Alleen volgt Michaël de 
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richting, die in de zin ligt van de aarde-ontwikkeling. 
Michaël heeft lange tijd geleden al besloten, in die 
planetensferen te werken, die door het Zonne-be staan 
zijn voorbestemd. Satan is de macht, die voortdurend 
in onze kosmos gevaarlijk op de loer ligt. Het heeft iets 
onheilspellends, dit loeren van de Satan. Men kan dat 
waarnemen, beste vrienden, op de momenten dat men 
een komeet door onze kosmos ziet schieten, die een heel 
andere baan heeft dan de planeten. (er wordt op het bord 
getekend) Wanneer men het op de Copernicaanse manier 
tekent - het klopt astronomisch wel niet precies, maar dat 
doet er hier niet toe - : de Zon, Mercurius, Venus, Aarde, 
Mars, dat zijn de binnenste planeten, en de buitenste: 
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus -, dan moet men 
zich voorstellen, dat kometen in relatie tot de volledig 
regelmatig planetenbanen heel onregelmatige banen 
hebben. De voorstelling, dat deze kometen lange ellipsen 
beschrijven, is onzin, maar daarop hoeven we nu niet 
verder in te gaan. In ieder geval stemmen de banen van 
de kometen, voor zover zij binnen onze planetarische 
kosmos liggen, helemaal niet overeen met de banen van 
de planeten. En daar ligt Satan op de loer, om iedere 
komeet die verschijnt, te onderscheppen en hem hen in 
de richting van zijn invloedssfeer te benutten, zodat hij 
de planeten uit hun baan kan halen en daarmee dus ook 
de aarde. Dat is werkelijk aan de hand in het heelal, dat 
de satanische machten voortdurend op de loer liggen, 
om het planetensysteem te veranderen. Daardoor 
zou echter dit planetensysteem, volgens wiens banen 
de mensen zich moeten bewegen, aan die goddelijk-
geestelijke machten worden onttrokken en in heel andere 
wereldontwikkelings-richtingen gebracht worden. Dit 
plan wordt door Michaël als een vreselijke dwaling 
beschouwd waarvan hij echter zou moeten zeggen: Ik 
zou het plan helemaal niet kunnen hebben hier iets aan te 
doen omdat een dergelijke opdracht voor een wezen dat in 
de hiërarchie van de aartsengelen staat van begin af aan 
een uitzichtloze opgave zou zijn. - Alleen bij wezens die 
in de hiërarchie van de Archaï staan, kunnen de krachten 
toereikend zijn, om zoiets te volbrengen. Michaël, die 
binnen de planetenbanen vanuit de Zon werkt en die 
geworden is, wat men in het occultisme de aartsengel 
van de omlooptijden of een planetengeest noemt, heeft 
al lang besloten, in zijn werk bij deze omlooptijden te 
blijven. Het is een engel-besluit, bij deze omlooptijden 
te blijven. In een bepaald tijdperk gedurende de oude 
Atlantische ontwikkeling kon men in de Mysteriën 
waarnaar de goden toen nog neerdaalden, werkelijk 
waarnemen, hoe de legerscharen van de aartsengelen, 
dus de aartsengelen Oriphiël,  Anaël, Zachariël enz., toen 
het besluit hadden genomen, zich in de voorgeschreven 

planetenbanen te bewegen. Dat is inderdaad in een 
bepaalde tijd tot stand gekomen. De machtige scharen 
die onder leiding van Satan staan, hebben dit besluit tot 
nu toe niet genomen; zij streven er nu nog naar, iedere 
kometenbaan te gebruiken, om het hele planetensysteem 
tot een andere configuratie te brengen. Daarbij heeft 
men het te doen met een Tegenstander van Christus, 
die niet alleen de individuele mens wil corrumperen, 
ook niet alleen een groot aantal mensen tegelijk, een hele 
mensengemeenschap wil corrumperen, zoals het Dier 
en zijn valse profeet dat willen, maar wij hebben het 
bij Satan en zijn volgelingen te doen met pogingen, die 
de aarde in haar samenhang met het planetensysteem 
direct - als ik het zo mag uitdrukken - onderuit willen 
halen. 58)

(……)
In de natuurwetten zelf wordt iets onverklaarbaar. 
Dat zal de grootste en belangrijkste ervaring zijn, die 
de mensen in de toekomst zullen moeten opdoen, na-
melijk in te zien: In de natuurwetten zelf wordt iets 
onverklaarbaar, bepaalde verschijnselen verlopen 
niet meer volgens de natuurwetten. - Dat zal in hoge 
mate het geval worden, en het zal niet alleen maar een 
fout in de berekening zijn, dat een planeet niet op een 
plaats verschijnt waar hij eigenlijk zou moeten staan. 
De eerste pogingen van Satan om wanorde in het 
planetensysteem te brengen zullen lukken. Om daar 
iets tegenover te stellen zal de mensheid zelf een sterke 
spiritualiteit moeten ontwikkelen. Want alleen door de 
sterke spiritualiteit van de mensen zal gecompenseerd 
kunnen worden, wat er zo aan wanorde veroorzaakt 
wordt. 58)

Uit de aanwezige openbaringen kan over de kometen 
al zodanig gesproken worden, dat Satan in het heelal 
op de loer ligt en eraan werkt, om de kometenbanen te 
gebruiken en in de plaats van de kosmos (an die Stelle 
von Kosmos) te zetten. 58)

Overal waar de schrijver van de Apocalyps over dieren 
spreekt, spreekt hij eigenlijk over de kracht en de werk-
zaamheid van kometen 1) 

Aangezien deze uitspraken in 1924 gedaan zijn en 
we al aanbeland zijn in die genoemde toekomst kan 
men zich afvragen over welke komeet Steiner daar 
spreekt?

Ster van Bethlehem.

Wetenschappers hebben zich het hoofd gebroken 
over de ster van Bethlehem 61), die de drie wijzen uit 
het oosten de weg gewezen zou hebben naar Beth-
lehem. De uitkomst van hun onderzoek wijst uit, dat 
er geen fysiek hemellichaam geweest kan zijn in die 
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meer ooggetuigen hebben moeten zijn en Herodes 
zou de wijzen niet hebben hoeven te ontbieden. Als 
men al een sterachtig hemellichaam vanaf de aarde 
had willen volgen zodat men als gevolg van dat vol-
gen in Bethlehem zou uitkomen, had deze zeer laag 
boven de aarde met een lage snelheid zich moeten 
voortbewegen. Volgens de geesteswetenschappelijke 
onderzoekingen van Rudolf Steiner, waren de drie 
wijzen gereïncarneerde leerlingen van Zarathustra 
en op helderziende wijze hadden ze waargenomen 
dat hun leermeester Zarathustra (Zoroaster = ster) 
geboren zou worden. 62) Deze gereïncarneerde Zara-
thustra wordt de Salomonische Jezus genoemd. Dus 
er was geen uiterlijk verschijning aan de hemel. Ook 
de herders in het veld zagen iets bovenzinnelijks wat 
andere mensen niet konden zien, zij zagen de aan-
kondiging van de geboorte van de andere Jezus, die 
de Nathanische Jezus wordt genoemd. 62)

