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Michaël met draak

Zeer gewaardeerde lezer,

Ik ben erg blij dat het ons weer gelukt is om een 
nieuw exemplaar van Apokalyps Nu! tot stand te 
brengen. Het is dit keer wederom een palet van zeer 
uiteenlopende bijdragen en kleurschakeringen ge-
worden. Moderne spiritualiteit in verbinding met 
het doorgronden van de tijdsfenomenen proberen we 
iedere keer weer in het blad te realiseren. Dat is geen 
eenvoudige zaak. Het zijn ook slechts pogingen. Het 
vraagt van de lezer ook een extra inspanning om het 
gebodene te bestuderen en er kritisch naar te kijken. 
We hoeven er niet te heilig over te doen, maar je 
zou toch wel kunnen stellen dat het een zekere of-
ferkracht vraagt om de ‘pijnlijke’ onderwerpen die 
dikwijls de revue passeren onder ogen te blijven zien. 
Voor wie deze extra inspanning niet wil of kan op-
brengen is dit blad dan ook niet bedoeld. Ik heb in 
het verleden één keer iemand gehad die me woest 
en verward opbelde en zei dat na het lezen van een 
artikel meteen het bed opgezocht moest worden en 
pas na vele uren slapen de dag weer voortgezet kon 
worden. Nooit zou het blad ooit weer gelezen wor-
den! Een oproep tot wakkerheid kan soms vreemde 
gevolgen hebben….. Uiteraard wil ik de schrijvers 
en zij die betrokken zijn bij het initiatief Apokalyps 
Nu! zeer hartelijk danken. Het is iedere keer weer 
een uitdaging om het blad zinvol gevuld te krijgen. 
Welnu, midden in de herfst is het nu aan u om de 
inhoud tot u te nemen. Ik wens u veel studieplezier 
toe en hoop dat dit nummer tot een actievere spi-
rituele betrokkenheid bij het wereldgebeuren heeft 
bijgedragen. 

Hartelijke groet, 

Fredie de Mooy

Bali
Indonesië



3
H

erfst 
2015

jaarg
an

g
     7

Netwerken
NETTEN EN NETWERKEN

Hugo van der Zee

Wanneer je vroeger door een land reisde, nog niet eens zo lang geleden, dan ging de weg langs dorpen 
en steden. De wegen volgden een natuurlijke weg, de weg van de minste weerstand, langs bosranden, 
heuvels en rivieren. Je was op reis, door een wereld, van één wereld naar een andere, en kon de 
veranderingen van landschap, cultuur en klimaat geleidelijk ervaren. Met de industrialisering is dit 
grotendeels verdwenen. In een wereld waar tijd geld betekent wil men zo snel mogelijk van A naar B. 
De wegen werden dus 'rechtgetrokken', en waar het landschap 'in de weg zat' ging men er dwars door 
of over heen. Er kwamen bruggen, tunnels en kanalen. De enorme infrastructuren van wegennetten, 
het spoornetwerk en de luchthavens vormen een wereld op zich. Het is een kunstmatige wereld, een 
wereld waar men, ondanks het comfort, zo min mogelijk wil zijn. Waar havens en verkeersknooppunten 
vroeger ontmoetingsplaatsen waren, zijn het nu plekken waar je ook zo snel mogelijk vandaan wilt.

Het transport van mensen vereist slechts een klein deel van alle transport infrastructuren en de grote 
hoeveelheid energie die daarvoor gebruikt wordt. Het grootste deel van de infrastructuren is gericht op 
goederentransport, wat ook weer een wereld op zich is. Het is een zeer georganiseerde wereld. Zo zorgt 
de standaard maat van de container ervoor dat de containers makkelijk van schepen op vrachtwagens 
of treinen kunnen worden geladen. De schepen, kranen, de verpakkingen, de magazijnen, alles is 
afgestemd op het container transport. Er zijn containers met of zonder koeling, containers voor 
vloeistof of gevaarlijke stoffen. De distributiecentra van waaruit de goederen naar hun bestemming 
worden gestuurd bevinden zich buiten de samenleving, gewoonlijk dicht bij strategische knooppunten 
zoals vliegvelden en havens. De hele organisatie, de 'logistiek', is grotendeels geautomatiseerd. De 
mens komt er zo min mogelijk aan te pas. Dit zeer gesofisticeerde systeem zorgt ervoor dat wij het 
enorme aanbod van artikelen op gemakkelijke wijze bij ons thuis kunnen krijgen

De netwerken geven ons meer keus en meer bewegingsvrijheid, dat wil zeggen als je het 'geluk' 
hebt in een westers land te wonen. Maar al deze mogelijkheden hebben een prijs, en deze wordt 
met name betaald door de samenlevingen waar de producten vandaan komen. De extractie van de 
grondstoffen en de productieprocessen zijn een zware aanslag op mens, dier en natuur, maar ook de 
infrastructuren zelf hebben een enorm effect op een samenleving. De vele snelwegen die de landen 
doorsnijden vormen een netwerk dat onnatuurlijk is. De moderne infrastructuren zijn niet gebaseerd 
op natuurlijke verbindingen zoals dat bij organische netwerken het geval is. Bijvoorbeeld de manier 
waarop cellen zich verbinden en weefsel vormen, en het weefsel weer organen vormt. De snelwegen 
die door landschappen en steden lopen vormen een strak rasterwerk en dat altijd blijft wringen. Hier 
en daar wordt een plek aangewezen waar bij gratie nog wat natuurlijks mag bestaan, bijvoorbeeld een 
park of natuurgebied. Hoe mooi en rustig een ook park kan zijn, het blijft een kunstmatige creatie. 
Een gezonde cultuur kan nooit echt gedijen wanneer het land doorsneden is door wegennetten en 
andere invasieve infrastructuren. 

De super structuren hebben ook geen echte voorruitgang gebracht. We hebben meer keus wat betreft 
producten en we kunnen sneller reizen, maar de grotere actieradius betekent in de meeste gevallen 
dat we dezelfde dingen doen en daar verder voor reizen, en de goederen zijn niet bepaald van betere 
kwaliteit of gezonder dan vroeger. Driekwart van alle productie- en dienstverlening is eenvoudig 
overbodig, en zelfs schadelijk voor mens, dier en natuur. Het probleem ligt niet alleen bij de goederen 
en transportnetwerken, ook de elektriciteitsnetwerken, de televisie, de telefoon, en internet maken 
deel uit van de exploiterende infrastructuur. De netwerken zijn op zichzelf niet schadelijk, maar 
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vormen zeker wel het middel, of beter gezegd het machtsmiddel, waarmee schadelijke praktijken 
worden uitgevoerd. Het is dankzij de netwerken dat de distributie van goederen en diensten, evenals 
de bestuurlijke zaken steeds meer worden gecentraliseerd. Het lokale wordt ontbonden, ontkoppeld 
en centraal bestuurd. De centralisatie van de macht neemt steeds toe, en zo komt het bestuur steeds 
verder van mens en maatschappij af te staan. 

Machtscentra trekken geld aan, en geld trekt mensen aan. Dat leidt tot de paradoxale situatie dat 
gebied dat bij uitstek leefbaar is, het platteland, economisch gezien onleefbaar wordt. Mensen trekken 
dus naar de moderne megasteden waar men in het stramien van de stedelijke cultuur moet overleven. 
Het is de opgelegde platte cultuur die de wereld is gaan domineren. Ondanks de onnatuurlijke situatie 
waarin veel mensen leven, vindt men het over het algemeen normaal. We hebben het normaal leren 
vinden omdat dit ons geleerd is, of omdat we er mee zijn opgegroeid. We vinden het gewoon dat 
we onze ervaringen grotendeels via scherm of beeldbuis opdoen, en we zijn het gewend dat we geen 
kilometer kunnen lopen zonder asfalt tegen te komen. Maar normaal is het niet. 

Nu is er natuurlijk niets tegen comfortabel en efficiënt vervoer. Technologisch en praktisch gezien is 
het zelfs zeer goed mogelijk een efficiënt en duurzaam vervoerssysteem voor personen te ontwikkelen. 
Er zijn zelfs veel plannen gemaakt en uitgewerkt. Deze zullen echter de politieke planbureaus of 
organisaties als TNO niet bereiken, want deze instituten werken slechts vanuit winstmotief. 
De technologie is niet het probleem, het gaat erom hoe het wordt ingezet. Wereldomvattende 
wegennetwerken zijn niet nodig, evenmin als de vele andere invasieve structuren. Het effect van deze 
structuren is vernietigend. Net zoals de sleepnetten van de visschepen een gehavende bodem achter 
laten waarop niets meer kan leven, zo laten de exploiterende netwerken een onleefbare maatschappij 
achter. En dit gebeurd allemaal onder onze ogen. 

Iedereen die een beetje kan rekenen en logisch nadenken beseft dat wanneer de rest van de wereld de 
westerse leefstijl zal navolgen het snel afgelopen is. En toch streven onze economische modellen en 
regeringen dit na. Het is bijzonder dat de mens zo werkt aan zijn ondergang. Het is een proces dat 
grotendeels onbewust gaat, en stapsgewijs. De exploitatie netwerken beginnen met een pioniersfase. 
Dit is niet de aanleg van wegen of industrieën, maar de eerste stap is het opdringen van de westerse 
cultuur. Dit is geen natuurlijk proces, het is niet zo dat de vele Afrikaanse, Aziatische en Latijns 
Amerikaanse landen de westerse cultuur aannemen omdat deze zo mooi en aantrekkelijk is. Er is 
sprake van een strategie, die bekend staat als WHAM (Winning Hearts And Minds). De televisie, de 
media, de Hollywood films en in steeds grotere mate de computer games en Internet moeten de weg 
voorbereiden van een overgang van lokale cultuur naar westers model. Een model waarin het land in 
principe niet meer dan een koloniale status krijgt.

In zijn boek 'Remotely controlled' vertelt de psycholoog en bioloog Aric Sigman hoe snel de media 
een cultuur kunnen doen veranderen. Sigman heeft veel gereisd en studies gedaan, met name in 
gebieden waar nog geen televisie was. Wanneer hij een land bezocht vijf jaar na de introductie van 
de televisie bleek de situatie sterk te zijn veranderd. Waar eerst nog een kleurrijke unieke cultuur was 
liepen de mensen nu, met name de jongeren, met de bekende T-shirts en petjes, en hadden dezelfde 
slome houding en gebaren als in de video clips. De lokale cultuur die generaties lang had bestaan was 
in een paar jaar naar de achtergrond verdrongen. Maatschappelijke problemen als geweld op scholen, 
zwaarlijvigheid en zelfmoord, die vaak vrijwel afwezig waren geweest, waren enorm toegenomen.

Sigman onderzocht ook de fysieke effecten van televisie en computer. Het langdurig kijken naar een 
beeldscherm blijkt werkelijk hersenen te veranderen, met name wanneer deze nog in ontwikkeling 
zijn. Men heeft eerder last van concentratie problemen, is vatbaarder voor verslavingen, en er is 

Netwerken



5
H

erfst 
2015

jaarg
an

g
     7

Netwerken
meer kans op depressiviteit en een heel aantal neurotische stoornissen. Niet alleen Sigman kwam 
tot deze conclusie, een aantal wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat behalve de culturele 
en maatschappelijke effecten van televisie en computer, de fysieke effecten van het langdurig kijken 
naar een beeldscherm veel schadelijker is dan men voorheen aannam. De werkelijke 'digitale kloof ' is 
dan ook niet tussen arm en rijk, maar tussen de mensen, met name ouders, die inzien wat media als 
televisie en Internet is en doet, en er op een gezonde manier mee weten om te gaan, en aan de andere 
kant de grote groep mensen die geen idee hebben van deze effecten.

De WHAM strategie is niet altijd even effectief, culturen met eeuwenoude waarden zijn natuurlijk 
niet altijd bereid deze zomaar op te geven. Als er tegenstand is dan worden er andere middelen 
ingezet. John Perkins beschrijft in zijn boek 'Confessions of an economic hitman' hoe men te werk 
gaat. Eerst komen de 'offers you can`t refuse', dat wil zeggen de leningen, die gebruikt worden om 
westerse bedrijven te betalen die wegen, en vliegvelden en industrieën aanleggen. Dit wordt aan de 
man gebracht onder het vaandel van 'nation building' en 'ontwikkelingssamenwerking'. De bestaande 
cultuur wordt als ondergeschikt en primitief gezien. Wanneer men ook hier op tegenstand stuit dan 
wordt er nog grover geschut ingezet. In een diplomatiek spel van verdeel en heers strategie worden 
locale conflicten aangewakkerd. Dan komt de roep om militaire interventie, vaak onder de vlag van 
humanitaire hulp. De media en politiek verzekeren ons dat het om een morele plicht gaat, we hebben 
een 'missie'. Deze missie moet weer de weg voorbereiden voor een coup die een westers gezind regiem 
aan de macht brengt. Het zijn de marionetten, de dictators, die de grondstoffen in de uitverkoop doen, 
en de bevolking uitbuiten en in toom houden dankzij de militaire westerse steun. Sinds de tweede 
wereld oorlog is dit het scenario geweest in tientallen landen. 

Nu wordt het wel steeds duidelijker dat deze politiek ook in de westerse landen een vernietigende 
werking heeft. Het is inmiddels ook wel duidelijk dat de motoren van de agressieve expansie, te weten 
het kapitalisme en de werking van de zogenaamde vrije markt, hebben gefaald. Overheden moeten 
immers constant bijspringen om privé banken te redden, of de rommel op te ruimen die industrieën 
achter zich laten. Toch blijft men maar vasthouden aan het idee van de vrije markt, die natuurlijk 
geenszins vrij genoemd kan worden. Tegen alle feiten en logica in gaat de politiek er nog steeds 
vanuit dat de egoïstische drijfveer tot efficiëntie leidt. In de werkelijke wereld zien we echter dat het 
egoïsme tot steeds destructievere en perversere netwerken en systemen leidt. Diensten die ooit een 
maatschappelijk nut hadden, zoals het geldsysteem, worden steeds meer middelen van onderdrukking 
en exploitatie.

