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Inleiding
Colofon

Michaël met draak

Zeer gewaardeerde lezer,

Inmiddels al weer het laatste nummer van dit jaar 
en als ik deze woorden aan het papier toevertrouw is 
het bijna kerst. In dit nummer weer een aantal zeer 
verschillende bijdragen die uiteindelijk toch weer ten 
zeerste met elkaar samenhangen.
Voor 2014 is er het voornemen om met behoud van 
de identiteit van dit blad een lichte koerswijziging te 
doen plaatsvinden. Zo zullen de onderwerpen nog 
diverser worden en ligt het in de bedoeling om van-
uit een breder antroposofisch perspectief in te gaan 
op zaken die niet direct in de publieke actualiteit 
zijn terug te vinden. Natuurlijk blijven we de actuele 
politiek-maatschappelijke ontwikkelingen op de ons 
bekende wijze volgen, maar we zullen ook op minder 
voor de hand liggende onderwerpen in gaan. Zo zal 
ik in het voorjaarsnummer een begin willen maken 
met een serie over oosterse spiritualiteit in het licht 
van de christelijke esoterie. En ik zou graag vanuit de 
gedachte dat er natuurlijk gelukkig ook veel goeds te 
melden valt in de wereld, mensen of projecten in het 
middelpunt willen zetten die wereldwijd een ant-
woord proberen te zoeken en alternatieven ontwik-
kelen voor de ondergang-tendensen die de aarde en 
haar bewoners zo bedreigen. Het zou mooi zijn als 
onder de lezerskring wellicht ideeën hiervoor aange-
dragen kunnen worden. Graag hoor ik ervan!
Het is mij gegeven om een aantal maanden in het jaar 
in Indonesië te vertoeven en mijn leven daar vorm 
te geven. Zo was ik dit najaar op het kleine eilandje 
Bali (iets meer dan 4 miljoen inwoners), enkele ki-
lometers ten oosten van Java en heb daar wat aan de 
Balinese cultuur kunnen ruiken. In tegenstelling tot 
het grootste gedeelte van Indonesië dat islamitisch 
is, beleven de Balinezen een bijzondere vorm van het 
Hindoeïsme. Het Hindoeïsme dat haar oorsprong 
kent in India, kwam door de Indiërs via Java tot de 
Balinezen en kreeg daardoor een bijzondere inslag. 
Een van de allereerste westerlingen die Bali bezocht 
was de zeevaarder Cornelis de Houtman. Hij noemde 
het eiland waar zij aangekomen waren Hollandiola: 
klein Holland, omdat ze zo onder de indruk waren 
van de bevloeide rijstvelden en de waterhuishouding 
die daarvoor nodig was. Het deed hun denken aan de 
polders van Holland. Zij beschreven de religie daar 
als Balinees Hindoeïsme. Door de Javaanse invloed 
is de religie van de Balinezen sterk doortrokken van 
het animisme, een natuurgodsdienst waarbij geesten- 
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Zinvol
en voorouderverering en het bestaan van goede en 
kwade geesten, die kunnen huizen in onder meer bo-
men, dieren en gebruiksvoorwerpen, een belangrijke 
rol spelen. Geesten moeten dan ook goed gestemd 
worden door hun offers te brengen, het houden van 
rituelen (dansen) en het houden van taboe regels. 
Ook het Boeddhisme is op een bepaalde wijze in het 
Balinees Hindoeïsme geïntegreerd geraakt. Overi-
gens zijn animistische elementen ook in de Islam in 
Indonesië opgenomen. Erg leuk en boeiend om al 
die invloeden in de cultuur terug te vinden, hoewel 
er zeker ook decadente tendensen in het religieuze 
handelen van de Balinezen zijn terug te vinden. Zo 
moet er voor het vele offeren, ongelofelijk veel geld 
door de mensen opgebracht worden. Geld dat niet 
zelden in de zakken van mensen verdwijnt die het 
niet bepaald nodig hebben.
Het is wellicht een enorme stap die gemaakt moet 
worden om van het warme en tropische Bali, via het 
Hindoeïsme dat uit India afkomstig is bij het kerst-
gebeuren zoals wij dat al jaren in het westen beleven, 
aan te komen. Maar misschien vergeeft u mij deze 
enorme stap en kunt u het zien als een klein voorspel 
naar de artikelen die in de volgende nummers over 
oosterse spiritualiteit hun aanvang zullen nemen.
Want wie is het die wij als Jezus van Nazareth met 
kerst zozeer vereren en met zoveel liefde omgeven is 
en waarvoor de herders in alle deemoed knielden? 
Wie is dit verheven Wezen dat zich met het Chris-
tuswezen verbond, als Jezus-Christus de kruisdood 
meebeleefde en tot in de huidige tijd als drager van 
dit Christuswezen zich met ons wil verbinden? Het 
is het Wezen dat we vanuit de geesteswetenschap 
kennen als de Nathanische Jezus, en in het Oosten 
wordt vereerd als Shri Krishna, de grote leraar uit 
de Bhagavad Gita (het lied des Heren), het zesde 
deel uit het beroemde Indiase epos uit de Mahabha-
rata. Het is het oerbeeld van de mens, het Hogere 
Zelf van de mens dat niet bevlekt door de zondeval, 
schuldenloos als Jezus van Nazareth incarneerde en 
als manifestatie van de Godheid Vishnu als Krishna 
op aarde verscheen.
En misschien kunnen we, met alle onvolmaaktheden 
die we als mens in onszelf en bij de ander kunnen 
ontmoeten, ook dit beeld van het Krishna-Jezus We-
zen met ons meedragen, dat ieder mens geschapen is 
naar Gods beeld en kan streven naar de hereniging 
met haar hogere Zelf, de Goddelijke vonk in ieder 
van ons. 
Ik wens u een fijne kersttijd en goede jaarwisseling 
toe.

Fredie de Mooy

Kan eenzaaMheid en lijden
zinvol zijn?

Renée zeylmans
 
Kerst 2012 heb ik over de kersttijd geschreven. Dit jaar 
is het mij niet wederom gelukt een nieuw artikel te 
schrijven vanwege twee nieuwe boekjes die in oktober 
en november jl. klaar zijn gekomen, met als titel: “Kan 
eenzaamheid zinvol zijn”? En ´kan Lijden zinvol zijn´?.
(het eerste hoofdstuk (en verdere informatie) staat op 
mijn website www.reneezeylmans.nl) 
Nu als bijdrage twee hoofdstukken uit beide boeken.

Uit: Kan eenzaamheid zinvol zijn?

Esoterische scholing 

Wat bij de esoterische scholing bereikt moet worden, is 
de eenzaamheid van de ziel. Die moet grondstemming 
blijven van de ziel en ook door niets aan het wankelen 
worden gebracht, zelfs wanneer we de liefste mensen te-
genkomen. Door de eenzaamheid openen zich de poor-
ten van de geestelijke wereld. Dat is juist de voorwaarde 
voor het zuiver geestelijk leven. Maar daarmee wordt 
ook bedoeld dat we de eenzaamheid niet opzettelijk 
opzoeken en ons daardoor aan de plichten onttrekken 
die we tegenover de wereld hebben, maar veeleer om dit 
eenzaamheidsgevoel in de ziel te laten ontwaken en het 
niet door onzinnige gedachten enzovoort tot zwijgen te 
brengen.

[…] Zeer veel wordt er gezondigd door geklets. Wat 
men uit zijn esoterische oefeningen prijsgeeft, gaat voor 
de leerling verloren. Dat zou men zich moeten realise-
ren. Het betekent altijd een verzwakking van het ether-
lichaam; mensen met een zwak etherlichaam zijn altijd 
aan het kletsen.
Daarom is het voor ons een eis om ons innerlijk leven 
als een geheim af te schermen, hoogstens in een kleine 
groep vrienden die op hetzelfde geestelijke peil staat, 
door het bespreken van esoterische mededelingen en 
waarheden ons esoterische leven te verrijken; alleen is 
daarbij de basisvoorwaarde dat de juiste stemming bij 
iedereen aanwezig is. Door te zwijgen groeien in ons de 
krachten en de sterkte die ons vooruit helpen.
In de geest lag de kiem van mijn lichaam.

Rudolf Steiner, Berlijn 7 januari 1912, GA 266b.
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Zinvol
Versie A, notitie van Gunther Wagner (er bestaan nog 
twee versies) Nederlands: Esoterische scholing. Vrij 
Geestesleven Zeist

Horen, zien en zwijgen

Spreken, openstaan, zwijgen

Als het lijkt alsof degene tegen wie
je praat niet luistert, heb dan
een beetje geduld
misschien heeft hij gewoon een
pluisje in zijn oor.
Winnie de Poeh

Spreken
Socrates: ‘Laat mij zijn stem horen.’
Van vroeger herinner ik mij de drie aapjes, die de deug-
den horen, zien en zwijgen uitbeeldden. Veel mensen 
hadden ze thuis staan. Waar zijn ze gebleven? Het lijkt 
mij nog steeds actueel!
In conflictsituaties komen we eenzaamheid tegen. De 
mens heeft van nature de neiging om aan een standpunt 
een tegengesteld standpunt toe te voegen. Dan wordt 
het discussie. Discussies leveren meestal alleen wrevel 
op. We luisteren niet meer naar de ander, zijn bezig met 
ons gelijk te halen.
Spreken echter vanuit het luisteren naar en waarnemen 
van de ander, brengt een ontmoeting tot stand, waaruit 
iets nieuws kan ontstaan. Of de ander zich wel of niet 
kan uitspreken heeft te maken met de manier waarop 
we luisteren. Intens luisteren betekent de ander de mo-
gelijkheid bieden datgene uit te spreken wat zij zonder 
dit luisteren niet of niet op deze manier had kunnen 
uitspreken. Dan ontstaat er een gemeenschapsgevoel.

Van Sören Kierkegaard wordt verteld, dat naarmate hij 
inniger bad, hij keer op keer minder te zeggen had. Ten 

slotte werd hij helemaal stil. Hij werd stil – ja wat mo-
gelijk een nog grotere tegenstelling tot spreken is – hij 
begon te luisteren. 

Openstaan
Door het horen van de spraak(klank) beleven we iets 
van het ik van de ander. Het is dan ook vooral de toon 
waarop we iets zeggen wat de ander raakt. Dit kan ons 
lang, soms levenslang, bijblijven. Het gaat dan ook niet 
altijd om wat je zegt, maar om hoe je het zegt.
Voor de klank kun je zo gevoelig worden, dat je hiervoor 
een zintuig kunt ontwikkelen. Aan de stem kun je dan 
ook vaak al veel waarnemen. Vreugde en verdriet van de 
ander raken je ziel. Zo ook de klanken uit de natuur en 
het dierenrijk. Je gaat de geluiden van dieren herkennen. 
Je kunt vrolijk worden bij het vreugdevolle gezang van 
vogels, maar het kan je ook door merg en been gaan als 
je een schreeuw van een dier in nood hoort. Op oude-
jaarsdag zag ik een merel bij mij op de schutting zitten, 
zijn hele lijfje trilde van de angst bij het harde knallen 
van vuurwerk. Geluidloos gaf hij uitdrukking aan zijn 
vrees.