In het licht van bovenstaande en uit de opmerkin-
gen van Steiner over Ahriman (Satan) die een ko-
meet wil gebruiken om chaos in het zonnestelsel te 
veroorzaken kan men misschien ook verwachten dat 
als Ahriman naar zijn voorspelde incarnatie toeleeft 
63), hij een soort imitatie zal willen opvoeren van de 
ster van Bethlehem, zoals deze de komst van Chris-
tus aankondigde.
In dit verband is het apart om te weten dat de hoofd-
persoon in de “korte vertelling van de Antichrist” 
van Solowjow 64), o.a. het beroep kiest van ballistisch 
ingenieur. Ook de geniale Gregory Smith 63), die 
ooit president van Amerika wil worden, wil het vak 
luchtvaartingenieur gaan kiezen.
Mocht er in de toekomst een komeet zoveel chaos 
dreigen aan te richten dat de aardbewoners in ge-
vaar komen, dan zou dat gevaar natuurlijk door de 
geniale geïncarneerde Ahriman met al de macht die 
hij zich heeft verworven afgewend kunnen worden; 
hij zou de redder der mensheid kunnen worden en 
daarmee zou bijna iedereen aan zijn voeten liggen. 
Nu is dit natuurlijk zeer speculatief en ontsproten 
aan fantasie, maar deze mogelijkheid wilde toch 
even genoemd worden. 65)

Ook nog even aandacht voor de zwarte steen in de 
Kaäba (Hadjar al-Aswad), het islamitische heilig-
dom gewijd aan Allah 66) en zijn profeet Moham-
med. Men zegt dat de steen, die nu vereerd wordt 
en in zilver is ingepakt uit de hemel is komen val-
len, deze steen zou een meteoriet geweest zijn. He-
melverschijningen hebben in dit geval zowel een 
natuurlijke als een geestelijke betekenis. Er wordt 
ook gezegd dat de aartsengel Gabriël deze steen aan 

Abraham gegeven zou hebben.

de zwarte meteoriet omgeven door zilver

eerste waargenomen botsing
De komeet Shoemaker-Levy 9  (kortweg SL9 met 
officiële benaming D/1993 F2) is een komeet waar-
van tussen 16 en 22 juli 1994 21 fragmenten neer-
kwamen op de planeet Jupiter. Sommige van die de-
len hadden een diameter van 2 kilometer. 12)

De botsing tussen Jupiter en brokstukken van SL9 
was de eerste botsing tussen twee hemellichamen 
die ooit rechtstreeks is waargenomen. De inslagen 
vonden weliswaar plaats aan de kant van Jupiter die 
van de aarde was afgewend, maar er zijn foto's van-
uit de ruimte gemaakt. Bovendien draaide de inslag-
positie met Jupiter mee in het zicht van de aarde, 
zodat het gevolg na enkele uren vanaf de aarde kon 
worden bekeken.
Het effect van de inslag van de komeet op de  at-
mosfeer van Jupiter was spectaculair: vuurbollen zo 
groot als de aarde stegen op in de atmosfeer van de 
planeet. 12)

SL9 was een demonstratie van het ontstaan van kra-
terketens  door een meervoudige inslag. In theorie 
wist men wel dat kometen, asteroïden en meteoren 
konden inslaan. De Arizona krater 27) en de explosie 
in Toengoeska 31) zijn al eerder genoemd. Maar de 
waarneming van de inslag van een komeet die in 21 
stukken gebroken was op de planeet Jupiter en de 
enorme schade die dit op Jupiter aanrichtte, maakte 
het voor veel wetenschappers veel concreter. Het 
idee, dat dit ooit eens ook op de aarde zou kunnen 
gebeuren werd meteen een heel stuk reëler.
Daarbij valt te denken aan de verwachtingen m.b.t. 
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de komeet Biela, die ook een serieuze bedreiging 
vormde in 1933 volgens de berekeningen. Ook de 
uiteengevallen delen hadden dan nog de aarde kun-
nen raken.

Hale-Bopp in 21 stukken uit elkaar gevallen.

 

Jupiter na en voor de inslagen.

Of dit al valt onder de door Steiner voorspelde 
wanorde die er in het zonnestelsel veroorzaakt zou 
worden is moeilijk te zeggen, mogelijk komen er 
toekomstige ontwikkelingen die dit alles nog in de 
schaduw zullen zetten. De tijd zal het leren.

Een toekomstvoorspelling van Steiner (1924):

De eerste pogingen van Satan om wanorde in het pla-
netensysteem te brengen zullen lukken 2) 

Het is in ieder geval zaak om toekomstig datgene wat 
de astronomie ons te melden heeft goed in de gaten te 
houden en daarbij ook de geesteswetenschappelijke 
verklaringen van Rudolf Steiner over kometen en 
meteoren mee te laten wegen.

Helderste komeet van deze eeuw komt eraan
Op de website van scientias wordt al geruime tijd 
opmerkzaam gemaakt op de komeet Ison.
Ze schrijven er op 26-09-2012 25) het volgende over: 

Te verwachten is dat er in de loop van 2013 wel meer 
informatie over beschikbaar zal komen.
Wetenschappers hebben een nieuwe komeet ontdekt: 
C/2012 S1. En we gaan ongetwijfeld nog veel van 
deze komeet zien: tussen eind november 2013 en janu-
ari 2014 bevindt deze zich zo dicht bij de aarde dat de 
komeet waarschijnlijk zelfs met het blote oog te zien is.
De komeet bevindt zich op dit moment 25) op iets meer 
dan 934 miljoen kilometer van de zon en werd door 
Russische onderzoekers ontdekt. Op dit moment is de 
komeet zo slecht zichtbaar dat dit object minder helder 
is dan de dwergplaneet Pluto. 67) Maar dat gaat het ko-
mende jaar veranderen. 
Afstand
Eind november 2013 wordt de afstand tussen de ko-
meet en de zon aanzienlijk kleiner: zo’n 1,8 miljoen 
kilometer. In januari 2014 is de afstand tot de aarde 
ietsje groter, maar nog steeds vrij klein: zo’n 60 miljoen 
kilometer.
Helder
Op basis van de waarnemingen denken de onderzoe-
kers niet alleen de afstand van de komeet tot de zon, 
maar ook de helderheid van de komeet te kunnen voor-
spellen. En die voorspellingen liegen er niet om. De on-
derzoekers verwachten dat de komeet eind november 
een magnitude van zo’n -10 tot -13 heeft. Ter verge-
lijking: de volle maan heeft op een heldere avond een 
magnitude van -12,5. Als de komeet dus de voorspelde 
magnitude van -13 haalt, is deze helderder dan de 
volle maan! En het is al lang geleden dat er zo’n hel-
dere komeet vanaf aarde te zien was. Sterker nog: het 
is de helderste komeet die we sinds het begin van de 21e 
eeuw hebben mogen verwelkomen. Maar: laten we 
nog even een slag om de arm houden. Onderzoekers be-
nadrukken dat de magnitudes op dit moment nog indi-
catief zijn: meer waarnemingen moeten uitwijzen of 
de voorspellingen kloppen.