Een voorbeeld van één van de meest exploiterende en perverse netwerken zijn de pedofilie netwerken. 
In Amerika, Engeland, en ook in Nederland, blijken de afgelopen tientallen jaren kinderen te zijn 
gebruikt door mensen op hoge posities. Steeds duiken er nieuwe bewijzen op, maar steeds verdwijnt 
er bewijsmateriaal. Steeds lopen de slachtoffers tegen gesloten deuren op, en zelden wordt er iemand 
vervolgd. We kennen natuurlijk de zaak Joris Demmink, en de grote moeite die van hoger af wordt 
gedaan om te voorkomen dat deze zaak aan het licht komt. Ook in Engeland tracht men de pedofilie 
schandalen in de doofpot te stoppen. De feiten stapelen zich echter op. Dankzij de moed en het 
doorzettingsvermogen van de slachtoffers, de familie en vrijwilligers blijkt dat het hier werkelijk 
om een zeer omvangrijk netwerk te gaan waar veel machtige mensen bij betrokken zijn. Het staat 
nu vast dat Thatcher met hulp van de Britse geheime dienst heeft meegewerkt aan het beschermen 
van pedofielen. Thatcher is zelfs zo ver gegaan om parlementslid Cyril Smith tot de ridderstand te 
verheffen, terwijl zij wist dat er aanklachten waren tegen Smith in zake pedofiele praktijken. Volgens 
het politierapport dat volgde op een onderzoek was er overweldigend bewijs dat Smith 144 kinderen 
heeft misbruikt. Dat Smith, net als vele andere verdachten van pedofilie op topposities, de dans heeft 
kunnen ontspringen komt met name door het feit dat er keer op keer bewijsmateriaal wegraakte. Net 
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Netwerken
als Nederland zijn er in Engeland regelmatig documenten verdwenen uit politiearchieven. Hoewel 
het zonder meer duidelijk was dat de documenten niet waren zoek geraakt, maar zoek gemaakt, is hier 
nooit onderzoek naar gedaan. 

Nu heeft de Engelse overheid echter wel andere zeer belastende documenten in handen die men 
niet zo eenvoudig kan laten verdwijnen. Eind jaren zestig zijn er twee Engelse diplomaten schuldig 
bevonden aan pedofilie. Het onderzoek in die tijd heeft een grote hoeveelheid informatie opgeleverd 
en dit bevindt zich in de officiële archieven. De rechter heeft indertijd echter besloten de documenten 
geheim te houden tot 1997. Toen de documenten dat jaar vrijgeven zouden worden besloot de regering 
de geheimhouding van de documenten te verlengen tot 2056. Deze uitspraak betekent niet alleen 
dat pedofielen beschermt worden, maar tevens dat zij hun gang kunnen gaan. Het is aannemelijk 
dat de rechtelijke beslissing tot nog meer slachtoffers heeft geleid. Ondanks het feit dat premier 
Cameron heeft gezegd dat wat betreft de pedofiele netwerken de 'onderste steen boven moet', weigert 
de Engelse regering de documenten openbaar maken. Een interview met Tim Fortesque, een man die 
in de jaren 70 een belangrijke positie had in de Engelse politiek, laat zien hoe men in hogere kringen 
met deze zaken omgaat. In het interview, dat in de jaren negentig werd gehouden, verteld Fortesque 
zonder enige schroom dat wanneer iemand in hoge kringen door een schandaal in de problemen is 
geraakt, dat, hoe erg het schandaal ook is, en Fortesque noemt hier met name pedofilie, de in opspraak 
geraakte persoon altijd beschermd zal worden. 

Het is goed om hier even bij stil te staan. De autoriteiten die ons besturen en zouden moeten 
beschermen, doen er alles aan om mensen te beschermen die de ergst denkbare misdaden begaan, 
namelijk het misbruik van kinderen. De media spelen een belangrijke rol bij deze bescherming door 
er nauwelijks aandacht aan te geven, of de te feiten bagatelliseren wanneer men er echt niet om heen 
kan. Wanneer de autoriteiten die ons besturen zo immoreel en crimineel handelen, dan moet het 
toch geen verrassing zijn dat men werkelijk tot alles in staat is. Bijvoorbeeld tot terroristische 'valse 
vlag' aanslagen, het creëren van conflicten en oorlogen, of het uitroeien van hele bevolkingsgroepen 
wanneer men vindt dat dit nodig is. 

Het is voor velen moeilijk te bevatten dat de autoriteiten deze kwaadaardige praktijken moedwillig 
steunen of zelf uitvoeren. Deze mensen willen toch zelf ook een gezond leven hebben, en hebben 
toch ook families, zou je denken. Een psychopaat denkt echter niet zo. We moeten ons realiseren 
dat we te maken hebben met mensen die van iedere redelijkheid en menselijkheid zijn ontdaan. 
Dit betekent niet wij ook ten op zichtte van hen onmenselijk hoeven te zijn. Een mens die zich zo 
'on'menselijk gedraagt gaat een zeer duister pad. Uiteindelijk zijn het ook slachtoffers en we kunnen 
oprecht medelijden hebben. Maar we hoeven niet te accepteren dat deze mensen ons besturen, en 
topfuncties in politiek, bedrijfsleven, media en instituten als de VN of Wereldbank bekleden. In deze 
sectoren is het juist makkelijk voor psychopaten om carrière te maken. Hier zijn meerdere studies over 
gedaan. De film 'The coorperation' laat zien hoe juist de niets ontziende egoïstische mensen die geen 
enkele empathie voor medemens hebben de topposities weten te bereiken. Wanneer men in opspraak 
kan worden gebracht, bijvoorbeeld met bewijzen van pedofilie, of wat voor vergrijp of schandaal dan 
ook, dan kan de carrière klim nog sneller gaan. Een dergelijk iemand kan op ieder moment de mond 
gesnoerd worden.

Natuurlijk bestaat niet de hele top van de politiek, media, bedrijfsleven en de grote instituten uit 
psychopaten. De grootste groep bestaat uit marionetten, het zijn de 'lege hulzen' die doen wat van 
hen verlangd wordt. Als men niet in de pas loopt dan wordt men eenvoudig vervangen. Dit geldt ook 
voor de zichzelf proclamerende progressieve politici en journalisten. Men is nu eenmaal afhankelijk 
van het systeem. Dit is waarom journalisten zich over belangrijke zaken zo voorzichtig en omslachtig 
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uitdrukken. Eén artikel of uitspraak die niet in lijn ligt met de toegestane versie kan je je baan doen 
verliezen, en tevens kun je rekenen op tegenwerking gedurende je verdere loopbaan. Men wordt 
letterlijk 'in de ban gedaan'. Dit maakt het echter ook makkelijk om te verifiëren of journalisten 
en instituten integer zijn. Er is een eenvoudige 'lakmoes test'. Wanneer belangrijke instituten of 
journalisten zaken als de pedofilie netwerken, 9/11, de Palestijnse kwestie, of vaccinaties weigeren 
serieus te nemen, wanneer men het bagatelliseert of eenvoudig negeert, dan is men gekocht, of men 
wordt gechanteerd. Men is dus bang, voor reputatie, voor baan, of voor vervolging. Vaak komt het 
zo ver niet, de angst om als complotdenker bestempeld te worden houdt de meesten er al vanaf om 
aandacht te besteden aan de werkelijk relevante zaken.

Het is daarom zo nutteloos, en zelfs contraproductief, om petities in te vullen of open brieven te 
sturen naar politici en gevestigde organisaties. Het versterkt slechts de illusie dat er via deze weg 
nog iets te bereiken valt. We moeten het niet hebben van politici of officiële instanties, maar van 
ons zelf. Einstein stelde ooit dat de wereld een gevaarlijke plek om te leven is, niet zozeer omdat 
er kwade mensen zijn, maar omdat er zo veel mensen zijn die niets tegen het kwaad ondernemen. 
We zijn dus op ons zelf, en op elkaar aangewezen. Hier ligt echter een zee van mogelijkheden. Het 
groepje psychopaten dat nu de wereld bestuurt is zeer klein, en de kanalen en netwerken via welke 
zij opereren zijn zeer kwetsbaar. Wanneer mensen zich organiseren en gaan handelen dan is dit niet 
tegen te houden. 

Een eerste logische stap is het geleidelijk ontkoppelen van destructieve netwerken. Ontkoppeling 
betekend geen terugtrekking of afzondering, er is natuurlijk juist verbondenheid en samenwerking 
nodig. Er zijn tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld het opwekken van eigen energie, waterzuivering, 
lokale productie en consumptie, alternatieve geldsystemen, natuurlijke geneeswijzen etc. Veel van dit 
soort initiatieven bestaan al en er is veel informatie uitwisseling op deze gebieden. Het ontkoppelen 
betekent niet per definitie dat het leven rustiger zal worden. Er is nu eenmaal een strijd gaande, en 
daar zijn we allemaal bij betrokken. Juist de mensen die aan natuurlijke constructieve oplossingen 
werken worden bestreden. Dat is helaas een feit. In sommige landen is het al een misdaad om 
regenwater te zuiveren voor eigen gebruik. Verdragen als de TTIP zullen dit soort wetten de norm 
proberen te maken. Op alle manieren zullen mensen die de wereld op positieve manier willen 
veranderen vervolgd worden. Het is dus zeer belangrijk om goed op de hoogte te blijven. Iets wat 
niet gekend wordt kan niet bestreden worden. Ook hier is heel wat moed en doorzettingsvermogen 
voor nodig. De waarheid kan echter gruwelijk zijn, het blijft de waarheid. Het is niet nodig om je 
als een kijker van een horrorfilm in deze gruwelijkheid te wentelen. Het is wel nodig om te weten 
wat er gaande is. Het oprecht zoeken naar waarheid kan nooit een negatieve werking hebben, 
integendeel, het is een hoog streven. De volgende Engelse uitdrukking drukt dit kort en krachtig uit:  
"Truth is good, even if the news is bad" . 

De groep mensen die zich aan de kant van het kwaad hebben geschaard zijn niet alleen in de 
minderheid, het zijn ZIJ die van de weg zijn geraakt. Deze mensen kunnen doen voorkomen alsof 
ze zich in een comfortabele positie bevinden, en onaantastbaar zijn, maar in werkelijkheid zijn zij de 
'gebondenen', de 'onvrijen'. Hoe intelligent en geweldig de vernietiging die zij teweegbrengen ook 
is, het zijn uitingen van een drieste machteloosheid. Deze personen en hun destructieve netwerken 
zijn uiteindelijk volledig afhankelijk van ons. Dit betekent dat wij het zelf in de hand hebben. Vrije 
mensen kunnen creatief en constructief handelen, en zich op een natuurlijke manier verenigen. 
Netwerken die ontstaan zijn vanuit natuurlijke organische samenwerkingsvormen zijn veerkrachtig, 
en zelf herstellend. Dit is iets waar de kwade krachten nooit vat op kunnen krijgen. De aanvallen 
van de kwade krachten op de nieuwe netwerken zullen uiteindelijk niet meer effect hebben dan losse 
projectielen op een net.
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Vaccinatie
VACCINATIE: MYTHE OF WAARHEID.

H.G. Jonker

arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde

Sinds enige jaren verdiep ik mij in de problematiek van vaccinaties en wat ik tegenkwam tijdens deze studie 
vond ik ronduit schokkend.
Viera Scheibner was naar mijn weten de eerste die diepgaand onderzoek verrichtte naar de gevolgen van 
vaccinaties. Zij onderzocht duizenden publicaties over vaccinaties en ontdekte dat vaccins mensen (en 
vooral baby’s) vergiftigen en een averechts effect hebben op hun gezondheid. 
Het boek Vaccination dat zij schreef, heeft als ondertitel: 
100 years of Orthodox Research shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System. 
Een aanval van de conventionele geneeskunde op het immuunsysteem dus.
Geïnspireerd door haar heeft Désirée Röver in Nederland zeer veel literatuur onderzoek gedaan naar de 
werking van vaccins. Van haar boek over Baarmoederhalskanker HPV-vaccins als een ‘Deus ex vagina’, haar 
artikelen en haar website heb ik veel geleerd. 
Ook de boeken van Door Frankema: "Vaccin vrij", Anneke Bleeker: "Wat je niet verteld wordt over 
vaccinaties" en van Ciska Buis, Noor Prent en Tineke Schaper: "Vaccinaties doorgeprikt" bevatten een schat 
aan informatie die iedere ouder gelezen zou moeten hebben.
Op YouTube is de uitzending van Healing Sound Movement: "de Waarheid over vaccinaties" 3 uur compleet 
een ronde tafel gesprek met John Costemulder, Desirée Röver, Door Frankema en Hans Moolenburgh heel 
informatief voor mensen die zich in de problematiek van vaccinaties willen verdiepen. Evenzo de site www.
WantToknow.nl waarop zeer veel goede artikelen over vaccinaties staan.

Zelf kwam ik via YouTube bij dr. Suzanne Humphries terecht.
Dr. Suzanne Humphries internist/nefrologe werd in haar praktijk geconfronteerd met nierfunctie stoornissen 
na vaccinatie en ondervond dat hier niet over gesproken mocht worden. 
Als zij meldde dat er nierfunctie stoornissen ontstonden na het gebruik van bv. antibiotica of pijnstillers dan 
werd dit geaccepteerd door haar collega’s en werd er rekening mee gehouden. Voor vaccinaties gold dit niet. 
Die konden geen bijwerkingen hebben zij waren heilig en boven alle kritiek verheven.
Dit kon zij niet accepteren en sindsdien onderzoekt zij alles op het gebied van vaccinaties en is zij van een 
oorspronkelijke voorstander, een tegenstander van vaccinaties geworden. Niet uit een geloof maar door haar 
bevindingen tijdens deze research.
Naar mijn mening zou iedereen die met patiënten te maken heeft haar boek moeten lezen dat zij geschreven 
heeft met Roman Bystrianyk: "Dissolving Illusions, Disease, Vaccines, and the Forgotten History" 
Het is vertaald in het Duits met als titel: "Die Impf-Illusion"
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In haar boek kwam ik ook de uitspraak tegen van: J.F. Kennedy (1917-1963):
"De grootste vijand van de waarheid is niet de opzettelijke of de achterbakse leugen, maar de hardnekkige 
door iedereen aanvaardde onrealistische mythe".