Zwijgen
Zwijgzaamheid verwerf je. Die moet je niet verwar-
ren met introvertheid of verlegenheid, want dan kan 
het juist je opdracht zijn om te trachten dit enigszins 
te overwinnen. Alles wat je verwerft, heb je eerder niet 
bezeten.
Zwijgen is wijsheid, een situatie doorzien, meer weten 
dan er uitgesproken kan worden. Jezelf niet profileren. 
Respect voor de mening van de ander, ook al is die mis-
schien niet jouw mening. De valkuil is, dat je zo graag 
ook begrip voor jouw situatie of mening zou willen heb-
ben.
Ik denk dat je zwijgen verwerft door eerst te leren luis-
teren en waarnemen, door de woorden heen het diepste 
van de medemens leert horen. Dan moet het eerst stil 
in jezelf worden, je moet ruimte scheppen voordat de 
ander bij je kan binnentreden.

Is eenzaamheid of alleen zijn misschien juist de omstan-
digheid om deze gave te ontwikkelen? Terughouding, 
terwijl je vaak zo’n behoefte hebt aan praten! Je gedach-
ten klank geven.
Maar... misschien kunnen we van de nood een deugd 
maken door een kiem, uit eenzaamheid geboren, tot 
bloei te brengen. Niet uit bitterheid, doordat je je onbe-
grepen voelt, maar door je lot in de hand nemen. Dan 
kan het wel eens zo zijn dat je een parel toevalt, uit pijn 
geboren.
De volgende meditatie van Rudolf Steiner sluit hier 
mooi op aan.
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ZinvolZwijgzaamheid wordt meditatieve kracht

‘Wie in het lotsvertrouwen de onvergankelijkheid van 
het eigen ware wezen heeft ervaren wordt zwijgzaam.
De ware zwijgzaamheid is de Bijbelse metanoia, de om-
mekeer van de gezindheid, ook wel berouw genoemd. 
Want het tegenovergestelde van zwijgzaamheid is de 
overgave aan de zintuigen. De onsterfelijke moedkracht, 
die het middelpunt van ons wezen is, verliest in de over-
gave aan de zintuigen, in de mededeling naar buiten, 
het bewustzijn van zichzelf. Door de ommekeer echter 
wordt zij zichzelf gewaar. Zwijgen is derhalve: kracht 
verzamelen. Het is de omhulling van het geestelijke in 
ons, dat in de beelden van de zintuiglijke wereld en de 
taal ervan niet mededeelbaar is en voor het naar buiten 
gekeerde oor niet beluisterbaar.

Zwijgzaamheid is de bescherming die het geestelijke als 
onaantastbaar geheim van de ziel behoedt. De zwijg-
zaamheid is waardig om drager van dit geheim te zijn. 
Zij beschaamt het vertrouwen dat de geestelijke wereld 
en de mensen haar schenken niet, daar zij het in het zie-
lengebied, dat door de ommekeer (van ons verlangend 
wezen) wordt behoed, opneemt.
Zwijgzaamheid is de kracht waardoor de ziel vat op 
zichzelf krijgt en zich niet als behorend tot de zintuig-
lijke maar tot de geestelijke wereld beleeft.
Zo wordt zwijgzaamheid meditatieve kracht.

Een meditatie van zwijgzaamheid is: ik ben een ge-
dachte die door de hiërarchieën van de kosmos wordt 
gedacht.’

Tot zover Rudolf Steiner.

Een spreekwoord zegt: ‘Spreken is zilver, zwijgen is 
goud’.
Van oudsher is de maan zilver en de zon goud! In het 
lied Schmerzen uit de Wesendonckcyclus van Richard 
Wagner wordt een vergelijking getrokken met de zon, 
die iedere avond een vroegtijdige dood sterft in de zee, 
maar iedere ochtend weer in alle glorie herboren wordt.
Het horen wordt luisteren. Door de woorden heen het 
diepste van de medemens waarnemen, wat wil hij wer-
kelijk zeggen?
Een beschadiging van de gehoorzin heeft grote invloed 
op ons gevoel van eenzaamheid en valt niet eenvoudig 
te compenseren.
Socrates: ‘Laat mij zijn stem horen, opdat ik hem ken.’

Uit: Kan lijden zinvol zijn?

De levenswandel, een scholingsweg   

Wanneer je niet meer in opstand komt

tegen het levenslot,
zul je merken dat de krachten
om de levensmoeilijkheden
te overwinnen groeien,
omdat je niet meer
tegen jezelf vecht. 
Friedrich Husemann 

Waarom benoem ik de levenswandel een ‘scholings-
weg’? Is lijden, verdriet, eenzaamheid de enige weg? Ja, 
misschien wel de hoofdstraat, de doorgaande weg van 
lering van wieg naar graf. Ik hoor menigeen misschien 
denken: dus leven is ‘kommer en kwel’. Nee, dat hoeft 
niet, het is hoe we toegerust zijn voor deze marathon. 
Wat hebben we in ons rugzakje, veel nieuws komt erin, 
en veel gaat eruit.
De weg kent ook vele zijstraten, wandelwegen, oases van 
rust in onze woestijn. Waar lessen we onze dorst mee?
Als we aan het eind van ons leven terugblikken, dan 
kunnen de grootste geschenken wel eens zijn dat we 
door de smart en eenzaamheid zelfkennis hebben ver-
kregen en weten wie we zijn en waar we na de dood 
naartoe gaan als het sterven nadert. Rudolf Steiner zegt 
hierover op een vraag naar de zin van het lijden:

‘Lijden is een begeleidend verschijnsel bij de hogere 
ontwikkeling. Het is iets wat men niet kan ontberen bij 
het verkrijgen van kennis. Ooit zal de mens zeggen: wat 
de wereld mij aan vreugde geeft, daarvoor ben ik dank-
baar. Maar als ik voor de keuze word geplaatst of ik mijn 
vreugde of mijn lijden wil behouden, zal ik voor het lij-
den kiezen; ik kan dat niet missen tot het verkrijgen van 
kennis. Elke vorm van lijden blijkt na verloop van tijd 
zodanig te zijn, dat je het niet kunt missen, want we 
moeten het opvatten als iets wat hoort bij ontwikkeling. 
Er bestaat geen ontwikkeling zonder lijden, net zoals er 
geen driehoek bestaat zonder hoeken.
Wanneer harmonie met de Christus zal zijn bereikt, 
zullen we inzien dat daarvoor alle voorafgaande lijden 
een noodzakelijke voorwaarde was. Om harmonie te 
kunnen hebben met de Christus moet het lijden er zijn; 
het is een onontkoombare factor in de ontwikkeling.
Door zijn egoïteit te overwinnen komt de mens over de 
stemming van neerslachtigheid en verlamd-zijn heen. 
In dit fenomeen kan men iets zien wat goed is: kracht 
uit ontoereikend-zijn. Goddank dat ik door een on-
toereikende daad, dat wil zeggen het mislukken ervan, 
word aangemoedigd om verder te gaan.
Het streven van de mens is geen onbepaald geluk bij 
een loterij. Niet verlost blijft slechts iemand wiens vrije 
wil zich afkeert van de bestemming van het menselijk 
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Zinvol
wezen. Lijden is een factor in de synthese van het we-
reldproces.’

Alles waarmee bewustzijn begint is van oorsprong pijn. 
Bewustzijn ontstaat pas wanneer de uiterlijke elemen-
ten in strijd zijn met het innerlijk leven, wanneer de ver-
nietiging van leven plaatsvindt. Uit het vernietigen van 
leven moet het bewustzijn voortkomen. Dat is de vlin-
der die uit zijn cocon vliegt en zijn vleugels spreidt in 
pijn. We worden verlost uit ons enge ingesloten bestaan 
en beseffen dat we meer zijn dan ons lijf, dat we soms 
moeizaam moeten voortslepen. We zijn daarmee verlost 
uit de benauwenis van onze beperktheid, waardoor het 
leven uitzichtloos kan lijken.
De weg naar geesteswetenschap of kennis van de geest 
is de meest intensieve studie; de universiteit zijn we zelf, 
de leerschool is het dagelijks leven, de leermeesters zijn 
onze engel en de hemelse hiërarchieën die ons te allen 
tijde bijstaan. De kennis van de taal die zij gebruiken 
om met ons spreken, verkrijgt men uit de praktijk van 
het dagelijks leven. Daar moet je innerlijke ruimte voor 
creëren. Eng hoor! Want je moet je zelf gecreëerde hou-
vast loslaten. Je moet naakt durven staan zoals in het 
sprookje ‘De Sterrendaalders’.

‘Er was eens een klein meisje. Haar vader en moeder 
waren gestorven en zij was zo arm dat ze geen kamertje 
meer had om in te slapen en ten slotte helemaal niets 
meer, behalve de kleren aan haar lijf en een stukje brood 
in haar hand dat iemand met een medelijdend hart haar 
had gegeven. Maar ze was vroom en goed en omdat ze 
zo alleen op de wereld was trok ze – vertrouwend op de 
goede God – het veld in. Daar ontmoette ze een arme 
man en die zei: ‘Ach, geef mij iets te eten, ik heb zo’n 
honger.’
Zij gaf hem het hele stukje brood en zei: ‘Moge God het 
zegenen’, en ging verder.
Toen kwam er een kind dat liep te jammeren en zei: ‘Ik 
heb het zo koud op mijn hoofd, geef me iets waarmee ik 
het kan bedekken.’ Toen zette zij haar mutsje af en gaf 
dit aan het kind.
En toen zij nog een tijdje gelopen had, kwam er weer 
een kind, en dit kind had geen borstrokje aan en had het 
koud. Toen gaf zij het kind het hare; en nog een eind 
verder vroeg er een om een rokje en dat gaf zij toen ook 
weg.
Eindelijk kwam ze in een bos, het was al donker. Toen 
kwam er nog een en die vroeg om een hemdje en het 
vrome meisje dacht: De nacht is donker, niemand die je 
ziet, je kunt je hemd best weggeven, en ze trok het uit 
en gaf dat ook nog weg. En terwijl ze daar zo stond en 
helemaal niets meer had, vielen opeens de sterren uit de 

hemel en dat waren louter klinkende zilveren daalders 
en hoewel ze juist haar hemdje had weggegeven, had ze 
nu een nieuw hemdje aan en dat was van het allerfijn-
ste linnen. Daarin vergaarde ze de daalders en was voor 
haar hele verdere leven rijk.’

Wat mij geholpen heeft in het leven is de gedachte: wat 
ik niet weet of zie hoeft nog niet onwaar te zijn, en mijn 
rotsvaste geloof, dat toeval niet bestaat! Het valt je toe 
en dat kunnen ook gebeurtenissen zijn die je jezelf niet 
toegewenst zou hebben. Maar dan probeer ik te zeggen 
‘en dat heb je nog zelf gewild ook’. Niet altijd van harte 
hoor! Maar het heeft mij wel staande gehouden. Ook 
het weten dat je geen slachtoffer kan zijn. Als je niet ge-
looft in toeval, dan is immers alles wat je toe-valt zinvol.