Samenvatting.
Natuurwetenschap en geesteswetenschap hebben 
veel te vertellen over kometen. In de Apocalyps ko-
men volgens Steiner de inzichten bij elkaar.
In 1910 bracht Steiner de komeet Halley in verband 
met de komst van de etherische Christus in de jaren 
30 van de 20e eeuw.
In 1924 vult Steiner aan dat er in 1933 een belang-
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Biela die eigenlijk dan de aarde in een botsing had 
moeten raken volgens de berekeningen, maar dat 
er in de hemelse strijd tussen Michaël en Ahriman 
een ander resultaat is opgetreden; de komeet splitste 
in tweeën en dat is veroorzaakt door Michaël met 
zijn zwaard van kosmisch ijzer. De brokstukken die 
als meteoorijzer neerregenen op de aarde dienen als 
versterking van het -ik-. 54) dat op aarde ook de strijd 
moet aangaan met de daarop gevallen demonen. 38)

In 1933 stijgt het Apocalyptische dier op en de 
mensheid moet zich eerst met het dier uiteenzetten 
voordat de etherische Christus komen kan. 52)

In de toekomst zal het Satan (Ahriman) gelukken 
om middels een komeet wanorde te stichten in het 
planetenstelsel. Of de inslag van Shoemaker-Levy 
in 1994 op Jupiter daar een voorbode van was is nog 
een onbeantwoorde vraag.

Met dank aan Anneke voor het correctiewerk. Mochten er 
ondanks dat toch nog zonden tegen de Nederlandse taal be-
gaan zijn, dan is dat geheel voor de verantwoordelijkheid van 
de auteur.

Verwijzingen en noten.

Als er onderstaand naar een boek van Rudolf Steiner verwe-
zen wordt, gebeurt dat aldus:
GA177 14-10-1917, wat dan betekent: in de Gesamt Ausgabe 
van de Rudolf Steiner Verlag Dornach Zwitserland, is dit num-
mer 177 en daaruit de voordracht van 14 oktober 1917.
Eventuele Nederlandse vertalingen zijn hier te vinden:
http://www.christofoor.nl/afbeeldingen/fondslijst.pdf onder 
Rudolf Steiner Werken en voordrachten.

Alle schuin geplaatste tekst in dit artikel is citaat, als in een 
citaat vette tekst of onderstreepte tekst staat, dan is dat door 
de auteur gedaan.

Oudere artikelen uit Apokalyps Nu!, van deze auteur waar-
naar verwezen wordt, zijn ook op de volgende website (blog) 
te vinden: http://antropocalypse.blogspot.nl/

1. (GA 346, 20-09-1924)
2. (GA 346, 15-09-1924)
3. http://books.google.nl/books/about/Apocalyps_en_

priesterschap.html?id=L4JGCPz3mh4C&redir_esc=y bij 
Christofoor: Apocalyps en priesterschap

4. Apokalyps Nu! Herfst en winter 2012.
5. Pan Starrs http://updateantroposofyApocalyps.blogspot.

nl/2013/03/2013-kometenjaar.html en http://update-
antroposofyApocalyps.blogspot.nl/2013/03/blog-post.
html 13-02-2013

6. Verwachte asteroïde 2012 DA14 http://updatean-
troposofyApocalyps.blogspot.nl/2013/02/asteroide-
2012-da14.html 14-02-2013

7. (Onverwacht) meteoor sloeg een krater van 6 meter 
http://updateantroposofyApocalyps.blogspot.nl/2013/02/
asteroide-2012-da14.html in Rusland 14-02-2013

8. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Kohoutek

9. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Halley
10. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Swift-Tuttle
11. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Encke
12. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Shoemaker-Levy_9 

en youtube filmjes 
http://www.youtube.com/watch?v=J-Ld9eaVtkM  
http://www.youtube.com/watch?v=BllzEsH4SAc 

13. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Hyakutake
14. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Hale-Bopp
15. http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Comet_of_1811
16. http://en.wikipedia.org/wiki/Heaven's_Gate_(religi-

ous_group)
17. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Borrelly
18. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Machholz
19. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Tempel_1
20. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_McNaught
21. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_17P/Holmes
22. http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Elenin
23. 23. http://www.nu.nl/wetenschap/2651096/komeet-

elenin-vergaan.html
24. http://www.scientias.nl/nasa-filmt-komeet-pan-starrs-

vanuit-de-ruimte/82414 en 
http://lexikon.astronomie.info/komet/C-2011-L4/bilder.
html

25. http://www.scientias.nl/helderste-komeet-van-deze-
eeuw-komt-eraan/72726 en http://www.grensweten-
schap.nl/permalink.asp?i=

26. http://www.astronomie.de/uploads/media/Kleines_
Lehrbuch_der_Astronomie_und_Astrophysik_Band_8.
pdf 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Planeto%C3%AFde 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_periodieke_kome-
ten 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_niet-periodieke_
kometen 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meteoor 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meteoriet 
http://wibnet.nl/hoe-zit-dat/is-een-asteroide-ook-een-
soort-komeet 
http://nl.wikipedia.org/wiki/
Planeto%C3%AFdengordel33. 

27. http://nl.wikipedia.org/wiki/Barringerkrater
28. http://nl.wikipedia.org/wiki/Chicxulubkrater
29. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dinosauri%C3%ABrs en 
30. http://www.dynamisch.nu/feno/13dino.html
31. http://nl.wikipedia.org/wiki/Toengoeska-explosie
32. http://nl.wikipedia.org/wiki/Unidentified_flying_object
33. http://nl.wikipedia.org/wiki/Oortwolk
34. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuipergordel
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56. - De ontmoeting met het boze / De Grondsteen van het 
goede- van Sergej O.Prokofieff en –de spirituele gebeur-
tenis van de 20e eeuw- van Jesaiah Ben Aharon.

57. GA 346, 17-09-1924
58. Citaten uit: http://antropocalypsearchief.blogspot.

nl/1998/10/werkvertaling-voor-de-n.html , Werkverta-
ling voor de N.V.A.P. , oktober 1998 door J.van Loon, 
Elfde Voordracht uit GA 346, Apokalypse und Priester-
wirken, Dornach, 15. september 1924

59. In de in noot 58 genoemde voordracht spreekt Steiner 
over de val van 3 verschillende tegenmachten. Hier is 
sprake van de val van Satan en deze naam wordt ge-
bruikt omdat het aanknoopt aan de schrijver van de 
Apocalyps. Elders heeft Steiner uitgelegd dat het hier 
om Ahriman gaat.

60. In een artikel –wie was Steiner?- http://antropocalypse.
blogspot.nl/2012/10/wie-was-rudolf-steiner.html een 
paar citaten over Pythagoras. Waarvan Steiner zegt dat 
deze in een latere incarnatie een der 3 wijzen was. GA 
109, 31-05-1909

61. http://www.grenswetenschap.nl/permalink.
asp?grens=2443 en http://www.scientias.nl/hoe-ont-
stond-de-ster-van Bethlehem/21536

62. Hier is slechts aangeduid dat het bij het verhaal van de 
drie koningen (of wijzen of magiërs) om een andere 
Jezus gaat (Mattheus-Salomon) dan bij het verhaal over 
de herders. (Lukas-Nathan). Naast veel andere literatuur 
is het boek van Hella Krause-Zimmer, -Die zwei Jesusk-
naben in der bildenden Kunst- een ingang om zich in dit 
thema te verdiepen. Er is weliswaar ook een boek van 
Hans Stolp: Het geheim van de twee Jezuskinderen; het 
raadsel van de jeugd van Jezus ontsluiert (2010). Maar 
Stolp mixt in zijn lezingen en boeken en tijdschrift ook 
gegevens uit niet antroposofische bronnen. (bijv. Ver-
wachting nr.66 mei 2013, blz. 12 de idee dat op Leonar-
dos laatste avondmaal Maria Magdalena naast Christus 
zit en niet Johannes de Evangelist, daarin volgt hij Dan 
Brown, de bestsellerauteur van o.a. de Da Vinci Code).