Het geloof in de mythe geeft het gemak van het hebben van een mening, zonder dat men verder hoeft na 
te denken.
Zij stelt dat artsen van vaccinatie alleen weten wat hen op de universiteit en door de farmaceutische industrie 
verteld wordt en verder niets. Dit (deze mythe) wordt klakkeloos aangenomen. In Nederland zal het wel 
niet beter zijn.
Mijn vraagstelling is nu: "Vaccinatie is het een mythe of waarheid". Wordt ons de waarheid verteld of een 
mythe.

Mythe of Waarheid 1: gevaarlijke kinderziektes zijn verdwenen door vaccinatie.

Kinderziektes zijn niet verdwenen door vaccinatie dat blijkt uit de volgende grafiek, die toont dat het 
voorkomen van kinderziektes en de bijhorende mortaliteit al dramatisch waren afgenomen voordat men 
met vaccineren begon:

Bron: lezing dr. Suzanne Humphries

De besmettelijke kinderziekten zijn verdwenen door verbeterde sanitaire omstandigheden, verbeterde 
hygiëne, verbeterde huisvesting, verbeterde arbeidsomstandigheden en verbeterde voeding.

Ook de bewering dat kinderziekten als kinkhoest, mazelen etc. gevaarlijk zijn is niet juist, dat toont de 
onderstaande grafiek: De mortaliteit van kinkhoest was al dramatisch afgenomen (zie onderstaande figuur) 
toen men met vaccineren begon, vergelijkbare grafieken zijn er van mazelen en roodvonk, tegen de laatste 
werd niet gevaccineerd en deze toont nb. een zelfde curve als die van kinkhoest en mazelen. (Nb. er was wel 
een vaccin tegen roodvonk, dit bleek te toxisch en is verder niet in gebruik genomen)
Dit zou een mens al aan het denken moeten zetten...

Vaccinatie
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Bron: lezing dr. Suzanne Humphries

Vooral in de 19de eeuw en het begin van de twintigste eeuw leefden de mensen voor een groot gedeelte in de 
steden onder erbarmelijke omstandigheden, begrijpelijk dat kinderziekten toen wel vaak ernstig en dodelijk 
verliepen, maar door de cijfers uit die tijd te hanteren wordt de mensen angst aangejaagd en kunnen zij geen 
serieuze afweging maken om te vaccineren of niet te vaccineren. Hierbij is er geen sprake van een objectieve 
voorlichting.

 Mythe of Waarheid 2: vaccins zijn veilig, men weet waar men mee bezig is.

Als je bedenkt dat vaccins gekweekt worden op voedingsbodems verkregen vanuit de volgende bronnen:
 

                    
Bron: lezing dr. Suzanne Humphries

Vaccin- 
voedingsbodems 
bestaan uit:

Dierlijk weefsel 
van honden,
apennieren, 
rupsen, 
varkensmaag, 
kippeneiwit, 
dierlijk bloed en 
dierlijk eiwit en 
foetaal menselijk 
weefsel.
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En dat hierdoor dierlijk en menselijk DNA in het vaccin terecht komt, wat ingespoten wordt in het menselijk 
lichaam, waardoor een besmetting optreed van het menselijk genoom, het menselijke genetische materiaal.
Dan moet je, je afvragen wat de lange termijn effecten zijn van het inspuiten van dierlijk en menselijk DNA 
bij kinderen en volwassenen. 
Wordt hierdoor niet een nieuw miasma bij de mensen ingebracht?

 Mythe of Waarheid 3: De bijwerkingen van vaccins worden serieus genomen.

In Nederland kan men bijwerkingen melden bij het Lareb een instituut dat nauwe banden heeft met het 
RIVM en opgericht is vanuit het RIVM.
Om mij verder te verdiepen in de problematiek heb ik via Google de gemelde bijwerkingen waar het Lareb 
verslag van doet opgezocht.
Onderstaand de gegevens die ik vond wat betreft het jaar 2013. 

Bron: Lareb Rapportage RVP 2013 

Gemelde bijwerkingen bij het Lareb in 2013:
Bepaald niet alleen onschuldige bijwerkingen. Zelfs 4 meldingen van overlijden!
Wat mij speciaal trof was het commentaar van het Lareb op het huilen dat na vaccinatie dat 274 keer 
gemeld werd.
Letterlijk tekst fragment Lareb Rapportage RVP 2013:
“In veel gevallen huilde het kind langer of anders dan de ouders gewend waren of was het kind ontroostbaar 

Vaccinatie
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( n=138). In sommige gevallen was sprake van “Persistent crying” (n=40), waarbij het huilen hoog van toon 
was en langer duurde dan drie uur onafgebroken. Voor de ouders is dit een zeer onaangename ervaring.”

Is dit niet een kille onbegrijpelijke formulering? Denkt niet ieder zinnig mens aan wat het kind op zulk een 
moment doormaakt.
Wat te denken van het kind dat zo huilt, is dat niet alarmerend?
Vooral het “persistent crying” het onafgebroken huilen met hoge toon en langer dan 3 uur moet toch als zeer 
ernstig en verontrustend gezien worden.
Staan de hersenen in brand? Kan dit niet het begin zijn van een stagneren van de ontwikkeling van het 
kind? En wordt enige dagen later het verband nog gelegd met de vaccinatie? Moet dit niet als een ernstige 
bijwerking gezien worden?

Dr. Russell Blaylock is hier heel stellig over hij zegt dat er inderdaad een ontstekingreactie door de prikkeling 
van de microgliacellen optreedt. Op You Tube is zijn lezing te zien:
How vaccines harm child brain development.

Het wordt eentonig, maar ook deze lezing zou iedereen die met jonge kinderen te maken heeft moeten zien.
Ook stuipachtige aanvallen (59 keer gemeld) kunnen een teken zijn van neurologische schade die zich pas 
later openbaart. Het lareb noemt dit echter niet ernstig.
Het Lareb noemt alleen onderstaande symptomen ernstig: 
4 meldingen van het overlijden van een patiënt na vaccinatie, 11 levensbedreigende gebeurtenissen, 82 
ziekenhuis opnames en 3 van een blijvende beperking.

Bron: Lareb Rapportage RVP 2013

Het is nog maar de vraag of dit alle bijwerkingen zijn na vaccinatie en of dat het slechts het topje van de 
ijsberg is want:
1. Lang niet alle complicaties na vaccinaties worden gemeld. Onder artsen is vaak de neiging om bij 

klachten geen verband te leggen met vaccinaties.
2. De meldingen van bijwerkingen van vaccins worden beoordeeld door deskundige medewerkers van het 

Lareb. Naar mijn idee geen garantie voor een objectieve beoordeling. Mensen die complicaties melden 
bij het Lareb vertellen dat men altijd probeert de zaak te bagatelliseren. 
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Denk aan de acht jaar oude jongen Freek Hagoort die  overleed op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij 
gevaccineerd was tegen Bof, Mazelen, Rodehond, Difterie, Tetanus, Polio, (BMR-DTP).
Het onderzoek door de autoriteiten (RIVM = Rijks Instituut Volksgezondheid & Milieu, verantwoordelijk 
voor het Rijks Vaccinatie Programma en IGZ = Inspectie Gezondheids Zorg), wees een verband tussen 
vaccinatie en overlijden van de hand. Freeks dood zou een toevallig uit de hand gelopen griep geweest zijn 
volgens de onderzoekscommissie. Die conclusie werd getrokken omdat er geen literatuur zou zijn over 
een geval als van Freek.
Dit alles in aanmerking nemend zou het wel zo kunnen zijn dat het aantal gevallen van overlijden en 
ernstige complicaties een stuk hoger ligt.
Dr. Russel Blaylock schat dat in Amerika maar 20% van de bijwerkingen na vaccinaties door kinderartsen 
vermeld wordt.

Mythe of waarheid nr. 4: de werking van vaccins zijn goed onderzocht

Studies van kinderen die niet gevaccineerd zijn in vergelijking met gevaccineerde kinderen zijn nooit gedaan 
door het RIVM. Als reden hiervoor geeft men aan dat men geen enkel kind deze “heilzame therapie” mag 
onthouden. Vreemd als je bedenkt dat er nu al een heleboel kinderen zijn die niet gevaccineerd zijn. Een 
objectieve vergelijkende studie is dus heel goed mogelijk.
Dat de overheid of de medische wereld een dergelijk onderzoek niet willen doen is verdacht en toont dat er 
in geen enkel opzicht sprake is van een onbevooroordeelde en objectieve visie.
Interessant is in dit opzicht de studie van het Robert Koch instituut in Duitsland, dit instituut onderzocht 
gedurende 3 jaar 18.000 kinderen tussen 0 en 17 jaar, middels de anamnese en onderzoek van bloed en 
urine. Per kind werden 1500 gegevens verzameld. Op deze wijze werden meer dan 20 miljoen gegevens 
verkregen. De studie was groot genoeg men kreeg een goed beeld van de gezondheidstoestand van de 
Duitse kinderen en daardoor was het wetenschappelijk verantwoord om conclusies te kunnen trekken uit 
de verkregen gegevens.
Hierbij werden ongevaccineerde en gevaccineerde kinderen vergeleken wat betreft allergieën en andere 
chronische ziekten. 

Hierbij bleek het verschil bij hooikoorts (rhumes de foins) tussen niet gevaccineerd en gevaccineerd 7,1% 
resp.16,79% en bij nikkel allergie 2,79% resp.13,94%, significant. Dit was wel te verwachten omdat bij een 
grote groep mensen bekend is dat vaccinatie het immuunsysteem verstoord.

Vaccinatie
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Ook wat betreft TDA/H = concentratie problemen, Orthophoniste= spraakproblemen
En de noodzaak voor een bril Lunette= noodzaak voor een bril scoorden niet gevaccineerden beter. De 
oogarts dr. Buchwald zag in het oog kleine schadelijke effecten ontstaan na vaccinatie.

Een opvallende groep was, die van scoliose bij kinderen, dit kwam bij gevaccineerde kinderen in 5,31% 
voor en bij niet gevaccineerde kinderen in 0 % . Zij verklaarde de scoliose door dat de zenuwen die de 
rugmusculatuur innerveren door het vaccin beschadigd worden en daardoor verstoorde zenuwimpulsen 
naar de rugmusculatuur versturen m.a.g. een scoliose. Zoals te zien in de grafiek deden niet gevaccineerde 
kinderen het ook beter wat betref longontstekingen en midden oor ontstekingen.
Tenslotte bleek de weerstand van ongevaccineerde kinderen het beste. Gedurende de 12 maanden van het 
onderzoek liep 261 van hen een infectie op daarentegen was dit bij kinderen die 1-10 vaccinaties gehad 
hadden 317 en bij kinderen met 11-30 vaccinaties 346.
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De onderzoekster stelde dat dit te verklaren is omdat ongevaccineerde kinderen wezenlijk gezonder zijn 
dan gevaccineerde kinderen omdat zij een beter (niet door vaccinaties belast) immuunsysteem bezitten.

http://www.dailymotion.com/video/xgq2t3_les-enfants-non-vaccines-sont-en-bien-meilleure-sante_news

Mythe of waarheid 5: wij krijgen een goede objectieve voorlichting.

De voorlichting van het RIVM bestaat uit te vertellen hoe gevaarlijk kinderziekten zijn en hoe deze 
gevaarlijke ziekten verdwenen zijn.
Dat vaccins ook bijwerkingen zouden kunnen hebben wordt nauwelijks vermeld en over de samenstelling 
van vaccins wordt niet gesproken. Een bijsluiter met vermelding welke ingrediënten gegeven worden 
krijgen de ouders nooit te zien. Bizar genoeg krijgt iedereen die een eenvoudige pijnstiller via de 
apotheek betrekt, een enorme bijsluiter met een heleboel overbodige gegevens.
Terwijl vaccins, behalve dat zij gekweekt worden op voedingsbodems van dierlijk en menselijk weefsel 
zoals ik reeds boven aangaf ook nog o.a. het giftige Aluminium bevatten. 
Een voorbeeld van zeer tendentieuze voorlichting over Aluminium is die van het Children’s Hospital 
van Philadelphia van Paul Offit die vaccinatie propageert en ook een patenthouder is van één van de 
vaccins die in het eerste levensjaar gegeven wordt. Hiermee verdient hij miljoenen!
Hij stelt het volgende: 
Aluminum and pregnancy
“Aluminum is considered to be an essential metal with quantities fluctuating naturally during normal 
cellular activity. It is found in all tissues and is also believed to play an important role in the development 
of a healthy fetus.” Reviewed by: Paul A. Offit, MD Date april 2013.
Source: Dr. Paul Offit’s website, Children’s Hospital, University of Pennsylvania, Vaccin Education 
Center.
Bron: lezing dr. S. Humphries. 