Toch is het zeker zo dat waar geen individueel karma 
werkt, het wereldkarma kan werken; we leven op aarde 
immers gemeenschappelijk in een tijd met gebeurtenis-
sen die ons gezamenlijk overkomen, die de karmische 
terugslag van het verleden van de mensheid kunnen 
zijn. Maar ook de genade van de geestelijke wereld die 
het mogelijk maakt onze zelfverkozen innerlijke ont-
wikkelingsweg te kunnen gaan of die ons nieuwe ont-
wikkelingsmogelijkheden schenkt. Oorzaak en gevolg 
zijn géén boetedoening maar een ontwikkelingsweg, 
waar uiteindelijk moraliteit en liefde de drijfveer moe-
ten zijn. We worden niet veroordeeld en krijgen geen 
straf, maar wat we gezaaid hebben, oogsten we. En... we 
‘zaaien’ ook toekomstontwikkeling! We hebben de vrij-
heid te veranderen, de vrijheid iets nieuws te beginnen.
Meestal heeft een karmische ontmoeting een diepe 
werking op de ziel door een verre herkenning of door 
het aangesproken worden in een karmisch thema, hoe-
wel het ook niet onmogelijk is dat er hier sprake is van 
een eerste ontmoeting met een geestverwant. Dan kan 
juist voor het eerst karma ontstaan, vanuit de wil om 
met de ander te kunnen samenwerken of samenleven. 
Deze materie is zo veelomvattend dat er wellicht mis-
verstanden kunnen ontstaan door het zo beknopt weer 
te geven. Graag verwijs ik naar de desbetreffende litera-
tuur.

In mijn boek Kan eenzaamheid zinvol zijn? schrijf ik 
dat je kiest voor de generatiereeks waarin je geboren wilt 
worden. Dat heeft niet te maken met een keuze voor wat 
je het prettigst vindt, maar met een keuze voor datgene 
op grond waarvan je je kunt ontwikkelen en waardoor je 
je karma kunt uitwerken. Dat doe je lang van tevoren in 
de geestelijke wereld, waar je waarschijnlijk ook je toe-
komstige ouders reeds hebt ontmoet en verder terug in 
de generatiereeks. Maar... hoe je je zult gedragen, aan 
welke verleidingen je zult blootstaan is niet van tevoren 
bekend omdat er dan geen vrije wil en ontwikkeling zou 
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Zinvolbestaan. En waarom zou je dan op aarde incarneren?

Vaak wordt karma te negatief gezien, daarom hier een 
citaat van Steiner, dat ons helpt een heldere blik te wer-
pen op onze levenssituatie.

‘Vaak denkt men dat de mens onherroepelijk onderwor-
pen is aan de wet van het karma, dat daaraan niets valt te 
veranderen. [...] Het staat hem [echter] elk moment vrij 
nieuwe posten in het karmische levensboek bij te schrij-
ven. Daarom is het onjuist te veronderstellen dat het 
leven wordt beheerst door de onveranderlijke wet van 
het lot. De menselijke vrijheid wordt niet belemmerd 
door de wet van het karma. En we moeten daarom bij 
deze wet evenzeer aan de toekomst denken als aan het 
verleden. We dragen de gevolgen van vroegere daden 
met ons mee en zijn daarin de knechten van het verleden, 
maar wij zijn de meesters van de toekomst. Willen we 
aan een goede toekomst bouwen dan moeten we zoveel 
mogelijk positieve posten bijschrijven in het levensboek.
Het is een grootse, geweldige gedachte te weten dat niets 
van wat je doet tevergeefs is. Dat alles zijn uitwerking zal 
hebben in de toekomst. Daarom is de wet van het karma 
niet iets dat ons ontmoedigt maar dat ons juist met de 
grootste hoop vervult. Het is het mooiste geschenk van 
de geesteswetenschap. De wet van het karma stemt tot 
vreugde omdat ze zicht biedt op de toekomst. Wat eruit 
voortkomt is niets dat de mens treurig kan stemmen. 
Niets dat een pessimistische kijk op de wereld zou kun-
nen rechtvaardigen. De karmawet levert een taak op. De 
taak om te handelen in de geest van deze wet. Hij spoort 
ons aan actief mee te werken aan de ontwikkeling van 
de aarde. Dit zijn de gevoelens waarin het inzicht van de 
wet van het karma ten slotte moet uitmonden.
Als iemand lijdt hoor je wel eens zeggen: “Hij lijdt niet 
voor niets, zijn karma moet vereffend worden. Als ik 
hem help grijp ik in zijn karma in.” Dat is een dwaze 
gedachte. [...] als ik hem help zal mijn hulp een nieuwe 
post bijschrijven in zijn leven. Ik help hem daardoor bij 
zijn verdere ontwikkeling.’

Maar laten we niet vergeten dat we ook voor veel be-
spaard blijven! Hoe vaak gaan we niet te laat of te vroeg 
ergens vandaan en mopperen we als er iets misgaat, of 
als er iets niet doorgaat. Zou ons dan misschien iets be-
spaard blijven? Onze engel geeft door kleine zintuiglijke 
indrukken zijn aanwezigheid te kennen, want hij is het 
die onze blik leidt. Maar het is steeds de vrije wil, onze 
eigen beslissing of we er gehoor aan geven. Dankbaar-
heid voor wat ons uit het gebied van de engelen tege-
moetkomt, verbindt ons ná het sterven ook weer sterker 
met onze eigen engel en geeft hem de mogelijkheid ons 
met zijn wezen en hoger inzicht te begeleiden en aan 
ons levenslot de juiste impuls te geven.
‘Zichzelf bevechten is de zwaarste strijd, zelfoverwin-

ning het schoonste wapenfeit.’ Maar ik zeg best wel 
eens tegen mijn engel: ‘Mag ik even in het dal vertoeven 
voordat ik weer klimmen moet?’ Soms lijkt het wel of je 
in een rustige periode weer klaargestoomd wordt voor 
de volgende ‘les’. Zoals het gezegde luidt: ‘de les wordt 
herhaald tot hij geleerd is’.
Troostend is, dat als er een gebeurtenis in ons leven 
plaatsvindt, we altijd gelijk de kracht krijgen om die te 
kunnen dragen. Dat zien we vaak pas achteraf. ‘Kracht 
naar kruis’, daar kunnen we op vertrouwen.

Een legende vertelt ons over een man die het zwaar 
te verduren had, zijn kruis woog zó zwaar, dat hij zich 
wanhopig wendde tot Petrus aan de hemelpoort. ‘Ik kan 
mijn kruis niet meer dragen, het leven is te uitzichtloos.’
Petrus benaderde hem vol mededogen. ‘Kom met mij 
mee, volg mij maar.’ Petrus bracht hem naar een grot vol 
met kruisen in alle soorten en maten. Hij ontdeed de 
man van zijn kruis en zei: ‘Zoek maar op je gemak het 
kruis dat bij je past.’
De man was de hele dag druk met passen en meten. 
Eindelijk had hij een kruis gevonden, ging terug naar 
Petrus en sprak: ‘Dit is het perfecte kruis voor mij. Niet 
te zwaar, niet te licht, precies wat ik dragen kan.’
Petrus deed hem weer uitgeleide door de hemelpoort en 
sprak vriendelijk: ‘Het ga je goed, beste man, je hebt je 
eigen kruis weer op je genomen.’

Zo kent de wandeling vele wegen, soms onbegaanbaar, 
soms opengebroken, maar ook heerlijke wandelpaden, 
beschutte plekken, prachtige uitzichten, zeeën die ons 
verkoelen en de oneindigheid laten ervaren. Wat we 
nodig hebben is warmte ontvangen en schenken, zodat 
onze verstarde geest weer kan stromen door ons wezen. 
Door het begrijpen van de natuur van ons eigen wezen 
kan ook de oorsprong van smart en leed duidelijk wor-
den. 
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Ontzieling
de WeRKinG van heT KWaad/ 
onTzielinG

jan verduin 

Nieuwebroederschap.blogspot.com

Wat echt heel zorgwekkend is: dat de mens niet 
werkelijk in de gaten heeft wat er gaande is. Als 
er geen bewustzijn ontstaat voor de geestelijke 
en materiële werking van het kwaad,de mens het 
als het ware verslaapt, slaapt hij letterlijk en fi-
guurlijk in de armen van een duistere macht.
Je wordt natuurlijk aangezien voor een oude 
conservatieve gek die niet in staat is mee te gaan 
met zijn tijd. In plaats van enorm enthousiast te 
zijn over de verdergaande technische ontwik-
kelingen. Wat te denken van de nieuwe Google 
bril, het is toch fantastisch! Je hebt nog amper 
een nieuw apparaat in je zak of een nieuwe nog 
veel geavanceerder product komt op de markt.
Veel voorbeelden te noemen, maar laten wij blij-
ven proberen die hele ontwikkeling te zien van-
uit een groter perspectief.
Er werd gewerkt aan het maken van robots en je 
had de mens... twee op zichzelf staande fenome-
nen. Althans de mens was bezig iets te ontwik-
kelen.
Je had een digitale wereld en de gewone alle-
daagse wereld.
Wat nu gebeurt is dat die twee dualiteiten sa-
mensmelten tot een geheel, en daar gaat het mis. 
Het is dan geen robot meer met menselijke kwa-
liteiten maar een mens met robot kwaliteiten.
De digitale wereld neemt de menselijke we-
reld over, velen kennen nog amper het verschil. 
Vooral bij kinderen is die grens al ruimschoots 
overschreden.
Werkelijk alles wordt gedigitaliseerd.

Wat nu nog aan de buitenkant zichtbaar is, als 
metertjes om iedere beweging, verandering in het 
lichaam te digitaliseren, camera’s om iedere stap 
vast te leggen etc. zal uiteindelijk geïmplanteerd 
worden. We krijgen implantaten om al onze zin-
tuigen te versterken, we zullen kunnen zien als 
een arend, we kunnen letterlijk en figuurlijk het 
gras horen groeien, om een spreekwoord op een 
verkeerde plaats te gebruiken.

Ons brein wordt een computergestuurd instru-
ment dat al onze verwachtingen zal overtreffen. 
Implantaten om al onze organen in de gaten te 
houden en te besturen.
Maar, zul je denken… er is toch niets mis met 
allerlei hulpmiddelen waardoor we een betere 
kwaliteit van leven hebben? Zolang het mense-
lijk is, een menselijke maat heeft, is er inderdaad 
niets te vrezen.
Er zijn echter al mensen van wie werkelijk iedere 
ademtocht, iedere stap gedigitaliseerd wordt en 
op een harde schijf bewaard. Daar wordt gewerkt 
aan een digitale reïncarnatie.

Het kwaad in de wereld heeft als doel om ons 
aan de wereld te kluisteren, ons steeds verder de 
materie in te trekken, in plaats van ons vrije we-
zens te maken die kunnen kiezen tussen goed en 
kwaad. Door die vrije keuze en de uiteenzetting 
met die twee krachten ontstaat er een vrij wezen 
die een steeds sterkere kracht in zichzelf ontwik-
keld die hem weer verbindt, nu in vrijheid, met 
een alles bezielende kracht die Liefde heet.
We zien echter steeds meer een ontwikkeling 
van juist onvrije mensen die als zombies met hun 
apparaten in de hand en op hun hoofd door de 
straten bewegen.
Het is in niet te onderschatte kracht die te-
gengesteld is aan de bovengenoemde bezielen-
de kracht. Het is als het ware een ontzielende 
macht die de mensheid de weg wil versperren 
naar absolute vrijheid.
Die macht werkt zo geraffineerd dat de mensen 
nu juist denken dat vrijheid en wijsheid juist nu 
ongekende hoogtes zullen bereiken. Eén druk op 
de knop en je bent verbonden met alle kennis en 
‘wijsheid’ van de wereld. Waarom zul je je nog 
bezig houden met zelfstudie of ontwikkeling?
Je hoeft niets meer zelf te onthouden omdat al-
les immers gedigitaliseerd wordt of al lang is. 
Mensen zijn verbonden met de hele wereld en 
staan er onafgebroken mee in contact.
Kun je al deze digitale contacten bezield noe-
men?
Nog niet zo lang geleden kocht ik een nieuwe 
mobiele telefoon en vroeg aan de verkoper hoe 
ik hem uit kon zetten. Hij keek mij werkelijk 
stomverbaasd aan: ‘uitzetten, hoe bedoelt u?’