63. Een drietal artikelen over de –triomf van Ahrimans incar-
natie- in Apo Nu! Zomer 2011-februari 2012 en zomer 
2012.

64. Zie Apo Nu!, voorjaar en zomer 2011.
65. Als Steiner over Ahriman spreekt, heeft hij het enerzijds 

over zijn kosmische werkzaamheden, zoals bijv. I.v.m. ko-
meetwerkingen, maar anderzijds ook zeer concreet over 
diens ophanden zijnde incarnatie (zie noot 63).

66. Steiner leidt het woord Allah af van Eloha, wat enkel-
voud is van Elohim. In GA 300a wordt aangegeven hoe 
hij dit ziet in combinatie met Ahriman, Lucifer en de mo-
hammedaanse cultuur.

67. Sinds september 2006 is Pluto geherclassificeerd en is 
sindsdien een planetoïde i.p.v. een dwergplaneet, http://
nl.wikipedia.org/wiki/Pluto_(dwergplaneet)

68. Met de schrijver van de Apocalyps wordt volgens 
Steiner, de opgewekte Lazarus bedoeld. GA 8.

69. Dat de komeet in dit artikel aangeduid wordt met het 
woord “zij” heeft met deze karakterisering van komeet 
vrouwelijk en maan mannelijk te maken.

70. De komeetstaart wijst zoals men zou verwachtien niet 
in de tegengestelde richting van de bewegingsrichting, 
maar de staart wijst altijd van de zon af.

71. Toen in zeer oude tijden de veranderingen van de aarde 
noodzakelijk waren, hebben de krachten der goden de 
as van de aarde schuin geplaatst; in komende tijden zal 
de mensheid in staat zijn de aardas te draaien. 
Bron: Rudolf Steiner – GA 264 – Zur Geschichte und 
aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen 
Schule 1904 – 1914 (bladzijde 210-211)

72. Rudolf Steiner wees er met nadruk op dat wat hij al in 
1906 over de samenstelling van kometen had gezegd, 
nu in 1910 door de wetenschap bevestigd werd. GA 116, 
9-3-1910.
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wereLd orde: 
het idee achter de Anglo-Amerikaanse 
heerschappij (deel 2)

terry Boardman

(voordracht gehouden op 13 en 14 november 2008 te 
pforzheim voor de vrije Antroposofische vereniging; 
deel 1 verscheen in het voorjaarsnummer 2013)

De Eerste Wereldoorlog was uiteraard een belangrijke 
gebeurtenis voor wat betreft het aaneensmeden van 
de Engels-Amerikaanse betrekkingen omdat hier het 
moment was dat Engeland – volkomen uitgeput door 
de strijd met Duitsland – feitelijk het stokje van de 
wereldheerschappij aan de VS had overgegeven. Dit feit 
werd overigens bij de Amerikaanse elite als geheel pas 
20 jaar later (WO II) erkend. Om de context duidelijk 
te maken zou ik een langere uitweiding willen maken en 
u wat passages willen voorlezen van Walter Hines Page 
die de Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië 
was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij behoorde tot de 
elite van de VS en was een van de leden die zelfbewust 
naar de verdringing van de positie van Brittannië streefde 
en hier op afstevende. Eerst zou ik enkele woorden over 
de achtergrond van Page tot u willen spreken omdat hij 
niet zo maar een ambassadeur was. Page (1855-1918) 
behoorde tot de kringen van de Zuidelijke elite die, sinds 
de tijden van de slavernij, meer pro-Brits waren dan 
de industriëlen uit het Noorden. Hij kwam uit North 
Carolina, misschien wel de meest Anglo-Saksische van al 
de Zuidelijke staten, waar hij de racistische denkbeelden 
van de Anglo-Saksische superioriteit tot zich nam en die 
hij heel zijn leven zou behouden. Als jonge man werd 
hij speciaal geselecteerd voor een studiebeurs aan de pas 
opgerichte John Hopkins universiteit. Deze was opgericht 
door Daniel Coit Gilman, een vooraanstaand lid van de 
geheime loge Skull and Bones (1852). Gilman liet Skull 
and Bones officieel in 1856 onder de naam The Russell 
Trust registreren, het jaar waarop ze verhuisden naar hun 
huidige locatie, genaamd 'The Tomb', in Yale. Gelet op 
de vermeende (maar niet bewezen) Duitse herkomst 
van Skull and Bones, is het misschien niet verrassend te 
zien dat de eerste Amerikaanse afstudeer-universiteit op 
Duitse leest geschoeid was. In de zomer van 1877 reisde 
Page – misschien door Gilman aangemoedigd – door 
Duitsland. Zijn reisverslagen bevatten geen openlijke 
Duitse vijandigheden. Page werd later journalist en 
uitgever van 'The Atlantic Monthly', indertijd een van 
de meest toonaangevende tijdschriften van de VS. Hij 
was een overtuigd 'Amerikanist' en democraat op sociaal 
gebied nadat hij zijn jeugdig provincialisme ontgroeid 
was, maar behield zijn racistische en chauvinistische visie 
en hij was een van de eerste pleitbezorgers van het nieuwe 
Amerikaans imperialisme ten tijde van de Spaans-

Amerikaanse oorlog in 1898. Als journalist ontwikkelde 
hij een vriendschap met de jonge, veelbelovende 
academicus Woodrow Wilson die regelmatig een 
bijdrage aan de Atlantic Monthly leverde. In 1903 werd 
Page partner in de grote uitgeverij 'Doubleday, Page and 
Company' die in 1927 zou uitgroeien tot de grootste 
uitgeverij in de wereld. In 1986 werd het verkocht aan het 
mediaconcern Bertelsmann die ook het moederbedrijf 
'Random House' in bezit heeft.
Page volgde Gilman op in de 'General Education 
Board', een zeer invloedrijke, door John D. Rockefeller 
opgericht onderwijsinstituut en werkte nauw samen met 
het machtige bestuur van deze organisatie. Page was 
een van de genomineerden die Wilson's gooi naar het 
presidentschap in 1912 ondersteunden en werd een jaar 
later beloond met het ambassadeurschap aan het hof van 
St. James. Hij was uiteraard zeer verbonden met Col. 
House, de geheime, niet officiële adviseur van president 
Wilson, die Wilson beschreef als 'mijn alter ego', 'mijn 
andere zelf '. Het was overigens deze House, een ander 
lid van de oude zuidelijke elite, aan wie de meeste van zijn 
correspondentie als ambassadeur gericht was. Hoewel 
hij aanvankelijk ambassadeur was van een neutraal land, 
was Page een obsessieve Anglofiel en stond hij tijdens 
de oorlog geestdriftig aan de zijde van Engeland. Zijn 
berichten en brieven zouden een belangrijke rol spelen in 
de beïnvloeding van House en Wilson om Amerika in de 
oorlog te sluizen. Na de oorlog kreeg hij voor zijn bijdrage 
voor de redding van Engeland dankbare erkenning door 
de Britse oorlogsleiders, Earl of Balfour, Lloyd George, 
Asquith, Bonar Law (drie gewezen en de toenmalige 
premier) en Sir Edward Grey, voormalig minister van 
Buitenlandse Zaken. Deze laatste diende het verzoek 
in voor een gedenkteken die hij ook kreeg, op een plek, 
niet minder dan Westminster Abbey waar zovele Britse 
monarchen en helden zijn herdacht.
Arthur, de zoon van Page werd later vicepresident en 
directeur van het machtige AT&T, en de kleinzoon van 
Page, Walter Hines Page II, was president en voorzitter 
van de Morgan Guaranty Trust en J.P. Morgan&Co en 
gedurende lange tijd manager van de Cold Spring Harbor 
Laboratory, een bedrijf dat pionierswerk verrichtte op het 
gebied van eugenetica en genetica. We zien dus dat drie 
generaties van de familie Page een centrale rol speelden 
in de hoogste kringen van het Anglo-Amerikaanse 
establishment. 