Zijn bewering klopt niet, een erkende autoriteit op het gebied van de werking van Aluminium is de 
Japanner dr. Kawahara hij stelt: 

Bron: lezing dr. Suzanne Humphries

De beschrijving van de toxische werking is te vinden via: www. Kawahara 2011 PMID 21423554

Mythe of waarheid 6: vaccinatie is gelijk aan immunisatie

Vaccinatie sensibiliseert en immuniseert niet. Dus vaccinatie is niet gelijk te stellen aan immunisatie via 
een natuurlijke ziekte. De wezenlijke verschillen zijn:
1. Wanneer wij een kinderziekte doormaken komt de ziekteverwekker via de slijmvliezen binnen en 

kan het lichaam zich hier op in stellen. Bovendien wordt de eerstelijns verdediging ingeschakeld. 
Het Ig A dat zich in het slijmvlies van de darm bevindt kan het virus al bestrijden. Daarna moet het 

Vaccinatie



16
H

erfst 
2015

jaarg
an

g
      7

nog door de lever, het grote ontgiftingsorgaan van ons lichaam.
Pas daarna komt het virus eventueel in de bloedbaan.
Bij vaccinatie worden de ziekmakende producten direct ingespoten waardoor zij snel in de bloedbaan 
terecht kunnen komen. 
Kort gezegd bij vaccinatie komt de verzwakte ziekteverwekker parenteraal binnen en bij een 
natuurlijke ziekten oraal of via de slijmvliezen van de ademwegen. Het is volstrekt onjuist om 
vaccinatie gelijk te stellen aan het ontwikkelen van immuniteit door het doormaken van een 
natuurlijke ziekte.

2. Daarbij komt dan nog dat het vaccin naast het verzwakte of gedode virus het bovengenoemde 
Aluminium bevat, dit om de anti lichaam productie bij de gevaccineerde aan te jagen. Aluminium 
is neurotoxisch en kan door de onrijpe lever van de baby niet verwerkt worden. Het stapelt zich 
daarom in de weefels, met name in de vetten. En juist het zenuwweefsel bevat veel vetten ! Bij 
herhaalde vaccinaties stapelt nu het Aluminium in de weefsels !!!

3. Bij het doormaken van een kinderziekte heeft het kind op dat moment met 1 ziekteverwekker te 
maken en bij vaccinatie met een aantal ziekteverwekkers.

4. Bij het doormaken van een kinderziekte worden de cellulaire immuniteit en de humorale activiteit ( 
de anti lichaam vorming) gestimuleerd waardoor het immuunsysteem in balans blijft. Bij vaccinatie 
wordt alleen de anti lichaam vorming gestimuleerd (nb. te heftig en te vroeg), waardoor het evenwicht 
tussen cellulaire en humorale immuniteit verstoord wordt.

Mythe of waarheid 7: vaccinatie geeft een kudde immuniteit, waarbij niet gevaccineerde kinderen 
een gevaar vormen voor gevaccineerde kinderen.

Dat ongevaccineerde kinderen gevaccineerde kinderen in gevaar zouden brengen is een onlogische 
redenering, de gevaccineerde kinderen zijn immers “beschermd” door het vaccin toch?
Het omgekeerde blijkt het geval te zijn, gevaccineerde kinderen blijken een besmettingbron te kunnen 
zijn. Recent was er nog een uitbraak van mazelen in Kroatië bij gevaccineerde kinderen. Hierbij werden 
ook niet gevaccineerde kinderen geïnfecteerd. Dat het om een stam ging uit het vaccin is met de huidige 
techniek na te gaan en dat bleek hier het geval te zijn. Vroeger kon men dit niet aantonen en werd ook 
nooit de link gelegd dat de besmetting door de vaccinatie zelf kon komen.
In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat gevaccineerde kinderen een besmettingsbron vormden 
en aanleiding gaven tot een epidemie. Een heftige polio epidemie trad op in Amerika door gevaccineerde 
kinderen. 
Het concept kudde immuniteit komt van het verschijnsel dat wanneer 95% van de kinderen bv. mazelen 
hebben doorgemaakt, waardoor deze immuun voor de mazelen werden, dat daarna mazelen tijdelijk 
niet meer voorkwam. Dit begrip stamt uit de tijd van voor de vaccinaties.
Mazelen is overigens een goed voorbeeld van een nadeel van vaccinaties in dit verband: Moeders die 
zelf mazelen hebben doorgemaakt geven deze immuniteit door aan hun baby’s waardoor deze op jonge 
leeftijd beschermd zijn tegen mazelen, die op die leeftijd ook veel ernstiger verloopt. En moeders 
die tegen mazelen gevaccineerd zijn ontwikkelen niet zulk een levenslange immuniteit tegen mazelen 
waardoor zij hun baby’s niet zo goed beschermen tegen mazelen op jeugdige leeftijd. Hierdoor zijn hun 
baby’s juist gevoeliger voor mazelen op die leeftijd.
Voordat er gevaccineerd werd kregen kinderen pas op latere leeftijd mazelen zo omstreeks het zesde 
jaar, dan is mazelen geen gevaarlijke ziekte meer.
Ik behoor nog tot de generatie die gewoon de mazelen gehad heeft, niemand maakt zich in die tijd druk 
over de mazelen.

Vaccinatie
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Wat is het alternatief voor vaccineren?
Niet vaccineren. Je moet dan wel sterk in je schoenen staan en zelf goed geïnformeerd zijn over de 
vaccinatie problematiek.
Zorgen voor een goede voeding en een gezonde levenswijze met ritme en regelmaat.
Voor een baby is borstvoeding ideaal en zorgt voor een goede ontwikkeling van het immuunsysteem, 
daarom is minimaal 6 maanden borstvoeding optimaal.
Bij toch optredende kinderziekten suppletie met sowieso vitamine C per levensjaar 1 gram per dag en 
vitamine D.
Bij mazelen bovendien vitamine A 4000 IE per dag .
Bij koorts geen koortsdempende middelen en geen antibiotica, maar homeopathische behandeling 
waarbij wij kunnen denken aan Aconitum, Belladonna, Eupatorium perfoliatum, Ferrum phosforicum 
en Gelsemium.

Tenslotte: Wel of niet vaccineren?
Die beslissing pas nemen na je uitvoering geïnformeerd te hebben over de voor en nadelen van 
vaccinatie. Je moet dit zelf doen, van de overheid is geen objectieve voorlichting te verwachten die 
is teveel afhankelijk van de farmaceutische industrie en die weer van het grote geld van de banken. 
Daarom informeer je zelf.
Zeer goede boeken hiervoor zijn o.a. :
1. "Vaccin Vrij" van Door Frankema uitgeverij Lemniscaat
2. "Wat je niet verteld wordt over vaccinaties" van Anneke Bleeker www.succesboeken.nl ISBN: 

9789079872107
3. "Vaccinaties doorgeprikt" van Ciska Buis, Noor Prent en Tineke Schaper. Uitg: Ankh-Hermes
4. Désirée Röver: "Baarmoederhals kanker", Uitg. Ankh Hermes. 

En op internet o.a. de volgende sites :
1. Via You Tube de lezing over vaccinaties van dr. Suzanne Humphries: Lectures on vaccines and 

health part one en de lezing van dr. Russel Blaylock over schade aan de hersenen na vaccinatie 
2. Uitzending van Healing Sound Movement: de Waarheid over vaccinaties 3 uur compleet een ronde 

tafel gesprek met John Costemulder, Desirée Röver, Door Frankema en Hans Moolenburgh 
3. De site WantToknow, : www.WantToknow.nlhierop zijn zeer veel artikelen over vaccinatie te vinden.
4. De website van Désirée Röver: www.désiréeröver.nl
5. www.russelblaylockmd.com
6. www.VacTruth.com
7. www.greenmedinfo.com
8. www.thinktwice.com
9. www.healthimpactnews.com
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Gustav Mahler
PORTRET: GUSTAV MAHLER,
en de Harmonie der Sferen

Corrie van der Zee-Spijker

Er is over deze componist al zoveel geschreven, wat kun je daar nu nog aan toevoegen?
Zeker, dat is waar, maar toch denk ik dat er één zeer belangrijk aspect van Mahler en zijn muziek nog niet 
voldoende belicht is. Het wordt hier en daar in de biografieën wel even aangeroerd, maar niet uitgediept. 
Simon Vestdijk draait in zijn uitgebreide behandeling van de Achtste Symfonie er wel omheen, het lijkt wel 
of hij er geen uitspraak over wil doen.
De componist zelf is daar heel duidelijk over. Hij nam waar wat Pythagoras ‘de Harmonie der Sferen’ 
noemde. Niet af en toe even, zoals bij sommige mensen, maar vaak tijdens het componeren.
Het overweldigde hem en bracht hem naast artistieke en spirituele verrukking ook tot wanhoop. Want 
Mahler wilde deze indringende gelukzalige ervaring niet voor zichzelf houden. Hij voelde dat het zijn 
opdracht was als componist, dat geweldige dat hij beleefde voor alle mensen waarneembaar te maken 
door middel van zijn muziek. Maar dat wat hij innerlijk hoorde in aardse klanken omzetten was een bijna 
onmogelijke taak. Zelf drukte hij dat uit in de woorden: ‘Ik ben het instrument waarop het Universum 
speelt’. Hij wilde een zo volmaakt mogelijk instrument zijn en zijn orkestleden moesten alles geven om dit 
te realiseren.
Daarbij komt nog dat aardse muziek zich in de tijd af speelt en tijd, zoals die op aarde heerst, op hogere 
bestaansniveaus niet voorkomt.

Wat Mahler, Pythagoras en vele anderen nog zo duidelijk hoorden heb ik zelf één keer mogen meemaken.
Ik was een jaar of 3, misschien nog jonger, toen ik bij het inslapen muziek hoorde.
Het was geen zang, geen instrumentale muziek, maar beiden tegelijk. Het overtrof alles wat ik in mijn nog 
korte leventje gehoord had. Het duurde maar enkele seconden, maar liet een overweldigende indruk achter, 
een indruk van grootse machtige schoonheid.
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Deze ervaring heeft zich nooit herhaald. Maar toen ik kort daarna met mijn moeder in de kerk zat, en op 
een stil moment in de dienst alleen de organist speelde, misschien Bach want deze man was nogal een Bach 
liefhebber, kwam de herinnering aan dat ene moment weer boven. Ik brak in tranen uit en zoals bekend, 
tranen worden bij een klein kind meestal met veel lawaai begeleid. Mijn moeder ging snel met mij de kerk 
uit en vroeg: 'Waarom huilde je nou?' Ik antwoordde: 'Het orgel speelde zo mooi.' Mijn moeder snapte er 
niets van. Steeds wilde ik terug die kerk in maar dat wilde zij natuurlijk niet.
Soms bij het beluisteren van muziek, ik heb helaas nooit zelf enigszins verdienstelijk leren musiceren, voel 
ik een zachte herinnering aan die ene keer dat ik naar mijn idee echte muziek hoorde.
Mijn liefde, mijn sterke hang naar muziek is de leidraad van mijn leven geworden. Zonder muziek kan ik 
niet echt leven.
Dit was even persoonlijk---

Na de voltooiing van zijn Achste Symphonie, bijgenaamd Die Symfonie der Tausend, schrijft Mahler aan 
Willem Mengelberg, die vele jaren dirigent was van het Concertgebouw Orkest en vele Mahler symfonieën 
heeft gedirigeerd: 
'Mijn lieve goede vriend, ik heb zojuist mijn Achste voltooid. Het is het grootste dat ik tot nu toe gemaakt heb. En zo 
merkwaardig van inhoud en vorm dat je er eigenlijk niet over kunt schrijven. Denk je eens in dat het Universum 
begint te zingen en te klinken. Het zijn geen menselijke stemmen, maar planeten en zonnen die ronddraaien’

Je kunt natuurlijk beweren dat hij dat symbolisch bedoelde, maar vrienden van hem zoals de dirigenten 
Willem Mengelberg en Bruno Walter beschrijven hoe ernstig en bewogen Mahler over deze dingen sprak. 
Zou hier alleen maar sprake zijn van symboliek? 
De Symfonie der Duizend, de Achste, was het laatste grote werk dat Mahler zelf nog heeft kunnen dirigeren.
Daarna liet zijn gezondheidstoestand, hij had een hartkwaal, dit niet meer toe.
Hij stierf nog voordat hij de uitvoering van zijn ‘Negende’ en ‘Das Lied von der Erde’ zelfs maar had kunnen 
horen. Hij werd 51 jaar.

De uitvoering van de Achste is een evenement. Er staan inderdaad 1000 musicerenden op het podium, twee 
grote orkesten, minstens 11 koren, waaronder enkele jongens- of kinderkoren en enkele solisten.
Daarbij nog het Fern-Orkest, een uitvinding van Mahler, waarbij hij een tweede orkest vanuit een andere 
hoek van de zaal laat meespelen. Dat versterkt het effect van de grootsheid van de muziek.