Zolang wij zelf te techniek beheersen, het goed 
gebruiken (hoe ga je er mee om) is het nog te be-
grijpen. Maar dit is bijna al geheel achterhaald. 
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OntzielingWij worden zelf beheerst door de techniek, we 

zijn nederige, volkomen afhankelijke dienaars 
geworden.
Er is een bekend gezegde: zo boven, zo beneden. 
De mens draagt in feite de kiem van de Godheid 
in zich en evolueert uiteindelijk naar een aan 
God gelijk zijn. Dit is voor menselijke begrip-
pen een bijna niet te doorgronden voorbestemde 
weg. Een belofte aan de mensheid om het lijden 
te doorstaan, zijn krachten te ontwikkelen door 
zich uiteen te zetten met de krachten van goed 
en kwaad.
Maar wat gebeurt er nu in werkelijkheid: er 
wordt ons ingefluisterd dat we al vrije mensen 
zijn, dat alles al binnen handbereik is.
Als alles wat we door innerlijke arbeid uiteinde-
lijk kunnen bereiken in onze ontwikkeling, een 
vrij wezen aan God gelijk, ons nu al voorgespie-
geld wordt, waar is die langdurige afmattende 
ontwikkeling dan nog voor nodig?
Daarom wordt ons nu al de macht aangeboden 
over ons fysieke bestaan. De geest wordt gema-
terialiseerd in een machine die mens heet.
Wat ik mij nu ook afvraag is hoe het hier zal zijn 
als de mensen een gemiddelde leeftijd gaan be-
reiken van 120 of zelfs 150 jaar. Zal er dan niet 
heel snel een wet aangenomen worden die ons 
verbiedt om nog kinderen te baren?
Sluipender wijs, als een dief in de nacht wordt 
ons iets heel waardevols ontnomen.
Iets zo waardevol dat het alles bepalend is voor 
de verdere ontwikkeling en groei van het men-
selijk ras.
In vroegere tijden toen er nog in werking zijnde 
kathedralen en kloosters waren, was er nog een 
zeker bewustzijn over het behoeden en bescher-
men van een grote schat.
Toen de Montségur, de burcht van de Katharen 
werd aangevallen en het lot van de katharenorde 
bezegeld werd, vluchtten er enkele katharen nog 
net op tijd om de schat in veiligheid te brengen. 
Het gaat hier niet om een materiële schat maar 
om een blijvend bewustzijn dat bezielde wezens 
in rechtstreeks contact staan met een geestelijke 
wereld en/of God.
Als die kennis verloren gaat dan lopen we het ge-
vaar afgesneden te worden van onze oorsprong, 
maar ook van ons ware mens‐zijn.
Dat zou je nu typisch de werking van het kwaad 
kunnen noemen.
Een kille gevoelloze technische wereld met ver-

harde verstarde wezens die elkaar zullen bestrij-
den op leven en dood, digitaal en in werkelijk-
heid.

Wat was ik verheugd en aangedaan door de op-
standen in de Arabische wereld. Dat was dan 
toch maar in belangrijke mate veroorzaakt door 
internet en de sociale media.
Het uiteindelijke resultaat is teleurstellend en 
schrikbarend, met duizenden vluchtelingen en 
doden als gevolg. De dictator is weg en de nieu-
we dictators nemen de macht over.

Dat we onze vrijheid en privacy aan het verlie-
zen zijn is bijna een totaal geaccepteerd begrip. 
Nog een enkeling verzet zich, een roepende in 
de woestijn… maar het is helaas onvermijdelijk. 
Dan zeggen we toch gewoon: ‘we hebben niets 
te verbergen, wat kan ons gebeuren?’
Een alles beheersende machtige kracht overziet 
alles en heeft de hele wereld in zijn greep, en 
maakt van de mensheid uiteindelijk willoze vol-
gers.

Daarom mijn oproep aan nog wakkere mensen 
om zich op menselijke maat weer te verbinden. 
Om met elkaar te proberen de eenvoud weer te-
rug te vinden, het pure menselijke weer tot leven 
te wekken.
Elkaar tot steun te zijn in de alledaagse erva-
ringen en beproevingen. Elkaar te stimuleren 
om in de eigen kracht te gaan staan. Die kracht 
die verbonden is met Al..les. Stromende ‘warme’ 
energie.
In de wetenschap dat er veel hulp is, mits we nog 
in staat zijn die op te roepen vanuit een vrije Wil. 
Enig bewustzijn over de werking van het kwaad 
is belangrijk, maar laat je in gedachten en han-
delen vooral leiden door het goede. Een werking 
van het kwaad is namelijk ook het kweken en 
verspreiden van angst. Een verlammende angst!
Richt je daarom met elkaar op duurzaamheid, 
nieuwe samenwerkingsvormen, leefgemeen-
schappen, het bestrijden van eenzaamheid, van 
isolement e.d. ... of nog eenvoudiger begin een 
moestuin.
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Schaliegas
SchalieGaS

loek dullaart
 
(Alert-column nr. 22 Schaliegas, half aug. 2013)

Je zult maar die vader in Pennsylvanië USA zijn en 
jarenlang actie hebben gevoerd tegen de winning 
van schaliegas in het veld naast jouw 10 ha land-
bouwgrond, omdat je kinderen van zeven en tien 
jaar constant brandende ogen hebben, keelpijn en 
barstende hoofdpijn en je oogst vol zit met che-
micaliën en van de rechter te horen krijgen dat de 
strijd vrij hopeloos is, maar dat er wel een schik-
kingsvoorstel ligt van de oliemaatschappij om jou 
565.000 euro te geven. Wat doe je dan? Neem je die 
verlokkende half miljoen aan, waar je echt wel leuke 
dingen van kan doen? De man deed het, maar één 
van de bepalingen in het schikkingsvoorstel was dat 
hij, alsmede zijn kinderen, levenslang nooit meer 
over schaliegas mochten praten… met geen woord! 
In het artikel: http://nos.nl/artikel/537562-levens-
lang-spreekverbod-boringen.html op de site van 
het NOS-nieuws staat dat de rechter even moest 
slikken voordat hij dat deel van het vonnis voor kon 
lezen. Het is ook moeilijk om als je in een scha-
liegas-gebied woont, er nooit eens met je vriendin-
netjes over te mogen praten. En stel dat je het doet 
en je vriendinnetje verklikt je bij de meester, zou je 
pa dan die half miljoen weer terug moeten storten 
op de rekening van de oliemaatschappij…?? Gekker 
moet het niet worden! Wat gebeurt hier? Met het 
geld (economie) wordt het recht om zeep geholpen 

en het geld strekt zijn tentakels zelfs uit tot de vrij-
heid van meningsuiting in het geestesleven… Het is 
Ahriman die hier triomfeert!

 

Wat is dat: schaliegas? En waarom krijgen de kin-
deren daar hoofd- en keelpijn van? Wikipedia helpt 
ons wellicht wat verder: “Schaliegas is aardgas dat 
wordt gewonnen uit schalie. Om dit gesteente te 
bereiken, worden boringen verricht, die, wanneer 
eenmaal de steenlaag is bereikt, horizontaal worden 
voortgezet. Aangezien boringen niet voldoende zijn 
om het gas te doen vrijkomen, dient de boorput te 
worden gestimuleerd. Dit gebeurt middels een tech-
niek die hydraulisch fractureren, fraccen of (Engels) 
"fracking" genoemd wordt. Hierbij worden onder 
hoge druk grote hoeveelheden water, zand en che-
micaliën ingespoten. Door de grote druk breekt het 
gesteente. De ontstane scheurtjes worden open ge-
houden door het ingespoten zand. Deze mix van 
water en chemicaliën wordt dan weer opgepompt. 
Dit productiewater (produced water) neemt zware 
metalen en van nature radioactieve elementen uit de 
ondergrond op. Dit moet als chemisch afval worden 
verwerkt. Een gedeelte van de gebruikte chemi-
caliën en vloeistoffen blijft echter in het gesteente 
achter.
De methode van hydraulisch fractureren wordt pas 
sinds het einde van de 20e eeuw op grote schaal 
gebruikt. De commerciële winning van schaliegas 
is dan ook een vrij jong fenomeen. De exploitatie 
van schaliegas zal de energiemarkten beïnvloeden. 
De International Energy Agency voorspelt dat de 
Verenigde Staten tegen 2035 een netto-uitvoerder 
in plaats van een invoerder van gas zullen zijn door 
de winning van schaliegas. De olie- en gasindustrie 
wijzen op de hoge winstverwachtingen en succes-
sen, terwijl de tegenstanders blijven wijzen op de 
gevaren.” Aldus Wikipedia. Die gevaren worden 
verderop in het artikel ook met name genoemd:
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De winning van schaliegas kan leiden tot aardbevin-
gen als gevolg van bodemdaling. Verder is de win-
ning ervan omstreden omdat tijdens het winnings-
proces methaan vrijkomt. Methaan is brandbaar en 
veel krachtiger dan CO2. Het kan ook vrijkomen 
doordat er lekken optreden bij de verbindingen van 
lange leidingen. De gebruikte chemicaliën zijn ui-
terst schadelijk voor het milieu en voor de gezond-
heid. Daarom is deze energiewinning zeer omstre-
den. De Vereniging voor Milieudefensie heeft alle 
milieuproblemen van de schaliegaswinning nog 
eens op een rij gezet: http://www.milieudefensie.
nl/schaliegas/fracking/milieuproblemen-schaliegas-
op-een-rij:
1. Schaliegas is een fossiele brandstof, dus eindig 

en niet duurzaam
2. Schaliegas is slecht voor het klimaat, zelfs erger 

dan steenkool

3. Schaliegaswinning geeft groot risico van vergif-
tiging bodem, grondwater, akkers en natuur

4. Schaliegaswinning geeft groot risico van vergif-
tiging drinkwater

5. Schaliegaswinning geeft groot risico op gifstof-
fen in de lucht rond boorputten

6. Schaliegaswinning geeft groot risico op vrijko-
men van zware metalen en radioactieve elemen-
ten

7. Schaliegaswinning tast het landschap aan, hin-
der door licht en geluid

8. Schaliegaswinning geeft grote kans op aard-
bevingen, risico diverser dan bij conventionele 
aardgaswinning

Om die punten vervolgens ook nog punt voor punt 
uitgebreid toe te lichten. Schaliegas is dus gevaarlijk, 
dus waarom beginnen we daar dan aan? We heb-
ben de steenkool gehad met zijn luchtvervuiling, de 