Op 12 november 1915 schreef Page aan Col. House:
....wat de toekomst ook zal brengen.....we moeten erop 
toezien dat we overwinnen, wat we ongetwijfeld ook zullen 
doen, zoals we dat tot nog toe altijd gedaan hebben. We 
moeten 100% zeker zijn van de overwinning.....als er van 
tevoren en in het algemeen begrepen wordt dat onze vloot 
en de Britse vloot dezelfde taal spreken, zal ons geen gevecht 
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opgedrongen worden....Hier is een vredesprogramma 
voor u – de enige grondslag voor permanente vrede in de 
wereld.....We kunnen maar beter meteen ter zake komen. 
Als het op vrede aankomt, is het belangrijkste gegeven in de 
wereld, de Britse vloot. Het op één na belangrijkste feit is 
de Amerikaanse vloot......Wanneer deze twee vloten elkaar 
geheel begrijpen.....zal er geen oorlog meer zijn zolang als 
dit wederzijds begrip voortduurt. Een dergelijk begrip 
vraagt niet om een overeenkomst – het vraagt slechts om 
hoffelijkheid.
Dit is dezelfde gedachte die Balfour in 1909 aan Roosevelt 
meedeelde, dezelfde gedachte waar Rhodes zo heftig voor 
pleitte en die vanaf 1902 tijdens de Pilgrims-diners steeds 
weer klonk: permanente vrede door een wereldwijde 
Anglo-Amerikaanse politiemacht, een strijdmacht die 
was georganiseerd via informele persoonlijke contacten 
tussen leden van de transatlantische elite. In die zelfde 
brief schreef Page:
“Sinds ik hier woon, heb ik vele dagen en nachten, mijn 
beperkte hersenen en mijn kleine vermogen vrijwillig en 
van harte aangewend om iets te gaan begrijpen van de 
mannen die dit koninkrijk besturen en van de vrouwen en 
de gebruiken en tradities die over deze mannen regeren – 
hun gedachtegangen te doorgronden, de werkwijze van hun 
voorstellingsvermogen, de bronnen van hun instincten.....” 
Zie hoe hij er vanuit gaat dat de mannen van de Britse 
elite geregeerd worden door de vrouwen en hun traditionele 
gewoontes! Hij gaat verder: “....als we zien hoe de wereld 
door zulke gekunstelde combinaties als Engeland, Rusland 
en Frankrijk en Japan en Servië gered wordt, is er niet veel 
wijsheid voor nodig om de natuurlijke wijze te erkennen op 
basis waarvan zij in de toekomst gered zal worden.
Om dezelfde reden was het iedere dag die ik hier geleefd 
heb mijn bewuste streven, om alles te doen wat in mijn 
vermogen lag om zodanige condities te scheppen dat zeker 
is dat, wanneer wij de Britse vloot nodig zullen hebben – 
om onze kust te beschermen of een agressieve oorlog waar 
dan ook te verhinderen – zij uit een natuurlijke impuls 
en instinct, zelfs zonder te vragen, ons ter beschikking zal 
staan. Ik heb geleerd dat de eerste stap om dat doel te bereiken 
de 'hoffelijkheid' is; en dat de tweede stap de 'hoffelijkheid' 
is en dat de derde stap een edele en verheven 'hoffelijkheid' 
is (die de moed omvat).....Wij hebben – wij en de Britten 
– gemeenschappelijke doelen en een gemeenschappelijk 
karakter. Slechts een voortdurende en een oprechte 
'hoffelijkheid'....is voor ons noodzakelijk en een zo groot 
als mogelijk wederzijds begrip dat nodig zal zijn voor het 
vanzelfsprekende bestuur van de wereld op vreedzame 
wijze”.
Page gaat verder met het beschrijven van recente voorbeelden 
van onhoffelijk Amerikaans gedrag waarvan hij zei dat het 

“ons voor ongeveer twee jaar van de Britse sympathie had 
afgesnoerd”.
“Dit onhoffelijk gedrag”, volgens Page,
“heeft onze vrienden, de èchte mannen van het koninkrijk, 
zeer veel pijn gedaan. Het heeft de massa kwaad gemaakt 
– iets wat van minder belang is dan het grote leed dat ons 
onhoffelijk gedrag onze vrienden heeft bezorgd – ik vrees 
aan alle zorgzame en attente Engelsen”.
Laat ons in ogenschouw nemen dat hier een ambassadeur 
spreekt van een zogenaamde democratie die het hier 
heeft over een andere zogenaamde democratie. De 
massa is voor een man als Page van geen enkel belang 
aangezien hij lid is van een club van 'de heersers'. Net 
zoals de Britse elite beschouwde hij de eerstgeborenen 
van zijn land als afkomstig van zijn eigen 'klasse'. De rest 
waren slechts dienaren en assistenten waar uiteraard wel 
rekening mee gehouden moest worden, maar niet in de 
zin van gelijkheid of broederschap. Daarna beschrijft hij 
hoe de volmaakte hoffelijkheid van Woodrow Wilson 
het probleem had opgelost.
'Sir Edward Grey', zo schrijft Page, 'zei tegen me': “De 
president heeft ons allen een les geleerd en heeft ons een 
buitengewoon voorbeeld van de edelste hoffelijkheid 
gegeven”.
Het commentaar van Page hierop:
“Deze ene daad heeft deze twee naties dichter bij elkaar 
gebracht dan ze ooit geweest is vanaf de tijd dat we 
onafhankelijk werden”.
Wat een uitspraak! Wat we hier aanschouwen zijn 
bovenal, persoonlijke relaties, de relaties van de mannen 
uit de hoogste klasse die tot dezelfde club behoren 
en die zichzelf verantwoordelijk achten voor hun 
samenlevingen. De situatie is vandaag de dag niet veel 
anders wanneer Blair een ontmoeting heeft met Clinton 
en Brown met Bush. Page gaat verder:
.....regeringen zijn menselijk, niet ver verwijderde 
abstracties noch onpersoonlijke instituties. Zij worden door 
mensen geleid en ze houden niet op menselijk te zijn......de 
beste wijze om regeringen en naties te besturen – zolang ze 
geneigd zijn vriendelijk te zijn – is de wijze van met elkaar 
omgaan.
We mogen in herinnering roepen dat nauwelijks 
een jaar later, Rudolf Steiner op 17 december 1916, 
toen hij de 'omstandigheden van de Engelse politiek' 
karakteriseerde, zei: “Het belangrijkste is hier om geschikte 
mensen voor de juiste posities te vinden. 'Geschikte mensen' 
zijn mensen die de juiste 'hoffelijke' dingen kunnen zeggen 
op het 'juiste' moment.”