Eén heel bijzondere uitvoering van de Achste vond plaats in 1954. Het werk werd uitgevoerd in Rotterdam 
o.l.v. Eduard Flipse in de Ahoy Hal.
Ik had het voorrecht daar bij te kunnen zijn. We zaten op klapstoeltjes op een vloer van straattegels, niet erg 
luxe dus. Een broertje van mij (10j) zong in één van de jongenskoren.
Iedereen in Rotterdam die maar enige belangstelling had voor kunst was erbij.
Er waren 10.000 mensen aanwezig.
In die tijd was Rotterdam net een beetje aan het herstellen van de vreselijke schade opgelopen in W.O. II. 
Toch was er toen subsidie voor zo’n uitvoering. Nu helaas zover ik weet niet meer. Het is daarom onzeker 
of deze symfonie in de komende jaren uitgevoerd zal worden. Een fragment ervan is nog terug te zien en te 
horen, er zijn authentieke opnamen bewaard. Het is zeker de moeite waard om die even te bekijken en te 
beluisteren hoewel de opname kwaliteit natuurlijk gebrekkig is. Het fragment duurt 2 min. 
Ook het publiek is interessant om te zien, de kleding de gelaatsuitdrukking, hoe anders dan nu.
https://www.youtube.com/watch?v=54I87ct01Zc

Over de symfonie: Het is een vocaal- instrumentaal werk, zoals in de romantiek vaker voorkomt.
Het begint met een smeekbede waaraan alle uitvoerenden deelnemen.
“Veni, Veni Creator Spiritus: Kom, Kom Scheppende geest.” Het is een lange tekst……
De woorden zijn van een middeleeuwse monnik Hrabanus Maurus https://nl.wikipedia.org/wiki/Veni_
Creator_Spiritus die de uitstorting van de Heilige geest met Pinksteren beschrijven en voor het eerst 

Gustav Mahler
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op muziek gezet zijn door Hildegard von Bingen. https://www.youtube.com/watch?v=t-Sj3blczB8 (een 
sublieme uitvoering)
Waarom Mahler deze tekst heeft gekozen begrijpen we als we weten hoezeer hij leed onder de geestloosheid 
van zijn tijd, die sindsdien alleen nog maar toegenomen is. De mensheid heeft zijn contact met de Geest 
meer en meer verloren. Voor velen is alleen de uiterlijke fysieke werkelijkheid nog realiteit. Maar alle kunst 
stamt uit een andere werkelijkheid dan de puur materiële.
Iemand die echte kunst schept begeeft zich in een werkelijkheid waarin de Geest wordt waargenomen. En 
die werkelijkheid is toch het vaderland van ieder mens, en iedere vorm van echte kunst is een boodschap 
uit dat vaderland. Daarom ontroert kunst en daarom hebben wij haar nodig, willen wij niet verkommeren. 
Mahler heeft dat ten diepste beleefd.
Toch was Mahler geen wereldvreemd mens, integendeel, hij had een levendige belangstelling voor de 
natuurwetenschappen. Zoals Bach, en dat weet bijna niemand, een grote liefde had voor de wereld van de 
getallen. Kunst en wetenschap liggen niet zo ver uit elkaar als men tegenwoordig vaak denkt.

De in de 20ste eeuw populaire schrijver Simon Vestdijk vermoedde dat Mahler ooit weer veelvuldig op 
de concertprogramma’s zal voorkomen. Ooit aan populariteit ingeboet vanwege de al te heftige (laat 
Romantische) gevoelsuitbarstingen staat ons volgens hem een Mahler revival te wachten. Het gevoel zal 
weer mogen bestaan naast de ratio. Tegenwoordig kun je als recensent niet schrijven - en hier haal ik 
Vestdijk even aan:
‘De emoties zijn te veel voor mij geweest, ik snikte en groef mijn nagels in mijn handpalmen, ik wist niet 
wat ik aan mijzelf had, twee plaatsen van mij vandaan zat óók al zo’n vent te schokken, - wat moet ik met 
die muziek’. Als je nu zoiets in een krant schrijft kost je dat ongetwijfeld je baan.

De symfonie eindigt met het slot van het tweede deel uit Goethes’ Faust.
Het is geen toeval dat de componist deze tekst koos. Hij was een vurige bewonderaar van Goethe en kende 
zijn oeuvre door en door.
Hij gebruikte alleen het deel dat zich afspeelt in de wereld van de Geest.
Aan het eind klinkt de bekende tekst van het Chorus Mysticus. 

Weer een gigantisch samenklinken van solisten, alle koren en beide orkesten.
Nu is het geen smeekbede meer maar een jubelend danklied aan de Geest, dat Zij ons naar zich toe trekt. 
Wij hoeven Haar niet meer te zoeken, Zij is er. Hier is de Geest vrouwelijk; Zij is de Kosmische Wijsheid, 
Maria Sophia, das Ewig Weibliche.

Alles Vergängliche 
Ist nur ein Gleignis
Das Unzulängliche 
Hier wird’s Ereignis
Das Unbeschreibliche 
Hier ist’s getan
Das ewig- Weibliche 
Zieht uns hinan

Gustav Mahler

Al het vergankelijke 
Is slechts een gelijkenis
Het onbereikbare 
Wordt hier bereikt
Het onbeschrijflijke 
Wordt hier gedaan
Het eeuwig vrouwelijke 
Trekt ons aan.

Geraadpleegde literatuur:

Simon Vestdijk: Over Gustav Mahler
Eveline Nikkels: Gustav Mahler; een leven in tien symfonieën 
Bruno Walter: Gustav Mahler
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Voordracht:  DIERENWELZIJN

Adrienne Jonker

Appelscha 17-6-2015

Beste aanwezigen,
Vandaag mag ik u, met dank aan de BD Vereniging, iets vertellen over dierenwelzijn in het algemeen en 
mannelijke landbouwhuisdieren in het bijzonder.
Ik ben hiermee bezig omdat ik wil dat er op een andere manier tegen nieuw leven aangekeken wordt en dat 
consumenten hun verantwoordelijkheid gaan beseffen. 
Eten heeft met geweten te maken en de dieren zijn onze broeders die zo vol vertrouwen geboren worden. 

Per jaar worden er alleen al in Nederland 45.000.000 ééndagshaantjes vergast of versnipperd.

Stierkalveren gaan weg zoals dat heet. Evenals de koekalveren van niet hoogproductieve moeders.
Koekalveren die minder wegen dan 40 kg gaan ook vaak weg. Zij zijn teer, worden makkelijk ziek, en het 
antibiotica gebruik in de veehouderij moet drastisch omlaag. Het schrijnende is dat als deze kalfjes door de 
moeder gevoed zouden mogen worden, zouden zij wel degelijk een kans hebben.
Als een stierkalf dus weggaat betekent dat een gang naar een kalver-mesterij. 
Bent u daar wel eens geweest? Nou ik wel, ik kan het u niet aanraden je wordt er echt beroerd van.
Dieren die niet rechtstreeks naar de kalvermester gaan, worden naar een verzamelpunt gebracht, een soort 
overdekte markt. In Friesland zijn er 5.
’s Morgens heel vroeg wordt er geladen door de veerijder, men heeft liever geen publiek bij dit gebeuren. 
Aan het einde van de dag moet het verzamelpunt leeg zijn zodat het schoongespoten kan worden voor de 
volgende dag. De dieren die dan niet verkocht zijn worden door de dierenarts doodgespoten. Later door de 
Rendac opgehaald. 
In Friesland betreft dit ongeveer 15 kalveren per week. De dierenartsen staan hier niet achter, doch er is 
geen keus.

En dan nu de geitenbokjes, ik heb een aantal gangbare, biologische en biologisch dynamische bedrijven 
bezocht. 
Een melkgeit is een kraamvrouw, oudere dieren krijgen altijd 2 lammeren soms 3.
Als het een geitje is, is 30% voldoende om de populatie te vervangen. 70% van de geitjes en 100% van de 
bokjes hebben geen economische waarde, kosten alleen maar geld, huisvesting, voer, vaccinatie en registratie. 
In Nederland wordt niet graag geitenvlees gegeten, wel in Midden en Zuid Europa. Dus voor de hierboven 
geschetste groep is een kort leven weggelegd. Vooropgesteld binnen de BD is het, het beste geregeld. De 
bokjes worden soms op het bedrijf zelf afgemest, naar een regionaal slachthuis vervoerd, waardoor er geen 
sprake is van transport leed, het vlees wordt vermarkt. Doch ook binnen de BD worden de bokjes niet oud, 
soms slechts enkele weken en gaan dan weg voor biologisch honden en kattenvoer. 
Alle melkgeitenhouders zeggen dat geitenbokjes zeer regelmatig na de geboorte de nekslag krijgen en in 
het tonnetje van de Rendac gegooid worden. Dat gebeurd dan op andere bedrijven wordt er gezegd. Het 
bespaart kosten, als geitenbokjes opgehaald worden moet er door de geitenhouder enkele euro’s voor betaald 
worden.
Het kan en mag niet zo zijn dat een dier geboren wordt voor de dood.
Ieder dier dat door toedoen van de mens op aarde komt dien je ook een plek te geven.

Wat ik nu juist mis in de BD is het feit dat er geen aandacht is voor de behoeften van een geit.
Een geit houdt van klimmen en klauteren. Daarom moet een weide voor geiten heel anders ingericht 
worden dan voor koeien.
Bomen en struiken om aan te knabbelen, takkenbossen, hopen zand om op te springen. 

Dierenwelzijn
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Klimtoestellen in een geitentuin.
Niveau verschillen in de stallen. 

De problemen, met de mannelijke landbouwhuisdieren, heb ik ook reeds besproken met de Stichting Demeter. 
Daar is positief op gereageerd. Het is een groot aandachtspunt geworden. Men is bezig om te kijken hoe een 
en ander geregeld zou kunnen worden, bv. opnemen in de normering dat mannelijke landbouwhuisdieren 
een goed leven gehad moeten hebben en dat hun leven eindigt in een regionaal slachthuis, dus geen gesleep 
met dieren door half Europa.
Wij, die ons verbonden weten met de BD landbouw, door de inzichten van Rudolf Steiner ons schonk, 
hebben nog altijd een voortrekkersrol.
Al deze zaken zijn nog onbekend bij de consumenten maar dat kan zo maar veranderen en dat brengt dan 
grote schade aan het imago van de veehouderij.
Een deel van de consumenten en m.n. dierenliefhebbers worden steeds kritischer m.b.t. dierenwelzijn, 
natuur en milieu.

Tot slot nog enkele stellingen:
- Geitenbokjes, zijn geen afval, niet boventallig en geen reststromen.
- Alle leven heeft waarde, is beschermwaardig
- Ieder levend wezen wil zijn nakomeling zogen, verzorgen en liefhebben, dat is een oerinstinct dieren 

gelijk bij de moeder weghalen is een ernstige inbreuk op dierenwelzijn.
- Wie zuivel gebruikt, dient ook vlees te eten.
- Eten en niet willen weten, dat kan echt niet meer.

 

Dierenwelzijn



23
H

erfst 
2015

jaarg
an

g
     7

VACCINATIES, BEZINT EER GE BEGINT...

2014 © Hagen Jonker arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde.

Bron WantToKnow van Guido Jonkers, november 2014

Vaccinaties 2

Waar waren die vaccinaties voor nodig…?? ALLE besmettelijke ziekten liepen op 
hun eind. TOEN PAS werden vaccins in gezet.. Kijk naar de keiharde werkelijkheid 
in deze grafieken. De oorzaken van deze terugloop zijn even simpel als voor de 
hand liggend.. Betere voeding, beter hygiëne, betere behuizing (verwarming 
o.a.), betere kleding, afwisselender voedsel (met o.a. veel fruit), etc. etc.x

De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product.
Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden,
waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt,
liefst zo jong mogelijk, als het kan na de geboorte,
zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen:
“Er is een ziel en een geest”.

(Rudolf Steiner; uit ‘De val van de Geesten van de Duisternis‘)
Rudolph Steiner, 

grondlegger van de Antroposofie



24
H

erfst 
2015

jaarg
an

g
      7

Vaccinaties, bezint eer ge begint

De basis van de Westerse Geneeskunde berust op de leerstellingen van Louis Pasteur (1822-1895). 
Zijn belangrijkst theorie stelt dat ziekte primair veroorzaakt wordt door ziektekiemen, afkomstig van 
een externe bron. En dat één specifieke bacterie één bepaalde ziekte veroorzaakt. Dit is het fundament 
van de allopathische Westerse geneeskunde die ontstond aan het einde van de negentiende eeuw. Dit 
concept werd overgenomen door het Amerikaanse medisch /industriële complex en georganiseerd rond 
de American Medical Association.
Dit machtige farmaceutische complex voornamelijk uit op winstbejag domineert sedert die tijd de Westerse 
Geneeskunde en groeide uit tot een business met een omzet van miljarden dollars. De volgende instanties 
behoren hiertoe: de Food and Drug Administration (FDA), de Centers for Disease Control (CDC) en 
de The National Institutes of Health (NH) evenals veel verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen en 
universiteiten.
De microbetheorie gaf ook de basis voor vaccinatie. Het was Jenner (geen arts) die als eerste pus uit zweren 
van zieke koeien bij mensen injecteerde. Hierna is de ontwikkeling van de vaccinatie begonnen. Officieel 
‘weten wij’ dat de pokken door vaccinatie verdwenen zijn. Niets is minder waar, wanneer men andere 
bronnen raadpleegt dan wat ons gangbaar verteld wordt, blijkt dat de officiële statistieken laten zien dat er 
meer slachtoffers vielen door de pokkenvaccinatie dan door de pokken zelf..!!
Vaccinatie zijn vanaf het begin ernstig aan twijfel onderhevig geweest..!! 
Dr. L. Parry zette in de British Medical Journal van jan.1928 al zijn vraagtekens bij het effect van vaccinaties. 
Statistieken toonden bij gevaccineerde mensen een 5 x hogere mortaliteit dan bij niet gevaccineerde mensen. 
Ook merkwaardig was dat in Duitsland het best gevaccineerde land ter wereld meer sterfgevallen van 
pokken voorkwamen dan in Engeland, waar de vaccinatie graad lager lag. In 1919: 707 doden in Duitsland 
en 28 doden in Engeland.
In Duitsland hadden in de jaren 1870-1871 meer dan 1.000.000 mensen pokken, waarvan er 120.000 
stierven, hiervan was 96% ingeënt. Dit bracht Bismarck de Kanselier van Duitsland tot de uitspraak: “de 
hoop op de doeltreffendheid van het koepokkenvirus als preventie tegen de mensenpokken is volledig 
bedrieglijk gebleken. En zelfs het British Medical Journal (1-5-1976) verklaarde: “Men weet nu dat de 
risico’s van routinematige pokkenvaccinaties in Groot Brittannië groter zijn dan de risico’s van een 
natuurlijke besmetting.”
Bovenstaande doet mij denken aan een uitspraak van Rudolf Steiner waarin hij zegt dat de geschiedenis die 
ons geleerd wordt vaak een fable convenue is. (het geheim van de dubbelganger St Gallen 16-11-197) En 
is het ook niet opmerkelijk dat de opkomst van het medisch/industriële complex begint omstreeks 1862 de 
periode waarin Michael, Ahriman bestrijdt en hem uiteindelijk in 1879 op aarde stort. Hierdoor kunnen 
Ahriman en zijn helpers een zeer sterke invloed op de mensheid gaan uitoefenen. Het medisch/industriële 
complex maakt vanaf die periode een immense groei door.