Schaliegas
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Schaliegas
benzine met zijn CO2 uitstoot, de kernenergie 
die ons via Fukushima op de rand van de afgrond 
bracht of nog zal brengen, nu ze daar de nood-
klok luiden aangezien er eindeloze hoeveelheden 
radioactief water de oceanen in stromen (al an-
derhalf jaar lang), die zich zo over de hele aarde 
(binnenkort ook in Noord-Amerika) zullen gaan 
verspreiden en dan nu als klap op de vuurpijl dat 
afschuwelijke schaliegas. Waarom, in godsnaam?
Als je het kaartje van de schaliegasverdeling over 
de wereld bekijkt wordt al gauw duidelijk wat er 
zo aantrekkelijk aan schaliegas is:

Het komt op uitgebreide schaal voor in Ameri-
ka en Europa. Amerika wordt hierdoor wat zijn 
energievoorziening betreft grotendeels onafhan-
kelijk van het buitenland…. Polen wordt voor wat 
betreft zijn gas onafhankelijk van Rusland, Brazi-
lië wordt self-sufficiënt etc. Het is misschien nog 
niet eens alleen een kwestie van geld, het is vooral 
een kwestie van macht. 
En dan verschijnt ineens in de film Gasland, uit-
gezonden door de VPRO in het programma Te-
genlicht van 6 juni jl. en ook integraal te zien 
op YouTube, zie: https://www.youtube.com/
watch?v=96AEzQYangE de naam van de belang-
rijkste exploitant van schaliegas in Amerika, en 
dat is:… Halliburton! Nu zijn oplettende lezers 
van mijn columns die naam al eens vaker tegen-
gekomen. Want dit bedrijf van Dick Cheney, ex-
vicepresident onder George W. Bush en mede-
aanstichter en –organisator van de 11 september-
aanslagen, is verantwoordelijk voor heel veel el-
lende… Halliburton was immers het bedrijf dat 
heel veel geld verdiende in Irak met de oorlog 
(militaire uitrusting, kampen, voedselpakketten 
etc.) die Cheney (met Bush) zelf had gearran-
geerd, dat de Abu Ghraib gevangenis bouwde en 

exploiteerde (met al die mensonterende toestan-
den), dat Guantanamo Bay bouwde en exploi-
teerde (inclusief alle martelingen), dat vele ge-
vangenissen en de zogenoemde FEMA-kampen 
bouwde (concentratiekampen door heel Amerika, 
die nu in afwachting zijn van exploitatie…) en dat 
ook verantwoordelijk was voor de olieramp in de 
golf van Mexico, door plaatsing van een verkeerde 
boorkop, terwijl ze meesterlijk de zwarte piet bij 
BP hadden gelegd en zelf buiten schot bleven, nee 
sterker nog, aan deze ramp zelfs zwaar verdienden 
door het massaal in zee kieperen van massa’s zwa-
re chemische vergiften die de olie moesten oplos-
sen….. En nu komen we deze boevenclub hier 
weer tegen als de grootvervuilers en bodemver-
nietigers die schaliegas winnen. Maar de prijs er-
van is heel hoog… niet zozeer in geld, maar vooral 
wat betreft het milieu. Neem nou het drinkwa-
ter. In de film Gasland zien we alsmaar interviews 
met mensen, wier water zwaar is vervuild: Het is 
zwart, waardoor de wasmachine raar gaat doen en 
de was vies wordt in plaats van schoon, water dat 
je in brand kunt steken of dat explodeert door het 
erin aanwezige methaan (zie omslagfoto), filter-
systeemaanleg die het alleen maar erger maakt, 
mensen die ziek worden, dieren die hun vacht 
en haren verliezen, kinderen die hoofdpijn krij-
gen, brandende ogen, brandende keel etc. En het 
landschap verandert in een maanlandschap, overal 
putten, het wordt één grote ruïne, waar niet meer 
valt te leven…

Maar het ergste is als je dan klaagt bij de overheid, 
dat die dan vervolgens alles ontkent: jullie water is 
veilig, er is niets aan de hand, dat kan niet komen 
door dat schaliegas etc. etc. Ook in Nederland was 
men uitgebreid begonnen met proefboringen (o.a. 
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Schaliegasin Haaren in Brabant). De lokale bevolking kwam 

heftig in verzet en richtte een actiegroep op: Scha-
lieGASvrij Haaren (http://www.schaliegasvrij-
haaren.nl/ ), later gevolgd door een landelijke 
stichting: Schaliegasvrij Nederland. Het drinkwa-
terbedrijf Vitens maakt zich grote zorgen omdat 
de proefboringen plaatsvonden in waterwingebie-
den, dichtbevolkte gebieden en kwetsbare land-
schappen. Je moet er toch niet aan denken dat je 
je kraanwater met een lucifer aan kunt steken en 
kunt laten ontploffen…!! Verder is milieudefensie 
actief, Greenpeace (je kunt bij hen een vlag kopen 
en planten waarop staat: “als hier olie zat zou Shell 
er boren”). Ook kun je op verschillende websites 
een petitie tekenen (bijv.: http://www.earth-mat-
ters.nl/63/3492/economie/petitie-stop-schalieg-
aswinning-in-nederland.html ). Mede door deze 
invloed en de publieke opinie zijn de proefborin-
gen gestopt in afwachting van nader onderzoek. 
In Engeland zijn de proefboringen ook (tijdelijk!) 
gestopt omdat er een aardbeving uitbrak, ook 
Frankrijk, Bulgarije en Tsjechië zijn gestopt met 
boringen. Alleen Polen gaat er stug mee door… 
De Rabobank heeft onlangs ook verklaard dat ze 
geen geld zal lenen aan bedrijven die te maken 
hebben met de winning van schaliegas. Boeren die 
hun land verhuren om schaliegas uit de grond te 
halen, krijgen geen leningen. De Rabobank wil 
niet meewerken aan de winning van fossiele 
brandstoffen waarvan nog niet duidelijk is wat de 
risico’s en de gevolgen zijn (zie: http://nos.nl/
artikel/524438-rabobank-tegen-schaliegas.html 
). Kijk dat is nou een mooi begin… Komt dat om-
dat de Rabobank nog steeds een coöperatieve op-
bouw heeft??Er is ook een groep van 54 hooglera-
ren op het gebied van milieu en duurzaamheid die 
waarschuwt tegen de winning van schaliegas. Zij-
vrezen dat het milieu onherstelbare schade op-
loopt en ze betwijfelen of de economie er baat bij 
heeft. Klaas van Egmond, één van die 54 zegt: “Zo 
kunnen ze de verslaving aan fossiele brandstoffen 
nog met 10 jaar verlengen. Maar het leidt nergens 
toe en het levert niets op, alleen veel milieuscha-
de…” Ja, het lijkt werkelijk op een verslaving: je 
weet dat het niet goed voor je is, maar je gaat er 
toch mee door…. We maken onszelf kapot, de 
aarde stuk. Eigenlijk weten we wel beter: met 
zonne-energie, wind- en water en met nulpunts-
energie is er veel meer mogelijk. Maar daar kun je 
minder aan verdienen en dat maakt ook minder 
kapot, dus is er dan ook minder te verdienen aan 

reparatie, schoonmaak, wederopbouw enzo…. 
Moeder Aarde wordt verkracht, uitgebuit, op de 
pijnbank gelegd. En wij laten dat allemaal gebeu-
ren. Toen ik laatst iemand vroeg: wat is de hand-
leiding om dit alles te laten stoppen, was het ant-
woord: het innerlijke hart, daar komen alle veran-
deringen vandaan, steek eerst een kaars aan voor-
dat je je beklaagt over de duisternis. En: laten we 
licht zenden naar moeder Aarde, dat heeft ze hard 
nodig…! In het boek Over Moeder Aarde, dertien 
spirituele visies op de natuur van Kees Zoeteman 
kun je datzelfde horen uitspreken door verschil-
lende mensen. Bijvoorbeeld: “In de mens zullen 
langzamerhand veranderingen van binnen uit ko-
men. Maar men uit zich nu nog in patronen van 
willen vasthouden, van fundamentalisme, totdat 
het zo duidelijk wordt dat de mens zich werkelijk 
moet overgeven. Uit angst voor het nieuwe bijt de 
mens zich vast in het oude. De samenleving op 
aarde kan alleen veranderd, vernieuwd worden 
wanneer de mens zijn gebondenheid aan gewin en 
begeerten van winst zou kunnen loslaten. Eerder 
kan het niet”. (Zohra Bertrand –Noach, 7,7). In 
de alinea daarvóór zegt zij: “De Aarde is een orga-
nisme. De mens dacht niet de beheerder maar de 
beheerser van de Aarde te zijn. Daardoor is de 
Aarde in een groot onrecht gekomen en niet tot 
werkelijke volwassenheid. De Aarde is ook een 
geestelijk wezen en doordat de mensheid de Aar-
de geannexeerd heeft, is de Aarde niet tot werke-
lijke wasdom gekomen. Er vinden overal excessen 
plaats. In veranderende weersverschijnselen ko-
men de spanningen tot uiting die in dit organisme 
zijn opgekropt. Er komt nog veel meer. In de Aar-
de is, evenals bij de mens, alles verbonden. De 
sterkere klimaatverschijnselen hebben ook met 
het gedrag van de mens te maken”. Ook in de 
spreuken van de zielenkalender van Rudolf Steiner 
komt deze relatie tussen innerlijke mens en uiter-
lijke wereld voortdurend aan de orde. In het in-
nerlijk van de mens, in zijn moraliteit ligt de oor-
zaak van de problemen en de mogelijkheid van 
transformatie en de bron van verandering. Wie 
daaraan werkt, werkt mee aan de grote omvor-
ming van de Aarde. Moeder Aarde, die altijd zo 
liefdevol voor ons heeft gezorgd, heeft nu ook 
onze warmte, liefde en licht nodig, om te kunnen 
voortbestaan. Maar er is meer… Want dan nog 
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Schaliegas
gaat de verandering niet vanzelf. Wie ziet hoe 

er mensen werkzaam zijn die voorop lopen in de 
vernietiging van de Aarde, weet dat dit via het in-
ternationale recht moet worden aangepakt en be-
handeld. Er zou een wereldwijd tribunaal moeten 
komen dat de misdaden tegen de verkrachting van 
moeder Aarde aan de orde stelt en de Cheneys, 
Halliburtons, Obama’s, Monsanto’s, Nestlé’s en de 
grote banken daarachter, aanklaagt en veroordeelt 
wegens misdaden tegen de menselijkheid, tegen 
de leefbaarheid, tegen de eerlijkheid, tegen de eer-
bied die we de Aarde verschuldigd zijn. Wij kun-
nen zo’n internationaal tribunaal optuigen en in-
richten, voor andere internationale misdaden is 
dat immers ook gedaan. Daarnaast zouden we via 
intensieve consumentencampagnes die bedrijven 
kunnen dwingen hun beleid te wijzigen, aan te 
passen. Een boycot van alle producten van die be-
drijven kan effectieve gevolgen hebben. Laten we 
alles uit de kast halen om deze schaliegasgekte te 
beëindigen, om die fossiele-brandstoffen-versla-
ving te doorbreken, om alleen nog maar die pro-
ducten te accepteren die de Aarde, het leefmilieu, 
onze aarde, water, lucht en vuur niet schaden maar 
steunen. Laten we daar vandaag nog mee begin-
nen. We doen het vooral ook voor onze kinderen, 
misschien ook vooral voor die twee kinderen uit 
Pennsylvanië, die constant een brandende keel 
hebben en heel vaak hoofdpijn, maar daar niet 
over mogen praten, op straffe van een half miljoen 
dollar… Zulke gekte kan niet blijven bestaan. Dit 
mag niet mogen….