Op 7 november 1915 schreef Page aan House:
“Als 'Uncle Sam' akkoord is (en hij zelf een behoorlijke 
marine bezit), zal hij knipogen naar 'John Bull' en John 
zal hem volgen. (Dit is sinds 1945 het geval en in het 
bijzonder vanaf de Vietnam oorlog)........Het is mijn plan 
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hoeven te komen maar dat zij bij òns komen..............als 
de vrede komt, zullen we al een aardig eind op weg zijn 
zoveel rijkdom vergaard te hebben als de oorlog het toelaat. 
Er zijn 4 clubs in Londen die geen ander doel hebben dan 
dit. Het enige wat we moeten doen is 'hoffelijk' zijn. Onze 
manieren, onze politici en onze kranten zijn het enige, 
die de Engels sprekende blanke man eraan herinnert dat 
onder onze leiding de wereld wordt geregeerd, zonder een 
verdrag of wat voor een lastig bondgenootschap dan ook......
Het Britse wereldrijk wordt geregeerd door sluw gebruik 
van hoffelijkheden en decoraties......Als ik de president ertoe 
zou kunnen brengen zelf de correspondentie te voeren, als 
ik over drie of vier prima generaals en admiralen en twee 
uitstekende bisschoppen zou kunnen beschikken, één of twee 
zeer beschaafde senatoren en zo nu en dan een rechter van 
het Hoge Gerechtshof om tot degelijke overeenkomsten te 
komen en die hier op de juiste wijze aangestuurd worden 
– zouden we alles kunnen doen of zeggen en (de Britten) 
zouden alles doen wat we ze zouden opdragen. Ik zou 
kunnen garanderen dat de gehele Engels sprekende wereld 
onder onze leiding de vrede zou kunnen bewaren. Ik kan u 
niet sterk genoeg betonen dat de Engels sprekende bevolking 
het tempo bepaald en deze wereld in bedwang zal houden. 
Niemand anders kan deze klus klaren. Met al onze Britse 
betrekkingen......zullen we toestaan dat ze geloven dat zij 
de leiding hebben; dat doen ze niet. Wij hebben de leiding. 
Zij volgen ons als wij werkelijk leiden en hoffelijk tegenover 
hen zijn.......De Britse marine is bijzonder geschikt om als 
een hond onder onze auto te draven. Ik zak je vertellen dat 
als we 10 jaar de tijd hebben, Jellicoe uit jouw handen zal 
eten.
Jellicoe was de Grootadmiraal van de Britse 
oorlogsvloot. Page's cynische kijk op de Britten en 
zijn verleidingsstrategie laat zien hoe goed hij de 
neiging van de Britse elite doorgrondde, zich door 
romantische en ridderlijke - feitelijk middeleeuwse 
gebaren, hoffelijkheden, 'goede vormen', decoraties en 
onderscheidingen – te laten verleiden. We zien hier 
hoe het ahrimanische element de zwakke schakels van 
het luciferisch gekleurde, ouderwetse pantser weet bloot 
te leggen. Deze situatie is tot op de dag van vandaag 
onveranderd gebleven. Vandaag de dag is de Britse 
elite nog steeds in rep en roer als het gaat om de vraag 
of de speciale 'liefdesrelatie' voor Washington nog wel 
actueel is, zoals een oude gravin, die bezorgd is of haar 
echtgenoot niet achter een jongere vrouw aan is. De 
Britse elite laat nog steeds merken dat ze graag met 
geruststellende frases gestreeld en in de watten gelegd 
wil worden, waarvan de suggestie zou uitgaan dat 
Washington nog steeds luistert naar haar 'bondgenoten' 
– lees GB – en niet in haar eentje opereert. Natuurlijk 
wist Page – werktuig van het ahrimanische principe – 
de reden waarom Engeland achter de VS zou aanlopen. 
In dat jaar 1915, was Engeland na een jaar van oorlog 
voeren feitelijk al bankroet en was zij afhankelijk van 
Amerikaanse kredieten via de Anglofiele JP Morgan 

Bank.
“.....alleen dit koninkrijk, zoals je weet”, zo schreef Page aan 
House, “geeft 25 miljoen dollar per dag uit. De grote lening 
door de VS van 500 miljoen dollar is maar genoeg voor 20 
dagen!”
Hoe langer Page in Engeland doorbracht, hoe arroganter 
en chauvinistischer hij werd. In mei 1916 schreef hij:
“Ik heb nooit de illusie gehad dat Europa iets zou hebben 
waarvan we zouden kunnen leren. De belangrijkste les die 
het heeft gehad ..... zijn de lessen in de wijze van leven – de 
gemakken en de hoffelijkheden van het leven, de verfijningen 
en de genoegens van het gesprek en van het hoffelijk gedrag. 
De hoogste klassen kunnen ons dat leren; en wij kunnen er 
veel van leren. Maar volgens mij is dat het ook zo'n beetje.
Zo heeft een èchte Romein over de Grieken gesproken! 
Van de andere Europese naties sprak Page:
“De anderen zijn simpelweg verrot.......we hebben van 
niemand iets te leren.......Europa is Middeleeuws. De 
Engelsen kunnen ons slechts twee dingen leren – het 
karakter en de wijze van leven (als je rijk bent)......De 
massa in Europa laten zich als vee drijven......oorlogen 
zullen periodiek hier broeden voor de komende 1000 jaar.....
wij lopen alle mensen hier al duizend jaar voor. De meeste 
mensen aan deze kant van de wereld zijn flegmatiek en 
zwaarmoedig of saai. Hoe kan het ook anders als ze hun 
koningen en ceremonieën serieus nemen”.
Inderdaad nam niemand ze zo serieus als de Engelsen 
met al hun beleefdheden en decoraties! De brieven van 
Page geven ons een fascinerende kijk op de veranderende 
visie van de Amerikaanse elite op de Anglo-Amerikaanse 
relatie; in eerste instantie respectvol, maar in toenemende 
mate neerbuigend.
Hij was er zich bewust van hoe zijn denkbeelden 
tijdens zijn oorlogsjaren als ambassadeur radicaal waren 
veranderd. In juni 1916 schreef hij:
“De VS en GB moeten samenwerken en elkaar vasthouden 
om de roofzuchtige naties in bedwang te houden. Het enige 
wat nodig is, (vond hij), is een volledig begrip tussen de 
Engels sprekende bevolking.....We moeten onze kinderen 
grootbrengen met ontzag voor de Engelse geschiedenis en de 
Engelse literatuur. Wij moeten leiden; wij zijn de natuurlijke 
leiders. De Engelsen moeten gestimuleerd worden te leiden”.
Dat zouden Margaret Thatcher en de Britse historicus 
Niall Ferguson vandaag de dag tegenspreken. Van Thatcher 
is bekend dat zij het gevoel had dat zij het voornemen van 
George Bush senior om in 1990 in oorlog met Saddam 
Houssein te gaan moest aanmoedigen, terwijl Ferguson 
zich ten doel gesteld had om de Amerikanen aan te 
moedigen de last van de wereldheerschappij op zich te 
nemen. Het slot van zijn boek: 'Empire – How Britain 
Made the Modern World (2003) luidde:
“De Amerikanen hebben onze rol overgenomen zonder 
te beseffen dat daar een wereldrijk bijhoort.....De 
Dreadnoughts (Britse slagschepen) mogen plaatsgemaakt 
hebben voor de F-15's; of je het leuk vindt of niet, zelfs 
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Wereldorde
als men het ontkent, een wereldrijk (Empire) is vandaag 
de dag net zo reëel als tijdens de 300 jaar durende Britse 
overheersing die de moderne wereld tot stand bracht”. 
Op typisch Pilgrim-achtige wijze liet hij dit boek een 
jaar later volgen door: Colossus _ The Rise and Fall of the 
American Empire (de Opkomst en Ondergang van het 
Amerikaanse Rijk), waarin hij poogde de Amerikaanse 
elite schrik aan te jagen met het doel de Amerikanen hun 
imperialistische rol te laten spelen. Het laatste hoofdstuk 
van zijn boek begint met de veelzeggende frase uit 
Gibbons 'Decline and Fall of the Roman Empire'(1776) 
(Verval en Ondergang van het Romeinse Rijk) - ...'het 
interessante thema van de financiën van een in verval 
geraakt wereldrijk'. 
Terugkerend naar Page in juni 1916:
“We moeten onze jongens in hun universiteiten zien te 
krijgen, die van ons in die van hun. Met uitzondering van 
een klein groepje Rhodes-mannen weten zij niet hoe het 
moet. De Engelsen weten niet hoe ze het moeten doen. (In 
een aantal zaken) zijn ze bijzonder kinderlijk.......(hun) 
middeleeuwse instelling moet verdwijnen – of omgevormd 
worden”.
Op 24 november 1916 schreef Page een brief aan 
president Wilson. Bijna alle belangrijke redenen waarmee 
Wilson zijn oorlogsverklaring, vijf maanden later tegen 
Duitsland rechtvaardigde, zijn in deze brief van Page te 
vinden. 
Ik zou graag het contrast willen laten zien tussen de 
redenen die Page aangaf om in oorlog te gaan met 
Duitsland in zijn brief van 24 november 1916 aan 
president Wilson, en de effecten die hij voorzag voor 
Amerika door in de oorlog te stappen. Deze effecten had 
hij in een brief aan zijn zoon Arthur op 25 maart 1917 
beschreven. 
De redenen die hij aan president Wilson mededeelde 
waren als volgt:
het vroeger beëindigen van de oorlog en het sparen van 
wellicht miljoenen levens en onberekenbare schatten
de installatie in Duitsland van een meer liberale regering
installatie van een verbond om de vrede te handhaven onder 
ons toezicht – dat zijn de bondgenoten en wijzelf
het sympathieke verbond (met de VS) en het morele gewicht 
van elke geallieerde regering in geval van (steun aan de VS) 
met betrekking tot de omgang met Mexico
de acceptatie en zelfs schriftelijke erkenning van elke 
bondgenoot van de Monroe Doctrine
het voorkomen van, en afweer van het gevaar Japan
het indrukwekkende en gedenkwaardig schouwspel van 
onze geweldige democratie die een einde maakt aan deze 
reusachtige misdaad en.....dat een nieuw tijdperk in de 
menselijke geschiedenis inluidt