Wees vooral ERG BANG..!! 
Angst is het middel, waarmee Ahriman werkt en angst is het dat de mensen weerhoudt kleine kinderen niet 
te vaccineren..! Want hoe logisch is het om een baby bij de geboorte in te enten met het Hepatitis B vaccin, 
(wat minister Schippers graag zou willen) dat het hepatitis B antigeen bevat geproduceerd door genetisch 
gemanipuleerde gistcellen met daaraan nog eens aluminium 0,25 mg gekoppeld. Terwijl het risico voor een 
baby om hepatitis B op te lopen nagenoeg te verwaarlozen is!

Vaccinaties 2
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Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley 
hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !
Om vervolgens omstreeks de leeftijd van 5 weken opnieuw te vaccineren met een cocktail van: een 
difterie toxine, een tetanus toxine, drie soorten kinkhoest-toxinen, een hepatitis-B antigeen, drie soorten 
geïnactiveerde poliovirussen gekweekt op apenniercellen, haemophilus type b polysaccharide en 7 soorten 
pneumococcen polysacchariden ingespoten. Waarin ook nog 0,82 mg aluminium verwerkt is… Slaap kindje 
slaap..?
Merkwaardig genoeg krijgen wij bij vaccinatie nooit een bijsluiter met vermelding van bovengenoemde 
ingrediënten te zien, terwijl bij alle verdere medicamenten tot en met een doosjes paracetamol wel een 
uitgebreide bijsluiter wordt toegevoegd.

Verwoest immuunsysteem.. 

Deze vaccinaties vinden plaats op een tijdstip dat het immuunsysteem nog niet rijp is en nog nauwelijks in 
staat is antilichamen aan te maken. Om dit toch te forceren wordt het toxische aluminium toegevoegd. Dit 
alles geeft een sterke verstoring van het immuunsysteem, wat ook weer zijn invloed heeft op ons zenuwstelsel. 
Misschien wel het allerergste is dat de polio virussen gekweekt worden op dierlijke cellen waardoor dierlijk 
RNA en DNA in het vaccin terechtkomen.
 

Vaccinaties 2

Vaccination is a barbarous practice.
And one of the most fatal of all the delusions current in 
our time. 
Conscentious objectors to vaccination should stand 
alone, if need be, against the whole World, in defense 
of their conviction.
Mahatma Gandhi spiritual leader 1869-1949 

Wanneer dit vaccin rechtstreeks ingespoten wordt, kan dit mogelijk via het dierlijke RNA en DNA het 
menselijk genetisch materiaal beïnvloeden (verstoren). Dit kan niet alleen op korte termijn maar ook na 
jaren nog negatief uitwerken, een verband met de vaccinatie wordt dan niet meer gelegd.
Daarbij is het goed ons te realiseren dat datgene wat Rudolf Steiner in 1917 reeds voorspelde, mogelijk al 
in praktijk is gebracht. Hij sprak tijdens zijn voordracht op 7 oktober 1917 over: ‘De val van de Geesten van 
de Duisternis’ en gaf deze informatie:
“De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product. Vanuit een “gezonde” levensbeschouwing 
zal men een vaccin vinden waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt, liefst zo jong mogelijk, 
als het kan na de geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen ‘Er is een ziel en 
een geest’..”
Pas als men zich bovenstaande realiseert en kritisch kijkt naar de stortvloed van meldingen over ernstige 
aandoeningen, bijvoorbeeld hier op de site, ná vaccinatie, kan men bewust de keuze maken om wel of niet 
te vaccineren.. Pas dan! 

Aanbevolen literatuur:
•	 Vaccinaties doorgeprikt: Cisca Buis-Noor Prent-Tineke Schaper
•	 Vaccin Vrij: Door Frankema
•	 Baarmoederhals Kanker: Désirée Röver
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OP WEG NAAR EEN WERELDREGERING?

EU en het katholicisme, machtspolitiek in de 20e en 21e eeuw

Fredie de Mooy

“Ziet u, er zijn onder de antroposofen steeds weer goedbedoelende mensen, die er een zekere waarde aan hechten, 
aan de feiten voorbij te gaan. Er valt soms haast een zekere zucht te bespeuren om aan de feiten voorbij te redeneren 
en dat uit zich dan juist op die gebieden die ons interesseren op een wijze die de antroposofen dikwijls graag 
benadrukken, dat men op een of andere wijze vriendschap wil sluiten met een geloof, met een religieuze gemeenschap 
door toenadering te zoeken. Bij de Katholieke kerk kunt u de vijandschap in die mate vergroten als u probeert 
toenadering tot haar dogma te zoeken. De Katholieke kerk zal een andere gemeenschap in die mate meer haten 
indien zij overeenkomsten vindt met haarzelf of indien zij meent dat de Christelijke waarheid gezocht wordt. 
Want het doel van de Katholieke kerk is, de Christelijke waarheid zorgvuldig te vermijden en de macht van de kerk 
zo groot als mogelijk te maken. Dat is het doel van de Katholieke kerk………….
“De kerk voelt zich tegenover de wereldgebeurtenissen zo dat ze meent haar macht nog verder te kunnen uitbreiden…..
(Rudolf Steiner; 2 januari 1921, GA 338)
Veel van onze beschouwingen die we in het verleden met betrekking tot de EU hebben geplaatst – zowel 
de actuele ontwikkelingen bijvoorbeeld in de vorm van TTIP en Griekenland – waren gericht op het 
karakteriseren van wat je globaal zou kunnen omschrijven als een proces van toenemende centralisatie van 
de macht in steeds minder handen. Daarbij zien we een proces van integratie van politiek en economie 
binnen de EU alsmede een integratie van de EU binnen het Trans-Atlantisch verbond. Deze ontwikkelingen 
hebben we tevens beschreven als het streven van een kleine politieke- en economische elite naar een ‘Nieuwe 
Wereldorde’. Het is een proces van vervolmaking van de ultieme eenheidsstaat, inclusief wereldregering, 
onder uiteraard westerse dominantie, die Rudolf Steiner als ‘Amerikanisme’ heeft omschreven. Deze vorm 
van internationalisme is anti-michaëlisch – dat naar haar wezen (Michaël als tijdsgeest) internationaal 
gericht is - omdat zij op een wereldomvattende eenheidsstaat gericht is en ze de soevereiniteit van de 
nationale staten doelgericht aan het vernietigen is. Deze is zo succesvol omdat zij gebruik maakt van zeer 
moderne technieken om de massa te hersenspoelen, chaos te creëren en via de massamedia het bewustzijn 
van de mens te manipuleren. Hiermee kunnen immers de werkelijke loop der gebeurtenissen versluierd 
worden. Dat kan op zeer grove wijze door het domweg verkondigen van leugens en halve waarheden, 
via de daartoe geëigende mediakanalen en het (staats) onderwijs, maar ook op zeer geraffineerde wijze. 
Zo las ik op de website van Rob Vellekoop: ‘de lange mars.nl’ een bericht dat in de tv-uitzending van het 
veel bekeken actualiteitenprogramma: ‘Een Vandaag’ van 7 augustus 2015, gebruik zou zijn gemaakt van 
subliminale tv-beelden. Dit zijn verborgen boodschappen of symbolen die in een fractie van een seconde 
worden weergegeven en daarom door de kijker niet bewust kunnen worden waargenomen, echter via 
het onderbewuste weldegelijk opgenomen worden. In de reclamewereld worden deze technieken al lang 
gebruikt. 

Rechtsboven zien we het vertoonde beeld bij ‘Een Vandaag’, het ‘Alziend Oog’ binnen een driehoek zoals 
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die bijvoorbeeld op de achterzijde van het 1 dollarbiljet te zien is:

Hoewel aan het begin van ‘Eén Vandaag’, inderdaad dit symbool in een fractie van een seconde werd 
vertoond, is later in het programma het symbool voor langere tijd (zo’n 8 seconden) te zien in relatie 
tot een onderwerp over het (gebrek aan) optreden van de overheid tegen sektes. In dit geval dus langere 
tijd, waardoor de door Rob Vellekoop veronderstelde aanwezigheid van subliminale tv-beelden in dit geval 
feitelijk onjuist is. 1) Is hier dan geen sprake van onbewuste beïnvloeding? Wat gebeurt er met een mens, of 
door mensen heen als zij symbolen onbewust opnemen? In het geval van het door Eén Vandaag vertoonde 
beeld dat ook op het 1 dollarbiljet staat aangegeven - en het betreft hier een occult symbool - zonder uitleg, 
is het vrijwel zeker dat zij door de kijker onbewust wordt waargenomen. 

De piramide verscheen in 1935 op het 1 dollarbiljet met aan de top dus het ‘Alziend Oog’. Pas in 1996 
kwam er een officiële reactie van de VS: de piramide zou staan voor kracht en stabiliteit van het land. En dus 
niets van doen hebben met complottheoretici die in dit beeld een verwijzing zagen naar de Vrijmetselarij, 
aldus de officiële lezing. Je kunt je wel afvragen waarom ‘Een Vandaag’ een dergelijk beeld vertoont. Feit 
is wel dat de dollar een belangrijke rol heeft gespeeld in de weg naar wereldheerschappij van de Anglo-
Amerikaanse wereld. Zij is mede door de koppeling aan de handel in olie het symbool van de op hol 
geslagen veroveringsdrang van een kleine westerse elite. Dat in de hogere occult-politieke kringen binnen de 
in decadentie geraakte Vrijmetselarij de impulsen tot deze wereldheerschappij gezocht moet worden, heeft 
Rudolf Steiner op diverse plekken aangegeven. Met de weergave van het Vrijmetselaarssymbool op het 1 
dollar biljet is misschien wel op zeer karakteristieke wijze het machtsstreven van de in decadentie geraakte 
Vrijmetselarij weergegeven. Het is overigens wel een opmerkelijk beeld dat we hier zien op het dollarbiljet. 
Binnen de Vrijmetselarij wordt het alziend oog in de regel afgebeeld op een driehoek van goud (kleur) en 
moet binnen de tempelloge verlicht worden. Het hangt in alle tempels van vrijmetselaarsloges aan de wand 
tegenover de ingang, in wat symbolisch als het oosten wordt aangeduid. De piramide is ook een uitdrukking 
van de oude theocratisch geordende maatschappijstructuur (zowel bij de oude Egyptenaren, Babyloniërs, 
Chaldeeërs als de Israëlieten) waarbij aan de top de priester-koningen nog geheel vanuit het religieus-
cultische element, leiding gaven aan alle overige gebieden van de samenleving (rechts- en economisch 
leven) en aldus het wereldlijke, geheel doordrong. In de driehoek zag men het bovenzinnelijke uitgedrukt, 
bijvoorbeeld de drieledige hogere natuur van de mens. In onze tijd zien we eigenlijk een totale omkering van 
de samenlevingsstructuur waarbij we aan de top van de piramide het economisch leven kunnen plaatsen die 
op haar beurt de gehele samenleving blijkt aan te sturen en grotendeels door haar beheerst wordt. Tempels 
hebben plaats gemaakt voor fabrieken en banken, het credo werd krediet. 

Vanuit de geesteswetenschap weten we dat de strijd die op aarde gevoerd wordt, tegelijkertijd een afspiegeling 
is van de strijd die door hogere geestelijke wezens en haar tegenstrevers om de ware bestemming van de 
mens gevoerd wordt. Deze strijd culmineerde in de 19e eeuw (1879) en wordt gesymboliseerd in het beeld 
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van Michaël die de draak overwon. In de openbaring van Johannes 12) wordt dit beeld als volgt omschreven:
“Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël* en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen 
vochten terug. Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak 
werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt; hij werd neergeworpen op 
de aarde en zijn engelen met hem.”

Rudolf Steiner beschreef in 1917 dat zich daadwerkelijk in de geestelijke wereld in het verloop van de 19e 
eeuw een strijd heeft afgespeeld waarbij onder leiding van Michaël, ahrimanische wezens, beschreven als 
geesten van de duisternis, als het ware uitgestoten werden en deelgenoot werden van de wereld van de mens. 
Inzicht te verkrijgen in deze dualiteit is van levensbelang om de (politiek-cultureel-economische) gevechten 
die zich op aarde afspelen, te kunnen beoordelen. Daarbij speelt in onze tijd, waarin de mens steeds meer 
vanuit de individuele vrijheid handelt, het menselijke ‘denken’ een cruciale rol. Dit heeft te maken met het 
feit dat de wereld van de Goddelijke hiërarchieën naar haar wezen er een is van een werkelijk ‘scheppend 
denken’. Daarom is het van zo’n groot belang dat de mens zich inzichten verwerft, die betrekking hebben op 
de aangegeven dualiteit en de werkelijke rol van het ‘Boze’ in de evolutie. Het is aan de mens deze in verband 
te brengen met de aardse gebeurtenissen. In het denken van deze hiërarchisch scheppende wezens vormt 
zowel de gedachte als de scheppende activiteit zich tot een eenheid. En deze hiërarchieën zullen bij hun 
scheppende activiteit gebruik maken van bovengenoemde menselijke activiteit en mee vervlechten in de 
door hun geschapen ontwikkelingstendensen. In deze zin is de mens in toenemende mate de schepper van 
zijn eigen toekomst en die van de kosmos. Tegelijkertijd kunnen we aannemen dat onjuiste gedachten over 
de ontwikkeling van de wereld, een voedingsbron zijn van die geestelijke wezens die de mens juist willen 
wegvoeren van haar ware bestemming. Zo zal de invloed van Lucifer en haar scharen erop gericht zijn de 
mens af te snoeren van haar Goddelijke oorsprong, terwijl Ahriman de wereld en mensheidsontwikkeling 
juist in haar machtssfeer wil krijgen. De werking van de derde kracht van het Boze, die van de Asura’s is er 
zelfs op gericht de kern van de mens, die we als ‘Ik-wezen’ kunnen omschrijven, te vernietigen.