de loGica van de vooRUiTGanG

hugo van der zee

We leven in een complexe wereld met veel wantoestan-
den zoals armoede, onrecht, vervuiling, en schaarste. We 
zijn al snel geneigd te denken dat oplossingen niet om 
de hoek kunnen liggen, maar dat de huidige complexe 
wereld ook om complexe oplossingen vraagt. Al eeu-
wen lang buigen filosofen en wetenschappers zich over 
de vragen hoe een staatsinrichting het best kan wor-
den vormgegeven, en hoe een economie het efficiëntst 
kan functioneren. Je kunt tot de conclusie komen dat 
alles wel zo een beetje bedacht en geprobeerd is, en je 
kan je afvragen of het daarom wel zin heeft om deze 
discussies opnieuw aan te gaan. Want we zullen waar-
schijnlijk toch op dezelfde problemen stuiten. Dit lijkt 
op het eerste gezicht een logisch argument. Maar we 
leven niet in een statische wereld. Iedere tijd en cultuur 
heeft zijn identiteit, zijn noodzaken en problemen die 
om oplossingen vragen. Wanneer men geconfronteerd 
wordt met problemen en naar oplossingen zoekt dan is 
een eerste logische stap om zich goed te informeren en 
praktisch na te denken. Dit lijkt vanzelfsprekend maar 
het gebeurt vandaag de dag nauwelijks. De logica, van 
bijvoorbeeld wetenschap of politiek zijn gevat in nauwe 
kaders waar men niet graag buiten komt.

Wanneer men de moeite neemt om logisch, en vooral 
praktisch na te denken dan kan men tot de conclusie 
komen dat oplossingen helemaal niet zo moeilijk hoe-
ven te zijn. Men moet natuurlijk een duidelijk idee heb-
ben van wat men wil, en waar men denkt dat het naar 
toe moet. Een logische eerste stap is ons af te vragen 
in wat voor wereld we eigenlijk willen leven. Daaruit 
volgen vragen als; wat heeft een mens nodig om een 
menswaardig bestaan te kunnen leiden? Hoe kunnen 
we tot een gezonde, duurzame maatschappij komen 
met respect voor natuur, dier en medemens? En dat niet 
alleen voor onze generatie, maar ook voor toekomstige 
generaties. Dit zijn logische vragen. Toch is de inrich-
ting en werking van de huidige (industriële) maat-
schappij tegenstrijdig met deze ideeën. In dit artikel 
wordt getracht om met duidelijke voorbeelden te laten 
zien waarom de industriële maatschappij inefficiënt en 
schadelijk is, en dat duurzame oplossingen niet ver weg 
hoeven te liggen wanneer men logisch nadenkt.

Een groot gedeelte van de wereldbevolking heeft van-
daag de dag een mobiele telefoon. De ecologische ‘voet-
afdruk’ van een telefoon is aanzienlijk. Alleen al voor de 
productie processen die bij het tot stand komen van een 

Vooruitgang
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liter water nodig. Een mobiele telefoon bestaat uit veel 
hoogwaardige materialen en die moeten ontgonnen en 
verwerkt worden. De fabricage en assemblage zijn spe-
cialistische processen waar veel halffabricaten bij komen 
kijken en daar zijn weer veel energie en grondstoffen 
voor nodig. Dan zijn er nog de activiteiten die nodig zijn 
voor het gebruik van de telefoons, zoals de netwerken, 
de centrales en andere apparatuur. Omdat een mobiele 
telefoon zo’n gangbaar artikel is geworden ziet men al 
gauw over het hoofd hoe groot de aanslag op natuur en 
milieu is. En dan laten we de straling nog buiten be-
schouwing. Ook voor simpele producten geldt dat het 
productieproces zeer schadelijk voor het milieu kan zijn. 
Neem bijvoorbeeld het conservenblikje. Dat bestaat 
wellicht uit minder hoogwaardig metaal dan een tele-
foon. Maar het is metaal, dat ontgonnen moet worden 
en dat kost veel energie en veroorzaakt vervuiling. Dit 
betekent hoe dan ook een aanslag op het milieu. Dan 
zijn er afwerkingsprocessen. Het blikje wordt geverfd 
of beplakt en krijgt aan de binnenkant een kunststof 
coating (die chemicaliën als bisfenol A bevat). Wanneer 
men de ecologische voetafdruk van een conservenblikje 
berekent dan blijkt het een zeer kostbaar product. Maar 
na eenmalig gebruik belandt het op de vuilnisbelt. Dit 
zijn slechts twee voorbeelden. Maar voor de meeste 
productie geldt dat het niet duurzaam en uiterst ineffi-
ciënt is. Zo bestaat bijvoorbeeld de kostprijs van super-
markt voedsel voor 93% uit de verwerking, verpakking 
en distributie.
Toch spreekt men over de ‘efficiëntie van de zelf regu-
lerende markt’. Dit komt omdat het hoofdzakelijk de 
financiële markt is die de economische processen be-
paalt. Voor deze markt heeft alleen iets ‘waarde’ wan-
neer er een prijs aan kan worden gegeven. Ecologische 
en maatschappelijke factoren spelen nauwelijks een rol 
bij de prijsvorming. Financieel gezien kan productie dus 
zeer efficiënt zijn, terwijl het ecologisch, sociaal en cul-
tureel gezien catastrofaal is. 

Nu zullen weinig mensen ontkennen dat de wereld niet 
onbeperkt geëxploiteerd en vervuild kan worden. Toch 
doet de industrie het, en de economie en de politieke 
partijen links en rechts stimuleren het. De politiek pakt 
de problemen net als in de klassieke wetenschap aan 
door te analyseren. Men hakt het probleem in stukken 
en behandelt die afzonderlijk. Dit blijft natuurlijk rom-
melen in de marge. Men schaaft wat bij aan de buiten-
kant, maakt het slechte minder slecht en beloont dat 
wat men beter acht. Met allerlei nieuwe regelgeving 
zoals het stimuleren van technologische innovaties, en 
maatregelen als milieuheffingen hoopt men richting een 
duurzame maatschappij te gaan. De problemen groeien 
echter sneller dan de oplossingen. Dit gaat zo al vijftig 
jaar, en de politiek blijft volhouden dat men ‘bezorgd’ is. 

Natuurlijk zijn er veel mensen die oprecht bezorgd zijn 
en open staan voor duurzame oplossingen. Maar een 
goede instelling is niet goed genoeg. Het gaat er om dat 
we resultaat gericht gaan denken en handelen. Wanneer 
we afval scheiden betekent dat nog niet dat we werkelijk 
milieubewust zijn. We moeten beseffen dat de proble-
men niet aan het einde van de ketens moeten worden 
aangepakt. Voor de meeste producten geldt dat het afval 
van het product zelf maar een fractie van het afval vormt 
dat tijdens het productieproces vrijkomt. Hoe netjes we 
ook ons afval scheiden en recyclen, het zijn geen werke-
lijke oplossingen. Het is noodzakelijk dat we een juiste 
inschatting vormen over de huidige situatie voordat we 
tot werkelijke oplossingen kunnen komen. We moeten 
bijvoorbeeld beseffen dat het nooit ecologisch duur-
zaam kan zijn wanneer we allemaal auto’s, koelkasten, 
computers, televisies en telefoons bezitten. En een ge-
zonde en duurzame samenleving kent geen grote ste-
den, geen industriële en financiële superstructuren, geen 
wereldomspannende wegennetwerken en vliegroutes.

Men erkent over het algemeen wel dat de moderne we-
reld zijn problemen heeft, maar men ziet niet dat de 
maatschappij waarin wij leven structureel ongezond is. 
Men legt de problemen niet zo snel bij zichzelf. Wan-
neer een dier zijn eigen leefomgeving vervuilt en zich-
zelf slecht onderhoudt dan is het duidelijk dat het dier 
zich niet zal kunnen handhaven, en hoogst waarschijn-
lijk zal sterven. We zeggen dan dat er met het dier iets 
mis is, dat het ziek is. Maar wanneer de mens zijn eigen 
leefomgeving vervuilt en vernietigt willen we niet in-
zien dat we in een zieke beschaving leven. Veel men-
sen beseffen het wel, maar accepteren het, net zoals een 
drugverslaafde goed weet wat hij zichzelf aandoet, maar 
niet de kracht heeft om er uit te stappen. Het is de ernst 
van situatie die veel mensen ervan af houdt om zich te 
informeren en te handelen. Onwetendheid lijkt een ge-
makkelijke schuilplaats. Iedereen zal dit herkennen. We 
doen onze afval in een zak, het wordt opgehaald, en weg 
is het, we denken er verder niet over na. We voelen ons 
niet verantwoordelijk. De politiek moet er maar voor 
zorgen dat het netjes opgeruimd wordt. Daar stem ik 
toch immers voor?

Noch de politiek, noch de wetenschap komt met oplos-
singen, en tóch moet er wat gebeuren. De industriële 
maatschappij kan zo niet voort bestaan. En het moet nú 
veranderen, we hebben geen generaties lang de tijd meer. 
Je hoeft geen genie te zijn om te zien welke richting het 
op moet gaan: De ethiek in het economische, politieke 
en culturele leven zal terug moeten komen. Omdat de 
economie een dominante rol in de maatschappij speelt, 
zal er in dit artikel hier met name aandacht aan worden 
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besteed. Voor een sociaal en ecologisch duurzame eco-
nomie zijn ingrijpende veranderingen nodig, geen ad-
hoc oplossingen zoals extra belastingen en technologi-
sche verbeteringen. Wat is er dan wel concreet nodig? 
Iedereen die zich goed informeert en logisch nadenkt, 
kan tot de conclusie komen dat er werkelijke internati-
onale samenwerking nodig is, en tegelijkertijd een de-
centralisatie van de economische processen. De produc-
tie en consumptie, de distributie en de administratieve 
(financiële) activiteiten die daar mee verbonden zijn, 
moeten georganiseerd worden vanuit lokale gemeen-
schappen. Dit wil zeggen dat lokale gemeenschappen 
zelfsturend en grotendeels zelfvoorzienend zijn, en 
daarnaast zelf besluiten op wat voor manier, en onder 
welke voorwaarden men aansluit bij hoger gelegen eco-
nomische structuren (bijvoorbeeld regionaal, nationaal 
en internationaal).