Aan zijn zoon schreef hij:
het zal abrupt een eind maken aan onze geïsoleerde positie

het zal ons ontdoen van onze krukken en onze 
zwakzinnigheid, het zal ons minder gastvrij maken ten 
opzichte van immigranten van welke soort dan ook-
het zal onze gedachten, ons bewustzijn en onze politiek 
weer terugbrengen naar onze ware historische geboorte, 
onze afkomst, onze verwantschap en lotsbestemming en zal 
de Ierse en Duitse invloed vernietigen-
het zal onze politiek, door het in ere herstellen van onze 
werkelijke nationaliteit, recht door zee en mannelijk maken-
het zal ons weer een zeevarend volk maken hetgeen Groot-
Brittannië zo lang een leidende rol in de wereld heeft 
bezorgd-
het zal een einde maken aan het gefeminiseerde onderwijs 
– van jongens energieke beesten maken en ons onderwijs op 
een gezonde fysieke basis stellen-
het zal mannen van een hoger type in ons politieke leven 
brengen-
Wij moeten ontwaken en in beweging komen terwijl de 
Duitsers een toontje lager moeten zingen. Er is geen gevaar 
voor militarisme dat schadelijk onder het Engelse ras of onder 
wat voor democratisch bestuur dan ook zal uitwerken.... Als 
we de mannelijke kwaliteiten kunnen cultiveren, als we ons 
van onze boeien bevrijden en onze eigen geschiedenis gaan 
bestuderen en trouw zijn aan onze eigen tradities en bloed 
en we enige politieke energie kunnen ontwikkelen, als we 
onszelf ontdoen van die isolatie-theorie en die landelijke-
theorie – en schepen gaan bouwen, schepen, schepen, schepen 
en ze laten varen naar alle uiteinden van de wereld – dan 
kunnen we op politiek- en handelsgebied heersen in de 
wereld.
Hij droomde met andere woorden, waar 'der Kaiser' 
van gedroomd had! De denkbeelden die we hier bij 
Page aantreffen waren gemeen goed onder de trans-
Atlantische elite en waren uiteindelijk terug te voeren op 
het soort racisme dat in het Westen was ontstaan, met 
name als gevolg van de publicatie van Darwins bijzonder 
invloedrijke 'Origin of Species' in 1859. En zoals 
Hansjoachim Koch in 1973 schreef in zijn artikel 'Der 
Sozialdarwinismus. Seine Genese und Einfluss auf das 
imperialistische Denken' (het sociaaldarwinisme, haar 
ontstaan en invloed op het imperialistische denken) in 
het blad 'Zeitschrift für Politik:
Zoals Marx geloofde de sleutel voor sociale verandering in 
de klassenstrijd gevonden te hebben, zo was Darwin van 
mening dat hij het had gevonden in de natuurlijke selectie 
en de overleving van de sterkste ('survival of the fittest').

Darwin's leerling en propagandist Thomas Huxley, was 
door Daniel Coit Gilman uitgenodigd om de centrale 
toespraak te houden bij de inauguratie van de John 
Hopkins universiteit, waar Page aan verbonden was.
'The Economist' staat heden ten dage boven aan de ladder 
van de Anglo-Amerikaanse media en is buitengewoon 
invloedrijk. Het vertegenwoordigt nog steeds, ja is zelfs 
een van de meest krachtige propagandisten voor de zaak 
van de Anglo-Amerikaanse wereldheerschappij, zowel in 



39
Zo

m
er 

2013
jaarg

an
g

      5
Wereldordetermen van hard als zacht machtsvertoon (soft power).

Eén van haar grootste redacteuren in de 19e eeuw was 
Walter Bagehot; 'the Economist' heeft nog steeds een 
naam voor een column naar hem genoemd. In zijn 
omvangrijke geschriften is onder meer te lezen:
“Verovering is de van nature gegeven prijs aan die 
vaderlandslievende karakters die door hun nationale 
gewoontes het meest geschikt zijn om oorlogen te winnen 
en in materieel opzicht zijn deze winnaars-karakters in 
feite ook de beste. Karakters die oorlogen winnen zijn dan 
ook de karakters waarvan we willen dat ze in oorlogen 
zegevieren”.
Teveel Engelstalige historici zijn van mening dat de 
Duitse of Pruisische geest sinds Bismarck of zelfs 
Frederik de Grote, debet is aan het ontstaan van de 
oorlog in 1914 en het was inderdaad zo dat Bagehot's 
tijdgenoot in Duitsland, veldmaarschalk Helmuth von 
Moltke senior, schreef:
“Oorlog is een component van een wereldorde, tot stand 
gebracht door God, en zonder haar zou de wereld stagneren 
en zichzelf verliezen in het materialisme”.