Hoe het ook zij, het streven van de Angelsaksische wereld naar wereldheerschappij is te verklaren vanuit 
de aangeboren neiging voor de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. Zij werkt in eerste instantie egoïstisch 
omdat zij instinctief bij de Anglo-Amerikaanse volkeren werkzaam is. Willen zij in de toekomst in dienst 
staan van de gehele mensheid, dan zal vroeg of laat dit egoïsme door deze volkeren overwonnen moeten 
worden. Wanneer we de ontwikkeling van de drieledige menselijke ziel van de laatste duizenden jaren 
in ogenschouw nemen, dan is het sowieso problematisch omdat in het individuatieproces van de mens, 
het egoïsme een belangrijke rol vervult. In het doorlopen van de stadia van het individualiseringsproces, 
moet het egoïsme een steeds sterkere rol spelen. Dit is een objectieve noodzakelijkheid. Hoe afstotelijk dit 
egoïsme ook mag zijn, het is in onze tijd te prevaleren boven de drang van vele mensen, zich ondergeschikt 
te maken aan een groepsmoraal. Overal waar geappelleerd wordt aan het groepsinstinct, in het geestesleven 
bij religieuze sektes en geloofsovertuigingen als het Katholicisme, Islam en Jodendom, in het rechtsleven bij 
politieke partijen (nationalisme en partijdoctrines) of in het economisch leven bij ‘de eigen club/bedrijf etc., 
wordt feitelijk het voortschrijdende individuatieproces van de mens tegengewerkt. De mens moet zijn leven 
in eerste instantie bouwen op zijn ‘Lager Zelf ’, zijn ego of ‘Lager Ik’ als overgangsfase naar de bevrijding en 
omkering van dit ‘lagere Ik’ naar zijn ‘Hoger Zelf ’, de bewustzijnsziel die in vrijheid zich richt op ‘het goede’. 
Dit proces van het ‘Lager Zelf ’ naar het Goddelijk ‘Hoger Zelf ’ van de mens is mogelijk gemaakt door de 
offerdaad van Christus, de Zonne-Logos. Door de dood te overwinnen en daarmee het materialisme, is 
Hij ons voorgegaan. Met het stromen van het bloed van Christus op aarde is als het ware een ferment 
gegeven dat werkzaam is in de verdere aardeontwikkeling. Het is aan de mens om zich in vrijheid met deze 
stroom te verbinden. Dit bewustzijn van ons Hogere Zelf, hebben we in een eerder artikel omschreven 
als de Krishna-Jezus impuls. Krishna is immers dat deel van het wezen van de mensheid dat niet werd 
getroffen door de Luciferische verzoeking in het ‘oude paradijs’, en later werd geboren als het Nathanische 
Jezuskind. Dit proces, van involutie naar evolutie, in de zin van de scheppende, vooruitstrevende Goddelijke 
wezens, kan beschouwd worden als de ‘normale’ ontwikkelingsgang van de mens. Het is moeizaam omdat 
we in de wereld te maken hebben met krachten die dit proces teniet willen doen. Niet willen dat mensen 
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een geïndividualiseerde moraal ontwikkelen. In deze zin is de opmerking van Rudolf Steiner aan het 
begin van dit artikel over het Katholicisme dan ook te begrijpen. Haar machtsstreven staat haaks op de 
Christusimpuls zoals we die bij Rudolf Steiner in haar volheid uiteen gezet zien. Is het niet begrijpen van 
de ware Christusimpuls in het Westen niet de reden waarom een religie als het Mohammedanisme zich 
zo in de wereld heeft kunnen uitbreiden? Een religie die door Steiner toch als een Ahrimanische inspiratie 
is omschreven door de volstrekte ontkenning van het Zoons- en Geestprincipe? Elk machtsstreven - met 
directe beïnvloeding of zelfs overname van de staatsmacht - die van een religie uitgaat, is niet van deze tijd 
en gaat voorbij aan de ware aard en functie van de ontwikkeling van religieuze gevoelens bij een mens.

De door Rudolf Steiner als voor onze tijd noodzakelijk geachte ‘driegeleding van het sociale organisme’, als 
alternatief voor de eenheidsstaat is bedoeld om tegenwicht te bieden aan de anti-sociale krachten die in ieder 
mens steeds sterker naar boven komen drijven. De ‘sociale’ driegeledingsstructuur is noodzakelijk om de 
anti-sociale krachten die in eerste instantie van de bewustzijnsziel uitgaan, te begrenzen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Steiner de kerken verweet dat zij hun mond vol hadden over naastenliefde en broederlijkheid, 
maar dat ze weigerden hun steun te geven aan de driegeledingsgedachte. De driegeledingsstructuur, waarbij 
drie relatief autonome gebieden (geestesleven, politiek-rechtsleven en economisch leven) van de samenleving 
naast elkaar, naar hun eigen levenswetmatigheden (Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap) kunnen gedijen, 
moet dan ook de ‘oude’ piramidestructuur als eenheidsstaat (zowel in de vorm van de oude theocratie als 
in de huidige westerse autocratisch vorm) vervangen. De piramidestructuur als eenheidsstaat is gericht 
tegen de tijdsgeest. Niet een door economische machten geleide samenleving, maar ook niet een door 
een religieuze geloofsovertuiging beheerste samenleving. Deze verouderde samenlevingsvormen kunnen 
we tegenwoordig in allerlei gedaantes tegen komen. Zij worden bewust vanuit diverse machtscentra in de 
wereld aangestuurd en bevorderd. Het getal van de eenheidsstaat moet worden omgevormd naar dat van 
de driegeleding. Elk streven, hoe nobel ogenschijnlijk ook om vanuit een soort van super-eenheidsstaat de 
wereldproblemen te willen oplossen moet dan ook resoluut van de hand worden gewezen. Het is goed om 
de opmerking van Steiner, toen de voorbereidingen voor de oprichting van de Volkerenbond (1919), de 
voorloper van de Verenigde Naties, werden getroffen, in ogenschouw te nemen:

„´Überstaaten`, ́Überparlamente` begründen, das ist so recht ein Zeichen dafür, dass die Menschen nicht herausschlüpfen 
mögen aus den alten Denknetzen. … Während man den einzelnen Staat zerklüften muss in seine drei Glieder, 
wollen die Menschen das Gegenteil. Sie wollen die ganze Erde … zu einem großen Staat zusammenschweißen. 
Sie wollen das Gegenteil von dem, was in den Entwicklungskräften der Zeit begründet ist. Deshalb sollte (der 
Wissende) wirklich einsehen und es auch überführen in sein Wollen, dass ein starkes Anstürmen notwendig ist gegen 
dasjenige, was heute noch in der ganz entgegengesetzten Richtung geht.“ 2)

(vrij vertaald: “dat mensen streven naar het instellen van superstaten, superparlementen is zo kenmerkend voor het 
feit dat mensen niet uit hun oude denkgewoontes willen stappen….Terwijl men de eenheidsstaat moet opdelen in 
de drie geledingen, willen de mensen het tegendeel. Ze willen de gehele aarde…..tot één grote staat omsmeden. Ze 
willen het tegendeel van wat in de ontwikkelingskrachten van de huidige tijd verborgen ligt. Daarom zou een ieder 
daadwerkelijk moeten inzien en dit tot in de wil moeten opnemen dat er krachtig oppositie gevoerd moet worden 
tegen datgene wat nu nog in tegengestelde richting verloopt”.

Het streven van lager naar hoger Wezen van de mens heeft Rudolf Steiner beschreven als het moderne 
Inwijdingsprincipe voor onze tijd dat noodzakelijk als onderdeel van de beschavingsprincipes weer zou 
moeten worden opgenomen. Michaël gaat voorop in deze strijd en wacht op de drempel met geduld op de 
mensen die met hem mee willen strijden.

De EU en de apocalyptische Jonkvrouw

Het is in dit kader dat ik op een opmerkelijk gegeven stuitte bij het lezen van het boek van Thomas Meyer: 
‘Von Mozes zu 9/11, wereldhistorische gebeurtenissen en geesteswetenschappelijke kernimpulsen’. 1) Het 
zevende hoofdstuk van dit boek draagt de titel: ‘De apocalyptische jonkvrouw en de Katholieke geest van 
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de EU’. De kern van dit hoofdstuk richt zich op het feit dat er een elite bestaat die niet alleen Europa tot 
een politiek-economische Unie wil integreren maar tevens de volkeren van Europa tot een geestelijke (lees: 
Katholieke) band wil smeden. De vroegere Oostenrijkse politicus Karl Habsburg en zoon van Otto von 
Habsburg kon bijvoorbeeld in 1996 het volgende uitspreken:
“De twaalf sterren tegen de blauwe achtergrond zijn het symbool van de moeder Gods. En dat is voor mij 
Europa.”

Deze ‘Mariaanse’ Europa-interpretatie blijkt niet alleen bij individuele politici en diplomaten te leven, maar 
maakt onderdeel uit van de geschiedenis van de huidige EU. Zo werd midden in de vijftiger jaren door de 
Europaraad een glasvenster voor de apsis van de kathedraal van Straatsburg in opdracht gegeven, die het 
glasvenster, dat in de tweede wereldoorlog was vernietigd, moest vervangen. Dat was korte tijd nadat de 
Europaraad had besloten de 12 sterren en de blauwe ondergrond tot haar embleem te maken. Over het 
venster werd in 1989 in het officiële orgaan van de Europaraad (tijdschrift Forum) melding gemaakt: “De 
Europaraad besloot om Frankrijk een compositie van Max Ingrand voor het herstel (van het vernietigde 
venster) te schenken. Zij beschrijft het visioen uit het twaalfde hoofdstuk uit de Openbaring (van Johannes): 
‘En er verscheen een groot teken aan de hemel; een vrouw, omkleed door de zon en de maan onder haar voeten en op 
haar hoofd een kroon van 12 sterren’.”
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Duidelijk zichtbaar zijn de twaalf gele sterren die Max Ingrand op een blauwe ondergrond geplaatst 
heeft boven het hoofd van de Jonkvrouw. Het is duidelijk dat de Europaraad zélf voor de associatie van 
het EU-symbool met de apocalyptische Jonkvrouw heeft gezorgd. Maar ook de besluitvorming over het 
Europaraadsymbool en het huidige EU symbool is in dit opzicht opmerkelijk te noemen. Men deed er 5 
jaar over om uiteindelijk in december 1955 een definitief besluit te nemen. Er werden meer als honderd 
voorstellen ingediend waaruit tenslotte twaalf ontwerpen werden gekozen. Over het blauw was men het 
verhoudingsgewijs snel eens. Maar het symbool daarop bleek lastiger. Er waren onder andere voorstellen 
als het kruis, het wapen van Straatsburg en een driehoek. Het kruis ondervond heftige weerstand bij de 
Turken en de socialisten. Vervolgens kwamen de sterren. Eerst 15, het toenmalige aantal leden van de 
Europaraad, maar dat was inclusief Saarland - dat toen nog autonoom was - waardoor deze optie voor 
Duitsland onbespreekbaar was. Omgekeerd weerden zich Frankrijk en Saarland tegen het getal 14, en 13 
was het ongeluksgetal, dus ook niet aan te bevelen. Korte tijd lag er ook de optie voor ringen op tafel, maar 
uiteindelijk maakte Léon Marchal, de secretaris-generaal van de Europaraad, nogmaals een voorstel met 
de sterren: “laten we twaalf nemen, want die heeft toch geen betekenis zodat er ook niets tegen ingebracht 
kan worden”. Na de bijeenkomst gaf Marchal aan een bekende, een iets andere uitleg van zijn keuze. Paul 
Lévy, het hoofd van de informatieafdeling berichtte: “toen we weggingen fluisterde de secretaris-generaal 
mij toe: ‘wat een wonder, we hebben zojuist de introitus (het begin) van de nieuwe mis van Maria’s hemelvaart 
nieuw leven ingeblazen, het is de krans met de twaalf sterren en de apocalyptische Jonkvrouw’.” Dit voorstel moest 
uiteindelijk alleen nog door de ministerraad bevestigd worden. Hiervoor was een speciale commissie van 
vertegenwoordigers van de ministerraad aangewezen die drie dagen de tijd hiervoor zouden nemen, van 
7 tot 9 december 1955. Op 9 december zou het definitieve besluit genomen worden. In deze samenhang 
maakte Marchal nog een opmerkelijke uitspraak: “En wanneer zij (de vertegenwoordigers van de ministerraad) 
het besluit op de vooravond, op 8 december, de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zouden nemen,……..! En zo is 
het ook gebeurd!” De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke kerk en wordt met 
een hoogfeest op 8 december gevierd. Acht december is overigens ook de datum waarop wellicht één van de 
meest absurde dogma’s van de Katholieke kerk aangenomen is. Op 8 december 1869 werd de onfeilbaarheid 
van de Paus op het Eerste Vaticaans Concilie uitgesproken. De inwijding van het Straatsburgse Europavenster 
werd bijgewoond door een indrukwekkende lijst van Europese, politieke en culturele prominenten. Nog 
indrukwekkender was de lijst van namen die tot het ‘Komitee des Europafensters’ behoorden. Daaronder 
namen als graaf Richard Coudenhove-Kalergi, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul 
Henri Spaak, mensen die aan de wieg hebben gestaan van de geboorte van de EU.