Productie en consumptie zijn de kernactiviteiten van de 
economie. Het is dus belangrijk te weten hoe producten 
tot stand komen, en hoe ze gebruikt en geconsumeerd 
worden. Bij het proces van productontwikkeling wordt 
vandaag de dag exclusief gekeken of het product (finan-
ciële) winst opbrengt. Of het product nuttig is doet niet 
ter zake, als er geen nut of noodzaak is dan weet men 
het wel via reclame aan de man brengen. Dit resulteert 
in de grote hoeveelheid onnodige, en vaak schadelijke 
producten die we om ons heen zien. In een gezonde 
economie zullen er logische vragen aan de productie 
vooraf moeten gaan. Bijvoorbeeld; is het product nut-
tig? Is het gezond? Wat is het energie verbruik? Is het 
product schadelijk voor mens, dier en milieu? Zijn de 
grondstoffen van het product te regenereren. Hoe lang 
gaat het product mee? Kan het product worden herge-
bruikt? Kan het makkelijk worden gerepareerd? Men 
zal niet alleen het product zelf moeten bekijken, maar 
het hele productieproces. Door vragen te stellen als; hoe 
komt het product tot stand, en wat zijn daar de impli-
caties van? Wat zijn bijvoorbeeld de sociale en maat-
schappelijke implicaties van het product? Men kan niet 
van elke producent en consument verwachten dat ze 
de parate kennis hebben om van elk product te weten 
of de productie duurzaam en rechtvaardig is. Dit moet 
een gezamenlijke inspanning zijn van associaties waar 
zowel producenten als consumenten bij betrokken zijn. 

Wanneer men dergelijke ideeën met politici bespreekt 
dan krijgt men vaak het antwoord dat het best vooruit-
strevend klinkt, maar dat het allemaal zo eenvoudig niet 
is. Natuurlijk is het niet eenvoudig, zelfs onmogelijk, om 
binnen de huidige maatschappelijke structuren werke-
lijke vernieuwingen door te voeren. Politieke middelen 
hebben nu eenmaal hun beperking. Dit komt niet omdat 

de politieke partijen falen. Het is het systeem dat niet 
werkt. De politieke stelsels staan vandaag de dag ver af 
van iets dat je een democratie zou kunnen noemen. Het 
wordt dan ook steeds lastiger voor politici om hun be-
leid met rationele argumenten te verdedigen. Men valt 
al snel in dogmatische retoriek en gebrekkige argumen-
taties. Zoals bijvoorbeeld het argument dat de grote in-
dustrieën misschien wel vervuilend zijn, maar toch ook 
veel werk verschaffen. Men ziet niet dat de grote indus-
trieën en de loonstelsels juist de hoofdoorzaak van de 
problemen zijn. De oplossing ligt er niet in om ‘banen 
te scheppen’ die het systeem draaiend moeten houden. 
Er zijn nieuwe maatschappelijke structuren en samen-
werkingsvormen nodig. Alleen dan kunnen we tot een 
duurzame samenleving met gezonde verhoudingen ko-
men. Dit is geen utopie maar een noodzaak. Het is een 
utopie te geloven dat de wereld zo door kan gaan. De 
wereld schreeuwt om werkelijke oplossingen. De huidi-
ge industrieën zijn te complex en de bedrijfsmodellen te 
beperkt om tot oplossingen te komen die voor iedereen 
werken. Ook is er weinig te verwachten van de gangbare 
wetenschap. De economie bepaald sterk hoe ons leven 
wordt vormgegeven. Juist op dit gebied zijn er logische 
begrippen en praktische studies nodig. Maar ondanks 
dat de economie een ‘sociale wetenschap’ is houden de 
economen zich voornamelijk bezig met abstracties zoals 
het nationaal inkomen, rentevoet en groeicijfers. Deze 
tracht men te rangschikken in statistieken en grafieken 
en daar baseert de politiek haar keuzes weer op. Door 
de abstracties en een onbegrijpelijk vakjargon weet men 
te verbloemen dat het huidige financiële systeem niet 
meer dan een piramidespel is.

De instituten waar men van zou kunnen verwachten 
dat er nog nagedacht wordt, de scholen en universitei-
ten, zijn er juist sterk op gericht om te voorkomen dat 
mensen nadenken. Het onderwijs bestaat vandaag de 
dag hoofdzakelijk uit ‘training’, die ons moet voorbe-
reiden om, zoals de Engelse term duidelijk zegt, ‘hu-
man resources’ te worden voor de industriële consump-
tiemaatschappij. Kinderen en jonge mensen die in de 
kracht van hun leven zijn worden geacht uren per dag in 
schoolbanken te zitten. Voor velen is dat uiteraard een 
straf. Als men deze uitzit wordt het beloond met een di-
ploma, het toegangskaartje voor het tragische circus dat 
onze samenleving is geworden. De media, de politiek, 
kortom onze hele cultuur leert ons om bang te zijn, voor 
schaarste, ziektes, terroristen, om buiten de boot te val-
len, en tegelijkertijd biedt het ons afleiding in de vorm 
van onnozel vermaak en dwangmatige consumptie. We 
worden geleerd als dieren op prikkels te reageren en 
vooral niet na te denken.

Maar de mens is geen dier. En men zal nooit kunnen 
verhinderen dat mensen de logische noodzaak van een 
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zo duidelijk spreken. Je hoeft geen genie te zijn om de 
voordelen van een duurzame lokale georganiseerde eco-
nomie tegenover gecentraliseerde economie te kunnen 
zien. Lokaal georganiseerde economieën kennen een 
natuurlijke stimulans om lokaal te telen en te produce-
ren. De transportlijnen zijn dus vanzelfsprekend korter 
wat scheelt in de kosten van vervoer. Met name bij de 
voedselketens is hier veel winst te boeken. Zo is er min-
der noodzaak tot koeling, hoogwaardige verpakking en 
conserveringsmiddelen. Dit maakt lokaal geproduceerd 
voedsel natuurlijk verser en gezonder. Verder heeft ieder 
land en regio zijn natuurlijke eigenschappen zoals bo-
demsamenstelling en weersomstandigheden. Wanneer 
de productie hierop wordt afgestemd kan er efficiënt 
worden geproduceerd. Door seizoen gewassen te eten 
hoeft men geen energie te verbruiken met verwarming 
en kunstlicht. Dit vraagt natuurlijk wel om een menta-
liteitsaanpassing. Wellicht kunnen we geen ananas en 
mango meer eten, en in de winter geen aardbeien en 
asperges, maar de natuur is rijk genoeg, en de mens cre-
atief genoeg om gevarieerd, gezond en smakelijk voed-
sel te verbouwen en te bereiden. Lokale landbouw kent 
een hogere biodiversiteit dan grootschalige landbouw, 
die voornamelijk uit monoculturen bestaat. Biodiver-
siteit is niet alleen gezonder voor mens en milieu, het 
kent ook een grotere veerkracht dan grootschalige land 
en tuinbouw. Zo zijn monoculturen zeer kwetsbaar 
voor besmettingen, ziektes en ongedierte. Alleen met 
gebruik van kunstmatige hulpmiddelen, die over het 
algemeen schadelijk zijn, is dit beperken. Lokale land-
bouw en veeteelt lenen zich veel beter voor biologische 
productie. Dat betekent dat bij veeteelt geen hormonen 
en antibiotica worden gebruikt, wat uiteraard beter voor 
dier en mens is. En bij biologische landbouw is er geen 
noodzaak tot het gebruik van pesticiden, onkruidver-
delgers en kunstmest. De aarde hoeft niet uitgeput te 
worden en door het gebruik van organische meststoffen 
wordt het grondwater niet verontreinigd. 

Men hoort wel de bewering dat massaproductie en mo-
noculturen nu eenmaal noodzakelijk zijn om de groei-
ende wereldbevolking van eten te kunnen voorzien. Dit 
is een mythe die door meer dan één instituut weerlegd 
is. De voornaamste oorzaak van honger in de wereld 
is dat mensen in arme landen worden verhinderd in 
hun eigen voedsel te voorzien. Dit komt onder andere 
door zaken als landonteigening (de ‘landgrabs’), vervui-
ling van de grond en het grondwater, patenten op za-
den, klimaatverandering, en de dwang van instituten als 
het IMF en de Wereldbank om te produceren voor de 
wereldmarkt (wat er op neer komt dat men produceert 
voor de rijke landen). De handel op de wereldmarkt is 
een permanente koopjesjacht en wanneer men voedsel 

voor deze markt produceert kan men niet anders dan 
roofbouw plegen. De omstandigheden van de werkers 
liggen vaak op het niveau van slavernij. Daarbij is de 
wereldmarkt zeer wispelturig en fragiel. Door de zeer 
kleine winstmarges van de grootschalige landbouw kan 
een paar cent verschil al catastrofaal zijn. Wanneer een 
boer soja verbouwt en aan de andere kant van de wereld 
weet men een zak soja voor een paar cent minder op 
de markt te krijgen dan kan zo’n boer in één seizoen 
failliet raken. Hierdoor leven veel boeren in constante 
onzekerheid, en zijn bereid tot verregaande concessies. 
Het grootste probleem van de wereldmarkt ligt hem 
echter in de speculatie. Door voedsel op te slaan (achter 
te houden) of juist te dumpen kan men de prijzen beïn-
vloeden en hiermee worden enorme winsten gemaakt. 

Lokale productie en consumptie zijn in dit opzicht veel 
stabieler. Wanneer men minder afhankelijk van buiten-
landse producten en expertise is dan versterkt dit het 
vertrouwen en zelfrespect. Producenten die zich op de 
lokale markt afstemmen zullen natuurlijkerwijs een re-
latie met de klanten opbouwen. Men weet dat er een 
constante vraag is en dat men het product aan de man 
zal kunnen krijgen. Dit schept zekerheid en tevens soci-
ale duurzaamheid. Het is bekend dat gemeenschappen 
met directe economische en sociale interactie minder 
maatschappelijke problemen kennen zoals criminaliteit, 
corruptie en ongelijkheid. Er is binnen een gemeen-
schap duidelijker zicht op misstanden en er zijn meer 
middelen om deze aan te pakken. Wanneer er bijvoor-
beeld sprake is van vervuiling of onethisch gedrag door 
een bedrijf, dan zal het makkelijker zijn dit bedrijf ter 
verantwoording te roepen wanneer het een lokaal be-
drijf is. Dit in tegenstelling tot een anoniem buitenlands 
bedrijf dat meestal buiten de lokale wetgeving valt, en 
vaak zo groot en machtig is dat het de lokale politiek 
kan beïnvloeden. 

Menswaardige werkcondities zijn een belangrijke fac-
tor voor maatschappelijke stabiliteit. In de huidige in-
dustrie is arbeid duur, en de mens is de problematische 
factor, een ‘noodzakelijk kwaad’ in het productie proces 
geworden. Men probeert de menselijke factor daarom 
zoveel mogelijk te elimineren. Een werkgever zal altijd 
proberen te produceren met zo weinig mogelijk arbeids-
kracht. Daarbij is er een trend de arbeidsprocessen zo 
veel mogelijk te vereenvoudigen zodat de werknemers 
vervangbaar zijn, het liefst door machines. Volgens de 
econoom Schumacher ligt het probleem erin dat arbeid 
is gereduceerd tot slechts één van de maatschappelijke 
functies die het vervult (de productie). Schumacher stelt 
dat arbeid naast productiviteit nog twee andere belang-
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Vooruitgang
rijke functies heeft. Namelijk; werk geeft de mens gele-
genheid om zijn talenten en kwaliteiten te gebruiken, 
te oefenen en verder te ontwikkelen, en zijn creativi-
teit ontplooien. En ook stelt werk ons in staat in dienst 
van de gemeenschap sociale en culturele samenwer-
kingsverbanden te creëren. Werkstructuren waar deze 
factoren geïntegreerd zijn hebben in het verleden veel 
bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de middeleeuwse gildes. 
Maar ook vandaag de dag zijn er succesvolle ‘integrale’ 
werkstructuren. Zo heeft de Braziliaanse ondernemer 
Ricardo Semler een bedrijfsmodel ontwikkeld waar de 
werkers niet eenzijdig gedirigeerd worden, maar zijn 
opgenomen in het productieproces. Semler begrijpt 
goed dat het wel of niet gemotiveerd naar het werk 
gaan een verschil van dag en nacht betekent. De werk-
nemers in het bedrijfsmodel van Semler hebben auto-
nomie op meerdere gebieden, zo is men niet alleen bij 
de productie betrokken, maar ook bij het bepalen van 
salarissen, en de werknemers bepalen zelf wie de lei-
dinggevende functies hebben. Het eerste bedrijf dat het 
model implementeerde was het familie bedrijf Semco 
in Brazilië (in de jaren 80). Het was een groot succes 
en kreeg veel navolging in de rest van de wereld, ook in 
Nederland. Natuurlijk moeten bedrijven als Semco nog 
steeds concurrerend op de wereldmarkt presteren. In 
dit opzicht is nog veel verbetering mogelijk. Wanneer 
duurzaamheid en gezondheid als factoren in het pro-
ductie proces wordt opgenomen dan zal er veel ruimte 
voor vernieuwing zijn. Zo kan het weer economisch in-
teressant worden om kwaliteitsproducten te maken. En 
het kan weer lucratief zijn om producten te verbeteren 
en te repareren, wat vakmanschap vereist. Vakmanschap 
is één van de factoren die de mens in staat stelt om ple-
zier aan het werk te beleven. 