Maar deze militaire geest, gevoed door het sociaal 
darwinisme en een religieuze ethiek die meer Jozef uit het 
Oude Testament toebehoord dan Jezus in het Nieuwe, 
was juist in de Engelstalige landen overheersend, zo niet 
bij alle grote mogendheden. In Amerika was het Sen. 
Albert J. Beveridge die verkondigde:
“Wij zijn een veroveraars-ras. Wij moeten ons bloed 
gehoorzamen en nieuwe markten veroveren en indien 
noodzakelijk, nieuwe landen”.
Winston Churchill verkondigde in 1909 dat de Britse 
vloot “niet zo maar een militair instrument was; het was 
de uitdrukking van de Engelse beschaving”. Vergelijkbare 
gevoelens waren gemeengoed in Duitsland voor wat 
betreft het militaire apparaat. In 1911 publiceerde Harold 
F. Wyatt een artikel genaamd: 'God's Test by War', in het 
bekende tijdschrift, 'The Nineteenth Century and After', 
waarin hij schreef:
“Te midden van de chaos van de binnenlandse politiek 
en de als een golf aanzwellende verlangens op sociaal 
gebied, worden de bestemmingen van de naties en die van 
individuen, nog steeds bepaald door de biologische wet van 
competitie. En wat betekent dat voor Engeland? Is het 
hart dat ooit van haar was, sterk genoeg om te doorstaan, 
om problemen op te lossen en uitgerust met voldoende 
uithoudingsvermogen? Hoe zullen we dat weten? Door 
de test. De test die oorlog heet, door God aan de mensen als 
beproeving gegeven”.

Een generatie na Bagehot, horen we van Wyatt in 1911 
bijna dezelfde woorden als die van Bagehot:
“Overwinning is de hoogste vorm van morele kwaliteit, 
en omdat naties oorlogen met elkaar voeren, betekent 'de 

overleving van de sterkste' daarom ook de overleving van 
de fysiek beste”.
Wyatt gaat verder:
“Het échte gerechtshof, de enige waar de problemen van 
de naties werkelijk kunnen en worden beproefd, is het 
gerechtshof van God, welke oorlog is. De 20e eeuw zal 
laten zien dat als resultaat, hoe lang het ook in balans zal 
zijn en wie er dan ook mag zegevieren, de grootse ziel van 
gerechtigheid zal overwinnen. De schaduw van het conflict 
dat zich in de wereld aan het uitbreiden is en groter is dan 
die de mensheid gekend heeft sinds de dagen dat Attila en 
zijn Hunnen bij Chalons tot stilstand werden gebracht, 
vormt voor de wereld een zichtbare bedreiging. Bijna kan 
de verbeelding het geluid horen van de samenkomst van de 
legioenen voor de vurige proef van de volkeren, een geluid 
zo groots als de bazuinen van het Lichaam van God”.

We zien hier hoe duidelijk de Duitsers werden vergeleken 
met de Hunnen van Attila vanwege de dwaze actie van 
'der Kaiser', om in 1900 zijn troepen aan te moedigen 
naar China op te trekken. Gedurende de gehele Eerste 
Wereldoorlog spraken de Britten over de Duitsers als de 
'Hunnen' of alleen 'de Hun'. Het was duidelijk dat in 
1911 een aantal zich als zodanig aan het voorbereiden 
waren. Cecil Rhodes verklaarde met de arrogantie die het 
Engels Victoriaans tijdperk zo berucht maakte:
“We kunnen stellen dat wij het eerste ras in de wereld zijn en 
hoe meer wij van deze wereld deel uitmaken, des te beter het 
is voor het menselijk ras”

De Duitsers hadden opgemerkt dat de Britten na 1870 
minder geneigd waren te praten over 'onze gezamenlijke 
Germaanse afkomst', maar wat selectiever spraken over 
'ons uniek Anglo-Saksisch erfgoed'.
Cecil Rhodes had zijn eigen geheime bond in 1891 
opgericht - ogenschijnlijk geïnspireerd door die van 
de Jezuïeten - met het doel, niet alleen om de Anglo-
Amerikaanse hegemonie in de wereld zeker te stellen 
door middel van wat men tegenwoordig 'hard power' 
noemt – gezamenlijk optreden van de vloten – maar 
ook door gebruik te maken van 'soft power'- financiën 
en cultuur. Dit laatste werd bewerkstelligd door de 
beroemde Rhodes beurzen, waardoor veelbelovende 
jonge Amerikanen naar de universiteit van Oxford 
werden gebracht – de plaats die altijd al het centrum 
was van de Engelse conservatieve cultuur - en waar zij 
ingewijd werden in de imperialistische ethiek.

Wordt vervolgd
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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 gebied 
van mens- en wereldontwikkeling in dienst van 
machtspolitieke doeleinden. 

“Apokalyps nu!” wil door middel van artikelen de 
invloed van deze machtselite zichtbaar maken, 
ingaan op actuele ontwikkelingen en waar nodig 
diep in de historie duiken om langlopende ont-
wikkelingen 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 gebeurtenissen 
die leidden tot de 1e Wereld Oorlog, en in een 
tijd waarin het materialistische wereldbeeld en 
de materialistische wetenschap tot volle wasdom 
waren gekomen, bracht Rudolf Steiner zijn Gees-
teswetenschap ook wel Antroposofie genaamd in 
de openbaarheid. 

APOKALYPS NU!

Steiners Antroposofie wilde noch een nieuw ge-
loof noch een nieuw dogma in de wereld zetten. 
Vanuit een levende verbinding met een voor hem 
vanzelfsprekende wereld van de Geest, die de ma-
teriële wereld doordringt en waaraan zij haar be-
staan ontleent, werd een spiritueel mens- en we-
reldbeeld beschreven dat voor een ieder met het 
volle verstand en een gezond waarheidsgevoel op 
te nemen is. Als antwoord op de bedoelingen van 
boven beschreven Anglo-Amerikaanse loges, en 
de sociale chaos die hiervan uitging en uitgaat, 
ontwikkelde Rudolf Steiner in 1917 de idee van 
de ‘driegeleding van het sociale organisme’, een 
sociale structuur waarin de moderne mens zich-
zelf als vrijheidsimpuls in het cultureel-geestes-
leven, als broederschapimpuls in het economi-
sche leven en als democratische impuls in het 
rechtsleven, kan herkennen. Géén centralistisch 
geordende eenheidsstaat dus maar een driegele-
ding waarin de drie gebieden van de samenleving 
geordend zijn naar haar eigen wetmatigheden: 
Vrijheid als noodzaak voor de waardige ont-
wikkeling van de mens in het geestesleven (on-
derwijs, gezondheidszorg, cultuur), Gelijkheid 
in het rechtsleven (het begrensde gebied van de 
staat waar de democratische impuls 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 machtsstre-
ven op basis van een modern spiritueel denken. 
Het kweken van gevoelens van afgunst en haat 
tegen welk volk dan ook is ons vreemd. De im-
pulsen die van de westerse loges uitgaan, staan 
rechtstreeks tegenover de belangen van de ‘eigen’ 
westerse volkeren en dienen daarom in het juiste 
licht gezet te worden.

Mission
Statement