Machtspolitiek van het Vaticaan in de 20e en 21e eeuw

Paus Franciscus bij zijn bezoek aan de VS sept. 2015

Rudolf Steiner was heel duidelijk over de intenties van de Katholieke kerk. Zij presteert het niet alleen de 
Christelijke waarheid zorgvuldig te vermijden, ze voert teven eens zeer actieve machtspolitiek die met de 
dood van Steiner niet opgehouden heeft te bestaan. In tegendeel. “De Katholieke kerk benut alles wat zij tot 
haar beschikking heeft, ook nu in haar wereldpolitiek – die vaak geniaal is – geniaal in die richting dat de mensheid 
steeds meer in de boeien van Rome geslagen moet worden - , ze gebruikt zoiets als de nationalisering van de Poolse 
geestelijkheid; en Polen zal in het spel dat de Katholieke kerk speelt een zeer belangrijk element zijn.” 3)
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Dat Polen (90% is katholiek, waarvan 70% praktiserend) en vooral de Poolse Paus Johannes Paulus II een 
beslissende rol heeft gespeeld bij het einde van het ‘socialistische experiment’ (bolsjewistische revolutie 
1917) gesymboliseerd met de val van de muur, is geen publiek geheim. In zijn memoires schreef de laatste 
machtigtigste man van het Sovjetimperium, Michail Gorbatsjov: “alles wat zich in de laatste jaren hier in 
Oost-Europa afgespeeld heeft was zonder deze paus niet mogelijk geweest”. De bezoeken van de paus aan Polen 
en zijn onverhulde steun aan de vakbond ‘Solidarnosc’ heeft de loop der geschiedenis doen kantelen. Dat 
er naar ‘solidarnosc’ miljoenen CIA-dollars via het Vaticaan vloeiden is ook geen publiek geheim meer. 
Ondanks zijn scherpe kritiek op het westers materialisme had de paus er geen moeite mee met president 
Ronald Reagan een innig verbond te sluiten. In 1982 sloot de paus met Ronald Reagan een inofficieel 
verbond om het ‘rijk van het boze’ de oorlog te verklaren. De Poolse katholiek, insider en adviseur van 
de Amerikaanse president, Zbigniew Brzezinski, liet in augustus 1988 in zijn boek ‘The Grand Failure’ 
met klare taal weten dat het ‘socialistisch experiment’ in de Sovjet-Unie zijn langste tijd had gehad. Al 
sinds 1983 maakte Brzezinski gebruik van een directe telefoonverbinding met het Vaticaan. Uiteraard 
haalde Europa met de val van de muur in 1989 opgelucht adem, de omwenteling had echter voor nieuwe 
vreedzame perspectieven kunnen zorgen met economische alternatieven, die meer zouden aansluiten bij de 
ware geest van Midden-Europa. De partijen die achter de omwenteling stonden dachten hier anders over. 
Terwijl het Vaticaan zich meer bekommerde om het verbreiden van de ‘christelijk-katholieke geest’ in een 
verenigd Europa, stonden de westerse investeerders te trappelen om hun invloed tot in het oosten uit te 
breiden. Het ‘einde van de geschiedenis’ werd ingeluid met de moord in november 1989 op de voorzitter van 
de ‘Deutschen Bank’, en door velen betiteld als de laatste ‘goede’ bankier, Alfred Herrhausen. Deze moord 
werd in de schoenen geschoven van de zogenaamde derde generatie Rote Armee Fraction-leden, maar veel 
wijst in de richting van een door ‘Gladio’-kringen georganiseerde aanslag. Geheime diensten dus. Dit laatste 
is natuurlijk nooit ‘bewezen’, zoals er ook nooit bewijzen zijn gevonden voor een RAF-aanslag. 

Wanneer we de huidige Paus Franciskus volgen, die sinds maart 2013 de paus van de Rooms-Katholieke 
kerk is, dan wekt hij in meer progressievere kringen voor de nodige sympathie. Het bijzondere van deze 
Paus is dat hij als Argentijn de eerste Zuid-Amerikaanse Paus is, maar ook de eerste Jezuïtische Paus. Zijn 
eigenlijke naam: Jorge Mario Bergoglio. De sympathie die hij wekt komt vooral door zijn nederigheid (hij 
verkiest een Vaticaans gastenverblijf boven dat van het Pauselijk Paleis), zijn zorgen om de armen der aarde, 
het milieu en zijn pogingen om bruggen te bouwen tussen allerlei groeperingen en religies. Deze zorg 
vindt zijn uitdrukking in zijn laatste encycliek: ‘LAUDATO SI' 'Wees geprezen' - over de zorg voor het 
gemeenschappelijke huis’ (24 mei 2015). 4) Toch moet hier gewaakt worden voor overmatig optimisme. 
Er zijn aanwijzingen, zowel bij de huidige Paus Franciskus als zijn voorganger, Paus Benedictus XVI, de 
Duitser Joseph Ratzinger, die duidelijk pleiten voor een supranationale aanpak van de wereldproblemen die 
we op zijn minst kunnen associëren met voorstellingen over een wereldregering. In een speech, gericht aan 
de Pontificale Raad voor Justitie en Vrede, op maandag 3 december 2012, riep Paus Benedictus op tot de 
‘constructie van een wereldgemeenschap, met een overeenkomstige autoriteit’ om het ‘algemeen welzijn van 
de menselijke familie’ te dienen. In de bovengenoemde encycliek vallen soortgelijke woorden op bij de door 
hem voorgestelde wereldomvattende aanpak:

“Vanaf het midden van de vorige eeuw heeft, met het overwinnen van veel moeilijkheden, de tendens om de planeet te 
beschouwen als een vaderland en de mensheid als een volk dat een gemeenschappelijk huis bewoont, steeds meer opgeld 
gedaan. Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen 
van de stijlen van leven, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden 
voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele 
landen. De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. 
Maar hetzelfde vernuft dat gebruikt wordt voor een enorme technische ontwikkeling, slaagt er niet in doeltreffende 
vormen van internationaal beheer te vinden om de ernstige moeilijkheden van milieu en maatschappij op te lossen. 
Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen afzonderlijk kunnen worden opgelost, 
wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw 
te programmeren, hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie 
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op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van bos- en zeehulpbronnen te bevorderen, voor allen 
de toegang tot drinkwater te waarborgen.” 5)

                  Paus Franciskus sprak in september 2015 voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties 

En verder kunnen we lezen:

“Zoals Benedictus XVI heeft gezegd in de door de sociale leer van de Kerk reeds ontwikkelde lijn: ‘Om de 
wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit 
voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot 
stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is 
een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door mijn voorganger, de zalige Paus Johannes XXIII, reeds is 
geschetst”. 6) 

Deze passage laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Er wordt gesproken over een politiek wereldgezag 
die de wereldeconomie aanstuurt en migratiestromen gaat reglementeren, veiligheid en vrede gaat brengen 
etc. Het is duidelijk dat een dergelijk wereldgezag een wereldregering impliceert en als supranationale 
staat zondigt tegen de wetmatigheden van de driegeleding van het sociale organisme. In zijn rede voor de 
Verenigde Naties hekelde de Paus de hebzucht van de machtige landen van de aarde die in hun “egoïstische 
en grenzeloze dorst” naar geld de natuurlijke rijkdommen van de aarde verwoesten. Dit gaat volgens de 
paus ten koste van de armen. De oplossing die het Vaticaan voorstaat is echter de eenheidsstaat in het 
kwadraat. Fundamentele vraagstukken zoals bijvoorbeeld het private eigendom van kapitaal (dit stukje 
Romeins Recht), het ontbreken van een vrij geestesleven (inclusief vrije en onafhankelijke media) en de 
ware aard van de oorlog tegen het terrorisme, bleven onaangeroerd. Het is in dit opzicht misschien beter te 
kijken naar wat hij niet zegt, dan wat hij wel zegt. We moeten niet vergeten dat een Jezuïet occult getraind 
is in het overtuigen van mensen. Daarbij speelt het gelijk krijgen een belangrijkere rol dan het gelijk hebben. 
Bij zijn bezoek aan de Verenigde Staten sprak Paus Franciskus ook voor het Amerikaanse Congres op 
24 september en zoals Prof. Michel Chossudovsky uiteenzette, zouden de Republikeinen, - als Obama 
dezelfde speech gehouden had – vermoedelijk hem voor een socialist uitgescholden hebben. Maar de Paus 
kreeg na zijn speech een staande ovatie van het voltallige Congres en dat was echt niet alleen omdat hij zijn 
voordracht eindigde met de woorden: ‘God bless America!’. Paus Franciscus is zeker geen onbekende voor de 
Amerikanen. Want wie was deze Argentijnse Paus voordat hij tot kerkelijk leider van de Rooms-katholieke 
kerk werd benoemd? Jorge Mario Bergoglio was binnen de Katholieke hiërarchie van Argentinië, een van 
de belangrijkste dragende pijlers van het dictatoriale regime in Argentinië dat met steun van de CIA in de 
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coup van 1976 aan de macht kwam. Volgens Chossudovsky steunde hij niet alleen het door de VS (Wall 
Street) gesteunde regime van generaal Jorge Videla, hij speelde ook een bepalende, actieve rol in de ‘vuile 
oorlog’ (la guerra sucia) die leidde tot de arrestatie, gevangenneming, marteling en uiteindelijk verdwijning 
van progressieve katholieke priesters en leken die oppositie tegen het militaire bewind voerden. 7) Ik zou 
allen die zich zo positief uitlaten over Paus Franciscus willen adviseren het bovengenoemde artikel van Prof. 
Chossudovsky te lezen. Feitelijk was de coup in 1976 in Argentinië waarbij Isabel Peron verdreven werd 
een kopie van de coup die de CIA in 1973 in Chili pleegde waarbij de zittende president Salvador Allende 
vermoord en Pinochet in het zadel geheven werd. 

De hoogste Argentijnse Jezuïetische leider Bergoglio, samen met generaal Videla

Paus Franciscus was zeker niet de enige Katholieke leider die het bewind van Generaal Videla actief 
ondersteunde. In een interview met Videla op 24 jui 2012 – Videla stierf in mei 2013 – bevestigde Videla 
dat de Katholieke leiding van Argentinië volledig op de hoogte werd gehouden van haar beleid en de 
verdwijningen van leden van de oppositie. (dodeseskaders)Tevens zou de Katholieke leiding een adviserende 
rol tijdens het bewind hebben gevoerd. Het is voor de juiste beeldvorming overigens goed te vermelden 
dan het hoofd van de Katholieke Kerk in Chili, kardinaal Raul Silva Henriquez, openlijk de junta van 
Chili veroordeelde. Onmiddellijk na de coup kwam de Katholieke leiding met een verklaring waarin zij 
het bloedvergieten veroordeelde. Silva’s openlijke veroordeling zorgde voor een directe confrontatie met 
Pinochet. Had de Katholieke leiding in Argentinië net zo opgetreden als Silva in Chili, zou dat duizenden 
levens gespaard hebben. De Jezuïet Bergoglio koos echter voor een radicaal andere koers. Met de aanstelling 
van Bergoglio als Paus in het Vaticaan, heeft Washington een belangrijke troef in handen voor haar 
geopolitieke aspiraties, niet alleen in Zuid-Amerika, waar enkele onwelwillende landen in de ogen van 
Washington getransformeerd dienen te worden, maar feitelijk in de gehele wereld. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd
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1. In de Apokalyps nieuwsbrief van augustus 2015, heb ik onterecht de conclusies van de website van Rob Vellekoop: ‘de 
lange mars.nl’ overgenomen. Met dank aan Frank Hoek voor de correctie.

2. Rudolf Steiner; GA 190; 22-03-1919
3. Idem 2
4. Zie voor een Nederlandse vertaling van de encycliek:  

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000&id=10183
5. Zie noot 4, hoofdstuk 5, nr. 165
6. Zie noot 4, hoofdstuk 5, nr. 175
7. http://www.globalresearch.ca/washingtons-pope-who-is-francis-i-cardinal-jorge-mario-bergoglio-and-argentinas-dirty-

war/5326675
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Mission Statement Apokalyps nu!

Een kleine westerse machtselite is bezig de wereld naar haar hand te zetten. Zij gebruikt daartoe diverse instru-
menten. Zij houdt geen rekening met de individuele wil en vrijheid van mensen. Zij veracht de menselijke vrij-
heid en waardigheid door het voeren van geënsceneerde oorlogen, 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 believen 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 we-
reld van politiek, industrie en cultuur. Daarbij 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 opere-
rende ‘occulte loges’ en stelt de daar aanwezige spirituele inzichten op het gebied van mens- en wereldontwikke-
ling in dienst van machtspolitieke doeleinden. 

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

In een tijd waarin uitsluitend het weeg- en meetbare, de harde feiten, het primaat van onze tijd schijnt te hebben, 
willen we ingaan op de geestelijke, 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 Geesteswetenschap ook wel Antroposofie genaamd 
in de openbaarheid. 

Steiners Antroposofie wilde noch een nieuw geloof noch een nieuw dogma in de wereld zetten. Vanuit een le-
vende verbinding met een voor hem vanzelfsprekende wereld van de Geest, die de materiële wereld doordringt 
en waaraan zij haar bestaan ontleent, werd een spiritueel mens- en wereldbeeld beschreven dat voor een ieder 
met het volle verstand en een gezond 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 zichzelf als vrijheidsimpuls in het cultureel-geestesleven, als broederschapimpuls in het econo-
mische leven en als democratische impuls in het rechtsleven, kan herkennen. Géén centralistisch geordende 
eenheidsstaat dus maar een driegeleding waarin de drie gebieden van de samenleving geordend zijn naar haar 
eigen wetmatigheden: Vrijheid als noodzaak voor de waardige ontwikkeling van de mens in het geestesleven 
(onderwijs, 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 machtsimpulsen. De 
helende kracht, die van Europa zou kunnen uitgaan, zal uitsluitend kunnen liggen in het doorgronden van de 
werkelijke krachten die liggen achter het westerse machtsstreven op basis van een modern spiritueel denken. Het 
kweken van gevoelens van afgunst en haat tegen welk volk dan ook is ons vreemd. De impulsen die van de wes-
terse loges uitgaan, staan rechtstreeks tegenover de belangen van de ‘eigen’ westerse volkeren en dienen daarom 
in het juiste licht gezet te worden.

APOKALYPS NU!

Mission
Statement