Financiële zaken zoals geldschepping en kredietverle-
ning hebben een directe invloed op een samenleving. 
Het is bijvoorbeeld zeer bepalend voor een gemeen-
schap, wanneer iemand wel of geen lening krijgt om 
een onderneming te beginnen. Geld werd ooit uitge-
vonden omdat directe ruilhandel steeds onpraktischer 
werd in de complexer wordende samenlevingen. Geld 
is in wezen niet meer dan een rekeneenheid, een (ab-
stracte) vertegenwoordiging van producten en diensten. 
Het is dus logisch dat financiële zaken zoals gelduitgave 
en kredietverstrekking binnen lokale gemeenschappen 
georganiseerd worden. Een globaal financieel systeem 
met haar eigen regels waar de mensen zich naar moeten 
voegen kan nooit goed werken. Dit zelfde geldt om-
gekeerd voor de mens ten opzichte van de natuur. De 
mens kan de natuur niet volledig ondergeschikt aan 

zich maken. De mens maakt uiteindelijk zelf deel uit 
van een ecosysteem. We zijn geen externe factor en het 
is niet meer dan logisch dat we de omgeving die ons 
omvat en voedt in stand houden. De verstedelijking laat 
zien wat er gebeurt wanneer de mens de verbinding ver-
liest met de ecosystemen waar we in leven. Er ontstaat 
vervreemding, met alle neveneffecten die dat met zich 
meebrengt. 

Dat ecosystemen in stand moeten worden gehouden 
hoeft geen beperking te zijn. In tegendeel, de aarde en 
haar ecosystemen zijn systemen van overvloed. Daar-
bij is de natuur zelf regenererend en zelfreinigend. Hier 
werkt een duurzaamheid en dynamiek waar de mens nog 
veel van kan leren. De econoom Schumacher beschrijft 
in zijn boek ‘small is beautiful’ drie hoofdactiviteiten van 
de mens ten opzichte van de natuur. De eerste twee zijn 
al besproken, namelijk: het land bewerken voor pro-
ductie, en het in stand houden van de ecosystemen. De 
derde activiteit is dat de mens zorg moet dragen dat het 
land dat men bewerkt en vorm geeft ook ‘mooi’ is. Het 
moet schoonheid hebben. Dit zullen de industriëlen en 
economen weghonen als romantische ideologie die niet 
van deze tijd is. Het is dan ook niet verrassend dat de 
huidige cultuur zo veel lelijkheid kent. Verval gaat vaak 
gepaard met lelijkheid. Er zijn ook mensen die zien dat 
een cultuur zonder schoonheid niet levensvatbaar kan 
zijn, en daarom juist ‘uit de tijd’ genoemd kan worden.

Men denkt wel dat we voor een ecologische duurzame 
samenleving terug zouden moeten gaan naar een pri-
mitieve beschaving. Men ziet het beeld van een lan-
delijk middeleeuws bestaan met monotone arbeid en 
allerlei ongemakken. Maar ecologische duurzaamheid 
betekent geen achteruitgang, en er hoeven geen offers 
gebracht te worden. Het gaat juist om vooruitgang, het 
kan beter, schoner, gezonder en rijker. Het is niet de 
technologie die de oorzaak van de problemen is. Het is 
de manier waarop we technologieën gebruiken. Duur-
zame technologieën hoeven niet complex te zijn. Er be-
staan al veel duurzame technologieën. Zo kan men bij-
voorbeeld van linnen zeer hoogwaardig textiel maken. 
Linnen wordt gemaakt van vlas en dit gedijt prima in 
Nederland. Bij de teelt van vlas zijn geen bestrijdings-
middelen nodig en het is milieuvriendelijker dan ka-
toen. Bovendien geeft vlas een dubbele oogst; behalve 
het linnen is er het lijnzaad waar olie en gezond vee-
voer van gemaakt kan worden. Het is echter financieel 
niet lucratief omdat synthetische textiel zo goedkoop 
is. Daarnaast zijn er voor nieuwe ideeën investerin-
gen nodig. Investeerders richten zich voornamelijk op 
ontwikkelingen waarvan de korte termijn opbrengsten 
hoog zijn, en dit zijn zelden ‘duurzame’ ontwikkelingen. 
Zo zijn er veel haalbare ideeën die het licht niet zien. 
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VooruitgangVandaar dat monetaire hervorming zo noodzakelijk is. 

Wanneer duurzame productie de standaard is dan is er 
ineens veel mogelijk. Hoe dan ook, onze beschaving is 
sterk afhankelijk van olie, en die raakt een keer op. De 
landbouw, de energiewinning, het transport, de meeste 
van onze gebruiksartikelen, alles is op goedkope olie 
gebaseerd. Dus hoe eerder we beginnen met duurzame 
alternatieven hoe beter.

Een andere misvatting is dat een duurzame maatschap-
pij uit geïsoleerde gemeenschappen zou moeten bestaan. 
Maar dit is niet hoe een duurzame wereld er uit hoeft 
te zien. Communicatie- middelen en transport hoeven 
niet afgeschaft te worden, maar moeten duurzaam ge-
maakt worden. Er zal altijd communicatie en interactie 
zijn. Wetenschappelijke uitwisseling is uiteraard zeer 
belangrijk voor een duurzame wereld. Een gedecentra-
liseerde wereld kent rijkere culturele uitwisselingen dan 
een wereld met één dominante cultuur. Verder zijn ex-
terne handelsbetrekkingen een logisch onderdeel van ie-
dere cultuur. Centraal geleide ‘top-down’ structuren zo-
als grote bedrijven of regeringen kunnen nooit overzien 
wat de lokale realiteit en noodzaak is, en wat de effecten 
van bepaalde productie op een gemeenschap zijn. Het is 
dus logisch dat lokale gemeenschappen in een ‘bottom-
up’ structuur zelf bepalen wat wel of niet wenselijk is. 
Elke economische activiteit heeft zijn eigen doeleinden 
en reikwijdte. Hiervoor kunnen bilaterale en multila-
terale afspraken gemaakt worden tussen gemeenschap-
pen, regio's en landen. Sommige van die afspraken zul-
len beschermend zijn, en anderen juist weer open. Dit 
hoeft geen idealistische idee gedachte te zijn. Er hebben 
vele praktische en collectieve samenwerkingsverbanden 
bestaan. In Nederland kennen we bijvoorbeeld het ‘pol-
dermodel’. Dit is een consensus model dat teruggaat tot 
de middeleeuwen. Er was een gezamenlijke noodzaak, 
namelijk dat er goede dijken waren om overstromingen 
te voorkomen. Het bleek praktisch gezien het meest ef-
fectief om samen te werken ongeacht afkomst of stand. 
Boeren, edelen, stedelingen en overige burgers, allen 
namen deel aan de vergaderingen en hadden een stem. 
Ook nu dreigen er catastrofes. Een poldermodel op in-
ternationaal niveau zou een stap kunnen zijn naar een 
wereld met gelijke inspraak, waar men werkt naar een 
doel dat in belang van iedereen is.

De logica van lokaal georganiseerde gemeenschappen 
en van de noodzaak tot structurele veranderingen zal 
nooit iedereen overtuigen. We moeten kunnen accep-
teren dat niet iedereen van goede wil is. Wanneer per-
sonen of instanties echt niet overtuigd willen worden 
dan heeft het weinig zin om maar te blijven argumen-
teren. Het is constructiever om mensen en organisaties 
te bereiken die wel open staan voor vernieuwingen. Er 

zullen vertrouwensrelaties moeten ontstaan binnen ge-
meenschappen waar mensen zich kunnen verenigen 
en samenwerken. Er is heel wat vertrouwen nodig om 
zich niet te laten meeslepen door fatalisme, en zich niet 
te laten intimideren door kritiek en tegenwerking. De 
nieuwe gemeenschappen kunnen een ondersteunings-
platform vormen die mensen de mogelijkheid geven 
om zich collectief te kunnen verdedigen, wanneer men 
bijvoorbeeld op wetten of besluiten stuit die immoreel 
en schadelijk zijn. We lijken op het moment ver van 
dergelijke ontwikkelingen af te staan. De tegenkrachten 
lijken zo machtig, en de meeste mensen lijken zo te sla-
pen. Maar we kunnen niet wachten tot de meerderheid 
wakker wordt. Er zijn altijd mensen nodig die ‘de kar 
moeten trekken’. Zelfs als de situatie ons hopeloos toe 
schijnt betekent dat niet dat we passief kunnen blijven. 
Wanneer men kijkt naar de helpers van de mensheid uit 
de geschiedenis, het waren vaak maar enkele personen 
die de zaak in beweging zetten. Het succes van deze 
personen was te danken aan het feit dat, ondanks dat 
alles hen tegen leek te zitten en de zaak hopeloos leek, 
dit hen er niet van weerhield om door te zetten. Waar 
vinden we deze kracht? Men kan denken aan de kracht 
van de liefde voor de wereld, voor de natuur, dier en 
medemens. Of de kracht van de waarheid, van de over-
tuiging dat men het juiste doet, de kracht waar Victor 
Hugo ooit over schreef dat; ‘geen leger een idee kan te-
genhouden waarvoor de tijd rijp is’. 

Bronnen

The critical path  Buckminster Fuller
Small Is Beautiful  E. F. Schumacher
Steady state economy Herman Daly  
Het gelijk van het genoeg Henk van Arkel
The Story of Utopias Lewis Mumford
Sociale toekomst  Rudolf Steiner
Derrick Jensen  The Endgame, Deep Green Resistance

Linnen en vlas
http://www.goedewaar.nl/materialen-ingrienten/materialen-
voor-kleding-schoenen/153-linnen-vlas/175-linnen-en-vlas

Ricardo Semler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler

www.essentievanduurzaamheid.nl

Nine myths about industrial agriculture and hunger
http://www.ifg.org/pdf/cancun/issues-F&A;9myths.pdf
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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


